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          สารจากรองอธิการบดวีทิยาเขต 
 

 ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียใตซ่ึ้งรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมท่ีจะกา้วไปกบั
การพฒันาอาเซียนใหเ้ป็นหน่ึง ในการน้ีรัฐบาลมีนโยบายเก่ียวกบัการผลกัดนัการพฒันาในทุกดา้น ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษา สถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ต่ืนตวัในเร่ืองน้ีอยา่งยิง่ 
 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ยงัคงปฏิบติัภารกิจส าคญัในการพฒันางานของสถาบนัการศึกษา
อยา่งต่อเน่ืองคือ สานต่อโครงการซ่ึงมหาวิทยาลยัเปิดเวทีส าหรับการพฒันาบุคลากรของสังคม โดยจดัให้มีการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ เป็นแหล่งแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ส าหรับนกัวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกสถาบนั มุ่งเป้าหมายในการพฒันาการศึกษาคน้ควา้ การวิจยั และพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อสนบัสนุน
ใหอ้าจารย ์นกัวชิาการ นกัวจิยั นิสิต นกัศึกษาของสถาบนัต่าง ๆ ท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยั
สู่สาธารณะ กิจกรรมทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึนน้ี เป็นเคร่ืองยืนยนัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบนัการศึกษาอีกทางหน่ึงดว้ย 
 ในนามของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ขอขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งนกัวิชาการ ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ ผูเ้สนอผลงาน เจา้หน้าท่ี และบุคลากรทุกคนท่ีตั้ งใจท างานอย่างทุ่มเท เพื่อให้ภารกิจส าคญัของ
มหาวิทยาลยัลุล่วงดว้ยดี ขออ านวยพรให้การประชุมบรรลุเป้าหมาย และขอให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนประสบสุข 
ความส าเร็จทัว่กนั 
 
           
       
                                                                                       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมวงศ ์ วจันสุนทร) 
        รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

สารจากประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจดัการประชุม 
 
 การประชุมวชิาการระดบัชาติ (2012  SPUC National Conference) เร่ือง ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
เพื่อการพฒันา (Research and creative solutions for development) มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จดัข้ึน
โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความรู้และส่งเสริมสนบัสนุนการเสนอผลงานวิจยั
ของอาจารย ์นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ตลอดจนแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์การวจิยัและพฒันา 
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ก าหนดจดังานประชุมวิชาการระดบัชาติ ในวนัศุกร์ท่ี 4 พฤษภาคม 
2555 โดยมีประธานในพิธีคือ ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี นายคมสัน เอกชยั และมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง วิกฤตและ
โอกาสเมื่ออาเซียนรวมเป็นหน่ึง ในปี พ.ศ.  2558  โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ส าหรับในภาคบ่ายเป็นการน าเสนอ
ผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
  ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจดังาน ขอขอบคุณกรรมการผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน  คณะกรรมการทุกฝ่าย 
และคณะท างานทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยขบัเคล่ือนการจดังานประชุมวชิาการในคร้ังน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ตลอดจน
องคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีให้การสนบัสนุนการจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติในคร้ังน้ี ขอขอบคุณวิทยากร 
และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีมีส่วนส าคญัท าใหก้ารประชุมวชิาการระดบัชาติคร้ังน้ีประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 

 
 
 
                       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อุสาหะ) 
                            ผูช่้วยอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

ก าหนดการประชุมวชิาการระดับชาติ   
เร่ือง ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์เพือ่การพฒันา  

วนัศุกร์ที ่4 พฤษภาคม  2555  
ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 
8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน  ท่ีหอ้งส านกังานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พุคยาภรณ์ 
9.00 – 9.15 น. พธีิเปิด  ท่ีหอ้งศรีสุข  ชั้น 12  อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พุคยาภรณ์   

- กล่าวต้อนรับโดย  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
  รองศาสตราจารยว์าณี  ฐาปนวงศศ์านติ  
- กล่าวรายงานโดย  ผูช่้วยอธิการบดี  
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อุสาหะ  
- ประธานในพธีิ กล่าวเปิดงานโดย  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี  
  นายคมสัน  เอกชยั 
- ประธานมอบโล่  ผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
- รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  มอบของท่ีระลึกประธาน 

9.15 – 12.00 น. - การบรรยายพเิศษเร่ือง วกิฤตและโอกาสของประเทศไทยเม่ือเขา้สู่ประชาคม 
  อาเซียน 2558  ท่ีหอ้งศรีสุข  ชั้น  12  อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พุคยาภรณ์ 
  โดย ดร.สมเกียรติ  อ่อนวมิล  
- รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา  มอบของท่ีระลึกวทิยากร 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน   
- ผู้บริหารและแขกรับเชิญ  รับประทานอาหารท่ีชั้น 2   
  อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พุคยาภรณ์ 
- ผู้ร่วมงาน  รับประทานอาหารท่ีชั้น  11  อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พุคยาภรณ์ 

13.00 – 16.30 น. - ผลงานวจัิยทีน่ าเสนอแบบบรรยาย   ท่ีชั้น 9 หอ้ง 903 – 906   
   และชั้น 10 หอ้ง 1003 – 1006, 1009 – 1011 อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พุคยาภรณ์ 
- ผลงานวจัิยทีน่ าเสนอแบบโปสเตอร์   ลานอเนกประสงค ์ชั้น 1  
  อาคาร ดร.สุข – มาลินี  พุคยาภรณ์ 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงานวจิยัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
“งานวจิยัและงานสร้างสรรค์เพือ่การพฒันา” 
(2012 SPUC National Conference’ 55) 

 
 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์ ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย ์พลต ารวจตรีหญิงนยันา เกิดวชิยั   กรรมการ 
 3.  Prof.Dr.Zhiyun   Wang   กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรัณย ์ วรรธนจัฉริยา  กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ์ดร.คุณวฒิุ  คนฉลาด  กรรมการ 
 6.  รองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สุขศรีงาม  กรรมการ 
 7.  รองศาสตราจารย ์ดร.สัลยทุธ์  สวา่งวรรณ  กรรมการ 
 8.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ ประณีตพลกรัง  กรรมการ 
 9.  รองศาสตราจารย ์ดร.เอ้ือน  ป่ินเงิน   กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์  บุญวเิศษ  กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต  ไข่มุกต ์  กรรมการ 
 12. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติศกัด์ิ  เกิดประสพ  กรรมการ 
 13. รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา  เกิดประสพ  กรรมการ 
 14. รองศาสตราจารย ์ดร.น ้าทิพย ์ วภิาวนิ   กรรมการ    
 15. รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล   กรรมการ 
 16. รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ สุวจิตตานนท ์ กรรมการ 
 17. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ  กรรมการ 
 18. รองศาสตราจารย ์ดร.ภูริชญา  วฒันรุ่ง   กรรมการ 
 19. รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ  กรรมการ 
 20. รองศาสตราจารยก์าญจนา  มณีแสง   กรรมการ 
 21. รองศาสตราจารยย์นื   ภู่วรวรรณ  กรรมการ 
 22. รองศาสตราจารยสุ์พล  อิงประสาร  กรรมการ 
 23. รองศาสตราจารยภ์ารดี  มหาขนัธ์  กรรมการ 
 24. รองศาสตราจารยด์ลพร  บุญพารอด  กรรมการ 
 25. รองศาสตราจารยสุ์นา   สิทธิเลิศประสิทธ์ิ กรรมการ 
 26. รองศาสตราจารยเ์นตร์พณัณา  ยาวริาช   กรรมการ 
 27. รองศาสตราจารยสุ์วทิย ์ น่ิมนอ้ย   กรรมการ 



 

 

 

 

 28. รองศาสตราจารยบ์  ารุง  สุขพรรณ์  กรรมการ 
 29. รองศาสตราจารยธ์นชยั  ยมจินดา  กรรมการ 
 30. รองศาสตราจารยสุ์มน  อยูสิ่น   กรรมการ 
 31. รองศาสตราจารยนิ์พนัธ์  เห็นโชคชยัชนะ  กรรมการ 
 32. รองศาสตราจารยว์าณี   ฐาปนวงศศ์านติ  กรรมการ 
 33. รองศาสตราจารยศิ์ริโสภาคย ์ บูรพาเดชะ  กรรมการ 
 34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิชิต  อู่อน้   กรรมการ 
 35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวณีิ  เพชรสวา่ง  กรรมการ 
 36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิภาว ี หตัถกรรม  กรรมการ 
 37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา รัศมีขวญั  กรรมการ 
 38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาติ  มณีโชติ   กรรมการ 
 39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระพีพร  ศรีจ าปา   กรรมการ 
 40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกวทิย ์ มณีธร     กรรมการ 
 41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ  กรรมการ 
 42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัวรรณ์ แสงวภิาค  กรรมการ 
 43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี  วงศห์ลา้   กรรมการ 
 44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล  กรรมการ 
 45. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปฐม  หงษสุ์วรรณ  กรรมการ 
 46. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ  กรรมการ  
 47. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชรนนท ์ สายณัห์เกณะ  กรรมการ  
 48. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ภู่พฒัน์วบิูลย ์ กรรมการ 
 49. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา สงวนสัตย ์ กรรมการ 
 50. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมวงศ ์ วจันสุนทร  กรรมการ 
 51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั  มีค า   กรรมการ 
 52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาธิษฐ ์ นากกระแสร์  กรรมการ 
 53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต  กรรมการ 
 54. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา จนัทวงศ ์ กรรมการ 
 55. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อุสาหะ   กรรมการ 
 56. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ อุสาหะ   กรรมการ 
 57. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นูทรัพย ์ วจันสุนทร  กรรมการ 
 58. ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม  กรรมการ 
 59. ผูช่้วยศาสตราจารยน์วลศรี  เด่นวฒันา  กรรมการ 



 

 

 

 

 60. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รุิฬห์  ศรีบริรักษ ์ กรรมการ 
 61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) ประทีป ทบัอตัตานนท ์ กรรมการ 
 62. ดร.จิราพร    ระโหฐาน  กรรมการ 
 63. ดร.ปาริชาติ    คุณปล้ืม   กรรมการ 
 64. ดร.จุมพฎ    บริราช   กรรมการ 
 65. ดร.จกัรพงษ ์   ลิมปนุสสรณ์  กรรมการ 
 66. ดร.ฐิติมา    ไชยกุล   กรรมการ 
 67. ดร.บวรวทิย ์   เปร่ืองวงศ ์ กรรมการ 
 68 ดร.สารทิศ    สกุลคู   กรรมการ 
 69. ดร.อศัมเ์ดช    วานิชชินชยั  กรรมการ   
 70. ดร.กมล    ชยัวฒัน์   กรรมการ 
 71. ดร.กมล    จิราพงษ ์  กรรมการ 
 72. ดร.พนูผล    เตวทิย ์  กรรมการ 
 73. ดร.อฏัฐมา    นิลนพคุณ  กรรมการ 
 74. ดร.นิเวศน์    จิระวชิิตชยั  กรรมการ 
 75. ดร.คนึงนิจ    กุโบลา   กรรมการ    
 76. ดร.กลัยา    ตณัศิริ   กรรมการ    
 77. ดร.จ าเนียร    จวงตระกลู  กรรมการ  
 78. ดร.ธ.ธง    พวงสุวรรณ  กรรมการ 
 79. ดร.สุธี    อยูส่ถาพร  กรรมการ 
 80. ดร.สอาด    หอมมณี   กรรมการ 
 81. ดร.นิพทัธ์    จงสวสัด์ิ  กรรมการ 
 82. ดร.อคัรา    โสภารักษ ์ กรรมการ 
 83. ดร.สาวติรี    รตโนภาส สุวรรณลี กรรมการ 
 84. ดร.มณีรัตน์    ภาคธูป   กรรมการ 
 85. ดร.ธนวตัร    ลิมป์พาณิชยก์ุล  กรรมการ 
 86. ดร.ธรินี    มณีศรี   กรรมการ 
 87. ดร.ปริยา    รินรัตนากร  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

ก าหนดการน าเสนอผลงานวจิัย 
 

ผลงานวจิัยทีน่ าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 903  ช้ัน 9  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ดร.เศรษฐชยั ชยัสนิท 
เลขานุการ อาจารยอุ์ทยัรัตน ์  เพ่งผล 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. การคดัเลือกตวัแบบไม่ติดกลุ่มอยา่งสมบูรณ์ของตวัแบบการ
ถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใชฟั้งกช์นัโลจิทเป็นฟังกช์นั
เช่ือมโยง 

ศริญณา  มาปลูก 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

13.20–13.40 น. การลดจ านวนสปินเดิลเสียในกระบวนการเจาะของโรงงานผลิต
แผน่วงจรไฟฟ้าโดยใชห้ลกัการซิกซ์ ซิกม่า  

ดุศิต  จนัทร์รงค ์
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 

13.40–14.00 น. การพฒันาระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานของต ารวจ  ร.ต.อ.นิติ  ด่านไพบูลย ์
(สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์) 

14.00–14.20 น. การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการครุภณัฑ์:
กรณีศึกษาระบบฐานขอ้มูลครุภณัฑอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย  

ฐิติพร ภูมิการีย ์

(ม.ราชภฏั
อุบลราชธานี) 

14.20–14.40 น. ระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  

วพิาภร  มากดี 

(ม.ราชภฏั
อุบลราชธานี) 

14.40–15.00 น. การพฒันาโปรแกรมสนบัสนุนการบริหาร งานพฒันานกัเรียน 
โรงเรียนดอนตาลวทิยา อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร  

ปรียา  พน้ภยั 

(ม.ราชภฏั
อุบลราชธานี) 

15.00–15.20 น. การใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูลเพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัอุบลราชธานี  

ศิริมา  ชมาฤกษ ์

(ม.ราชภฏั
อุบลราชธานี) 

15.20–15.40 น. ระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี 

ประธาน  วริิยะการุณย ์

(ม.ราชภฏั
อุบลราชธานี) 



 

 

 

 

ห้อง 903  (ต่อ) 

เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 
15.40–16.00 น. ตวัแบบจ าลองการสับไพโ่ดยการแจกแจงแบบเบตา  ทวศีกัด์ิ  จนัทรมณี 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

16.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  

  



 

 

 

 

ห้อง 904  ช้ัน 9  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน อาจารยน์รินทร์   พนาวาส 
เลขานุการ ดร.นิเวศ   จิระวชิิตชยั 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. นวตักรรมตน้แบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระบบ e-Auction และ 
Group Purchasing  

อคัรักษ ์ จิรเมธากร 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

13.20–13.40 น. การหาจุดแบ่งของตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท 
ส าหรับการพยากรณ์การจ าแนกขอ้มูลโดยใชฟั้งกช์นัโพรบิตเป็น
ฟังกช์นัเช่ือมโยง 

สุภิญญา  ค ามัน่ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

13.40–14.00 น. การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 

ชนฏัตา  สินธนพงศ ์

(ม.รังสิต) 
14.00–14.20 น. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม

ทกัษะการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

สรญา  เพชรรัตน์ 

(ม.นเรศวร) 

14.20–14.40 น. การพฒันาบทเรียนบนระบบเครือข่าย วชิาการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

กรกช  จนัทร์บุญพิทกัษ ์

(ม.นเรศวร) 

14.40–15.00 น. การพฒันาบทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติ
พอยทเ์มาส์ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

โนเรียน่า  มาหามดั 

(ม.นเรศวร) 

15.00–15.20 น. การพฒันาบทเรียนบนระบบเครือข่ายเร่ืองการเขียนโปรแกรม
ขั้นตน้ ท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญา ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

วชิยั  บวัเน่ียว 

(ม.นเรศวร) 

15.20 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ห้อง 905  ช้ัน 9  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน รศ.กาญจนา มณีแสง 
เลขานุการ อาจารยจิ์ราภรณ์  ชมยิม้ 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่ม 
ท่ีมีต่อภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายใุนชุมชน 

กญัญาณัฐ  สุภาพร 

(ม.บูรพา) 
13.20–13.40 น. ผลกระทบของความเบข้องค่าความคลาดเคล่ือนจากการแจกแจง

แกมม่าส าหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตวัแบบอนุกรมเวลา 
นพดล  แดงจนัทร์  
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

13.40–14.00 น. การใหค้วามหมายและท่ีมาของความหมายการทุจริตของนกัเรียน
ช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

ขวญัฤทยั  ใจทนั 

(ม.ศิลปากร) 
14.00–14.20 น. ความสัมพนัธ์ทางสังคมและผลท่ีมีต่อการผิดช าระหน้ีเงินกูก้องทุน

หมู่บา้น 
ชุติมา  เกรียงพนัธ์ุ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

14.20–14.40 น. รูปแบบกลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย วฒันาพร  อุทธวงั 

(ม.สยาม) 
14.40–15.00 น. ตวัแบบประเมินประสิทธิผลของตราสินคา้ในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ไทย 
ขวญัชยั  สุขศรีวไิลกุล 

(ม.สยาม) 
15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

ห้อง 906  ช้ัน 9  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน รศ.ดร.ชาติชาย   อิสรัมย ์

เลขานุการ 
อาจารยพ์ลกฤษณ์  ไพรสานฑว์ณิชกลุ 
อาจารยธ์นาพร  ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. การตอบโตแ้ละตอบสนองต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงแบบ
ตะวนัตกของเจา้นายฝ่ายใน ในรัชกาลท่ี 6 

ปนธร  ธรรมสัตย ์

(ม.ราชธานี) 
13.20–13.40 น. การบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของกลุ่ม

บริหารการใชน้ ้าชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา 
กระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี  

สมปอง  วงษช์ยั 

(ม.ศิลปากร) 

13.40–14.00 น. ค่าใชจ่้ายทางทหารกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นาวาโทชยัอนนัต ์พลเสน 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

14.00–14.20 น. นโยบายคุม้ครองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาและสินคา้ท่ีมี 
ความแตกต่างกบัความไม่สมมาตรในผลิตภาพของการวจิยั 
และพฒันา  

วศิน  โรจยารุณ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

14.20–14.40 น. ปัญหาการจดัการพื้นท่ีมรดกโลกในเขตอุทยานประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา: พระราชวงัโบราณ วดัพระศรีสรรเพชญ ์วหิาร
มงคลบพิตร พระบรมราชานุสาวรียพ์ระเจา้อู่ทอง และ 
บึงพระราม 

อรทยั  เจริญเรืองเดช 

(ม.เกษตรศาสตร์) 

14.40–15.00 น. พุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรม 
ในความสัมพนัธ์ไทย - เวยีดนาม 

พระอภินนัท ์  
ทะสุนทร 

(ม.เชียงใหม)่ 
15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  
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ห้อง 1003  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ดร.สอาด หอมมณี 

เลขานุการ 
อาจารยช์ชัทพงษ ์  เช้ือดี 
อาจารยจ์งรักษ ์ พลสงคราม 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. กฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศ อนนัต ์ ช่วยนึก 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
13.20–13.40 น. ความยนิยอมในการประกนัชีวติผูอ่ื้น รศ.สุเมธ  จานประดบั 

(ม.รามค าแหง) 
13.40–14.00 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  

ดรุณี  นนัทชยั 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.00–14.20 น. ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูต้อ้งหาและจ าเลย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550: ศึกษา
กรณีการสันนิษฐานวา่เป็นผูก้ระท าความผดิในชั้นก่อนมีค า
พิพากษา 

ร.ต.อ.เกียรติพงษ ์  
กมขนุทด 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.20–14.40 น. ปัญหามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

กุลปราณี  ศรีใย 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
14.40–15.00 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช้

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
จ.อ.ภิราย ุพิทกัษนิ์ระพนัธ์ 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.00–15.20 น. ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการสอบสวนในคดีจราจร 
 

ด.ต.จุมพล  จัน่สังข ์

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
15.20–15.40 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใชก้ระบวนการ

อนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน 
นวลนภา  อภิบาลศรี 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
15.40–16.00 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการประกอบวชิาชีพ 

วศิวกรโยธา ภายใตก้รอบการเปิดเสรีการคา้อาเซียน  
น าโชค  หมัน่ท า 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
16.00–16.20 น. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมสถานบริการ 

กรณีศึกษา  การประกอบกิจการสถานบนัเทิง 
สุวตั  ทศัน์จินดา 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
 16.20 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  



 

 

 

 

ห้อง 1004  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน รศ.สุวทิย ์ น่ิมนอ้ย 

เลขานุการ 
อาจารยอ์นนัต ์ ช่วยนึก 
อาจารยเ์ศรษฐ ์ อินสกลุ 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่า ธนภรณ์  ฉายาชวลิต 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
13.20–13.40 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดพื้นท่ีอนุญาต

ใหต้ั้งสถานบริการ 
พิศาล  รัตนปาณี 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
13.40–14.00 น. มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 
อุมาพร  พงศโ์สภิตานนัท ์

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
14.00–14.20 น. มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจใน

ประเทศรับประกนัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อรัฐและประชาชน ศึกษาเฉพาะ: กลุ่มธุรกิจบางประเภท 

สันตฤ์ทยั  สวยดี 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.20–14.40 น. ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งส านกังานทนายความหรือ
ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย 

ภทัธราภรณ์  จนัทรมหา 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.40–15.00 น. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิด
พนัธ์ุต่างถ่ิน “เอเล่ียนสปีช่ีส์” (alien species) 

สุกญัญา  อินทรวงษค์  า 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
15.00–15.20 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา

ในชั้นพนกังานสอบสวน 

ส.ต.อ.พงศพ์นัธ์ วรัิชอารีกลุ 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.20–15.40 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิ
เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงไดม้าโดยทางมรดก 

บุษบา  ประชาฉาย 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
15.40–16.00 น. ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ด.ต.สัญชยั  เนินปลอด 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
16.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  

 
 
 
 



 

 

 

 

ห้อง 1005  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ผศ.พนูทรัพย ์ วจันสุนทร 
เลขานุการ อาจารยพ์งศสิ์น พรหมพิทกัษ ์

 

เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 
13.00–13.20 น. ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกบัความเหงา

และทกัษะทางสังคมของวยัรุ่น: กรณีศึกษานกัเรียน 
ระดบัมธัยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 

ศุภทตั  แดงเคร่ือง 

(ม.เชียงใหม)่ 

13.20–13.40 น. กลยทุธ์การส่ือสารและการรับรู้รูปแบบ โครงการความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

โชติรัตน์  ศรีสุข 

(ม.ศิลปากร) 
13.40–14.00 น. การส่ือสารเพื่อการจดัการของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินภายใตว้กิฤตการณ์ 

จากการปะทะกนับริเวณชายแดนไทย – กมัพชูา :  อ าเภอกนัทร
ลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ    

ศรัญญู  ประกอบกิจ 

(ม.นเรศวร) 

14.00–14.20 น. การส่ือความหมายของค ากริยาในพาดหวัข่าวอาชญากรรม 
ของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

กฤติกา  พรหมสาขา  
ณ สกลนคร 

(ม.ขอนแก่น) 
14.20–14.40 น. การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑข์า้วแคบขา้วพนัผกัเพื่อ

เสริมสร้างอตัลกัษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย ์
ผศ.ดร.อิราวฒัน์  ชมระกา 
(ม.ราชภฏัอุตรดิตถ)์ 

14.40–15.00 น. การออกแบบลวดลายในงานผา้ปักดว้ยมือส าหรับใชใ้นงานเคหะ
ส่ิงทอ  

รติรส  บุญญะฤทธ์ิ 
(ม.เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา) 

15.00–15.20 น. ส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนาเพื่อสืบสานอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน  สืบสกุล  ช่ืนชม 
(ม.เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา) 

15.20–15.40 น. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะของส่ือท่ีพึงประสงคใ์นการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่  

ธิวา  เกษแกว้ 

(ม.เกษตรศาสตร์) 
15.40–16.00 น. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการสร้างตราสินคา้และความ

จงรักภกัดีในตราสินคา้ของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
พิริยะ  แกว้วเิศษ 

(ม.ศิลปากร) 
16.00–16.20 น. แนวทางการด าเนินธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการสังคมของ บริษทั 

ทีวบีูรพา จ ากดั  
ญาดา  พลงาม 

(ม.ศิลปากร) 
16.20 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  

 
 



 

 

 

 

ห้อง 1006  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ผศ.จิรพงษ ์ จนัทร์งาม 

เลขานุการ 
อาจารยอุ์ราภรณ์  รักมิตร 
อาจารยอ์ริสรา  เสริมแกว้ 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. ความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการกบัการจดัการก าไร 
กรณีศึกษา บริษทัจดทะเบียนดชันีเซท 100 

พชัรี  ส่งเจริญ 

(ม.เทคโนโลยมีหานคร) 
13.20–13.40 น. การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลภายในบริษทัมหาชนจ ากดั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
ฐานะ  รักบญัชา 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

13.40–14.00 น. นกัลงทุนบญัชีบริษทัหลกัทรัพยล์งทุนตดัหนา้ค าสั่งซ้ือขายขนาด
ใหญ่ของนกัลงทุนประเภทอ่ืนหรือไม่ 

วรีะชยั  ตั้งวจิิตรสกุล 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

14.00–14.20 น. การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ขนาดเล็กมากในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

ณฏัฐสิ์ริ  ลกัษณะอารีย ์

(ม.เกษตรศาสตร์) 
14.20–14.40 น. เกณฑค์งคา้งของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต่์อสาธารณชนเป็น

คร้ังแรก  
กรชนก  เพศประเสริฐ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

14.40–15.00 น. ผลกระทบจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองต่อการเคล่ือนยา้ย
เงินทุนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ชุณห์  รัตนเจียเจริญ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

15.00–15.20 น. ปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง แรงจูงใจ ประสิทธิภาพของการ
ติดต่อส่ือสารของหวัหนา้ท่ีส่งผลต่อความเหนียวแน่นภายในกลุ่ม
ของพนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ 

วาธินี  สมานนัตกุล 

(ม.เกษตรศาสตร์) 

15.20–15.40 น. พลวตัของอุตสาหกรรมประกนัภยัในสหภาพยโุรป นพรดา  วินยักุลพงค ์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

15.40–16.00 น. การวเิคราะห์และประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์บริษทั ศรีตรังแอโกร
อินดสัทรีย ์จ  ากดั (มหาชน) 

วชิระ  ปรีชานุรักษ ์

(ม.ทกัษิณ สงขลา) 
16.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  
 
 

 
 



 

 

 

 

ห้อง 1009  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ผศ.ดร.ศิริลกัษณ์   อุสาหะ 

เลขานุการ 
อาจารยม์นตรี  พลเยีย่ม 

อาจารยณ์ฐัพร  อิฐสุวรรณ  กงั 
 

เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 
13.00–13.20 น. พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีส่งผลต่อ 

การประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 
พรพิศ  พนูศรีสวสัด์ิ   
(ม.ศิลปากร) 

13.20–13.40 น. การเปรียบเทียบความสามารถและความมัน่ใจในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสาร  

รจิตรา  วงษเ์พิก 

(ม.ราชภฏัเทพสตรี) 

13.40–14.00 น. การศึกษาภาษาภาพพจน์ในบทกวขีองโรเบิร์ต ฟรอสต์ 
 

นทัลิต  เงาวรัตน์ตานนัท ์

(ม.รังสิต) 
14.00–14.20 น. การวเิคราะห์ภาษาภาพพจน์จากเพลงของวาเนสซ่า คาลตั้น  ภูวดล  คงทวี 

(ม.รังสิต) 
14.20–14.40 น. การตั้งช่ือของชาวไทด า: วงความหมาย  รุจิเรข  บุรวชิเกษตรกร 

(ม.ขอนแก่น) 
14.40–15.00 น. Reading habits of English major students: Basis for improving  

teaching strategies 

Hope  Christina   
Hilado  Deita 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 
15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

ห้อง 1010  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ ์
เลขานุการ อาจารยช์ยัณรงค ์ ชยัจินดา 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. พฤติกรรมการซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

ฌานนท ์ ป่ินเสม 
(ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ ) 

13.20–13.40 น. แผนการตลาดเชิงกลยทุธ์ของยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณ 
สร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง 

ณฐั  องัศุประภา 

(ม.เกษตรศาสตร์) 
13.40–14.00 น. การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ 

ในการตดัสินใจซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร  
พรทิพภา  เตชะเลิศมณี 

(ม.เกษตรศาสตร์) 
14.00–14.20 น. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากรสาย

สนบัสนุน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
พนารัตน์  ทองหมั้น 

(ม.เกษตรศาสตร์) 
14.20–14.40 น. โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขนัของธุรกิจ 

การใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์นประเทศไทย  
อุมาภรณ์  สุคนัธมาลย ์

(ม.เกษตรศาสตร์) 
 14.40 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ห้อง 1011  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ผศ.ประภสัสร   ค าสวสัด์ิ 
เลขานุการ อาจารยอ์ชิระ  ใจสุบรรณ 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. ผลกระทบของเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ต่อการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในภูมิภาคอาเซียน 

มนตช์ยั  ลีลาถาวรสุข 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

13.20–13.40 น. ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าในตน การไดรั้บการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ และการท างานเป็นทีมกบัความสุขในการ
ท างานของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลศูนย ์ภาคตะวนัออก 

ดวงพร  จนัทรศรี 

(โรงพยาบาลชลบุรี) 

13.40–14.00 น. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง
และอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม 

พนิดา  ไทยอ่อน 

(ม.ศิลปากร) 
14.00–14.20 น. อิทธิพลเชิงสาเหตุของความรับผดิชอบสังคมต่อการด าเนินงาน

ทางสังคมของธุรกิจในเครือข่ายวสิาหกิจ 
ผศ.วนิชย ์ ไชยแสง 

(ม.ราชภฏัอุดรธานี) 
14.20–14.40 น. แนวทางการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัดา้นการตลาด 

ร้านคา้ปลีกประเภทร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย  

วรรณลกัษณ์  เหล่าทวทีรัพย ์
(ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ ) 

14.40 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ผลงานวจิัยทีน่ าเสนอแบบโปสเตอร์   
ลานอเนกประสงค์  ช้ัน 1  อาคาร ดร.สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน อาจารยธ์นิต  สงวนเนตร 

เลขานุการ 
อาจารยอ์ภิชยั ตระหง่านศรี 
อาจารยก์ฤษณ์ตินทร์ รักษาค า 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–15.00 น. การน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใช้ 
ในการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยัเขมรถ่ินไทย ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 

ผศ.ดร.ทิพจุฑา  สุภิมารส 

(ม.ราชภฏัสุรินทร์) 

13.00–15.00 น. การปรับตวัเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจรับซ้ือของเก่าในสังคม
ระบบการคา้ 

วนัวสิา  ทองลา 

(ร้านสมจิตรคา้ของเก่า) 
13.00–15.00 น. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียกส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง  
จารี  กาบเครือ 
(โรงเรียนอนุบาลวดันางใน) 

13.00–15.00 น. รูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายตุามความตอ้งการของ
พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 5   

พรชยั  เอ่ียมขจรชยั 

(ม.ศิลปากร) 
13.00–15.00 น. ภาพลกัษณ์องคก์รและคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร  
เขมกร  เขม็นอ้ย 

(ม.ศิลปากร) 
13.00–15.00 น. ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ดร.อญัชลี  ทองก าเหนิด 
(ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี) 

13.00–15.00 น. รูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายใน ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรคข์องพนกังาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
มหาชน 

ฐิตวดี  เนียมสุวรรณ์ 

(ม.ศิลปากร) 

13.00–15.00 น. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาต่อ
ความสามารถของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกั 
นอ้ยมากในหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด 

รุ่งนพนนัท ์เขียวสุประเสริฐ 

(ม.บูรพา) 

 
  



 

 

 

 

เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 
13.00–15.00 น. พฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต ์Facebook ของนกัศึกษาระดบั

การศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ธีรพงศ ์ พงศฑี์ฆาย ุ

(ม.ศิลปากร) 
13.00–15.00 น. ปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้วสัดุและ

อุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน: กรณีศึกษา อ าเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม  

พิมพช์ญาณ์  แจ่มใสศรี 

(ม.ศิลปากร) 

13.00–15.00 น. โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู
ประถมศึกษา  

สายสุรียพ์ร  เวหะชาติ 

(ม.บูรพา) 
13.00–15.00 น. การปรับตวัเพื่อความอยูร่อดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมภายหลงั

ไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

ชมณฐั  แสงจนัทรา 

(ม.ศิลปากร) 

13.00–15.00 น. การปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรใน 
บริษทั ยบิอินซอย จ ากดั  

สิริกร  ภู่ส าลี 
(ม.ราชภฏัเทพสตรี) 

13.00–15.00 น. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้  ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดั
นครปฐม 

อฐัพล  สมคัรัฐกิจ 

(ม.ศิลปากร) 

13.00–15.00 น. โปรแกรมฝึกอบรม การจดัการพื้นท่ีสีเขียวส าหรับ
สถาบนัการศึกษา กรณีศึกษา สถาบนัการศึกษาในสังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต  

อุษณิษา  แกว้คราม 

(ม.ราชภฏัภูเก็ต) 

13.00–15.00 น. ปัจจยัท านายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาท่ีมีบุตร 
รับการรักษาในหออภิบาลผูป่้วยเด็กวกิฤติ  

กนกกาญจน์  เมฆอนนัตธ์วชั 

(ม.บูรพา) 

13.00–15.00 น. การพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัเส้นทางพาหนะ 
 

จตุพร  ดวงธนู 

(ม.เอเชียอาคเนย)์ 
15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการน าเสนอผลงานวิจยั  
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ธิวา เกษแก้ว 
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สารบญั (ต่อ) 
 

นามนักวจิยั หน้า 
นพรดา วนัิยกุลพงศ์ 
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244 
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การศึกษาภาษาภาพพจน์ในบทกวขีองโรเบิร์ต ฟรอสต์ ........................................................ 253 

น าโชค หมั่นท า 
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บุษบา ประชาฉาย 
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ในรัชกาลท่ี 6 ......................................................................................................................... 

 
298 

ประธาน วริิยะการุณย์ 
ระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี .......................................................................................... 

 
306 

Nhum
Rectangle



 

 

 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

นามนักวจิยั หน้า 
ปรียา พ้นภัย 
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สมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม ................................................................................................. 
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นามนักวจิยั หน้า 
ภัทธราภรณ์ จันทรมหา 
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มนต์ชัย ลลีาถาวรสุข 
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(FDI) ในภูมิภาคอาเซียน ....................................................................................................... 
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รจิตรา วงษ์เพกิ 
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กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร .......................................................................................... 
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รติรส บุญญะฤทธ์ิ 

การออกแบบลวดลายในงานผา้ปักดว้ยมือส าหรับใชใ้นงานเคหะส่ิงทอ .............................. 416 
รุจิเรข บุรวชิเกษตรกร 

การตั้งช่ือของชาวไทด า: วงความหมาย ................................................................................. 424 
วชิระ ปรีชานุรักษ์ 

การวเิคราะห์และประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรีย ์จ  ากดั (มหาชน) .. 432 
วณชิย์ ไชยแสง 
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ในเครือข่ายวสิาหกิจ ............................................................................................................. 
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หรือร้านโชห่วย ..................................................................................................................... 
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สารบญั (ต่อ) 
 

นามนักวจิยั หน้า 
วศิน โรจยารุณ 

นโยบายคุม้ครองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาและสินคา้ท่ีมีความแตกต่างกบัความไม่สมมาตร
ในผลิตภาพของการวจิยัและพฒันา ....................................................................................... 
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วฒันาพร อุทธวงั 
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วาธินี สมานันตกุล 
ปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง แรงจูงใจ ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของ 
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ส านกังานใหญ่ ...................................................................................................................... 
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วชัิย บัวเน่ียว 
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วพิาภร มากดี 
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี .......................................... 

 
493 

วรีะชัย ตั้งวจิิตรสกุล 
นกัลงทุนบญัชีบริษทัหลกัทรัพยล์งทุนตดัหนา้ค าสั่งซ้ือขายขนาดใหญ่ของนกัลงทุน
ประเภทอ่ืนหรือไม่ ................................................................................................................ 

 
499 

ศรัญญู ประกอบกจิ 
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การคดัเลือกตวัแบบไม่ติดกลุ่มอยา่งสมบูรณ์ของตวัแบบการถดถอยโลจิสติก 
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ศิริมา ชมาฤกษ์  
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สารบญั (ต่อ) 
 

นามนักวจิยั หน้า 
ศุภทตั แดงเคร่ือง 
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และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ........................ 
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ทางการเมือง .......................................................................................................................... 
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ความยนิยอมในการประกนัชีวติผูอ่ื้น .................................................................................... 595 

 



 

 

 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

นามนักวจิยั หน้า 
สุวตั ทศัน์จินดา 
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กิจการสถานบนัเทิง ............................................................................................................... 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการ

ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเบตง “วรีะราษฎร์ประสาน” จ านวน 33 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนบนระบบ
เครือข่าย วิชาการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.49/83.18  2) ความกา้วหน้าทางการเรียน
ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.15  3) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชบ้ทเรียน
บนระบบเครือข่ายอยูใ่นระดบัดี 
ค าส าคัญ: บทเรียนบนระบบเครือข่าย, การเรียนแบบร่วมมือ, เทคนิค STAD 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop and test the effectiveness of Web-Based Instruction 

(WBI) on the subject of computer maintenance using Student Teams Achievement Division’s (STAD), 2) to 
study the learning progress of students learning from STAD, and 3) to study students’ opinions towards 
STAD. The sample group was 33 Mathayomsuksa 5 students of Betong “Wiraratprasan” School. 

The results were as follows:1) the efficiency of Web-Based Instruction (WBI) on the subject of Computer 
Maintenance was at 81.49/83.18,  2) the learning progress of the students on the posttest was 60.15 percent  
 
* นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

**ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาเทคโนโลยแีละการส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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higher than the pretest, and 3) the students’ opinions toward Web-Based Instruction (WBI) were good. 
Keywords: web-based Instruction (WBI).  cooperative learning style.  STAD. 

 
บทน า 
 การเรียนแบบร่วมมือเป็นวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน
ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละ
คนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปัน
ทรัพยากร รวมทั้งการเป็นก าลงัใจใหแ้ก่กนัและกนั คนท่ีเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่ สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่
รับผิดชอบทางการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่ตอ้งรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 
(วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2541, หนา้ 38) การจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD (student team achievement 
division) เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เกิดจากการผสมผสานเน้ือหาสาระต่าง ๆ กบัทกัษะการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ 
มีการช่วยเหลือกนัท าให้ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดีข้ึน และไดฝึ้กพฒันาทกัษะทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
เป็นท่ีพึงประสงค ์(กรรณิการ์ เรืองเกษม, 2547, หนา้ 18) การจดักลุ่มผูเ้รียนจะจดัคละกนัตามความสามารถทางการ
เรียนสูง ปานกลาง และอ่อน มาเรียนรู้ร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มศึกษาทบทวนเน้ือหาที่ผูส้อนน าเสนอจนเขา้ใจ
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม รวมทั้งให้ก าลงัใจกนัและกนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีเรียนอ่อนกว่า 
ดงันั้น สมาชิกในกลุ่มตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง ตอ้งขยนัและตั้งใจเรียน ต่อจากนั้นทุกคน
ในกลุ่มท าแบบทดสอบเพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการช่วยเหลือกนั แต่ละคนตอ้ง
ท าคะแนนใหดี้ท่ีสุด เพราะคะแนนของตนมีส่วนท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ จากนั้นน าผลท่ีไดข้องแต่ละคน
ในกลุ่มมารวมกันหาค่าเฉล่ียเพื่อท่ีจะได้คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม (ว ัฒนาพร ระงบัทุกข ์,  2542) 
ความส าเร็จของกลุ่ม การให้รางวลั เป็นอีกทางที่ช่วยท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงกระตุน้ให้ทุกคน ท างานให้ดีท่ีสุด มี
ความพยายามท าคะแนนใหดี้ท่ีสุดอีกดว้ย 
 การเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใชบ้ทเรียน WBI โดยท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนจากชุมชนต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกประเทศ เช่ือมต่อระบบเขา้สู่บทเรียนเร่ืองเดียวกนัในเวลาเดียวพร้อมกนัหลาย ๆ คน และยงัช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในการตอบค าถาม การแกปั้ญหา การท ากิจกรรมและการด าเนินการต่าง ๆ ในการร่วมกนัสร้างสรรค์
บทเรียน ท าให้เกิดเป็นเครือข่ายองคค์วามรู้ขนาดใหญ่ท่ีทา้ทายและชวนให้ผูเ้รียนติดตามบทเรียน โดยไม่เกิดความ
เบ่ือหน่าย (ศิรสิทธ์ิ จ  าปาขาว, 2549, หนา้ 1) 
 จากหลกัการและทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีน าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  
มาพฒันาเป็นบทเรียนบนระบบเครือข่าย เพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแก่นกัเรียน เสริมความรู้
ความเขา้ใจดา้นเน้ือหา เสริมทกัษะดา้นการปฏิบติั สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
ผนวกกบัรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ท่ีมีวธีิการจดัการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ซ่ึงช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน และตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ โดย

ใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
2.  เพื่อหาความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียนบนระบบเครือข่าย ในวิชาการซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ท่ี

ลงทะเบียนเรียนวชิาการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 33 คน โดยใชว้ิธีการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sample) เน่ืองจากรายวิชาท่ีใชใ้นการท าวิจยัเป็นรายวิชาเพิ่มเติม จึงมีขอ้จ ากดัของจ านวน
นกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  ไดแ้ก่ บทเรียนบนระบบเครือข่าย วชิาการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ แบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนบนระบบเครือข่าย วชิาการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ  
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามวดัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชบ้ทเรียนบนระบบเครือข่าย 
วชิาการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

http://www.kruaksorn.net/moodle/course/view.php?id=4
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การวเิคราะห์ข้อมูล  ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สถิติท่ีใชห้าคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบเครือข่าย (E1/E2) ค่า
ความยากง่ายของแบบทดสอบ (p) ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ และ
สถิติท่ีใชห้าความกา้วหนา้ทางการเรียน (ศิรสิทธ์ิ จ  าปาขาว, 2549, หนา้ 19) 
 

ผลการวจิัย 
1.  ผลของการพฒันาบทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียน

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD จากการน าบทเรียนบนระบบเครือข่ายไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ คะแนนรวม
เฉล่ียของการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.49 และคะแนนรวมเฉล่ียของการท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.18 แสดงให้เห็นวา่ บทเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 81.49/83.18 สรุป
ไดว้า่ บทเรียนบนระบบเครือข่ายโดยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD วิชาการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด (80/80) สามารถน าบทเรียนเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนได ้

2.  ผลความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD จากการศึกษาผลความกา้วหนา้ทางการเรียน
ของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนที่เรียนดว้ยบทเรียนบนระบบเครือข่าย มีความกา้วหนา้ทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.15 

3.  ผลศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การใชบ้ทเรียนบนระบบเครือข่าย ผลการวเิคราะห์พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการใชบ้ทเรียนบนระบบเครือข่าย 
อยูใ่นระดบัดี  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
1.  ผลของการพฒันาบทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียน

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 81.49/83.18 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดได ้80/80 แสดง
ใหเ้ห็นวา่ บทเรียนบนระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ สามารถน าบทเรียนเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนได ้
ซ่ึงภายในบทเรียนประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์ กระดานข่าว โปรแกรมจ าลองเสมือนจริง 
ท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสนใจในบทเรียนมากข้ึน การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เป็นกระบวนการ
เรียนรู้หน่ึงท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน มีความสามคัคีมากข้ึนภายในกลุ่ม เพื่อนจะคอยเป็น
ห่วงเพื่อนอยูเ่สมอ มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และลดปมดอ้ยของการเป็นนกัเรียนกลุ่มอ่อน 

2.  ผลความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.15 
แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ สมาชิกภายในกลุ่มจะ 
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ตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัเรียนรู้ ผลการเรียนของสมาชิกแต่ละคนจะส่งผลต่อคะแนนรวมของกลุ่ม 
(สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า, 2546, หนา้ 171) 

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD อยูใ่นระดบัดี แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนตอบสนอง
ความตอ้งการทางการเรียนมากข้ึน เกิดกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม จนท าให้สามารถ
ปรับตวัเขา้กบักลุ่มได ้มีความกระตือรือร้นในการท างาน อนัเกิดจากการท ากิจกรรมร่วมกนั การร่วมคิด การร่วม  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การร่วมหาขอ้สรุป น าไปสู่ความคิดของกลุ่ม และส่งผลเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1.  ครูผูส้อนควรศึกษาสภาพแวดลอ้มของนกัเรียนก่อนท าการจดักลุ่มใหก้บันกัเรียน  
2.  ครูผูส้อนควรศึกษากระบวนการจดักิจกรรมกลุ่มตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ให้

เขา้ใจ เพื่อท่ีจะสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้ป็นไปตามขั้นตอน 
3.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรส่งเสริมให้นกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ ควร

เนน้ย  ้าถึงบทบาท หนา้ท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม การท ากิจกรรมกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรม
การท างานกลุ่มอยา่งตลอดเวลา 

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  เคร่ืองให้บริการเครือข่าย ควรเลือกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีทรัพยากรขั้นต ่า หน่วยความจ าแรม ไม่นอ้ย

กวา่  2 GB หรือมากกวา่ (อมรเทพ เทพวิชิต, 2552, หนา้ 8) เพราะขณะท่ีนกัเรียนท าแบบทดสอบบนระบบเครือข่าย 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ อาการคา้งของระบบ ท าให้ไม่สามารถใช้งานไดใ้นขณะหน่ึง ตอ้งรอสักระยะ ระบบจึงจะ
สามารถใชง้านไดเ้ป็นปกติ 

2.  การท ากิจกรรมกลุ่ม บางคร้ังนกัเรียนบางคนเกิดอาการเบ่ือหน่ายทางการเรียน ไม่สนใจเรียน ดงันั้น ครู
และสมาชิกภายในกลุ่มควรร่วมกนักระตุน้ความสนใจของนกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ให้นกัเรียนทราบ
ถึงบทบาทหนา้ท่ีของตวัเองต่อกลุ่ม ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบักลุ่ม และค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่มเป็นอนัดบัแรก 

3.  ควรมีการน ารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไปใชส้อนกบักลุ่มสาระอ่ืน ๆ 
 

บรรณานุกรม 
กรรณิการ์ เรืองเกษม.  (2547).  การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 โดยการเรียนแบบกลุ่มตามสังกดัสัมฤทธิผลทางการเรียน (STAD).  การศึกษา
คน้ควา้อิสระ การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม. 
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ศิรสิทธ์ิ จ  าปาขาว.  (2549).  การพฒันาระบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ STAD บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.  วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์, บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า.  (2546).  19 วิธีการจัดการเรียนรู้:  เพือ่พฒันาความรู้และทกัษะ (พิมพค์ร้ังท่ี 4). 
              กรุงเทพฯ: โรงพิมพภ์าพพิมพ.์  
อมรเทพ เทพวชิิต.  (2552).  การจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 1.9 ส าหรับผู้สอน.  นครราชสีมา:  

ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. 
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เกณฑ์คงค้างของบริษทัที่เสนอขายหลกัทรัพย์ต่อสาธารณชนเป็นคร้ังแรก 
ACCRUAL BASIS BY GOING PUBLIC FIRMS 

 
กรชนก เพศประเสริฐ* 

Kornchanok Pesprasert 
 

บทคดัย่อ  
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาระดบัของรายการคงคา้งในดุลยพินิจของผูบ้ริหาร (การตกแต่ง
ตวัเลขทางบญัชี) ของบริษทัท่ีจะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งก่อนและหลงัการเสนอขายหุ้นใหม่แก่
ประชาชนเป็นคร้ังแรก วธีิท่ีใชใ้นการส ารวจขนาดของการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีทั้งก่อนและหลงัปีท่ีเสนอขาย
หุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรกคือ Cross-sectional Modified Jones Model โดยการใชข้อ้มูลของบริษทัท่ีเสนอ
ขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2001-2007 พบว่าผูบ้ริหารของบริษทัท่ี
เสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก ไดท้  าการตกแต่งรายไดโ้ดยรายงานยอดรายการคงคา้งในดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารก่อนท าการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสู์งกวา่ช่วงหลงัการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชน
เป็นคร้ังแรก และยงัพบวา่ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรกนั้น ไดท้  าการตกแต่ง
รายไดโ้ดยการใชร้ายการคงคา้งในดุลยพินิจของผูบ้ริหารเพื่อท าใหร้ายไดล้ดลงในช่วงก่อนปีท่ีเสนอขายหุ้นใหม่
แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีพบการตกแต่งรายได้
โดยการใชร้ายการคงคา้งในดุลยพินิจของผูบ้ริหารเพื่อท าให้รายได้เพิ่มข้ึนในระหวา่งช่วงการเสนอขายหุ้นใหม่
แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก 
ค าส าคัญ: รายการคงคา้ง, การตกแต่งตวัเลขทางบญัชี, การบริหารรายได,้ การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ สาธารณชน 

    

ABSTRACT 
The main objective of this research was to examine the level of discretionary accruals (accounting 

manipulation) provided by the public firms in both pre- and post-issuing IPO. The investigation focuses on 
the size of accounting manipulation before and after the IPO years. The cross-sectional Modified Jones Model 
was applied, using IPO data in Thailand during 2001-2007 for the first time. The results showed that the 
management of IPO firms reported higher discretionary accruals before going to the public than after IPO 
periods. Other results also revealed that the management of IPO firms manipulated earnings by using income-  
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decreasing discretionary accruals in pre-IPO years. This research was different from the US evidences which 
mostly made up the income-increasing discretionary accruals around the IPO. 
Keywords: accruals.  accounting manipulation.  earnings management.  initial public offering. 

 
INTRODUCTION 

An accrual accounting is a standard accounting method that measures a performance and position of  
a company by recognizing revenues when earned and expenses when incurred regardless of cash inflow or outflow. 
Under the accrual accounting method, managers is allowed to exercise an accounting discretion in reporting 
their earnings which more accurately reflect the economic conditions relative to cash accounting method in 
term of timing and matching principles. The accounting discretion may give managers the incentive to manipulate 
earnings in order to mislead investors, especially when firms plan to go public as initial public offering (IPO) firms. 

Since there is no determination of the market price for issuers and underwriters to refer to when they 
set the offering price, nonprice information which is financial statements presented in the prospectus considered as 
the source of information for pricing IPO shares (Friedlan, 1994). Prospectuses provide information relative to 
issuing firms about the firm structure, risk factors, nature of business, current financial status, capital structure and 
so on that required by the Security and Exchange Commission (SEC).  The association between financial statements 
information and the offering prices of IPOs suggests that managers of issuing firms have a strong incentive to 
exercise accounting discretion to manipulate earnings upward by making income-increasing accruals before 
going public in order to get more proceeds from their initial offerings. Teoh, Wong and Rao (1998) and Teoh, 
Welch, and Wong (1998) found evidence that issuers of initial public offering (IPO), on average, reported 
unusually high abnormal accruals in the IPO year, and after issue, when high abnormal accruals cannot be 
sustained, subsequently by poor long-run earnings and stock return performance. DuCharme, Malatesta, and 
Sefcik (2001) conclude that aggressive earnings management through abnormal (discretionary) accruals prior 
going public increases initial firm value, but decreases returns to investors after going public. Subramanyam 
(1996) indicated that discretionary accruals (abnormal accruals) are associated with stock prices, future earnings, 
and cash flows, and concluded that managers can exercise accounting discretion to improve the informativeness   
of reported earnings. 
 In contrast, Aharony, Lin, and Loeb (1993) found only very weak evidence for managers choose 
accounting methods to boost up reported earnings in the year prior to the initial public offerings. Venkataraman, 
Weber, and Willenborg (2008) extended Teoh, Wong and Rao (1998) and Teoh, Welch, and Wong (1998) 
and provided no evidence that pre-IPO accruals are unusually high. Following Healy and Wahlen (1999), 
earnings management is defined as a strategy used by insiders or management of a company to deliberately 
alter the company’s reported earnings to either mislead some stakeholders or to affect contractual outcomes. 
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Accruals play an important role in which firm exercise accounting discretion to manipulate reported earnings. 
Using accruals reflect firm performance more accurately because accruals are allowed to alter the timing of 
cash flows recognition in earnings.  

After reviewing many papers related to accruals of IPO firms, most papers examine the accruals in 
the IPO year and post-IPO years in explaining the association between accruals in IPO year and subsequent 
long-run stock returns and earnings performance. Because the above empirical researches test the association 
of discretionary accruals in IPO year and subsequent long-run firm performance, the main motivation in this 
study is to examine the level of discretionary accruals as the proxy of earnings management by Thai IPO 
firms which managers exercise the accounting discretion to manipulate firms’ reported earnings in both pre- 
and post-IPO years. The motivation that I test discretionary accruals of Thai IPO firms using Thai data 
because Thai market presents itself as an interesting place to test my research question due to the difference in 
its institutional features from US market. Because earnings management (accounting manipulation) can 
occurs easier in Thailand due to traditionally low legal enforcement quality in Thailand (La Porta, et al, 1997 
and 1998), also they are new to the market and limited information available to the public. Joseph P.H. Fan 
and Wong (2002) indicate that public corporations in East Asia have low levels of transparency and 
disclosure quality.  
 

LITERATURE REVIEW 
 IPO process is sensible to earnings management which offers insiders both motivation and opportunities 
to manage reported earnings. Because there are high information asymmetry between issuing firms and investors  
at the time of offering and also no news media coverage of firms in the pre-IPO year (Rao, 1993), so investors 
are forced to rely on the prospectus.  
 Healy and Wahlen (1999) defined that “earnings management occurs when managers use judgment  
in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders 
about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend 
on reported accounting numbers”. Teoh, Wong, Rao (1998) and Teoh, Welch, Wong (1998) found that IPO 
firms report high earnings by opportunistically managing current discretionary accruals and subsequently 
underperform firm’s performance after issue. These evidences contrast with Subramanyam (1996), who found 
that firm in general (not only IPO firms) with high accruals predict high future earnings. He indicated that 
managers might manage earnings by communicate private information in order to make investors attach 
values to abnormal accruals. Jain and Kini (1994) found a decline in post-IPO issue operating performance 
which measured by returns on assets and cash flows deflated by assets, relative to pre-IPO issue both before 
and after industry adjustment. They provided reason that managers could attempt to window-dress accounting 
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numbers before going public which lead to overstated pre-IPO performance and understated post-IPO performance. 
Stein (1989) using a signal-jamming model shows that managers may attempt to manipulate accounting numbers 
to mislead investors by inflating pre-IPO earnings. Friedlan (1994) found evidence that issuers of IPOs make 
income-increasing abnormal accruals in the most current statements included in the prospectus before going 
public. DuCharme, Malatesta, and Sefcik (2001) indicate that aggressive earnings management before going 
public increases initial firm value but subsequently decrease in return to investors. In contrast, Roosenboom, 
Goot and Merens (2003) found evidence that manager manipulate their earnings in the first year after going 
public and subsequently suffer poor returns but no evidence of earnings management found in the years before the 
IPO. This evidence is consistent with Aharony, Lin, and Loeb (1993) who found only very weak evidence 
that managers choose accounting methods to increase reported earnings in the period before going public. 
Lobo and Zhou (2001) found the negative relationship between corporate disclosure and earnings management 
after controlling for the effects of confounding variables. It shows that the higher the corporate disclosure, the 
lesser the earnings management is.  
 Although many studies found earnings management of IPO firms, investors still view and rely on earnings 
as value-relevant information that is more informative than cash flows information. Dechow (1994) found that 
short-term accruals are more related to stock returns than realized cash flows. Sloan (1996) indicates that earnings 
include large current accruals have negative future abnormal stock returns and vice versa. Xie (2001) reports 
that the lower persistence of the accrual component of earnings comes from abnormal accruals and concludes 
that the lower persistence of accruals causes from the opportunistic manipulating accounting discretion by management. 
Dechow and Dichev (2002) found that the lower persistence of accruals is related to the estimation error in 
accruals. 
 

OBJECTIVES 
The objective of this empirical research is to examine the level of discretionary accruals in both pre- 

and post-IPO years, which is the proxy of earnings management provided by going public firms that go public 
during 2001 to 2007. Cross-sectional Modified Jones Model is applied to test the level of discretionary accruals 
both pre- and post-IPO years. 
 

RESEARCH HYPOTHESIS    
Hypothesis; IPO firms report higher discretionary accruals before going public than after IPO period. 
Teoh, Wong and Rao (1998) and Teoh, Welch and Wong (1998) found that firms report high earnings 

when going public by opportunistically managing current abnormal accruals and subsequently underperform 
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firm’s performance after issue. As a result, investors disappointed upon accruals reversal because they behave 
as if they are fixated on high reported earnings.  
 La Porta, et al (1997 and 1998) indicates that there is low legal enforcement quality in Thailand. Joseph 
P.H., Fan and Wong (2002) indicate that public corporations in East Asia have low levels of transparency and 
disclosure quality. Leuz, Nanda, and Wysocki (2003) suggest that earnings managements is more pervasive in 
counties with low legal enforcement, less developed stock market, high ownership retention and lower disclosure 
levels. Because the managers have both incentive and opportunities to manipulate earnings, they tend to choose 
accounting discretion to mislead investors and increase their wealth. I expect that IPO firms will report more 
discretionary accruals before going public than post-IPO. In this research, total discretionary accrual is the 
proxy for earnings management. The first hypothesis is then developed as above. 
 Scope of the experiment; This empirical research examines the level of discretionary accruals 
(accounting manipulation) provided by going public firms in both pre- and post-issuing IPO. I investigate and 
focus on the size of accounting manipulation prior and post-IPO years by using IPO data in Thailand during 
2001-2007.  
 

DATA AND METHODOLOGY 
 Data; Data used in this study includes the data from Securities and Exchange Commission of Thailand 
(Thai SEC) website for financial statements in prospectus before going public. For financial statements of 
industry firms and IPO firm aftermarket, I will collect from DATASTREAM. The sample consist of all the 
IPO firms during 2001-2007 in Stock Exchange of Thailand (SET) and Market for Alternative Investment 
(MAI), excluding the firms in financial, insurance and utility industry. The IPO firms must have full three 
year financial statements available before going public and aftermarket. 

From the year 2001 to 2007, there are totaling of 189 IPO firms went public; 143 IPO firms went 
public in SET and 46 firms went public in MAI. I will test these samples together according to the same disclosure 
quality of listing firms. Both markets are different only in size of paid up capital requirement.  
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 Timing Convention 

 
 

Figure 1: Time line 
 

The fiscal year in which the IPO occurs is year 0, so the fiscal year -1 ends before the IPO date 
considered as pre-IPO period and fiscal year 1 ends after the IPO date considered as post-IPO period. To 
measure discretionary accruals (DAC) in year 0, I need financial statements of fiscal year 0 and -1 as inputs 
for the model. Then to find DAC in year -1, financial statements in year -1 and -2 are needed. In prospectus 
generally provided three years of financial statements of going public firms which are year -1, -2 and, -3. 
Thus two years of DAC can be calculated before going public. For post-IPO years, financial statements of 
year 0, 1, 2,  are needed to calculate DAC. 

Methodology 
Measures of Earnings Management; This paper will measure discretionary accruals as the proxy for  

accounting manipulation or earnings management both pre- and post-IPO period. Prior studies find that the 
cross-sectional Modified Jones Model provides the most powerful test of earnings management. So, I use the 
cross-sectional Modified Jones Model first to separate total accruals into two components; discretionary and 
nondiscretionary accruals so that I can measure the discretionary accruals as the proxy for earnings 
management. 

Total accruals (AC) are defined as the difference between net income and cash flows from operations 
as shown below; 

 

                                                                                  
I run cross-sectional regression of total accruals on the change in sales and property, plant and equipment 
using an estimation sample of all stocks in SET with the same industrial group and same year, excluding 
firms going public in that year1.  

                                                        
1 Note that the year-by-year regressions would require estimating equation (2) per industry. Unfortunately, the small size of Thai capital market 
prevents me from estimating the model on an industry basis (less than 30 observations per some industries). I also use alternative way by adding 
industry interaction terms in the equation to allow industry variation in nondiscretionary accruals. 
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where        is the change in sales,    is total accruals,     is total assets, and     is property, plant, 
and equipment. 

Then I obtain the estimated parameters    ,     and     from (2). These estimators will be plug into 
equation (3) as shown below in order to obtain expected or nondiscretionary accruals (NDA) for an IPO firm 
in a given year. 

 

             
 

       
        

                 

       
       

      
       

            

 
where    ,     and     are the estimated intercept and slope coefficients for IPO firm i in year t respectively, 
and        is the change in trade receivables. I subtract the change in trade receivables from changes in 
sales because trade receivables can be the source of earnings management in credit sales. 
 Discretionary accruals,        , for IPO firm i and for year t are represented by the residual as 
shown below: 
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EMPIRICAL RESULT 
 

 
 

Figure 2: Time series profile of discretionary accruals both in average and in absolute value. 
 

 
 

Figure 3: Time series profile of means of Sales, Sales-AR, EBIT, and Earnings. 
 

Table 1: Level of discretionary accruals pre vs post fiscal year of IPO 
             Table 1 reports the time series profile of asset-scaled absolute discretionary accruals during pre-IPO and post-IPO periods. 
(period -2 to 2). Pre-IPO periods represent average discretionary accruals during year before IPO (period -2 and -1). Post IPO years 
represent average discretionary accruals after IPO periods (period 1 and 2) Pre-Post represents the difference of discretionary accruals 
between pre-IPO years and post-IPO years. The means are trimmed at +/-5%, ***, **, and * represent significance at 1%, 5%, and 
10% level respectively, two-tailed, based on T distribution for means, and Wilcoxon for median. 

Year -2 -1 0 1 2 Pre-IPO years Post-IPO years Pre - Post 

  Discretionary Accruals (DAC) 

Mean 0.4907*** 0.5041*** 0.3248*** 0.1983*** 0.1296*** 0.4974*** 0.1640*** 0.3334*** 

Median 0.1373*** 0.1633*** 0.1577*** 0.1152*** 0.0812*** 0.1995*** 0.1035*** 0.0807*** 

Obs  108 108 108 108 108 108 108 108 

The table above shows the time series profile of asset-scaled absolute abnormal accruals of IPO firms 
from 2 years before IPO year to 2 years after (period -2 to period 2). 

 

CONCLUSION      
This paper examines the level of discretionary accruals provided by going public firms in both pre- 

andpost-issuing IPO. From the hypothesis, the results show that (1) IPO firms report higher discretionary 
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accruals before going public than after IPO period, (2) discretionary or abnormal accruals which are under the 
control of management and proxy for earnings management occur in both pre- and post-IPO periods with 
income-decreasing discretionary accruals in pre-IPO years that contrary with US evidences mostly found 
income-increasing discretionary accruals around the IPO.  

Both pre- and post-IPO periods, the evidence also shows (3) discretionary or abnormal accruals significantly 
higher every years. IPO firms report higher earnings in each year since 2 years before going public by reporting 
abnormal accruals by using income-decreasing abnormal accruals in pre-IPO years and do less manipulation 
after going public. This result is robust with respect to alternative tests of discretionary accruals measures. 

More interestingly, this evidence is contrary with other papers that found positive abnormal accruals 
(income-increasing accruals) around IPO years due to the difference in its institutional features between Thai 
and US market. 
 

RECOMMENDATION 
 This research provides empirical evidence on the degree of earnings management provided by going 
public firms in both prior and post-IPO years. For further study, the long-run post-IPO performance in Thai 
capital market could be addressed to see the relation between long-run post-IPO performance and IPO firms’ 
earnings management. Long-run post-IPO performance will be reversed or not if management of IPO firms 
manipulates earnings by using income-increasing or income-decreasing discretionary accruals. This question 
can be further addressed. 
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บทคดัย่อ 
 บทความฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์การส่ือความหมายของค ากริยาในพาดหวัข่าวอาชญากรรม
ของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 รวมทั้งส้ิน 365 ฉบบั  
โดยวเิคราะห์ในดา้นการส่ือความหมายของค ากริยาจากการจ าแนกประเภทของค ากริยาออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ค ากริยาแสดงสภาพ ค ากริยาแสดงอาการ และค ากริยาแสดงอารมณ์และความรู้สึก พบวา่ มีการใชค้  ากริยาเพื่อ
ส่ือความหมายทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1) ค  ากริยาแสดงสภาพ พบว่าส่ือความหมายเพื่ออธิบายให้ผูอ่้านไดเ้ห็น
สภาพของคน สัตว ์ส่ิงของ และลกัษณะนิสัยของคนท่ีปรากฏในข่าว โดยมีการส่ือความหมายออกเป็น 2 ลกัษณะ
คือ ความหมายตรงและความหมายแฝง ซ่ึงในการส่ือความหมายแฝงไดส่ื้อให้เห็นถึงความหมายเปรียบ ความหมาย
ตามบริบทของขอ้ความท่ีแวดลอ้ม  และยงัส่ืออารมณ์ท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ต่าง ๆ จากค ากริยาท่ีปรากฏในข่าว  
2) ค  ากริยาแสดงอาการ พบวา่ส่ือความหมายเพื่ออธิบายอาการของการกระท าอาชญากรรมดว้ยวิธีต่าง ๆ โดยมี
การส่ือความหมายออกเป็น 2 ลกัษณะคือ ความหมายตรงและความหมายแฝง ซ่ึงในการส่ือความหมายแฝงได้
ส่ือใหเ้ห็นถึงความหมายตามบริบทของขอ้ความท่ีแวดลอ้ม และความหมายส่ืออารมณ์ 3) ค ากริยาแสดงอารมณ์
และความรู้สึก  พบวา่ส่ือความหมายเพื่อเนน้ย  ้าความรู้สึกของผูอ่้านขณะท่ีอ่านข่าว และยงัส่ือให้เห็นถึงอารมณ์
และความรู้สึกของผูก้ระท าอาชญากรรมอีกดว้ย 
ค าส าคัญ: การส่ือความหมายของค ากริยา, พาดหวัข่าวอาชญากรรม, หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
 
 
 
 
  
                                                                     
* บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์เร่ือง การส่ือความหมายของค ากริยาในพาดหวัข่าวอาชญากรรมของหนงัสือพิมพ ์
    ไทยรัฐ 
** นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์            
     มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to analyze the transmission of meaning of verbs on crime headlines 
in daily newspapers. The sample of this study was Thai Rath newspaper, issued from January 1, 2011 to 31 
December, 2011, all together 365 copies. The researcher analyzed the meanings of the verbs by classifying 
the verbs into three categories which were stative verbs, action verbs and emotion and feeling verbs. 
 According to the findings, it was found that there were three groups of verbs used in transmission of 
meaning, stative verbs, action verbs, and emotion and feeling verbs. 1) Stative verbs were found to explain to 
the readers to see the condition of humans, animals or objects and habits of the people appearing in the news. 
The second interpretation was the exact denotation and connotation. Connotation showed the comparison and 
contextual meaning, included to make the readers feel various moods of verbs as appear in the news. 2) 
Action verbs were found to describe the action of various approaches to crime. The second interpretation was 
the exact denotation and connotation. Connotation showed the contextual meaning, included to convey the feeling 
to the readers. 3) Emotion and feeling verbs were found to transmit the meanings emphasizing on the feelings 
of the readers while reading the news, included to convey the emotion and feeling of the criminal. 
Keywords: the meaning of  verb.  criminal headline.  Thai Rath.  
 

บทน า 
 หนงัสือพิมพน์บัเป็นส่ือมวลชนประเภทแรกท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย และมีวิวฒันาการท่ียาวนานกว่า
ส่ือมวลชนประเภทอ่ืน ๆ ปัจจุบนัหนงัสือพิมพไ์ดท้วีบทบาทและความส าคญัมากยิ่งข้ึน มีหนา้ท่ีพฒันาความคิด
ในดา้นต่าง ๆ ดงัท่ี วิรัช ลภิรัตนกุล (2538, หน้า 305) กล่าวถึงอิทธิพลของหนงัสือพิมพไ์วว้่า หนงัสือพิมพ์
สามารถเสนอเร่ืองราวข่าวสารไดห้ลายประเภท มีทั้งเร่ืองราวท่ีประชาชนเฉพาะกลุ่ม และประชาชนทัว่ไปให้
ความสนใจ จึงสามารถเขา้ถึงประชาชนไดห้ลายกลุ่มหลายอาชีพ แต่เหตุท่ีขอ้มูลท่ีเสนอค่อนขา้งเป็นกระบวนการท่ี
ซบัซอ้น และมีเน้ือท่ีจ  ากดัในการน าเสนอข่าว ดงันั้นลกัษณะภาษาของหนงัสือพิมพจึ์งตอ้งมีลกัษณะเฉพาะ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน  
 ลกัษณะการใชภ้าษาในหนงัสือพิมพ ์จึงเป็นการใชภ้าษาท่ีสะดุดตา มีการใชภ้าษาท่ีย ัว่ย ุ มีการสร้างภาพ
จากถอ้ยค า ท าใหผู้อ่้านสามารถจินตนาการเหตุการณ์นั้น ๆ ไดร้าวกบัเห็นดว้ยตาของตนเอง (สุวรรณา เกรียงไกรเพชร, 
2517, หนา้ 48-54) ซ่ึงลกัษณะการใชภ้าษาดงักล่าวจะใชก้นัมากในพาดหวัข่าวหนา้หน่ึง เพราะพาดหวัข่าวหนา้
หน่ึงเปรียบเสมือนประตูบานแรกท่ีดึงดูดความสนใจของผูอ่้านให้ติดตามเขา้ไปสู่เน้ือหาข่าว ลกัษณะการใชภ้าษา
ของพาดหัวข่าวหน้าหน่ึงจึงมกันิยมใช้ภาษาพูดแทนการเขียน เน่ืองด้วยค าดงักล่าวท าให้สามารถจินตนาการ
เหตุการณ์ไดเ้ป็นอย่างดี ในแง่ของศิลปะการประพนัธ์ตอ้งยอมรับว่าภาษาเหล่าน้ีเร้าอารมณ์ ต่ืนเตน้ ให้ภาพท่ี
ชดัเจนแก่ผูอ่้านเป็นอยา่งมากราวกบัวา่ผูอ่้านไดเ้ขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์จริง ๆ (นิตยา กาญจนะวรรณ, 2528, หนา้ 
194-200)  นอกจากนั้นยงัใชภ้าษาเพื่อสร้างภาพให้เกิดข้ึนในจิต หรือภาพแสดงกิริยาอาการ เพื่อให้ความหมาย
ไดอ้ย่างไดอ้ารมณ์ ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนในพาดหวัข่าวอาชญากรรม เพราะข่าวอาชญากรรมเป็นข่าวท่ีน าเสนอ
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เหตุการณ์การเกิดอาชญากรรม นกัหนงัสือพิมพจึ์งใชภ้าษาเพื่อแทนภาพเหตุการณ์ให้ผูอ่้านจินตนาการราวกบัวา่
เห็นดว้ยตาของตนเอง สิริวรรณ นนัทจนัทูล (2543, หนา้ 108) กล่าววา่ การน าเสนอข่าวอาชญากรรม โดยเฉพาะ
การรายงานขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผูเ้สียหาย ความคืบหนา้ของคดี มกัใช้ถอ้ยค าสั้นกระชบั ตรงไปตรงมา บางตอน
น าเสนอภาพเหตุการณ์ท่ีมีการเคล่ือนไหว จึงมกัใชค้  ากริยา กลุ่มค ากริยา ประกอบค าแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ
ผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อให้กระทบความรู้สึกของผูอ่้าน ค ากริยาในพาดหวัข่าวอาชญากรรมจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง
เพราะเป็นค าท่ีสามารถอธิบายรายละเอียดการกระท าต่าง ๆ ได ้ดงัท่ี นววรรณ พนัธุเมธา (2526, หน้า 6-12) 
กล่าววา่ ค  ากริยา คือค าท่ีใชแ้สดงอาการหรือสภาพของเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ค ากริยาแสดงอาการ ค ากริยาแสดง
สภาพ ค ากริยาแสดงอารมณ์และความรู้สึก ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการส่ือความหมายของค ากริยาในพาดหัว
ข่าวอาชญากรรมของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 รวม
ทั้งส้ิน 365 ฉบบั  เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการส่ือความหมายของค ากริยาในพาดหวัข่าวอาชญากรรมนัน่เอง  
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่ือความหมายของค ากริยาในพาดหัวข่าวอาชญากรรมของ
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ โดยผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดเร่ืองประเภทของค ากริยาตามเกณฑค์วามหมายของค าของ นววรรณ 
พนัธุเมธา (2526, หนา้ 12) และภาณุ สังขะวร (2527, หน้า 39-72) มาเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของค ากริยา 
ดงัน้ี 

1. ค ากริยาแสดงอาการ 
2. ค ากริยาแสดงสภาพ 
3. ค ากริยาแสดงอารมณ์และความรู้สึก 

 โดยจากการศึกษาพบว่า แนวคิดของ ภาณุ สังขะวร (2527, หน้า 39-72) ไดมี้การตั้งกรอบค าถามเพื่อ
เป็นการก าหนดประเภทต่าง ๆ ของค ากริยา  ไดแ้ก่ 
 1.  ค  ากริยาแสดงอาการ มีการใช้กรอบค าถามว่า “ใครท าอะไร” และ “เกิดอะไรข้ึนกบัใคร” มาเป็น
เกณฑใ์นการจ าแนกประเภทของค ากริยาแสดงอาการ 
 2.  ค  ากริยาแสดงสภาพ มีการใชก้รอบค าถามวา่ “ใครเป็นอย่างไร” และ “อะไรเป็นอย่างไร” มาเป็น
เกณฑใ์นการจ าแนกประเภทของค ากริยาแสดงอาการ 
 3.  ค ากริยาแสดงอารมณ์และความรู้สึก  มีการใช้กรอบค าถามว่า “ใครรู้สึกอย่างไร” และ “ใครคิด
อยา่งไร” มาเป็นเกณฑใ์นการจ าแนกประเภทของค ากริยาแสดงอารมณ์และความรู้สึก 
 ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่กรอบค าถามขา้งตน้เป็นประโยชน์เพราะสามารถเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของ
ค ากริยาตามเกณฑค์วามหมายของค าท่ีชดัเจน ผูว้จิยัจึงจะน ากรอบค าถามขา้งตน้มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
คร้ังน้ี 
 ด้านการวิเคราะห์การส่ือความหมายของค ากริยา ผูว้ิจ ัยได้จ  าแนกการส่ือความหมายของค ากริยา
ออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การส่ือความหมายตรงและการส่ือความหมายแฝง ในส่วนของการส่ือความหมายตรง 
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ใช้ความหมายตรงจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 ส่วนการส่ือความหมายแฝงแบ่งเป็น 
ความหมายส่ืออารมณ์ ความหมายเปรียบ และความหมายตามบริบท  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 เพื่อวเิคราะห์การส่ือความหมายของค ากริยาในพาดหวัข่าวอาชญากรรมของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
  

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การรวบรวมข้อมูล  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาดหัวข่าว ข่าวอาชญากรรม ค ากริยา 
ความหมายของค า และรวบรวมพาดหวัข่าวหนา้หน่ึงเลือกเฉพาะข่าวอาชญากรรมในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ในช่วง
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2554 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  จ  าแนกประเภทของค ากริยาตามเกณฑ์ความหมายของค า และวิเคราะห์การส่ือ
ความหมายของค ากริยาในพาดหวัข่าวหนา้หน่ึงท่ีเก็บรวบรวมไว ้
 

ผลการวจิัย 
 การส่ือความหมายของค ากริยาในพาดหวัข่าวอาชญากรรมของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ มีการใชค้  ากริยาเพื่อส่ือ
ความหมาย 3 ประเภท ไดแ้ก่ ค  ากริยาแสดงสภาพ ค ากริยาแสดงอาการ และค ากริยาแสดงอารมณ์และความรู้สึก ดงัน้ี 
 1.  ค ากริยาแสดงสภาพ         
  เมียโหดฆ่าผวัดับ สุดสยองปาดคอยดัถงัทิ้งน ้า (13 มกราคม 2554) 
โหด 
 ความหมายตรง  หมายถึง    ชัว่, ร้าย  เช่น ใจโหด  
 จากพาดหวัข่าว “โหด” เป็นค าท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาพลกัษณะนิสัยของฆาตกรท่ีเป็นคนมีนิสัยโหดเห้ียม 
สามารถฆ่าไดแ้มก้ระทัง่สามีของตนเอง นอกจากน้ี “โหด” ยงัเป็นค าท่ีมีความหมายเพื่อส่ืออารมณ์ ท าให้ผูอ่้าน
รู้สึกกลวั เม่ือนึกถึงฆาตกรท่ีมีนิสัยโหดเห้ียม 
 

ดับ 
 ความหมายตรง หมายถึง   ส้ินแสง เช่น ไฟดบั เดือนดบั  
 ความหมายแฝง   “ดบั” มีความหมายตามบริบทขอ้ความท่ีแวดลอ้ม ซ่ึงหมายถึง เสียชีวิต ส้ินชีพ ตาย ถึงแก่
ความตาย และนอกจากน้ียงัเป็นค าท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงความหมายเปรียบคือ เปรียบความตายกบัค าวา่ดบั วา่ความตาย
เหมือนกบัไฟท่ีดบัไปแลว้ หรือเดือนท่ีดบัลงแลว้ 

 

  ฉุนฆ่าคู่กรณี รถป้ายแดง ปาด – ชน  (20 กรกฎาคม 2554) 
ปาด 
 ความหมายตรง หมายถึง   เอาของมีคมฟันแฉลบ ๆ  
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 ความหมายแฝง “ปาด” มีความหมายตามบริบทของขอ้ความท่ีแวดลอ้ม ซ่ึงหมายถึง การขบัรถแซงใน
ระยะกระชั้นชิด และเป็นค าท่ีมีความหมายเปรียบโดยการเปรียบลกัษณะของการขบัรถเบียดและแซงในแนว
เฉียงและใชเ้วลาท่ีรวดเร็ว เปรียบกบัการใชมี้ดหรือของมีคมปาดแฉลบ ๆ  
  
 2.  ค ากริยาแสดงอาการ 
  ปิคอพัไล่ถล่มผวัเมียดบั เหตุเร่ืองธุรกิจ  (2 มกราคม 2554) 
ไล่ถล่ม 
 ความหมายตรง   ไล่ หมายถึง    ตามไปติด  ๆ เพื่อใหท้นัหรือเพื่อกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
   ถล่ม หมายถึง    ท าใหต้ ่าลง  
 ความหมายแฝง   “ ไล่ถล่ม” มีความหมายตามบริบทของขอ้ความท่ีแวดลอ้ม ซ่ึงหมายถึง การไล่ท าร้าย
เพื่อให้ถึงแก่ความตาย และนอกจากน้ียงัเป็นค าท่ีส่ืออารมณ์ท าให้ผูอ่้านรู้สึกถึงความรุนแรงของการกระท าท่ีมี
การไล่ล่าท าร้ายอยา่งโหดเห้ียม “ไล่ถล่ม” จึงท าให้ผูอ่้านรู้สึกถึงเหตุการณ์ท่ีรุนแรงและการกระท าท่ีโหดเห้ียม
ของฆาตกร 
 
  หึงสุดโหดมีดกะซวก! เมียรักกบัแม่ยาย  (7 พฤษภาคม 2554) 
กะซวก 
 ความหมายตรง หมายถึง   แทง  
 จากพาดหวัข่าว  “กะซวก” เป็นค าท่ีแสดงอาการการเอามีดแทงฝ่ายตรงขา้มอยา่งแรง ซ่ึงเป็นค าท่ีส่ือให้
เห็นถึงความรุนแรงเม่ือจินตนาการถึงพฤติกรรมของฆาตกร จึงเป็นค าท่ีส่ืออารมณ์ท าให้ผูอ่้านรู้สึกหวาดกลวั เม่ือ
นึกถึงการกระท าของฆาตกรท่ีท าต่อเหยือ่อยา่งเห้ียมโหดและไม่ปราณี 
 
 3.  ค ากริยาแสดงอารมณ์และความรู้สึก 

 หนุ่มป่วยฆ่าคลัง่ 3 ศพ พอ่ แม่ พี่สาว แทงเชือดสยดสยอง  (21 สิงหาคม 2554) 
สยดสยอง 
 ความหมายตรง หมายถึง   รู้สึกหวาดเสียวมีอาการขนลุกขนพองตามมาดว้ย  
 จากพาดหวัข่าว “สยดสยอง” เป็นค าท่ีมีความหมายเพื่อส่ืออารมณ์ คือใหค้วามหมายเพื่อเนน้ความน่า
กลวัของบริบทขอ้ความท่ีวา่ การแทงเชือดท่ีน่าสยดสยอง จึงเป็นค าท่ีตอกย  ้าความรู้สึกของผูอ่้านใหรู้้สึกหวาดกลวั
สยดสยองจากข่าวท่ีไดอ่้าน 
 

 รวบหนุ่มโรคจิตลอบยงิออสซ่ีดบั อา้งแค้นฝังใจเมียหนีตามฝร่ัง (8 มกราคม 2554) 
แค้น 
 ความหมายตรง หมายถึง  โกรธเจบ็ใจอยูไ่ม่หาย  
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 จากพาดหวัข่าว  “แคน้” เป็นค าท่ีส่ืออารมณ์ท่ีท าใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ถึงอารมณ์ของผูก้ระท าอาชญากรรมท่ี
มีความรู้สึกถึงความแคน้ท่ีฝังอยูใ่นใจเหตุดว้ยภรรยาหนีตามฝร่ังนัน่เอง 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาบทความเร่ืองการส่ือความหมายของค ากริยาในพาดหวัข่าวอาชญากรรมของหนงัสือพิมพ์
ไทยรัฐ ผลการศึกษาพบวา่ มีการใช้ค  ากริยาเพื่อส่ือความหมายทั้งหมด 3 ประเภท คือ ค ากริยาแสดงสภาพ ค ากริยา
แสดงอาการ และค ากริยาแสดงอารมณ์และความรู้สึก การใชค้  ากริยาแสดงสภาพในข่าวอาชญากรรมเพื่อตอ้งการส่ือ
ความหมายใหผู้อ่้านไดเ้ห็นถึงสภาพของคน สัตว ์ส่ิงของ เช่น อธิบายสภาพศพดว้ย “เละ ทะลกั อืด” และอธิบาย
ลกัษณะนิสัย เช่น “โหด” เป็นตน้ ค ากริยาสภาพยงัท าหนา้ท่ีส่ือความหมายให้เห็นถึงความหมายเปรียบและส่ือ
ความหมายตามบริบท เช่น จากตวัอยา่งขา้งตน้ท่ีมีการใช ้ “ดบั”  เปรียบคนท่ีเสียชีวิตไปแลว้กบัแสงเทียนแสง
ไฟท่ีดบัมอดไปแลว้ และยงัเป็นค าท่ีส่ือความหมายตามบริบทขอ้ความท่ีแวดลอ้ม อย่างในพาดหัวข่าวขา้งตน้ 
“ดบั” ในบริบทขอ้ความท่ีแวดลอ้มหมายถึง ถึงแก่ชีวติหรือเสียชีวติ ค  ากริยาแสดงสภาพยงัเป็นค าท่ีมีความหมาย
เพื่อส่ืออารมณ์ท าให้ผูอ่้านมีอารมณ์ร่วมกบัค ากริยานั้น ๆ ส่วนค ากริยาแสดงอาการเป็นค ากริยาท่ีใช้เพื่อส่ือ
ความหมายใหเ้ห็นถึงการกระท า นอกจากน้ียงัส่ืออารมณ์ให้รู้สึกถึงอารมณ์ต่าง ๆ จากค า ๆ นั้น เช่น “จ่อยิง” ท า
ใหผู้อ่้านรู้สึกหวาดกลวั ตกใจ เม่ือนึกถึงภาพกระบอกปืนท่ีจ่อยงิในระยะใกล ้เป็นตน้ และยงัเป็นค าท่ีส่ือความหมาย
ตามบริบทขอ้ความท่ีแวดลอ้ม เช่น “ถล่ม” ดงัท่ียกตวัอยา่งขา้งตน้ และการใชค้  ากริยาแสดงอารมณ์และความรู้สึกเพื่อ
ส่ือความหมาย การใช้ค  ากริยาประเภทน้ีจะเป็นการใช้เพื่อตอกย  ้าความรู้สึกให้ผูอ่้านมีอารมณ์และความรู้สึก
เพิ่มเติมจากการอ่านข่าว เช่น “สยดสยอง” และยงัเป็นค าท่ีส่ือให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลท่ีอยูใ่น
ข่าวดว้ย เช่น “แคน้” เป็นตน้ และยงัพบวา่ การใชค้  ากริยาในการพาดหวัข่าวอาชญากรรมมีการใชค้  าท่ีแสดงให้
เห็นถึงความรุนแรงของเหตุการณ์เป็นจ านวนมาก ซ่ึงนัน่เป็นเพราะข่าวอาชญากรรมเป็นการน าเสนอข่าวการ
เกิดอาชญากรรม การใช้ค  ากริยาจึงเป็นมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างภาพการเกิดอาชญากรรมให้ผูอ่้านสามารถ
มองเห็นภาพและเขา้ใจ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 การส่ือความหมายของค ากริยาสามารถน าไปศึกษาในพาดหวัข่าวประเภทอ่ืน ๆ ได ้
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัก่ึงทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบ

กลุ่มท่ีมีต่อภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในชุมชน กลุ่มตวัอย่างเป็นผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าในระดบัเล็กน้อยถึง
ปานกลางท่ีอาศยัอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งหน่ึงในเขตอ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 30 คน โดยมีคุณสมบติัตามท่ีงานวิจยัก าหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 15 คน กลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 
คร้ัง โดยแต่ละคร้ังใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติจากสถานบริการ 
ประเมินภาวะซึมเศร้าในระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัที และระยะติดตามผล 1 เดือน โดย
ใชแ้บบวดัภาวะซึมเศร้า CES-D (The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale) Radloff (1977) 
ฉบบัภาษาไทย วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงบรรยาย สถิติที ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั การวดัความ
แปรปรวนแบบวดัซ ้ า และการทดสอบรายคู่ของนิวแมนคูลส์ (Newman-Keuls method) 
 ผลการวจิยัพบวา่ ในระยะก่อนการทดลองคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าในกลุ่มทดลอง ( X  = 19.53, SD = 1.30) 
และกลุ่มควบคุม ( X  = 19.27, SD = 1.10) แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p > .05) แต่ในระยะหลงั
การทดลองคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าในกลุ่มทดลอง ( X  = 12.87, SD = 2.10) และกลุ่มควบคุม ( X  = 17.33, 
SD = 1.76) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) และระยะติดตามผล 1 เดือน พบวา่คะแนนเฉล่ียภาวะ 
 
 
* นิสิตหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
**อาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
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ซึมเศร้าในกลุ่มทดลอง ( X  = 11.80, SD = 1.86) และกลุ่มควบคุม ( X  = 17.20, SD = 1.26) แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) ส่วนคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าในกลุ่มทดลองระยะหลงัการทดลอง ( X  = 12.87, 
SD = 2.10) และระยะติดตามผล 1 เดือน ( X  = 11.80, SD = 1.86) แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p > .05)  
 จากผลการวิจยัพบว่าโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่ม ช่วยลดภาวะซึมเศร้าใน
ผูสู้งอายุในชุมชนได ้ดงันั้นบุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช ควรจะไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบัโปรแกรมน้ี เพื่อท่ีจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการลดภาวะซึมเศร้า 
ค าส าคัญ: ภาวะซึมเศร้า, การปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่ม, ผูสู้งอาย ุ
 

ABSTRACT 
The purpose of this quasi-experimental research was to examine the effect of group cognitive behavioral 

therapeutic program on depression among community-dwelling older adults residing in the area which received 
health services from one health promoting hospital located in Panusnikhom District, Chonburi Province. Thirty 
older adults who met the inclusion criteria participated in this study. Simple random sampling was used to 
assign them into experiment (n=15) and control (n=15) groups. The cognitive behavioral therapeutic program 
was provided for older adults in experimental group in total of 8 sessions, two sessions per week.  Each session 
took about 60-90 minutes. For the control group, the routine care services were provided. Thai version of the 
Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) developed by Radloff (1977) was used to measure 
depression in both groups at pre-post tests, and at 1-month follow-up. Descriptive statistics, Independent 
Samples T-test, repeated ANOVA, and Newman-Keuls procedure were employed to analyze the data. 
 The results from this study revealed that the mean depression scores at pre -test in the  experimental  
(    = 19.53, SD = 1.30) and control groups (    = 19.27, SD = 1.10) were not significantly different (p>.05). 
Significant differences were found for the mean depression scores at post-test in the experimental (     = 12.87, 
SD = 2.10) and control groups (     = 17.33, SD = 1.76) and at 1-month follow-up for the mean depression scores 
in the experimental (     = 11.80, SD = 1.86) and control groups (    = 17.2, SD = 1.26), p<.05.  However, the 
mean scores of depression in the experiment group at post-test (    = 12.87, SD = 2.10) and at 1- month follow -
up (     = 11.80, SD = 1.86) were not significantly different (p>.05). 
 The group cognitive behavioral therapeutic program used in this study was found to be effectively 
reduced depression among community-dwelling older adults. Thus, health care providers involving care for these 
older adults, particularly psychiatric and mental health nurses, could learn about this program and apply it to 
reduce depression.  
Keywords: depression.  group cognitive behavioral therapeutic program.  older adults. 
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บทน า 
วยัสูงอายุมีการเปล่ียนแปลงในทุกมิติทั้งดา้นร่างกาย จิตใจและสังคม ดา้นร่างกาย ผูสู้งอายุอาจมีความ

เจ็บป่วยจากพยาธิสภาพท่ีเป็นความเส่ือมตามวยั เช่น การมีโรคเร้ือรัง ซ่ึงมกัเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผูสู้งอายุไดรั้บ
ความทุกขท์รมานจากการเจบ็ป่วย ดา้นจิตใจมีสาเหตุจากการสูญเสียบุคคลท่ีรัก เช่น คู่ชีวิต ญาติสนิท เพื่อนหรือ
บุตรหลาน  การถูกทอดทิ้งให้อยู่วา้เหว่ การแยกไปของสมาชิกในครอบครัว ผูสู้งอายุจึงเกิดความรู้สึกทอ้แท ้
นอ้ยใจ เสียใจ หงุดหงิด หรือโกรธง่าย ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การลาออกหรือการเกษียณอายุท าให้ขาดรายไดใ้นการ
ด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ฐานะท่ียากจน ขาดการยอมรับในสังคม ขาดการสังสรรค์เขา้สมาคมกบั
เพื่อนฝูง รวมทั้งขาดการสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคม ท าให้ผูสู้งอายุตอ้งปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ ปัจจยั
เหล่าน้ีส่งผลใหผู้สู้งอายเุกิดภาวะซึมเศร้าได ้(สุดสบาย จุลทพัพะ, 2552) ซ่ึงภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุมกัมีอาการ
และความรุนแรงท่ีไม่จ  าเพาะ โดยพบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้ามกัมาดว้ยอาการทางกาย เช่น อ่อนลา้ เพลีย 
น ้ าหนกัท่ีเปล่ียนไป หลบัยาก มีอาการปวดและเจ็บอยูต่ลอดเวลาและยาวนาน มีปัญหาดา้นความอยากอาหาร
และมีอาการทางกายแสดงออกมากกวา่อาการซึมเศร้าในวยัอ่ืน ๆ ซ่ึงแมแ้ต่ตวัผูสู้งอายุเองหรือผูใ้ห้การรักษาอาจ
คิดว่าเป็นการเจ็บป่วยทางกายหรือความเส่ือมตามวยั มากกว่าจะคิดว่ามีภาวะซึมเศร้า ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้าไม่ไดรั้บวนิิจฉยัและรักษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ผูสู้งอายจึุงไดรั้บความทุกขท์รมานทั้ง
ทางดา้นร่างกายและจิตใจท่ีเกิดจากภาวะซึมเศร้า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ โดย Beck (2005) มี
แนวคิดเก่ียวกบัภาวะซึมเศร้าวา่ ภาวะซึมเศร้าเกิดจากบุคคลมีความคิดเชิงลบท่ีบิดเบือน 3 ประการ (cognitive 
triad)  คือ 1) ต่อตนเอง 2) ต่อโลก 3) ต่ออนาคต ท าให้มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเศร้าหมอง หดหู่ เบ่ือหน่าย 
ทอ้แท ้ส้ินหวงั หากผูสู้งอายุมีภาวะซึมเศร้ามากข้ึนโดยไม่ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งมีประสิทธิภาพอาจน าไปสู่
การเจ็บป่วยทางจิตและอาจน าไปสู่การฆ่าตวัตายได ้ และมกัพบว่าการฆ่าตวัตายในผูสู้งอายุมกัท าได้ส าเร็จ 
(German, 1987 อา้งถึงใน ธรรมรุจา อุดม, 2547) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของสถาบนัสุขภาพแห่งชาติประเทศ
สหรัฐอเมริกา (American National Institute of Health) ในปี ค.ศ. 1991 ท่ีพบวา่การฆ่าตวัตายมีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญักบัภาวะซึมเศร้า ส่วนการบ าบดัรักษาผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าสามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ การใช้ยา (pharmacological therapy) และการบ าบดัทางจิตสังคม (psychosocial therapy) การบ าบดัทางจิต
สังคมมีหลายรูปแบบ เช่น จิตบ าบดัแบบจิตวิเคราะห์ จิตบ าบดัตามแนวสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล พฤติกรรม
บ าบดั การบ าบดัทางความคิดและพฤติกรรม เป็นตน้ ซ่ึงการปรับความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavior 
therapy: CBT) ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ เป็นวิธีการบ าบดัท่ีนิยมน าไปใช้ และ
ได้ผลดี เป็นรูปแบบการบ าบดัท่ีมีโครงสร้าง  ใช้ระยะเวลาในการบ าบดัสั้ น มุ่งแก้ไขท่ีปัญหาปัจจุบนัและ
ปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีคิดและพฤติกรรม จากงานวิจยัต่างประเทศ CBT เป็นการบ าบดัท่ีนิยมใช้ในการรักษา
ภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุเน่ืองจากเป็นการบ าบดัท่ีส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น 
การแก้ปัญหา การแก้ไขความคิดท่ีบิดเบือน การปรับเปล่ียนความคิดในแง่ลบท่ีมีต่อตนเอง ต่อโลก และต่อ
อนาคต รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการหลบหนี แยกตวัจากสังคม เฉ่ือยชามาเป็นกระฉบักระเฉงและ
มีพลงัในการท าส่ิงต่าง ๆ มากข้ึน และยงัคงให้ผลการรักษาท่ีคงทนต่อเน่ือง (Beck et al., 1985) การน า CBT มา
ใชบ้  าบดัในผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้าสามารถใชไ้ดท้ั้งในรูปแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้
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เลือกวิธีการบ าบดั CBT แบบกลุ่ม เพราะ CBT แบบกลุ่มมีการใชก้ระบวนการกลุ่มร่วมดว้ย สามารถก่อให้เกิด
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกลุ่มและเกิดปัจจยัท่ีส่งเสริมการบ าบดัข้ึน การบ าบดั CBT แบบกลุ่มส่งเสริมให้
ผูป่้วยเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของปัญหา เขา้ใจถึงความเช่ือมโยงกนัระหวา่ง สถานการณ์ ความคิด อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเอง มีการรับรู้และการคิดท่ีอยูก่บัความเป็นจริงมากข้ึน รู้จกัวิธีในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง 
รวมทั้งมีการปรับตวัต่อส่ิงเร้าไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ส่งผลให้ผูสู้งอายุมีภาวะสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกาย 
จิตใจ สังคมและจิตวญิญาณอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งยงัสามารถลดหรือป้องกนัการเกิดผลกระทบจากการเจ็บป่วยใน
ระยะยาวได ้ ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะพยาบาลดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช เล็งเห็นถึงความส าคญัในการบ าบดัรักษา
ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าในหน่วยงานระดบัชุมชนให้สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานทางสุขภาพเชิงรุก 
และส่งเสริมบทบาทพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการศึกษา การวิจยั และการพฒันารูปแบบการบ าบดัทางการ
พยาบาลท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุ  
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 วยัสูงอายเุป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมถึงความสูญเสียต่าง ๆ
ในบั้นปลายชีวติ ส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนกบัส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระทบในตวัของผูสู้งอายุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี
การปรับตวัของ Roy (1984) ตามทศันะท่ีวา่ ผูสู้งอายุมีการปรับตวัหรือมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีเขา้มากระทบ โดย Roy ไดแ้บ่งส่ิงเร้าออกเป็น 3 ชนิด คือ  1)  ส่ิงเร้าตรง (focal stimuli) เป็นส่ิงเร้าท่ีมี
ความส าคญัและมีอิทธิพลต่อการปรับตวัมากท่ีสุด เช่น การเส่ือมของอวยัวะร่างกาย โรคเร้ือรัง การสูญเสียบุคคลท่ีรัก 
เช่น คู่ชีวติ ญาติสนิท เพื่อนหรือบุตรหลาน  2)  ส่ิงเร้าร่วม (contextual stimuli or background stimuli) เป็นส่ิงเร้า
ท่ีมีบริบทร่วม เช่น การถูกทอดทิ้งใหอ้ยูโ่ดดเด่ียว วา้เหว ่การแยกไปของสมาชิกในครอบครัว การเกษียณอายุ ฐานะ
ท่ียากจน ขาดการยอมรับในสังคม และ  3)  ส่ิงเร้าแฝง (residual stimuli) เป็นส่ิงเร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์
ในอดีต เช่น ค่านิยม ความเช่ือ เจตคติ อุปนิสัยและบุคลิกภาพเดิม ส่ิงเร้าทั้ง 3 ชนิดน้ีจึงมีอิทธิพลต่อการปรับตวั
และต่อภาวะสุขภาพของผูสู้งอาย ุโดยกระบวนการการปรับตวัของบุคคลจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดความไม่สอดคลอ้งกนั
ระหวา่งส่ิงเร้าและความสามารถในการปรับตวั จากการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ดา้นท่ีท าให้ผูสู้งอายุไม่สามารถ
หลีกหนีได ้ในผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถปรับตวัต่อส่ิงเร้าเหล่าน้ีและไม่สามารถจดัการกบัเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีตนเอง
ตอ้งเผชิญ ส่งผลใหเ้กิดการปรับตวัท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของการเกิดภาวะซึมเศร้า ภาวะ ซึมเศร้า
ในผูสู้งอายมีุความสัมพนัธ์กบัความคิดเชิงลบท่ีบิดเบือน 3 ประการ (cognitive triad) ไดแ้ก่ การมองตนเอง โลก 
และอนาคตไปในทางลบ ความคิดดา้นลบเหล่าน้ีน าไปสู่การแสดงออกของพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นผลให้
เกิดการเจบ็ป่วยซ่ึงแสดงออกทางกายได ้(Wright & Beck, 1995) โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม (cognitive 
behavior therapy: CBT) สามารถช่วยปรับเปล่ียนทั้งความคิดและพฤติกรรม ช่วยให้ระบบเกิดความสมดุลโดย 
CBT จะช่วยให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการควบคุมระบบการปรับตวั โดยจะเขา้ไปปรับระบบกลไกการควบคุม
ของตนท่ีท าหนา้ท่ีรับส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 4 ดา้น คือ การรับรู้ การเรียนรู้ 
การตดัสินใจ และการตอบสนองทางอารมณ์ เม่ือบุคคลเกิดการหยัง่รู้ต่อสถานการณ์นั้น ๆ จะเกิดการตดัสินใจท่ี
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ค านึงถึงแนวทางการแกปั้ญหาและเลือกวิธีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเหมาะสม เม่ือผูสู้งอายุปรับความคิดจะส่งผล
ใหเ้กิดอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามมา ท าใหร้ะบบเกิดความสมดุลส่งผลใหภ้าวะ ซึมเศร้าลดลงได ้จาก
แนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัได ้ดงัภาพท่ี 1  
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
วัตถุประสงค์ทั่วไป  เพื่อศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมของผูสู้งอายุท่ีมี

ภาวะซึมเศร้าในชุมชน 
  วตัถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการ
ทดลอง เสร็จส้ินทนัทีและในระยะติดตามผล 1 เดือน 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในกลุ่มทดลองระหวา่งก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลองเสร็จส้ินทนัที และในระยะติดตามผล 1 เดือน  
 

สมมติฐานของการวจิัย 
1. มีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาทดลองต่อคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้า 
2. ผูสู้งอายใุนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการบ าบดัโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม  มีคะแนนเฉล่ีย 

ภาวะซึมเศร้าหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีและในระยะติดตามผล 1 เดือน ต ่ากวา่กลุ่มควบคุมที่ไดรั้บการดูแล
ตามปกติ จากสถานบริการ 

3. ผูสู้งอายใุนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการบ าบดัโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม มีคะแนนเฉล่ีย 
ภาวะซึมเศร้าหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีและในระยะติดตามผล 1 เดือน ต ่ากวา่ก่อนการทดลอง ส่วนคะแนน
เฉล่ียภาวะซึมเศร้าในระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีไม่แตกต่างจากระยะติดตามผล 1 เดือน 

 

ตัวแปรอสิระ 

 

1. โปรแกรมการปรับ
ความคิด และพฤติกรรม
แบบกลุ่ม 

2. การดูแลตามปกติจาก 

    สถานบริการ 

 
ตัวแปรตาม 

 
ภาวะซึมเศร้า 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) ชนิดสองกลุ่ม วดัก่อนการทดลอง หลงั

การทดลอง และติดตามผล ประชากร คือ ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยู่ชุมชนในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งหน่ึงในอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ านวนกลุ่มละ 15 คน ตามคุณสมบติัท่ีก าหนด คือ 1) อายุ 60 ปีข้ึน
ไป 2)  มีภาวะซึมเศร้าในระดบัเล็กนอ้ยถึงปานกลาง ประเมินโดยใชแ้บบวดัภาวะซึมเศร้า  CES-D (The Center 
for Epidemiologic Studies-Depression Scale) 3) ไม่มีภาวะสมองเส่ือม ประเมินโดยใชแ้บบทดสอบสภาพสมอง
ของไทย (Thai Mental State Exam: TMSE) 4)  มีความสามารถในการมองเห็น การไดย้ิน และ 5) ไม่เคยไดรั้บ
การบ าบดัทางความคิดและพฤติกรรมมาก่อน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่ม ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโปรแกรมการปรับความคิด

และพฤติกรรมแบบกลุ่มน้ีข้ึนจากการบูรณาการแนวคิดของ Beck (1995) และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ของการบ าบดั CBT ในผูสู้งอายุ ท  ากลุ่มทั้งหมด 8 คร้ัง ประกอบดว้ย คร้ังท่ี 1 การสร้างสัมพนัธภาพ คร้ังท่ี 2 
การให้ความรู้เก่ียวกบัภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ คร้ังท่ี 3 การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบความสัมพนัธ์ของ
กระบวนการคิดและพฤติกรรม คร้ังท่ี 4 การคน้หาความคิดอตัโนมติั คร้ังท่ี 5 การตรวจสอบความคิดอตัโนมติั 
คร้ังท่ี 6 การปรับเปล่ียนความคิดอตัโนมติัและการคน้หาความคิดทางเลือก คร้ังท่ี 7 การคน้หาความคิดทางเลือก
ดว้ยเทคนิคการพดูกบัตวัเองทางบวก คร้ังท่ี 8 การทบทวนและการน าไปใช ้และยติุโปรแกรม 

ส่วนท่ี 2  เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยแบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคล แบบวดัภาวะ ซึมเศร้า 
CES-D พฒันาโดย Radloff  (1977) และแบบทดสอบสภาพสมองของไทย พฒันาโดยกลุ่มฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สมอง 
(กลุ่มฟ้ืนฟูสมรรถภาพสมอง, 2537) 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้านโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มโดยน า
โปรแกรมท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 5 ท่านท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
ตรงและความเหมาะสมของโปรแกรม และค านวณดชันีความตรงเชิงเน้ือหา ส่วนแบบวดัภาวะซึมเศร้า CES-D 
ผูว้จิยัน าไปทดลองใชก้บักลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีความคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน และน าขอ้มูลมาท าการ
วิเคราะห์หาความเท่ียงของเคร่ืองมือ ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
ไดค้่าเท่ากบั .82  

ก่อนการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการขอรับการพิจารณาดา้นจริยธรรมในการวิจยัจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา หลงัผา่นการอนุมติัแลว้จึงท าการ
วิจยั ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคะแนนภาวะซึมเศร้าในระดบัเล็กนอ้ยถึงปานกลาง จ านวน 30 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลอง 15 คน เขา้รับโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่ม 
ทั้งหมด 8 คร้ัง สัปดาห์ละ 2 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 60-90 นาที ใชร้ะยะเวลาการฝึกโปรแกรมทั้งหมด  4 
สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมจะไดรั้บการดูแลตามปกติจากสถานบริการ ท าการประเมินภาวะซึมเศร้าทั้งในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ใน 3 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัที และระยะติดตามผล 1 
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เดือน จากนั้นน าผลการวิจยัมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา สถิติที ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
(independent samples t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ า (repeated measures analysis of 
variance) 

 

ผลการวจิัย 
1.  ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ผูสู้งอายุในกลุ่มทดลองมีอายุเฉล่ีย 68.3 ปี เป็นเพศชาย

ร้อยละ 33.3 เพศหญิงร้อยละ 66.7 สถานภาพส่วนใหญ่ เป็นหมา้ยร้อยละ 53.3 คู่ร้อยละ 40 โสดร้อยละ 6.7 ส่วน
ใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวัร้อยละ 40.0  รองลงมาคือ โรคเบาหวานร้อยละ 26.7  ความดนัโลหิตสูงร้อยละ 20.0  และ
โรคขอ้และกระดูกร้อยละ 13 ผูสู้งอายใุนกลุ่มควบคุมมีอายุเฉล่ีย 68.9 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 33.3 เพศหญิงร้อยละ 
66.7 สถานภาพส่วนใหญ่ เป็นหมา้ยร้อยละ 66.7 คู่ร้อยละ 20 โสดร้อยละ 13.3 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวัร้อยละ 
53.3 รองลงมาคือ มีโรคขอ้และกระดูกร้อยละ  20 และมีโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวานเท่า ๆ กนัคือ 
ร้อยละ 13.3                                                 
 2.  ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานการวจิยัไดผ้ล ดงัน้ี  
      2.1  มีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งวธีิการทดลองกบัระยะเวลาการทดลองต่อคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้า 
      2.2  ในระยะก่อนการทดลองคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าในกลุ่มทดลอง ( X  = 19.53, SD = 1.30) และ
กลุ่มควบคุม ( X  = 19.27, SD= 1.10) แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p > .05) ในระยะหลงัการทดลอง
คะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าในกลุ่มทดลอง ( X  = 12.87, SD = 2.10) และกลุ่มควบคุม ( X  = 17.33, SD = 1.76) 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) และในระยะติดตามผล 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียภาวะ
ซึมเศร้า ( X  = 11.80, SD = 1.86) และกลุ่มควบคุม ( X  = 17.20, SD = 1.26) แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p < .05) 

     2.3   ผูสู้งอายุในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัที ( X = 12.87,   
SD = 2.10) และระยะติดตามผล 1 เดือน ( X = 11.80, SD = 1.86) ต  ่ากวา่ก่อนการทดลอง ( X  = 19.53, SD = 1.30) 
ส่วนระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัที ( X =12.87,  SD= 2.10) และในระยะติดตามผล 1 เดือน ( X =11.80, SD= 
1.86)  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>.05)  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวจิยักล่าวไดว้า่ คะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีแตกต่างกนัเกิด
จากรูปแบบวิธีการบ าบดัท่ีแตกต่างกนั แสดงให้เห็นวา่คะแนนภาวะซึมเศร้าไม่ไดล้ดลงตามระยะเวลาท่ีไดรั้บ
การบริการและการได้รับกิจกรรมตามปกติเพียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กับรูปแบบและวิธีการบ าบดัท่ีมีความ
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบ
กลุ่ม ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานการณ์ท่ีเผชิญ ความคิด อารมณ์และพฤติกรรม 
มีการปรับเปล่ียนความคิดดา้นลบดว้ยเทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม ส่งเสริมให้เกิดความคิดทางเลือก
ซ่ึงเป็นความคิดใหม่ท่ีสมเหตุสมผลและยืดหยุ่น ส่งผลให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม รู้จกัการ
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แกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม จึงท าใหค้ะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการปรับความคิด
และพฤติกรรมแบบกลุ่มลดลง ทั้ง 2 ระยะ คือ หลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีและระยะติดตามผล 1 เดือน แสดง
ให้เห็นวา่ วิธีการทดลองกบัระยะเวลาการทดลองนั้นส่งผลต่อกนั หรือกล่าวไดว้่ามีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการ
ทดลองกับระยะเวลาการทดลองต่อคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้า ผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Satterfield and Crabb (2010) ศึกษาการท า CBT ร่วมกบัการใชย้าและการบ าบดัแบบจิตสังคมในผูสู้งอายุรักร่วม
เพศท่ีมีภาวะซึมเศร้าแบบรายบุคคล ระยะเวลาการบ าบดั 1 ปี รวม 20 session ผลการทดลองพบว่า หลงัการ
ทดลองมีระดบัภาวะซึมเศร้าลดลง และการศึกษาของ Stanley และคณะ (1996) ไดศึ้กษาการใช ้CBT ใน
ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะวิตกกังวล จ านวน 48 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยกลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรม CBT กลุ่มควบคุมได้รับการบ าบดัจิตบ าบดัแบบประคบัประคองระยะเวลาการทดลองทั้งส้ิน 14 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง 30 นาที ผลการศึกษาพบว่า ระดบัภาวะวิตกกงัวลในกลุ่มทดลองลดลงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติและระยะติดตามผลหลงัการทดลอง 6 เดือนพบว่าระดบัภาวะวิตกกงัวลในกลุ่มทดลองนอ้ย
กวา่กลุ่มควบคุม 

ผูสู้งอายใุนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีและระยะติดตามผล 1 
เดือนต ่ากวา่ก่อนการทดลอง ส่วนระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีและในระยะติดตามผล 1 เดือนไม่แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณาในภาพรวมของผูรั้บการบ าบดัพบวา่ กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม
มีคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าไม่เพิ่มข้ึนในระยะติดตามผล และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยการวเิคราะห์ 
ขอ้มูลทางสถิติพบวา่ คะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าก่อนการทดลองและในระยะติดตามผล 1 เดือน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัที
และในระยะติดตามผล 1 เดือนไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Kunik (2001) ศึกษาผลของโปรแกรม 
CBT ส าหรับผูป่้วยสูงอายุท่ีมีภาวะหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังร่วมกบัมีภาวะซึมเศร้าในชุมชน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
53 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการบ าบดัจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสูงอายุ
บ  าบดัในเขตพื้นท่ีชุมชน เยี่ยมบา้นและโทรเยี่ยมทางโทรศพัท์ โดยกลุ่มควบคุมไดรั้บการบ าบดัโดยโปรแกรม
สุขศึกษา ใชร้ะยะเวลาการบ าบดัทั้งส้ิน 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1-2 ชัว่โมง ร่วมกบัการติดตามอาการทางโทรศพัท ์
และมอบหมายการบา้นทุกวนั ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มทดลองมีระดบัภาวะซึมเศร้าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p.001) เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม และจากผลการศึกษาของวีนสัริน กอ้นศิลา (2550) ศึกษาผลของการใชแ้นวคิด
การปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมร่วมกบัการฝึกสมาธิในการบ าบดัผูป่้วยโรคซึมเศร้าแบบรายบุคคลจ านวน 
22 คน พบวา่  คะแนนภาวะซึมเศร้าหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีและระยะติดตามผล 1 เดือนต ่ากวา่ก่อนการ
ทดลอง ส่วนระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีและในระยะติดตามผล 1 เดือนไม่แตกต่างกนั และจากการศึกษา
ของอญัชลี ฉตัรแกว้ (2546) ศึกษาผลของการบ าบดัทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าของเยาวชนหญิงในสถานสงเคราะห์ 
จ านวน 8 คน พบวา่คะแนนภาวะซึมเศร้าหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีและระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ต ่ากวา่ก่อน 
การทดลอง ส่วนระยะหลงัการทดลองเสร็จทนัที และในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
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 โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มในผูสู้งอายุ นอกจากท าให้ภาวะซึมเศร้าลดลงแลว้
ยงัส่งผลให้ผูสู้งอายุเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ ความคิด อารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ทั้งในดา้นการศึกษาและประโยชน์สูงสุดท่ีจะ
เกิดกบัผูรั้บบริการในหน่วยงานและชุมชนได ้

ข้อเสนอแนะ 
1.  ผลการวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มช่วยลดภาวะซึมเศร้าได ้

ดงันั้นพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ควรน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชด้า้นการ
ปฏิบติัการพยาบาลและการพฒันาการบ าบดัทางการพยาบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดกบัผูป่้วยในหน่วยงาน
และชุมชนได ้

2.  ดา้นการศึกษา คณาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาพยาบาลและนกัศึกษาพยาบาลสามารถน ารูปแบบโปรแกรม
การปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อการส่งเสริม ป้องกนั ฟ้ืนฟู 
บ าบดั ใหก้บักลุ่มผูสู้งอาย ุ

3.  ดา้นการวจิยั พยาบาลและนกัวจิยัสามารถน าโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมท่ีพฒันาข้ึนใน
งานวิจยัน้ีไปท าวิจยัต่อยอดหรือประยุกตใ์ชก้บัผูรั้บบริการในกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น ในกลุ่มผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยูใ่นศูนย์
พฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุหรือผูสู้งอายท่ีุเจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง เป็นตน้ 

4.  ดา้นการบริหาร ผูบ้ริหารโรงพยาบาลหรือผูบ้ริหารหน่วยงานในชุมชนสามารถสนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
เจา้หนา้ท่ี   ให้มีความรู้ความช านาญ สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการดูแลผูรั้บบริการในหน่วยงานได้
อยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการศึกษาการควบคุมหน่วยงานของรัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และศึกษาเพื่อก าหนดมาตรการลงโทษผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน ทั้ง
มาตรการควบคุมก ากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ กรณีไม่ปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายน้ี พบวา่ หน่วยงานของรัฐ
ไม่ควบคุม ก ากบัดูแลให้เจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีผลโดยตรงแก่หน่วยงานของรัฐนั้นให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา 13 ซ่ึงท าให้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบัน้ี ทั้งท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารไดเ้คยมีค าวินิจฉัยและวางหลกักฎหมายให้วางหลกักฎหมายให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารมาแลว้ จึงก่อให้เกิดปัญหาสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชน เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชน
เขา้ใจถึงสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของราชการมากข้ึน เม่ือตนไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารนั้นดว้ยความ
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแลว้ ย่อมมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงกว่าจะได้
รับทราบขอ้มูลข่าวสารนั้นท าใหเ้กิดความล่าชา้ ดงันั้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนในการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ ผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาไว ้กล่าวคือ ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ลงโทษหน่วยงานของรัฐในฐานะผูบ้งัคบับญัชาเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยตรง เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี และเพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ค าส าคัญ: ขอ้มูลข่าวสารของราชการ, พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

ABSTRACT 
 This research was to investigate the control of the government and the punishment act of the head 
of the organization. Also, it was to control the authorities when they did not follow the regulations. 
 The findings of the study indicated that the state organization failed to regulate and supervise their 
authorities. This caused the failure to fulfill the intention of the official information act in Section 13, stating 
that the organization should provide the information for people. Nowadays, people have the right to know the 
information of the organization. If one day,  they do not have the right to know the fair and fast  information, 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  
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they will also have the right to complain to the official information disclosure committee.   In order to be fair  
for people to access the public information, the researcher had proposed the solution that the penalty to the 
organization and authorities should be set up. This intended to encourage enthusiasm in their services and to 
be in accordance with the intention of the Official Information Act B.E. 2540. 
Keywords: official information.  The Official Act B.E. 2540. 
 

บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 อนัเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ มี
บทบญัญติัมาตรา 56 ใหก้ารรับรองสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาธารณะ ท่ี
อยู่ในความครอบครองของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน เช่น แนวทางในการป้องกนั
โรคติดต่อสามารถขอขอ้มูลดงักล่าวไดท่ี้กองควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพราะขอ้มูลเหล่าน้ีถือ
เป็นขอ้มูลสาธารณะท่ีทุกคนควรทราบ รวมทั้งในมาตรา 57 ยงัรับรองสิทธิในการท่ีจะไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจงและ
เหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาต หรือก่อนการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการพฒันาขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน เช่น เม่ือ
รัฐบาลมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าผา่นมาทางบา้นของประชาชน ซ่ึงอาจท าให้เกิดมลพิษได ้ประชาชนก็สามารถ
ขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือแสดงเหตุผลในการวางแผนก่อสร้างดงักล่าว หากหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินจะด าเนินการในโครงการใดหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติ หรือมีส่วนไดเ้สียส าคญักบัประชาชน ประชาชนมีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจงและเหตุผลจากหน่วยงานนั้น ๆ และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ีตอ้ง
เป็นไปตามกระบวนการท่ีกฎหมายบญัญติัไว  ้นอกจากน้ีการด าเนินโครงการหรือการออกกฎหมายท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อส่วนไดเ้สียส าคญัของประชาชน รัฐจะตอ้งจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อยา่งทัว่ถึงเสียก่อน เช่น การท าประชามติ สิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารทางราชการ ประชาชนมีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางราชการ เพื่อเป็นการพฒันาระบอบประชาธิปไตยให้มัน่คง ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ
หนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี จะไดป้กป้องรักษาประโยชน์ของตนและคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลดา้นขอ้มูลข่าวสาร
ราชการไปพร้อมกนั 
 ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดต้ราพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ ดว้ยเหตุท่ีว่า การให้
ประชาชนมีโอกาสกวา้งขวางในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น 
เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจริง อนัเป็น
การส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ โดยมีขอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยท่ีแจง้ชดัและจ ากดัเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแลว้
จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคญัของเอกชน ทั้งน้ี เพื่อพฒันาระบอบประชาธิปไตย
ให้มัน่คงและจะยงัผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนอยา่งเต็มท่ี เพื่อท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์
ของตนได้อีกประการหน่ึงด้วย ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัขอ้มูล
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ข่าวสารของราชการไปพร้อมกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี แต่การใชก้ฎหมายดงักล่าวน้ียงัมีปัญหา
ท่ีวา่หน่วยงานของรัฐในฐานะผูบ้งัคบับญัชา ควบคุม ก ากบัดูแล เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ควบคุมการด าเนินงานเพื่อ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าว ซ่ึงอยู่ในรูปของการไม่จดัหาขอ้มูล 
หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ โดย มาตรา 13 ในพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 บญัญติัวา่ 
 “ผูใ้ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดัพิมพข์อ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จดัขอ้มูลข่าวสารไวใ้ห้
ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 หรือไม่จดัหาขอ้มูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัน้ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้หรือเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูน้ั้น
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการมีค าสั่งมิให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 15 
หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นตามมาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตามมาตรา 25 
 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องเรียน ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ตอ้งแสดงเหตุผลและ
รวมเวลาทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั” 
 จากการศึกษาพบวา่ คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ประกอบดว้ยรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธาน ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงพาณิชย ์เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ เลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ และผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนจาก
ภาครัฐและเอกชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเกา้คนเป็นกรรมการ ใหป้ลดัส านกันายกรัฐมนตรีตั้งแต่ขา้ราชการ
ของส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีคนหน่ึงเป็นเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขาคณะกรรมการมี
อ านาจหนา้ท่ีหลกัคือพิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแต่ละสาขา ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการไดรั้บค าอุทธรณ์ ซ่ึงค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้เป็นท่ีสุด และในการมีค าวินิจฉัยจะมีขอ้สังเกต 
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัเก่ียวกบักรณีใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้โดย
ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องเรียน 
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปไดแ้ต่ตอ้งแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกิน 60 วนั ซ่ึง
จากการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนดงักล่าวน้ีท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นล่าชา้ ไม่ทนัท่วงที 
แต่การฝ่าฝืนตามมาตรา 13พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ จึงถือวา่ไม่สามารถน ามาบงัคบัใชก้บั
หน่วยงานท่ีจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นช่องวา่งของกฎหมายอยา่งเห็นไดช้ดั ในการ
ท่ีไม่ไดก้  าหนดบทลงโทษเม่ือเกิดกระท าความผิดในการท่ีไม่เปิดเผยหรือไม่ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้น 
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 13 ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการดงักล่าวถือเป็นหนา้ท่ีประการหน่ึงของเจา้พนกังาน ดงัน้ีหากเจา้พนกังานปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั
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หน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต จึง
สมควรมีการก าหนดบทลงโทษแก่เจา้พนกังาน ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยมาตรการตาม
มาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม่ตอ้งการท่ีจะลงโทษเจา้พนกังานเพื่อให้
มีการจ าคุกหรือปรับแต่ยงัใด แต่การก าหนดมาตรการดงักล่าวเพื่อให้เจา้พนกังานมีความกระตือรือร้นในการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ีเพื่อความสะดวก และรวดเร็วแก่ประชาชนผูใ้ชสิ้ทธิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของทาง
ราชการ หากหน่วยงานของรัฐไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวควรมีการด าเนินคดีตามกฎหมายปกครอง คือ มีการ
ด าเนินการโดยใช้มาตรการทางปกครอง  ซ่ึงมาตรการการด าเนินงานตามพะราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ดงัต่อไปน้ี คือ ประชาชนยอ่มมีสิทธิรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยการยื่นค าขอต่อหน่วยงานของ
รัฐโดยท าเป็นหนงัสือ ระบุขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้ใจทราบให้ชดัแจง้พอท่ีจะเขา้ใจไดท้ั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการ
คน้หาขอ้มูลข่าวสารนั้น และขอ้มูลข่าวสารท่ีจะขอดูไดน้ั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปตามมาตรา 7 และ
มาตรา 9 ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรืออาจเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจท าข้ึนใหม่ก็
ได ้แต่ทั้งน้ีจะตอ้งมิใช่เพื่อประโยชน์ทางการคา้หรือเพื่อปกป้องคุม้ครองสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล หน่วยงาน
ของรัฐท่ีครอบครองขอ้มูลข่าวสาร และได้รับค าขอเพื่อรับรู้ขอ้มูลข่าวสารนั้นตามท่ีประชาชนร้องขอ ตอ้ง
พิจารณาค าขอ และจดัหาขอ้มูลข่าวสารนั้นเพื่อเปิดเผยใหป้ระชาชนรับทราบ หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่เปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารนั้นจะตอ้งแจง้เหตุแห่งการไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวดว้ย เช่น กรณีท่ีคนไขไ้ดรั้บความเสียหายจาก
การรักษาพยาบาลแล้ว หากต้องการฟ้องร้องค่าเสียหายต้องอาศัยเวชระเบียน เพราะถือเป็นประวติัการ
รักษาพยาบาลของคนป่วย แต่การจะไดข้อ้มูลนั้น ตอ้งอาศยัช่องทางตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ซ่ึงกวา่จะไดข้อ้มูลมานั้นตอ้งใชเ้วลานานมาก ซ่ึงบางคร้ังก็ไม่ทนัเวลา ในกรณีหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัคือ 
กรณีท่ีคนไขไ้ปคลอดลูกแลว้เสียชีวิตเน่ืองจากไปคลอดตอนเชา้ เยน็ตอ้งไดค้ลอดไม่เกิน 12 ชัว่โมง แต่บางราย
แพทยใ์หร้อนานกวา่ 12 ชัว่โมง เด็กและแม่ตาย หากมีการร้องขอขอ้มูลซ่ึงกวา่จะไดต้อ้งใชเ้วลานานถึง 3 เดือน 
และการใชเ้วลานานดงักล่าวบางคร้ังก็เกิดการแกไ้ขเวชระเบียนเพื่อปกปิดความผิดของแพทยผ์ูรั้กษาตลอดทั้ง
โรงพยาบาลเองด้วยการแก้ไขตวัเลขเวลาดงักล่าว ดงัน้ีจากการท่ีไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวย่อมส่งผลเสียต่อ
ประชาชนเม่ือไปฟ้องศาล หลกัฐานท่ีไดม้านั้นไม่ตรงกบัความเป็นจริง และก่อให้เกิดการทุจริตของเจา้หน้าท่ี
และหน่วยงานของรัฐอยา่งต่อเน่ือง และหากมีการอุทธรณ์ขอ้ร้องเรียนดงักล่าว ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้มูล
ข่าวสารไดว้ินิจฉัยเป็นประการใดแลว้ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นท่ีสุด แต่การกระท าของหน่วยงานของรัฐใน
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวก็ยงัมีการด าเนินการท่ีขดัแยง้กบัค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ เช่น การไม่
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารนั้น ซ่ึงการไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารในชั้น
ของการอุทธรณ์โดยคณะกรรมการวินิจฉยัขอ้มูลข่าวสารมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไม่มี
การก าหนดบทลงโทษแก่หน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด ซ่ึงถือเป็นปัญหาส าคญัของสังคม และการไม่เปิดเผย
ขอ้มูลท าให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ก่อให้เกิดปัญหาสิทธิใน
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นเหตุให้ประชาชนผูข้อตอ้งใช้
สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
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 จากประเด็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จึงสมควรแกไ้ขพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ในประเด็น
ดงัต่อไปน้ี กล่าวคือ ก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ ในฐานะผูบ้งัคบับญัชา ควบคุมดูแลการปฏิบติั
ราชการของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ทั้งน้ีเม่ือเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ปฏิบติัตาม ตามมาตรา 13 หน่วยงานของรัฐจึงควรร่วม
รับผิดในการด าเนินงานปฏิบติัราชการของเจา้หน้าท่ีของรัฐด้วย เหตุผลท่ีตอ้งแก้บทบญัญติัมาตราน้ีเพื่อให้
หน่วยงานราชการมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามความเป็นจริง ด าเนินการดว้ยความเป็นธรรม และเพื่อความ
รวดเร็วในการท่ีประชาชนจะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 2. เพื่อศึกษาประวติั แนวคิด ทฤษฎี ของมาตรการทางกฎหมายในการใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติัตาม
มาตรา 13 
 3. เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายในการใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติัตามมาตรา 13  
 4. เพื่อวเิคราะห์ปัญหามาตรการกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติัตามมาตรา 13 
 5. เพื่อสรุปแนวทางและขอ้เสนอแนะมาตรการกฎหมายเก่ียวกบัการใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติัตาม
มาตรา 13  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษาปัญหาจากการใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะในมาตรา 13 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนประมวลกฎหมาย
อาญา และกฎหมายปกครอง 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 ปัญหาจากการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็น
หลกั ซ่ึงท าให้ประชาชนจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารนั้นไม่ไดรั้บความสะดวก และไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนผูร้้องขอขอ้มูล ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 บญัญติัข้ึนเพื่อใชบ้งัคบัแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว แต่ไม่มีกฎหมายใดท่ีใช้
บงัคบัแก่หน่วยงานของรัฐท่ีไม่ควบคุมเจา้หนา้ท่ีของตนให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึงหากมีกฎหมายเพื่อใชบ้งัคบั
แก่หน่วยงานของรัฐในการควบคุมให้เจา้หนา้ท่ีของตนเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้ จะท าให้เจา้หน้าท่ีเกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม และในขณะเดียวกนัประชาชนผูร้้อง
ขอขอ้มูลก็จะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็วและเป็นธรรมดว้ย 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาวจิยัจะใชก้ารวจิยัทางเอกสาร (documentary research) ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
โดยศึกษาคน้ควา้จากวทิยานิพนธ์ ศึกษากรณีการก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบติัตามมาตรา 
13 ภายใตก้ฎหมายของประเทศต่าง ๆ ความเห็นของนกันิติศาสตร์ น ามารวบรวมประกอบการศึกษา ข่าวและบทความ  
ท่ีไดรั้บการพิมพเ์ผยแพร่เพื่อใหค้วามรู้ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 2. ท าใหท้ราบถึงประวติั แนวคิด ทฤษฎี ของมาตรการทางกฎหมายในการใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติัตาม
มาตรา 13 
 3.  ท าใหท้ราบถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายในการใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติัตามมาตรา 13  
 4.  ท าใหท้ราบถึงปัญหาของมาตรการกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติัตามมาตรา 13 
 5.  ท าใหท้ราบถึงบทสรุป แนวทางและขอ้เสนอแนะในมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการให้หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบติัตามมาตรา 13  
 

ผลการวจิัย 
 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการสมควรมีการแกไ้ขประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1. ปัญหาในเร่ืองขององคก์รบงัคบัใชก้ฎหมาย (คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร) หาก
หน่วยงานของรัฐไม่ยอมปฏิบติัตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดย
จะเห็นไดจ้ากในกรณีท่ีมีบุคคลไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งขององค์การปฏิรูปสถาบนัการเงิน ท่ีปฏิเสธค าขอให้เปิดเผย
ส าเนาสัญญาซ้ือขายสินเช่ือธุรกิจท่ีท าข้ึนระหว่างองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงินกบับริษทั โกลด์
แมน ซาคส์ (เอเชีย) จ  ากดั ตามท่ีไดล้งนามในสัญญาวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2541 และวนัท่ี 12 มกราคม 2542 และ
ต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารดา้นเศรษฐกิจและการคลงัของประเทศไทยไดมี้มติให้
เปิดเผยสัญญาสินเช่ือทางธุรกิจดงักล่าวทนัที แต่ถึงกระนั้นก็ตามองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบนัการเงิน ยงัคง
ปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยขอ้มูลสัญญาซ้ือขายสินเช่ือทางธุรกิจขา้งตน้ตามท่ีคณะกรรมการไดมี้ค าวินิจฉยัแต่อยา่ง
ใด ซ่ึงปัญหาน้ีไดก้ลายเป็นปัญหาในทางปฏิบติั เน่ืองจากไม่มีการบงัคบัให้หน่วยงานของรัฐปฏิบติัตาม โดยใน
ประเด็นน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่ น่าจะมีการใชม้าตรการบงัคบั เช่น มาตรการบงัคบัทางวินยั กล่าวคือ หากเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐไม่ปฏิบติัตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ก็จะมีบทลงโทษทางวินยัแก่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และหากหน่วยงานของรัฐยงัคงเพิกเฉยไม่ควบคุมให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐเองปฏิบติัตามค าวินิจฉยั
ของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ก็จะมีบทลงโทษดว้ยการตดังบประมาณ เป็นตน้ 
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 2. ปัญหามาตรการทางกฎหมาย กรณีศึกษาตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 กฎหมายก าหนดสิทธิของผูข้องประชาชนในการตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร และสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยขอ้มูลข่าวสารในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงตอ้งการให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการให้มากท่ีสุด การท่ีหน่วยงานของรัฐไดด้ าเนินการพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีเน้ือหาสาระ ขอ้เท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดแลว้ ผลของค าสั่งยุติลงแลว้ และมีการลงโทษผูถู้กวินิจฉยัแลว้ มีผลกระทบต่อประโยชน์ไดเ้สีย
ของผูถู้กลงโทษโดยตรง จึงเป็นการบงัคบัตามท่ีกฎหมายบงัคบัอยูส่ าเร็จลงแลว้ ซ่ึงการไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้มูลข่าวสารท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และไม่ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกฎหมาย การท่ีมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชกา พ.ศ. 2540 ไม่ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษหน่วยงานของรัฐของรัฐนั้น 
อาจมีผลกระทบหรือผลผลประโยชน์ของบุคคลแต่ละฝ่ายแตกต่างกนัไป และอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ของรัฐดว้ย ดงันั้นจึงสมควรมีการก าหนดบทลงโทษทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐควบคุมใหเ้จา้หนา้ท่ีเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 3. ปัญหาการอุทธรณ์ร้องเรียนตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การท่ีประชาชน   จะ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการไดน้ั้น จะตอ้งผ่านการอุทธรณ์ร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงท าให้เกิดความล่าช้าและไม่ทนัท่วงทีในการท่ีจะน าขอ้มูลข่าวสารนั้นไปใชป้ระโยชน์ ทั้งน้ี
หากในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นวา่เป็นกรณีเดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้น
ไดเ้คยมีค าวินิจฉยัให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นแลว้ ก็ควรจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นให้แก่ประชาชนผูร้้องขอ
ขอ้มูลในทนัที และในขณะเดียวกนัหน่วยงานของรัฐในฐานะผูบ้งัคบับญัชาควรก ากบัดูแลให้เจา้หน้าท่ีของรัฐ
ท าการเปิดเผยแก่ประชาชนผูร้้องขอข้อมูลในทนัที หากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนผูร้้องขอขอ้มูลมากกวา่ผลเสียท่ีเกิดกบัประโยชน์สาธารณะหากมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวนั้น 
 4. ปัญหาการน าคดีข้ึนสู่ศาลหากผูอุ้ทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร และตอ้งการท่ีจะน าคดีข้ึนสู่ศาลแล้ว จะตอ้งน าคดีข้ึนสู่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองพิจารณาจาก
มาตรา 271 แห่งรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา 271 ไดบ้ญัญติัวา่ “ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง 
เวน้แต่ คดีท่ีรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายบญัญติัใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลอ่ืน” โดยเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัมาตรา 
276 แห่งรัฐธรรมนูญท่ีบญัญติัว่า “ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหว่างหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือ
อยู่ในก ากบัดูแลของรัฐบาลกบัเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรืออยูใ่นก ากบัดูแลของรัฐบาลดว้ยกนัซ่ึงเป็นขอ้พิพาท
อนัเน่ืองมาจากการกระท าหรือละเวน้การกระท าท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้น ตอ้งรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย “ประกอบกบัมาตรา 9(1) 
แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองท่ีบญัญติัวา่ “ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี (1) คดีพิพาทเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ย
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กฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอ่ืนใดเน่ืองจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนือ
อ านาจหน้าท่ีหรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระส าคญั     
ท่ีก าหนดไวส้ าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริตหรือมีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม หรือมี
ลกัษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ  าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกบัประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใชดุ้ลย
พินิจโดยมิชอบ จะเห็นไดช้ดัวา่ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ
เองมีลกัษณะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใด ตามมาตรา 9(1) และยงัถือเป็นท่ีสุดในทางปกครอง
ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดงันั้น หากจะโตแ้ยง้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตอ้งน าคดีข้ึนสู่ศาลปกครอง ดงันั้นในปัจจุบนัเม่ือมีการจดัตั้ง
ศาลปกครองแลว้ศาลยุติธรรมไม่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีการฟ้องโตแ้ยง้ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการ
วนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ เวน้แต่เป็นคดีท่ีคา้งอยูใ่นศาลยติุธรรม 
 เม่ือน าคดีข้ึนสู่ศาลปกครองแลว้อาจพิจารณาในเร่ืองของผูท่ี้จะน าคดีข้ึนสู่ศาลปกครองโดยพิจารณาใน
กรณีของผูมี้ค  าขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูล และในกรณีหน่วยงานของรัฐเจา้ของขอ้มูลข่าวสาร ดงัน้ี 
 4.1  กรณีของผูมี้ค  าขอให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ผูมี้ค  าขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอาจใชสิ้ทธิน าคดีข้ึน
สู่ศาลปกครองไดต้ามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 4.2  กรณีของหน่วยงานของรัฐเจา้ของขอ้มูลข่าวสาร กรณีของหน่วยงานของรัฐน้ีมีความแตกต่างจาก
กรณีของผูมี้ค  าขอให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร กล่าวคือ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่ไดบ้ญัญติัให้อ านาจแก่หน่วยงานของรัฐเอาไวอ้ย่างชดัเจน โดยใช้ค  าว่า 
“ผูใ้ด” จึงมีความเห็นในทางวชิาการเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายหน่ึง เห็นวา่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถน าคดีเขา้สู่การ
พิจารณาของศาลปกครองไดต้ามมาตรา 42 น้ีขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงเห็นวา่หน่วยงานของรัฐสามารถน าคดีเขา้สู่การ
พิจารณาของศาลปกครองไดเ้น่ืองจากเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 276 ท่ีให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานของรัฐดว้ยกนัได ้
โดยศาลจะวนิิจฉยัไดใ้นเร่ืองของขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ส่วนความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครอง
ท่ีเป็น “ดุลยพินิจโดยเฉพาะ” ของเจา้หนา้ท่ีนั้น โดยหลกัแลว้ศาลจะให้น ้ าหนกัแก่การวินิจฉยัของเจา้หนา้ท่ี เวน้
แต่จะมีเหตุผลชัดแจ้งเป็นอย่างอ่ืน ในขณะท่ีการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
คณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสามารถพิจารณาในเร่ืองน้ีไดโ้ดยอาศยับทบญัญติัตามมาตรา 15 
วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนั่นเอง จากประเด็นดังกล่าวผูเ้ขียนเห็นว่า จาก
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 276 ท่ีบญัญติัว่า “ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในก ากับดูแลของรัฐบาลด้วยกันซ่ึงเป็นข้อพิพาทอัน
เน่ืองมาจากการกระท าหรือละเวน้การกระท า...” จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดช้ดัเจนว่า รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยประสงค์ท่ีจะให้ศาลปกครองมีอ านาจวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
หน่วยงานของรัฐดว้ยกนัเอง เหตุผลดงักล่าว อาจน ามาตีความมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งสาลปกครอง
ใหห้น่วยงานของรัฐเป็น “ผูใ้ด” ท่ีสามารถน าคดีข้ึนสู่ศาลปกครองได ้โดยอาศยัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และเม่ือค าวินิจฉยัของคณะกรรมการเป็น
ค าสั่งทางปกครองแลว้ คู่ความท่ีไม่พอใจย่อมสามารถโตแ้ยง้คดัคา้นและน าคดีสู่ศาลปกครองในคดีความชอบ
ดว้ยกฎหมายของค าวินิจฉยัไดเ้สมอ แต่เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐไม่อาจใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล
ปกครองมาตรา 42 เพราะไม่ไดมี้การบญัญติัให้อ านาจหน่วยงานของรัฐเอาไวโ้ดยแจง้ชดั จึงตอ้งให้สิทธิแก่
หน่วยงานของรัฐไวใ้ห้ชดัเจน โดยอาจจะแกไ้ขเพิ่มเติมให้หน่วยงานของรัฐสามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้
ในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารก็ได ้เม่ือมีการให้อ านาจ
แก่หน่วยงานของรัฐไวอ้ย่างชัดเจนแล้วหน่วยงานของรัฐย่อมมีอ านาจตามกฎหมายในการท่ีจะน าคดีสู่ศาล
ปกครอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรก าหนดมาตรการการลงโทษทางอาญาแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา และก าหนดมาตรการการลงโทษทางปกครอง เช่น การตดังบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดความ
กระตือ รือร้นเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบัน้ี ตามหลกั 
“เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้”  ซ่ึงไดน้ าเสนอการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการไม่เปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร ตลอดจนหลักเกณฑ์พื้นฐานส าคัญท่ีต้องพิจารณาในการใช้ดุลยพินิจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบการใชดุ้ลยพินิจเจา้หนา้ที่ของรัฐในระบบกฎหมายไทยมีความคลา้ยคลึงกนักบั
แนวค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขกฎหมายแลว้ ยอ่มท าให้
สิทธิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบัน้ี 
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Kiattipong  Komkhunthod, Pol. Capt. 
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมุ่งศึกษาบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 39 ท่ีบญัญติั
ไวว้า่บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผิด
และก าหนดโทษไว ้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักว่าโทษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ี
กระท าความผิดมิได ้และในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด นอกจากนั้น
ก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิดจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท า
ความผิดมิได ้จากบทบญัญติัขา้งตน้มีวตัถุประสงคเ์พื่อมิให้ใชม้าตรการทางกฎหมายกระท าต่อผูต้อ้งหา เพราะ
ในอนาคตศาลอาจจะยกฟ้องเน่ืองจากบุคคลนั้นไม่มีความผิดก็ได ้แต่กลไกมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นประมวล
กฎหมายอาญา ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการจบักุม ควบคุม ขงั ปล่อยชัว่คราว การสอบสวน ลว้นแลว้แต่เป็น
มาตรการท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแทบทั้งส้ิน 
 จากการวิจยัพบวา่ มาตรการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเฉพาะ มาตรา 134 ถึงสิทธิใน
การแจง้ขอ้กล่าวหาของพนกังานสอบสวน มาตรา 92 สิทธิในการคน้ มาตรา 108 สิทธิในการปล่อยชัว่คราว เป็น
ตน้ มิไดเ้ป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวแ้ต่อย่างใด แต่กลบัเป็นมาตรการท่ีละเมิดต่อสิทธิของผูต้อ้งหาแทบ
ทั้งส้ิน 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  
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 ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะว่า ควรก าหนดให้ผูถู้กออกหมายจบัหรือเจา้บา้นท่ีถูกออกหมายคน้ มีสิทธิน า
พยานหลกัฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อหกัลา้งการเสนอขอออกหมายจบัหรือหมายคน้ของเจา้พนกังานก่อนท่ีศาลจะ
อนุมติัหมายดงักล่าว และควรให้พนกังานสอบสวนออกหมายเรียกก่อนทุกคร้ังท่ีจะมีการขอให้ศาลออกหมายจบัใน
ทุกความผดิและทุกอตัราโทษตามกฎหมาย ซ่ึงอตัราโทษจ าคุกส าหรับความผดิท่ีจะออกหมายจบัได ้จากเดิมตอ้ง
มีอตัราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และควรจ ากดัเหตุในการจบัโดยไม่มีหมายตามมาตรา 78 ให้เหลือ
เฉพาะกรณีท่ีมีความเร่งด่วนซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งจบัโดยไม่มีหมายอย่างแทจ้ริงเท่านั้น ไม่ควรเปิดโอกาสให้
เจา้หนา้ท่ีผูจ้บักุมน าตวัผูถู้กจบักุมไปท าการสืบสวนขยายผลหรือกระท าการอ่ืนใดท่ีไม่ตอ้งน าตวัผูถู้กจบักุมส่ง
พนกังานสอบสวนโดยทนัที และควรตดัอ านาจการควบคุมของพนกังานสอบสวนจากระยะเวลา “48 ชัว่โมง” 
เป็น “24 ชัว่โมง” นอกจากนั้น กรณีท่ีเกิดความจ าเป็นท่ีจะขงัผูถู้กจบัเกินก าหนดเวลา 24 ชัว่โมง ตอ้งให้พนกังาน
อยัการยืน่ค  าร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขงั โดยพนกังานสอบสวนตอ้งรายงานพฤติการณ์พิเศษในการขงัผูถู้กจบัต่อ
ศาลดว้ย ส่วนในชั้นสอบสวนควรก าหนดให้พนกังานสอบสวนจดัส่งส าเนาค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษให้แก่
พนกังานอยัการโดยไม่ชกัช้า รวมทั้งให้รายงานการด าเนินการในส่วนท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ไปยงัพนักงาน
อยัการด้วย และควรให้พนักงานอยัการมีอ านาจหน้าท่ีก ากับและควบคุมโดยทัว่ไปซ่ึงการสอบสวนของ
พนกังานสอบสวน 
ค าส าคัญ: การคุม้ครองผูต้อ้งหาและจ าเลย, การสันนิษฐานตามกฎหมาย, ผูก้ระท าความผดิ 

 
ABSTRACT 
 This research aimed to study the provision of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 
2550, Section 39, which prescribes that a person shall not be criminally punished unless he has committed the 
act where the law enforceable at such time has provided such act to be the offence and stipulated the penalty 
accordingly and that the punishment to be inflicted upon such person cannot be heavier than the punishment 
stipulated under the law enforceable at such time and that in a criminal case, it must be presumed first that the 
alleged offender or respondent is not guilty. In addition, before the final judgment to express that any person 
has been convicted, such person cannot be treated as the offender. The purpose of the above mentioned provision is 
to prevent the legal measure to be acted on an alleged offender because the Court, in the future, may dismiss 
the charge due to the reason that such person is not guilty. However, the mechanism measurement provided under 
the Criminal Code, no matter what it will be the measure on the arrest, keeping in custody, detention, 
temporary release, and inquiry is almost entirely the measure limiting the rights and liberties of the people. 
 After the research was conducted, the researcher would like to make a recommendation that  a person 
who received a arrest warrant or a house owner who received a search warrant should have the right to find 
the evidences to show to the court to refute the arrest warrant or search warrant before the approval. Also, the 
police investigator should issue a warrant before arresting a person in all cases. The maximum punishment 
rate of imprisonment is from 3 years or more and the cause of the arrest without any Warrant under Section 
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78 should be limited to the emergency case only. An opportunity should not be opened to the arresting officer 
to take the arrested person for inquiries to expand the result or do any other acts for not requiring to turn over 
the arrested person to the police investigator immediately and the power of the Police Investigator in taking 
an alleged offender under the custody should be cut down from “48 hours” to “24 hours.” Furthermore, in the 
case where it is necessary to detain an arrested person for more than 24 hours, the prosecutor must submit a 
request to the court for a detention warrant which, in this respect, the Police Investigator must, as well, report 
to  the court about the special circumstance in detaining of the arrested person. Whereon the stage of the 
investigation, a procedure requiring the police investigator to submit the copies of the complaints or charges 
to the Prosecutor without delay together with a report on the actions on the part which has already been taken 
should be conveyed to the prosecutor, as well, and the prosecutor should have the power and duty to supervise 
and monitor general controls over the investigation proceedings of the police investigator. 
Keywords: protection of alleged offender and respondent.  legal assumption.  offender.   
 

บทน า 
 สิทธิมนุษยชนนบัวา่มีความส าคญัในสังคมโลกปัจจุบนั ซ่ึงทุกคนไดใ้ห้ความส าคญัในสิทธิขั้นพื้นฐาน
ท่ีตนไดรั้บ สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่ก าเนิด ซ่ึงไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หรือ
แจกให้กบัผูห้น่ึงผูใ้ดได ้สิทธิดงักล่าวน้ีมีความเป็นสากลและเป็นนิรันดร์ จากปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
ขอ้ 1 กล่าวว่า “มนุษยท์ั้งหลายเกิดมามีอิสรเสรีเท่าเทียมกนั ทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิ ทุกคนไดรั้บการประสิทธิ
ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัฉนัพี่นอ้ง ความด ารงอยู ่ความถูกตอ้ง และเน้ือหาของสิทธิ
มนุษยชน เป็นหวัขอ้ท่ีเป็นท่ีโตเ้ถียงกนัมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในทางปรัชญาและรัฐศาสตร์ ตามกฎหมายแลว้ สิทธิ
มนุษยชนไดถู้กบญัญติัเอาไวใ้นกฎหมายและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ และในกฎหมายภายในของหลายรัฐ 
อยา่งไรก็ตาม ส าหรับคนจ านวนมากแลว้ หลกัการของสิทธิมนุษยชนนั้นมีขอบเขตมากไปกวา่กฎหมาย และก่อ
ร่างข้ึนเป็นหลกัศีลธรรมพื้นฐานส าหรับวางระเบียบภูมิศาสตร์การเมืองร่วมสมยั ส าหรับคนกลุ่มน้ีแลว้ สิทธิ
มนุษยชน คือ ความเสมอภาคในอุดมคติ 
 ในกระบวนการไต่สวนของไทยเป็นการน าระบบกล่าวหามาผสมกบัระบบไต่สวนซ่ึงมีมาตั้งแต่ก่อน
ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมคร้ังใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ระบบการไต่สวนน้ีไม่ไดเ้กิดมาจากแนวคิด
ของต่างประเทศ แต่เป็นวธีิการช าระคดีของไทยเองโดยแท ้ตามประวติัศาสตร์ของกลุ่มประเทศท่ีใชร้ะบบกล่าวหา
และระบบไต่สวนของประเทศนั้น ในคร้ังโบราณก็มีวิธีการช าระคดีในศาลไทยในอดีตดงัท่ีกล่าวมา เพียงแต่
ต่อมาทั้งสองระบบได้พฒันาให้ทนัสมยัยิ่งข้ึนกว่าในอดีต ท าให้มีความชัดเจนและเป็นสากลมากข้ึน เป็นท่ี
ยอมรับของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก  
 ระยะเร่ิมแรก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ในระยะแรก มีการจดัส่งนกัเรียนไทยไปศึกษากฎหมายท่ีประเทศองักฤษหลายคน เพราะประเทศองักฤษเป็น
ประเทศท่ีมีการปกครองโดยพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขเช่นเดียวกบัประเทศไทย และเป็นประเทศท่ีก าลงัล่า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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อาณานิคมในเอเชีย นกัเรียนท่ีไปศึกษากฎหมายท่ีองักฤษยอ่มไดรั้บแนวคิดหลกัในกฎหมายคอมมอนลอวแ์ละ
ระบบกล่าวหาขององักฤษมาทั้งหมด ซ่ึงไดน้ ามาประยกุตใ์ชก้บักฎหมายไทยในระยะแรก เช่น กฎหมายลกัษณะ
อาญา ร.ศ. 127 ซ่ึงเป็นประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแรกของไทย ต่อมาไดมี้การใชพ้ระราชบญัญติัวิธีพิจารณา
ความมีโทษใชไ้ปพลางก่อน ร.ศ. 115 นอกจากนั้นไดมี้การปรับปรุงระบบศาล เม่ือมีการจดัตั้งศาลยุติธรรมแลว้ 
ดงันั้นกฎหมายคอมมอนลอวจึ์งมีอิทธิพลในประเทศไทย ในระยะท่ีสองมีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คือ มีการจดัยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย ์โดยประเทศไทยไดจ้า้งนกักฎหมายต่างประเทศมาด าเนินการ 
อย่างไรก็ดีเม่ือพิจารณาโครงสร้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลกัษณะพยาน และมวล
กฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่งของไทยโดยละเอียดแล้ว จะเห็นว่ามีแนวโน้มในการใช้การกล่าวหาเป็นหลกั 
มาตรา 131 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บญัญติัถึงหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนวา่ “ให้พนกังาน
สอบสวนรวบรวมหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้เพื่อประสงคจ์ะทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ 
อนัเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตวัผูก้ระท าผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของ
ผูต้อ้งหา”  
 ในปีพุทธศกัราช 2535 ประเทศไทยใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เร่ิมจากคณะรัฐมนตรี
มีมติเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2535 มีการตกลงเขา้เป็นภาคี “กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ย สิทธิของพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1966” (International covenant on civil and political rights) การเขา้
ร่วมเป็นภาคีดงักล่าวไดมี้การพิจารณาถึงผลต่อประเทศ เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การพฒันากฎหมาย การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ เป็นตน้ และในเวลาต่อมาก็ไดมี้การท าขอ้ตกลงและ
จดัตั้งหน่วยงานท่ีคุม้ครองสิทธิมนุษยชนข้ึน เช่น การให้กระทรวงการต่างประเทศและส านกังานอยัการสูงสุด
ร่วมกนัจดัตั้ง ส านกังานคุม้ครองสิทธิมนุษยชนระดบันานาชาติ การจดัตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ  การเขา้
ร่วมเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม ดงันั้นจะเห็นได้ถึงความ
จ าเป็นของการศึกษาเร่ืองของสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสิทธิมนุษยชนทางอาญาอยา่ง
ละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสิทธิมนุษยชนทางอาญาต่อไป  
 สิทธิมนุษยชนทางอาญาในประเทศไทยเร่ิมมีตั้งแต่พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 22) พ.ศ. 2547 เป็นการวางหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
ไดแ้ก่ เร่ืองการจบั การคน้ การขงั การปล่อยตวัชัว่คราว การสอบสวนและการพิจารณาคดี ซ่ึงมีความต่อเน่ือง
และเป็นธรรม โดยอาจจดัเป็นกลุ่มเพื่อความสะดวกในทางปฏิบติั ได้แก่ การจบัและสิทธิของผูต้อ้งหา การ
คน้หาในท่ีรโหฐาน การขงั การควบคุม และสิทธิของผูถู้กควบคุมหรือขงั การปล่อยตวัชัว่คราว การสอบสวน 
การพิจารณาคดี การแกไ้ขปรับปรุงในส่วนน้ีมีการยกเลิกหลกัเกณฑ์และเปล่ียนแปลงมาตรากฎหมายเดิม และ
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนทางอาญา รัฐธรรมนูญในฉบบัแรก ๆ 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดรั้บแนวคิดมาจากรัฐธรรมนูญของต่างประเทศอนัเป็นท่ียอมรับ
กนัทัว่ไปมาจ านวนหน่ึง และระยะหลงัก็ไดแ้นวคิดมาจากปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนหลายเร่ือง รวมทั้ง
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ท่ีไดบ้ญัญติัข้ึนเองตามท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบัประเทศไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ไดมี้การบญัญติัในส่วนท่ี 4 สิทธิในกระบวนการยติุธรรม  
 ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตเป็นพิเศษอยู่ท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 39 ท่ี
บญัญติัไวว้า่ “บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติั
เป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยู่
ในเวลาท่ีกระท าความผิดมิได้” โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า “ในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยไม่มีความผิด ก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดไดก้ระท าความผิด จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได ้” มีประเด็นท่ีสามารถสรุปไดคื้อ การไม่น ากฎหมายฉบบัก่อนหนา้ปัจจุบนัมา
บงัคบัใช้เม่ือมีกฎหมายใหม่ใช้บงัคบั และการต้องสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูถู้กกล่าวหาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีคุม้ครองบุคคลท่ีตกเป็นผูถู้กกล่าวหา เร่ิมตั้งแต่การออกหมายจบัและหมายคน้ การจบัและการ
ควบคุม การสอบสวน ตลอดจนถึงการขงั ในทางปฏิบติัจริง กฎหมายรัฐธรรมนูญตอ้งน ามาใชค้วบคู่กบักฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเสมอ กฎหมายทั้งสองฉบบัน้ีมีบางส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกนั กล่าวคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
เป็นบทบญัญติัในลกัษณะคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหามากกว่า แต่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นลกัษณะ
การสอบสวนเพื่อให้ได้ขอ้เท็จจริง ซ่ึงอาจจะไม่สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญอยู่บา้งในทางปฏิบติัของเจา้หน้าท่ี 
เช่น การออกหมายจบัและหมายคน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 33 บญัญติัไว้
ว่า “บุคคลย่อมไดรั้บความคุม้ครองในการท่ีจะอยู่อาศยัและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขา้ไปใน
เคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูค้รอบครอง หรือการตรวจคน้เคหสถานหรือในท่ีรโหฐานจะกระท า
มิได ้เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั” ซ่ึงกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 59  บญัญติัไวว้า่ “ศาลจะออกค าสั่งหรือหมายจบั หมายคน้ หรือหมายขงั ตามท่ีศาลเห็นสมควรหรือ
โดยมีผูร้้องขอก็ได ้ในกรณีท่ีผูร้้องขอเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตอ้งเป็นพนกังานฝ่ายปกครองตั้งแต่
ระดบัสาม หรือต ารวจซ่ึงมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงมีเหตุอนัควร 
โดยผูร้้องขอไม่อาจไปพบศาลได ้ผูร้้องขออาจร้องขอต่อศาลทางโทรศพัท ์โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อขอให้ศาลออกหมายจบัหรือหมายคน้ก็ได ้ในกรณีเช่นว่าน้ี 
เม่ือศาลสอบถามจนปรากฏวา่มีเหตุท่ีจะออกหมายจบัหรือหมายคน้ไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 59/1 และมีค าสั่งใหอ้อกหมายนั้นแลว้ ใหจ้ดัส่งส าเนาหมายเช่นวา่น้ีไปยงัผูร้้องขอโดยทางโทรสาร 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา”  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมา และความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการไดรั้บการสันนิษฐานไว้
ก่อนวา่มิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย 
 2. เพื่อศึกษาความหมายของสิทธิมนุษยชนและแนวคิดในการคุม้ครองผูต้อ้งหาหรือจ าเลย 
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 3. เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมิไดเ้ป็น
ผูก้ระท าผดิ 
 4. เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจากการไดรั้บ
การสันนิษฐานไวก่้อนวา่มิไดเ้ป็นผูก้ระท าผดิ 
 5. เพื่อศึกษาและคน้หามาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัปัญหาทาง
กฎหมายเก่ียวกบั การไดรั้บการสันนิษฐานไวก้่อนว่ามิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิดของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 39 เพื่อหาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่อไป 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 กระบวนการยติุธรรมก่อนค าพิพากษาของศาล เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการออกหมายจบัและหมายคน้ การจบั
และการควบคุม การสอบสวน ไปจนถึงการขงั และการน าตวัผูต้อ้งหาแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้ศาลมีอ านาจในการออกหมายจบั โดยเฉพาะค าร้องขอของเจา้หน้าท่ีต ารวจ
และการออกหมายคน้ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 59 ซ่ึงเป็นการผิดหลกัการบริหารงาน
ยุติธรรมสากล เพราะการตรวจสอบดุลยพินิจกระท าโดยหน่วยงานศาลท่ีไดรั้บขอ้มูลจากทางต ารวจเพียงฝ่าย
เดียว ท าให้กระบวนการออกหมายไม่สามารถเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ้และกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาในเร่ืองการออกหมายจบัและหมายคน้ การจบั และการควบคุม  การสอบสวน ไปจนถึงการ
ขงั และการน าตวัผูต้อ้งหาแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน ไม่มีความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ตามมาตรา 39 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 39 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซ่ึงจะให้ความส าคญัในเร่ืองของสิทธิและเสรีภาพของผูต้้องหา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และน า
กฎหมายมาปฏิบติัจริงต่อผูต้อ้งหาหรือจ าเลย  
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูต้อ้งหาและจ าเลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เป็นการศึกษากรณีการกระท าผิดในชั้นก่อนมีค าพิพากษา  วิเคราะห์ถึงหลกักฎหมายแม่บทท่ี
จะใชเ้ป็นหลกัในการวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นจึงศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในเร่ืองของการปฏิบติัต่อผูต้อ้งหาหรือจ าเลย รวมทั้งศึกษากฎหมายเร่ืองการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยของต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบความเป็นมา และความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการไดรั้บการสันนิษฐานไว้
ก่อนวา่มิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผดิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย 
 2. ท าใหท้ราบความหมายของสิทธิมนุษยชนและแนวคิดในการคุม้ครองผูต้อ้งหาหรือจ าเลย 
 3. ท าให้ทราบปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการไดรั้บการสันนิษฐานไวก้่อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมิได้
เป็นผูก้ระท าผดิ 
 4. ท าใหท้ราบในการวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจาก
การไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนวา่มิไดเ้ป็นผูก้ระท าผดิ 
 5. ท าให้ทราบมาตรการที่เหมาะสมเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัปัญหาทาง
กฎหมายในเร่ือง การได้รับการสันนิษฐานไวก่้อนว่ามิได้เป็นผูก้ระท าความผิดของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 39  
 

ผลการวจิัย 
 1. ปัญหาเก่ียวกบัการออกหมายจบัและหมายคน้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้
ศาลมีอ านาจในการออกหมายจบัและหมายคน้ ตามค าร้องขอของเจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เวน้แต่จะ
เป็นเหตุซ่ึงหนา้ หรือกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย อนัเป็นการให้อ านาจศาลในการพิจารณาอนุมติัออกหมายจบั 
หรือหมายคน้โดยศาลไดรั้บขอ้มูลจากเจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือเจา้พนกังานต ารวจผูข้อหมายแต่เพียงฝ่าย
เดียว ไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้กบัประชาชนผูซ่ึ้งถูกขอหมายดงักล่าวไดแ้สดงความบริสุทธ์ิของตนเองก่อนท่ีศาลจะ
อนุมติัออกหมายดงักล่าว การจบัและการคน้เป็นมาตรการในการสอบสวนคดีอาญาท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ในนานาอารยประเทศมีการจ ากดัอ านาจในการจบัและการคน้ของเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ี
บงัคบัใชก้ฎหมาย (low-enforcement officers) โดยก าหนดให้มีมาตรการการตรวจสอบดุลยพินิจก่อนท่ีจะมีการ
อนุญาตให้มีการจบัหรือคน้ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่สามารถขอหมายไดท้นั มาตรการใน
การตรวจสอบดุลยพินิจดงักล่าวน้ีคือ ระบบการออกหมายนัน่เอง เพื่อให้ระบบการออกหมายเป็นหลกัประกนั
สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแทจ้ริง หน่วยงานท่ีมีอ านาจในการอนุญาตให้ออกหมายจบัหรือหมายค้น 
จะตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีเป็นกลาง เช่น ศาล  
 2. ปัญหาเก่ียวกบัการจบัและการควบคุม  เน่ืองจากในนานาอารยประเทศมีหลกักฎหมายท่ีให้ถือวา่ ผูท่ี้
ถูกกล่าวหาวา่กระท าความผดิอาญาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกวา่จะไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่เป็นผูก้ระท าผิดจริง (หลกั 
presumption of innocence) เพราะฉะนั้นโดยหลกัแลว้ การท่ีรัฐจะใชอ้  านาจในการจบัและควบคุมผูต้อ้งหา ท า
ให้ตอ้งเส่ือมเสียเสรีภาพนั้น จะตอ้งเป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าเช่นนั้น และการจบันั้นโดยหลกัตอ้งมี
หมายจบัเสมอ การจบัโดยไม่มีหมายจบัจะตอ้งเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่สามารถจะไปขอหมายไดท้นัเท่านั้น 
เม่ือผูต้อ้งหาถูกจบัมาแลว้ก็จะสามารถควบคุมไดเ้ฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นกฎหมาย ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่
จะก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจน าผูต้ ้องหาไปพบหน่วยงานท่ีเป็นกลางคือศาลโดยเร็วท่ีสุด เพื่อท่ีศาลจะได้
พิจารณาถึงความชอบธรรมของการจบัและการควบคุม ถา้เป็นกรณีจบัโดยไม่มีหมายจบัก็จะพิจารณาดูว่า มี
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เหตุผลเพียงพอท่ีจะท าเช่นนั้นหรือไม่ ถา้เป็นการจบัโดยมีหมายจบัก็จะไดพ้ิจารณาวา่เหตุท่ีอา้งในการออกหมาย
นั้นมีจริงหรือไม่ และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมผูต้อ้งหาไวเ้พียงใด ส่วนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ก าหนดเหตุการณ์จบัโดยไม่ตอ้งมีหมายไวอ้ย่างกวา้งขวาง (มาตรา 77) หลกัเกณฑ์ดงักล่าวท าให้เจา้พนกังาน
ต ารวจในประเทศไทยสามารถจบักุมผูต้อ้งสงสัยไดโ้ดยง่าย และนิยมใช้วิธีจบัผูต้อ้งหามาควบคุมไวโ้ดยไม่
จ  าเป็น เพื่อความสะดวกในการสอบสวนซ่ึงก่อให้เกิดความเดือดร้อน กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นอยา่งมาก 
 นอกจากจะสามารถจะจบัผูต้อ้งหาไดโ้ดยง่ายแลว้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 
ยงัก าหนดใหอ้ านาจพนกังานสอบสวนท่ีจะควบคุมผูต้อ้งหาไวเ้ป็นเวลานานโดยไม่ตอ้งรายงานให้หน่วยงานอ่ืน
ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาเขา้ไปรับทราบ หรือตรวจสอบแต่อยา่งใด แมว้า่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาจะก าหนดเป็นหลกัไวใ้นมาตรา 87 ว่า “...ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเพื่อท าการสอบสวน หรือมีเหตุจ าเป็น
อยา่งอ่ืน ใหร้้องขอต่อศาลยดืเวลาเกินกวา่ส่ีสิบแปดชัว่โมงก็ไดเ้ท่าเหตุจ าเป็นตามกฎหมายสูงสุดถึง 84 วนั ตาม
อตัราโทษ” ดงันั้น ในทางปฏิบติัแล้วผูต้ ้องหาจึงอาจถูกควบคุมตวัได้ถึง 84 วนั โดยไม่ได้มีการตรวจสอบ
ความชอบธรรมในการจบัและการควบคุมตวัโดยองคก์รอ่ืนในกระบวนการยติุธรรมแต่อยา่งใด 
 3. ปัญหาเร่ืองการสอบสวน  เน่ืองจากอ านาจการสอบสวนคดีอาญา เป็นอ านาจท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
และมีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง ในประเทศท่ีเจริญแลว้ทั้งหลายจึงไดมี้ความพยายามท่ี
จะคน้หาวิธีท่ีจะควบคุมการใชอ้  านาจน้ี เพื่อมิให้เกิดหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดในกระบวนยุติธรรมมีอ านาจ
เด็ดขาดในการสอบสวน  ท่ีนิยมใชก้นัคือหลกัการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั  (หลกั check and balance)  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยติุธรรม มีการก าหนดบทบาทให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น อยัการและศาล เขา้
มามีส่วนในการควบคุมและตรวจสอบการสอบสวนคดีอาญาของต ารวจในแต่ละขั้นตอนของการสอบสวน เพื่อ
จะได้เป็นหลกัประกนัว่าการสอบสวนคดีอาญาจะด าเนินไปด้วยความถูกตอ้งและเป็นธรรมท่ีสุด  ส่วนใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบบัปัจจุบนั มีปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดหน่วยงานท่ีจะมาท าหน้าท่ี
เป็นพนักงานสอบสวน โดยกฎหมายก าหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
สอบสวนปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งถาวรตั้งแต่ใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบบัปัจจุบนัมาคือ ปัญหา
ว่าควรให้เจา้พนักงานต ารวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผูมี้อ  านาจสอบสวน และในอดีตท่ีผ่านมามีการ
สับเปล่ียนอ านาจสอบสวนระหวา่งเจา้พนกังานทั้งสองประเภทน้ีหลายคร้ัง แมว้า่ในปัจจุบนัเจา้พนกังานต ารวจ
จะเป็นหน่วยงานหลกัท่ีท าหน้าท่ีในการสอบสวนแต่ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ยงัมิไดมี้การก าหนดคุณสมบติั
ของต ารวจท่ีจะมาเป็นพนกังานสอบสวนใหช้ดัเจนแต่อยา่งใด 
 นอกจากน้ีอาจกล่าวไดว้า่ กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของไทยในปัจจุบนัน้ีมีลกัษณะพิเศษ คือ การ
แบ่งแยกระหวา่งการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีโดยเด็ดขาด ซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้ ขั้นตอนทั้งสองเป็น
ขั้นตอนเดียวกนั กล่าวคือ เป็นกระบวนการด าเนินคดีในขั้นก่อนฟ้อง (pre-trial stages) ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการ
แสวงหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผูต้้องหาในศาลเช่นเดียวกัน จึงเป็นกระบวนการท่ีไม่สามารถจะ
แบ่งแยกออกจากกนัได ้การแบ่งแยกระหวา่งการสอบสวนและการฟ้องร้องคดี จึงมีผลท าให้พนกังานอยัการซ่ึง
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มีความรับผิดชอบในการฟ้องคดีไม่สามารถเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการสอบสวนคดีตั้งแต่ตน้ ท าให้การด าเนินคดี
อาญาเป็นไปอยา่งขาดประสิทธิภาพ และมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหา เช่น ตามมาตรา 137  
 4. ปัญหาเร่ืองการควบคุมตวัเน่ืองจากในระหวา่งการสอบสวน เจา้หนา้ท่ีอาจมีความจ าเป็นในการน าตวั
ผูต้อ้งหาท่ีถูกกล่าวหาวา่ไดก้ระท าความผดิมาท าการสอบสวน ซ่ึงในระหวา่งการสอบสวนเพื่อไม่ใหผู้ต้อ้งหาท า
การหลบหนีหรือไปท าลายหรือยุง่กบัพยานวตัถุหรือพยานบุคคล เจา้หนา้ท่ีจ  าเป็นตอ้งท าการควบคุมตวัผูต้อ้งหา
ไวก่้อน โดยมีการน าตวัผูต้อ้งหามาไวใ้นหอ้งควบคุมต่อไป และการท่ีจะน าผูต้อ้งหามาควบคุมตวัไดจ้  าเป็นตอ้ง
มีหมายขงั ซ่ึงการออกหมายตอ้งมีหลกัฐานท่ีชดัแจง้วา่ผูต้อ้งหาไดมี้การกระท าผดิจริงหรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ี
จ าเป็นตอ้งกกัขงัผูต้อ้งหาก็สามารถด าเนินการได ้
 การออกหมายขงัมี 2 ช่วง คือ การออกหมายขงัก่อนการไต่สวนมูลฟ้อง และการออกหมายขงัในระหว่าง
การไต่สวนมูลฟ้อง  การออกหมายขงัก่อนการไต่สวนมูลฟ้องนั้น เป็นการออกหมายขงัในระหวา่งท่ีพนกังาน
สอบสวนท าการรวบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ความถูกผิดของผูต้อ้งหา ซ่ึงยงัไม่มีพยานหลกัฐานใด
ยืนยนัไดว้า่ผูต้อ้งหาไดก้ระท าความผิด แต่ผูต้อ้งหาตอ้งถูกขงัซ่ึงมีสภาพไม่แตกต่างจากผูท่ี้ศาลไดพ้ิพากษาว่า
เป็นผูก้ระท าผดิแลว้ ส่วนการออกหมายขงัในระหวา่งการไต่สวนมูลฟ้อง หมายถึงการออกหมายขงัจ าเลยในคดี
ท่ีพนักงานอยัการฟ้อง  เพราะคดีท่ีพนักงานอยัการฟ้องศาลก็อาจสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องได้  ส่วนคดีท่ีราษฎร
ผูเ้สียหายเป็นโจทยน์ั้น  ในระหวา่งการไต่สวนมูลฟ้องยงัไม่ตกเป็นจ าเลยจนกวา่ศาลจะประทบัรับฟ้อง ฉะนั้น
จึงไม่มีเหตุท่ีตอ้งขอให้ศาลออกหมายขงัก่อนการประทบัรับฟ้อง เพราะกรณียงัขาดเง่ือนไขในเน้ือหาประการ
แรกคือ ยงัไม่มีหลกัฐานตามสมควรว่าบุคคลท่ีถูกผูเ้สียหายฟ้องนั้นน่าจะได้กระท าความผิดอาญาตามประมวลวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 165 
 5. ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิผูต้อ้งหาในการมีทนาย  การด าเนินคดีในชั้นสอบสวน เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญั
เป็นอยา่งยิ่งและมีผลสืบเน่ืองถึงการด าเนินคดีอาญาในชั้นศาล ถา้การสอบสวนกระท าไปอยา่งไม่เป็นธรรมต่อ
ผูต้อ้งหา ยอ่มท าใหผู้ต้อ้งหาตกอยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบอยา่งมากในชั้นพิจารณาคดี ดว้ยเหตุน้ีในประเทศท่ีเจริญ
แลว้จึงตอ้งก าหนดให้ผูต้อ้งหามีสิทธิจะมีทนายในระหว่างการสอบสวน และให้ทนายความสามารถให้ค  าปรึกษา
แก่ผูต้อ้งหาในทุกขั้นตอนของการสอบสวน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระหวา่งการให้การของผูต้อ้งหาต่อพนกังาน
สอบสวน ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีอาจมีการใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรมบีบบงัคบัให้ผูต้อ้งหาตอ้งให้การไปทางท่ีขดักบั
ความประสงคข์องผูต้อ้งหาอยูเ่สมอ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การออกหมายจับและหมายค้น  
 1. ควรก าหนดใหผู้ถู้กออกหมายจบัหรือเจา้บา้นท่ีถูกออกหมายคน้ มีสิทธ์ิน าพยานหลกัฐานมาแสดงต่อ
ศาลเพื่อหกัลา้งการเสนอขอออกหมายจบัหรือหมายคน้ของเจา้พนกังานก่อนท่ีศาลจะอนุมติัหมายดงักล่าว 
 2. ก่อนท่ีพนกังานสอบสวนจะร้องขอต่อศาลให้ออกหมายอาญานั้น ควรตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
พนกังานอยัการก่อน  
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 3. ควรให้พนกังานสอบสวนออกหมายเรียกก่อนทุกคร้ังท่ีจะมีการขอให้ศาลออกหมายจบั ในทุกความผิด
และทุกอตัราโทษตามกฎหมาย  (เดิมอตัราโทษจ าคุกส าหรับความผิดท่ีจะออกหมายจบัไดต้อ้งมีอตัราโทษจ าคุก
อยา่งสูงตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป)  
 การจับและการควบคุม  
 1. ควรจ ากดัเหตุในการจบัโดยไม่มีหมายตามมาตรา 78 ใหเ้หลือเฉพาะกรณีท่ีมีความเร่งด่วน ซ่ึงจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีการจบัโดยไม่มีหมายอยา่งแทจ้ริงเท่านั้น เช่น กรณีท่ีคนร้ายจะหลบหนีออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
 2. ควรแกไ้ขก าหนดเวลาการควบคุมชั้นตน้ ให้รีบส่งพนกังานสอบสวนโดยทนัทีท่ีจบักุม ไม่ควรเปิด
โอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ้บักุมน าตวัผูถู้กจบักุมไปท าการสืบสวนขยายผล หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีไม่ตอ้งน าตวัผูถู้ก
จบักุมส่งพนกังานสอบสวนโดยทนัที 
 3. ควรตดัอ านาจการควบคุมของพนกังานสอบสวนจากระยะเวลา “48 ชัว่โมง” เป็น “24 ชัว่โมง” 
 4. กรณีท่ีเกิดความจ าเป็นท่ีจะขงัผูถู้กจบัเกินก าหนดเวลา 24 ชัว่โมง ตอ้งใหพ้นกังานอยัการยืน่ค าร้อง
ต่อศาลเพื่อขอหมายขงั โดยพนกังานสอบสวนตอ้งรายงานพฤติการณ์พิเศษในการขงัผูถู้กจบัต่อศาลดว้ย 
 การสอบสวน  
 1. ควรก าหนดใหพ้นกังานสอบสวนจดัการส่งส าเนาค าร้องทุกขห์รือค ากล่าวโทษให้แก่พนกังานอยัการ
โดยไม่ชกัชา้ รวมทั้งใหร้ายงานการด าเนินการในส่วนท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ไปยงัพนกังานอยัการดว้ย  
 2. ควรใหพ้นกังานอยัการมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัและควบคุมโดยทัว่ไปซ่ึงการสอบสวนของพนกังานสอบสวน 
 3. ควรก าหนดใหพ้นกังานอยัการท าการสอบสวนร่วมกบัพนกังานสอบสวนในคดีท่ีอตัราโทษจ าคุกอยา่ง
สูงตั้งแต่สิบปีข้ึนไป โดยให้พนกังานอยัการมีฐานะเป็นหวัหนา้พนกังานสอบสวน และให้พนกังานสอบสวนปฏิบติั  
ตามค าสั่งของพนกังานอยัการในการสอบสวนคดีนั้น  
 4. ควรใหพ้นกังานอยัการเขา้ร่วมสอบสวนในคดีส าคญัหรือคดียุง่ยากซบัซ้อน โดยให้เสนอเร่ืองให้อยัการ
สูงสุดเป็นผูอ้นุมติั  
 การควบคุมตัว  
 1. ควรมีการควบคุมตวัผูต้อ้งหาให้เจา้พนกังานต ารวจให้มีความชดัเจนและเป็นธรรมแก่ผูต้อ้งหา เช่น 
การระบุวา่ผูท่ี้มีอ านาจในการน าตวัผูต้อ้งหามาควบคุมตวัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากพนกังานอยัการโดยการ
ส่งเอกสารการขอควบคุมตวัผูต้อ้งหาเพื่อแสดงเจตนา เหตุผลการควบคุมตวัผูต้อ้งหา และระยะเวลาท่ีแน่นอน 
 2. ในการขอให้ศาลออกหมายขงัผูต้อ้งหาในระหว่างท่ีพนกังานสอบสวนท าการสอบสวนยงัไม่เสร็จส้ิน 
ควรใหศ้าลออกหมายขงัผูต้อ้งหาไดไ้ม่เกิน 48 วนั ไม่วา่จะเป็นคดีท่ีมีอตัราโทษตามกฎหมายร้ายแรงเพียงใดก็ตาม 
 3. ในการท่ีศาลออกหมายขงัจ าเลยในระหวา่งท่ีคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล ควรให้ศาลออก
หมายขงัผูต้อ้งหาไดไ้ม่เกิน 60 วนั ไม่วา่จะเป็นคดีท่ีมีอตัราโทษตามกฎหมายร้ายแรงเพียงใดก็ตาม 
 4. ในการควบคุมผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ควรแยกการกกัขงัออกจากผูก้ระท าความผิดท่ีศาลมีค าพิพากษาแลว้ 
โดยอาจจะสร้างท่ีควบคุมข้ึนมาใหม่เพื่อท าการควบคุมตวัผูต้อ้งหาไวพ้ิจารณาโดยเฉพาะ และมีหลกัเกณฑ์ท่ีไม่
ตอ้งเขม้งวดจนเกินไป ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการหลบหนีเท่านั้น 
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การมีทนายความ 
 1. ควรอนุญาตใหผู้ต้อ้งหามีสิทธิท่ีจะมีทนายอยูร่่วมดว้ย  และปรึกษาทนายในขณะให้การต่อพนกังาน
สอบสวนและในขณะเผชิญหนา้กบัพยาน  
 2. ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อาจรอทนายได ้ควรอนุญาตให้พนกังานสอบสวนท าการสอบสวนผูต้อ้งหา
โดยตอ้งมีขา้ราชการฝ่ายปกครองท่ีมีความน่าเช่ือถือร่วมอยูด่ว้ย 
 3. ควรก าหนดวา่ ก่อนถามค าให้การของผูต้อ้งหา ให้พนกังานสอบสวนแจง้ให้ผูต้อ้งหาทราบถึงสิทธิ
ในการมีทนายอยูร่่วมและปรึกษาในระหวา่งการสอบถามค าใหก้ารของผูต้อ้งหา  
 จะเห็นไดว้่า ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนวา่มิไดเ้ป็นผูก้ระท าความผิด
ของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 39 อยูท่ี่การน าหลกั
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาปรับใชก้บักฎหมายรัฐธรรมนูญไดอ้ย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
การใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกระเบียบวิธีตามกฎระเบียบ และท่ีส าคญั การใช้กฎหมายตามบญัญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 39 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน
สอบสวน ทนายความ พนกังานอยัการ หรือแมแ้ต่ผูพ้ิพากษา ตอ้งค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และมีดุลยพินิจใน
การพิจารณาตดัสินคดีท่ีมีความเป็นธรรม 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 
และ 2) ก าหนดตวัแบบประเมินประสิทธิผลของตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย  เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจดว้ยแบบสอบถามจากผูผ้ลิตและตวัแทนจ าหน่าย จ านวน 268 คน และผูบ้ริโภคสินคา้ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ไทย 400 คน วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจยัเชิงสาเหตุส่วนบุคคลของผูผ้ลิต/ตวัแทน  
ดา้นอาย ุการศึกษา และประสบการณ์ ขณะท่ีในกลุ่มผูบ้ริโภค ดา้นการศึกษาและประสบการณ์ มีความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 นอกจากน้ี ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 66.8 และ 
44.9 ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: ตวัแบบประเมินประสิทธิผล, ตราสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 
The research studied the casual relationship toward brands in Thai electronic industry and the best fit 

model of brand effectiveness in Thai electronic industrial products. The data were obtained through the 
questionnaire asking 268 producers and distributors and 400 consumers. The data were analyzed for structural 
equation model by SPSS program Version 14.0 and AMOS Version 6.0. It was found that the casual relationship in 
personal characteristics of producers and distributors in terms of age, education and experience and that in 
consumers in terms of education and experience was statistically significant of .05. The designated model 
correlated with the empirical data at 66.8 and 44.9, respectively.      
Keywords: the effective evaluation model.  electronical brand. 
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** คณบดีหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัสยาม  
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บทน า 
    แนวความคิดดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคและตราสินคา้เป็นแนวความคิดกวา้งและหลากหลาย
ในองคก์รความรู้ดา้นศาสตร์การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค แมว้า่นกัวิจยัต่าง ๆ สรุปวา่ ตราสินคา้สามารถก าหนด
องคป์ระกอบส าคญัดา้นแนวคิดส่วนบุคคลได ้(Belk, 1989;  Graeff,  1996;  Sirgy,  1982) หากแต่หุ้นส่วนธุรกิจ
ท่ีมีความแขง็แกร่งดว้ยเหตุท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดี (Fournier,  1998) และบนพื้นฐานของความรักและผกูพนัของ
ผูบ้ริโภค (Pimenal & Reynolds, 2004) 
 งานวิจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ช่วยให้ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตราและสินคา้งานวิจยั
รูปแบบ McCraken (1988) เก่ียวกบัการนิยามความหมายโดยสรุปความถึงตน้ก าเนิดของค าและประโยคว่า 
“วฒันธรรมสร้างโลก เคล่ือนยา้ยด้วยตราสินคา้และบริการผ่านระบบแฟชั่น ปากต่อปาก กลุ่มอา้งอิง กลุ่ม
วฒันธรรมยอ่ย ผูมี้ช่ือเสียง ช่ือและส่ือ” (Escalas & Bettman, 2005) ตราสินคา้ของชุมชน พื้นท่ี หรือประเทศ
ผูบ้ริโภคสามารถยอมรับสายสัมพนัธ์ร่วมกบัตราสินคา้ประเภทเดียวกนัท่ามกลางตราสินคา้คู่แข่งท่ีสร้างตรากบั
ตวัแทนจ าหน่ายเช่นเดียวกนั (Muniz & O’Guinn, 2001) งานวิจยัน้ีวิเคราะห์ตรวจสอบความความสัมพนัธ์ของ
ตราสินคา้ 
 งานวิจยัท่ีผา่นมาเก่ียวกบัตราสินคา้ในพื้นท่ี พบวา่ผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ในพื้นท่ีมีพฤติกรรม
ภกัดีต่อตราสินคา้ (McAlexander, Kim & Roberts, 2003) หากแต่มีช่องวา่งท่ียงัไม่ไดศึ้กษาถึงเหตุผลต่อความ
ภกัดีในตราสินคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสินคา้สามารถเปล่ียนจิตใจของผูบ้ริโภค ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงสร้าง
ประโยชน์นอกเหนือจากองคค์วามรู้ตราสินคา้ต่อตลาด เพื่อสร้างโอกาสส าหรับความภกัดีและอธิบายความสัมพนัธ์
ตราสินคา้ 
 งานวจิยัท่ีผา่นมาส่งผลใหง้านวจิยัน้ีด าเนินการภายใตแ้นวคิดท่ีวา่ตราสินคา้สามารถสร้างความหมายต่อ
ผูบ้ริโภคตามแนวทางน้ีผลงานวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ตราสินคา้ ช่วยส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์ส าหรับ
ตราสินคา้ (Fournier, 1994; Fournier, 1998) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานวิจยัน้ีก่อเกิดประโยชน์มิติความสัมพนัธ์
ระหวา่งตราสินคา้ในฐานะหุน้ส่วน ตวับุคคล ความรัก และความผกูพนั 
 ตามแนวความคิด Fournier ตราสินคา้สามารถรับบทบาทในฐานะหุ้นส่วนดา้นคุณภาพ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในตวัสินคา้ต่อผูบ้ริโภค งานวิจยัน้ีขยายความคิดของตราสินคา้ในฐานะหุ้นส่วน และสัมพนัธ์กบัลกัษณะ
ท่ีคลา้ยคลึงกบัผูบ้ริโภคหรือบุคลิกภาพ (Redfean,  1982;  Aaker,  1997) ฉะนั้นจากแนวคิดดงักล่าวงานวิจยัน้ีจึง
อา้งอิงถึงมิติความสัมพนัธ์ของตราสินคา้ในฐานะหุน้ส่วน 
 มิติดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคผสมผสานในงานวิจยัน้ี เป็นแนวทางตราสินคา้ท่ี
สะทอ้นถึงตวัตนของผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกบัตราสินคา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมตวัตนกบัตราสินคา้สามารถเช่ือมโยงกบั
แนวคิดตวัตนผูบ้ริโภคเพราะพฤติกรรม (และการบริโภค) ในรูปแบบท่ีส่งเสริมแนวคิดตราระบุตวัตนอย่าง
ต่อเน่ือง (Graeff, 1966; Belk, 1989; Sirgyt, 1982; Kleine, Kleine & Kermen, 1993) แทจ้ริงผูบ้ริโภคมิใช่แต่
เพียงสนใจในตราสินคา้ เพื่อสร้างแนวคิดตวัตน แต่เพราะตราสินคา้สามารถส่ือสารตวัตนต่อบุคคลอ่ืนได ้
(Escalas & Bettman,  2005)  
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 ความรักในตราสินคา้ หรืออุทิศเพื่อตราสินคา้ เฉกเช่นเดียวกบัมิติตราสินคา้อ่ืนดว้ยความพอใจเป็นพื้นฐาน
สะทอ้นความรักในความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั (Aaker, 1996) และ (Redden & Steiner, 2000) 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 
 2.  เพื่อก าหนดตวัแบบประเมินประสิทธิผลของตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวจิยัเชิงคุณภาพ (quality research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ตวัแทนกลุ่มผูผ้ลิต
และตวัแทนจ าหน่าย จ านวน 268 คน และผูบ้ริโภค จ านวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าแบบลิเคอร์ท (Likert rating scales) 7 ระดบั  
  

 
 
 
 
 

ผูผ้ลิต 

ตวัแทนจ าหน่าย 

ผูบ้ริโภค 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
-อายุ 
-การศึกษา 
-ประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจ/บริโภค
สินคา้ 
-ระยะเวลาในการสร้าง/มี
ส่วนร่วมในตราสินคา้ 

ตราสินค้าอเิลก็ทรอนิกส์
ไทย 
 
-การแนะน า 
-หุน้ส่วน 
-การด าเนินงานทาง
การตลาด 
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ผลการวจิัย 
  
ตารางท่ี 1  การทดสอบสภาวะ Multicollinearity โดยการท า Correlation Matrix ของตวัแปรอิสระ  
                 ท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
 Age Edu Exp Time 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน (Pearson's correlation coefficient: r) 
ผูผ้ลิต/ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ตราอิเล็กทรอนิกส์ไทย 

Age 1.000 0.091 0.554 0.631 
Edu  1.000 0.013 0.011 
Exp   1.000 0.611 

Time    1.000 
ผูบ้ริโภคสินคา้ตราอิเล็กทรอนิกส์ไทย 

Age 1.000 0.028 0.451 0.508 
Edu  1.000 0.008 0.089 
Exp   1.000 0.517 

Time    1.000 
 

 
 

ภาพท่ี 2  โมเดลประเมินประสิทธิผลต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
                                        ท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิดในการวิจยั 
  
 ผลการวเิคราะห์โมเดลประเมินประสิทธิผลต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดจ้ากกรอบ
แนวคิดในการวจิยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป AMOS Version 6.0 ไดด้งัภาพท่ี 3 และ 4 ตามล าดบั 

age 

edu 

exp 

time 

brand 
suggest e1 1 1 
partner e2 1 
action e3 1 

e_brand 
1 
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age 

edu 

exp 

time 

.67 

brand 

.43* 

.41* 

.40* 

.19 

.30 
suggest e1 .54 

.47 
partner e2 

.68 

.43 
action e3 .66 

e_brand 
.09 

.95 

.83 .01 

.01 

.71 

 
Chi-square =13.239, df = 8, P = 0.104, GFI = 0.986, RMSEA = 0.049 

*P<0.05 
ภาพท่ี 3  ผลการวเิคราะห์โมเดลประเมินประสิทธิผลต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ของผูผ้ลิต/ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ตราอิเล็กทรอนิกส์ไทยจากกรอบแนวความคิดของการวจิยั 
 

 
age 

edu 

exp 

time 

.50 

brand 

.22 

.49* 

.41* 

.18 

.33 
suggest e1 .58 

.27 
partner e2 .52 

.41 
action e3 .64 

e_brand 
.03 

.85 

.71 .01 

.09 

.82 

 
Chi-square =12.417, df = 8, P = 0.109, GFI = 0.986, RMSEA = 0.042 

*P<0.05 
ภาพท่ี 4  ผลการวเิคราะห์โมเดลประเมินประสิทธิผลต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ของผูบ้ริโภคสินคา้ตราอิเล็กทรอนิกส์ไทยจากกรอบแนวความคิดของการวจิยั 
  

 
 การพิจารณาโมเดลประเมินประสิทธิผลต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของไทย ในเชิง
สาเหตุดว้ยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) มีดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลประเมินประสิทธิผลต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรม 
                 อิเลก็ทรอนิกส์ไทย 
 

ตวัแปรผล อิทธิพล Age Edu Exp Time 
ผูผ้ลิต/ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ตราอิเล็กทรอนิกส์ไทย 

Brand DE 0.427* 0.413* 0.398* 0.187 
 IE - - - - 
 TE 0.427* 0.413* 0.398* 0.187 
 R2 0.668 

ผูบ้ริโภคตราสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ไทย 
Brand DE 0.217 0.491* 0.410* 0.183 

 IE - - - - 
 TE 0.217 0.491* 0.410* 0.183 
 R2 0.499 

*p<0.05 
  
 
 นอกจากน้ีผลการวเิคราะห์โมเดลประเมินประสิทธิผลต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย  
ยงัสามารถเขียนในรูปสมการโครงสร้าง (structural equation model : SEM) ไดด้งัน้ี 
 
ผูผ้ลิต/ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ตราอิเล็กทรอนิกส์ไทย 
 Brand   =  0.427*อาย ุ+ 0.413*การศึกษา + 0.398*ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ +  
                              0.187 เวลาในการสร้าง / มีส่วนร่วมในตราสินคา้; R2 = 0.668 
 
ผูบ้ริโภคตราสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ไทย 
 Brand   =  0.217 อาย ุ+ 0.491* การศึกษา + 0.410* ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ +  
                              0.183 เวลาในการสร้าง / มีส่วนร่วมในตราสินคา้; R2 = 0.499 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 โมเดลประเมินประสิทธิผลต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์พบวา่ การทดสอบไควส์แควส์ไม่มีนยัส าคญัท่ี .05 นอกจากน้ีคุณลกัษณะตราสินคา้ดา้นการแนะน า
หุน้ส่วน และการด าเนินงานทางการตลาดต่างมีความสอดคลอ้งกบัตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 กลุ่ม 
ผูผ้ลิต/ตวัแทน จ าหน่าย และผูบ้ริโภคจึงควรให้ความส าคญัต่อสมการเพื่อประยุกตใ์ชไ้ดเ้หมาะสมงานวิจยัของ 
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Founier (1994, 1998) เห็นสอดคลอ้งกบังานวจิยัน้ีดา้นความสัมพนัธ์ตราสินคา้ในฐานะหุ้นส่วนต่อบุคคล ความ
รัก และความผกูพนั ดงัรูปแบบดงัน้ี 
 
             คุณลกัษณะส่วนบุคคล                           คุณลกัษณะตราสินคา้ 

                ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5  โมเดลประเมินประสิทธิผลต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยในมุมมองของผูผ้ลิต 
                    ตวัแทนจ าหน่ายจากกรอบแนวความคิดในการวจิยัท่ีพฒันาข้ึนในรูปประหยดั  (parsimonious model) 

 
               คุณลกัษณะส่วนบุคคล                           คุณลกัษณะตราสินคา้ 

                ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6  โมเดลประเมินประสิทธิผลต่อตราสินคา้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 

                                    ในมุมมองของผูบ้ริโภคจากกรอบแนวความคิดในการวจิยัท่ีพฒันาข้ึนในรูปประหยดั  
                                    (parsimonious model)    
        
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาความสัมพนัธ์องคป์ระกอบตวัแปรระหวา่งผูผ้ลิต/ตวัแทนจ าหน่าย และผูบ้ริโภคในดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลและตราสินคา้ทั้งน้ีควรขยายรูปแบบโดย การพฒันาไปสู่รายละเอียดในกระบวนการท ากิจกรรมการตลาด
ขณะเดียวกนัหากตอ้งการศึกษาศึกษาสู่ตลาดอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั รูปแบบท่ีศึกษาสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดดี้ 
  

 

อาย ุ

การศึกษา 

ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 

-  การแนะน า   
-  หุน้ส่วน  
-  การด าเนินงานทางการตลาด  

การศึกษา 

ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 

-  การแนะน า    
-  หุน้ส่วน  
-  การด าเนินงานทางการตลาด  
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การให้ความหมายและที่มาของความหมายการทุจริตของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 
โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

THE DEFINITION AND THE RESOURCE OF THE MEANING OF 
CORRUPTION OF CLASS INTERVAL 4 STUDENTS  

RACHINEEBURANA SCHOOL IN MUANG NAKHONPATHOM PROVINCE 
 

ขวญัฤทัย ใจทนั* 
                                                Khwanruethai Jaitan 

 

บทคดัย่อ  
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ใจถึงการใหค้วามหมายและท่ีมาของความหมายการทุจริตซ่ึงจะน าไปสู่การ

ท าความเขา้ใจถึงปัญหาและวิธีป้องกนั ตลอดจนน าเสนอแนวทางแกใ้ข ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  เป็นวิจยัเชิง
คุณภาพโดยใชว้ิธีการสร้างทฤษฏีฐานราก (grounded theory) ของ Strauss และ Cobin เป็นวิธีวิทยาในการวิจยั 
เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม ถึงการใหค้วามหมายการทุจริต ท่ีมาของความหมาย ปัญหาการทุจริตในปัจจุบนั วิธีการป้องกนั  แนว
ทางแกไ้ข พบว่านกัเรียนให้ความหมายการทุจริตว่า เป็นพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย ผิดกฏระเบียบ ขดักบัหลกั
ศีลธรรม เพราะเป็นเร่ืองท่ีไม่สุจริตใจ ไม่ซ่ือสัตย ์ผิดจริยธรรม ขดัต่อศีลธรรม เอาเปรียบบุคคลอ่ืนโดยการ
แสวงหาประโยชน์ให้กบัตวัเองและพวกพอ้ง การไดผ้ลตอบแทนต่าง ๆ มาโดยวิธีท่ีไม่ถูกตอ้งก่อให้เกิดปัญหา
ผูก้ระท าผิดทุจริตท่ียงัไม่ได้รับการลงโทษ ท าให้ประชาชน เยาวชน เคยชินกับปัญหาจนอาจมีพฤติกรรม
เลียนแบบได ้ตอ้งมีวธีิป้องกนัโดยการปลูกฝังค่านิยมคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทุจริต คดโกง สร้างจิตส านกั
ท่ีดีให้เด็กโดยเร่ิมจากครอบครัว โรงเรียน และสถานศึกษา โดยสถาบนัการศึกษาควรมีบทเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรมจริยธรรม หลกัธรรมาภิบาล รวมทั้งการบงัคบัใช้กฎหมายในการลงโทษตอ้งมีความเท่ียงตรงเป็น
มาตรฐานเดียวกนั และบงัคบัใชโ้ดยไม่เลือกปฏิบติั มีมาตรการในการลงโทษผูก้ระท าผิดอยา่งจริงจงัโดยไม่ละ
เวน้ สร้างคา่นิยมสังคมตน้แบบปลอดการทุจริตใหไ้ด ้ช่วยกนัรณรงคแ์กไ้ขและต่อตา้นการเกิดปัญหาทุจริต 
ค าส าคัญ: การทุจริต, ปัญหาทุจริต 
 
 
 
 
 
* นกับริหารงานทัว่ไป กองการเจา้หนา้ท่ี  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ABSTRACT 
This research aimed to present the definition and the resource of the meaning of corruption for understanding 

the problem and the protection as well as the process of solving the problem as viewed by the class interval 4 
students attending Rachineeburana School in Muang District, Nakhonpathom Province. This qualitative research 
was based on the grounded theory of Strass and Cabin. The researcher interviewed the Mathayomsuksa 5-6 
students from Rachineeburana School about the definition and the resource of the meaning of corruption at  
present, the protection, and the process of solving the problem. According to the findings, the students viewed 
that the definition and the resource of the meaning of corruption were the illegal wrong rules contrastive to  
morality. Since these dishonest, treacherous, immoral, unethical, selfish, and crooked qualities usually resulted 
in the ignorance of the punishment of the wrongdoers, people and youths were made so familiar with them 
that they in turn imitated the actions.  In order to prevent the problems, the encouragement of virtues, honesty, 
and consciousness starting from family and school was recommended. The lessons on virtues, morality, and 
good governance should be offered in schools. The law and law enforcement must be strict and undeviating. It is 
important that anticorruption campaigns be conducted in order to become a virtuous community. 

Keywords: corruption.  corruption problems. 
 

บทน า 
การทุจริตคอร์รัปชันเกิดข้ึนในทุกยุคทุกสมยั ยิ่งนับวนัจะรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเป็นปัญหา

ระดบัชาติ ส่งผลกระทบทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการพฒันาของประเทศ
อยา่งมาก การทุจริตท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัมากยิง่ข้ึน การรวมศูนยอ์  านาจทางการเมืองและการขยายตวัของ
การทุจริตในบรรดาเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง อาจจะท าให้ระบบการเมืองไม่มัน่คง และน าไปสู่ความไร้เสถียรภาพได ้ 
เม่ือนกัการเมืองอาศยัอ านาจเงินเพื่อสร้างความมัน่คงใหก้บัตนเองหรือเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคล หรือใน
กรณีท่ีนักการเมืองพยายามเพิ่มความร ่ ารวยให้กบัตนเองจากเงินของส่วนรวมมากกว่าท่ีจะด าเนินโครงการ
สาธารณะต่าง ๆ ตามท่ีไดส้ัญญาไวก้บัประชาชน ดงันั้น ความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัการเมืองของประชาชนจึงตกต ่า
ลง และจะเป็นหนทางน าไปสู่การรัฐประหาร การจลาจล และการเปล่ียนแปลงดว้ยวิธีการท่ีรุนแรงต่าง ๆ ทหาร
มกัจะอ้างเร่ืองการทุจริตมาเป็นเหตุผลในการยึดอ านาจจากรัฐบาลและสร้างกฎเกณฑ์ของทหารข้ึนเอง 
เหตุการณ์แบบน้ีมกัจะเกิดข้ึนในประเทศก าลงัพฒันาท่ีทหารยงัคงเป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีส าคญัและครอบง า
กระบวนการทางการเมืองอยู ่ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการทุจริตทางการเมือง การทุจริตและประพฤติมิชอบในแวด
วงราชการ การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐในทางท่ีผิดเพื่อผลประโยชน์ของตวัเอง ก่อให้เกิดผลเสียหายทาง
การเมืองในประเทศไทย คือ ขาดการพฒันาดา้นประชาธิปไตยและการสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี ประชาชน
ขาดความไวว้างใจเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่เช่ือมัน่ในการบริหารของรัฐ ขาดความเช่ือมัน่ในเร่ืองกฎหมายและความ
ถูกต้อง ขาดแรงจูงใจที่จะเป็นพลเมืองดี ขาดจิตส านึกในการคดัคา้นการทุจริต รวมไปถึงการทุจริตใน
ภาคเอกชนท่ีมุ่งหาก าไรสูงสุดของเอกชนโดยไม่ค  านึงถึงตน้ทุนและผลตอบแทนทางสังคม การทุจริตท าให้
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ค่าใชจ่้ายในการท าธุรกิจสูงข้ึน ท าใหบ้ริษทัต่าง ๆ แข่งขนักนัโดยขาดความเป็นธรรม การปราบปรามการทุจริต
ของนกัการเมืองและเจา้หนา้ท่ีรัฐเท่าท่ีผา่นมา เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลมากกวา่จะมีการวางมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ ถึงแมจ้ะมีการตั้งส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ แต่ก็ยงัถือเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ระบบราชการและอิทธิพลของ
นกัการเมือง จึงอาจท าให้ท างานไม่ค่อยไดผ้ลมากนกั จะเห็นไดว้า่การปราบปรามการทุจริตท าไดเ้พียงเจา้หนา้ท่ี
ระดบัล่างและระดบักลางมากกวา่ท่ีจะปราบปรามผูท้  าทุจริตระดบัสูงหรือนกัการเมืองได ้

หลงัจากไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีการจดัตั้งองคก์รอิสระข้ึน 
8 องค์กร มีการจดัตั้งคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า ส านกังาน 
ป.ป.ช. มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ     

การขาดความรู้และความตระหนกัถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชนัท าให้ประเทศชาติเสียหาย มีส่วนส่งเสริม
ใหปั้ญหาการคอร์รัปชนัในประเทศไทยขยายตวัไดม้ากข้ึน ภาคประชาชนอ่อนแอ ขณะท่ีภาคนกัธุรกิจการเมือง
ท่ีมีอ านาจเขม้แขง็ข้ึน ทั้งอ านาจทางธุรกิจ อ านาจทางความรู้ การขาดจิตส านึกของผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีและบุคคลอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือมีการทุจริตคอร์รัปชนัในวงกวา้งและเป็นระบบแลว้  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  นกัธุรกิจและประชาชนทัว่ไป
มีแนวโนม้ท่ีจะเห็นวา่เป็นเร่ืองธรรมดา ท าให้ไม่รู้สึกวา่การทุจริตคอร์รัปชนัเป็นส่ิงท่ีเสียหายและไม่รู้สึกผิดท่ีจะ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตท่ีเกิดแลว้ นอกจากนั้นหากในสังคมมีสัดส่วนของจ านวนผูทุ้จริตเพิ่มข้ึน โอกาสท่ี
คนอื่น ๆ ในสังคมจะตดัสินใจกระท าการทุจริตอาจจะมีมากข้ึน ท าให้สังคมมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
เพิ่มข้ึนสู่ระดบัท่ีเป็นอนัตราย 

การเมืองซ่ึงเป็นนกัธุรกิจเขา้มามีอ านาจและเงินทุนสามารถเปล่ียนแปลงวิธีการหาผลประโยชน์จากการ
ทุจริตคอร์รัปชนั ทั้งการด าเนินนโยบายโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ การออกกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์กบัธุรกิจ
ของพวกพอ้ง การผนัเงินนอกงบประมาณให้ธนาคารปล่อยกู้ไปท าโครงการประชานิยม ได้คะแนนเสียงได้ทั้ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกบัตนเอง การหาผลประโยชน์มีรูปแบบซบัซ้อนมากข้ึนจนประชาชนส่วนใหญ่ตามไม่
ทนั การร้องเรียนเร่ืองทุจริตท่ีผ่านมาเป็นการร้องเรียนและถูกตีความโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต แต่ไม่ไดใ้ห้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนเก่ียวกบัความหมายของการทุจริตนั้นเป็น
อย่างไร การวิจยัน้ีจึงมุ่งคน้หาการให้ความหมายของการทุจริตของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม วา่การทุจริตเป็นอยา่งไร ลกัษณะใดบา้ง แลว้เม่ือใหค้วามหมายวา่เป็นอยา่งไรและยงั
มีพฤติกรรมท่ีถือวา่เป็นการทุจริตหรือไม่ และเห็นวา่ท่ีจริงแลว้การทุจริตคืออะไร การแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
การรณรงค์การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนัของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในความความตระหนกัถึง
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชนัท าให้ประเทศชาติเสียหายอย่างไร อาจมีส่วนส่งเสริมให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ขยายตวัไดม้ากข้ึน เพราะภาคประชาชนอ่อนแอ ขณะท่ีภาคนกัธุรกิจการเมืองท่ีมีอ านาจเขม้แข็งข้ึน ทั้งอ านาจ
ทางธุรกิจ อ านาจทางความรู้ ช่วยกนัแกปั้ญหาการโกงกินของคนในชาติทุกระดบั ไม่วา่ราชการ เอกชน บริษทั 
ห้างร้านท่ีคดโกง เอาเปรียบผูบ้ริโภคให้หมดส้ินไป เน่ืองจากการแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นหน้าท่ีของ
ประชาชนทุกคนไม่เวน้แมก้ระทัง่เยาวชนซ่ึงจะเป็นอนาคตของชาติ ถา้เยาวชนไม่ตระหนกัในความส าคญัของ
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ความซ่ือสัตยสุ์จริต มองสถานการณ์ปัญหาทุจริตในปัจจุบนัเป็นเร่ืองธรรมดาก็เป็นเร่ืองท่ีน่ากลวัอย่างยิ่ง การ
ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาการทุจริตเป็นหนา้ท่ีของประชาชนทุกคนท่ีจะตอ้งตระหนกัและช่วยกนั รวมทั้งกลุ่มเยาวชนดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาการใหค้วามหมายและท่ีมาของความหมายการทุจริต ซ่ึงจะน าไปสู่การท าความเขา้ใจถึงปัญหา

และวธีิป้องกนั ตลอดจนการน าเสนอแนวทางแกไ้ข 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสร้างทฤษฏีฐานราก (grounded theory) ของ Strauss และ Cobin เป็น

วธีิวทิยาในการวจิยั เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม 
 

ผลการวจิัย 
 ความหมายของการทุจริต  นกัเรียนมองวา่การทุจริตหมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีผดิกฎหมาย ผิด
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขดักบัหลกัจริยธรรม โดยท่ีบุคคลกระท าหรือมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีคดโกง ยกัยอก 
ทรัพยสิ์น ส่ิงของ แสดงออกซ่ึงความไม่โปร่งใส ไม่บริสุทธ์ิ ส่อไปในทางท่ีไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต มีการใชอ้  านาจไป
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ละเวน้หรือขดัต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนในสังคมไม่
ยอมรับ เป็นการเอาเปรียบผูอ่ื้นเพื่อใหต้นเองและพวกพอ้งไดผ้ลประโยชน์นั้นฝ่ายเดียว โดยใชอ้ านาจหนา้ท่ีและ
วิธีการใด ๆ ให้ได้มาโดยไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ทั้ งยงัก่อให้เกิดความเสียหายและความ
เดือดร้อนต่อผูอ่ื้น 
 ที่มาของความหมายการทุจริต  นกัเรียนอธิบายวา่ เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความไม่สุจริตใจ ความ
ไม่ซ่ือสัตย ์ผิดจริยธรรม ขดัต่อศีลธรรม เอาเปรียบบุคคลอื่น กระท าโดยผา่นการประมวลผลทางความคิด มี
การวางแผน เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ให้กบัตวัเองและพวกพอ้งซ่ึงไม่เกิดกบัประโยชน์กบัส่วนรวม 
และการไดผ้ลตอบแทนต่าง ๆ มาโดยวิธีท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึงการทุจริตถือเป็นการ
กระท าท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีส่งผลใหเ้กิดความเสียหายและเดือดร้อนต่อผูอ่ื้น 
 ปัญหาการทุจริตในปัจจุบัน  การทุจริตอยูคู่่กบัสังคมไทยมานาน แต่ปัจจุบนัมีการทุจริตมากข้ึนเพราะบุคคล  
เหล่านั้นอาจถือวา่การทุจริตเป็นธรรมเนียมปฏิบติั การทุจริตท าไดง่้าย กฎหมายไม่รุนแรง ผูค้นมีความโลภ ไม่
รู้จกัพอ มีความเห็นแก่ตวัและพวกพอ้ง ความอยากไดอ้ยากมี ตอ้งการเงินเพื่อความเป็นอยูท่ี่สุขสบาย การมีอ านาจ
หนา้ท่ีการงาน รวมถึงตวัอยา่งของผูท่ี้กระท าการทุจริตแลว้อยูอ่ยา่งลอยนวลในสังคมโดยท่ียงัไม่ไดรั้บการลงโทษ 
ความเส่ือมโทรมทางจิตใจของคน จากการท่ีสังคมเส่ือมโทรมดา้นศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรมส่งผลให้เป็น
แบบอยา่งใหค้นท่ีก าลงัคิดจะทุจริตหรือลงัเลท่ีจะท าการทุจริตกระท าตามในท่ีสุดได ้ เพื่อผลประโยชน์บางอยา่ง
ท่ีตอ้งการ สังคมบางส่วนเร่ิมยอมรับการทุจริต มองการทุจริตเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีใคร ๆ ก็ท  ากนั เยาวชนคนรุ่นใหม่
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มองวา่การทุจริตเป็นเร่ืองธรรมดา ซ่ึงถือเป็นทศันคติท่ีผิด เยาวชนไดรั้บข่าวสารการทุจริตบ่อยจนเกิดเป็นความ
เคยชิน มองเป็นเร่ืองปรกติธรรมดาท่ีเกิดข้ึน  เยาวชนเกิดการเรียนรู้และอาจจะมีพฤติกรรมเลียนแบบได ้เด็กใน
วยัเรียนเร่ิมจากทุจริตเร่ืองเล็ก ๆ เช่น การลอกขอ้สอบ ในอนาคตอาจมีพฤติกรรมทุจริตในวงกวา้งข้ึนไดเ้ม่ือโต
เป็นวยัผูใ้หญ่ 
 วธีิป้องกนัการทุจริต  ควรเร่ิมตน้ท่ีครอบครัวโดยผูป้กครองอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่ทุจริต คดโกง ท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี ปลูกฝังใหเ้ด็กเกรงกลวัต่อการทุจริต ถา้ท าทุจริตแลว้ถูกจบัได้
ก็จะถูกลงโทษอยา่งรุนแรง ใชช้ีวิตอยูอ่ยา่งพอเพียง ไม่นิยมความฟุ่มเฟือย ความอยากไดอ้ยากมี ปลูกฝัง
ค่านิยมป้องกนัการทุจริตตามโรงเรียนต่าง ๆ ปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต สร้างจิตส านกัท่ีดีให้
เด็กโดยเร่ิมจากครอบครัว โรงเรียน สถานศึกษา สถาบนัการศึกษาควรมีบทเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรม หลกั
ธรรมาภิบาล หนา้ท่ีพลเมือง และครูตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี อธิบายใหน้กัเรียนนกัศึกษาทราบถึงผลกระทบของการทุจริต 
ผูน้ าจะตอ้งเป็นตวัอย่างที่ดีและเป็นตน้แบบให้กบัเยาวชนได ้ผูรั้บผิดชอบกฎหมายควรเพิ่มความเขม้งวด มี
การตรวจสอบอยา่งเคร่งครัด จริงจงั เพิ่มบทลงโทษท่ีรุนแรง จดัใหมี้โครงการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต 
 แนวทางแก้ไขการทุจริต  การบญัญติัโทษ กฎหมายในการลงโทษหรือบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งมีความเท่ียงตรง
เป็นมาตรฐานเดียวกนั และบงัคบัใชโ้ดยไม่เลือกปฏิบติั มีมาตรการในการลงโทษผูก้ระท าผิดอยา่งจริงจงัโดยไม่
ละเวน้ แกก้ฎหมายใหรั้ดกุมชดัเจนมากข้ึน มีองคก์รตรวจสอบท่ีน่าเช่ือถือ สังคมตอ้งช่วยกนัตรวจสอบการกระท า
ท่ีส่อไปในทางทุจริต ส่ือมวลชนควรช่วยกนัตีแผค่วามจริงไม่ปล่อยปละละเลยแมเ้ป็นเร่ืองเล็กนอ้ย  และตอ้งให้
อ านาจแก่คนดีท่ีไม่ทุจริตการแกไ้ขจึงจะเห็นผล สร้างค่านิยมท่ีดีในสังคมใหเ้ป็นสังคมตน้แบบปลอดการทุจริต 

 
อภิปรายผลการวจิัย 

ลกัษณะของการทุจริตเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย มีการใช้อ านาจไปในทางที่ไม่ถูกตอ้งเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน ์ละเวน้หรือขดัต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี สอดคลอ้งกบัพรศกัด์ิ ผอ่งแผว้ และคณะ (2540, หนา้ 11) ท่ีกล่าว
วา่ การคอร์รัปชนัมีความหมายท่ีกวา้งขวางมาก ใน Back Law Dictionary ให้ความหมายวา่ เป็นการกระท าท่ีไม่
ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นการกระท าท่ีชัว่ชา้ เจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงกฎหมาย รวมทั้งการกระท าท่ีขดัต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีและสิทธิของผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัหมายรวมถึง การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท าผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
โดยการรับหรือยอมรับผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

การทุจริตเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความไม่สุจริตใจ ความไม่ซ่ือสัตย ์ผิดจริยธรรม ขดัต่อศีลธรรม เอา
เปรียบบุคคลอ่ืน กระท าโดยผา่นการประมวลผลทางความคิด มีการวางแผน เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ใหก้บัตวัเองและพวกพอ้งซ่ึงไม่เกิดกบัประโยชน์กบัส่วนรวม และการไดผ้ลตอบแทนต่าง ๆ มาโดยวิธีท่ีไม่ถูกตอ้ง 
เป็นการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึงการทุจริตถือเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหายและ
เดือดร้อนต่อผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบัเชิงฐิภทัร เอียดแกว้ (2547, หนา้ 20) ท่ีวิจยัเร่ือง การทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐ ไดใ้ห้ความหมายว่า การทุจริต คือ การแสวงหาอ านาจ หรือใชอ้  านาจโดยวิธีผิดกฎหมาย หรือผิดท านอง
คลองธรรมและไม่ตอ้งดว้ยจริยธรรม 
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 การป้องกนัการทุจริตดว้ยการปลูกฝังค่านิยมป้องกนัการทุจริตตามโรงเรียนต่าง ๆ ปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต สร้างจิตส านึกท่ีดีให้เด็กโดยเร่ิมจากครอบครัว โรงเรียน สถานศึกษา สถาบนัการศึกษาควรมี
บทเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรม หลกัธรรมาภิบาล หน้าท่ีพลเมือง และครูควรเป็นตวัอย่างท่ีดี อธิบายให้
นกัเรียนนกัศึกษาทราบถึงผลกระทบของการทุจริต ผูน้ าจะตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีและเป็นตน้แบบใหก้บัเยาวชนได ้ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนรินท์ สังขรั์กษา และคณะ (2553) ท่ีกล่าววา่ นโยบาย และยุทธศาสตร์การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและโครงสร้าง/บทบาทหน้าท่ีของส านกังาน ป.ป.ช. มีแผนยุทธศาสตร์ส านกังาน ป.ป.ช. 
ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด วิจยัพฒันาองค์ความรู้ให้สังคมได้รู้เท่าทนั
สถานการณ์ทุจริตรูปแบบใหม่ ตลอดจนปลูกจิตส านึกให้มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะกระทัง่เป็น
ปกติวสิัย 
 การบญัญติัโทษ กฎหมายในการลงโทษหรือบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งมีความเท่ียงตรงเป็นมาตรฐานเดียวกนั  
และบงัคบัใชโ้ดยไม่เลือกปฏิบติั มีมาตรการในการลงโทษผูก้ระท าผิดอยา่งจริงจงัโดยไม่ละเวน้หรือลงโทษให้แก่
ผูใ้ดท่ีกระท าผดิ การแกก้ฎหมายใหรั้ดกุมชดัเจนถือเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาทุจริตไดท้างหน่ึง สอดคลอ้งกบังานวิจยั 
ของอุดม รัฐอมฤต (2544, หนา้ 45) ท่ีศึกษาเร่ืองการแกไ้ขปัญหาทุจริตในวงการเมืองและระบบราชการไทย กล่าววา่ 
มุมมองทางกฎหมาย หากพิจารณาวา่ปัญหาการทุจริตเกิดจากการท่ีไม่สามารถเอาผิดกบับุคคลท่ีกระท าความผิด
ไดเ้พราะกฎหมายมีช่องวา่ง ก็สมควรใหมี้ขอ้เสนอเพื่อแกก้ฎหมายใหรั้ดกุมหรือชดัเจนมากข้ึน 
  

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ภาครัฐควรมีมาตรการลงโทษผูท่ี้มีความผิดฐานทุจริตสถานหนกัเพื่อเป็นกรณีตวัอย่างลงโทษแต่
ผูก้ระท าผดิ 
 2.  สถาบนัการศึกษาเป็นส่วนส าคญัท่ีตอ้งสร้างค่านิยมปลูกฝังการคิดดี ท าดี คุณธรรมจริยธรรมเพื่อขจดั
แนวคิดในเชิงบริโภคนิยมท่ีฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และไม่ยุง่เก่ียวกบัการทุจริต สร้างสรรคเ์ยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ท่ี
ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ ตอ้งปรับปรุงคุณภาพของระบบการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชน
ไทยคิดอยา่งเป็นระบบและมีหลกัตรรกะ สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีแก่เยาวชน 
 3.  ภาคประชาชนตอ้งช่วยกนัตรวจสอบ ร้องเรียน เม่ือพบเห็นเจา้พนกังานของรัฐกระท าความผิดเก่ียวกบั
ปัญหาทุจริตข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมุ่งศึกษาปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการสอบสวนในคดีจราจรตามพระราชบญัญติัจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายท่ีมุ่งเนน้บญัญติัใหผู้ก้ระท าความผิดจะตอ้งรับโทษในทางเทคนิคตามหลกักฎหมาย
ขององักฤษเท่านั้น จนมีแนวคิดท่ีขดัต่อหลกัศีลธรรมอนัดีของประชาชน และน าหลกัการกระท าความผิดมา
ผสมผสานกบัความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาโดยไม่มีการแบ่งแยกให้ชดัเจน ก่อให้เกิดปัญหาการฟ้องคดีขอ้หา
ความผดิตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผสมกบัขอ้หาตามประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงมีแนวคิดและ 
ทฤษฎีท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ประมวลกฎหมายอาญามุ่งเนน้การปราบปรามผูก้ระท าความผิด แต่พระราชบญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มุ่งเนน้การสร้างกฎและกติกาในการใชร้ถใชถ้นนเพื่อลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนเท่านั้น 
จึงควรมีการแยกออกจากกนัอยา่งส้ินเชิงเช่นเดียวกบักฎหมายของสหพนัธรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
เพื่อลดคดีท่ีข้ึนสู่ศาลและใหอ้ านาจเจา้หนา้ท่ีในการเปรียบเทียบปรับเพื่อใหค้ดีส้ินสุดโดยเร็ว 
 ความบกพร่องในการบงัคบัใชก้ฎหมายของต ารวจจราจรนั้นมาจากสาเหตุหลายประการดว้ยกนั ไม่ว่า
จะเป็นเจา้หน้าท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย ไม่สามารถตีความกฎหมายไดช้ดัเจน ละเลยการปฏิบติัหน้าท่ี 
หรือมีการใชอิ้ทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ อนัท าใหเ้กิดขอ้บกพร่องตามมา รวมทั้งการฝ่าฝืนกฎจราจรของผูใ้ช้
รถใชถ้นน หรือการเกิดปัญหาการจราจรติดขดัจากสาเหตุต่าง ๆ  
 ดงันั้นผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจจราจรถือเป็นส่วนส าคญัของการแกปั้ญหา หากการ
บงัคบัใชก้ฎหมายของต ารวจจราจรมีประสิทธิภาพ ผูข้บัข่ีรถก็ยอ่มเกิดความเกรงกลวัต่อกฎหมาย ไม่กลา้ละเลย
กระท าความผดิ ท าใหเ้กิดระเบียบวินยัในการใชร้ถใชถ้นน และส่งผลต่อสภาพการจราจรท่ีดีข้ึน ในทางตรงกนั
ขา้ม หากเจา้หนา้ท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นการจราจรตามมา  
ค าส าคัญ: พนกังานสอบสวนคดีจราจร, คดีจราจร 
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ABSTRACT  
 This research aimed to study the legal problems concerning the investigation in traffic cases 
according to the Land Traffic Act 1979. This Act is the law that focuses on the offenders to be punished 
technically in accordance with the English law only. There is a concept that is against the good morals of the 
people and applies the offending principle to integrate with the Criminal Code without separating them 
clearly. It has caused problems in filing the lawsuit in accordance with the Land Traffic Act 1979 mixed with 
the offences in accordance with the Criminal Code with the different concept and theory. That is, the Criminal Code 
focuses on suppression of the offenders, but the Land Traffic Act 1979 aims to create the rules and regulations 
on the use of vehicles and roads to reduce the accidents only.  Therefore, like the laws of the Federal Republic 
of Germany and French Republic, they should be separated entirely to reduce the cases admitted to court and 
give the power to the authorities to fine so that the cases can be closed quickly. 
 In the study the researcher found that the shortcomings on the enforcement of the law by the traffic 
police were caused by the authorities' lack of knowledge and understanding and the difficulty to interpret the 
law legally and clearly. Either did they ignore to perform the duty or there was a use of influence to seek undue 
interests to cause ensuing ramifications.  A traffic rule violation by the vehicle or road users caused traffic 
congestion. 
 Thus, it was recommended that the traffic police’s duty performance be considered an important 
part of solving the problems. If the traffic police’s law enforcement was effective, the drivers would respect 
the law and would not dare to violate it. It was also recommended to generate the discipline on the vehicular/road use 
as it would contribute to better traffic. On the contrary, if the authorities did not comply with the regulations 
strictly, the behavior of the traffic police would contribute to the traffic conditions.  
Keywords: investigator in the traffic case.  traffic case. 
 

บทน า 
 กฎหมายก าหนดให้พนกังานสอบสวนมีอ านาจหนา้ท่ีอยา่งกวา้งขวางและอาจกล่าวไดว้า่เป็นเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก อ านาจหนา้ท่ีในการสอบสวนของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) บญัญติัวา่ “การสอบสวน” หมายความถึง การรวบรวมพยานหลกัฐานและ
การด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายน้ี ซ่ึงพนักงานสอบสวนได้ท าไปเก่ียวกับ
ความผดิท่ีกล่าวหา เพื่อท่ีจะทราบขอ้เทจ็จริงหรือพิสูจน์ความผดิ และเพื่อจะเอาตวัผูก้ระท าผดิมาฟ้องลงโทษ 
 พนกังานสอบสวนมีบทบาทในคดีจราจร โดยเฉพาะคดีจราจรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาและกฎหมายอ่ืน เช่น ประมาทท าให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตายหรือการขนยาเสพติด เป็นตน้ เม่ือเกิดการกระท า
ความผิด จึงเป็นหน้าท่ีของพนกังานสอบสวนตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐาน และด าเนินการเพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริง 
หรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อเอาตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษต่อไป ดงันั้นเม่ือปัญหาการจราจรทวีความรุนแรงเพิ่ม
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มากข้ึน ก็จะส่งผลใหค้ดีความผดิเก่ียวกบัจราจรเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย อีกทั้งพนกังานสอบสวนผูท้  าหนา้ท่ีสอบสวนคดี
จราจรนั้น หากขาดความรู้ความช านาญหรือเช่ียวชาญในดา้นของคดีจราจรแลว้ยอ่มส่งผลกระทบต่อปัญหาการ
สอบสวนคดีจราจร ท าให้คดีเกิดความล่าช้า หรือประชาชนไม่ไดรั้บความยุติธรรม เกิดปัญหาการคอร์รัปชัน 
หรือเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่ผูซ่ึ้งมีอ านาจท่ีเหนือกวา่ นอกจากมีกระบวนการสอบสวนเพื่อหาตวัผูก้ระท าผิดมา
ลงโทษทางอาญาดงัเช่นคดีอาญาทัว่ไปแลว้ ยงัมีความเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นเร่ืองค่าเสียหายและค่าทดแทนต่าง ๆ 
อีกดว้ย ส่งผลใหพ้นกังานสอบสวนถูกมองวา่ไม่ใหค้วามเป็นธรรมกบัคู่กรณี หรือล าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด นอกจากน้ี การท่ีพนกังานสอบสวนคดีจราจรขาดความเช่ียวชาญใน
ดา้นการจราจรแลว้ ยงัมีปัญหาวา่หลกัเกณฑ์ในการใชดุ้ลยพินิจคดีจราจรในแต่ละส านวนนั้นแตกต่างกนั ไม่ถือ
เป็นหลกัเกณฑอ์นัหน่ึงอนัเดียวกนั ปัญหาการขาดพยานหลกัฐานในท่ีเกิดเหตุ สถานท่ีเกิดเหตุมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว คูก่รณีใหก้ารเขา้ขา้งตนเองไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือเกินเลยไป ปัญหาทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งของ
พนกังานสอบสวนอนัเก่ียวกบัการไม่วนิิจฉยัในกรณีท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจทางคดี แต่ปล่อยให้เป็นหนา้ท่ีของคู่กรณี
ตกลงเจรจากนัเอง หรือใชดุ้ลยพินิจโอนเอียงไปตามอิทธิพลหรือฐานะของคู่กรณี และปัญหาเก่ียวกบัจิตวิทยา
ต่องานสอบสวน เป็นตน้ 
 การปฏิบติัต่อผูท่ี้กระท าผิดกฎจราจรเป็นอ านาจหน้าท่ีของต ารวจทั้งในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิด
กฎหมายวา่ดว้ยการจราจร รวมทั้งความผดิอาญาอนัเน่ืองมาจากการกระท าผิดทางการจราจร และมีความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการจราจร เช่น พระราชบญัญติัรถยนต ์พระราชบญัญติัจราจรทางบก เป็นตน้ และเปรียบเทียบ
ปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการจราจรและตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เป็นตน้ ดงันั้นพนกังานสอบสวนในคดีจราจรจึงมีภารกิจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหลายฉบบั 
เน่ืองจากการกระท าผิดคดีจราจรบางประเภทเป็นความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง รวมทั้งการท างานตอ้ง
เก่ียวขอ้งหลายฝ่ายเพื่อจดัการและควบคุมการจราจรในเขตทอ้งท่ี ปราบปราม จบักุมผูฝ่้าฝืนระเบียบ ค าสั่ง 
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจราจร ซ่ึงพนกังานสอบสวนมีส านวนคดีอาญาทัว่ไปคา้งเป็นจ านวนมาก จึงไม่มีสมาธิใน
การท าส านวนคดีจราจร เป็นผลให้การสอบสวนคดีจราจรไม่มีประสิทธิภาพ ส านวนคดีจราจรไม่ไดรั้บการเอา
ใจใส่จากพนกังานสอบสวนเท่าท่ีควร  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัเห็นวา่ หากพนกังานสอบสวนมีการสอบสวนคดีจราจรอยา่งเช่ียวชาญ 
เคร่งครัด รอบคอบและละเอียดในการแสวงหาพยานหลกัฐาน รวบรวมพยานหลกัฐานจากสถานท่ีเกิดเหตุ จะท า
ให้คดีจราจรเกิดความเป็นธรรมและมีมาตรฐานมากข้ึน โดยอาจมีใบประกอบวิชาชีพการสอบสวน (เช่ียวชาญ
ดา้นคดีจราจร) หรือก าหนดให้สามารถน าคนกลางหรือบุคคลท่ีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเห็นพอ้งกนัมาเพื่อช้ีขาดใน
การวินิจฉัยท่ีเกิดเหตุ ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลท่ีสังคมยอมรับในการวินิจฉัยคดีจราจร โดยเรียกว่า
ผูเ้ช่ียวชาญการวนิิจฉยัคดีจราจรมีอ านาจหนา้ท่ีกลัน่กรองพยานหลกัฐานเขา้สู่ส านวน เพื่อให้มีคุณภาพ รวมทั้งมี
ผูไ้กล่เกล่ียค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรระหว่างคู่กรณี เพื่อให้ความเป็นธรรม โปร่งใส เน่ืองจากคดีจราจร
อาจเกิดจากคู่กรณีท่ีมีฐานะในสังคมกบัผูย้ากจน หากรัฐเหลียวแลส่งผูเ้ช่ียวชาญและผูไ้กล่เกล่ียเขา้มาในคดี จะ
ท าให้ประชนชนไดรั้บความเป็นธรรมมากข้ึน ในระดบัจงัหวดัอาจตอ้งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยคดีจราจรข้ึน
เพื่อด าเนินการตรวจสอบกลัน่กรองกรณีมีการร้องเรียนต่อคดีจราจร ในส่วนท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการ
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พิจารณาของพนกังานสอบสวนอีกชั้นหน่ึง ผูว้ิจยัเห็นวา่จะสามารถท าให้กระบวนการสอบสวนในคดีจราจรลด
ความยุง่ยาก ก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่กรณี อาจท าให้คดีเสร็จส้ินในชั้นพนกังานสอบสวน คู่กรณีเสียเวลา
นอ้ยลง มีการสูญเสียทรัพยสิ์นในการต่อสู้คดีนอ้ยลง การแกปั้ญหาโดยก าหนดให้พนกังานสอบสวนคดีจราจรมี
มาตรฐานความเช่ียวชาญในการสอบสวนคดีจราจร โดยมีใบประกอบวิชาชีพงานสอบสวน (เช่ียวชาญด้าน
จราจร) และให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยคดีจราจร มีอ านาจหน้าท่ีในการกลัน่กรองพยานหลกัฐาน และประเมิน
ค่าเสียหายทางแพง่เบ้ืองตน้ เป็นการแบ่งเบาภาระของพนกังานสอบสวน มีการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม
ระดบัขั้นตน้ใหโ้ปร่งใส มีมาตรฐานในการวนิิจฉยัคดีจราจร เกิดบรรทดัฐานในการวนิิจฉยัคดีจราจรต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาเก่ียวกบัการสอบสวนในคดีจราจร 
 2.  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการสอบสวนในคดีจราจร 
 3.  เพื่อศึกษาหลกักฎหมาย และระเบียบเก่ียวกบัการสอบสวนคดีจราจรของไทยและต่างประเทศ 
 4.  เพื่อวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการสอบสวนในคดีจราจร 
 5.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการสอบสวนในคดีจราจร 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายท่ีมุ่งเนน้บญัญติัให้ผูก้ระท าความผิดจะตอ้งรับ
โทษในทางเทคนิคเท่านั้น จนมีแนวคิดท่ีขดัต่อหลกัศีลธรรมอนัดีของประชาชน และน าหลกัการกระท าความผิดมา
ผสมผสานกบัความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยไม่มีการแบ่งแยกให้ชดัเจน ก่อให้เกิดปัญหาการฟ้องคดี
ขอ้หาความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผสมกบัขอ้หาตามประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงมี
แนวคิดและทฤษฎีท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ประมวลกฎหมายอาญามุ่งเนน้การปราบปรามผูก้ระท าความผิด แต่
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายท่ีมุ่งเนน้การสร้างกฎและกติกาในการใชร้ถใชถ้นนเพื่อ
ลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนเท่านั้น จึงควรมีการแยกออกจากกนัอย่างส้ินเชิงเพื่อลดคดีท่ีข้ึนสู่ศาลและให้อ านาจ
เจา้หนา้ท่ีในการเปรียบเทียบปรับเพื่อใหค้ดีส้ินสุดโดยเร็ว 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) ศึกษากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการสอบสวนในคดีจราจรทั้ งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้ ง
ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานจริงทั้งของหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทั้งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหพนัธรัฐเยอรมนี ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธี
พรรณนาและวเิคราะห์ (description and analytical method) 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษากฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประมวลระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี การสอบสวนคดีจราจรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพนัธรัฐเยอรมนี ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น น าความรู้ท่ีไดม้าเสนอแนะการก าหนดมาตรฐาน 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของพนักงานสอบสวนคดีจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาในการสอบสวนคดีจราจร 
เพื่อใหค้ดีจราจรเกิดความเป็นธรรมมากข้ึน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าใหท้ราบความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาเก่ียวกบัการสอบสวนในคดีจราจร 
 2.  ท าใหท้ราบประวติัความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการสอบสวนในคดีจราจร 
 3.  ท าใหท้ราบหลกักฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวกบัการสอบสวนคดีจราจรของไทยและต่างประเทศ 
 4.  ใหท้ราบการวิเคราะห์ปัญหาการสอบสวนในคดีจราจร 
 5.  ท าใหท้ราบแนวทางและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสอบสวนในคดีจราจร 
 

ผลการวจิัย 
 1.  ปัญหาพนกังานสอบสวนไม่มีความเช่ียวชาญในการรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีจราจร เน่ืองจาก
คดีจราจรตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ เช่น สาขาวศิวกรรมยานยนต ์วศิวกรรมการทาง นิติวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ จึงตอ้ง
มีการอบรมเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นคดีจราจรต่างหาก จึงจะสามารถน ามาปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากปัจจุบนัพนกังานสอบสวนคดีอาญาทัว่ไปมีความรู้ความช านาญดา้นคดีจราจรน้อย
มาก ท าใหคู้่กรณีไม่มีความเช่ือถือ แคลงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี อีกทั้งมีค่าเสียหายทางแพ่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงท า
ใหถู้กมองวา่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญท่ีไดอ้บรมศึกษามาให้ประชาชน
ไดเ้ห็น จึงจะท าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือข้ึนมาได ้
 2.  ปัญหาไม่มีผูเ้ช่ียวชาญร่วมวนิิจฉยัคดีจราจร ซ่ึงจะช่วยลดภาระหนา้ท่ีของพนกังานสอบสวนดา้นคดี
จราจร ท าให้คดีจราจรมีหลกัฐานแน่นหนาข้ึน เป็นผูท่ี้สามารถคานอ านาจของพนกังานในการใช้ดุลยพินิจได ้
ประชาชนคู่กรณีไดรั้บการเหลียวแลจากภาครัฐ และคดีจราจรจะมีความเป็นธรรมมากข้ึน 
 3. ปัญหาไม่มีผูไ้กล่เกล่ียค่าเสียหายทางแพ่งคดีจราจร เน่ืองจากคดีจราจรมีค่าเสียหายทางแพ่งเกิดข้ึน 
ประชาชนคู่กรณีไม่ทราบกฎหมายขอ้น้ี ท าให้เกิดความเพล่ียงพล ้าต่อคู่กรณีท่ีรู้กฎหมาย หรือไดรั้บค่าเสียหายท่ี
ไม่ตรงกบัความเป็นจริง หากมีผูเ้ขา้มาไกล่เกล่ียท่ีเป็นคนกลางจะท าใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมยิง่ข้ึน 
 4. ปัญหาไม่มีคณะกรรมการวินิจฉัยคดีจราจรระดบัจงัหวดัรับขอ้ร้องเรียนในระดบัสถานีต ารวจ การ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือได้รับการเยียวยาไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือสงสัยในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
พนกังานสอบสวน ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจในการตดัสินถูกผิดทุกภาคส่วนตอ้งปฏิบติัตาม หากไม่ปฏิบติั
ตามยอ่มถูกลงโทษ จะท าใหป้ระชาชนไดรั้บการช่วยเหลือไดท้นัท่วงที  
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ข้อเสนอแนะ 
 หากก าหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีจราจรข้ึนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือ
พระราชบญัญติัจราจรทางบก มีอ านาจหน้าท่ีในการรวบรวมพยานหลกัฐานคดีจราจรโดยเฉพาะแยกจากพนกังาน
สอบสวนคดีอาญาทัว่ไป จะท าให้เกิดความเช่ียวชาญและความรวดเร็วในการวินิจฉัยคดีจราจร ตอ้งมีใบประกอบ
วิชาชีพการสอบสวน (เช่ียวชาญคดีจราจร) เป็นส่ิงยืนยนัในมาตรฐานความเช่ียวชาญนั้น เม่ือคู่กรณีให้ความ
ไวว้างใจจะท าให้ส านวนไม่ต้องข้ึนสู่ชั้ นอยัการหรือศาลมากเกินไป ลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการ
ด าเนินคดีไดม้าก รวมทั้งการมีคณะกรรมการวนิิจฉยัคดีจราจรระดบัสถานีและระดบัจงัหวดัเพื่อเป็นคนกลางใน
การร่วมวินิจฉัยกบัพนกังานสอบสวน ให้มีอ านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยคดีจราจร และร่วมประเมินค่าเสียหาย
ทางแพง่แก่ผูเ้สียหายดว้ย เพื่อเป็นการคานอ านาจของพนกังานสอบสวนในการวนิิจฉยัคดีจราจร โดยต่างคนต่าง
รวบรวมพยานหลกัฐานในท่ีเกิดเหตุ  จะท าใหส้ านวนมีความเป็นธรรมมากข้ึน  
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การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนแบบมัลตมิีเดยี 
เร่ือง การมองภาพฉายแบบมุมที ่1 

A CONSTRUCTION AND EFFICIENCY VALIDATION OF MULTIMEDIA 
COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION FOR MULTIMEDIA ON  

THE TOPIC OF FIRST-ANGLE PROJECTION 
 

ชนัฏตา สินธนพงศ์* 
Chanutta Sinthanapong 

 

บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ืองการมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) โดยมีสมมติฐานการวิจยัวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนสามารถใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ที่ก  าหนด 80/80 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
หลงัเรียน กลุ่มทดลองเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2554 
ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
82.45/84.69 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1    
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop and determine the effectiveness of the computer-assisted 

instruction (CAI) lesson of “First-Angle projection.” The effectiveness of the CAI program, used as teaching 
aid, was hypothesized to be higher than the standard at the level of 80/80. And the learning achievement after 
the treatment was expected to be higher than when the course started. A group of 30 first-year engineering students 
enrolled in the first semester of academic year of 2011 at Rangsit University were selected through purposive 
sampling technique as the subjects of the study. Then the data were statistically analyzed by mathematical mean  
 
 
 
* ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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and standard deviation. The result was 82.45/84.69, which was slightly higher than the standard 80/80 at statistical 
significance of .01. 
Keywords: computer-assisting instruction.  First-Angle projection. 
 

บทน า 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการสอนท่ีสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีความยืดหยุน่กบัผูเ้รียน ผูเ้รียน

มีโอกาสไดเ้ลือกเรียนในส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ สามารถคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย
ท่ีมีรูปแบบของส่ือหลาย ๆ อยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น ขอ้ความ เสียงประกอบ และภาพเคล่ือนไหว ช่วยเพิ่มขีดความ 
สามารถของผูเ้รียน โดยมีครูเป็นผูข้บัเคล่ือนผา่นกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดหมายหน่ึงของการจดัการ
เรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบมลัติมีเดียมาช่วยในการน าเสนอบทเรียนเร่ือง หลกัการมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) ของวิชา
กราฟิกวิศวกรรมและการออกแบบ (GEN133) แลว้ทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีสร้างข้ึนให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 

(first angel) ของวชิากราฟิกวิศวกรรมและการออกแบบ (GEN133) 
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง 

การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) ของวชิากราฟิกวิศวกรรมและการออกแบบ (GEN133) 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ผูว้จิยัไดส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเพื่อทดลองใชก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนดงักล่าวมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยศึกษากลุ่มเดียวมีการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนในวชิากราฟิกวิศวกรรมและการออกแบบ (GEN 133) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2552 จ านวน 8 กลุ่ม รวมทั้งส้ิน 314 คน กลุ่มทดลองคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต กลุ่ม 04 จ  านวน 30 คน ซ่ึงเป็นการเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีผูว้จิยัเป็นผูส้อน 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมลัติมีเดียเร่ือง การมองภาพ
ฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) และแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ือง การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) ของวิชา
กราฟิกวศิวกรรมและการออกแบบ (GEN 133) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 การเกบ็ข้อมูล  ทดสอบก่อนเรียนกบักลุ่มทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบเร่ือง การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 
(first angel) ท่ีไดห้าค่าความยากง่าย ค่าความเท่ียงตรงและค่าความเช่ือมัน่แลว้ จ านวน 20 ขอ้ น าไปใส่ไวใ้นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากนั้นใหก้ลุ่มทดลองเรียนกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การมองภาพฉายแบบ
มุมท่ี 1 (first angel) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการทดลอง 3 ชัว่โมง และทดสอบหลงัเรียน 
 

ผลการวจิัย  
1.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 
ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลงัเรียน 

x ร้อยละ (E1) x ร้อยละ (E2) 

12.83 82.45 16.80 84.69 

 
จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง การมองภาพฉายแบบ

มุมท่ี 1 (first angel) วชิากราฟิกวศิวกรรมและการออกแบบ (GEN 133) มีประสิทธิภาพ 82.45/84.69 ซ่ึงมากกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนด คือ 80/80 สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

2.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกบักลุ่มทดลอง   
 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน  
 

      N                x               x                  SD 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 30             385          12.83           2.74 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 30             504          16.80           3.62 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ หลงัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง การมองภาพ

ฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยก่อนการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) กลุ่ม
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ทดลองไดค้ะแนนเฉล่ีย 12.83 ส่วนหลงัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง การมองภาพ
ฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) กลุ่มทดลองไดค้ะแนนเฉล่ีย 16.80 

 
3.  ความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ตารางท่ี 3 ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัใชบ้ทเรียน 
 

     N               x             SD             t 

ก่อนใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    30           12.83       2.74        -6.41** 

หลงัใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    30           16.80       3.62 
             ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ คะแนนการประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

มลัติมีเดียเร่ือง การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) วิเคราะห์ดว้ยสถิติค่า t-test ปรากฏค่า t = -6.41 ซ่ึง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) สูงกวา่ก่อนเรียน แสดงวา่ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง การมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง หลกัการมองภาพ
ฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) ในวชิากราฟิกวศิวกรรมและการออกแบบ (GEN133) ตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์
บณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเ้กณฑก์ารหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 80/80 ปรากฏวา่ ประสิทธิภาพจากคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
(E1/E2) มีค่า 82.45/84.69 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลงัจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย
เร่ืองหลกัการมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) นั้น ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มทดลอง
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 12.83 ส่วนหลงัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง หลกัการมองภาพฉาย
แบบมุมท่ี 1 (first angel) กลุ่มทดลองไดค้ะแนนเฉล่ีย 16.80 คะแนนการประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง หลกัการมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) วิเคราะห์ดว้ย
หลกัการทางสถิติ t-test ปรากฏค่า t = -6.41 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนการเรียน  
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ดงันั้นการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง หลกัการมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first angel) 
ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ผูเ้รียนมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน 
เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียมีภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยาย และเรียงล าดบัเน้ือหาท่ีเป็น
ความรู้พื้นฐาน ท าใหบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียเร่ือง หลกัการมองภาพฉายแบบมุมท่ี 1 (first 
angel) ในวชิากราฟิกวศิวกรรมและการออกแบบ (GEN133) สามารถใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียจดัเป็นส่ือการสอนท่ีน่าสนใจ สามารถท าให้เน้ือหาท่ี

ยากเป็นเร่ืองเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียในเร่ืองของภาพประกอบ
และแยกช้ินภาพ แผน่คล่ีของรูปทรงต่าง ๆ ในรายวิชากราฟิกวิศวกรรมและการออกแบบ (GEN 133) เพราะจดั
วา่เป็นเน้ือหาท่ียากและซบัซอ้น 

2.  ควรมีการวจิยับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียในวิชาช่างอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ค่าใช้จ่ายทางทหารกบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย 
MILITARY EXPENDITURE AND ECONOMIC 

GROWTH OF THAILAND 
 

นาวาโทชัยอนันต์ พลเสน* 
Chai – anan Pholsen, Cdr. 

 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายทางทหารกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ทั้งทิศทางความสัมพนัธ์และผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัรวบรวมจาก
ส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
และธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2552 รวมทั้งส้ิน 30 ปี โดยใชว้ิธีการทางเศรษฐมิติ 
Vector Autoregressive (VAR) Approach ในรูปแบบ Co-integration & VECM ในการทดสอบ พบวา่การเติบโต
ทางเศรษฐกิจกบัค่าใชจ่้ายทางทหารไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดซ่ึงกนัและกนั (no causality) และค่าใชจ่้ายทางทหารมี
ส่วนช่วยสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ขณะท่ีในระยะสั้นค่าใชจ่้ายทางทหารมีผลกระทบทาง
ลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ค าส าคัญ: ค่าใชจ่้ายทางทหาร, การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to investigate the relationship between military expenditure and 
economic growth of Thailand. The information was gathered from the Bureau of the Budget Office of the National 
Economic and Social Development Board and Bank of Thailand from 1979-2009. Co-integration and VECM were 
applied for evaluation. According to the study, the results suggested that there was no significant relationship 
between military expenditure and economic growth. However, military expenditure helped support the economy in 
a long term. Relatively, military expenditure had a negative effect on the economic growth on a short term 
basis.  
Keywords: military spending.  economic growth.   
 
 
 
 
* คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



85 

 

 

 

บทน า 
 การป้องกนัประเทศ (defense) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งหน่ึงท่ีเรียกวา่เป็น 
“สินคา้สาธารณะ (public goods)” อนัมีคุณสมบติั 2 ประการ คือ การไม่เป็นปฏิปักษต่์อการบริโภค (non-rivalry) 
กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคคนหน่ึงไดบ้ริโภคบริการการป้องกนัประเทศไปแลว้ การป้องกนัประเทศนั้นมิไดเ้ส่ือมดอ้ย
คุณค่าลงหรือลดปริมาณลงแต่อยา่งใด และการไม่กีดกนัการบริโภค (non-excludability) กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคคน
หน่ึงมิอาจกีดขวางหวงกนัมิให้ผูบ้ริโภคคนอ่ืนเขา้ถึงการป้องกนัประเทศได ้ดงันั้นเม่ือการป้องกนัประเทศเป็น
สินคา้สาธารณะจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐตอ้งจดัหาทรัพยากรและจดัการทางทหารเพื่อให้มีบริการป้องกนั
ประเทศใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด 
 ภายหลงัส้ินสุดสงครามเยน็หลายประเทศไดล้ดค่าใช้จ่ายทางทหารลง โดยเช่ือว่าจะเป็นการลดความ
ขดัแยง้และน าไปสู่การพฒันาระบบเศรษฐกิจ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนมีทั้งเกิดผลดีในบางประเทศและเกิดผลเสียใน 
บางประเทศ ท าใหน้กัเศรษฐศาสตร์ทางทหารให้ความสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายทางทหารกบั
การเติบโตทางเศรษฐกิจกนัอย่างกวา้งขวาง อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาท่ีผ่านมายงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจนและ
ยงัคงมีขอ้ถกเถียงกนัถึงทิศทางความสัมพนัธ์และผลกระทบของค่าใช้จ่ายท่ีมีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
บางส่วนเห็นวา่ค่าใชจ่้ายทางทหารมีส่วนสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทางตรงกนัขา้มบางส่วนเห็นวา่
ค่าใชจ่้ายทางทหารมีส่วนในการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Dunne,  2000) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในการพฒันาประเทศและมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
อยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัยงัคงตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนของปัญหาความมัน่คงทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
อนัอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศไดต้ลอดเวลา ท าให้รัฐบาลในฐานะผูบ้ริหารประเทศไม่อาจมองขา้ม
ปัญหาเหล่าน้ีไปได ้ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาสัดส่วนงบประมาณทางทหารต่อ GDP ในช่วง 3 ทศวรรษ ท่ีผา่นมาพบวา่มี
แนวโนม้ลดลง ในขณะท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และค่าใช้จ่ายภาครัฐ (government spending) มีแนวโน้ม
สูงข้ึน ผลการศึกษาขา้งตน้ท่ียงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจน จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาวา่ทิศทางความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้าย
ทางทหารกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลกระทบของค่าใชจ่้ายทางทหารท่ีมีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็นอยา่งไร เพื่อหาแนวทางในการจดัสรรค่าใชจ่้ายทางทหารให้เหมาะสมกบัการรักษาความมัน่คง
และการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายทางทหารกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งทิศทาง
ความสัมพนัธ์และผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว 
 

 กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 ใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของส านกัเคนส์ (Keneysian) ในการสร้างแบบจ าลองในการอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งค่าใชจ่้ายทางทหารกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ และใชว้ิธีการทางเศรษฐมิติ Granger causality test  และ 
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Co-integration & VECM ในการทดสอบทิศทางความสัมพนัธ์ และวิเคราะห์ผลกระทบของค่าใชจ่้ายทางทหาร
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเคนส์ไดช้ี้ให้เห็นวา่บทบาทของนโยบายการคลงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนโยบาย
รายจ่ายหรือนโยบายงบประมาณของรัฐบาล สามารถเพิ่มอุปสงคร์วม (aggregate demand) และกระตุน้ให้ระบบ
เศรษฐกิจเกิดการขยายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีภาครัฐสามารถเป็นผูน้ าหรือผูช้กัน าให้เกิดการพฒันาไดโ้ดยการ
ด าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล (deficit budget) ในการก าหนดรายจ่ายของรัฐบาลให้สูงกวา่รายไดข้องรัฐบาล ซ่ึง
รัฐมีเจตนาใชจ่้ายเพิ่มข้ึนเพื่อท่ีจะกระตุน้ให้ระบบเศรษฐกิจท่ีตกต ่าซบเซาและการลงทุนท่ีชะงกังนันั้นสามารถ
ฟ้ืนตวั เป็นการกระตุน้ให้เกิดดุลยภาพของอุปสงค ์(effective demand) ในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการออมมากเกินไป 
(over-saving) และการลงทุนนอ้ยเกินไป (under-investment) ซ่ึงจะส่งผลกระทบท าให้รายไดป้ระชาชาติลดลงและ
อตัราการวา่งงานสูงข้ึน ดงันั้นรายจ่ายทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนจึงมีส่วนช่วยเพิ่มอุปสงคร์วม และเม่ืออุปสงค์
รวมเพิ่มข้ึนจะกระตุน้ใหมี้การลงทุนมากข้ึน อตัราการวา่งงานลดลง ส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการเติบโต   
 ในปัจจุบนัการบริหารระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลทุกประเทศ ต่างมุ่งหวงัท่ีจะเพิ่มตวัเลขการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเพิ่มรายไดป้ระชาชาติหรือผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศให้สูงข้ึน ซ่ึงวิธีการหน่ึงท่ีสามารถ
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวนั้นก็คือการเพิ่มการใชจ่้ายของรัฐบาล โดยมีนกัวจิยัท่ีท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งคา่ใชจ่้ายทางทหารและการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนหน่ึงไดน้ าเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของเคนส์มาเป็น
กรอบในการพิจารณา และไดอ้ธิบายวา่ลกัษณะรัฐบาลท่ีมีการเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นภยั
คุกคามในอนาคต จะใชค้่าใชจ่้ายทางทหารเป็นรูปแบบหน่ึงของค่าใชจ่้ายภาครัฐในการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ
ผา่นผลของตวัทวีคูณทางเศรษฐกิจ (economic multiplier) โดยเฉพาะในช่วงท่ีอุปสงคร์วมขาดประสิทธิภาพ ดงันั้น
การเพิ่มค่าใชจ่้ายทางทหารจึงสามารถช่วยเพิ่มอุปสงคร์วมได ้โดยท าให้อตัราการผลิตสูงข้ึน เพิ่มผลก าไร เพิ่ม
การลงทุน น ามาซ่ึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 โดยตวัทวีคูณ (multiplier) คือ ค่าสัมประสิทธ์ิตวัหน่ึงท่ีมีผลท าให้การเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติ
ดุลยภาพมีค่ามากกวา่ส่วนเปล่ียนของความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม ซ่ึงกระบวนการท างานของตวัทวคูีณสามารถ
อธิบายไดว้า่ เม่ือบุคคลหน่ึงใช้จ่ายเงินรายจ่ายนั้นจะตกเป็นรายไดข้องอีกคนหน่ึง และบุคคลนั้นก็จะใชจ่้ายไป
เป็นรายไดข้องคนต่อ ๆ ไป โดยปกติผูมี้รายไดทุ้กคนในระบบเศรษฐกิจมกัแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงเป็นเงินออม
และน ารายไดอี้กส่วนหน่ึงไปใชจ่้ายเพื่อการบริโภค ดงันั้นรายจ่ายเพื่อการบริโภคและรายไดใ้นรอบต่อ ๆ ไปจะ
ลดลงเร่ือย ๆ จนกระทัง่เงินส่วนท่ีตกอยู่ในมือของผูรั้บคนสุดทา้ยมีค่าใกล้ศูนย ์กระบวนการท างานของตวั
ทวีคูณจะส้ินสุดลงเม่ือเงินออมรวมเท่ากบัเงินท่ีจ่ายออกมารอบแรก การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคแต่ละทอดเท่ากบั
มูลค่าผลผลิตท่ีภาคธุรกิจผลิตเพิ่ม โดยผลรวมของมูลค่าผลผลิตเหล่าน้ีคือรายไดป้ระชาชาติท่ีเพิ่มข้ึน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ค่าใชจ่้ายทางทหาร หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้าย
ประจ าของก าลงัพล ค่าใชจ่้ายในการฝึก/ศึกษา/อบรม ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการและการซ่อมบ ารุง และค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการพฒันากองทพั ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการจดัหายุทโธปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการปฏิบติัการทางทหาร และค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาทางทหาร 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายทางทหารกบัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เลือกใชแ้บบจ าลอง New macroeconomic model ตามแนวทางของ Atesoglu (2002) ดงัสมการ (1)  
 

GDPt =λ1+λ2MEt + λ3GEt + λ4IRt + ε t _________________ (1) 
 
 โดยท่ี  GDP = ลอการิทึมของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
                ME = ลอการิทึมของค่าใช่จ่ายทางทหาร 
                            GE = ลอการิทึมของค่าใชจ่้ายภาครัฐส่วนอ่ืน 
                             IR = อตัราดอกเบ้ีย 
 
 เน่ืองจากแบบจ าลองน้ีไม่เพียงไดรั้บการพฒันามาจากแบบจ าลองมาตรฐานทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
มหภาค (IS-LM และAD-AS) ซ่ึงให้ความส าคญักบัทั้งภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทาน แต่ยงัไดแ้ยกบทบาทของ
ค่าใช้จ่ายทางทหารในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายทางทหารกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ชดัเจน จึงมีความเหมาะสมในการน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายปีของตวัแปรตน้จ านวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายทางทหาร 
(ME) งบประมาณรายจ่ายส่วนอ่ืนของภาครัฐ (GE) และอตัราดอกเบ้ีย (IR)  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2552 รวมทั้งส้ิน 30 ปี โดย GDP, GE และ ME รวบรวม
จากพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีจดัท าโดยส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี และส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในส่วน IR รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชว้ิธีการประมาณการทางอนุกรมเวลา (time series analysis) มีขั้นตอนในการ
ทดสอบ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  การทดสอบคุณสมบติัความน่ิง (stationary unit root test) ดว้ยวธีิ Augmented Dickey Fuller 
 2.  การทดสอบทิศทางความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของตวัแปร ดว้ยวธีิ Granger causality test  
 3.  การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวของตวัแปรดว้ยวธีิ Co-integration 
 4.  การทดสอบการปรับตวัในระยะสั้นของตวัแปรเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวดว้ยวิธี Vector error 
correction model (VECM)  
 5.  การทดสอบการตอบสนองต่อความแปรปรวน (impulse response: IR) เพื่อพิจารณาผลกระทบของ 
การเปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายทางทหารอยา่งฉบัพลนั (shock) ท่ีมีต่อตวัแปรต่าง ๆ 
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ผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 การทดสอบคุณสมบัติความน่ิง ดว้ยวิธี Augmented Dickey Fullerโดยก าหนดให้สมมติฐานหลกั คือ 
ขอ้มูลมี Unit root หรือขอ้มูลมีคุณสมบติั Non-stationary และสมมติฐานรองคือ ขอ้มูลไม่มี Unit root หรือขอ้มูล       
มีคุณสมบติั Stationary ทั้งน้ี ผลการทดสอบ Unit root ของตวัแปร ณ ระดบั Level พบว่า ตวัแปรทุกตวัเป็น
ขอ้มูลท่ีมี Unit root หรือเป็นขอ้มูลท่ีไม่มีเสถียรภาพ หรือมีคุณสมบติั Non-stationary ในทุกระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ ดงันั้นตวัแปรทั้งหมดจึงถูกน าไปท าการทดสอบในอนัดบัความสัมพนัธ์ท่ีสูงข้ึน ณ ระดบัผลต่างล าดบัท่ี
หน่ึง (first difference) ผลการทดสอบ Unit root ปรากฏวา่ ลอการิทึมของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) มีคุณสมบติั Stationary หรือเป็นขอ้มูลท่ีมีเสถียรภาพ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ในส่วนลอการิทึม
ของค่าใชจ่้ายทางทหาร (ME) ลอการิทึมของค่าใชจ่้ายภาครัฐส่วนอ่ืน (GE) มีคุณสมบติั Stationary หรือเป็นขอ้มูลท่ีมี
เสถียรภาพ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส าหรับอตัราดอกเบ้ีย (IR) มีคุณสมบติั Stationary หรือเป็นขอ้มูลท่ี
มีเสถียรภาพ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงันั้น จึงสามารถสรุปผลการทดสอบ Unit root ไดว้่า ขอ้มูลท่ี
น ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีเสถียรภาพ หรือมีคุณสมบติั Stationary ณ ระดบัผลต่างล าดบัท่ีหน่ึง [I(1)] ทุกตวั
แปร และสามารถน าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไปได ้
 การทดสอบทิศทางความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ดว้ยวิธี Granger causality test โดยตวัแปรท่ีน ามาใชใ้น
การทดสอบมีทั้งหมด 4 ตวัแปร (GDP, ME, GE และ IR) และใชค้่าสถิติ F-statistic ในการทดสอบ สรุปไดว้า่ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตวัก าหนดการเติบโตของค่าใช้จ่ายภาครัฐส่วนอ่ืนและอตัราดอกเบ้ีย ขณะท่ีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจกลบัไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดการเติบโตของค่าใช้จ่ายทางทหาร นอกจากน้ี การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การเติบโตของค่าใช้จ่ายทางทหาร และการเติบโตของค่าใชจ่้ายภาครัฐส่วนอ่ืนยงัเป็นตวัก าหนดอตัราดอกเบ้ีย 
จากผลการศึกษาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ ค่าใชจ่้ายทางทหารมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งเป็นอิสระ สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของส านักงบประมาณท่ีว่า การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษา จะใชก้ารเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ีเคยไดรั้บจดัสรรในอดีต โดยการเพิ่ม/ลดงบประมาณจะคิด
เป็นร้อยละของงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในปีท่ีผา่นมา 
  การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (co-integration) ดว้ยวิธีการของ Johansen-Juselius 
จ าเป็นตอ้งหาความยาวของความล่าชา้ (lag length) ในแบบจ าลองVar ก่อนท าการทดสอบ Co-integration จากนั้นจึง
ค่อยน าค่าสถิติ Trace เพื่อทดสอบสมมติฐานหลกัท่ีวา่ ตวัแปรในแบบจ าลอง Var มี Co-integration vector เท่ากบั r 
และสมมติฐานรองท่ีวา่ ตวัแปรในแบบจ าลอง Var มี Co-integration vector มากกวา่หรือเท่ากบั r และอีกแนวทาง
หน่ึงคือการน าค่าสถิติ Maximal Eigenvalue เพื่อทดสอบสมมติฐานหลกัท่ีวา่ ตวัแปรในแบบจ าลอง Var มี Co-
integration vector สูงสุดเท่ากบั r และสมมติฐานรองท่ีวา่ ตวัแปรในแบบจ าลอง Var มี Co-integration vector 
เท่ากบั r + 1 ซ่ึงสามารถแสดงค่าสถิติและผลการทดสอบความยาวของความล่าชา้ได ้ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1  การทดสอบค่าสถิติเพื่อหา Lag length ท่ีเหมาะสมในการทดสอบ Co-integration 
 

ความยาวของความล่าชา้ (lag length) ค่าสถิติ AIC ค่าสถิติ SIC 
1 1 -4.83 -3.89 
1 2 -4.56 -2.84 

1 3* -4.12 -1.62 
1 4 -5.78 -2.49 

หมายเหต:ุ  * แสดงถึงความยาวของความล่าชา้ท่ีเหมาะสม  
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
 จากตารางท่ี  1 เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความยาวของความล่าชา้ (lag length) พบวา่ ความยาวของ
ความล่าชา้ท่ีเหมาะสมมีค่าเท่ากบั 3 เน่ืองจากค่าสถิติ AIC และ SIC ต ่าท่ีสุด เม่ือไดค้่าความยาวของความล่าชา้ 
ท่ีเหมาะสมแลว้ หลงัจากน้ีจะท าการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพต่อไป ตวัแปรทั้งหมดท่ีน ามาใช้ในการ
ประมาณการมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว เน่ืองจากเม่ือพิจารณาค่า Rank ดว้ยการเปรียบเทียบค่าสถิติ 
Trace statistic และ Maximal eigenvalue กบัค่าวิกฤต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แลว้ พบวา่จ านวน Co-
integration vector ท่ีเหมาะสมมีค่าเท่ากบั 3 เน่ืองจากค่าสถิติทั้ง 2 มีค่ามากกวา่ค่าวิกฤต โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิท่ี
ไดรั้บการปรับค่า (normalized co-integrating coefficients) ของสมการการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดงัน้ี  
 

GDP =  3.773085 + 0.165794ME + 0.722162GE – 0.039731IR 
 
 จากสมการการเติบโตทางเศรษฐกิจขา้งตน้ สามารถอธิบายถึงความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจได้ว่า การเติบโตของค่าใช้จ่ายทางทหารและการเติบโตของค่าใช้จ่ายภาครัฐส่วนอ่ืนมี
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 นัน่คือ เม่ือค่าใชจ่้ายทางทหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.166 ขณะท่ีค่าใชจ่้ายภาครัฐส่วนอ่ืนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.722 ในส่วนการเติบโตของอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพใน
ระยะยาวในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 นัน่คือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 
3.97 และในทางตรงกนัขา้ม เม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลงร้อยละ 1 ก็จะส่งผลใหก้ารเติบโตทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.97 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีวา่ การรักษาเสถียรภาพความมัน่คงของประเทศไทยเป็น
ผลผลิตทางทหาร (military output) ท่ีเกิดจากค่าใชจ่้ายทางทหารมีส่วนช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในการคา้การลงทุน ซ่ึง
เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจให้เกิดการเจริญเติบโต ในส่วนค่าใชจ่้ายภาครัฐส่วนอ่ืนมีส่วน
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ช่วยสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผา่นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ีย
มีส่วนชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจผา่นการลงทุน กล่าวคือ การปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการลงทุน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
 การทดสอบการปรับตัวของตัวแปรในระยะส้ันเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว ดว้ยวิธี Vector error 
correction model (VECM) โดยเม่ือตวัแปรท่ีน ามาศึกษามีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวแลว้นั้น ใน
ระยะสั้นอาจมีปัจจยัท่ีท าใหต้วัแปรหลุดออกจากดุลยภาพได ้ดงันั้นในขั้นตอนน้ีจึงเป็นการศึกษาวา่ หากตวัแปร
หลุดออกจากดุลยภาพแลว้จะมีการปรับตวัเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวอย่างไร สรุปไดว้่า การปรับตวัเขา้สู่
ดุลยภาพในระยะยาวของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษามีทิศทางและขนาดของการปรับตวัท่ีแตกต่างกนัไป 
กล่าวคือ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในตวัแปรต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นระดบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ΔlnGDP) ระดบั
การเติบโตของค่าใชจ่้ายทางทหาร (ΔlnME) ระดบัการเติบโตของค่าใชจ่้ายภาครัฐส่วนอ่ืน (ΔlnGE) หรือระดบั
อตัราดอกเบ้ีย (ΔIR) จะท าใหร้ะดบัการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความเร็วในการปรับตวั (speed of adjustment) ใน
ระยะสั้นเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาวเท่ากบั 0.0692 แต่ไม่มีนยัส าคญั ทางดา้นระดบัการเติบโตของค่าใชจ่้ายทาง
ทหารจะมีความเร็วในการปรับตวัเท่ากบั 0.4645 แต่มีนยัส าคญั ส่วนระดบัการเติบโตของค่าใชจ่้ายภาครัฐส่วน
อ่ืนมีความเร็วในการปรับตวัเท่ากบั 0.4281อยา่งมีนยัส าคญั ส าหรับระดบัอตัราดอกเบ้ีย (ΔIR) พบวา่มีความเร็ว
ในการปรับตวัเท่ากบั -11.04588 อยา่งมีนยัส าคญัเช่นเดียวกนั 
 การทดสอบ Impulse Response (IR) เพื่อพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนั (shock) ของ
ค่าใชจ่้ายทางทหารท่ีมีต่อตวัแปรต่าง ๆ สรุปผลการทดสอบไดว้า่ การเปล่ียนแปลงของการเติบโตของค่าใช้จ่ายทาง
ทหารอยา่งฉบัพลนั เช่น การอนุมติัโครงการจดัหายทุโธปกรณ์ท่ีมีความส าคญั มีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณ
ในการด าเนินการจ านวนมากและผกูพนังบประมาณหลายปี รวมทั้งตอ้งใชร้ะยะเวลาช่วงหน่ึงในการด าเนินการ
จดัหาและฝึกฝนก าลงัพลจนมีทกัษะในการใช้งานอาวุธยุทโธปกรณ์ไดอ้ย่างเต็มขีดความสามารถ จะส่งผลต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การเติบโตของค่าใชจ่้ายภาครัฐส่วนอ่ืนและอตัราดอกเบ้ียอยา่งต่อเน่ือง แต่ในท่ีสุดผลกระทบจะ
ค่อย ๆ ลดลงเร่ือย ๆ จนเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว โดยในระยะสั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาแรก (3 ปีแรก) 
จะไดรั้บผลกระทบในทิศทางท่ีเป็นลบ แต่จะปรับตวัสูงข้ึนจนเป็นบวกใน 3 ปีถดัมา หลงัจากนั้นผลกระทบจะ
ค่อย ๆ ลดลงเร่ือย ๆ จนเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว ในส่วนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัการเติบโตของค่าใชจ่้ายภาครัฐ
ส่วนอ่ืน ในระยะสั้นช่วง 3 ปีแรก จะไดรั้บผลกระทบในทิศทางท่ีเป็นบวก แต่มีแนวโนม้ลดลงจนมีทิศทางเป็น
ลบต ่าสุดในปีท่ี 5 แลว้จะปรับตวักลบัไปจนมีทิศทางบวกในปีท่ี 8 หลงัจากนั้นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะค่อย ๆ ลดลง
เร่ือย ๆ จนเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว ส าหรับผลกระทบในระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบัอตัราดอกเบ้ียใน 2 ปีแรก จะ
เปล่ียนแปลงจากทิศทางลบข้ึนไปเป็นบวกสูงสุด และผลกระทบจะลดลงในปีท่ี 3 แลว้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะ
ค่อย ๆ ลดลงเร่ือย ๆ จนเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว 
 

บทสรุป      
  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายทางทหารกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งทิศทางความสัมพนัธ์
และผลกระทบในระยะสั้นและในระยะยาว โดยใช้ขอ้มูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ค่าใช้จ่ายทางทหาร (ME) 
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งบประมาณรายจ่ายส่วนอ่ืนของภาครัฐ (GE) และอตัราดอกเบ้ีย (IR) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2552 
รวมทั้งส้ิน 30 ปี และใชว้ิธีการทางเศรษฐมิติ Vector autoregressive (VAR) approach ในรูปแบบ Co-integration & 
VECM ในการทดสอบ พบวา่การเติบโตทางเศรษฐกิจกบัค่าใชจ่้ายทางทหารไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่งกนั 
กล่าวคือทั้ง 2 ตวัแปรไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดซ่ึงกนัและกนั แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาศึกษาค่าใช้จ่ายทางทหารมีการ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งเป็นอิสระ โดยการจดัสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมจะใชก้ารเปรียบเทียบกบั
งบประมาณท่ีเคยไดรั้บจดัสรรในอดีต การเพิ่ม/ลดงบประมาณจะคิดเป็นร้อยละของงบประมาณของกระทรวง 
กระทรวงกลาโหมในปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตามตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา การจดัสรรงบประมาณ 
กลาโหมไดป้รับเปล่ียนไปใชล้กัษณะการคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทั้งน้ี ในส่วน
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนปรากฏวา่ ค่าใชจ่้ายทางทหารมีผลกระทบทางบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
ขณะท่ีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นมีผลกระทบทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  รัฐบาลควรให้ความส าคญักบัการจดัสรรงบประมาณทางดา้นการป้องกนัประเทศ โดยรักษาระดบั
การจดัสรรงบประมาณดา้นการป้องกนัประเทศในวงเงินท่ีเหมาะสม มิใช่จะมุ่งเนน้เฉพาะการจดัสรรงบประมาณดา้น
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีเพื่อใหก้องทพัมีขีดความสามารถในความพร้อมรบทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม 
 2.  การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงกลาโหม ควรพิจารณาในลกัษณะเป็นสัดส่วน
ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดงัเช่นการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-
2552 ท่ีผา่นมา ซ่ึงจะท าใหก้ระทรวงกลาโหมมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพียงพอต่อการปฏิบติัภารกิจในการ
ป้องกนัประเทศ ไม่ใช่พิจารณาก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณดว้ยวิธีการเปรียบเทียบกบังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของกระทรวงกลาโหมดงัเช่นท่ีผ่านมา อีกทั้งการพิจารณาจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะ
ดงักล่าวน้ี สามารถท าให้รัฐบาลมีขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจไดง่้ายและรวดเร็วยิ่งข้ึนวา่ งบประมาณดา้น
การป้องกนัประเทศของประเทศไทยควรจะไดรั้บการจดัสรรคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดต่อ GDP จึงจะเหมาะสม เม่ือ
เปรียบเทียบกบังบประมาณดา้นการป้องกนัประเทศของประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 3.  รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมทางทหาร เพื่อให้มีการพฒันาและสามารถผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ในประเทศไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการประหยดังบประมาณการจดัหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ 
และท าให้เกิดการจา้งงานและการพฒันาเทคโนโลยีไปในตวั ทั้งน้ีในการผลิตอาวุธใชเ้องนั้นควรท าในรูปแบบ
การให้ใบอนุญาต (licenses) แก่ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการแข่งขนัการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กบักองทพั 
นอกจากน้ี เม่ือพิจารณางบประมาณดา้นการวิจยัและพฒันาของกระทรวงกลาโหมในช่วงปี พ.ศ. 2546-2551 
ไดรั้บจดัสรรเฉล่ียปีละ 350.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.33 ของงบประมาณกระทรวงกลาโหม ซ่ึง
นบัวา่เป็นวงเงินท่ีนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ทั้งน้ี หากกองทพัไดรั้บจดัสรรงบประมาณในส่วนน้ีเพิ่ม
มากข้ึนและให้ความส าคญักบังานวิจยัและพฒันา ซ่ึงเป็นกระบวนการตั้งตน้ของอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 
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และน าไปสู่การผลิต การซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ท่ีส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจากต่างประเทศแลว้ ก็จะเป็นการ
ประหยดังบประมาณการจดัหาอาวธุยทุโธปกรณ์จากต่างประเทศดว้ยเช่นเดียวกนั 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคต 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใช้จ่ายทางทหารกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชแ้บบจ าลอง
การเติบโตทางเศรษฐกิจดงัเช่นในต่างประเทศนั้น อาจมีความไม่เหมาะสมกบัสภาพความจริงของประเทศไทย 
เน่ืองจากปัจจยัของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรพิจารณาสร้างแบบจ าลอง
ส าหรับประเทศไทยเป็นการเฉพาะ เพื่อใหก้ารวเิคราะห์มีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
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ผลกระทบจากการขาดเสถยีรภาพทางการเมืองต่อการเคลือ่นย้ายเงนิทุน 
และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

THE EFFECT OF POLITICAL INSTABILITY ON CAPITAL FLIGHT  
AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT 

 
ชุณห์ รัตนเจียเจริญ* 

Chun Ratanajiajaroen 
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีศึกษาผลกระทบจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองต่อการเคล่ือนยา้ยเงินทุนและการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศโดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลตดัขวางทางยาว เงินทุนไหลออกผิดปกติไดถู้กค านวณจากสามวิธี 
คือ residual, Dooley and hot money method. นอกจากน้ียงัมีตวัแปร 5 ตวัท่ีใชว้ดัการขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
ในแง่มุมท่ีต่างกนั 
ค าส าคัญ: การขาดเสถียรภาพทางการเมือง, การเคล่ือนยา้ยเงินทุน, การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 

ABSTRACT 
 This paper examined the effects of political instabilities on capital flight and foreign direct investment.   
To investigate the effects, panel data analysis was applied and three measurements of capital flight, residual, 
Dooley, and hot money method were used. In addition, five political variables were applied to capture the 
political effects in different aspects.  

Keywords: political instability.  capital flight.  foreign direct investment.   
 

INTRODUCTION 
 Globalization generates the process that develops the financial markets and links each market together. 
This makes it easier to transfer capital from one country to others. It can be observed that capital flows among 
countries happen every moment and they appear in many forms, such as foreign direct investment, 
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foreign portfolio investment trade credit and foreign deposit holdings for specific reasons. Moreover, the 
amounts of capital flows have increased over time and they tend to dominate the direction of financial 
markets in either positive or negative directions, especially in emerging markets. For instance, Thailand 
encountered its worst financial crisis in 1997.  
 The main reason was the huge amount of foreign capital inflows that speculated on a depreciation of 
the Thai Baht as foreign investors perceived the currency as overvalued. This event caused many sequential 
problems. There were many financial institutions closed down and many companies went into bankruptcy. 
Thailand suffered from this crisis for several years. In contrast, foreign investment that generates lasting 
benefits for both the investor and people in the recipient country is a good example of positive direction. It 
can increase the employment rate and disperse wealth throughout the labor force. Because capital flows play 
an important role in dominating the direction of economy, it is useful to investigate which factors drive the 
flows of capital.  
 The capital flows can be separated into two groups, a normal capital flow and an abnormal capital 
flow known as capital flight. The normal capital flows are easy to track because sources and uses of these 
flows are usually recorded in the balance of payments and the normal capital flows are depended on the portfolio 
diversification considerations of residents. Thus, inflows of external debt, net foreign direct investment, bond 
and equity flows are identified as the normal capital flows. 
 On the other hand, the abnormal capital flows, capital flight, is more interesting since there can be 
relationship between the loss of capital resulting from it and the growth ability of countries. The countries that 
are considered to undergo capital flight often confront lack of capital. The loss generated from capital flight 
also affects the domestic tax base in developing countries and leads to a misdistribution of income. Moreover, 
capital flight could send a negative signal of involved risk to foreign investors, and this will drive recipient 
countries into a shortage of capital flows.  
 Political instability is major problem in almost every country and it is important part of the factors 
that influence an economy. Investigation into how political uncertainty affects capital flows, both capital 
flight and foreign direct investment, has the potential to contribute many benefits. In the case of investors, a 
greater understanding of how capital flight and FDI are affected by polity could allow them to better anticipate the 
flow of money and plan how to deal with their money in advance. For governments, it is useful to understand 
the effect of polity on capital flight and FDI because they can appropriately adjust policies when political 
manners tend to be changed. 
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LITERATURE REVIEW 
Many researchers have studied the relationship between political instabilities and capital flight. Le & 

Zak (2006) investigated 45 developing countries over 16 years and studied three types of risk, economic risk, 
political instability and policy variability, against capital flight and found that all three types of risk affect 
capital flight significantly. In addition, political instability is the most important risk factor concerned with 
capital flight. Lensink, Hermes &  Murinde (2000) also examined 84 developing countries from 1971 to 1991 
and found that political risk has a statistically robust relationship to capital flight after domestic and 
international macroeconomic circumstances are taken into account, at least when the robustness test (as 
proposed by Sala-i-Martin) is applied. Fatehi (1994) also found that there is relationship between political 
disturbances and changes in capital flight in some Latin American countries. The analysis performed by this 
study seems to support the claim that capital flight could be a barometer of political instability in some Latin 
American countries. However, the relationship between capital flight and political instability is very complex 
and is not unidirectional. 
 Another point also addressed in this study is how political uncertainty affects normal capital flow that 
is foreign direct investment. Political instability tends to dominate FDI, although it is different from capital 
flight. Jensen (2003) did the empirical analysis in his article and developed a number of models of FDI inflows.   
He found that democratic governments attract higher levels of FDI. These results are consistent across empirical 
tests and model specifications. Furthermore, democratic institutions have a large positive effect on FDI 
inflows. These results become even stronger when one allows for the selection effects of the lack of observation of 
democracies in developing countries. In 2008, Ivar Kolstad and Espen Villangerfound that FDI inflows were 
particularly sensitive to political instability in the region; on the other hand, the absence of regulation was 
considered to have been a particularly beneficial factor in attracting FDI to the Caribbean. 
 

OBJECTIVES 
 1. To investigatethe impact of political instability on capital flight in emerging market. We use 
various methods to measure capital flight which are the residual method, the Dooley method and the hot 
money method. All of determinants of political instability, such as freedom in the electoral process, freedom 
in expression, competitiveness of political participation, interstate conflicts and intrastate conflicts are used 
and they are obtained from the Freedom House organization and the Center for Systemic Peace (CSP). 
 2. To investigate the impact of political instability on foreign direct investment inflows in emerging 
market. The data of foreign direct investment inflows are obtained from World Bank. All of determinants of 
political instability, such as freedom in the electoral process, freedom in expression, competitiveness of 
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political participation, interstate conflicts and intrastate conflicts are used and they are obtained from the 
Freedom House organization and the Center for Systemic Peace (CSP). 

RESEARCH HYPOTHESES 
 Hypothesis1; political instability positively affects capital flight in emerging market. 
 Hypothesis2; political instability negatively affects foreign direct investment inflows in emerging  
                                     market.  
 
 There are some literatures investigated the impact of political instability on capital flight and foreign 
direct investment. Le & Zak (2006) studied 45 developing countries over 16 years found that economic risk, 
political instability and policy variability affect capital flight significantly under fixed effect model. Besides, 
political instability is the most important risk factor concerned with capital flight. Another literature belongs 
to Lensink, Hermes & Murinde (2000). Using cross-sectional analysis, they examined 84 developing 
countries from 1971 to 1991 and found that political risk has a statistically robust relationship to capital flight 
after domestic and international macroeconomic circumstances are taken into account. In term of foreign 
direct investment, Jensen (2003) applied the empirical analysis in his work and developed a number of 
models of FDI inflows. He found that democratic governments attract higher levels of FDI. In 2008, Ivar 
Kolstad and Espen Villanger applied pool cross section also found that FDI inflows were particularly 
sensitive to political instability in the region. However, models that used in these literatures can be 
developedby adding two political determinants, interstate and intrastate conflicts, which are never used in the 
literatures. These two determinants provide another contribution since they can measure levels of conflicts in 
own country and conflicts between countries.There is another gap since other literatures investigate only one 
aspect, capital flight or FDI. Thus, investigation both of them can develop another contribution.  
 

SCOPE OF THE EXPERIMENT 
 This paper investigated the effect of political uncertainty to the capital flows of over 51 countries, 
composed of 30 emerging countries and 21 developed countries. Fourteen of those emerging countries were 
in Asia and the other twenty-one were emerging countries in other regions.  The data set was composed of a 
time series, ranked from 1981 to 2008, for each cross-sectional country. 
 

METHODOLOGY 
 1.  The measurement of capital flight; Since the effects of political instabilities on capital flows are 
my consideration. FDI and capital flight are set as dependent variables. There are five ways to calculate capital 
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flight. In addition, FDI data is gathered from World Development Indicators & Global Development Finance, 
World Bank.  
       1.1 The Residual Method; The residual method measures capital flight by comparing between 
the sources of capital inflows and the uses of these inflows. Under this method, the sources of fund are the net 
inflows of foreign direct investment and net increases in external debt where as the uses of fund are measured 
from current account deficit and addition to foreign reserves. All of indicators derive from the balance of 
payment except external debt that will be replaced by the amount of external debt quoted in the World Bank 
instead because it provides accurate outcome.  
       1.2 The Dooley Method; Dooley (1986) defines capital flight as the total amount of externally 
held assets of the private sector that do not create income recorded in the balance of payments.  
       1.3 The Hot Money Method; Gibson and Tsakalotos (1993) are authors who have used the hot 
money method to calculate capital flight. Following the same idea as the Dooley method, capital flight under 
the hot money method is defined as capital outflows that are unrecorded. This is because capital flight tends 
to move illegally. These capital outflows are believed to be recorded in the net errors and omissions. Besides, 
capital flight is also determined as short-term capital outflows so medium-term and long-term are excluded in 
the calculation.  
 Table below shows statistical values of FDI and capital flight calculated by three methods. The 
statistical values of the dependent variables are reported in the same manner as independent variables. 
 

Table1: Descriptive statistics             

Variables  Mean 
 
Median 

 
Maximum 

 
Minimum 

 Std. 
Dev. 

 
Observations 

 Cross 
sections 

FDI 9.24 2.27 328.33 -35.60 26.81 956.00 51.00 
DOOLEY 7.85 0.84 540.65 -1,782.29 80.95 956.00 51.00 
RESIDUAL 6.85 1.13 298.08 -543.49 45.66 956.00 51.00 

HOTMONEY 11.79 1.57 718.05 -318.47 45.82 956.00 51.00 
 
 2. Political variable; Several aspects of political conflict were taken into consideration and measured 
by using a political index. The political indices derived from the Freedom House organization and the Center 
for Systemic Peace (CSP). 
 The degree of freedom in the electoral process, political pluralism and participation, and functioning 
of governments was measured by the Political Right index (RIGHTS). Numerically, political rights were rated 
on a scale of 1 to 7, with 1 representing the most free and 7 representing the least free.  
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 The degree of freedom in expression, assembly, association, and religion was measured by the Civil 
Liberties index (CIVIL). Civil liberties were rated on a scale of 1 to 7, with 1 representing the most free and 7 
representing the least free.  
 The degree of democracy was considered in the aspects of the competitiveness of political participation, 
the openness and competitiveness of executive recruitment and constraints on the chief executive. The degree 
of democracy and autocracy was measured by the Polity 2 index (Polity2). The degree is rank from -10 (full 
autocracy) to 10 (full democracy).  
 The interstate conflicts were examined with respect to two aspects, warfare and civil violence. Thus, 
the interstate conflicts index (INTTOT) is the summed magnitudes of all interstate warfare and civil violence.  
The intrastate conflicts are also considered into two aspects as the interstate conflicts, warfare and civil violence. The 
intrastate conflicts (CIVTOT) are the summed magnitude of all intrastate conflicts    
 3. Panel Data Analysis;  The pooled cross-sectional model and the other two models of panel data 
analysis, fixed effect and random effect, were applied in this study. The Chow test was chosen for testing 
whether intercepts and coefficients which are slopes of the regression are constant over time. Furthermore, the 
Hausman test was also applied to justify whether both fixed effect and random effect models were 
appropriate, or only one of them could be used properly.  
 4. Capital flight and Foreign direct investment models;  The pooled cross-sectional and panel data 
are applied to study the effect of political instabilities to capital flight and foreign direct investment. The 
regression models of capital flight and foreign direct investment in general form can be generated as follow:  
  4.1 Capital flight 

                       

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12

2it i it it it it

it it it it it

it it it it

CF POLITY INTTOT CIVTOT RIGHTS

CIVIL DEPR GDPPC INFL TRADE

AID DEBTS EDEBT

    

    

   

     

    

  

(8) 

 
  4.2 Foreign direct investment 

                      

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12

2it i it it it it

it it it it it

it it it it

FI POLITY INTTOT CIVTOT RIGHTS

CIVIL DEPR GDPPC INFL TRADE

AID EXR EDEBT

    

    

   

     

    

  

(9) 

  
Both equations contain other control variables which are deposit rate (DEPR), GDP per capita (GDPPC), 
inflation rate (INFL), Trade openness (TRADE), net development aid (AID), external debt (EDEBT), debt in 
service (DEBTS) and exchange rate (EXR). 
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EMPIRICAL RESULT 
 The table below shows the effect of political instabilities on FDI and capital flight in emerging 
market.  

Table2: Estimated Coefficients, Emerging market   
  FDI Residual Dooley Hot money 
c 5.3586 0.2427 5.7221 -1.9914 

 
(3.8128) (5.4214) (4.9015) (2.1387) 

POLITY2 0.4221*** 0.3745 0.3685 0.1726** 

 
(0.1095) (0.2259) (0.2543) (0.0684) 

INTTOT -2.4849 -2.4698 -3.5521 0.2120 

 
(2.7348) (4.9399) (2.6634) (1.0587) 

CIVTOT -0.3036 -1.6595 -0.0891 0.1330 

 
(0.4675) (1.3279) (0.5538) (0.1797) 

RIGHTS 2.0344*** 2.6869*** 0.2091 0.2480 

 
(0.4250) (1.0359) (0.7857) (0.4590) 

CIVIL 
-

2.7792*** -0.5589 -1.3099 -0.1631 

 
(0.9468) (0.7383) (1.2819) (0.4758) 

DEPR -0.0007 0.0005 0.0011 0.0006 

 
(0.0009) (0.00116) (0.0008) (0.0004) 

D(GDPPC) 0.0008 0.0032** 0.0020*** 0.0003 

 
(0.0005) (0.0015) (0.0006) (0.0002) 

INFL -0.0040 -0.0023 -0.0021 -0.0019 

 
(0.0037) (0.0034) (0.0020) (0.0015) 

TRADE 0.2468** 0.0225 -0.1193 0.0743 

 
(0.0987) (0.1137) (0.1557) (0.0486) 

AID -0.0000** -0.0000 0.0000 0.0000 

 
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

EDEBT 0.0003*** 0.0003** 0.0004*** 0.0003*** 

 
(0.0000) (0.0002) (0.0001) (0.0000) 
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Table2: (continued) 
 

Table2: Estimated Coefficients, Emerging market   
  FDI Residual Dooley Hot money 
 
EXR 

- 
0.0000*** 

   
 

(0.0000) 
   DEBTS 

 
0.0000 0.0000*** 0.0000 

    (0.0000) (0.0000) (0.0000) 
R-squared 0.6112 0.4659 0.4363 0.4599 
Adjusted R-
squared 0.5788 0.4178 0.3855 0.4149 
Mean dependent 
var 5.8099 6.1376 4.0248 2.6600 
SD dependent var 13.7417 20.7237 17.3249 8.0758 

  **Coefficient is significant at the 5% level, *** Coefficient is significant at the 1% level 

 

CONCLUSION 
 The objective of this paper is to investigate the effect of political instabilities on capital flight and foreign 
direct investment.  
 The panel data analysis is used and the data series is ranked from 1981 to 2008. Some results in this 
paper provide different aspects from other papers. This paper finds that there are both positive and negative 
effects of political instabilities on foreign direct investment and capital flight in emerging market.The degree 
of democracy and freedom in expression provide positive effect to foreign direct investment as this paper 
expect. However, the degree of freedom in political participation has negative effect on FDI. This is because 
strict government tends to closely control labor force and protect the claims of foreign investors, then 
inducing FDI Falk (2002).  
 In the aspect of capital flight, the degree of freedom in political participation negatively affects capital 
flight. This is because less freedom in political participation drives political conflictwhich causes capital 
flight. However, high degree of democracy increases capital flight. This positive effect can be happened via 
financial liberalization. High degree in democracy contributes to liberality in financial market which creates 
uncertainty of capital flows. 
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RECOMMENDATION 
 This research investigates the effect of political instabilities on capital flight and FDI. It is found that 
political instabilities cause both positive and negative effect. For further study, portfolio investment flow could be 
added in the study and see how political instabilities affect on it. 
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ความสัมพนัธ์ทางสังคมและผลที่มีต่อการผดิช าระหนีเ้งนิกู้กองทุนหมู่บ้าน 
A RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL TIES AND LOANING 

DEFAULT OF THAILAND VILLAGE FUND 
 

ชุติมา เกรียงพนัธ์ุ* 
Chutima Kriengphan 

 

บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการผดิช าระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้น ขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาไดจ้ากการออกแบบสอบถามผูท่ี้กูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นในพื้นท่ี จ านวน 15 หมู่บา้น รวมทั้งส้ิน 250 คน 
ประมาณค่าโดยใชแ้บบจ าลองโลจิสติก (logistic regression) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ี 
ไดแ้ก่ อาย ุสัดส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัในรอบ 1 ปี/เงินกูก้องทุน ความถ่ีในการติดตามเงินกูข้องกรรมการกองทุน
หมู่บา้น ความสัมพนัธ์ทางสังคม จ านวนผูมี้งานท าในครอบครัวและอาชีพเกษตรกรรม ในขณะท่ีตวัแปรเงินฝาก
สัจจะ การกูเ้งินจากแหล่งเงินกูน้อกระบบ และระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อการผิดช าระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้น 
สรุปไดว้า่ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเขม้แข็งนั้น มีส่วนช่วยให้สมาชิกท่ีกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นช าระคืนหน้ีได้
ตรงตามก าหนดเวลา 
ค าส าคัญ:  ความสัมพนัธ์ทางสังคม, การผดิช าระหน้ี 
 

ABSTRACT 
     This research aimed to analyze factors which affected debt default in village and urban community 
funds payment. The information was collected by providing questionnaires to 250 villages and urban fund debtors 
in 15 villages. Logistic regression is applied for evaluation. According to the study, it was found that there were 
significant numbers of factors which influenced debt payment. Those were age, proportion of individual average 
annual income per a fund, frequency of monitoring debt payment, social relations, the number of employed 
family member and agricultural occupation. However, level of education, amount of truth deposit in funds and 
amount of external market loaning money did not influence debt payment. Lastly, a high strength of social relations 
encouraged funds members to repay money on time.  
Keywords: social ties.  loaning default. 
 
 
* คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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บทน า  
 สาเหตุหน่ึงของปัญหาความยากจนเกิดจากการท่ีผูท่ี้มีรายได้น้อยไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบเช่น ธนาคารพาณิชยไ์ด ้เน่ืองจากขาดหลกัทรัพยค์  ้าประกนัในการกูเ้งิน ท าให้พวกเขาเหล่าน้ีตอ้งหนัไป
พึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซ่ึงรัฐบาลได้เห็นความส าคญัในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว หน่ึงในนโยบายของ
ภาครัฐ คือ การเปิดโอกาสให้คนยากจนในการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือดงักล่าวโดยการจดัตั้งระบบการเงินฐานราก 
หรือ Microfinance ข้ึนมา  
 กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ถือไดว้า่เป็นหน่ึงในระบบการเงินฐานรากหรือ Microfinance 
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ก่อตั้งข้ึนในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2544 โดยริเร่ิมจากนโยบายของพรรคไทยรักไทย ในการจดัตั้ง 
ใหมี้กองทุนหมู่บา้น หมู่บา้นละ 1 ลา้นบาท ซ่ึงครอบคลุมหมู่บา้นกวา่ 80,000 หมู่บา้นทัว่ประเทศ มีวตัถุประสงค์
ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บา้นและชุมชนเมือง เพื่อการลงทุนพฒันาอาชีพและสร้างงาน สร้างรายได ้
ลดรายจ่าย น าไปสู่การสร้างกองทุนสวสัดิการท่ีดีแก่ประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ทอ้งถ่ินมีความ 
สามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการกองทุนของตนเอง  เพื่อสร้างศกัยภาพในการสร้างเสริมความเขม้แข็ง
ดา้นสังคมและดา้นเศรษฐกิจของประชาชนอนัน าไปสู่การพึ่งพาตนเองต่อไป จากการเร่งอดัฉีดเงินลงไปสู่หมู่บา้น
อยา่งรวดเร็วอาจท าใหเ้กิดภาวะฟองสบู่  ขาดการระมดัระวงัในการใชเ้งิน น าไปสู่ปัญหาการเกิดหน้ีเสียของกองทุน
หมู่บา้นได ้   
 จากปัญหาท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงมีงานวจิยัท่ีศึกษาบทบาทของความสัมพนัธ์ทางสังคม (social ties) ระหวา่ง
กลุ่มสมาชิก เช่น การศึกษาของ Besley & Coate  (1995) และ Floro & Yotopoulos  (1991) ท่ีเห็นวา่ ความสัมพนัธ์
ทางสังคมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการควบคุมภายในกลุ่ม โดยความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มอาจจะช่วยควบคุม 
และท าใหส้มาชิกช าระคืนเงินกู ้เน่ืองจากการไม่จ่ายช าระคืนเงินกูจ้ะมีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลเหล่านั้น
ในการท่ีจะอยู่ในสังคม ยิ่งกวา่นั้นการผิดนดัช าระหน้ีจะส่งผลทางลบแก่กลุ่มสมาชิก ทั้งในดา้นความมัง่คัง่ใน
ปัจจุบนัและโอกาสในการกูย้มืในอนาคต ซ่ึงปัจจยัทางสังคมดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัการคา้งช าระหน้ีเงินกู ้
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการผดิช าระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้น 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ใช้กรณีศึกษากองทุนหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 15 กองทุน 
โดยการออกแบบสอบถามสมาชิกท่ีกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้น จ านวนทั้งส้ิน 250 คน และวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาจากการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยการสนทนาแบบกลุ่ม (focus group discussion) และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in- depth interview) ของสมาชิกท่ีกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ
การวเิคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองโลจิสติก (logistic regression) 
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ผลการวจิัย 
 จากการศึกษาถึงสภาพทัว่ไป ปัจจยัทางสังคมและปัจจยัทางเศรษฐกิจของสมาชิกท่ีกูเ้งินจากกองทุน
หมู่บา้น จ านวน 250 ราย พบวา่ สมาชิกท่ีกูเ้ป็นเพศชายร้อยละ 42 เพศหญิงร้อยละ 58 โดยส่วนใหญ่เป็นผูกู้ท่ี้มี
อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.4 ระดบัการศึกษาของผูกู้ส่้วนใหญ่อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 48 ในส่วนของผูมี้งานท าในครอบครัวพบวา่ มีจ  านวน 1 คน จ านวน 121 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 48.4 โดยผูกู้ส่้วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/ลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 52.8 ในส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนของผูกู้อ้ยูท่ี่ประมาณ 34,852 บาท ในส่วนของรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนของผูกู้อ้ยู่ท่ีประมาณ 28,942 บาท ใน
ส่วนของยอดเงินกูก้องทุนหมู่บา้นเฉล่ียอยูท่ี่ 17,600 บาท โดยยอดเงินฝากสัจจะเฉล่ียอยูท่ี่ 4,039.20 บาท มีแหล่ง
เงินกูอ่ื้น ๆ นอกเหนือจากกองทุนหมู่บา้น ไดแ้ก่ แหล่งเงินกูน้อกระบบร้อยละ 36.4 ญาติพี่นอ้งหรือเพื่อนบา้น 
ร้อยละ 35.2 และไม่ไดกู้จ้ากแหล่งอ่ืน ร้อยละ 24.4 ในส่วนของแหล่งเงินท่ีน ามาช าระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้น
พบวา่ ส่วนใหญ่มาจากรายไดข้องครอบครัว ร้อยละ 46.8 และเงินท่ีกูน้อกระบบ ร้อยละ 21.2 ในส่วนของสภาพ
การช าระหน้ีกองทุนหมู่บา้นในปัจจุบนัพบวา่ ช าระไดค้รบ ร้อยละ 83.6 และช าระไดบ้างส่วน ร้อยละ 16.4 ใน
ส่วนของความคิดเห็นของสมาชิกท่ีกูเ้งินกองทุน ว่าการคา้งช าระหน้ีหรือช าระหน้ีไม่ตรงเวลาจะกระทบถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัคนในหมู่บา้น/ชุมชน พบวา่ กระทบ ร้อยละ 56.4 ในส่วนของความใส่ใจกบัคนในหมู่บา้น
เม่ือทราบหรือคิดวา่คา้งช าระหน้ีหรือช าระหน้ีไม่ตรงเวลา พบวา่ใส่ใจ ร้อยละ 59.2  
 จากการศึกษาถึงปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นพบว่า ในส่วนความถ่ี
ของกรรมการกองทุนต่อการติดตามหน้ีของสมาชิกผูค้า้งช าระในรอบ 1 เดือน ตอบวา่มาก คิดเป็นร้อยละ 32.4 
ในส่วนของความรู้สึกเกรงใจหรืออบัอายท่ีท่านมีต่อประธาน/กรรมการกองทุนเม่ือโดนทวงถามถึงการช าระหน้ี
เงินกู ้ตอบวา่นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 41.6 ในส่วนของการประจาน/ปิดประกาศช่ือคนท่ีคา้งช าระหน้ีเงินกู ้ตอบว่า
มาก คิดเป็นร้อยละ 50  
 พิจารณาในส่วนของการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผิดช าระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้น โดยใชแ้บบจ าลอง 
โลจิสติก (logistic regression) พบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 และระดบันยัส าคญั .01 ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อการผิด
ช าระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้นประกอบดว้ย 6 ปัจจยั คือ อายุ  สัดส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัในรอบ 1 ปี/เงินกูก้องทุน 
ความถ่ีในการติดตามเงินกูข้องกรรมการกองทุนหมู่บา้น ความสัมพนัธ์ทางสังคม จ านวนผูมี้งานท าในครอบครัว 
และอาชีพเกษตรกรรม ในขณะท่ีตวัแปรเงินฝากสัจจะ การกูเ้งินจากแหล่งเงินกูน้อกระบบ และระดบัการศึกษา 
ไม่มีผลต่อการผดิช าระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้น  
 จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยการสนทนาแบบกลุ่ม (focus group discussion) และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (in-depth interview) ของสมาชิกท่ีกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในพื้นท่ี
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระคืนเงินกูก้องทุนหมู่บา้นนั้น ไดแ้ก่ 
การติดตามเงินกูข้องคณะกรรมการกองทุน ปัจจยัดงักล่าวถือเป็นปัจจยัดา้นการบริหารจดัการกองทุนซ่ึงนบัเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น ซ่ึงในหลาย ๆ พื้นท่ีนั้นประสบปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการกองทุน อนัเกิดจากความไม่มีประสบการณ์ในดา้นการบริหารหรือความรู้สึกไม่ไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของกองทุนหรือของชุมชน ในขณะท่ีอีกหลายกองทุนคณะกรรมการมีผูน้ าท่ีมีประสบการณ์จากการรับ
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ราชการหรือท างานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาก่อน ท าให้การบริหารจดัการของกองทุนหมู่บา้นตนเองเป็นไป
อย่างมีระบบ ตรงตามกฎระเบียบ เกิดประโยชน์ในดา้นสวสัดิการแก่ชุมชนหรือหมู่บา้นของตนเป็นอยา่งมาก 
นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นตวัผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ความเกรงใจและเคารพนับถือในตวัของประธานกองทุนซ่ึงเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีน่านบัถือของคนในหมู่บา้น ท าให้เวลาบอกกล่าวหรือขอความร่วมมืออะไร ชาวบา้นก็จะท าตามดว้ย
ความเต็มใจ และปัจจยัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีมีระหวา่งคนในหมู่บา้นหรือชุมชน โดย
ชุมชนไหนมีความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แขง็ อยูก่นัอยา่งเครือญาติ มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมหรือเช้ือสายเดียวกนั ก็จะ
มีความรู้สึกท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั พบเห็นไดจ้ากหมู่บา้นท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่มีเช้ือสายรามญัท่ีมีประเพณีสงกรานต์
เป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างหมู่บา้น ท าให้ชาวบา้นในพื้นท่ีดงักล่าวค านึงถึงตวัแปรความสัมพนัธ์ทาง
สังคมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากยอมไม่ไดท่ี้จะตอ้งถูกชาวบา้นติฉินนินทา หรือเลิกคบคา้สมาคมดว้ย ในขณะท่ี
บางชุมชนหรือบางหมู่บา้นท่ีมีคนต่างถ่ินอพยพเข้ามาอยู่อาศยั ซ่ึงความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิก
อ่อนแอ ท าให้ไม่มีผลในการช าระคืนเงินกูก้องทุนหมู่บา้น โดยมองว่าการท่ีจะช าระคืนหรือไม่นั้น เป็นความ
รับผดิชอบและศีลธรรมในตวัของแต่ละบุคคลมากกวา่ 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 ความหลากหลายของชุมชนท่ีมีก่อนท่ีกองทุนหมู่บา้นจะเขา้ไป ล้วนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความ
แตกต่างของกองทุนหมู่บา้นในแต่ละพื้นท่ี หมู่บา้นใดท่ีมีทุนชุมชนหรือความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเขม้แข็ง จะ
ส่งผลใหมี้การจดัการกองทุนหมู่บา้นฯ ไปในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ในขณะท่ีหมู่บา้นใดมีทุนชุมชน
หรือความสัมพนัธ์ทางสังคมอ่อนแอ อาจจะประสบกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการบริหารจดัการ
กองทุนหมู่บา้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสวสัดิการชุมชนท่ีจะเกิดข้ึนกบัหมู่บา้นนั้นได ้
 ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการผดิช าระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้น พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ี
เงินกูก้องทุนหมู่บา้น ไดแ้ก่ อาย ุ สัดส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัในรอบ 1 ปี/เงินกูก้องทุน ความถ่ีในการติดตามเงินกูข้อง
กรรมการกองทุนหมู่บา้น ความสัมพนัธ์ทางสังคม จ านวนผูมี้งานท าในครอบครัว และอาชีพเกษตรกรรม จาก
การสัมภาษณ์กรรมการกองทุนหมู่บา้น ตลอดจนสมาชิกกองทุนหมู่บา้น สรุปไดว้า่ ตวัแปรความสัมพนัธ์ทางสังคม
และการติดตามเงินกู้ของกรรมการกองทุนมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการช าระคืนหน้ีเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน ถ้า
ความสัมพนัธ์ทางสังคมของชุมชนใดมีความเขม้แขง็ รวมถึงการบริหารจดัการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น
มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้หมู่บา้นหรือชุมชนเหล่านั้นมีทุนชุมชน เกิดการจดัสวสัดิการท่ีเอ้ือประโยชน์แก่
สมาชิกในหมู่บา้นและชุมชนดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นตวัสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่กองทุนหมู่บา้นต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผิดช าระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้นในคร้ังต่อไป ควรเพิ่มตวัแปรท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ เช่น ภาระหน้ีสินอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเงินกองทุน จ านวนคร้ังในการขอกูเ้งินกองทุนหมู่บา้น เป็นตน้ 
เพื่อใหก้ารวเิคราะห์มีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
 2.  การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผดิช าระหน้ีเงินกูก้องทุนหมู่บา้นโดยใชแ้บบจ าลองโลจิสติกในคร้ังน้ี 
เก็บขอ้มูลจากการออกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น หากจะน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช ้ควรใชป้ระชากร
ของสมาชิกท่ีกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นทั้งหมด เพื่อความแม่นย  าในการอธิบายผล 
 3.  ในการน าผลการวิเคราะห์ที่ไดไ้ปประยุกตใ์ชน้ั้น ควรใชก้ารวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผดิช าระหน้ีและใชเ้คร่ืองมือในการปล่อยกูแ้ก่สมาชิกกองทุนหมู่บา้นอ่ืน ๆ ประกอบ 
การพิจารณาอนุมติั 
 

บรรณานุกรม  
เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ.  (2534).  ปัจจัยก าหนดแหล่งเงินกู้และระดับการกู้ยมืของครัวเรือนชนบท.  กรุงเทพฯ:   

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
Besley, T., & Coate, S.  (1995).  Group lending, repayment incentives and social collateral.  Journal of  

 Development Economics,46(1), pp. 1–18. 
Conning, J.  (1996). Group lending, moral hazard and the creation of social collateral (Online).   
 Available:  http://www.iris.umd.edu/Reader.aspx?TYPE=FORMAL_PUBLICATION&ID= 
 1fbd4a00-a402-4b26-b59e-70868077b25f [2011, December 12]. 
Diagne, A.  (1998).  Default incentives, peer pressure, and equilibrium outcomes in group-based  
 lending programs. Chicago:  American Economic Association. 
Ghatak, M., & Guinnane, T. W.  (1999).  The economics of lending with joint liability:  theory and practice.   
 Journal of Development Economics, 60(1) , pp. 533–556. 
Floro, S., & Yotopoulos, P. A.  (1991).  Informal credit markets and the new institutional economics: the  
 case of the Philippine agriculture.  Boulde, CO:  Westview Press. 
Hulme, D.  (1990).  Can the Grameen Bank be replicated? Recent experiments in Malaysia, Malawi and Sri  
 Lanka.  Development Policy Review, 8(3), pp. 287–300. 
Ghatak, Maitreesh, & Guinnane, Timothy W.  (1999).  The economics of lending with joint liability: theory  
 and practice. Journal of Development Economics, 60(1), pp.195–228. 
Mondal, W. I., & Tune, R. A.  (1993).  Replicating the Grameen Bank in North America:  the good faith  

fund experience.  San Francisco:  Westview Press. 
 



107 

 

 

 

Montgomery, R., Bhattacharya, D., & Hulme, D.  (1996).  Credit for the poor in Bangladesh: the BRAC  
 rural development programme and the government thana resource development and employment 
 programme. Finance against poverty, 2, pp. 94-176. 
Stiglitz, Joseph, & Hoof, Karl.  ( 1990).  Introduction:  Imperfect information and rural credit market puzzles  
 and policy perpective.  The World Bank Economic Review, 4(3), pp. 235-250. 
Wydick, B.  (1999). Can social cohesion be harnessed to repair market failures? Evidence from group  
 lending in Guatemala.  Economic Journal, 109, pp. 463–475. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



108 

 

 

 

กลยุทธ์การส่ือสารและการรับรู้รูปแบบ โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม 
ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

THE COMMUNICATION STRATEGIES AND THE CONSUMERS 
PERCEPTION ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  PROJECT                                                          

OF THAI BEVERAGE PLC, LTD. (THAILAND) 
 

โชติรัตน์ ศรีสุข* 
Chotirat Srisuk 

ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ** 
Taninrat Rattanapongpinyo, Ph.D. 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารของโครงการ CSR ของบริษทั ไทยเบฟเวอ
เรจ จ ากดั (มหาชน) และ  2) เพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบโครงการ CSR ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
ของผูบ้ริโภค ลักษณะการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจยัเอกสารและการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคลากรในบริษทั และผูบ้ริโภคสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เบียร์ ท่ีเป็นชายอายุระหวา่ง 
25-30 ปี และใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวจิยั  
 ผลการวจิยัพบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารท่ีใชใ้นโครงการ CSR ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
จ าแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กลยุทธ์การส่ือสารภายใน ใชก้ารส่ือสารจากบนสู่ล่าง คือมีการถ่ายทอดจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงลงสู่ผูบ้ริหารระดบักลางไปจนถึงผูป้ฏิบติั เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR 
ของบริษทั และกลยทุธ์การส่ือสารภายนอกองคก์รไดเ้ลือกใชก้ารส่ือสารผา่นเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจร ไดแ้ก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ป้ายโฆษณา ส่ือกลางแจง้ ส่ือส่ิงพิมพ ์การจดักิจกรรมพิเศษ การเป็น
ผูอุ้ปถมัภกิ์จกรรม และส่ือออนไลน์ 
 ส าหรับการรับรู้รูปแบบโครงการ CSR พบวา่ ผูบ้ริโภคเห็นวา่ การท าโครงการ CSR เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดีใหแ้ก่บริษทั กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภครับรู้จะอยูใ่นรูปแบบของการบริจาคส่ิงของหรือสินคา้จากบริษทัเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือชุมชน ซ่ึงโครงการท่ีผูบ้ริโภครู้จกัและสามารถจดจ าไดดี้คือ “โครงการไทยเบฟ…รวมใจตา้นภยัหนาว” 
โดยผูบ้ริโภครับรู้ว่าโครงการน้ีด าเนินการโดยการแจกจ่ายผา้ห่มให้แก่ผูป้ระสบภยัหนาวเป็นประจ าทุกปี ซ่ึง
ผูบ้ริโภคพบเห็นไดจ้ากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์  
 ค าส าคัญ: กลยทุธ์การส่ือสาร, ความรับผดิชอบต่อสังคม, บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
 
* คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
** อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study communication strategy of Thai Beverage PLC, LTD. 

(Thailand)’s Corporate Social Responsibility (CSR) project and the consumers perception of Thai Beverage 
PLC, LTD. (Thailand) CSR forms. This research was conducted by using qualitative methods: Documentary 
study and in-depth interviews were applied to analyze staff members and a group of Thai Beverage and beer’s 
male consumers, who were 25-30 years of age. The data were descriptively analyzed in order to answer the 
research questions. The research showed that there were two types of communication strategies used in CSR 
of Thai Beverage Company Limited (PCL). First, the internal communication was top-down communication 
strategies from senior executives to middle management and then to practitioners.  All levels of the personnel 
had the opportunity to participate in CSR activities of the company. The other was external communications 
strategy which was Integrated Marketing Communication (IMC), and TV advertising, outdoor media, printed 
media, event, event sponsorships and online publications. 

The additional results showed that the consumers realized that CSR’s aim was to create a good image 
for the company.  Most activities were in the forms of a goods’ or merchandise’s donation from company in 
order to help community or society.  The CSR project that consumers could recognize is “ThaiBev ... Against 
the cold”.  The consumers perceived that the project was processed by distributing blankets to those who suffered 
from cold in every winter by TV advertising. 
Keywords: communication strategies.  corporate social responsibility. Thai Beverage PLC, LTD. 
 

บทน า 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility หรือ CSR เป็นแนวคิดท่ี

เป็นกระแสไปทัว่โลก องคก์รหรือบริษทัต่าง ๆ ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม CSR หมายถึง การเอ้ือประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม โดยไม่
เบียดเบียนฝ่ายใด องค์กรท่ีมี CSR ย่อมไม่ขูดรีดลูกจา้งแรงงาน ไม่ฉ้อโกงลูกคา้ ไม่เอาเปรียบคู่คา้ ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม หรือท าร้ายชุมชนโดยรอบท่ีตั้งขององคก์รดว้ยการก่อมลพิษ เป็นตน้ องค์กรท่ีขาด CSR ยอ่มสะทอ้น
ถึงการขาดความโปร่งใส ปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีส าคญัประการหน่ึงในการท า CSR คือ การสนบัสนุนจากผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ซ่ึงส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดทศันคติท่ีดีและน าไปสู่การ
ปฏิบติั กระบวนการท่ีจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จไดน้ั้นตอ้งใชเ้คร่ืองมือส าคญัคือ “การส่ือสาร” องคก์รที่ประสบ
ความส าเร็จในการท า CSR จะมีเคร่ืองมือและช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขา้ถึงและมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัได ้เพื ่อให้กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจที่เกิดข้ึนไดร้ับการตอบรับจากทุกส่วนภายในองค์กร เพราะเม่ือทุกคนมี
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีทศันคติท่ีดี ย่อมยินดีท่ีจะร่วมมือในการท ากิจกรรม ดงันั้น CSR จึงเป็นเร่ืองของทุกคน
และเป็นความย ัง่ยนืภายในองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
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บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ” เป็นบริษทัหน่ึง ท่ีมีปณิธานหลกัในการจดัท า
โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ดงัท่ีไดส้ะทอ้นผา่นโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองมาโดย
ตลอดเป็นเวลาหลายปี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคม ดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณสุข ดา้น
ศิลปวฒันธรรม ดา้นกีฬา โดยมุ่งเนน้ความส าคญัต่อการให้ในทุกมิติ เช่น การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ธรรมชาติในช่ือโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจตา้นภยัหนาว” ท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองและยาวนานถึง 10 ปี 
กิจกรรมแคมเปญโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกในการท าความดี ในช่ือโครงการ “เพื่อ
ประโยชน์สุข” เป็นตน้ 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัสนใจศึกษากลยุทธ์การส่ือสารและการรับรู้รูปแบบโครงการ CSR ของ
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) โดยหวงัว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารทาง
การตลาดท่ีบริษทัเอกชนใช้ในการส่ือสารเร่ืองโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งผลถึงการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ อย่างไร โดยใช้บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากมีการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
เพื่อศึกษาถึงกลยทุธ์การส่ือสารของโครงการ CSR ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) และการ

รับรู้รูปแบบโครงการ CSR ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภค 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  มี 2 ส่วน ไดแ้ก่  1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคลากร
ในบริษทัและผูบ้ริโภคสินคา้ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดย
ใชแ้นวค าถามแบบไม่มีโครงสร้างค าถามแน่นอน (in structured interview) ไม่ไดก้  าหนดค าตอบไวต้ายตวัจึงมี
ความยดืหยุน่สามารถปรับเปล่ียนได ้ 2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์
การส่ือสารและการรับรู้รูปแบบโครงการ CSR ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เวบ็ไซตต่์างๆ 
และรายงานประจ าปีของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)  

การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่ือสารของโครงการ 
CSR ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) และผลจากการส่ือสารท่ีมีต่อการรับรู้รูปแบบโครงการ CSR ของ
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภค 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

ศึกษากลยทุธ์การส่ือสารโครงการ CSR ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ครอบคลุมเฉพาะกลยุทธ์
การส่ือสารที่ใชเ้พื่อส่ือสารกิจกรรมเพื่อสังคม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคม ดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณสุข ดา้น
ศิลปวฒันธรรม และดา้นกีฬา โดยศึกษาจากเอกสาร เวบ็ไซตต่์าง ๆ สัมภาษณ์บุคลากรภายในบริษทัและผูบ้ริโภค
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สินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เบียร์ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เบียร์ชา้ง เบียร์อาชา และเบียร์
เฟดเดอร์บรอย โดยผูใ้หข้อ้มูลจะตอ้งเป็นผูช้ายท่ีมีอาย ุ25-30 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษทั มุ่งศึกษาถึงการ
รับรู้รูปแบบของโครงการ CSR ของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ในมุมของผูบ้ริโภค ใชร้ะยะเวลาใน
การเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 

ผลการวจิัย   
 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) มีกลยทุธ์การส่ือสารอยูด่ว้ยกนั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1.  กลยุทธ์การส่ือสารภายในองค์กร เน่ืองจากวตัถุประสงคใ์นการท าโครงการ CSR ของบริษทั ไทย
เบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) คือ เพื่อสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีให้แก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการปลูกฝังคนในองคก์ร
และประชาชนทัว่ไปให้อนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบัช่วยเหลือสังคมโดยรวม ซ่ึงในรายงานประจ าปี 
2553 แสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัใหค้วามส าคญักบัการส่ือสาร CSR ตั้งแต่ภายในองคก์ร ดว้ยการปลูกฝังบุคลากรให้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการท ากิจกรรม CSR และยงัระบุเร่ืองของ CSR ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจคือ สร้าง
ประโยชน์ใหแ้ก่สังคม และในปรัชญาการด าเนินธุรกิจ ท่ีกล่าวถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการด าเนินการ
ใหมี้สาระส าคญัท่ีจะสร้างสรรคแ์ละจรรโลงความสมบูรณ์ของธรรมชาติและคุณภาพของมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนืดว้ย
การเป็นองคก์รสีเขียว องคก์รท่ีรักสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถูกก าหนดไวใ้นระดบันโยบาย CSR เพื่อให้ 
พนกังานมีส่วนร่วมนั้น มีทั้งวธีิการท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในส่วนของวธีิการท่ีเป็นทางการนั้นฝ่ายท่ี
จดักิจกรรมจะแจง้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนกังานโดยตรง และมีการติดต่อผา่นผูจ้ดัการในแต่ละสาขา
เพื่อเชิญชวนใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรม การส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการนั้นพนกังานจะมีการชวนกนัแบบปากต่อ
ปากในลกัษณะเพื่อนชวนเพื่อนใหไ้ปร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทัดว้ยกนัตามความสมคัรใจ 
 2.  กลยทุธ์การส่ือสารภายนอกองคก์ร บริษทัมีการวางแผนการส่ือสารในโครงการ CSR ก าหนดให้ส านกั
ส่ือสารองคก์รซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างองคก์ร ดูแลเร่ืองการส่ือสารในกิจกรรมของบริษทัไปสู่สาธารณะ 
โดยการส่ือสารโครงการ CSR จะให้ความส าคญักบัโครงการเด่น ๆ เช่น “โครงการไทยเบฟ...รวมใจตา้นภยัหนาว”  
“โครงการเมาไม่ขบั”  “โครงการเพื่อเทิดพระเกียรติ”  “โครงการไทยเบฟ ไทยทาเลน้ท์” เป็นตน้ และเลือกใช้
การส่ือสารผา่นเคร่ืองมือทางการตลาดแบบครบวงจร ไดแ้ก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ป้ายโฆษณา ส่ือกลางแจง้ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์การจดักิจกรรมพิเศษ การเป็นผูอุ้ปถมัภกิ์จกรรมและส่ือออนไลน์ น าเสนอโดยเนน้ภาพของการแสดงออก
ถึงความรับผดิชอบต่อสังคม การใหห้รือบริจาคส่ิงของ การรณรงคใ์นโครงการต่าง ๆ หรือการสร้างจิตส านึกท่ีดี
ใหแ้ก่สังคม การสัมภาษณ์บุคลากรภายในบริษทัพบวา่ เร่ืองของการส่ือสารทางตลาดกบัโครงการ CSR นั้น ไม่ไดเ้นน้
ไปท่ีการประชาสัมพนัธ์โครงการเท่าใดนกั หากเทียบจ านวนโครงการท่ีท า เพราะบริษทัมีการท ากิจกรรม CSR 
อยูห่ลายกิจกรรม และยงัมีกิจกรรม CSR อีกมากที่คนทัว่ไปไม่รู้จกั จะมีแต่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเท่านั้นที่รับรู้ 
เน่ืองจากบริษทัตอ้งการใชง้บประมาณในการท าโครงการ CSR ให้ไดป้ระโยชน์แก่สังคมมากท่ีสุด ไม่ไดต้อ้งการ
ท าเพื่อสร้างภาพลกัษณ์เป็นหลกั ถึงแมว้า่การใชส่ื้อมวลชนนั้นเป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่จะตอ้งใช้
งบประมาณจ านวนมากในการซ้ือส่ือ ดงันั้นจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการท ากิจกรรมให้ประสบความส าเร็จในทางสังคมเพื่อ 
ใหป้ระชาชนไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริงมากกวา่การพยายามท าเพื่อใหค้นทัว่ไปรับรู้เพื่อความส าเร็จในทางภาพลกัษณ์  
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การสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคท่ีเป็นชายมีอาย ุ25-30 ปี เก่ียวกบัการรับรู้รูปแบบโครงการ CSR พบวา่ ผูบ้ริโภค
มีความคิดเห็น วา่การท ากิจกรรม CSR ต่าง ๆ ของบริษทันั้น ท าเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทัเช่นเดียวกบั
การท าโครงการ CSR ของบริษทัเอกชนอ่ืน ๆ เน่ืองจากบริษทัท ากิจการท่ีเก่ียวกบัของมึนเมาตอ้งการลา้งภาพลกัษณ์
ในทางลบจึงใชกิ้จกรรมเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือ กิจกรรมท่ีผูบ้ริโภครับรู้จะอยูใ่นรูปแบบของการบริจาคส่ิงของหรือ
สินคา้จากบริษทัเพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน ซ่ึงโครงการที่ผูบ้ริโภครู้จกัและสามารถจดจ าไดดี้คือ “โครงการ
ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” โดยผูบ้ริโภครับรู้ว่าโครงการน้ีด าเนินการโดยการแจกจ่ายผา้ห่มให้แก่
ผูป้ระสบภยัหนาวเป็นประจ าทุกปี และ “โครงการเมาไม่ขบั” ซ่ึงผูบ้ริโภคพบเห็นไดจ้ากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ 
ทั้งน้ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า ควรมีการท ากิจกรรมเหล่าน้ีต่อไป โดยพฒันาให้เขา้ถึงชุมชนให้มากข้ึน ควรมี
จุดยืนในการท า CSR ท่ีชดัเจน และรูปแบบของกิจกรรมควรมีความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ เช่น การเขา้ไปมีส่วน
ช่วยเหลือบ าบดัผูติ้ดสุรา การรณรงคไ์ม่ใหน้กัศึกษาด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นตน้ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคเห็นวา่การท าโครงการ 
CSR เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยา่งมาก บางกิจกรรมยงัท าใหผู้บ้ริโภคไดมี้โอกาสช่วยเหลือสังคมดว้ยตนเองดว้ย 
เช่น กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ส่วนวิธีการส่ือสารท่ีสร้างความสนใจให้แก่ผูบ้ริโภคไดดี้นั้นจะตอ้งเป็นรูปแบบท่ี
ทนัสมยั เขา้ใจง่าย ท าใหเ้ช่ือไดว้า่บริษทัท าเพื่อสังคมดว้ยความจริงใจ การบริจาคเงินหรือส่ิงของเพียงอยา่งเดียว
กลายเป็นเร่ืองท่ีท ากนัทุกองคก์รจึงเป็นวิธีการท่ีไม่น่าสนใจและยงัดูเหมือนเป็นการสร้างภาพ ไม่ไดเ้ป็นการพฒันา
สังคมในระยะยาวและไม่มีความย ัง่ยืน ผูบ้ริโภคมองว่าส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงคือ หากท าให้ผูบ้ริโภครู้สึก
อยากเขา้ไปมีส่วนร่วมกิจกรรมไดจ้ะยิง่ท  าใหโ้ครงการนั้นน่าประทบัใจยิง่ข้ึน 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัเอกชนท่ีท าโครงการ CSR มาอยา่งต่อเน่ือง และให้

ความส าคญักบั CSR เป็นอยา่งมาก และระบุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจ อนัแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญั
ในระดบัผูบ้ริหารท่ีถ่ายทอดไปยงัพนกังานผูป้ฏิบติั และเป็นผลส่งต่อไปถึงสังคมภายนอก ผลจากการศึกษากลยทุธ์ 
ในการส่ือสารพบวา่ ใชก้ลยทุธ์การส่ือสารทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์การส่ือสารภายในใชก้ารส่ือสารจากบน
สู่ล่าง คือ มีการถ่ายทอดจากผูบ้ริหารระดบัสูงลงสู่ผูบ้ริหารระดบักลางไปจนถึงผูป้ฏิบติั เปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกระดบัมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ของบริษทั ท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการช่วย 
เหลือสังคม และยงัมีการส่ือสารตามแนวนอน ซ่ึงเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน
เดียวกนั 

กลยทุธ์การส่ือสารภายนอก คือ ให้ความส าคญักบัโครงการเด่น ๆ เช่น “โครงการไทยเบฟ...รวมใจตา้นภยั
หนาว”  “โครงการเมาไม่ขบั”  “โครงการเพื่อเทิดพระเกียรติ”  “โครงการไทยเบฟ ไทยทาเลน้ท์” เป็นตน้ และ
เลือกใช้การส่ือสารผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ได้แก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ป้าย
โฆษณา ส่ือกลางแจง้ ส่ือส่ิงพิมพ ์การจดักิจกรรมพิเศษ การเป็นผูอุ้ปถมัภกิ์จกรรม และส่ือออนไลน์ ผลการวิจยั
น้ีสอดคล้องกบังานวิจยัของวศินี นพคุณ (2551) ท่ีพบว่า ส่ือท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานใช้ในการด าเนิน
โครงการ CSR ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเฉพาะกิจ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการใช้
ส่ือผสมในการส่ือสารกบัชุมชนเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็นกลยุทธ์การส่ือสารท่ีประสบ
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ความส าเร็จ เพราะผลจากการศึกษาการรับรู้รูปแบบ โครงการ CSR ของผูบ้ริโภค พบวา่ผูบ้ริโภครับรู้วา่บริษทัมี
การท า CSR มาเป็นเวลานาน โดยโครงการท่ีผูบ้ริโภครู้จกัมากท่ีสุดคือ “โครงการไทยเบฟ…รวมใจตา้นภยั
หนาว” ผูบ้ริโภครับรู้ว่าโครงการน้ีด าเนินการโดยการแจกจ่ายผา้ห่มให้แก่ผูป้ระสบภยัหนาวเป็นประจ าทุกปี 
ผลการวจิยัน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวธุพงศ ์ลาภเจริญ (2550) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคมีความเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท ากิจกรรม CSR ในทิศทางเดียวกนั
กบักิจกรรม CSR ของบริษทั ไดแ้ก่ ไทยเบฟเวอเรจ, ปูนซีเมนตไ์ทย,  แบรนด,์ สถานีโทรทศัน์สี กองทพับก ช่อง 7, 
ปตท. และบางจากปิโตรเลียม นอกจากน้ีผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นวา่การท าโครงการ CSR ของบริษทัเป็นการท าเพื่อ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เน่ืองจากบริษทัท ากิจการท่ีเก่ียวกบัของมึนเมาจึงตอ้งการลา้งภาพลกัษณ์ในทางลบออก 
ผูบ้ริโภคยงัให้ความสนใจกบัการท่ีบริษทัเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเขา้ไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
อีกดว้ย  
 

ข้อเสนอแนะ 
การท าโครงการ CSR ใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ั้น องคก์รควรก าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้ชดัเจน มีการ

สร้างเอกลกัษณ์ให้แก่โครงการ โดยให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบของกิจการและทนัต่อกระแสของสังคมในแต่ละ 
ช่วงเวลา เพื่อให้เป็นท่ีสนใจของคนทัว่ไป ทั้งน้ีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก หากผูบ้ริหารให้ความ 
ส าคญักบัการท ากิจกรรม CSR จะส่งผลถึงการปฏิบติัของพนกังานทุกระดบั การท า CSR ขององคก์รจะมีโอกาส
ประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน การประชาสัมพนัธ์ท่ีพอเหมาะเป็นเร่ืองท่ีควรให้ส าคญั เพื่อไม่ให้ผูบ้ริโภคมองวา่
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์แต่เพียงอยา่งเดียว และไม่เป็นการสูญเสียงบประมาณในส่วนของการช่วยเหลือสังคม
ไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากน้ีการเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชีเก่ียวกบัการท ากิจกรรม CSR ท่ีมีความชดัเจน จะท าให้
องคก์รมี  ความน่าเช่ือถือมากข้ึน แนวทางท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์คือ การเชิญชวนให้
บุคคลภายนอกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน เพื่อให้คนเหล่านั้นไดรั้บรู้ถึงวตัถุประสงค ์ขั้นตอน 
และวธีิการท า CSR ขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์พนกังานในบริษทั และผูบ้ริโภคเท่านั้น การศึกษา
ต่อไปอาจตอ้งสัมภาษณ์ระดบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัวิสัยทศัน์และความคิดเห็นเก่ียวกบั CSR ท่ีมีผลต่อรูปแบบโครงการ 
CSR เพื่อความชดัเจนและถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลยทุธ์การส่ือสารโดยรวมขององคก์รเท่านั้น การศึกษาต่อไปควรขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมถึงกลยุทธ์การส่ือสารภายนอก โดยเจาะลึกไปถึงการใชส่ื้อสาธารณะที่ส่งผลต่อการรับรู้
โครงการ CSR หรือสามารถสร้างแรงจูงใจในการเขา้ร่วมโครงการ CSR ได ้  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และพฒันา

แนวทางการจดัจ าหน่ายส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยั คือ กลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีเคยและไม่เคยซ้ือหนังสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จ  านวน 
13,416,000 คน โดยมีขนาดของกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่า 400 คน การสุ่มตวัอย่างใช้กลยุทธ์การตอบแบบสอบถาม
ผา่นเวบ็ไซตต่์าง ๆ ภายในประเทศไทย วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี ค่าความถ่ีแบบสองทาง และค่าร้อยละ 

ผลการวิจยั พบวา่ มีผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จ  านวน 546 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยช่วงอายุ 18 ปี – 25 ปี เป็นช่วงอายุท่ีใช้
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด และเป็นช่วงอายุท่ีมีจ  านวนผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด อาชีพ
ส่วนใหญ่ของคนกลุ่มน้ี คือ นกัเรียน/นกัศึกษา ส าหรับประเภทของหนงัสือท่ีคนกลุ่มน้ีซ้ือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
มากท่ีสุดคือ หนงัสือคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ เหตุผลท่ีซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์คือ 
สะดวกในการค้นหา เหตุผลรองลงมาคือ ประหยดัเวลาในการซ้ือ ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยซ้ือหนังสือผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จ านวน 390 คน ให้เหตุผลวา่ ชอบท่ีจะเลือกซ้ือหนงัสือท่ีร้านหนงัสือ โดยหนงัสือท่ีผูท่ี้เคย
ซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ทุกเพศ ทุกช่วงอาย ุทุกระดบัรายได ้และทุกอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นหนงัสือของ
ประเทศไทย และซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เฉล่ียปีละ 1-2 คร้ัง คร้ังละ 2-4 เล่ม ราคาเฉล่ียในการสั่งซ้ือ
แต่ละคร้ังประมาณ 500-1,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจดัส่งหนงัสือไม่เกิน 100 บาทต่อคร้ัง วิธีการช าระเงินค่า
หนงัสือท่ีเลือกใชคื้อ ช าระผา่นตู ้ATM ระยะเวลารอคอยในการรับหนงัสือส่วนใหญ่จะไดรั้บหนงัสือภายใน 4-7 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีสั่งซ้ือ แต่ความตอ้งการของผูท่ี้เคยซ้ือตอ้งการท่ีจะไดรั้บหนงัสือภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีสั่งซ้ือ
ส าหรับรายการส่งเสริมการขายท่ีตอ้งการไดรั้บ คือ บริการจดัส่งหนงัสือฟรี นอกจากน้ี  ผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผ่าน
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ยงัตอ้งการไดรั้บขอ้มูลจากผูข้ายในเร่ืองการแนะน าหนงัสือใหม่ผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 
*ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม ทุนส่งเสริมนกัวจิยัรุ่นใหม่ 
** อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ วทิยาเขต              
     ปราจีนบุรี 
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ส าหรับปัญหาท่ีผูท่ี้เคยซ้ือหนังสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์พบ ส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะไม่แจง้ปัญหาให้ผูข้าย
รับทราบ แต่ส าหรับผูท่ี้แจง้ปัญหา เม่ือผูข้ายรับทราบปัญหาส่วนใหญ่จะไดรั้บการแกไ้ข 

แนวทางการจดัจ าหน่ายส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ควรใชว้ิธีการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาถึงตน้ทุนและค านึงถึงความคุม้ค่าในการท าส่ือโฆษณา 
ส าหรับส่วนลดราคาควรจะมากกวา่หรืออยา่งนอ้ยตอ้งเท่ากบัการซ้ือหนงัสือท่ีร้านหนงัสือ และผูจ้  าหน่ายตอ้งจดัระบบ
การบริหารจดัการตั้งแต่ขั้นตอนการรับค าสั่งซ้ือ จนกระทัง่ขั้นตอนการจดัส่งหนงัสือใหเ้หมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
ควรมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับความคืบหน้าของการให้บริการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความผ่าน
โทรศพัท์มือถือ (SMS) รวมทั้งควรมีการพฒันาระบบการคน้หา (search) หนังสือให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
ทั้งน้ี ประเภทของหนงัสือควรมีความหลากหลาย และควรมีรายละเอียดเก่ียวกบัหนงัสือ เพื่อให้ผูซ้ื้อสามารถเลือก
ซ้ือหนงัสือไดเ้สมือนกบัการเลือกซ้ือหนงัสือท่ีร้านหนงัสือ 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซ้ือ, หนงัสือ, พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the behaviors of book purchase through electronic commerce 
and to develop guidelines for the distribution of book selling with electronic commerce. The population was a 
group of 13,416,000 internet users in Thailand who were buyers and non-buyers of books through electronic 
commerce. The sample size used in this study was at least 400 people. For the sample group, the researcher used 
the questionnaires via website in Thailand. The statistics used in analyzing data were frequency, crosstab, and 
percentage. 
 The research showed that there were 546 samples or 58.33 percent who ever bought books through 
electronic commerce. Most of them were female students at 18–25 years of age and it was found that these buyers 
were those who spend most time on the Internet. They also bought the books through electronic commerce the 
most. The books of computer technology and sciences were bought through electronic commerce more than any 
other. 
 The main reason to purchase books through electronic commerce was that it was easy to search and time 
saving. For those 390 samples who did not buy books through electronic commerce were likely to purchase at the 
bookstores. The samples were most likely to buy Thai books. The purchased order was 1–2 times per year. Each 
time, the samples bought 2–4 books with 500–1,000 baht and the shipping cost was less than 100 baht. The 
samples were most likely to use an ATM as a payment method. The samples normally received books within 4–7 
days, even though they expected to get the books within 3 days. The samples wanted free delivery service for sales 
promotion. Moreover, the samples would like the sellers to recommend new books through electronic mail. The 
problem occurred from purchasing books through electronic commerce were the delayed delivery. Most samples 
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decided not to report this problem to the sellers. However, if the buyers reported the problems to the seller, most of 
those problems would be solved.  
 The research suggested that the booksellers in the electronic commerce should use public relation media to 
reach their target groups. They should be concerned about the cost and value of making media advertising.  
Offering the discount to buyers should depend on the number of books that they bought, at least the same or more 
than at the bookstore. The booksellers should manage effectively from receiving order until delivery books to 
buyers. They should inform the progress of service through electronic mail or short message services. Moreover, 
the searching system should be easy and fast. The book categories should be various and provide book’s review for 
the buyers to choose the books as they were in the bookstore. 
Keywords: behaviors of buying.  books.  e-commerce. 
 

บทน า 
ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของประชาชน สามารถใช้ในการท า

ธุรกรรมต่าง ๆ ผา่นเครือข่ายไร้พรมแดน ไม่วา่จะเป็นการคน้หาขอ้มูล การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งขอ้มูล 
การช าระค่าสินคา้และบริการ ส่ือความบนัเทิง และการซ้ือขายสินคา้ ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ หรือ NECTEC: National Electronics and Computer Technology Center  (2550) มีการเก็บขอ้มูลจ านวน
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2550 พบวา่ จ  านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2534 ซ่ึงเป็นปีท่ี
เร่ิมท าการส ารวจ มีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพียง 30 คน และมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2550 มี
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตสูงถึง 13,416,000 คน ผลการส ารวจกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 ของ NECTEC 
ไดมี้การส ารวจเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการทางอินเทอร์เน็ตของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต ทั้งในเร่ืองของสินคา้หรือ
บริการท่ีเคยสั่งซ้ือทางอินเทอร์เน็ต และเหตุผลท่ีไม่ซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต (reasons against internet purchase) 
พบวา่ สินคา้หรือบริการท่ีเป็นท่ีนิยมในการสั่งซ้ือทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด คือ หนงัสือ รองลงมา คือ การสั่งจอง
บริการต่าง ๆ การสั่งซ้ือเพลง และอ่ืน ๆ ตามล าดบั 

ทั้งน้ี ในการส ารวจดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ไดมี้การส ารวจเก่ียวกบัสินคา้และบริการแต่ละชนิดในเชิงลึก ผูว้ิจยั
จึงเลือกศึกษาเก่ียวกบัการสั่งซ้ือหนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมในการสั่งซ้ือ
ทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ในเชิงลึก เพื่อน ามาพฒันาเป็นแนวทางการจดัจ าหน่ายหนงัสือ
ผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ อีกทั้งเพื่อให้สามารถน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาแนวทางการจดัจ าหน่าย
สินคา้และบริการอ่ืนต่อไป 
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กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี

ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
การตลาด ช่องทางการตลาดผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงสถิติกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อน ามาออกแบบเคร่ืองมือปฐมภูมิ (primary data) โดยใชก้ลยุทธ์
การตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ภายในประเทศไทย เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหนังสือผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ต่อส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(personal factors) ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ีย อาชีพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550, หนา้ 204) เพื่อจดัท าแนวทาง     
การจดัจ าหน่ายส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
2.  เพื่อจดัท าแนวทางการจดัจ าหน่ายส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีเคยและ
ไม่เคยซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จ  านวน 13,416,000 คน โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี
ทราบขนาดของประชากร ไดข้นาดตวัอยา่ง 399.99 คน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างไวไ้ม่ต ่ากว่า 400 คน 
โดยใช้กลยุทธ์การตอบแบบสอบถามผ่านเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ภายในประเทศไทย (response strategies and the web 
questionnaire) สุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอยา่ง (non-probability sampling) แบบบงัเอิญ 
(accidental sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551, หนา้ 45, 55) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
ลกัษณะให้เลือกเพียงค าตอบเดียว ลกัษณะให้เลือกตอบมากกว่าหน่ึงขอ้ เพื่อเก็บขอ้มูลดา้นสถานภาพทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
เพื่อเก็บขอ้มูลขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เก็บรวบรวม
ขอ้มูลในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยประกาศเชิญชวนตอบแบบสอบถามผา่นเวบ็ไซตข์อง
ร้านจ าหน่ายหนงัสือต่าง ๆ เช่น ศูนยห์นงัสือจุฬา ศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร้านหนงัสือดอกหญา้ ร้าน
หนงัสือนายอินทร์ บริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เป็นตน้ โดยใชเ้คร่ืองแม่ข่าย (server) ของคณะเทคโนโลยี
และการจดัการอุตสาหกรรมในการจดัการระบบและจดัเก็บฐานขอ้มูล (database)  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปและพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ิธีหาค่าความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (personal factors) ดา้นเพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 
ใชว้ิธีหาค่าความถ่ีแบบสองทาง (crosstabs) ค่าร้อยละ (percentage) และเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
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(chi-square) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
ของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) และน าเสนอเป็นค่าความถ่ี (frequency) 
 

ผลการวจิัย 

จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 936 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 388 คน และเพศหญิง จ านวน 
548 คน พบว่า เป็นผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จ  านวน 546 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด เป็นเพศชาย จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 48.45 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดท่ีเป็นเพศ
ชาย และเพศหญิง จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 65.33 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดท่ีเป็นเพศหญิง เหตุผล
ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ สะดวกในการคน้หา เหตุผลรองลงมา คือ ประหยดัเวลาใน
การซ้ือ แสดงใหเ้ห็นวา่ เพศหญิงเคยซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากกวา่เพศชาย แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยซ้ือ
หนังสือผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน 390 คน ให้เหตุผลว่า ท่ีไม่ซ้ือหนังสือผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เน่ืองจากชอบท่ีจะเลือกซ้ือหนงัสือท่ีร้านหนงัสือ รองลงมา คือไม่มัน่ใจระบบการช าระเงินผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ขอ้มูลดา้นอาย ุพบวา่ ช่วงอาย ุ18 ปี – 25 ปี และอายุ 26 ปี – 35 ปี เป็นช่วงอายุท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 
รวมถึงเป็นช่วงอายุท่ีมีจ  านวนผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด 2 ล าดบัแรก โดยช่วงอายุ 18 ปี – 
25 ปี จ  านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของจ านวนผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และอายุ 26 ปี – 
35 ปี จ  านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ของจ านวนผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงช่วงอายุ
ดงักล่าวเป็นวยัท่ีก าลังศึกษาและเป็นวยัท างาน ดงันั้น อาชีพส่วนใหญ่ของคนกลุ่มน้ี คือ นักเรียน/นักศึกษา 
พนกังานบริษทั รับราชการ และรัฐวสิาหกิจ 

ส าหรับประเภทของหนงัสือท่ีผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ช่วงอายุ 18 ปี – 25 ปี ซ้ือ
ผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คือ หนงัสือประเภทคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ รองลงมา คือ
หนงัสือประเภทต ารา หนงัสือคน้ควา้ อา้งอิง ส าหรับประเภทหนังสือท่ีช่วงอายุ 26 ปี – 35 ปี ซ้ือผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คือ หนงัสือประเภทต ารา หนงัสือคน้ควา้ อา้งอิง รองลงมา คือ หนงัสือประเภทนิยาย เร่ือง
สั้น วรรณกรรม  

ส าหรับรายการส่งเสริมการขายท่ีผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บ
คือ บริการจดัส่งหนงัสือฟรี รองลงมา คือ ส่วนลดราคา ทั้งน้ี รายการส่งเสริมการขายทั้ง 2 รายการดงักล่าว มี
สัดส่วนแตกต่างกนัไม่มากนกั ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากในปัจจุบนัผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส่วน
ใหญ่จะไดรั้บส่วนลดราคาอยูแ่ลว้ ดงันั้น รายการส่งเสริมการขายท่ีผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ส่วนใหญ่ต้องการจึงเป็นบริการจัดส่งหนังสือฟรี ระยะเวลารอคอยในการรับหนังสือท่ีซ้ือผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะไดรั้บหนังสือภายใน 4-7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีสั่งซ้ือ แต่ความตอ้งการของผูท่ี้เคยซ้ือ
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บหนงัสือภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีสั่งซ้ือ และตอ้งการไดรั้บขอ้มูลจากผูข้ายในเร่ืองการแนะน า
หนงัสือใหม่ผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และบริการเร่ืองยอ่ของหนงัสือมากท่ีสุด 2 ล าดบัแรก 
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ส าหรับปัญหาท่ีผูท่ี้เคยซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ไดรั้บจากการสั่งซ้ือ คือ การไดรั้บ
หนงัสือช้ากวา่ท่ีก าหนด รองลงมา คือ หนงัสือท่ีไดรั้บมีสภาพช ารุด โดยผูท่ี้เคยประสบปัญหาจากการซ้ือหนงัสือ
ผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ตดัสินใจท่ีจะไม่แจง้ปัญหาให้ผูข้ายรับทราบ แต่ส าหรับผูท่ี้แจง้ปัญหาให้
ผูข้ายรับทราบ เม่ือผูข้ายรับทราบปัญหาส่วนใหญ่จะไดรั้บการแกไ้ข 

การหาค่าความถ่ีแบบสองทาง (crosstabs) และท าการเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (chi-
square)  พบวา่   

1.  การเลือกซ้ือประเภทของหนงัสือ จ านวนเล่มในการซ้ือเฉล่ีย วิธีการช าระเงิน และความตอ้งการรับ
สินคา้ ข้ึนอยู่กบัสถานภาพด้านเพศ โดยเพศชายซ้ือหนังสือประเภทคอมพิวเตอร์ เพศหญิงจะเลือกซ้ือหนังสือ
ประเภทต ารา คน้ควา้อา้งอิง และทั้งเพศชายและหญิง ซ้ือเฉล่ียคร้ังละ 2-4 เล่ม โดยช าระเงินผ่านตู ้ATM และ
ตอ้งการรับสินคา้ภายใน 3 วนั  

2.  จ านวนเล่มในการซ้ือเฉล่ีย  จ  านวนคร้ังในการสั่งซ้ือต่อปี ค่าใชจ่้ายในการจดัส่ง และวิธีการช าระเงิน 
ข้ึนอยูก่บัสถานภาพดา้นช่วงอายุ โดยส่วนใหญ่ทุกช่วงอายุ ซ้ือเฉล่ียคร้ังละ 2-4 เล่ม สั่งซ้ือ 1-2 คร้ังต่อปี เสียค่าจดัส่ง
ไม่เกิน 100 บาทต่อคร้ัง และช าระเงินผา่นตู ้ATM แต่ช่วงอาย ุ45 ปีข้ึนไป ช าระเงินผา่นบตัรเครดิต  

3.  การเลือกซ้ือประเภทของหนงัสือ จ านวนเล่มในการซ้ือเฉล่ีย จ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือต่อปี มูลค่าใน
การซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการจดัส่ง ระยะเวลาการรอคอยสินคา้ ความตอ้งการการส่งเสริมการขาย  และ
วธีิการช าระเงิน ข้ึนอยูก่บัสถานภาพดา้นรายได ้โดยส่วนใหญ่ทุกช่วงรายได ้เลือกซ้ือหนงัสือประเภทต ารา คน้ควา้
อา้งอิง ซ้ือเฉล่ียคร้ังละ 2-4 เล่ม สั่งซ้ือ 1-2 คร้ังต่อปี ซ้ือมูลค่าเฉล่ีย 500-1,000 บาทต่อคร้ัง เสียค่าจดัส่งไม่เกิน 100 
บาทต่อคร้ัง รอคอยสินคา้ 4-7 วนั ตอ้งการให้บริการจดัส่งฟรี แต่รายไดม้ากว่า 30,000 บาท ตอ้งการส่วนลดราคา 
และช าระเงินผา่นตู ้ATM แต่ช่วงรายไดม้ากกวา่ 20,001-30,000 บาท และรายไดม้ากวา่ 30,000 บาท ช าระเงินผา่น
บตัรเครดิต  

4.  การเลือกซ้ือประเภทของหนงัสือ จ านวนเล่มในการซ้ือเฉล่ีย มูลค่าในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง ค่าใชจ่้าย
ในการจดัส่ง ระยะเวลาการรอคอยสินคา้ ความตอ้งการรับสินคา้ ความตอ้งการการส่งเสริมการขาย  และวิธีการ
ช าระเงิน ข้ึนอยูก่บัสถานภาพดา้นอาชีพ โดยทุกอาชีพ เลือกซ้ือหนงัสือประเภทต ารา คน้ควา้อา้งอิง ซ้ือเฉล่ียคร้ังละ 
2-4 เล่ม ซ้ือมูลค่าเฉล่ีย 500-1,000 บาทต่อคร้ัง เสียค่าจดัส่งไม่เกิน 100 บาทต่อคร้ัง รอคอยสินคา้ 4-7 วนั ตอ้งการ
รับสินคา้ภายใน 3 วนั ตอ้งการใหบ้ริการจดัส่งฟรี และช าระเงินผา่นตู ้ATM 

 

อภิปรายผลการวจิัย 

จากผลการส ารวจกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 ของ NECTEC สินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยม
ในการสั่งซ้ือทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หนงัสือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชวลิต สัมปทาณรักษ์ (2548, 
หนา้ 56) ท่ีพบวา่ สินคา้และบริการท่ีเคยสั่งซ้ือผา่นอินเทอร์เน็ต 3 ล าดบัแรกคือ หนงัสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
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เกมส์ และงานวิจยัของอยัรดา พรเจริญ (2549, หน้า 84) ท่ีพบว่า สินคา้ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีการเห็นตวัสินคา้ก่อนก็
สามารถสั่งซ้ือทางอินเทอร์เน็ตได ้คือ หนงัสือ ท่ีพกัโรงแรม ตัว๋เคร่ืองบิน และซอฟแวร์  

ผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 18 ปี – 25 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
หรือเป็นพนกังานบริษทั แสดงวา่กลุ่มดงักล่าวใหค้วามสนใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ให้เหตุผลในการซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์วา่สะดวกในการคน้หาและประหยดัเวลาในการซ้ือ นบัว่า
เป็นจุดแข็งของการซ้ือขายสินค้าและบริการผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผูท่ี้เคยซ้ือหนังสือผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ซ้ือเฉล่ียปีละ 1-2 คร้ัง คร้ังละประมาณ 500-1,000 บาท ช าระผา่นตู ้ATM โดยโอนเขา้บญัชี
โดยตรง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรีาภรณ์ สิริพาณิชพงศ ์(2546), ชวลิต สัมปทาณรักษ ์(2548) ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา 
(2549) และหทยัชนก มณีใส (2547) ขอ้คน้พบสามารถน ามาเป็นแนวทางในการจดัจ าหน่ายส าหรับผูป้ระกอบการท่ี
จ าหน่ายหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ได ้
 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ดา้นกลุ่มเป้าหมาย ผูจ้  าหน่ายควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 ปี – 35 ปี เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตและซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากกวา่ช่วงอายุอ่ืน โดยใหค้วามสนใจเก่ียวกบั
พฤติกรรมต่าง ๆ ของคนกลุ่มน้ีท่ีมีผลต่อการบริโภคหนงัสือ ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการใชชี้วติประจ าวนั งานอดิเรก 
อาชีพ หรือรสนิยม เป็นตน้ 

2.  ดา้นผลิตภณัฑ์ ส าหรับหนงัสือท่ีจ าหน่ายผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ควรมีหลากหลายประเภท เพื่อ
ช่วยเพิ่มปริมาณการสั่งซ้ือ อีกทั้งควรมีรายละเอียดเก่ียวกบัหนงัสือ เช่น หน้าปกของหนงัสือ สารบญัของหนงัสือ 
ประวติัของผูแ้ต่ง เร่ืองยอ่ เป็นตน้ เพื่อใหผู้ซ้ื้อสามารถเลือกซ้ือหนงัสือไดเ้สมือนกบัการเลือกซ้ือหนงัสือท่ีร้านหนงัสือ 
โดยแนวทางดงักล่าวจะช่วยจูงใจให้ผูท่ี้ไม่เคยซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หนัมาซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได ้

3.  ดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา พนกังาน
บริษทั ขา้ราชการ และพนกังานรัฐวสิาหกิจ ดงันั้น ผูจ้  าหน่ายควรใชว้ิธีการประชาสัมพนัธ์การจ าหน่ายหนงัสือผา่น
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว และควรมีการโฆษณาจ าหน่ายหนงัสือผา่นพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณาถึงตน้ทุนและค านึงถึงความคุม้ค่าในการท าส่ือโฆษณา โดยอาจเลือกวิธีการโฆษณา
ผา่นโทรทศัน์ วิทยุ หรือหนา้เวบ็ไซต์ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัหรือไดรั้บความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย และส่วนลดราคาท่ีจะ
น าเสนอให้กบัผูซ้ื้อหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ควรจะมากกว่าหรืออย่างน้อยตอ้งเท่ากบัการซ้ือหนงัสือท่ี
ร้านหนงัสือ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและจูงใจให้ผูไ้ม่เคยซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หนัมาซ้ือหนงัสือ
ผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี ผูจ้  าหน่ายอาจเพิ่มช่องทางในการช าระเงินค่าหนงัสือโดยใชว้ิธีพสัดุเก็บเงิน
ปลายทาง เพื่อท าให้ผูท่ี้ไม่เคยซ้ือหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีความมัน่ใจวา่ไดรั้บหนงัสือ และหนัมาซ้ือ
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หนงัสือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือมีบริการจดัส่งฟรีในกรณีท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือเป็นจ านวนมากพอท่ีจะ
คุม้ค่ากบัค่าจดัส่งใหแ้ก่ผูซ้ื้อ เพื่อเป็นการจูงใจใหมี้การสั่งซ้ือในปริมาณท่ีก าหนดไว ้ 

4.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูจ้  าหน่ายควรให้ความส าคญักบัขั้นตอนการจดัส่งหนงัสือ โดยผูจ้  าหน่าย
ตอ้งจดัระบบการบริหารจดัการตั้งแต่ขั้นตอนการรับค าสั่งซ้ือ จนกระทัง่ขั้นตอนการจดัส่งหนงัสือให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผู้ซ้ื้อหนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ไดรั้บหนงัสือท่ีสั่งซ้ือภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 
ไดรั้บหนงัสือถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามความตอ้งการ และอยูใ่นสภาพท่ีไม่ช ารุดเสียหาย ทั้งน้ี เม่ือผูจ้  าหน่ายจดัส่ง
หนงัสือให้ผูซ้ื้อ ผูจ้  าหน่ายควรมีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือขอ้ความผา่นโทรศพัท์มือถือ (SMS) 
เพื่อให้ผูซ้ื้อทราบถึงความคืบหนา้ของการให้บริการ และทราบถึงวนัท่ีท่ีจะไดรั้บหนงัสือ และเป็นการสร้างความ
ประทบัใจในบริการให้กบัผูซ้ื้อ รวมทั้งควรมีการพฒันาระบบการคน้หา (search) หนังสือ เพื่อให้ผูซ้ื้อสามารถ
คน้หาหนงัสือไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว และอาจมีการท าระบบสมาชิกโดยสะสมยอดสั่งซ้ือหรือมีรายการส่งเสริมการ
ขายโดยการแนะน าสมาชิกใหม่ เพื่อแลกของสมนาคุณ หรือรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการจูงใจให้ผูซ้ื้อกลบัมาซ้ือ
หนงัสือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์กบัผูข้ายอีก และเป็นการขยายฐานกลุ่มผูซ้ื้อ อีกทั้งเป็นการเพิ่มยอดขายดว้ย 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการสังคมของ

บริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั ดา้นการบริหารงานส่ือมวลชนและกลยุทธ์การประกอบการสังคม เก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interviews) จากผูบ้ริหารบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั คือ นายสุทธิพงษ ์
ธรรมวุฒิ เม่ือไดรั้บขอ้มูลแลว้จึงน าบทบนัทึกการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดยใชท้ฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบแนวคิดท่ีสร้างไว ้สรุปได ้ดงัน้ี 

   1.  การมองหาโอกาสและมุ่งมัน่ท่ีจะการแกไ้ขปัญหาสังคม  
 2.  การพฒันาแนวคิดใหม่ เพื่อใชส้ร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ท่ีมีรูปแบบแตกต่างและสามารถแกปั้ญหา
สังคมอยา่งย ัง่ยนืได ้
 3.  การก าหนดและการไดรั้บทรัพยากร บริหารทั้งเงินทุน ทรัพยากรมนุษย ์และตน้ทุนมนุษย ์ท่ีมีอยู่
จ  ากดัใหไ้ดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด 
 4.  การเร่ิมตน้และการเจริญเติบโตขององคก์ร  มีการวดัผลความเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร
ทั้งดา้นก าไร และเรตต้ิงจากสถานีท่ีเพิ่มข้ึน  
 5.  การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายบรรลุไวไ้ม่ใช่ก าไร แต่สังคมได้เรียนรู้และหล่อหลอมบางส่ิงจาก
รายการโทรทศัน์ของบริษทั ทีวบีูรพา จ ากดั และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีดีข้ึน 
ค าส าคัญ: การประกอบการสังคม, บริษทั ทีวบีูรพา จ ากดั, การวเิคราะห์เน้ือหา, คนคน้คน, กบนอกกะลา,  
                 สุทธิพงษ ์ธรรมวฒิุ 
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ABSTRACT 

The research contains of main objective of business learning  in a way of business enterprise of  TV 
Burapha Company Limited in the field of Media and Strategic management of Social Entrepreneur. 

This chapter contains the in-depth interview from Mr. Suthipong  Thammawut, Vice President of  TV 
Burapha Company Limited.  All data and content will be continue with deeply analyzing by using  practical theory. 
The summary as following: 

1.  Potential of seeking opportunity and be engross  in solving problem in society and community 
2.  Developing in new way of thinking in order to generate creativity in TV platform and differentiation 

as long as permanently solving  problem of society and community. 
3.  The efficiency management of utilize resource in capital, human resource, and human asset. 
4.  The startup and growth of company itself has been measured in term of profit and increasing  in TV 

rating  rank. 
5.  The accomplishment of company’s aim is not the profit, but it has been recognized as the TV show 

which preach and bring good things to society. 
Keywords: social entrepuneur,  TV Burapha Company Limited.  content analyze.  Kon Kon Kon.  Kob Nok  Kara. 
        Mr.Suthipong  Thammawut. 
 

บทน า 
การประกอบการสังคม (social entrepreneur) คือ กระบวนการหรือรูปแบบของกิจกรรมซ่ึงท าให้เกิด

การเปล่ียนแปลงในทางท่ีเป็นประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาของสังคมได ้ผูป้ระกอบการสังคมอาจจะอยู่ในรูปของ
องคก์รกลุ่มบุคคลหรือบุคคลท่ีไม่มุ่งหวงัก าไรแต่มุ่งหวงัให้เกิดการแกปั้ญหาของสังคม ช่วยให้คุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมดีข้ึน การประกอบการสังคมจึงเป็นทางออกทางหน่ึงในการแกปั้ญหาของสังคม เช่น ความยากจน ความ
เหล่ือมล ้ าในสังคม ปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาทางสาธารณสุข โดยน ารูปแบบทางธุรกิจมาผสมผสานใช้กบั
เป้าหมายทางสังคมหรือส่ิงแวดลอ้ม เป็นการรวมรูปแบบธุรกิจแบบไม่หวงัผลก าไร พร้อมกบัการท าประโยชน์
เพื่อสังคมรวมเข้ากับธุรกิจหลักของบริษทั ซ่ึงจะท าให้บริษทัยงัคงสามารถสร้างรายได้แต่ยงัท าประโยชน์
กลบัคืนสู่สังคม รวมทั้งคืนผลก าไรท่ีไดรั้บกลบัคืนสู่ชุมชนโดยท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่ 

ผูป้ระกอบการเพื่อสังคม จึงเป็นแนวคิดท่ีเป็นทางเลือกใหม่ในการแกปั้ญหาสังคมปัจจุบนัท่ีมีแนวโนม้
ท่ีจะเพิ่มข้ึน มีความซบัซอ้นและรุนแรงข้ึนทุกขณะ โดยจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในสังคมไม่
วา่จะเป็นภาคธุรกิจ องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) และภาคประชาสังคมหรือชุมชน เป็นตวัขบัเคล่ือนแกปั้ญหา
และพฒันาสังคม (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550) 

ในขณะท่ีสังคมก าลงัอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการพฒันานั้น การส่ือสารจะถูกใช้เพื่อส่งเสริมและ
ขยายการพฒันา ตลอดจนท าให้งานพฒันาด าเนินไปไดอ้ย่างสะดวก การส่ือสารจะท าหนา้ท่ีเป็นกลไกท่ีจะผลกัดนั  
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ใหส้ังคมพฒันาไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้หนา้ท่ีของการส่ือสารในภาวการณ์เปล่ียนแปลงไปสู่การพฒันาจึงเนน้
ท่ีการใหข้่าวสาร การชกัจูงใจ  และการใหก้ารศึกษา  (ปรมะ สตะเวทิน, 2539 อา้งถึงใน ณัฏฐกาญน์ ศุกลรัตนเมธี, 2543) 
กิจส่ือโทรทศัน์ ทั้งดา้นบนัเทิงและการโฆษณาสามารถเขา้ถึงทุกครัวเรือน จึงมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อเด็ก เยาวชน 
และสังคม ทั้ งด้านพฤติกรรม ทัศนคติ ความเช่ือ และการลอกเลียนแบบจากส่ิงท่ีเห็นหน้าจอทีวี ดังนั้ น
ส่ือมวลชน ธุรกิจส่ือ ธุรกิจบนัเทิง และธุรกิจโฆษณา จึงหลีกเล่ียงความรับผดิชอบต่อสังคมไม่ไดเ้ลย ส่ือมวลชน
ในปัจจุบัน จึงตกเป็นเป้าในการวิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าเป็นต้นเหตุ (หรืออย่างน้อยก็มีส่วนร่วม) ในการ
ก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมมากมายหลายประการ เช่น การเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลในข่าว ไม่วา่จะเป็นระดบั
ร้ายแรงขั้นอาชญากรรม การใชค้วามรุนแรงของเยาวชน ไปจนถึงพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม โฆษณาใน
ส่ือถูกกล่าวหาวา่เป็นเคร่ืองมือสร้างความตอ้งการท่ีเกินความจ าเป็น สร้างวฒันธรรมการบริโภคท่ีเกินพอดี และ
สร้างความไม่พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่และในสภาพความขดัแยง้ของผูค้นในสังคม ส่ือมกัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือจาก
เจา้ของหรือผูค้วบคุมส่ือ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของฝ่ายตน ท าให้ความขดัแยง้ขยายตวักวา้งข้ึนและรุนแรง
มากข้ึน แทนท่ีจะใช้ศกัยภาพของส่ือนั้นในทางสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม สร้างความเขา้ใจและน าเสนอ
ขอ้เทจ็จริง  

ปัจจุบนัในประเทศไทย มีการประกอบการเพื่อสังคมท่ีเป็นส่ือโทรทศัน์ วิทยุ และส่ิงพิมพอ์ยู่จ  านวนหน่ึง 
และถูกรวบรวมไวใ้น หนงัสือกิจการเพื่อสังคมน ้ าดี 50 องค์กร อนัไดแ้ก่ บริษทั รักลูก กรุ๊ป จ ากดั บริษทั ป่าใหญ่      
ครีเอชัน่ จ ากดั บริษทั ส านกัพิมพผ์ีเส้ือ จ ากดั ส านกัพิมพธ์รรมสภา บริษทั สวนเงินมีมา จ ากดั นิตยสารสารคดี 
นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope) และบริษทั ทีวบีูรพา จ ากดั (คณะวจิยัโครงการกิจการเพื่อสังคมน ้าดี 50 องคก์ร, 2553) 

การด าเนินธุรกิจเพื่อสังคมของผูป้ระกอบการประเภทส่ือ นบัว่าจะมีบทบาทท่ีส าคญัในการเป็นส่วนหน่ึง
ของการแกปั้ญหาของสังคมแบบยัง่ยืน แต่ในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการสังคมนั้นจะพบปัญหาและ
อุปสรรคอยา่งมากในการด าเนินงาน เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานท่ีผสมกนัของธุรกิจท่ีมุ่งหวงัก าไรกบัการท า
ประโยชน์ใหแ้ก่สังคม ซ่ึงจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีพอท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบการสังคมสามารถด าเนินไปได้
และประสบความส าเร็จ รวมถึงบุคลากรมีความเสียสละ และยึดประโยชน์ของสังคมเป็นหลกั แนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจจึงมีความแตกต่างจากการด าเนินธุรกิจทัว่ไป อีกทั้งยงัเป็นธุรกิจประเภทส่ือท่ีสังคมสามารถเขา้ถึง
ไดโ้ดยง่ายและมีอิทธิพลส่งผลต่อสังคม ดงันั้นการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคมของธุรกิจประเภท
ส่ือจะมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการเป็นตน้แบบให้กบัผูป้ระกอบการสังคมท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนใหม่ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ
ในการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการสังคมของบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั ท่ีผลิตรายการ
โทรทศัน์ช่วยกระตุน้ให้ผูช้มเกิดความตระหนกัต่อปัญหาและส านึกท่ีดีต่อสังคม เช่น เร่ืองความเหล่ือมล ้าทาง
สังคม ความยุติธรรม สวสัดิการสังคม เป็นตน้ อีกทั้งยงัน าเสนอขอ้คิด และยงัสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูช้ม 
(คณะวจิยัโครงการกิจการเพื่อสังคมน ้าดี 50 องคก์ร, 2553) 

บริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั เร่ิมก่อตั้งเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 มีนายสุทธิพงษ ์ธรรมวุฒิ เป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยก่อตั้งบริษทัให้อยูบ่นพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ ส่ือโทรทศัน์ไม่ไดเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือในการประกอบ
ธุรกิจแสวงหาเงินทองเพียงอยา่งเดียว แต่ส่ือโทรทศัน์ยงัมีความส าคญัต่อสังคมโดยภาพรวม ในแง่ท่ีสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ขบัเคล่ือน และชกัจูงโนม้น าสังคมใหเ้ป็นไปในทางสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งดียิง่อีกดว้ย  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
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ดว้ยค่านิยมในปัจจุบนัเก่ียวกบับุคคลตวัอยา่งท่ีสังคมไทยสนใจและยกยอ่งส่วนใหญ่ ลว้นแลว้แต่เป็น
บุคคลท่ีมีฐานะร ่ ารวย ประสบความส าเร็จทางการคา้ มียศถาบรรดาศกัด์ิ หรือมีความรู้สูง ไม่วา่จะท าอะไรใน
แวดวงสังคมก็มกัจะเป็นท่ีสนใจของคนในสังคมอยูเ่สมอ บริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั เห็นวา่สังคมปัจจุบนัไม่ค่อยมี
ใครพูดถึงผูค้นท่ีอยูใ่นมุมเล็ก ๆ ของสังคม ทั้งท่ีจริงแลว้คนธรรมดาเหล่าน้ีสามารถส่ือสารเร่ืองราวดี ๆ และ
ประสบการณ์ท่ีมีความหมายและน่าสนใจใหแ้ก่สังคมไดเ้ช่นกนั เช่น ปู่ เยน็ หลวงพี่ชา้ง พระนกัพฒันาแห่งพิษณุโลก 
มิสป่าตอง ทูตแห่งความสุขของชาวภูเก็ต เป็นตน้ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะไดรั้บความสนใจจากส่ือกระแส
หลกันอ้ย (คณะวจิยัโครงการกิจการเพื่อสังคมน ้าดี 50 องคก์ร, 2553) 

รายการโทรทศัน์ท่ีผลิตข้ึนโดย บริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั นบัแต่เร่ิมก่อตั้ง ไม่วา่จะเป็นรายการ “คนคน้ฅน” 
“กบนอกกะลา” “หลุมด า” “ผูม้าเยือน” “จุดเปล่ียน” “แผน่ดินไท” “คิด ขา้มเมฆ” และ “กระบ่ีมือหน่ึง”  แทบ
ทั้งหมดล้วนแลว้แต่เป็นงานส่ือโทรทศัน์ท่ีผลิตข้ึนเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอนัเดียวกนั นั่นคือการร่วม
สร้างสรรคส์ังคมท่ีดีงาม ตามเจตนารมณ์ในการก่อเกิดข้ึน  

การด าเนินกิจการของบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั ท่ีมีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นส่ือท่ีช่วยสร้างสรรค์
สังคม ถึงแมจ้ะไม่ใช่รายการโทรทศัน์หรือส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทที่ได้รับความนิยมสูง แต่บริษทัก็ยงัอยู่รอด 
แข่งขนัในตลาดไดด้ว้ยการหาโฆษณา โดยรายไดข้องบริษทัใน พ.ศ. 2551 มีรายไดห้ลกัมาจากโฆษณาภายใน
รายการ คิดเป็นร้อยละ 85 ของรายไดท้ั้งหมด ไดช่ื้อเป็นผูป้ระกอบการสังคมของประเทศไทยท่ีประสบความส าเร็จ
รายหน่ึงและปัจจุบนัทีวบีูรพากา้วข้ึนมาเป็น “สถาบนั” ท่ีท  าหนา้ท่ีส่ือเพื่อสังคมอยา่งเต็มตวั (คณะวิจยัโครงการ
กิจการเพื่อสังคมน ้าดี 50 องคก์ร, 2553) 

ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการเพื่อ
สังคมของบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั เพื่อทราบถึงแนวทางการด าเนินงานดา้นการบริหารงานส่ือมวลชนและกลยุทธ์
การประกอบการของส่ือมวลชน แนวคิดการผลิตรายการท่ีสร้างสรรค์สังคม นโยบายของการประกอบการ 
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนศึกษากระบวนการการผลิตส่ือสังคม น ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ปรับปรุง 
พฒันากระบวนการผลิตส่ือท่ีสร้างสรรคส์ังคมให้ดีงามและย ัง่ยืน นอกจากน้ีส่ือมวลชนหรือผูป้ระกอบการดา้น
ส่ือสารรายอ่ืน ๆ จะสามารถน าแนวคิดการด าเนินธุรกิจดงักล่าวไปประยกุตใ์ชเ้พื่องานส่ือท่ีสร้างสรรคส์ังคมต่อไป 

 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 ในการวจิยัเพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการเพื่อสังคมของบริษทั ทีวบีูรพา จ ากดั 
มีกรอบแนวคิดมุง่เนน้ท่ีจะท าการศึกษาแนวทางการด าเนินงานดา้นประกอบการสงัคมดว้ยปัจจยัการ บริหารงาน 
ส่ือมวลชน กลยทุธ์การประกอบการ แนวคิดในการประกอบการสังคม นโยบายของการด าเนินงาน  ปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินงาน ตลอดจนศึกษากระบวนการผลิตส่ือสังคม เพื่อน าผลการศึกษามาสรุปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินกิจการของผูป้ระกอบการสังคมประเภทส่ือรายอ่ืน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการสังคมของบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั ดา้นการ

บริหารงานส่ือมวลชนและกลยทุธ์การประกอบการสังคม 
2. เพื่อศึกษาการใหค้  านิยามความส าเร็จในการเป็นผูป้ระกอบการสังคมของบริษทั ทีวบีูรพา จ ากดั 

           3. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ของบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั ท่ีใช้ส่ือในการท าเพื่อสังคม 
และเปล่ียนแปลงความคิดของสังคมไปสู่สังคมท่ีย ัง่ยนื 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
วเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (documentary research) เพื่อน ามาเป็นแนวคิดพื้นฐาน สร้าง

กรอบแนวคิดและสร้างแนวค าถามเพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interviews) ผูบ้ริหารบริษทั ทีวบีูรพา จ ากดั 
และวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) จากบทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารตามกรอบแนวคิดท่ีสร้างไว ้
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดท้ราบถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการสังคมของบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั ในฐานะ

ส่ือมวลชนท่ีประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 
2. ไดท้ราบถึงแนวความคิดการเป็นผูป้ระกอบการสังคมในบทบาทของส่ือมวลชนท่ีไดพ้บปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข เพื่อมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาการประกอบการประเภทส่ืออ่ืน ๆ 
3. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์เพื่อใหผู้ป้ระกอบการส่ือรายอ่ืน ๆ สามารถน าขอ้มูลความส าเร็จในการ

ด าเนินธุรกิจเพื่อสังคมของส่ือของบริษทั ทีวบีูรพา จ ากดั ไปเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือท่ีสร้างสรรคใ์ห้สังคม
ย ัง่ยนืต่อไป 
 

ผลการวจิัย 
 1.  มองหาโอกาสและมุ่งมั่นทีจ่ะการแก้ไขปัญหาสังคม  จากวสิัยทศัน์คร้ังเร่ิมแรกของนายสุทธิพงษ ์ธรรมวุฒิ 
ผูท่ี้คลุกคลีกบังานส่ือมวลชนและอยูเ่บ้ืองหลงัผลิตรายการคุณภาพมานานกวา่ 20 ปี มองเห็นวา่ สังคมก าลงัตก
อยู่ในวิถีแห่งของการกระตุน้เร้าให้เขา้ใจว่าชีวิตท่ีดีท่ีสุดเป็นชีวิตท่ีตอ้งมุ่งตอบสนองต่อกิเลสอยา่งไร้ขีดจ ากดั 
และโดยไม่ตอ้งยบัย ั้งชั่งใจ ท าให้นายสุทธิพงษ์ มีแรงบนัดาลใจจะใช้หน้าท่ีของส่ือมวลชนมืออาชีพเช่นเขา 
น าพารายการสารคดีท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคนเพื่อพฒันาสังคม จึงก่อตั้งบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดัข้ึนมา ดงันั้นการ
ด าเนินธุรกิจเร่ิมแรกและการผลิตรายการสารคดีใด ๆ ของบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั ก่อนอ่ืน จึงตอ้งมีโจทยแ์ละ
วตัถุประสงคเ์พื่อสังคมในดา้นต่าง ๆ ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 2.  พัฒนาแนวคิดใหม่  เม่ือนายสุทธิพงษ ์ก่อตั้งบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั แลว้ จึงเร่ิมผลิตรายการสารคดี
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไว ้โดยแนวคิดใหม่ในการสร้างสารคดีมาจากความเห็นเก่ียวกบัรสนิยมของผูช้มท่ีเร่ิม
เปล่ียนไปตามแฟชัน่คลา้ยคลึงกบัภาพยนตร์ท่ีมีรูปแบบตามยุคสมยั ซ่ึงในสมยัแรกเร่ิมท่ีก่อตั้งบริษทั ทีวีบูรพา 
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จ ากดั รายการโทรทศัน์ท่ีผูช้มนิยมอยา่งสูง คือ รายการประเภทเกมโชว ์ควิซโชว ์ท าให้ผูผ้ลิตรายการท ารายการ
ประเภทดงักล่าวป้อนสถานีโทรทศัน์จ านวนมาก และไม่นานรายการโทรทศัน์ประเภทเกมโชวก์็มีนอ้ยลง นายสุทธิพงษ ์
จึงพบวา่ เขาควรผลิตรายการสารคดีท่ีมีวธีิการเล่าเร่ืองท่ีมีมิติและมีเหล่ียมมุมจากจุดเล็ก ๆ ของคนในสังคมท่ีไม่
มีช่ือเสียงใด ๆ นัน่ท าใหเ้กิดการเร่ิมตน้ของรายการ “คนคน้ฅน” ข้ึน 
 3.  ก าหนดและการได้รับทรัพยากร  เร่ิมแรกในการผลิตรายการสารคดีของบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั ดว้ย
ทรัพยากรเงินทุนท่ีมีไม่มากเท่ารายการโทรทศัน์ประเภทอ่ืน ๆ  ท าให้การผลิตรายการจ าเป็นตอ้งบริหารทรัพยากรมนุษย์
ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด ทุกคนในกองถ่ายจึงสามารถท าหนา้ท่ีไดใ้นทุกต าแหน่ง ภายใตต้น้ทุนทางจิตใจท่ีมีใจรัก 
มีความเขา้ใจ และเสียสละท่ีจะท างานดว้ยจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
 4.  เร่ิมต้นและการเจริญเติบโตขององค์กร  เม่ือรายการ “คนคน้ฅน” ไดรั้บการตอบรับจากผูช้ม จากการ
กล่าวถึงของผูช้มทั้งดา้นดี ดา้นลบ เป็นกระแสสังคมอยูเ่ร่ือยมา ท าใหเ้อเจนซ่ีและสถานี เขา้มาซ้ือโฆษณา สถานี
มีเรตต้ิงในช่วงเวลาของรายการ “คนคน้ฅน” ดีข้ึนตามล าดบั รายไดท่ี้เขา้มาสู่บริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั ถูกน าไปต่อยอด
ในการสร้างสารคดีช้ินอ่ืน ๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสังคมในดา้นอ่ืน ๆ เช่น กบนอกกะลา ท่ีเป็นสารคดีให้ความรู้
ผา่นการน าเสนอท่ีสนุกสนาน เป็นตน้  
 5.  บรรลุเป้าหมาย  เม่ือบริษทั ทีวีบูรพา จ ากดั ประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง นัน่คือ การท่ีผูช้มท่ี
ติดตามรายการ “คนคน้ฅน” อาจเป็นเพียงผูช้มบางคนไดน้ าเร่ืองราวท่ีรายการถ่ายทอดไปขบคิดและตั้งค  าถามกบัชีวิต 
แลว้น าไปสู่ความเขา้ใจชีวิต บางคนอาจรับไดแ้ค่อารมณ์สะเทือนใจและมิติท่ีไม่ซบัซ้อน เช่น ความขยนั ความ
กตญัญู เป็นตน้ ขณะท่ีบางคนอาจไดรั้บก าลงัใจ แรงบนัดาลใจ แต่ในท่ีสุดนั้น การเรียนรู้ การหล่อหลอม และ
อิทธิพลบางส่ิงท่ีต่างคนต่างไดรั้บ อาจผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนมาในภายหลงัไดเ้ช่นกนั แต่ส่ิงท่ีรายการท า
ให้เกิดกระแสข้ึนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอ นั่นก็คือความอาทรเก้ือกูลและความช่วยเหลือท่ีมกัจะหลัง่ไหลเขา้มา
เพียงชัว่ขา้มคืนแก่บุคคลตน้เร่ืองนัน่เอง  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด ซ่ึงมีนายสิทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ เป็นผูก่้อตั้ ง เป็นองค์กรท่ีมีผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ 

เล็งเห็นถึงโอกาสท่ีสร้างสรรคส์ังคมและแกไ้ขปัญหาสังคมให้ย ัง่ยืนได ้ ดว้ยความมุ่งมัน่ ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 
อีกทั้งยงัมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะใช้ความสามารถทางส่ือมวลชนมาผลิตสารคดีท่ีมีมิติในการน าเสนอท่ีน่าสนใจ
และมีจุดเด่นสามารถแข่งขนัและเจริญเติบโตในตลาดได ้ท่ีส าคญัอยา่งยิ่งคือความเสียสละท่ีจะท าเพื่อสังคมโดย
ไม่หวงัผลก าไรเป็นท่ีตั้ง ไม่น่าแปลกใจท่ีบริษทั ทีวบีูรพา จ ากดั ไดรั้บการกล่าวถึงในฐานะผูป้ระกอบการสังคม
ท่ีโดดเด่นและประสบความส าเร็จ 
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวจิยัน้ีมุ่งวจิยัเฉพาะรายการโทรทศัน์ของบริษทั ทีวบีูรพา จ ากดัเท่านั้น ดงันั้นในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรวจิยักิจกรรมเพื่อสังคมในดา้นอ่ืน ๆ ของบริษทั ทีวบีูรพา จ ากดัดว้ย  
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การซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบุคคลภายในบริษทัมหาชนจ ากดัที่เกีย่วข้องกบัการเมือง 
INSIDER TRADING  IN POLITICALLY CONNECTED FIRMS: 

AN EVIDENCE FROM THAILAND  
 

ฐานะ รักบัญชา* 
Thana Rakbancha 

 

บทคดัย่อ 
 ความเก่ียวขอ้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางการเงินของบริษทัมหาชนจ ากดัอย่างมาก 
บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลนั้นจะสามารถไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกฎระเบียบไดใ้นหลาย
ช่องทาง เช่น การลดภาษี และสัมปทาน ในขณะท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายคา้นอาจจะเสีย
ผลประโยชน์ หลกัฐานในเชิงประจกัษจ์ากการศึกษาในหลายแหล่งสรุปไดว้า่ ความเก่ียวขอ้งทางการเมืองเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัในการอธิบายการได้มาของอตัราผลตอบแทนท่ีเกินจริงจากบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเมือง การศึกษาฉบบัน้ีไดมี้การเปรียบเทียบพฤติกรรมของการซ้ือ-ขายของบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเก่ียวขอ้ง
และไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมืองระหว่างเหตุการณ์ โดยแบ่งเหตุการณ์ในการศึกษาเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 
การเปล่ียนรัฐบาล และการเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะ  

ในการศึกษาน้ีไดใ้ชข้อ้มูลการท าธุรกรรมในตลาดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้มูลการ
ท าธุรกรรมของบุคคลภายในจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นระหว่างปี 
ค.ศ. 2001 ถึง 2007 งานวิจยัฉบบัน้ีใชค้่าตวัแทนหลากหลายในการวดัอตัราผลตอบแทนเกินปกติสะสมและ
พฤติกรรมการซ้ือ-ขาย ในการศึกษาคน้พบวา่ มีอตัราผลตอบตอบแทนท่ีไดรั้บเกินจริงเกิดข้ึนในบางเหตุการณ์
ทางการเมือง และบุคคลภายในมีโอกาสในการท าก าไรสูงสุด (หรือขาดทุนน้อยท่ีสุด) ในการศึกษาน้ีสามารถ
สรุปได้ว่ามีเหตุการณ์ท่ีมีการร่ัวไหลของข่าวสาร ซ่ึงอาจท าให้มีการสร้างผลตอบแทนท่ีได้เกินจริงอย่างมี
นยัส าคญั 
ค าส าคัญ: การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลภายใน, พฤติกรรมการซ้ือขาย, การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูล,      
                บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
 

 
 
 
 
 
* นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาการเงิน คณะบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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ABSTRACT 
 Political connection can heavily affect the financial performance of a firm. Firms connected to a 
government official can benefit from various regulations such as tax breaks, and concessions while firms 
connected to the opposition might suffer. Empirical results from various studies conclude that political 
connection is a significant factor in explaining excess return in listed firms. This research compares trading 
behavior of connected and unconnected firms during two categories of events which are change in government and 
change in public policy. Market transaction and insider transaction data between 2001 and 2007 are obtained 
from the Stock Exchange of Thailand and the Securities Exchange Commission of Thailand, respectively. 
This research uses various proxies to measure excess return and trading behavior. The results show that there 
is excess return in some political events and that insiders trade opportunistically to maximize profit (minimize 
loss). It can be concluded that not all types of political events are significant and that insiders sometimes trade 
before material information  
Keywords: insider trading, trading behavior, informed trading, political connected firm 
 

INTRODUCTION 
Politics is an important aspect of any country. The government’s policies can have tremendous affect 

on the country’s economy and firms can derive huge benefits through their political connections. There are 
various studies which support the significance of political benefits. In the U.S., Goldman, Rocholl and So 
(2009) found that there is a significant difference between a portfolio of Republican and Democrat connected 
firms after the 2000 presidential elections. In Indonesia, Fisman (2001) found that there is positive correlation 
between a firm’s performance and the degree of their connection. As for Thailand, Bunkanwanicha and 
Wiwattanakantang (2009) found that when a business tycoon is elected into the office, they pass laws which 
allow connected firms to outperform unconnected firms. 
 

BACKGROUND AND LITERATURE REVIEW 
Various preceding studies use event studies, financial statistics, and the difference between buy and 

hold portfolios to identify the significance of political connections. This study proposes to confirm political 
significance using event study and examine insider trading behavior during political events. Specifically, the 
study focuses on three types of events which are changes in government, changes in public policy, and displays of 
favoritism. Cumulative abnormal return (CAR) proposed by Brown and Warner (1985) is calculated for each 
event and is used to measure excess return. In addition to CAR, the study uses probability of information-
based trading (PIN) and buy-sell imbalance (BSI) as proxies to measure trading behavior. PIN was proposed 
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by Easley,Kefer,and O’Hara, and Paperman (1996) to measure information-based trading. PIN values capture 
informed trader activity which is the superset of insider trading. This is extremely useful since it will also 
include insiders which hide their transaction by acting through proxies. BSI was used by Graham and Kumar 
(2006) to examine whether different clientele prefers to buy or sell dividend stocks. In this study BSI is 
calculated using insider trading data therefore it results will signify whether insiders prefer to buy or sell. 
 

RESEARCH OBJECTIVE 
 The main objective of this study is to examine whether political connection is an important factor in 
firm performance. Additionally, the paper also examines whether insiders in politically connected firms trade 
differently because of their connections during political events. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 Identifying Firm Affinity 

Firm statistics is obtained from the DATASTREAM program. Market transaction data is obtained 
from the Stock Exchange of Thailand (SET). Transaction data is classified as buyer and seller initiated based 
on the time stamp of the order; if buy order time is greater than sell order time, then it is buyer initiated and 
vice versa for seller initiated. Insider trading data is available from the Securities Exchange Commission of 
Thailand; buying and selling is already marked with a flag. After obtaining this information, firms are divided 
into two groups which are politically connected and unconnected firms; a statistical summary is available on 
Table 1. Connected firms can be further divided into government connected firms and opposition connected 
firms by cross referencing the firm’s politician with the political party data; if the politician’s party is in the 
government (opposition) coalition then the firm is government (opposition) connected. Political connection 
data is based to the study by Subhapholsiri (2009). In his resarch, firms are defined as connected when a 
family owning 10% or more of the firm is related to a politician or when two or more of the board members 
are related to a politician. Relationship is defined as blood-lineage, in-law relationship, or a business partner 
in two or more businesses. 
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Table 1: Description of Firms 

 
Transaction Freq. Market Capitalization Return Debt to Equity Ratio 

Year connected unconnected connected unconnected connected unconnected connected unconnected 
2000 9.67 19.20 1920.02 5557.21 1.73 0.34 -23.92 2.61 
2001 17.40 10.53 8091.31 3186.23 -0.17 -0.07 2.77 5.21 
2002 12.62 12.94 8783.72 3856.02 0.28 0.34 0.37 24.79 
2003 15.16 13.77 8174.76 4823.80 0.67 0.36 0.41 0.25 
2004 14.63 12.02 17,812.12 11,015.59 1.82 1.11 0.50 0.95 
2005 30.75 14.61 19,947.96 9,856.79 -0.01 0.02 0.43 0.76 
2006 18.10 13.62 14,834.87 10,678.99 -0.05 0.31 0.39 1.24 
2007 17.48 14.32 12,869.65 9,287.43 0.25 0.15 0.19 -0.36 

The firm connections in this table are based on the year-end political connection. 

 
 Identifying Firm Connections for each Event 

Political connection data is based on the year-end political connection; therefore connections need to 
be adjusted for events near the election year. An event that occurs in the election year, but before the actual 
election date, must use the connection from the previous year. As for the election event itself, the firm connection 
might differ before and after the event based on the result of the election. Firm ‘X’ might be connected to the 
government before the election, but become opposition connected after if their political party loses the election. 
A detailed summary of the events is on Table 2.  
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Table 2: Event Description 
Date Description Type Before/After 
08-01-
01 

National Election: Thai Rak Thai party won. 1 2000/2001 

09-11-
01 

Telecommunications Business Act: Foreigners can own up to 25% 
of a telecommunication company. 

2 2001/2001 

23-01-
03 

Telecommunications Concessions Modification: Increases tax for 
companies entering industry. 

2 2003/2003 

07-02-
05 
 

National Election: Thai Rak Thai party won. 1 2004/2005 

10-01-
06 

Telecommunications Business Act: Foreigners can own up to 49% 
of a telecommunication company. 

2 2005/2005 

03-04-
06 

National Election: A snap election after government dissolution. 1 2005/2006 

19-09-
06 

Military Coup 1 2006/R2006 

25-12-
07 

National Election: The People Power Party, a proxy of the Thai Rak 
Thai party, won the election. 

1 R2006/2007 

The table describes the events that are examined in this study. Type 1 and 2 denotes events that there is a change in government and 
change in public policy respectively. Before/After denotes the year end political connections used separate the firms. R in front of 
the year indicates that firms designated as governments are switched to oppositions and vice versa; this is mainly used to 
compensate for the change due to the military coup. 
 

 Calculating Cumulative Abnormal Return (CAR) 
CAR is calculated for the portfolio of connected and unconnected firms during each event using the 

formula proposed by Brown and Warner (1985). Political connection for CAR is based on the connection after 
the event occurs. CAR is calculated from day [-1, +1] period and day 0 is defined as the event date. 
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Where ,i tAR is the excess return of security i on day t, ̂ and ̂ are the values estimated by regressing the 
stock return from day [-244, -6] period. SET Index is used mR  (market return). tAR is the average excess 
return of portfolio p consisting of n stocks on day t. 
  
 Calculating Probability of Information-based Trading (PIN) 

PIN is calculated for the all firms before [-90, -1] and after [1, 90] each event for all firms.  
 

2
PIN



 


  
 

Where  is the arrival rate of informed traders,  is the arrival rate of uninformed traders, and  is the 
probability of an information event. The vector parameters ( , , , )     can be calculated for each stock 
in period T using the maximum likelihood function with B buy and S sell transactions as input. The variable
 represents the probability of a bad event; however it is not used in the standard PIN model. The likelihood 
function proposed by Easley, et al (1996) is given below. 
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 Calculating Buy-sell Imbalance (BSI) 

BSI is calculated for the all firms before [-90, -1] and after [1, 90] each event for all firms using insider 
trading data as input. The formula derived by Graham and Kumar (2006) is given below. 
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Where ,i tB is the volume of stock i bought by insiders in time period t, and ,i tS  the seller. Positive BSI 
indicates a buying preference while negative indicates selling. 
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EMPIRICAL RESULTS 
 CAR Results 

The results from the event study (Table 3) shows that there is no significant difference between government 
and opposition firms during elections. However there is a positive trend in the difference between the two 
portfolios; this is consistent with the findings by Goldman , et al. (2009). The two exceptions were during the 
2001 elections and 2006 coup; this might be because the incoming prime minister, was being investigated for 
corruption and the coup was bad for the economy in general. During change in public policies there was no 
apparent trend with a mixture of significant and insignificant difference; there was positive significant 
difference (0.065) during the Telecom Concession 2003. Overall, the results from the event study were not 
conclusive and do not prove or disprove the significance of political connections. 
 
Table 3: Event Study 
Panel A: Change in Government 

Portfolio 2001 Election 2005 Election 2006 Election 
2006 Military 
Coup 2007 Election 

Government 
Connected -0.022 (-1.256) 0.007 (0.732) 0.008 (0.733) -0.016 (-0.936) 0.026 (1.620) 
Opposition 
Connected -0.005 (-1.294) -0.004 (-0.216) -0.005 (-0.294) -0.001 (-0.064) 0.007 (0.370) 
Gov – Opp -0.017 (-0.662) 0.011 (0.635) 0.013 (0.736) -0.015 (0.774) 0.019 (1.054) 

 Panel B: Change in Public Policy 

Portfolio Telecom Act 2001 
Telecom Concession 

2003 
Telecom Act 2006 

    Government 
Connected 0.018 (1.173) 0.107 (4.107)** 0.008 (0.567) 

    Unconnected 0.005 (0.171) 0.041 (2.357)** 0.014 (0.909) 
    Gov-Un 0.014 (0.171) 0.065 (2.871)** -0.006 (-0.369) 
      

The table reports the average three-day cumulative market adjusted abnormal returns (CAR) and t-statistics in brackets. 
Connection is based after the event has occurred. Gov – Opp is the difference in CAR between the portfolio of government 
and opposition connected firms while Gov – Un is the difference in CAR between the portfolio of government and 
unconnected firms. Panel B only includes telecommunication firms. Day zero is the first trading day that the change in 
government occurred. * and ** denotes 10%  and 5% significant level respectively. 
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PIN Results 
The next test using PIN (Table 4) shows that about one third of all trades in the Thai market are informed 

trades. More surprisingly, PIN value of connected firms is significantly smaller than unconnected firms 
during both events. This suggests that there is less insider activity in connected firms. This is contrary to the 
expectation that informed trading would be more rampant in connected firms because they will have access to 
material non-public information from their connections. 
 
Table 4: Probability of Information-Based Trading 
Panel  A: Change in Government 

  Connected Unconnected 
Period Before After Before After 
Number of firm events 113 123 1696 1676 
Mean 0.29 0.32 0.32 0.30 
Standard deviation 0.16 0.18 0.18 0.16 
P-value (Ha:diff>0) 0.97 0.91 

  
P-value (Ha:diff<0) 0.03 0.09 

  
Panel  B: Change in Public Policies 
  Connected Unconnected 
Period Before After Before After 
Number of firm events 74 71 931 920 
Mean 0.29 0.30 0.31 0.29 
Standard deviation 0.15 0.14 0.18 0.17 
P-value (Ha:diff>0) 0.92 0.57   
P-value (Ha:diff<0) 0.08 0.43   
 
The table reports the descriptive statistics for probability of information-based trading (PIN) and the result of the Welch’s T-
test between connected firms and unconnected firms. Before and after denotes 90 trading days preceding and succeeding the 
event. The first p-value is the result of a one-tailed test with an alternate hypothesis where connected firms have greater PIN, 
while the latter is the alternative hypothesis where connected firms have less PIN. 

 
 BSI Results 

The last test using BSI (Table 5) shows that there is no difference in trading behavior between 
connected firms and unconnected firms during change in government. However there is significant difference 
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during change in public policy. During change in policy, government connected firms have significantly less 
BSI than unconnected firms (p-value of 0.01) suggesting that insiders are selling to obtain profit from the 
change in policy. Opposition firms had significantly less BSI than unconnected firms (p-value of 0.01) 
suggesting that insiders had access to material non-public information and are selling before the change in 
policy to avoid loss.  
 
Table 5: Buy-Sell Imbalance 
Panel A: Change in Government 
  Government Opposition Unconnected 
Period Before After Before After Before After 
Number of firm events 37 41 27 28 712 821 
Mean -0.10 0.05 0.17 0.22 0.05 0.04 
Standard deviation 0.91 0.89 0.85 0.79 0.89 0.89 
P-value (Ha:diff>0) 0.82 0.54 0.77 0.87 

  
P-value (Ha:diff<0) 0.18 0.46 0.23 0.13 

  
Panel B: Change in Public Policies 
  Government Opposition Unconnected 
Period Before After Before After Before After 
Number of firm events 28 28 20 18 416 428 
Mean -0.05 -0.43 0.37 -0.14 -0.02 -0.08 
Standard deviation 0.88 0.74 0.74 0.85 0.90 0.90 
P-value (Ha:diff>0) 0.56 0.99 0.99 0.61   
P-value (Ha:diff<0) 0.44 0.01 0.01 0.39   
 
The table reports the descriptive statistics for buy-sell imbalance (BSI) and the result of the Welch’s T-test between 
connected firms and unconnected firms; connected firms are divided into two groups which are opponent and government 
connected. Before and after denotes 90 trading days preceding and succeeding the event. The first p-value is the result of a 
one-tailed test with an alternate hypothesis where connected firms have greater BSI, while the latter is the alternative 
hypothesis where connected firms have less BSI. 
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CONCLUSION 
In conclusion, this research finds that political connections do matter, but only during change in 

public policy. Initially the event study suggests that there is a possibility that Thai firms might or might not 
benefit from their political connections. Further test into informed traders in general reveals that there is a large 
amount of informed trading in Thailand, but there is no difference between connected and unconnected firms. 
Basically, it suggests that political connection does not matter therefore there is no difference in trading activity. 
However, a more specific test using actual insider trading data reveals that there is significant difference between 
connected and unconnected firms. Furthermore, the results indicate that connected insiders have access to material 
non-public information and that they trade opportunistically, specifically during change in public policy and 
during display of favouritism. 
 

RECOMMENDATION 
 This research indicates that the system of checks and balances in Thailand needs to be improved to 
prevent politicians from abusing their power and insiders from using material non-public information. As for 
further research, corporate governance index for each firm could also be compared before and after an event 
to see if political changes affect how firms behave. 
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การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการจดัการครุภณัฑ์: 
กรณศึีกษาระบบฐานข้อมูลครุภณัฑ์องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR SUPPORTING 
ASSET INVENTORY: A CASE STUDY OF INFORMATION SYSTEM FOR 

SUPPORTING ASSET INVENTORY OF RAINOI SUB DISTRICT 
ADMINISTRATION ORGANIZATION 

 
ฐิติพร  ภูมิการีย์* 

Titiporn  Pumkaree 
 

บทคดัย่อ 
 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจดัการครุภณัฑ์องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  มี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการครุภณัฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่นอ้ย 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการครุภณัฑ์ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย โดยใช้การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของ Web Application ซ่ึงมีการ
พฒันาดว้ย PHP และใชฐ้านขอ้มูล MySQL การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
จดัการครุภณัฑอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย ท่ีพฒันาข้ึนโดยใชแ้บบสอบถามประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของระบบ 4 ดา้น คือ 1) ความสามารถท างานตามความตอ้งการของผูใ้ช ้2) หนา้ท่ีของโปรแกรม 3) การใชง้าน
ของโปรแกรม 4) ความปลอดภยั พบวา่ ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการครุภณัฑ ์องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไร่น้อย มีขอบเขตและหน้าท่ีของผูใ้ช้ท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เจา้หน้าท่ีพสัดุ หัวหน้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  ผูบ้ริหาร ซ่ึงการท างานของระบบเป็นไปตามหนา้ท่ีและสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน แต่ละ
กลุ่มไดต้ามขอบเขตท่ีก าหนด ผลการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ระบบมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และผลการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผูใ้ชง้าน มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั
ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 
ค าส าคัญ: ระบบฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ 
 
 
 
 
 
* สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 
 The development of information system for supporting asset inventory of Rai Noi sub district 
administration organization aimed to 1) study and develop an information system for supporting asset 
inventory of Rai Noi subdistrict administration organization, and 2) find the efficiency of the developed 
system that used information technology management via Web application platform. The application was 
developed using PHP and MySql database. Performance evaluation of the system was carried out using a 
questionnaire for evaluating 5 performance criteria including 1) pertinent ability of the system to users' needs, 
2) system functionalities, 3) user friendliness, 4) performance, and 5) system security. 
      The research findings were as follows:  The developed system was involved with the criteria and 
functionalities of related users from 3 groups comprising inventory staff, the head of child development 
center, and executives. The system could perform according to its functionalities and authorization of data 
from each group of users within the specified criteria. 
 The result of system performance evaluation carried out by experts revealed that the system performance 
was perceived at a good level with arithmetic mean of 3.67 and such result carried out by users was still 
perceived at a good level with arithmetic mean of 3.57. 
Keyword:  supporting asset inventory. 
 

บทน า 
 สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความตอ้งการให้หน่วยงานของรัฐรวมทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดมี้การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการปฏิบติังานและบริหารงาน รวมทั้งการ
กระจายขอ้มูลข่าวสารไปสู่ประชาชน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานตามภารกิจ เกิดบูรณาการและเอกภาพ
ในระบบขอ้มูล  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหาร
จดัการและการบริการประชาชน (e-local admin) อยา่งมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างทอ้งถ่ินให้มีความเขม้แข็งทาง
ภูมิปัญญา ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติท่ีดีของชุมชน บนฐานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 4 ส่วน คือ ส านกัปลดั ส่วนโยธา ส่วน
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  และส่วนการคลงั  ซ่ึงส่วนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั  
งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
อนุบาล งานประสานงานและสนบัสนุนโรงเรียนประถมและมธัยม  งานส่งเสริมสนบัสนุนศิลปวฒันธรรม และ
ประเพณีทอ้งถ่ิน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการศาสนา งานส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการเด็กและเยาวชน 
งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน งาน
เทคโนโลยกีารศึกษา  ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ยมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งหมด 5 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นยางลุ่ม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นยางเทิง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นต าแย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัป่ากิตติ
ญาณโสภณ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดับา้นไร่นอ้ย  อยู่ในความดูแลของส่วนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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เพื่อให้บริการดา้นการศึกษาแก่เด็กก่อนวยัเรียน ให้บริการทั้งหมด 19 หมู่บา้น ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแต่ละแห่ง
จดัตั้งในคนละหมู่บา้น ดว้ยระยะทางและภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนั การบริการจดัการในเร่ืองของครุภณัฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ยนั้นเป็นไปแบบไม่เป็นระบบระเบียบ กล่าวคือ เป็นการจดัการแบบระบบเก่า
คือ การจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ท าให้ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้ยากและใช้เวลาค่อนข้างมาก การ
ประสานงานมีความยุ่งยาก การจัดท ารายงานต่าง ๆ มีความแม่นย  าถูกต้องของข้อมูลค่อนข้างต ่าและใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการค่อนขา้งมาก เน่ืองจากระบบเดิมไม่อ านวยความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลและการ
จดัท ารายงานต่าง ๆ รวมถึงความปลอดภยัของขอ้มูลค่อนขา้งต ่า เอกสารช ารุดหรือเสียหายไดง่้าย 
 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าระบบบริหารครุภณัฑ์มาช่วยในการเก็บขอ้มูลครุภณัฑ์และ
การสืบคน้ขอ้มูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหมี้ความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน ลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซ้อน 
การพิมพส์รุปขอ้มูลรายงานมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการจดัการครุภณัฑอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย ท่ีพฒันาข้ึนน้ี
จะช่วยใหก้ารด าเนินการในการบริหารจดัการดา้นการบริหารครุภณัฑข์องศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ลกัษณะการท างานของระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูล
ครุภณัฑ ์การจดัท าทะเบียนครุภณัฑ ์ขอ้มูลการเบิก-จ่ายครุภณัฑ ์การตรวจสอบสถานะของครุภณัฑ ์การแจง้
ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ และการจดัท ารายงานต่าง ๆ จะไม่รวมถึงการจัดซ้ือจดัจา้ง ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีเป็น
ขั้นตอนหลงัจากท่ีมีการตรวจรับครุภณัฑเ์รียบร้อยแลว้ กล่าวคือครุภณัฑน์ั้นพร้อมท่ีจะท าการลงทะเบียน
ครุภณัฑแ์ลว้ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการครุภณัฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่นอ้ย 
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการครุภณัฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่นอ้ย 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
  ขอบเขตของขอ้มูล  ไดแ้ก่ ขอ้มูลครุภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย หลงัจากไดรั้บครุภณัฑ์
มาและเบิกจ่ายไปตามศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่าง ๆ  
 สารสนเทศที่ได้จากระบบ  ไดแ้ก่  รายงานทะเบียนครุภณัฑ์  รายงานทะเบียนคุมสรุปผลการเบิกจ่าย
ครุภณัฑ์   รายงานการซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์   รายงานค่าเส่ือมราคาต่อปีของครุภณัฑ์ รายงานข้อมูลครุภณัฑ์
ประจ าปี 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการบริหารสินทรัพยแ์ละครุภณัฑ์  ด าเนินการตามแนวทางหรือ
วิธีการ (methodology) โดยยึดหลกัการพฒันาระบบในวงจรการพฒันาระบบ (system development life cycle: 
SDLC) ไดแ้ก่ คน้หาและเลือกสรรโครงการ (project identification and selection)  เร่ิมตน้และวางแผนโครงการ 
(project initiating and planning)  วเิคราะห์ระบบ (system analysis)  ออกแบบเชิงตรรกะ (logical design) ออกแบบ 
เชิงกายภาพ (physical design)  พฒันาและติดตั้งระบบ (system design)  และซ่อมบ ารุงระบบ (system 
maintenance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กิจกรรมของขั้นตอนการพฒันาระบบในวงจรพฒันาระบบ SDLC 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
การทดสอบระบบ 

 หลงัจากไดท้  าการพฒันาระบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของระบบสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการจดัการครุภณัฑ์องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย วา่สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

Project Identification and 
Selection 

Project Initiating 
And Planning 

System  Analysis 

Logical Design 

Physical Design 

System  Implementation 

System  Maintenance 
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และตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ จึงได้จดัท าแบบประเมินหาประสิทธิภาพ โดยแบ่งการทดสอบการหา
ประสิทธิภาพของระบบออกเป็น 4 ดา้น จากการทดสอบดว้ยวธีิ Black box testing คือ 
 1.  การประเมินระบบดา้นความสามารถท างานตามความตอ้งการของผูใ้ช ้(functional requirement test) 
เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบความสามารถของระบบวา่ท างานไดต้รงตามความตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด 
 2.  การประเมินระบบดา้นหนา้ท่ีของโปรแกรม (functional test) เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบการท างาน
ต่าง ๆ ของฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ท่ีมีในระบบ 
 3.  การประเมินระบบดา้นการใชง้านของโปรแกรม (usability test) เป็นการทดสอบความง่ายในการใช้
งานของระบบ ตรวจสอบความซ ้ าซอ้นของระบบ 
 4.  การประเมินระบบดา้นความปลอดภยั (security test) เป็นการทดสอบการรักษาความปลอดภยัของ
ระบบวา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

 ผูป้ระเมินประสิทธิภาพของระบบมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้ดลองใชร้ะบบ จ านวน 15 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  เกณฑก์ารยอมรับประสิทธิภาพพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของกลุ่มผูใ้ชแ้ละผูเ้ช่ียวชาญ
ทดสอบโปรแกรม ตอ้งไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากว่า 3.51 ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของบุญชม ศรีสะอาด (2547, 
หนา้ 100)  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใช้วดัค่ากลางของ
ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) หรือค่าเฉล่ีย (mean:    ) และวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใช ้
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard deviation: SD)  

 
ผลการวจิัย 
 1.  การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ไดค้่าเฉล่ียระดบัประสิทธิภาพของระบบ เท่ากบั  
3.67  แสดงวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนมามีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
 2.  การประเมินความคิดเห็นของผูใ้ชง้านทัว่ไป จ านวน 15 คน ค่าเฉล่ียของระดบัประสิทธิภาพของระบบ 
เท่ากบั  3.57  แสดงวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนมามีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี  

 
อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลของการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการครุภณัฑ์ องคก์าร
บริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย ในภาพรวมโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านทัว่ไป จะเห็นไดว้า่ สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูดู้แลระบบ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก และผูบ้ริหาร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงท าใหผ้ลของการประเมินประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี  
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 ผูว้ิจยัพฒันาระบบโดยใชก้ารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของ Web application ดว้ย PHP 
และฐานขอ้มูล MySQL โดยระบบจะดูแลขอ้มูลครุภณัฑ์ภายในองคก์รเท่านั้น เจา้หนา้ท่ีพสัดุจะท าทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายครุภณัฑ์โดยการเบิกจ่ายว่า ใครเป็นผูเ้บิก เบิกวนัใด ครุภณัฑ์ดงักล่าวอยูใ่นสถานะอะไร ใชง้านได้
หรือช ารุด การลงหมายเลขครุภณัฑ์ท่ีไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งจากงบประมาณต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่
นอ้ย โดยการท าทะเบียนหมายเลขตามระเบียบพสัดุครุภณัฑ์ การแจง้ซ่อมครุภณัฑ์ท่ีเกิดการช ารุด เสียหายโดยมี
การบนัทึกประวติัการส่งซ่อมวา่มีการซ่อมวนัท่ีเท่าไหร่ อาการเป็นอยา่งไร บริษทัท่ีไดซ่้อมเป็นบริษทัใด เพื่อใช้
ในการตรวจสอบภายหลงั การท าทะเบียนครุภณัฑท่ี์แทงจ าหน่ายโดยลงเบียนครุภณัฑ์ท่ีหมดอายุการใชง้านแลว้
จดัท าการแทงจ าหน่ายตามเหตุผลและความเป็นจริงของครุภณัฑ์ การตรวจสอบครุภณัฑ์ทั้งหมดและรายงาน
ตามปีงบประมาณและจัดการคิดค่าเส่ือมของครุภัณฑ์และการท าประวัติการใช้งานครุภัณฑ์ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีใช้งานบ่อยคร้ังจึงตอ้งมีการท าประวติัการใช้งานว่าครุภณัฑ์แต่ละช้ินใช้งานอยู่ท่ีศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใดมาก่อน สรุปไดว้า่ระบบท่ีพฒันาสามารถท างานไดจ้ริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรเพิ่มเติมความสามารถของโปรแกรมใหส้ามารถออกรายงานใหไ้ดห้ลายรูปแบบ เช่น  PDF,  Excel, 
Word เป็นตน้ เพราะการออกรายงานผา่นเวบ็นั้น จะแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบท่ีไม่สวยงาม และน าไปใชง้านไม่
สะดวก 
 2.  ควรเพิ่มเติมระบบใหมี้ความครอบคลุมถึงเร่ืองจดัซ้ือจดัจา้ง 
 3.  ควรเพิ่มเติมการแทงจ าหน่ายหลาย ๆ ตวัพร้อมกนัได ้ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแผนการตลาดให้แก่ยาสมุนไพรมีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและ
บ าบดัโรคมะเร็ง เน่ืองจากยาสมุนไพรกลุ่มดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลภายนอก ดงันั้นควรมีการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างจากยาสมุนไพรกลุ่มอ่ืน ๆ การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้นตอน ในขั้นตอนแรกใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างผูป่้วยโรคมะเร็ง
จากโรงพยาบาล 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นใชว้ิธี
สุ่มตวัอยา่งจากการก าหนดโควตา้ ใชก้ารก าหนดแบบสัดส่วนจากสถิติของผูเ้ขา้รับการรักษาโรงพยาบาลทั้ง 3 
แห่ง โดยอา้งอิงจากสถิติผูเ้ขา้รับการรักษาโรคมะเร็งปี 2551 ให้ไดค้รบ 400 ตวัอยา่ง นอกจากน้ีมีการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการเชิงลึกถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจจากการเลือกผูป้ระกอบการ 2 ราย ท่ีผูบ้ริโภครู้จกัมากท่ีสุด 
ผลการวจิยัประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกคือ กลยทุธ์ทางการตลาดจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ พบวา่
ควรใช้กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างทางดา้นผลิตภณัฑ์เน้นการส่งเสริมการขายและการโฆษณามากกว่า
ผูป้ระกอบการยาสมุนไพรรายอ่ืน ๆ ควรสร้างตราสินคา้ให้ผูบ้ริโภคจดจ าในระดบัสูงเพื่อเป็นการตอกย  ้าต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ของตราสินคา้ ในดา้นการผลิตทางผูป้ระกอบการควรท าสัญญาการผลิตกบับริษทัท่ีมีเทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีทนัสมยัเพื่อท าให้ผลิตภณัฑ์มีมาตรฐานและป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต นอกจากน้ีการ
พฒันาคุณภาพของยาสมุนไพรและบรรจุภณัฑใ์หท้นัสมยัเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัและ 
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สามารถส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศไดใ้นอนาคต ส่วนท่ีสองคือ กลยุทธ์ทางการตลาดจากการส ารวจผูบ้ริโภค 
พบวา่ผลิตภณัฑแ์คปซูลเป็นรูปแบบท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด ผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มใหค้วามส าคญักบัส่วนประกอบ 
ดา้นฉลากท่ีระบุสรรพคุณมากท่ีสุด ควรตั้งราคาอยูท่ี่ระหวา่ง 100-500 บาท ช่องทางการจดัจ าหน่ายควรเนน้ไปท่ี
ร้านขายยาแผนโบราณและร้านคา้สุขภาพ ในส่วนของการส่งเสริมการขายควรใชพ้นกังานขายและให้ทดลอง
รับประทานยาสมุนไพร  และการส่ือสารโฆษณาจะเน้นไปท่ีช่องทางนิตยสารและวารสารที่เก่ียวกบัสุขภาพ 
รวมทั้งบทความทางวชิาการทางการแพทยท่ี์มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ขอ้มูลและใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคมะเร็ง  
ค าส าคัญ: แผนการตลาดเชิงกลยทุธ์, การสร้างภูมิคุม้กนัโรค, การบ าบดัโรคมะเร็ง, ยาสมุนไพร  
 

ABSTRACT 
The main objective of this research is to develop the marketing plan for enhanced immune and cancer 

treatment herbal medicine to obtain the acceptance from common herbal medicine users and patients. The 
strategies in marketing plan are conducted to achieve the special differentiation from other kinds of herbal 
medicine. 

The multi stage sampling method is applied for this research. The cancer patients are randomly 
selected from three famous cancer treatment institutions which are Siriraj Hospital, National Cancer Institute 
and Ramathibodi Hospital. After that, the quota sampling is used to determine the proportion of 400 samples 
in three places. Moreover, the study is applied to the in-depth interviews from two famous herbal medicines 
producers. 

The results of the research are concluded in two parts: First, in terms of the marketing strategies from 
the entrepreneurs’ analysis, the results show that they should use the strategies to differentiate the products, 
widen advertising and increase promotion. The entrepreneurs are suggested to create their brand for the 
consumers to recognize and to emphasize the position of the products. In the production, entrepreneurs should 
sign the contract to high technology herbal medicine producers or suppliers to guarantee the quality and 
prevent the problems from the production process. In addition, developing the quality of herbal medicine and 
the packaging improvement are very important for the business to diversify positioning and enhancing the 
competitiveness of products in domestic and international markets. 

Second, in terms of the consumer analysis, the results indicate that the capsule is the most favorite 
type of medicine. Both cancer patients and patients’ family obviously prefer the obvious details and identities 
of all benefits. The price varies between 100-500 baht. Traditional pharmacy and health care stores are recommended 
for distribution channel. Entrepreneurs should emphasize on making promotion, use salesperson and let 
customer try the medicine. The advertising should focus on health care medical or technical magazines and 
journals. 
Keywords: strategic marketing plan.  enhanced immuneand.  cancer treatment.  herbal medicine. 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ี
เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการไดรั้บสารพิษจากแหล่งต่าง ๆ มากข้ึน เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม และมลภาวะทางอากาศ 
ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ลว้นเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัของการเกิดโรค “มะเร็ง” ซ่ึงเป็นโรคท่ีคนไทยมีอตัราการเสียชีวิต
เป็นอนัดบั 1 ของประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
 การรักษาโรคมะเร็งตามแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีปฏิบติักนัอยูใ่นประเทศไทยใชว้ิธีปฏิบติัท่ีส าคญั 3 วิธี วิธี
แรกคือการศลัยกรรมซ่ึงเป็นการผา่ตดัเอากอ้นมะเร็งรวมทั้งต่อมน ้ าเหลืองบริเวณดา้นขา้งออก วิธีท่ีสองคือ รังสี
รักษาเป็นการฉายแสงบริเวณท่ีมีเซลล์มะเร็ง ซ่ึงเป็นการรักษาแบบเฉพาะท่ี และวิธีท่ีสาม คือ การท าเคมีบ าบดั
หรือคีโม ซ่ึงเป็นการรักษาหรือการท าลายเซลล์มะเร็งท่ีตน้ตอและท่ีกระจายไปตามทางเดินน ้ าเหลืองกระแสเลือด
หรืออวยัวะส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายโดยการรับประทานยาทางเคมีหรือการฉีดยาทางหลอดเลือดด าหรือหลอด
เลือดแดง เป็นตน้ (สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ, 2554) 
 แต่เน่ืองจากวิธีการรักษาตามแพทยแ์ผนปัจจุบนัยงัไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได ้รวมทั้ง
อาจส่งผลเสียและก่อให้เกิดผลขา้งเคียงแก่ผูป่้วย เช่น ผมร่วง คล่ืนไส้ เบ่ืออาหาร เป็นตน้ ดงันั้นจึงมีการศึกษา
ค้นควา้วิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถสร้างภูมิต้านทานและท าลาย
เซลลม์ะเร็งได ้แพทยท์างเลือกจึงถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการบ าบดัและรักษาโรคมะเร็งให้แก่ผูป่้วย หน่ึงใน
แพทยท์างเลือกท่ีส าคญัคือ การใชย้าสมุนไพร โดยท่ีผา่นมามีผลงานวิจยัในพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีไดรั้บการ
ยอมรับว่าสามารถสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง รวมทั้งสามารถลดอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการรักษา
โรคมะเร็งตามวิธีแพทย์แผนปัจจุบนั อาทิ หญา้ปักก่ิงหรือหญา้เทวดา เห็ดหลินจือ และพลูคาว เป็นตน้ (กอง
การแพทยท์างเลือก, 2549)  
 ในปัจจุบนัมีการใช้ยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งอย่างแพร่หลายซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัความเช่ือส่วนบุคคล แต่ประชาชนทัว่ไปก็ยงัไม่ใหค้วามเช่ือถือกบัการใชย้าสมุนไพรมากนกั เน่ืองจาก
ยงัไม่มีการจดัการองคค์วามรู้ทางการใชย้าสมุนไพรเหล่าน้ีให้เกิดเอกภาพและเป็นท่ียอมรับ รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนยงัไม่ให้ความใส่ใจถึงการใชย้าสมุนไพรในการสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง
ดงัท่ีต่างประเทศใหค้วามสนใจ อีกทั้งรูปแบบของส่วนประสมทางการตลาดของยาสมุนไพรกลุ่มน้ีท่ีวางขายอยู่
ในทอ้งตลาดก็ยงัไม่มีความน่าเช่ือถือและตรงต่อความตอ้งการของผูป่้วย ไม่ว่าจะเป็นดา้นผลิตภณัฑ์ ราคาการ
ส่งเสริมการขาย และการจดัจ าหน่าย ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจบางกลุ่มมองเห็นช่องทางการท าก าไรจากผูป่้วย โดย
การตั้งราคาสูงและอวดอา้งสรรพคุณของยาสมุนไพรบางชนิดซ่ึงไม่มีสรรพคุณในการสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดั
โรคมะเร็งไดจ้ริงมาขาย อาจส่งผลเสียและก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงต่อร่างกายได ้
 ดงันั้นการวจิยัน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ยาสมุนไพรท่ีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งและจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่ยาสมุนไพร
กลุ่มดงักล่าว ภายใตอ้งคก์รท่ีมีช่ือวา่ “ศูนยย์าสมุนไพรฟ้ืนฟูมะเร็ง” ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม
ขอ้มูลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้าสมุนไพร รวมทั้งเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณ
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สร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งท่ีไดรั้บการรับรองสรรพคุณทางการแพทย ์ให้เป็นแนวทางในการปฏิบติัแก่
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของยาสมุนไพรดงักล่าว โดยมุ่งเนน้การน าเสนอแนวทางการวางแผนการตลาด
ท่ีไดรั้บการยอมรับมาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ซ่ึงจะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือของยาสมุนไพร
เหล่าน้ี ให้เกิดเอกภาพและช่วยให้กลุ่มผูป่้วยและกลุ่มผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ของยาสมุนไพรท่ีถูกตอ้ง ป้องกนัการอวดอา้งสรรพคุณท่ีเกินจริง อนัอาจส่งผลให้เสียเวลาและค่าใชจ่้าย จนอาจ
น าไปสู่การเสียชีวติได ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและ
บ าบดัโรคมะเร็งและจดัท าแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กบัยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดั
โรคมะเร็ง 

 
ขอบเขตของการวจิัย 
 มุ่งเน้นศึกษาถึงยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งท่ีไดผ้่านการรับรองจาก
กองการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยจ ากดัขอบเขตเพียงยาสมุนไพรหญา้ปักก่ิงเห็ดหลินจือ และ
พลูคาว เท่านั้น 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณสร้างภูมิคุ้มกันและบ าบัดโรคมะเร็ง (enhanced immune and cancer treatment 
herbal medicine) คือ ยาท่ีไดจ้ากพฤกษชาติ สัตว ์หรือแร่ธาตุ โดยดดัแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกหัน่ให้เป็น
ช้ินเล็กลง บดเป็นผงละเอียด แลว้อดัเป็นแท่งหรือแคปซูลโดยผา่นการวิจยัและรับรองทางการแพทยว์า่มีคุณสมบติั
ในการสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง 
 กลุ่มผู้ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง (risk group of cancers) คือกลุ่มผูท่ี้มีโอกาสเส่ียงในการเกิด
โรคมะเร็งไดง่้ายกวา่บุคคลอ่ืน โดยเกิดจากความผดิปกติของสารพนัธุกรรมและเกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึง
ไปสู่อีกรุ่นหน่ึง หรือเป็นผูท่ี้มีประวติัทางครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็ง 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 แนวคิดในการวิจยัมี  4 ส่วน คือ 1) แนวคิดของการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  2) แนวคิดของการ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ไดแ้ก่  แนวคิดทฤษฎีแรงกดดนัทั้ง 5 ประการ (Porter’s five forces analysis) และแนวคิด
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis)  3) แนวคิดของการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  4) แนวคิดของการจดัท าแผนการตลาดเชิงกลยทุธ์ 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาสมุนไพรกลุ่มท่ีมีสรรพคุณ
สร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งภายในประเทศ โดยอาศยัขอ้มูลจากหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ เช่น 
ส านกังานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย เพื่อน าขอ้มูลมาศึกษาถึงสภาพทัว่ไป
ทางการผลิต การตลาดและการบริโภคยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  1) เก็บขอ้มูลวิจยัเชิงส ารวจจากผูบ้ริโภคโดยใช้
แบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและ
บ าบดัโรคมะเร็ง สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (multi stage sampling) ล าดบัแรกใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะ 
เจาะจง (purposive sampling) เลือกจากโรงพยาบาลท่ีมีสถิติผูเ้ขา้รับการรักษาโรคมะเร็งมากที่สุดของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2551 จ  านวน 3 แห่ง คือโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
ค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสมการการแจกแจงค่าสัดส่วนตวัอยา่งกรณีที่ทราบจ านวนประชากรได ้400 ตวัอยา่ง 
และก าหนดสัดส่วน (quota sampling) ตามสถิติผูเ้ขา้รับการรักษาแต่ละโรงพยาบาลให้ไดค้รบ 400 ตวัอยา่ง โดย
แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็ง และกลุ่มผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งอยา่งละ 200 ตวัอยา่ง  
2) สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการวเิคราะห์สภาพทางการแข่งขนั และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
ของยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงจากตรา
สินคา้ของผูป้ระกอบการท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภครู้จกัมากท่ีสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่มูลนิธิเจา้พระยาอภยัภูเบศวร์ 
และชุมชนปฐมอโศก 

 

ผลการวจิัย  
 1. พฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาสมุนไพร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส อายุ 40 ปีข้ึนไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรืองานอิสระ การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียระหว่าง 10,000-20,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยหรือเป็นญาติของ
ผูป่้วยโรคมะเร็งปอดมากท่ีสุด รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตา้นม ตามล าดบั  
 ในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคยาสมุนไพรพบวา่ ส่วนใหญ่รู้จกัยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณสร้างภูมิ 
คุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง หากจ าแนกชนิดของยาสมุนไพรพบวา่ รู้จกัเห็ดหลินจือมากท่ีสุด รองลงมาคือหญา้
ปักก่ิง และพลูคาว ตามล าดบั โดยผูท่ี้เคยรับประทานจะเคยรับประทานหญา้ปักก่ิงมากท่ีสุด รองลงมาคือ พลูคาว 
และเห็ดหลินจือ ความถ่ีในการรับประทานยาสมุนไพรคือ 1-3  คร้ังต่อสัปดาห์ และเหตุผลในการรับประทานยา
สมุนไพรในกรณีผูป่้วยโรคมะเร็งคือ เพื่อบ าบดัหรือบรรเทาอาการขา้งเคียงของโรคมะเร็ง โดยจะเร่ิมรับประทาน
เม่ือป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะเร่ิมตน้ และในกรณีของผูท่ี้มีความเส่ียงจะรับประทานเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัโรคมะเร็ง 
แสดงวา่มีความเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงสรรพคุณของยาสมุนไพร  ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยรับประทานยาสมุนไพร เน่ืองจาก
กลวัวา่จะไม่ปลอดภยัมากท่ีสุด และไม่เช่ือวา่บรรเทาอาการขา้งเคียงของโรคได ้ ลกัษณะการซ้ือยาสมุนไพรใน
กรณีผูป่้วยโรคมะเร็งจะซ้ือคร้ังเดียวเพื่อรับประทานมากกวา่ 1 เดือน ส่วนในกรณีของผูท่ี้มีความเส่ียงจะซ้ือเพื่อ
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รับประทานภายใน 1 เดือน กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มเป็นผูท่ี้มีความใส่ใจในสุขภาพและมีวิธีดูแลสุขภาพของ
ตวัเองเพื่อป้องกนัและบ าบดัอาการของโรคมะเร็ง กล่าวคือ มีการควบคุมโภชนาการทางอาหารและออกก าลงั
กายอยา่งสม ่าเสมอ   
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์มีความพึงพอใจรูปแบบยาสมุนไพรในรูปของ
แคปซูลมากท่ีสุด นิยมภาชนะแบบขวดแกว้ องค์ประกอบผลิตภณัฑ์ท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือฉลากท่ีระบุ
สรรพคุณชัดเจนและฉลากรับรองมาตรฐานสินคา้ และยินดีท่ีจะจ่ายในราคา 100-500 บาท ช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีมกัซ้ือยาสมุนไพรคือร้านขายยาแผนโบราณ รองลงมาคือร้านคา้สุขภาพ ตราสินคา้ท่ีรู้จกัมากท่ีสุดคือ
อภยัภูเบศวร์ และชุมชนปฐมอโศก ตามล าดบั ส่ือโฆษณาท่ีท าให้รู้จกัยาสมุนไพรมากท่ีสุดคือเพื่อนแนะน า 
รองลงมาคือส่ือนิตยสารหรือวารสาร และเวบ็ไซต ์ตามล าดบั โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
คือตวัเองและคู่รัก นอกจากน้ีในการส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจต่อยาสมุนไพรมากท่ีสุดคือการใช้
พนกังานขาย  
 2.  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและสภาวะทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 
      ด้านสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน  พบวา่ ในปัจจุบนัธุรกิจอุตสาหกรรมยาสมุนไพรเร่ิมมีการขยายตวั
ของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จึงท าให้มีการแข่งขนักนัเพิ่มมากข้ึน
แต่หากจะเจาะจงเพียงกลุ่มยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งนั้น ถึงแมว้า่จะมีงานวิจยั
ท่ีรับรองสรรพคุณทางการแพทยใ์นตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน แต่หากเปรียบเทียบแลว้พบวา่ 
ยาสมุนไพรกลุ่มดงักล่าวยงัถือวา่มีการแข่งขนักนัค่อนขา้งนอ้ยในตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัไม่ให้ความเช่ือถือและ 
ยงัไม่มีการส่งเสริมโฆษณาท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อีกทั้งไม่มีการส่งเสริมหรือออกกฎหมายควบคุมการซ้ือ
ขายและการโฆษณาชวนเช่ือภายในประเทศอยา่งจริงจงั 
      ด้านการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่  พบว่า การท าธุรกิจยาสมุนไพรท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปอย่าง
ง่าย โดยผูผ้ลิตรายเล็กท่ีไม่ตอ้งใช้ความรู้หรือเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัและการจดัการท่ีดีนั้นท าไดไ้ม่ยาก
นกั เน่ืองจากมีตน้ทุนในการลงทุนและการผลิตต ่า จึงท าใหส้ามารถเขา้หรือออกจากธุรกิจไดง่้ายและรวดเร็วและ
มีการแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูง แต่ยาสมุนไพรท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตรายใหญ่มกัจะมีการด าเนินการขออนุญาตเพื่อข้ึน
ทะเบียนต ารับยาเป็นยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบนัจากกองควบคุมยาส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย รวมทั้งตอ้งอาศยัความรู้และการคน้ควา้วิจยั มีกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัมีการควบคุม
คุณภาพท่ีดี จึงมีตน้ทุนในการลงทุนสูงพอสมควร ท าให้การเขา้หรือออกจากธุรกิจท าไดย้าก การแข่งขนัจะเนน้
การน าเสนอรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างจากคู่แข่ง 
       ด้านอ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ  พบว่า ในปัจจุบนัผูป่วยโรคมะเร็งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลจากส่ือ
โฆษณาแหล่งต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน การแพรกระจายของขาวสารเปนไปอยางกวางขวาง รวดเร็ว ส่งผลให้ผูป่วย
โรคมะเร็งมีโอกาสเลือกวิธีรักษาโรคของตนเองมากข้ึน อีกทั้งผลงานวิจยัท่ีมีทั้งยอมรับและคดัคา้นการใช้ยา
สมุนไพรต่อการสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง จึงท าให้อ านาจในการต่อรองของผูซ้ื้อเพิ่มมากข้ึนในการ
ตดัสินใจเลือกยาสมุนไพรท่ีผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลใหค้วามเช่ือถือมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม กลุมผผูลิตรายเล็กท่ีไม



155 

 

 

 

มีคุณภาพหรือไมมีการด าเนินการขออนุญาตเพื่อข้ึนทะเบียนต ารับยาเปนยาสมุนไพรท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
จะตอ้งออกจากตลาดไปในท่ีสุด เน่ืองจากปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด
ส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็ง ดังนั้นทุกองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัจ าหน่ายยาสมุนไพรกลุ่มน้ีจะต้องให้
ความส าคญั เน่ืองจากพืชสมุนไพรบางชนิดจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเก็บเก่ียวตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม มิฉะนั้นจะ
ส่งผลถึงคุณภาพและสารส าคญัท่ีอยูใ่นตวัยาสมุนไพรได ้
      ด้านอ านาจการต่อรองของผู้ส่งมอบ  พบว่า แหล่งวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตยาสมุนไพรทั้งหมด
ภายใตอ้งคก์รธุรกิจเบ้ืองตน้น้ี สามารถปลูกไดเ้องภายในประเทศและมีราคาไม่แพง เน่ืองจากประเทศไทยมีพืช
สมุนไพรดงักล่าวข้ึนเป็นจ านวนมาก อีกทั้งปัจจุบนัมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพรกนัอย่างแพร่หลาย 
มีผูส่้งมอบวตัถุดิบในตลาดค่อนขา้งมาก อ านาจในการต่อรองของผูส่้งมอบจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อผูท้  าธุรกิจแต่
อย่างใด ถึงแมว้่าจะมีการรวมกลุ่มของผูป้ลูกพืชสมุนไพรหรือมีหน่วยงานของรัฐบาลท่ีช่วยส่งเสริมการปลูก
และหาตลาดใหก้็ตาม แต่ราคาของพืชสมุนไพรก็ยงัคงเป็นไปตามกลไกตลาด อีกทั้งตน้ทุนวตัถุดิบของการผลิต
ยาจากสมุนไพรถือวา่มีสัดส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ยกเวน้เพียงแต่พืชสมุนไพรบางชนิดท่ีขาดตลาด
กรณีท่ีมีภยัธรรมชาติเกิดข้ึน เช่น ฝนแลง้ น ้าท่วม เป็นตน้ 
      ด้านอุปสรรคของสินค้าทดแทน  พบวา่ ผลิตภณัฑท่ีสามารถทดแทนยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสร้างภูมิ 
คุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งไดโดยตรง  คือ ยารักษาโรคมะเร็งตามแพทยแ์ผนปจจุบนั แตการทดแทนดงักลาวนั้น 
เปนสภาพท่ีเกิดข้ึนเม่ือในอดีต แนวโนมในปจจุบนัจะเปนไปในทิศทางกลบักนั เน่ืองจากผูป่้วยโรคมะเร็งมีโอกาส
ในการเลือกรับขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ มากข้ึน ไม่วา่จะมาจากบุคคลใกลชิ้ดหรือผูป่้วยโรคมะเร็งบุคคลอ่ืน ๆ 
จึงท าใหมี้โอกาสในการตดัสินใจเลือกวธีิการรักษาโรคของตนเองมากข้ึน กลาวคือ ผูป่้วยโรคมะเร็งไดหนักลบัมา
สนใจการรักษาโดยวิธีทางธรรมชาติ (การแพทยท์างเลือก) มากกวาการรักษาโดยการใชย้าทางเคมี (การแพทย์
ปัจจุบนั) อีกทั้งยารักษาโรคมะเร็งตามแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีราคาแพง และผูป่้วยเกิดอาจเกิดผลขา้งเคียงในการ
รักษา ยาจากสมุนไพรจึงมีบทบาทมากข้ึน และเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการทดแทนการใชยาและวิธีการรักษา
ตามแพทยแ์ผนปจจุบนั  
 แต่อยางไรก็ตาม ควรมีองค์กรท่ีให้ค  าแนะน าโดยตรงกบัผูป่้วยโรคมะเร็ง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตวั
ผูป่้วยและผูใ้กลชิ้ด อีกทั้งสภาพสังคมในปจจุบนัประกอบกบัการรับรูท่ีดีตอยาจากสมุนไพร วาเปนผลิตภณัฑ
จากธรรมชาติใชแลวไมมีผลขางเคียง สามารถใช้บ าบดัหรือรักษาร่วมกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัได ้จึงท าให
ทางเลือกดงักลาวกลบัชวยสงเสริมใหการใชยาสมุนไพรไดรับความนิยมมากข้ึน กล่าวคือผูป่้วยโรคมะเร็งหนัมา
สนใจวธีิการรักษาโดยการใชสิ้นคา้ทดแทนคือยาแพทยแ์ผนปัจจุบนัและยาสมุนไพรควบคู่ไป 
      ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  พบว่า ในปัจจุบนัมีทั้งโอกาสและอุปสรรคท่ีส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง อาทิ ผูป่้วยโรคมะเร็งมี
แนวโนม้ท่ีจะเลือกวธีิการรักษาโรคโดยการใชว้ิธีทางธรรมชาติ (การแพทยท์างเลือก) มากกวา่การใชย้าทางเคมี 
(การแพทยปั์จจุบนั) ส่งผลใหย้าสมุนไพรดงักล่าวเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับมากข้ึน อีกทั้งตลาดต่างประเทศก็ให้การ
ยอมรับในการใชย้าสมุนไพรอยา่งแพร่หลาย สังเกตไดจ้ากรายงานวิจยัทางการแพทยท่ี์ส่งเสริมการใชย้าสมุนไพร
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เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลใหผู้ป้ระกอบการหลายรายมีโอกาสขยายฐานลูกคา้
ออกไปยงัตลาดต่างประเทศง่ายข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศในแถบอาเซียน เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นตน้ 
 แต่ในขณะเดียวกนัอุปสรรคของการด าเนินธุรกิจคือ การเผยแพร่หรือโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัยา
สมุนไพรกลุ่มน้ีท าไดค้่อนขา้งจ ากดั เน่ืองจากหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานทางการแพทยบ์างแห่งไม่ให้การ
สนบัสนุนต่อการใชย้าสมุนไพรเพื่อบ าบดัหรือรักษาโรคมะเร็ง อีกทั้งการข้ึนทะเบียนเป็นยาแผนโบราณอย่าง
ถูกตอ้งตามกฏหมายก็ท าไดย้ากและใชร้ะยะเวลานาน จึงอาจส่งผลใหก้ระบวนการต่าง ๆ ท่ีด าเนินภายในองคก์ร
ตอ้งล่าชา้และเสียค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มโดยไม่จ  าเป็น  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 วสัิยทัศน์ (vision)  
 เป็นผูน้ าในการพฒันาผลิตภณัฑย์าสมุนไพรเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งภายในประเทศ 
 เป้าหมายทางการตลาด (marketing objectives) 
 1.  เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ 7.5 ลา้นบาท หรือประมาณ 15,000 ขวด ในปีแรก โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ผูป่้วยโรคมะเร็ง จ  านวน 7,500 ขวด และผูท่ี้มีความเส่ียง จ านวน 7,500 ขวด โดยประมาณ 

2.  มีอตัราการเติบโต 30% ในปีท่ี 2 และยงัคงอตัราเติบโตท่ีสูงในปีถดั ๆ ไป 
ลกัษณะธุรกจิของบริษัท 

 “ศูนยย์าสมุนไพรฟ้ืนฟูมะเร็ง” เป็นองคก์รธุรกิจผูบุ้กเบิกตลาดกลุ่มใหม่ของยาสมุนไพร จดัตั้งข้ึนเพื่อ
ด าเนินธุรกิจในการวิจยัพฒันาและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสมุนไพรภายใตต้ราสินคา้ท่ีมีช่ือว่า “Cacioblock” 
รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการรักษาโรคมะเร็งโดยการแพทยท์างเลือก ขอ้มูลจากการส ารวจตลาด
เบ้ืองตน้พบว่า ยงัไม่มีกลุ่มผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายยาสมุนไพรรายใดท่ีมุ่งเน้นตลาดกลุ่มลูกคา้กลุ่มย่อยน้ีเป็น
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจ และจากสถิติของผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้
ผูค้นมีความใส่ใจในการสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งโดยการใชย้าสมุนไพรเพิ่มมากข้ึน โดยผลิตภณัฑ์ยา
สมุนไพรท่ีทางบริษทัสนใจจะน าเสนอออกสู่ตลาดเป็นกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ยาสมุนไพรหญา้ปักก่ิง เห็ดหลินจือ และ
พลูคาว ในรูปแบบของยาเมด็แคปซูล 
 แผนการตลาด  
 กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (product strategy) จากการส ารวจตลาดพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ยาสมุนไพรเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 
ดงันั้นจึงตอ้งให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด โดยประเภทยาสมุนไพรท่ีผลิตภายใตศู้นยย์า
สมุนไพรฟ้ืนฟูมะเร็งจะมีรูปแบบเป็นแคปซูล เพื่อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย แบ่ง
ขนาดของบรรจุภณัฑ์ออกเป็น 2 ขนาด คือ ขนาด 100 แคปซูล ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการสร้างภูมิคุม้กนัโรคมะเร็ง  
และขนาด 200 แคปซูล ส าหรับผูท่ี้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง รูปแบบบรรจุภณัฑ์จากการส ารวจตลาดพบวา่ ผูบ้ริโภค
ให้ความมัน่ใจกบับรรจุภณัฑ์แบบขวดแกว้ เน่ืองจากเป็นลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคเกิดความคุน้เคยและจดจ าไดง่้าย 
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และมีรูปแบบทนัสมยัคล้ายคลึงกบัอาหารเสริมและยาตามแพทยปั์จจุบนั อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนัมีระดบัการศึกษาค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีบรรจุภณัฑ์ขวดแกว้ท่ีน ามาใชไ้ดผ้่านการทดลองจากหน่วยงานทาง
การแพทย์ของศูนย์ยาสมุนไพรฟ้ืนฟูมะเร็งแล้วว่า สามารถรักษาสรรพคุณและสารส าคญัในผลิตภณัฑ์ได้
ยาวนาน เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง 
 กลยุทธ์ดา้นราคา (price strategey) ส าหรับกลยุทธ์การตั้งราคาสินคา้ของ Cacioblock จะใช้กลยุทธ์
“Premium Strategy” ซ่ึงถึงแมว้า่ราคาท่ีตั้งไวเ้ป็นราคาท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง แต่เม่ือพิจารณาในแง่ของ
คุณภาพและมาตรฐานสินคา้ รวมทั้งปริมาณสารส าคญัท่ีออกฤทธ์ิ และจ านวนแคปซูลท่ีมีมากกวา่ผูป้ระกอบการ
รายอ่ืน ๆ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคสามารถลดขนาดหรือปริมาณในการรับประทานในแต่ละคร้ัง จะพบวา่ราคาท่ีตั้งไว้
มีความเหมาะสมและคุม้ค่า และพบวา่ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็งเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือ 
ยนิดีจ่ายในราคา 100-500 บาท และยนิดีจ่ายในราคาท่ีสูงกวา่เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีสร้างความพึงพอใจมากกวา่ 
โดยแบ่งเกณฑ์การก าหนดราคาออกเป็น ยาสมุนไพรหญา้ปักก่ิงและยาสมุนไพรเห็ดหลินจือ ปริมาณ 200 แคปซูล 
ตั้งราคาจ าหน่ายปลีกอยูท่ี่ขวดละ 590 บาท  ยาสมุนไพรพลูคาว ปริมาณ 200 แคปซูล ตั้งราคาจ าหน่ายปลีกอยูท่ี่
ขวดละ 490 บาท ส่วนยาสมุนไพรหญา้ปักก่ิงและยาสมุนไพรเห็ดหลินจือ ปริมาณ 100 แคปซูล ตั้งราคาจ าหน่าย
ปลีกท่ีขวดละ 390 บาท และยาสมุนไพรพลูคาวปริมาณ 100 แคปซูล ตั้งราคาจ าหน่ายปลีกอยูท่ี่ขวดละ 290 บาท 
 กลยทุธ์ดา้นการจดัหน่าย (place strategey) ศูนยย์าสมุนไพรฟ้ืนฟูมะเร็งไดก้ าหนดช่องทางการจดัจ าหน่าย
สินคา้ Cacioblock ออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 

1.  ร้านขายยาแผนโบราณเป็นร้านขายยาท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งใน
เขตต่างจงัหวดั ซ่ึงมีความสะดวกต่อผูบ้ริโภค สามารถเจาะตลาดลูกคา้เป้าหมายไดท้ั้ง 2 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูป่้วยโรคมะเร็ง เน่ืองจากผูป่้วยหลายรายท่ีอาศยัตามเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดันั้น ตดัสินใจไม่เขา้รับการรักษาโดยวิธี
แพทยแ์ผนปัจจุบนัตามโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยร้านขายยาแผนโบราณท่ีกล่าวถึงน้ี ทางองค์กรจะเน้นแหล่งจดั
จ าหน่ายท่ีใกลก้บัคลินิกและโรงพยาบาลชั้นน าท่ีท าการรักษาโรคมะเร็งในบางพื้นท่ีเท่านั้น เช่น จงัหวดัลพบุรี 
ซ่ึงมีศูนยม์ะเร็งลพบุรี เป็นตน้ โดยในเบ้ืองตน้ทางศูนยย์าสมุนไพรฟ้ืนฟูมะเร็งจะส่งพนกังานการตลาดเพื่อ
รับผดิชอบยอดขายและดูแลดา้นการตลาดใหเ้ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้
 2.  ร้านคา้เพื่อสุขภาพเป็นร้านจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นร้านท่ีรับซ้ือจาก
ร้านคา้ส่งโดย จะเนน้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลกัเท่านั้น สามารถเจาะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเขา้
รับการรักษาตามโรงพยาบาลชั้นน าภายในเขตกรุงเทพมหานครไดโ้ดยตรง ทางศูนยย์าสมุนไพรฟ้ืนฟูมะเร็งจะ
ส่งพนกังานขายไปยงัร้านคา้สุขภาพท่ีจ าหน่ายยาสมุนไพรเหล่าน้ี โดยเนน้เฉพาะร้านคา้ปลีกท่ีมีสาขาขนาดใหญ่
เป็นส าคญั ส าหรับร้านคา้ในต่างจงัหวดันั้นจะจ าหน่ายผา่นร้านขายยาแผนโบราณดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
 กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด (promotion strategey) แบ่งออกไดด้งัน้ี 

1.  การประชาสัมพนัธ์ (public relations) จดัการบรรยาย “สร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็งดว้ยยา
สมุนไพร” โดยเชิญตวัแทนจากโรงพยาบาล ร้านขายยาแผนโบราณร้านคา้สุขภาพ และส่ือมวลชน ทั้งในเขต
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กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีงบประมาณค่าอาหาร ค่าของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมทั้งส้ิน 
200,000 บาท 
  2. การโฆษณา (advertising) เผยแพร่คุณประโยชน์ในนิตยสารหรือวารสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
คุณประโยชน์ของยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดัโรคมะเร็ง รวมทั้งโฆษณาผลิตภณัฑ์ Cacioblock  
งบประมาณรวมทั้งส้ิน 170,000 บาท รวมทั้งเผยแพร่คุณประโยชน์ผา่นทางบทความทางวิชาการทางการแพทย ์
จ านวน 10 คร้ัง ใชง้บประมาณ 150,000 บาท และการบริการใหข้อ้มูลข่าวสารขององคก์รผา่นทางเวบ็ไซต ์งบประมาณ 
30,000 บาท  
   3.  กิจกรรมทางการตลาด (event marketing) จดักิจกรรมร่วมกบัโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชน 
โดยการออกบูธแสดงสินคา้เพื่อส่ือสารคุณประโยชน์ของยาสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณสร้างภูมิคุม้กนัและบ าบดั
โรคมะเร็งให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบ รวมทั้งให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้และสนใจต่อผลิตภณัฑ์ Cacioblock ใช้
งบประมาณ 200,000 บาท 
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และกะลามะพร้าวท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใหเ้กิดตน้ทุนต ่าท่ีสุด และศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน
ของการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนขนาดเล็กมาก ขนาด 1,000 กิโลวตัต ์ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

ผลการวเิคราะห์จากโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตท่ีต ่าท่ีสุดคือ การใชท้างปาลม์เพียงชนิด
เดียวในการผลิตไฟฟ้า ปริมาณท่ีใชเ้ท่ากบั 10,084 ตนัต่อปี เป็นเงิน 4,033,613 บาทต่อปี  

ผลการศึกษาดา้นการเงินพบวา่ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในระบบแก๊สซิฟิเคชัน่ ในกรณีพื้นฐาน ณ ระดบั
อตัราคิดลดร้อยละ 4 ท่ีอายโุครงการ 25 ปี มีความคุม้ค่าในการลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 83,279,514 บาท 
อตัราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่าเท่ากบัร้อยละ 11.77 อตัราผลประโยชน์ต่อทุนมีค่าเท่ากบั 1.22 เท่า ระยะเวลา
ในการคืนทุนคิดลดเท่ากบั 10 ปี 3 เดือน  จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการพบวา่ เม่ือก าหนดให้
ตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 โดยท่ีผลประโยชน์คงท่ีท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 4  มีความคุม้ค่าในการลงทุนมากกวา่ท่ี
ระดบัอตัราคิดลดร้อยละ 6 และ 8 เม่ือก าหนดให้ผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 10 โดยท่ีให้ตน้ทุนคงท่ี พบวา่ท่ี
ระดบัอตัราคิดลดร้อยละ 6  มีความคุม้ค่าทางการเงิน แต่ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 4 มีความคุม้ค่าทางการเงินมาก
ท่ีสุด ส่วนอตัราคิดลดร้อยละ 8 ไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
ค าส าคัญ: ความเป็นไปไดท้างการเงิน,  ชีวมวล,  โรงไฟฟ้าชีวมวล 
 
 
 
* นิสิตปริญญาโทสาขาวชิาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
** อาจารยป์ระจ าภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research are to analyze the optimum quantities of biomass feedstocks for electricity 
production which are palm oil brunch, para rubber chip and coconut shell and to achieve the lowest cost and 
the financial feasibility of  a very small biomass power plants investing at 1,000 Kilowatt in Prachuap Khiri Khan.  
 The result from Linear programming analysis shows that the only use of palm oil brunch achieves the 
minimum cost of electricity production. The amount of Palm oil brunch used is equal to 10,084 tons per year 
and which obtains the cost at 4,033,613 baht per year.  
 The results of the financial feasibility study showed that the biomass power plant under gasification 
technology in the base case is feasible where the net present value is 83,279,514 baht, the internal rate of return is 
11.77 percent, the benefits cost ratio is 1.22 and discounted payback period is 10 years and 3 months. The sensitivity 
analysis of the project shows that when the cost is increased by 10% and the benefit is fixed at 4% of the 
discount factor, the project is more feasible than when the discount factors are 6% and 8%. The case when the 
benefit decreases 10% and cost are fixed we found that at 4% of the discount factor the project is more feasible 
than when the discount factor is 6% whereas when the discount factor is 4% the project is not feasible. 
Keywords: financial feasibility.  biomass.  biomass power plant. 
 

บทน า 
ปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้าถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงส าหรับการด ารงชีวติประจ าวนั ทั้งในดา้นการ

ส่ือสาร การคมนาคม การใหค้วามรู้ การศึกษา ไฟฟ้ายงัเป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิต
ทั้งการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยั  อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันามีประชากรเพิ่ม
มากข้ึน ตลอดจนการขยายตวัทางเศรษฐกิจในประเทศและการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐบาลท่ีเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึน จากการท่ีแนวโนม้และอตัราการ
ขยายตวัของปริมาณการบริโภคไฟฟ้า รัฐบาลตระหนกัถึงความจ าเป็นในการจดัหาพลงัไฟฟ้าให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าภายในประเทศ โดยรัฐบาลไดว้างแผนขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อใช้เป็นกรอบการขยายระบบการผลิตและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศซ่ึงเรียกว่า 
“แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573” (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2552) 
ให้ความส าคญักบัความมัน่คงของระบบไฟฟ้าให้มีการกระจายแหล่งเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า มุ่งเนน้การใช้
พลงังานหมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ้า โดยจะเพิ่มปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน
รายเล็กมาก ซ่ึงในประเทศไทยนั้นมีการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชนิดต่าง ๆ หลากหลายประเภท และเช้ือเพลิงท่ี
ส าคญัในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยคือ ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน เช้ือเพลิงเหล่าน้ีไดส้ร้างมลพิษในปริมาณ  
ท่ีสูงมาก อีกทั้งมีราคาแพงข้ึน และนบัวนัจะมีปริมาณนอ้ยลง กระทรวงพลงังานจึงมีนโยบายจะพฒันาพลงังาน
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ทดแทนเป็นแหล่งพลงังานหลกัของประเทศดว้ยการจดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565 ) ข้ึน 
เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนใหเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 20 ของการใชพ้ลงังานทั้งประเทศ  (กรมพฒันาพลงังาน 
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2550) โดยชีวมวลถือเป็นพลงังานทดแทนอีกประเภทหน่ึงซ่ึงสามารถน ามาใชใ้น
การผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ชีวมวลมีแนวโนม้จะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต เน่ืองมาจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ท่ีก่อใหเ้กิดชีวมวลมีแนวโนม้จะผลิตไดเ้พิ่มข้ึน ในขณะท่ีความตอ้งการใชชี้วมวลเป็นเช้ือเพลิงก็มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
ในอนาคต ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ส่วนใหญ่จะใชชี้วมวลเป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจากขอ้จ ากดัของปริมาณ
ชีวมวลท าใหส้ามารถผลิตไฟฟ้าไดใ้นปริมาณท่ีจ ากดั ดงันั้นการเลือกพื้นท่ีตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลและวตัถุดิบท่ีใช้
เป็นเช้ือเพลิงจึงมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงพื้นท่ีตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลควรจะตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสุด เพราะ
จะส่งผลมาถึงปริมาณวตัถุดิบและราคาวตัถุดิบท่ีน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง  

ชีวมวลท่ีสามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้าได ้เช่น แกลบ ชานออ้ย เศษไม ้กากปาล์ม ซังขา้วโพด 
เป็นตน้ แต่ละพื้นท่ีของประเทศไทยจะสามารถสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากวตัถุดิบท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากขอ้จ ากดั
ในดา้นทรัพยากร โดยจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีวตัถุดิบท่ีสามารถใชผ้ลิตไฟฟ้าไดจ้  านวนมาก 
เน่ืองจากเป็นแหล่งปลูกปาลม์ ยางพารา และมะพร้าว มีเศษเหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตรคือ ทางปาล์ม เศษ
ไมย้างพารา และกะลามะพร้าว ซ่ึงชีวมวลทั้ง 3 ชนิดน้ี ให้ค่าความร้อนสูง จึงมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้า แต่
เน่ืองจากชีวมวลแต่ละชนิดมีปริมาณการใชไ้ม่เท่ากนัต่อการผลิตไฟฟ้าหน่ึงหน่วย อีกทั้งราคาชีวมวลแต่ละชนิด
ก็แตกต่างกนั ประกอบกบัการผลิตไฟฟ้าโดยใชร้ะบบแก๊สซิฟิเคชัน่ เป็นระบบท่ีสามารถใชเ้ช้ือเพลิงไดห้ลากหลาย
ชนิด เป็นผลให้สามารถใชเ้ช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด คือ ทางปาล์ม เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าวร่วมกนัในการ
ผลิตไฟฟ้าได ้ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยวางแผนจดัสรรการใชว้ตัถุดิบคือ ทางปาลม์ เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าว ให้มีตน้ทุน
ต ่าท่ีสุดในการผลิตไฟฟ้า และศึกษาระบบย่อยธุรกิจการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อให้ทราบ
ถึงความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในพื้นท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก

ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นโดยใช้ทางปาล์ม เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าว เป็นเช้ือเพลิงโดยใช้แนวคิด
เก่ียวกบัระบบยอ่ยธุรกิจการเกษตร (สมคิด ทกัษิณาวิสุทธ์ิ, 2544)  แนวคิดเก่ียวกบัการพยากรณ์ (ทรงศิริ เเตส้มบติั,  
2539)  แนวคิดเก่ียวกบัโปรแกรมเชิงเส้น (ศานิต เกา้เอ้ียน, 2538)  แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาความเป็นไป
ไดท้างการเงิน (ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริ, 2542)  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย   
1. เพื่อวเิคราะห์ปริมาณการใชชี้วมวลคือ ทางปาลม์ เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าวร่วมกนัในการ

ผลิตไฟฟ้าเพื่อใหเ้กิดตน้ทุนต ่าท่ีสุด 
2. เพื่อศึกษาความคุม้ค่าทางการเงินของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จาก

การใชท้างปาลม์ เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าว เป็นวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้า 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ผูป้ระกอบการ และเกษตรกร ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชว้ิธีการพรรณนา เพื่อศึกษาระบบยอ่ยธุรกิจการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้า
จากชีวมวลดว้ยระบบแก๊สซิฟิเคชัน่ วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สมการถดถอยเพื่อวิเคราะห์หาแนวโนม้พื้นท่ีปลูก 
ผลผลิตและปริมาณชีวมวลของพื้นท่ีศึกษา ใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นเพื่อหาสัดส่วนปริมาณชีวมวลคือ ทางปาล์ม เศษไม้
ยางพารา และกะลามะพร้าวท่ีเหมาะสมเพื่อให้มีตน้ทุนต ่าท่ีสุด และศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลขนาดเล็กมากให้เหมาะสมกบัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์
โครงการเลือกใช้ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการ ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน อตัราผลตอบแทน
ภายใน  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน ระยะเวลาคืนทุนคิดลด และการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  
 

ผลการวจิัย 
การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้บ่ง

การศึกษาเป็น 3 ส่วน คือ 1) ระบบย่อยการแปรรูปและเก็บรักษา 2) การวิเคราะห์แนวโนม้ ทางปาล์ม เศษไม้
ยางพารา กะลามะพร้าว และวิเคราะห์สัดส่วนชีวมวลดว้ยโปรแกรมเชิงเส้น  และ 3) การวิเคราะห์ความเป็นไป
ไดท้างการเงิน ดงัน้ี 
 1. ระบบย่อยการแปรรูปและเก็บรักษา  โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของระบบย่อยธุรกิจการเกษตร โดยอยู่ในระบบย่อยการแปรรูปและเก็บรักษา ซ่ึงกระบวนการในการแปรรูป
ประกอบดว้ย ปัจจยัการผลิต การผลิต การจดัจ าหน่าย และสินเช่ือการเกษตร ดงัน้ี 
 ปัจจัยการผลติ  ประกอบไปดว้ยวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าคือ ทางปาลม์ เศษไมย้างพารา 
กะลามะพร้าว น ้าประปา และไฟฟ้า ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (วรีชยั  อาจหาญ และคณะ, 2550) 
 -   ทางปาล์ม เป็นส่วนของกา้นใบ ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการตดัใบล่างท่ีรองรับทะลายปาล์มน ้ ามนั
ก่อนการเก็บเก่ียว เม่ือตดัใบปาล์มออกแลว้ส่วนท่ีเหลือจะเรียกวา่ ทางปาล์ม พบมากในอ าเภอบางสะพานนอ้ย 
และบางสะพาน ตามล าดบั ทางปาลม์ 1 ตนั สามารถผลิตไฟฟ้าได ้714 กิโลวตัต/์ชัว่โมง มีราคาอยูท่ี่ 400 บาท/ตนั 
 -   เศษไมย้างพารา ส่วนหน่ึงไดจ้ากการตดัแต่งก่ิงหรือก่ิงท่ีหลุดร่วงเองตามธรรมชาติ อีกส่วนหน่ึงได้
จากการโค่นตน้ยางพาราหลงัจากไม่ใหน้ ้ายางแลว้ เกษตรกรจะขายไมย้างพาราให้กบัร้านท าเฟอร์นิเจอร์ การท า
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เฟอร์นิเจอร์จะไดเ้ศษไมย้างพาราเป็นของเหลือทิ้ง โดยเศษไมย้างพาราจะพบมากในอ าเภอบางสะพานและบาง
สะพานนอ้ย ตามล าดบั โดยเศษไมย้างพารา 1 ตนั สามารถผลิตไฟฟ้าได ้649 กิโลวตัต/์ชัว่โมง มีราคาอยูท่ี่ 500 
บาท/ตนั 
 -  กะลามะพร้าว เกษตรกรรายย่อยจะขายมะพร้าวให้กบัผูรั้บซ้ือมะพร้าว ซ่ึงผูรั้บซ้ือมะพร้าวจะแยกส่วน
ของเปลือก กะลา และเน้ือออกจากกนั เพื่อน าไปขายตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ ซ่ึงกะลามะพร้าวจะพบมากใน
อ าเภอบางสะพานและบางสะพานนอ้ย ตามล าดบั กะลามะพร้าว 1 ตนั สามารถผลิตไฟฟ้าได ้680 กิโลวตัต์/
ชัว่โมง มีราคาอยูท่ี่ 1,500 บาท/ตนั  
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชภ้ายในโรงไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 10 ของไฟฟ้าท่ีผลิตได้  โรงไฟฟ้ามีก าลงัการผลิต
ทั้งส้ิน 7,200,000 กิโลวตัต/์ชัว่โมง คิดเป็นความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเท่ากบั 720,000 กิโลวตัต/์ปี 
 น ้าประปาส าหรับระบบท าความสะอาดแก๊ส มีปริมาณการใชน้ ้า 10 ลูกบาศกเ์มตร/การผลิตไฟฟ้า 300 
ชัว่โมง ซ่ึงโรงไฟฟ้าเดินเคร่ือง 7,200 ชัว่โมง/ปี ตอ้งใชน้ ้าประปา 240 ลูกบาศกเ์มตร/ปี 
 เคร่ืองยนตใ์นการผลิตไฟฟ้าของโครงการใชเ้คร่ืองยนต์แก๊สซิไฟเออร์ (gasifier) และเคร่ืองยนต์ผลิต
ไฟฟ้า (gas engine generator) ซ่ึงเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็น
เทคโนโลยท่ีีสะอาด ไม่ซบัซอ้น มีความปลอดภยั และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย 
 กระบวนการผลติ  ใชเ้ทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชัน่ เร่ิมจากการยอ่ยชีวมวลใหมี้ขนาดเล็กลงและลดความช้ืน
ของชีวมวล จากนั้นน าชีวมวลเขา้เตาแก๊สซิไฟเออร์ เผาไหมเ้ช้ือเพลิงแห้งดว้ยความร้อนตั้งแต่อุณหภูมิ 100 °C 
ถึง 500 °C เพื่อสลายชีวมวลท่ีอยูใ่นรูปของแหง้ใหไ้ดส้ารระเหย แลว้เพิ่มอุณหภูมิสูงข้ึนถึง 900-1,000 °C  จะได้
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์ไฮโดรเจน และมีเทน  ก๊าซท่ีผลิตไดจ้ะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตผ์ลิตไฟฟ้า 
โดยเคร่ืองยนตผ์ลิตไฟฟ้าจะมีเพลาของเคร่ืองยนตเ์ช่ือมต่อกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อใชใ้นการแปลงพลงังานกล
จากเคร่ืองยนตเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า  

การจัดจ าหน่าย  ไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะขายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยโรงไฟฟ้าสามารถขายพลงังาน
ไฟฟ้าไดใ้นราคา 2.9278 บาท/หน่วย ในช่วง On peak และในช่วง Off peak สามารถขายพลงังานไฟฟ้าได้ 
1.1154 บาท/หน่วย และเงินส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (adder) 0.5 บาท/หน่วย ค่า Ft. ท่ี 0.9373 บาท/หน่วย การ
ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นจะมีผลพลอยได้คือ เถ้า ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นปุ๋ยทาง
การเกษตรได ้โดยมีปริมาณเถา้ท่ีไดร้้อยละ 3 ของปริมาณเช้ือเพลิงทางปาล์มท่ีใช้ ราคาขายเถา้กิโลกรัมละ 5 
บาท ซ่ึงจะขายใหก้บัโรงงานผลิตปุ๋ย 

สินเช่ือการเกษตร  โรงไฟฟ้าชีวมวลไดรั้บการยกเวน้ภาษีน าเขา้เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินกิจการพลงังาน เป็นเวลา 8 ปี จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
รัฐบาลสนบัสนุนเงินกูด้อกเบ้ียต ่า โครงการท่ีมีสิทธ์ิขอรับการสนบัสนุนตอ้งเป็นโครงการอนุรักษพ์ลงังาน หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน หรือเก่ียวกบัการลงทุนดา้นพลงังานทดแทน โดยสถาบนัการเงินจะเป็นผูอ้นุมติั
เงินกูเ้พื่อโครงการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทนตามหลกัเกณฑ ์ดอกเบ้ีย วงเงินกู ้และระยะเวลาการกูจ้ะ
ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและขอ้ตกลงระหวา่งผูกู้ก้บัสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี  
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 2. การวิเคราะห์แนวโน้มทางปาล์ม เศษไม้ยางพารา กะลามะพร้าว และวิเคราะห์สัดส่วนชีวมวลด้วย
โปรแกรมเชิงเส้น  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพและวตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้า มีทั้งทางปาล์ม 
เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าว เป็นจ านวนมาก ดงันั้นในการศึกษาส่วนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวโน้ม
ในอนาคตว่า จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จะยงัคงมีวตัถุดิบเพียงพอส าหรับการใช้เป็นเช้ือในการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลหรือไม่ และควรใชว้ตัถุดิบแต่ละประเภทในปริมาณเท่าใดเพื่อใหไ้ดต้น้ทุนวตัถุดิบต ่าท่ีสุด  

ล าดบัแรกจะวิเคราะห์หาแนวโน้มชีวมวล เพื่อให้ทราบปริมาณทางปาล์ม  เศษไมย้างพารา และ
กะลามะพร้าว และหลงัจากนั้นจะน าขอ้มูลปริมาณทางปาล์ม เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าว ไปใช้เป็น
ขอ้จ ากดัในการวเิคราะห์หาสัดส่วนชีวมวลทั้ง 3 ชนิด ดว้ยโปรแกรมเชิงเส้น 

ผลการวเิคราะห์หาแนวโนม้พื้นท่ีปลูกปาลม์ ยางพารา และมะพร้าว ไดส้มการ ดงัน้ี 
 

LD =  28,327.3 + 4,186.12t   : R-squared = 0.95 
LE =  -5,725.18 + 9,294.14t : R-squared = 0.91 
LF =  415,494.6 + 4,958.6t - 292t2 : R-squared = 0.51 

 
โดยท่ี t        = ระยะเวลา (1-25 ปี) 

  LD, LE, LF   = พื้นท่ีปลูกปาลม์  ยางพารา  หรือมะพร้าว (ไร่)  
ตามล าดบัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สมการถดถอย  
 

จากผลการวเิคราะห์หาแนวโนม้พื้นท่ีปลูกปาลม์ ยางพารา และมะพร้าว ตลอดเวลา 25 ปี พบวา่ พื้นท่ี
ปลูกปาลม์มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี พื้นท่ีปลูกยางพารามีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 4 ต่อปี และ
พื้นท่ีปลูกมะพร้าวมีแนวโนม้ลดลงเฉล่ียร้อยละ 4.3 ต่อปี  

การวเิคราะห์หาปริมาณผลผลิตโดยใชข้อ้มูลผลผลิตปาลม์ ยางพารา มะพร้าว ยอ้นหลงั 15 ปี (พ.ศ. 2540 -
2554) จากส านกังานเกษตรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยก าหนดใหพ้ื้นท่ีปลูกปาลม์ ยางพารา กะลามะพร้าวเป็น
ตวัแปรตน้ และปริมาณผลผลิตปาลม์ ยางพารา กะลามะพร้าวเป็นตวัแปรตาม ไดส้มการดงัต่อไปน้ี 

 
YD = 36,096 + 0.996*LD  : R-squared = 0.61c 
YE = 1,044.95 + 0.098204*LE : R-squared = 0.97 
YF = 395,489.294 + 0.08523159078*LF : R-squared = 0.70 

 
โดยท่ี YD, YE, YF = ผลผลิตปาลม์ ยางพารา หรือมะพร้าว (ตนั)  

                                                                    ตามล าดบัท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สมการถดถอย 
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จากนั้นจึงน าสมการดงักล่าวมาวิเคราะห์หาแนวโนม้ของผลผลิตปาล์ม ยางพารา และมะพร้าว โดยน า
ผลการพยากรณ์พื้นท่ีปลูกปาล์ม ยางพารา และมะพร้าวในแต่ละปี แทนค่าในสมการเพื่อค านวณหาแนวโน้ม
ปริมาณผลผลิตปาลม์ ยางพารา และมะพร้าวในแต่ละปี  

เม่ือไดผ้ลการวเิคราะห์แนวโนม้ผลผลิตปาลม์ ยางพารา และมะพร้าวในแต่ละปีแลว้ น ามาคูณดว้ยอตัราส่วน
วสัดุเหลือใชต่้อผลผลิต (ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2550) โดยทางปาล์มเป็นวสัดุเหลือใชจ้ากการ
ตดัใบปาลม์ทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 27 ของปริมาณผลผลิตปาลม์ ปริมาณเศษไมย้างพาราเป็นวสัดุเหลือใชจ้ากการตดั
แต่งก่ิงและเศษไมเ้หลือทิ้งจากการท าเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณผลผลิตยางพารา ปริมาณกะลามะพร้าว
เป็นวสัดุเหลือใช้จากการบริโภคเน้ือและน ้ ามะพร้าว คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณผลผลิตมะพร้าว จะได้
ปริมาณชีวมวลคือ ทางปาลม์ เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าว ไดส้มการดงัน้ี 

 
ทางปาลม์       =  YD x 0.27 
เศษไมย้างพารา =  YE x 0.25 
กะลามะพร้าว =  YF x 0.25 

 
จากผลการวเิคราะห์หาแนวโนม้วตัถุดิบ และผลผลิตปาลม์ ยางพารา มะพร้าว พบวา่ ผลผลิตปาลม์และ

ทางปาลม์มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.4 ต่อปี ผลผลิตยางพาราและเศษไมย้างพารามีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ 3.8 ต่อปี ผลผลิตมะพร้าวและกะลามะพร้าวมีแนวโนม้ลดลงเฉล่ียร้อยละ 0.23 ต่อปี 

วิเคราะห์สัดส่วนชีวมวลดว้ยโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะจดัสรรการใชว้ตัถุดิบในการ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อหาสัดส่วนปริมาณชีวมวลคือ ทะลายปาล์ม เศษไมย้างพารา และกะลา 
มะพร้าวเพื่อให้ตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดในการผลิตไฟฟ้า  ซ่ึงชีวมวลแต่ละชนิดผลิตไฟฟ้าไดใ้นปริมาณท่ีต่างกนั โดย
ทางปาลม์ เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าว  ในปริมาณ 1 ตนัเท่ากนั สามารถผลิตไฟฟ้าได ้714, 649 และ 680 
กิโลวตัต/์ชัว่โมง ตามล าดบั อีกทั้งชีวมวลทั้ง 3 ชนิด ยงัมีราคาท่ีแตกต่างกนั โดยทางปาล์มราคา  400  บาท/ตนั 
เศษไมย้างพาราราคา 500 บาท/ตนั   และกะลามะพร้าวราคา 1,500 บาท/ตนั    ซ่ึงโครงการมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า  
7,200,000 กิโลวตัต/์ชัว่โมง  โดยขอ้จ ากดัต่าง ๆ สามารถน ามาก าหนดรูปแบบหาโปรแกรมเชิงเส้นโดยมีสมการ
วตัถุประสงคคื์อ ตอ้งใชท้างปาลม์  เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าวในปริมาณเท่าใด เพื่อให้ไดต้น้ทุนวตัถุดิบ
ต ่าท่ีสุด โดยทราบราคาของวตัถุดิบทั้ง 3 ชนิดน้ี ดงัสมการท่ี (1) สมการขอ้จ ากดัประกอบไปดว้ยก าลงัการผลิต
ไฟฟ้า 7,200,000 กิโลวตัต/์ชัว่โมง เท่ากบัปริมาณไฟฟ้าท่ีวตัถุดิบแต่ละชนิดผลิตไดคู้ณดว้ยปริมาณวตัถุดิบท่ีใช้
ในการผลิตไฟฟ้าดงัสมการท่ี (2)  และสมการขอ้จ ากดัของปริมาณชีวมวลในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงัสมการ
ท่ี (3), (4) และ (5) 
 

Minimize  Cost: Z  =  400 QD + 500 QE  + 1,500 QF                        
            (1) 

 Subject to: 714 YDD  + 649 YEE   + 680 YFF   = 7,200,000             (2) 
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   ทางปาลม์   Max  YDD  
              (3) 

   เศษไมย้างพารา   Max  YEE  
             (4) 

   กะลามะพร้าว   Max  YFF 
              (5) 

 
ก าหนดให ้ QD, QE, QF = ปริมาณทางปาลม์  เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าว ตามล าดบั  

ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองเชิงเส้นตรง (กิโลกรัม) 
YDD , YEE , YFF = ปริมาณชีวมวลคือทางปาลม์  เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าว  

(กิโลกรัม) ตามล าดบัในแต่ละปีท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สมการถดถอย  
 

ผลการวิเคราะห์หาสัดส่วนชีวมวลดว้ยโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อให้เกิดตน้ทุนต ่าท่ีสุด พบวา่การใชท้างปาลม์
เพียงชนิดเดียวท าให้เกิดตน้ทุนในการผลิตต ่าที่สุด  โดยปริมาณทางปาล์มที่ใช้เท่ากบั 10,084 ตนัต่อปี  คิดเป็น 
มูลค่า 4,033,613 บาทต่อปี 
 3. ความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก  การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินใน
การลงทุนผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะพิจารณาถึงผลประโยชน์สุทธิทางดา้นการเงินท่ีมีต่อเจา้ของกิจการ 
โดยอาศยัการพิจารณาตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการว่าจะให้ผลตอบแทนท่ีมีความคุม้ค่าทาง
การเงินหรือไม่ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัคือ ระยะเวลาคืนทุนคิดลด มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายใน 
และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน  

ในการวิจยัน้ีมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรประกอบดว้ย 
ค่าท่ีดิน 150,000 บาท ค่าใชจ่้ายในส่วนของอาคารและเคร่ืองจกัรประมาณ 75,000,000 บาท รวมค่าใชจ่้ายใน
การลงทุน 75,150,000 บาท 
 ตน้ทุนในการผลิต ค่าเช้ือเพลิง ค่าบริหารจดัการ ค่าเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุง ค่าวสัดุส้ินเปลือง และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เป็นเงินประมาณ 17,600,257 บาท การจ่ายคืนเงินกูมี้ดอกเบ้ียเงินกูท้ ั้งหมด 7,407,600 บาท รวม
จ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 57,408,400 บาท ค่าใชจ่้ายส าหรับการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าคร้ังน้ีจะมีการกูย้ืมเงิน
จากธนาคารเพื่อใช้ในการลงทุนจ านวน 50 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 และใช้เงินทุนส่วนของ
เจา้ของเป็นจ านวน 50 ลา้นบาท  
 ผลตอบแทนของโครงการในปี 2555 รวมรายไดจ้ากพลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 23,303,731 บาท รายไดจ้าก
การขายเถา้ 1,512,600 บาท 

การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน กรณีพื้นฐาน คือการใชท้างปาล์มเป็นวตัถุดิบเพียงชนิดเดียว 
พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ มีค่าเท่ากบั 83,279,514 บาท ซ่ึงมีค่ามากกวา่ศูนย ์อตัราผลตอบแทนภายในโครงการมี
ค่าเท่ากบัร้อยละ 11.77 ซ่ึงมีค่าสูงกวา่อตัราคิดลดของโครงการน้ีท่ีเท่ากบัร้อยละ 4 อตัราผลประโยชน์ต่อทุนมีค่า
เท่ากบั 1.22 เท่า แสดงวา่กระแสเงินสดรับของโครงการท่ีวดัเป็นมูลค่าปัจจุบนัแลว้มีค่าสูงกวา่มูลค่าปัจจุบนัของ
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กระแสเงินสดจ่าย โครงการมีระยะเวลาในการคืนทุนคิดลดเท่ากบั 10 ปี 3 เดือน ดงัตารางท่ี 1 ดงันั้น โครงการ
จึงมีผลตอบแทนคุม้ค่ากบัการลงทุน 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ทางการเงินของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก 
 

ตวัช้ีวดั กรณีพื้นฐาน 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (บาท) 83,279,514 
อตัราผลตอบแทนภายใน (ร้อยละ) 11.77 
อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (เท่า) 1.22 
ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (ปี) 10.3 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  เพื่อทดสอบวา่ หากเกิดการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ จะส่งผลอยา่งไรต่อความเป็นไดข้องโครงการ แบ่งเป็น 2 กรณี คือเม่ือ 
มีการเปล่ียนแปลงดา้นตน้ทุนและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงดา้นผลประโยชน์ ดงัน้ี 
 
กรณีที่ 1 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงดา้นตน้ทุน ก าหนดให้ตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 โดยผลประโยชน์คงท่ี ณ อตัรา
คิดลดร้อยละ 4 ร้อยละ 6 และร้อยละ 8 พบวา่ ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 4  มีความน่าสนใจในการลงทุนมากท่ีสุดโดย
มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 53,227,686 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากบัร้อย
ละ 9.22 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนของโครงการ (BCR) เท่ากบั 1.13 เท่า และระยะเวลาการคืนทุนคิดลด 
13  ปี ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ยงัคงมีความเป็นไปไดท้างเงินแต่นอ้ยกวา่ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 4 ดงั
ตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในกรณีท่ี 1 เม่ือตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10  
                 โดยผลประโยชน์คงท่ี 
 

ตวัช้ีวดั 
                          อตัราคิดลด 
ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (บาท) 53,227,686 27,743,658 9,017,512 
อตัราผลตอบแทนภายใน (ร้อยละ) 9.22 9.22 9.22 
อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (เท่า) 1.13 1.08 1.03 
ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (ปี) 13  15.4  19.7  
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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กรณีที่ 2 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นผลประโยชน์ ก าหนดให้ผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 10 โดยตน้ทุน
คงท่ี ณ อตัราคิดลดร้อยละ 4 ร้อยละ 6 และร้อยละ 8  พบวา่ ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 4  มีความน่าสนใจในการลงทุน 
มากท่ีสุด โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ไดเ้ท่ากบั 37,384,735 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
(IRR) เท่ากบัร้อยละ 7.81 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนของโครงการ (BCR) เท่ากบั 1.10 เท่า และระยะเวลา
การคืนทุนคิดลด 15  ปี 1 เดือน ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 6 ยงัคงมีความเป็นไปไดท้างเงิน แต่ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 8 
ไม่มีความเป็นไปไดท้างการเงิน ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในกรณีท่ี 2 เม่ือผลประโยชน์ลดลงร้อยละ  10  
                 โดยตน้ทุนคงท่ี 
 

ตวัช้ีวดั 
อตัราคิดลด 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (บาท) 37,384,735 15,034,139 -1,392,736 
อตัราผลตอบแทนภายใน (ร้อยละ) 7.81% 7.81% 7.81% 
อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (เท่า) 1.10 1.05 0.99 
ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (ปี) 15.1 ปี 18.6  ปี  - 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 1.  จากการศึกษาระบบย่อยธุรกิจการเกษตรของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากจะเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ย่อยการแปรรูปและเก็บรักษา ซ่ึงกระบวนการในการแปรรูปประกอบดว้ยปัจจยัท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
ทางปาล์ม เศษไมย้างพารา กะลามะพะร้าว เคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้นการผลิตไฟฟ้า น ้ าประปา ไฟฟ้า ในส่วนของการ
ผลิตไฟฟ้าในระบบแก๊สซิฟิเคชัน่ เม่ือน าชีวมวลเขา้เตาแก๊สซิไฟเออร์ เผาไหมเ้ช้ือเพลิง จะไดก้๊าซคาร์บอนมอน
นอกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน ก๊าซท่ีผลิตไดจ้ะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์ผลิตไฟฟ้า โดยเคร่ืองยนต์
ผลิตไฟฟ้าจะมีเพลาของเคร่ืองยนตเ์ช่ือมต่อกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อใชใ้นการแปลงพลงังานกลจากเคร่ืองยนต์
เป็นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะขายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้ีเถา้ขายให้กบัโรงงานผลิตปุ๋ย ซ่ึง
โรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไดรั้บอตัราดอกเบ้ียเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี 

2. จากการวิเคราะห์แนวโนม้ปริมาณทางปาล์ม เศษไมย้างพารา และกะลามะพร้าว พบวา่ ทางปาล์มมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.4 ตนั/ปี เศษไมย้างพารามีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.8 ตนั/ปี กะลามะพร้าว  มี
แนวโนม้ลดลงเฉล่ียร้อยละ 0.23 ตนั/ปี และใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นเพื่อหาปริมาณท่ีเหมาะสมของการใชท้างปาล์ม 
เศษไม้ยางพารา และกะลามะพร้าว ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อให้เกิดต้นทุนท่ีต ่าท่ีสุดในการผลิตไฟฟ้า ผลการ
วิเคราะห์จากโปรแกรมเชิงเส้นพบว่า การใช้ทางปาล์มเพียงชนิดเดียวจะท าให้เกิดตน้ทุนต ่าท่ีสุด  และท าให้
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สามารถเลือกพื้นท่ีตั้งโรงไฟฟ้าไดคื้อ อ าเภอบางสะพานนอ้ย ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีมีการปลูกปาลม์มากท่ีสุดในจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  

3. ผลการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินของโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีใชท้างปาล์มเป็นวตัถุดิบพบวา่ มี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 83,279,514 บาท มีค่ามากกวา่ 0 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่าเท่ากบัร้อยละ 
11.77  อตัราผลประโยชน์ต่อทุนมีค่าเท่ากบั 1.22 เท่า ระยะเวลาในการคืนทุนคิดลดเท่ากบั 10 ปี 3 เดือน แสดง
วา่โครงการมีผลตอบแทนคุม้ค่าในการลงทุน  จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการพบวา่ กรณีท่ี 1 เม่ือ
ตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 โดยก าหนดให้ผลประโยชน์คงท่ี พบวา่ทุกระดบัอตัราคิดลดมีความคุม้ค่าทางการเงิน 
แต่ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 4 มีความคุม้ค่าทางการเงินมากท่ีสุด กรณีท่ี 2 เม่ือผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 10 โดย
ก าหนดให้ตน้ทุนคงท่ี ณ อตัราคิดลดร้อยละ 6 พบวา่มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนแต่อตัราคิดลดร้อยละ 4 มี
น่าสนใจในการลงทุนมากท่ีสุด โดยท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 8 ไม่มีความเป็นไปไดท้างการเงิน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกคือแหล่งท่ีตั้งโรงไฟฟ้า เน่ืองจากการ

ตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนจะตอ้งตั้งใกลก้บัแหล่งวตัถุดิบท่ีใชส้ าหรับการผลิตไฟฟ้า เพราะจะไดมี้วตัถุดิบ
ท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ประหยดัค่าขนส่ง และซ้ือวตัถุดิบไดใ้นราคาถูก  

2.  วตัถุดิบในการผลิตไฟฟ้า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดมี้การน ากะลามะพร้าวไป
เป็นวตัถุดิบในการท าถ่านอดัแท่งคุณภาพสูง ซ่ึงขายไดใ้นราคา 15 บาท/กิโลกรัม เป็นผลใหก้ะลามะพร้าวมีราคา
สูง เกษตรกรจะขายกะลามะพร้าวท่ียงัไม่แปรรูปในราคา 1.50 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงเป็นราคาวตัถุดิบท่ีค่อนขา้งแพง
ส าหรับผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้า แต่ในดา้นของเกษตรกรนั้น การขายกะลามะพร้าวท่ีราคา 1.50 บาท/กิโลกรัม
ถือวา่ราคาถูกมากเม่ือเทียบกบัการท่ีเกษตรกรน ากะลามะพร้าวไปแปรรูปเป็นถ่านอดัแท่งคุณภาพสูง ซ่ึงขายได้
ราคาดีกวา่ ดงันั้น ขยุมะพร้าวจึงเป็นอีกตวัเลือกหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจและมีราคาถูกกวา่กะลามะพร้าว 

3.  จากการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินให้ผลการวิเคราะห์คุม้ค่าต่อการลงทุน ดงันั้นควรส่งเสริมให้
เอกชนเขา้มาลงทุนในธุรกิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล เพื่อเป็นการสร้างงานให้กบัประชาชน
ในพื้นท่ี และสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการดว้ย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและ
ใชท้รัพยากรภายในประเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

บรรณานุกรม 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.  (2552).  แผนพฒันาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 
  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.egat.co.th/thai/files/PDP2010-Apr2010.pdf 

 [2554, 30 เมษายน]. 
 
 



171 

 

 

 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน.  (2550).  แผนพฒันาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565)  
(ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.dede.go.th/dede/ fileadmin/upload/nov50/mar52/REDP_15_ 
yrs_3pages.pdf [2554, 15 เมษายน]. 

ทรงศิริ เเตส้มบติั.  (2539).  เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริ.  (2542).  การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ.  กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
วรีชยั อาจหาญ, ชิงชยั วริิยะบญัชา และสาพิศ ดิลกสัมพนัธ์.  (2550).  บทสรุปรายงานการวิจัย การศึกษา 
   ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กส าหรับชุมชน.  นครราชสีมา: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. 
ศานิต เกา้เอ้ียน.  (2538).  เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร.  กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยั 
   เกษตรศาสตร์. 
สมคิด ทกัษิณาวสุิทธ์ิ.  (2544).  ธุรกจิการเกษตรเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



172 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกีย่วกบัการจ่ายเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES ON SPECIFIC SUBSIDIES PAID  
TO THE LOCAL ADMINISTRATION UNDER CONSTITUTION  

OF THE ROYAL KINGDOM OF THAILAND BUDDHIST B.E. 2550 
 

ดรุณ ีนันทชัย* 
Darunee Nanthachai 

 

บทคดัย่อ 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการกระจายอ านาจทางการเงินและการคลงัให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้มีอิสระในการบริหารงานและรัฐส่วนกลางท าหนา้ท่ีเพียงก ากบัดูแลให้ปฏิบติัตาม
กฎหมาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 รวมทั้งระเบียบและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตามกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550        
ท  าใหมี้ปัญหาผลกระทบโดยตรงเก่ียวกบัการบริหารงานของผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และยงัมี
อุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหาดา้นการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ดา้นอ านาจหน้าท่ีในการบริหารเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การแบ่งแยกอ านาจ การกระจาย
อ านาจ การถอดถอน ดา้นการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นบุคลากร ทางระบบ ทาง
ส่วนราชการ ทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการวางแผน 
 จากการวิจยัพบวา่ กฎหมายแม่บทใหอ้ านาจในการบริหารงานแก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ินไวต้ามหลกัการ
กระจายอ านาจ แต่กฎหมายล าดบัรองก็ยงัไม่สามารถช่วยให้กฎหมายแม่บทมีประสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ี โดยท่ีกฎหมาย
ล าดบัรองไม่สามารถท่ีจะขดัหรือแยง้กบักฎหมายแม่บทตามล าดบัชั้นของกฎหมายและหลกักฎหมายมหาชนได ้
จึงควรมีการแกไ้ขบญัญติัของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ทอ้งถ่ินน างบประมาณไปบริหาร  เพื่อการปฏิบติัตามภารกิจท่ีไดรั้บ ควรเพิ่มเติมเน้ือหาใน
กฎหมายล าดบัรองเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกนักบักฎหมายแม่บท ไดแ้ก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เช่น การจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็นการจดัสรร 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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เงินอุดหนุนแบบไม่มีเง่ือนไข เพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน างบประมาณนั้นไปพฒันทอ้งถ่ินให้ตรงกบั  
ความช่วยเหลือและความตอ้งการของประชาชนได ้การบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็น
วธีิการก ากบัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย  เพื่อให้เป็นไปตามหลกักฎหมายแม่บทและเป็นไปตามหลกัการกระจาย
อ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารกิจการงาน และบริหาร
ในดา้นการเงินและการคลงัอยา่งอิสระภายใตก้รอบอ านาจท่ีกฎหมายให้ไว ้การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการวางแผนงานท่ีดีและตอ้งค านึงถึงความสามารถหรือความพร้อมของบุคลากรผูท่ี้จะปฏิบติังาน
ใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทอ้งถ่ิน 

ค าส าคัญ: การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ABSTRACT 
 Although The Constitution of the Royal Kingdom of Thailand B.E. 2550 set up the fundamental 
state policies that the law relating to the decentralization of finance and budget mattered to the local organization 
should be dependent in terms of the management, the central organization controlled the local organization to 
follow the determined plan and procedure law. On the other hand, the law relating to the allocation of specific 
subsidies paid to the local organization under the constitution of the Royal Kingdom of Thailand B.E. 2550 
gave the major impact on the administration management such as the budget distribution, the power of budget 
management, separation, distribution of the power, impeachment, transfer of missions, personnel and 
planning issue. 
 It was indicated that the primary law authorized the management power to the local organization 
according to the decentralization, the subordinate legislation. However, with the primary law, it was still not 
effectively used. 
 It was therefore suggested that the laws and related regulations to financial support for the local 
organization could use the budget for fulfilling their missions. In addition, the content of subordinate legislation 
should be revised to be consistent with the primary law.  The constitution of the Royal Kingdom of Thailand 
B.E. 2550 stated that the management of the budget from the central organization should be unconditional. 
For this reason, the local organization would be able to develop and help people who lived in the area. Furthermore, 
the management of the local organization should follow the primary law of decentralization. Thus, the local 
organization would be able to manage their budgets independently. The decentralization to the local organization  
should have a better plan and be more concerned about the capabilities of the authorities working in the organization 
and the benefits which people would get form the local organization. 
Keywords: specific subsidies paid.  local administration. 
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บทน า 
 เม่ือมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แต่เจตนารมณ์ของบทบญัญติัของกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปกครอง
ทอ้งถ่ิน และการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2540 มากนกั ดงัท่ีปรากฏในหมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 281 ถึง 290 ซ่ึง
สามารถแบ่งเป็นสาระส าคญัได ้ดงัน้ี ประการท่ีหน่ึง การขยายอ านาจหนา้ท่ีให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใหมี้บทบาทในการจดัท ากิจการต่าง ๆ ภายในทอ้งถ่ินของตนให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน ประการท่ีสอง การท าให้เกิด
ดุลยภาพระหวา่งการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และความเป็นอิสระมากกว่าท่ีส่วนกลางจะเขา้มา
คอยควบคุมดูแล หรือสั่งการให้เป็นไปตามภารกิจของตน ประการท่ีสาม เป็นการพฒันาระบบการด าเนินงาน
และบริหารงานภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะให้ทอ้งถ่ินสามารถบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตน
ไดเ้องโดยอาศยักฎหมายท่ีใหอ้ านาจ ประการท่ีส่ี การเปิดพื้นท่ีใหแ้ก่ประชาชน ชุมชน และภาคประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประการท่ีห้า การท าให้การเมือง
ทอ้งถ่ินมีความรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานหรือร้องขอขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในการท างาน
เท่าท่ีไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน 
 ในอดีตการบริหารราชการแผน่ดินจะเป็นการบริหารงานจากส่วนกลาง โดยส่วนกลางจะท าหนา้ท่ีใน
การปกครอง ควบคุม บริหาร และก ากบัดูแล เท่ากบัว่าอ านาจเบ็ดเสร็จจะอยู่ท่ีศูนยก์ลาง จนกระทัง่ในสมยั
รัชกาลท่ี 5 ประเทศไทยเร่ิมมีการคา้ขายกบัต่างประเทศท าให้การบริหารงานท่ีมาจากส่วนกลางมีความล่าชา้ใน
การด าเนินการ การบริหารงานไม่ทัว่ถึง จึงตอ้งมีการกระจายอ านาจการดูแลให้แต่ละหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อให้มี
กฎเกณฑ์ในการควบคุมดูแลต่างชาติท่ีเขา้มาท าการค้าขายหรือติดต่อกิจการในประเทศ และยงัรวมถึงคอย
ควบคุมคนในประเทศเพื่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยและใหค้วามยติุธรรมกบัประชาชนทัว่ไป จึงมีการเปล่ียนแปลง
ไปเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการให้ทอ้งถ่ินดูแลและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยอิสระ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงการกระจายอ านาจนั้นจะอยู่ในรูปขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา    
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญั เพราะเป็นองค์กรท่ีมีหนา้ท่ีจดัการบริการ
สาธารณะให้แก่คนในทอ้งถ่ิน ดงัความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 283 ท า
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน ซ่ึงจะสามารถเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้ม 
สภาพสังคม สภาพปัญหาของทอ้งถ่ินของตนเองไดโ้ดยง่าย เพราะผูบ้ริหารท่ีเขา้มาจดัการบริหารการบริการ
สาธารณะคือผูท่ี้เป็นตวัแทนจากประชาชนในพื้นท่ีหรือในทอ้งถ่ินนั้นเอง ในส่วนของบริการสาธารณะท่ีจดัท า
โดยส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บริการสาธารณะบางประเภทท่ีรัฐมอบหมายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัท า
เอง เพื่อสนองความตอ้งการ เป็นไปตามวตัถุประสงค์  และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ เช่น 
การดูแลรักษาความสะอาด การจดัให้มีสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท์ สวนสาธารณะ เป็นตน้ 
ซ่ึงเจา้หน้าท่ีของทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ ใช้งบประมาณและทรัพยสิ์นบางส่วนของทอ้งถ่ินนั้นในการจดัท า
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บริการสาธารณะท่ีได้รับมอบหมาย มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการได้โดยอิสระโดยส่วนกลางเพียงแต่เขา้ไป
ควบคุมดูแลเท่านั้น ส่วนอ านาจหนา้ท่ีของทอ้งถ่ินในการจดัท าบริการสาธารณะนั้น โดยทัว่ไปแลว้บญัญติัไวใ้น
กฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท และในพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
 การออกขอ้บงัคบั ขอ้ระเบียบ ในการใชจ่้ายเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการ
กระจายอ านาจในการบริหาร ได้ขดักบัหลกัการกระจายอ านาจและขดักับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ดงัความในมาตรา 282 ซ่ึงการออกกฎหมายขอ้บงัคบั ขอ้ระเบียบ หรือ
หนงัสือสั่งการใด ๆ มกัจะไม่ไดใ้ชเ้พียงอ านาจในการก ากบัดูแลเท่านั้น แต่เป็นการเขา้ไปควบคุมดูแล ท าให้การ
บริหารราชการถูกลดทอนอ านาจ ไม่มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการบริหารจดัการในทอ้งถ่ินยงัคง
มีจุดเกาะเก่ียวหรือควบคุมจากส่วนกลาง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา การ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่าง
แทจ้ริง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 2.  เพื่อศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัขอ้บงัคบัการจ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 3. เพื่อศึกษากฎหมายของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 5. เพื่อศึกษาแนวทางและขอ้เสนอแนะของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 ความเป็นอิสระของทอ้งถ่ินไม่ว่าจะเป็น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล หรือแมก้ระทัง่องคก์าร
บริหารส่วนต าบล ไม่สามารถบริหารงานและใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับภายใตก้รอบของกฎหมายและ
ภายใตค้วามเป็นรัฐเด่ียวในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  โดยมีกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือนายอ าเภอ มกัจะกา้วล่วงในการใชอ้  านาจโดยการเขา้มาควบคุมดูแล
มากกวา่การก ากบัดูแล ท าให้ขดักบัเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 



176 

 

 

 

2550 และเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษาถึงระเบียบ วิธีปฏิบติัของขอ้บงัคบัการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 โดยวิเคราะห์จากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74  ลงวนัท่ี 8 
มกราคม 2553 เร่ืองการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใชจ่้ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน แลว้น ามาวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการออกขอ้บงัคบัการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเก่ียวกบัการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นเชิงพรรณนา (descriptive research) ลกัษณะวิจยัเอกสาร (documentary research) ใช้
หลกัการคิดวเิคราะห์เชิงนิติศาสตร์ (legal analysis) โดยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
รวมทั้งพระราชบญัญติัต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการ
ออกขอ้บงัคบัการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเก่ียวกบัการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ท าให้ทราบแนวคิดเก่ียวกบัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 2. ท าใหท้ราบแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 3. ท าใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 4. ท าใหท้ราบแนวคิดวเิคราะห์ของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
 5. ท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะมาใชใ้นการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบั
การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550    
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ผลการวจิัย 
 1. ปัญหาการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการจดัสรรงบประมาณท่ี
ราชการส่วนกลางจดัสรรใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถือเป็นการจดัสรรงบประมาณท่ีข้ึนอยูก่บัรัฐฝ่ายเดียว 
และแมว้า่จะเป็นการจดัสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจดัสรรข้ึนโดยความตอ้งการของทอ้งถ่ิน แต่ก็ยงัถือวา่เป็นเงิน  
อุดหนุนท่ีมีเง่ือนไข เน่ืองจากเงินดงักล่าวไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชจ่้ายไวแ้ลว้ไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง
แบบหรือรายการดงักล่าวได ้และเม่ือทอ้งถ่ินไดรั้บเงินดงักล่าวในช่วงท่ีเกิดภาวะวิกฤติ เช่น อุทกภยัหรือวาตภยั 
ก็ไม่สามารถน าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมาใชใ้นการบรรเทาปัญหาในเบ้ืองตน้ให้แก่
ทอ้งถ่ินได ้เท่ากบัวา่เงินจ านวนดงักล่าวไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงันั้น 
งบประมาณท่ีราชการส่วนกลางจดัสรรใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจควร
เป็นแบบไม่มีเง่ือนไข เพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถใชจ่้ายเงินดงักล่าวเพื่อการแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินและ 
สนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของทอ้งถ่ินดว้ยความเป็นอิสระและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และเป็นไปตามหลกัของการกระจายอ านาจการปกครอง 
 2. ปัญหาตามอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดแ้ก่  
      2.1  ปัญหาการแบ่งแยกอ านาจ กล่าวคือ การแบ่งแยกอ านาจก็เพื่อกระจายอ านาจมิให้อ านาจรวมอยู่
ท่ีบุคคลคนเดียว แต่เป็นการกระจายอ านาจในการท างานให้เกิดความสมดุลในกลไกของรัฐ ดงันั้น การด าเนินงาน
ตามหนา้ท่ีในการบริหารเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงรัฐจะตอ้งมีการกระจายอ านาจในดา้นการบริหารจดัการดา้นการเงินและการคลงั
เพื่อใหเ้กิดความสมดุล โดยเฉพาะการบริหารเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รัฐส่วนกลางตอ้งให้อ านาจแก่ทอ้งถ่ินในการ
บริหารงาน 
      2.2  ปัญหาเก่ียวกบัการกระจายอ านาจ ตามหลกัทฤษฎีการกระจายอ านาจการปกครองนั้นมีจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญัก็เพื่อให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองไดแ้ละพึ่งพาตนเองได ้ในกรณีน้ีส่วนกลางไม่วา่จะเป็นกระทรวง 
ทบวง กรม จงัหวดั หรืออ าเภอ จะใชอ้  านาจในการบงัคบัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปตามนโยบายท่ี
กฎหมายก าหนดไวไ้ม่ได ้เน่ืองจากการใชก้ฎหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือสร้างระบบการปกครองท่ีเป็นลกัษณะ
ของการสั่งการ (command) และหลงัจากสั่งการแลว้ก็เป็นลกัษณะของการควบคุม (control) เพื่อให้เป็นไปตามท่ี
ไดส้ั่งการ แมต่้อมาจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดว้างหลกัการ
กระจายอ านาจการปกครองไวอ้ยา่งชดัเจนตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 281 ดงันั้นหน่วยงานส่วนกลางจะตอ้งท า
หนา้ท่ีเพียงก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กล่าวคือ การก ากบัดูแลจะตอ้งเป็นลกัษณะของการคอยก ากบั
ดูแลมิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การออกขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ตอ้งไม่ขดัต่อหลกัการท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ
ของประชาชนภายในพื้นท่ี กรณีของการบริหารการเงินและการคลงัในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็ตอ้ง
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เป็นไปตามลกัษณะของการกระจายอ านาจทางปกครองให้แก่ทอ้งถ่ิน โดยท าการปกครองในลกัษณะของการ
ก ากบัดูแลใหท้อ้งถ่ินใชจ่้ายเงินอุดหนุนตามท่ีกฎหมายก าหนดและใหอ้ านาจไว ้
      2.3  ปัญหาเก่ียวกบัการถอดถอน แบ่งออกเป็น การควบคุมโดยประชาชนเขา้ช่ือกนัถอดถอน การควบคุม  
สภาทอ้งถ่ิน การควบคุมโดยฝ่ายปกครอง แมว้า่ตามรัฐธรรมนูญจะให้อ านาจการถอดถอนแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน
เป็นผูท่ี้สามารถปฏิบติัการถอดถอนได ้แต่ก็ยงัให้อ านาจถอดถอนและดุลยพินิจในการตดัสินใจแก่ผูท่ี้ท  าการควบคุม
บงัคบับญัชาอยู ่ซ่ึงขดักบัเจตนารมณ์ของบทบญัญติัตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในเร่ืองการกระจายอ านาจ ท่ีจะเนน้ 
การยดึหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและการให้ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการ รวมทั้ง
มีการปรับบทบาทของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ซ่ึงใหส่้วนทอ้งถ่ินเขา้มาด าเนินการแทน เพื่อให้
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาครับผดิชอบภารกิจท่ีเกินขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยใชว้ธีิการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นนโยบาย ดา้นกฎหมาย สนบัสนุนทางดา้นเทคนิควิชาการ 
และตรวจสอบติดตามประเมินผล 
 ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2542 ไดแ้ก่  
 ปัญหาด้านการถ่ายโอนภารกิจท่ีรัฐด าเนินการอยู่ให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหลกัการท่ีถูก
บญัญติัข้ึนเพื่อให้กระท าการตามระยะเวลาดงัน้ี ให้คณะกรรมการกระจายอ านาจมีหนา้ท่ีจดัท าแผนปฏิบติัการ 
รวมทั้งมีการด าเนินการเก่ียวกบัการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคให้มาสู่ทอ้งถ่ินมีการปรับปรุง
สัดส่วนภาษีอากร การถ่ายโอนบุคลากรและอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามกฎหมาย ก าหนดอ านาจและ
หนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดเป้าหมายให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มข้ึน ก าหนดหลักการและสาระส าคญัของแผนการกระจายอ านาจและแผนปฏิบติัการ 
แผนการกระจายอ านาจใหมี้การทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยให้มีการกระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ิน
เพิ่มข้ึน แผนปฏิบติัการเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรายงานต่อรัฐบาลแลว้ให้มีผลใชบ้งัคบั จากการบญัญติั
ดงักล่าว ท าใหท้อ้งถ่ินไม่มีความพร้อม และไม่มีความรู้ความสามารถพอท่ีจะรองรับภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนได ้ท า
ภารกิจท่ีถ่ายโอนมาคัง่คา้งอยู่ตามแผนปฏิบติัการเป็นจ านวนมาก ดงันั้นการถ่ายโอนภารกิจของรัฐส่วนกลาง
ตอ้งค านึงถึงความพร้อมในการรองรับภารกิจท่ีทอ้งถ่ินไม่เคยปฏิบติั โดยให้พิจารณาตามความยากง่ายของ
ภารกิจ ขั้นตอนในการปฏิบติังาน แลว้ให้รัฐหรือองคก์รท่ีเป็นเจา้ของภารกิจเดิมจดัการฝึกอบรม ทดสอบ ประเมินผล 
วา่ทอ้งถ่ินนั้นมีความสามารถรองรับภารกิจท่ีถ่ายโอนไดเ้พียงใดโดยเร่ิมตน้จากทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ 
 ปัญหาดา้นการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคไปสู่ทอ้งถ่ิน อาจแบ่งได ้3 กรณี ไดแ้ก่ กรณี
ท่ี 1 ดา้นระบบ สิทธิประโยชน์ของบุคลากรไม่เอ้ืออ านวย ความกา้วหนา้ในดา้นหน้าท่ีการงานลดลง จึงตอ้งมี
การจดัการบริหารด้านระบบโดยตอ้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคให้ไปท างานใน
ทอ้งถ่ิน ตดัโอนงบประมาณดา้นบุคลากรของบุคคลนั้นไปพร้อม ๆ กบัการโอน มีการประกนัความกา้วหนา้ของ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน และมีการก าหนดมาตรการร่วมในการแต่งตั้ง กรณีท่ี 2 ไดแ้ก่ ดา้นส่วนราชการ ตอ้งมีการ
คงอตัราก าลงัไวใ้ห้เหมาะสม ไม่ปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจบ่อยจนเกินไป จึงควรท าการเกล่ียก าลงัคนโดยท า
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การทบทวนและปรับบทบาทใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ กรณีท่ี 3 ไดแ้ก่ ดา้นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน มีจ านวนบุคลากรมากกวา่หน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบโดยเฉพาะลูกจา้งตามภารกิจท่ีเขา้มาท างานโดย
ระบบอุปถมัภ ์โครงสร้างไม่เอ้ืออ านวยต่อการถ่ายโอนงานและงบประมาณดา้นบุคลากรสูงมาก กรอบงบประมาณ
บุคลากรตอ้งไม่เกินร้อยละ 40 ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ
ทั้งทางดา้นคุณภาพ ก าลงัคน เคร่ืองมือการท างาน โดยการทบทวนการจา้งงาน ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท
หนา้ท่ี และวิธีการบริหารจดัการ เสริมสร้างคุณภาพของเจา้หนา้ท่ีและเทคโนโลยีให้ทนัสมยัเพื่อรองรับกบัการ
ท างานในปัจจุบนัและภายภาคหนา้ และจดัใหมี้การตรวจสอบการบริหารจดัการเป็นระยะ  
 ปัญหาดา้นการวางแผน เน่ืองจากแผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 
ไดก้ าหนดเป้าหมายใหมี้การถ่ายโอนภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะของรัฐให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
การถ่ายโอนภารกิจดงักล่าว ท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายจ่ายเพิ่มข้ึน ดงันั้น รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
หาแหล่งรายไดใ้หม่ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งปรับปรุงหลกัเกณฑ์การแบ่งสรรภาษีอากร และเงิน
อุดหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสมกบัความรับผดิชอบในการใหบ้ริการสาธารณะขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งพฒันาศกัยภาพทางการเงิน การคลงั 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บและจดัหารายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและภารกิจท่ีไดถ่้ายโอนไปมีมาตรฐานตามท่ีรัฐก าหนด  
 ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2553 เร่ือง การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใชจ่้ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ปัญหาการขาดความรู้ความเขา้ใจของกฎหมายล าดบัรองท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ท าให้เกิดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณผดิหมวดหมู่  
 ปัญหาความล่าช้าของหนงัสือสั่งการ เน่ืองจากหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
มกัจะออกหนงัสือสั่งการล่าชา้ แต่ใช้วิธีการให้มีผลยอ้นหลงั ท าให้เกิดช่วงคาบเก่ียวในการปฏิบติัตามหนงัสือ
สั่งการเดิมและหนงัสือสั่งการใหม่ ท าใหเ้กิดผลเสียกบัตวัผูป้ฏิบติัการท่ีกระท าการไปตามอ านาจหนา้ท่ี 
 3. ปัญหาการใชจ่้ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผดิวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การก าหนดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไม่
ครอบคลุมตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี ดังเช่นในหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ไม่ได้
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้ครอบคลุมกบัภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าให้เกิดปัญหาว่าไม่สามารถ
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะให้แก่กลุ่มของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนได ้แมว้่าจะเป็นการสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและอยูใ่นภารกิจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ตาม และกฎหมายล าดบัรองไม่มีความ
ชดัเจน ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิน
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อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ก าหนดข้ึนมาให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติั แต่ไม่ได้
ก าหนดขอ้ความหรือรายละเอียดไวอ้ยา่งชดัเจน ท าใหย้งัตอ้งมีการตีความในขอ้ความท่ีก าหนดไว ้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  การจดัสรรเงินงบประมาณท่ีรัฐส่วนกลางท าการจดัสรรให้ทอ้งถ่ินในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นั้น ควรจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนท่ีไม่ก าหนดเง่ือนไข ซ่ึงเงินอุดหนุนท่ีไม่ก าหนดเง่ือนไขน้ีจะท าให้ทอ้งถ่ินมี
อิสระในการบริหารเงินดังกล่าวได้อย่างอิสระและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 281 ถึง 283 
 2.  ควรเพิ่มเติมในส่วนค านิยามของพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ท่ีกล่าวถึงหลกัเกณฑ์และ
วธีิการปฏิบติั เพื่อใหมี้ความชดัเจนแน่นอนไม่ตอ้งน ามาเป็นขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้วนิิจฉยัต่อไป 
 3.  ตามหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใชจ่้ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรก าหนดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัท่ีรัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว ้ในเร่ืองของการใหอิ้สระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กล่าวคือ ไม่ควรให้อ านาจผูว้า่ราชการจงัหวดั
เป็นผูมี้อ  านาจวนิิจฉยั แต่ควรใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ เป็นผูล้งประชามติแลว้วินิจฉยัแลว้รายงานให้รัฐส่วน    
กลางทราบ เพราะจะท าใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอ านาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน      
  4.  ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีรัฐจดัสรรให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ตอ้งมีการแกปั้ญหา
จากการท่ีรัฐเขา้มาควบคุมดูแลใหเ้ปล่ียนแปลงมาเป็นการก ากบัดูแล  
 5.  ควรมีการปรับบทบาท อ านาจ หนา้ท่ี และวธีิการก ากบัดูแลใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีการกระจายอ านาจ
ทางปกครอง และใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ต่อไป   
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความสุขในการปฏิบติังาน และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้

คุณค่าในตน  การไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน และการท างานเป็นทีม กบัความสุขในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลศูนย ์เขตภาคตะวนัออก กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลระดบัปฏิบติัการท่ีสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน จ านวน 372 คน เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการปฏิบติังาน การรับรู้
คุณค่าในตน การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน และการท างานเป็นทีม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษา
พบวา่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ์เขตภาคตะวนัออก มีความสุขในการท างาน การรับรู้คุณค่าในตน การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน และการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัสูง ( X = 3.51, 3.70, 3.52  และ 3.59  ตามล าดบั) 
ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาล วชิาชีพโรงพยาบาลศูนย ์เขตภาคตะวนัออก มีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบั สูงกบัการรับรู้คุณค่าในตน และในระดบัปานกลางกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน และการท างานเป็น
ทีมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .751, r = .552, r = .637 ตามล าดบั) และตวัแปรทั้งสามสามารถร่วมกนั 
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พยากรณ์ความสุขในการปฏิบติังานไดร้้อยละ 65.10 (R2= .651) โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ดงัน้ี 

          Z ความสุขในการปฏิบติังาน = .553  Z การรับรู้คุณค่าในตน + .273 Z การปฏิบติังานเป็นทีม + .112  Z การไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน  
ค าส าคัญ: ความสุขในการท างาน, การรับรู้คุณค่าในตน, การสร้างเสริมพลงัอ านาจ, การท างานเป็นทีม,  
                 พยาบาลวชิาชีพ  
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the level of happiness at work of professional nurses working 

at regional hospitals and medical centers in the eastern region and to investigate relationships between self-esteem, 
job empowerment, team working and happiness at work. The research subjects were 372 professional nurses 
selected by multi-stage sampling method. The research instruments were questionnaires to determine self-esteem, 
job empowerment, team working and happiness at work. Data were analyzed by using mean, standard deviation, 
Pearson’s correlation coefficient, and stepwise multiple regressions. The findings revealed that the happiness at 
work, self-esteem, job empowerment and team working of professional nurses working at regional hospitals 
and medical centers in the eastern region were at high level ( X =3.51, 3.70, 3.52 and 3.59, respectively). The 
happiness at work was positively correlated with self-esteem at high level and positively correlated with job 
empowerment and team working at moderate level (r = .751, .552 and .637, respectively). Variables that could 
predict happiness at work of professional nurses at the .01 level of significance were self-esteem (Beta = .553) 
team working (Beta = .273) and job empowerment (Beta = .112) in which accounted for 65.1 percent (R2=.651) 
of the variance of happiness at work of professional nurses working at regional hospitals and medical centers in 
the eastern region.  
Keywords: happiness at work.  self-esteem.  job empowerment.  team working.  professional nurses. 
 

บทน า 
การบริหารทรัพยากรในแต่ละองคก์รให้มีประสิทธิภาพนั้น องค์ประกอบหลกัท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนิน  

การประกอบดว้ย 4 ประการ คือ บุคลากร เงิน การจดัการ และวสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ ในองคป์ระกอบหลกั 
บุคลากรนบัวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและส าคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากบุคลากรเป็นผูน้ าเอาทรัพยากรอ่ืนมาใชใ้นการ
บริหารงาน การท่ีบุคลากรจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งมีความพึงพอใจและมีความสุข
ในการปฏิบติังาน (สมยศ นาวกีาร, 2536) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความสุขจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน มีความ
รับผดิชอบสูง กลา้แสดงความคิดเห็น ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี  จึงจะท าใหง้านประสบความ 
ส าเร็จตามเป้าหมาย หากผูป้ฏิบติังานไม่มีความสุขในการท างาน หรือไม่พึงพอใจในการท างาน จะมีพฤติกรรม
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ท่ีแสดงถึงการไม่ตั้งใจท างาน ขาดความรับผิดชอบ ทอ้แทเ้บ่ือหน่าย มีการลาออกหรือโยกยา้ยบ่อย ไม่มีความศรัทธา
ในองคก์ร ไม่สนองนโยบายขององคก์ร ท าใหอ้งคก์รไม่ประสบความส าเร็จ (ชลลดา สุขทรัพย,์ 2544)  
 ในการใหบ้ริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพเกือบทุกแห่งนั้น พยาบาลเป็นบุคลากรท่ีมีจ านวนมาก
และเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดผูป่้วย มีหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งผูป่้วยกบัแพทยห์รือบุคลากรอ่ืน ๆ ในทีมสุขภาพ พยาบาล
จึงเป็นกลุ่มบุคลากรท่ีสามารถสร้างสรรคคุ์ณภาพ และความเจริญกา้วหนา้ขององคก์รสุขภาพไดม้ากท่ีสุด (รัชนี 
นรากร, 2541) จากการปฏิรูประบบสุขภาพในปัจจุบนัส่งผลให้ผูป่้วยสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพไดม้ากข้ึน อยา่งไร
ก็ตาม ในปัจจุบนัมีผูป่้วยเพิ่มมากข้ึน ท าใหบุ้คลากรดา้นสุขภาพตอ้งท างานหนกัมากข้ึน ประกอบกบัการท างาน
ท่ีมีกฎระเบียบมากท าใหรู้้สึกวา่ขาดอิสระในการท างาน ถูกจ ากดัขอบเขตและหนา้ท่ีในการท างาน เกิดความรู้สึก
ขดัแยง้ ส่งผลใหเ้กิดภาวะเครียด ทอ้แทใ้จ ผลท่ีตามมาคือ การขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ท างานอยา่ง
ไม่มีความสุข อาจน าไปสู่การขาดงาน ยา้ยสถานท่ีท างานหรือเปล่ียนอาชีพใหม่ เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรทางดา้น
สุขภาพ (จุฑาวดี  กล่ินเฟ่ือง, 2543) ดงันั้นการสนบัสนุนพฤติกรรมบุคคล สภาพสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ใหบุ้คคลมี
สุขภาวะท่ีดี มีคุณภาพ พฒันาใหมี้ความสุขในการท างาน เป็นการสร้างสุขภาพท่ีดีทั้งบุคคลและสังคมใหมี้คุณภาพ
สมดุลปลอดภยั ด ารงชีวิตอยา่งมีมาตรฐานและมีความสุข จึงมีความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญักบั
ความสุขในการท างานของพยาบาลวชิาชีพทั้งท่ีท างานในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง
ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลศูนย ์เขตภาคตะวนัออก 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ ปัจจยัตวับุคคล ปัจจยัดา้นผู ้
ร่วมงาน และความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ปัจจยัดา้นตวังาน และปัจจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มในการท างาน (จงจิต 
เลิศวิบูลยม์งคล, 2546; กลัยารัตน์ อ๋องคณา, 2549; รัชนี หาญสมสกุล, 2550; Manion, 2003) โดยปัจจยัดา้นสภาวะ 
แวดลอ้มในการท างานอยา่งหน่ึงคือ การไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานซ่ึงตามแนวคิดของ Kanter (1977) 
ประกอบดว้ย การไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การไดรั้บทรัพยากร และการไดรั้บโอกาส 
ส่วนปัจจยัตวับุคคลคือ การรับรู้คุณค่าในตน ตามแนวคิดของ Coopersmith (1984) ประกอบดว้ย การให้ความส าคญั 
การมีความสามารถ การมีคุณความดี และการมีอ านาจ Manion (2003) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการ
ท างานมากท่ีสุดเป็นปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานและความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงแสดงออกไดจ้ากการท างาน
เป็นทีมท่ีหมายถึงการท างานร่วมกนัของบุคลากรในทีม ภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนั ท างานแบบประสานกลมกลืน
และต่อเน่ือง (ปรางทิพย ์อุจะรัตน, 2541) และแนวคิดของ Roming (1996) กล่าวถึง ลกัษณะของการท างานเป็น
ทีมวา่ ประกอบดว้ยการมีเป้าหมายร่วมกนั การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การติดต่อส่ือสาร การร่วมมือประสานงาน
กนัในกลุ่ม การท าผลประโยชน์ร่วมกนั และการตดัสินใจร่วมกนั  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัของความสุขในการท างาน การรับรู้คุณค่าในตน การเสริมสร้างพลงัอ านาจและการ
ท างานเป็นทีมของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลศูนย ์เขตภาคตะวนัออก 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าในตน การไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจและการ
ท างานเป็นทีมกบัความสุขในการท างานของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลศูนย ์เขตภาคตะวนัออก 
 3.  เพื่อศึกษาตวัแปรท่ีสามารถท านายความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย ์ เขต
ภาคตะวนัออก  
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ประชากรในการวิจยั คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายกุารปฏิบติังาน 1 ปีข้ึนไป ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลศูนย ์

เขตภาคตะวนัออก ประกอบดว้ยโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร์  โรงพยาบาลชลบุรี 
โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลศูนยพ์ระปกเกลา้จนัทบุรี  จ  านวน 1,745 คน  ค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรของ Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 329 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละแผนกของแต่ละโรงพยาบาล
ดว้ยวธีิการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) โดยการจบัฉลากรายช่ือพยาบาลวชิาชีพในแต่ละแผนกแบบ
ไม่คืนท่ี วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและ
การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

ผลการวจิัย 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ร้อยละ 51.34 มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 98.66 เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 51.08 มีคู่สมรส ร้อยละ 96.51 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 52.15 ปฏิบติังานนอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 10 ปี  ร้อยละ 27.15 ปฏิบติังานท่ีแผนกศลัยกรรม และร้อยละ 26.61 ปฏิบติังานท่ีแผนกผูป่้วยหนกั  
 2.  ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานโรงพยาบาลศูนย ์ เขตภาคตะวนัออก ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.51 (SD = 0.45) พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
( X =3.67) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นความรักในงานและดา้นความส าเร็จในงาน ( X =3.64 และ 3.35 
ตามล าดบั)  
 3.  การรับรู้คุณค่าในตนของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานโรงพยาบาลศูนย ์เขตภาคตะวนัออก ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.70 (SD = 0.46) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คะแนนเฉล่ียในดา้นการมีคุณความดีมี
ค่ามากท่ีสุดและอยู่ในระดบัมาก ( X =4.09) รองลงมา คือ ดา้นการมีความสามารถและการมีความส าคญั ( X =3.62 
และ 3.59 ตามล าดบั)  
 4.  ระดบัการไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานโรงพยาบาลศูนย์ 
เขตภาคตะวนัออก ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 (SD = 0.62) พิจารณารายดา้น พบวา่ คะแนน
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เฉล่ียในดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร มีค่ามากสุด ( X =3.81) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา  คือ  ดา้นการไดรั้บโอกาส
และดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน ( X =3.46 และ 3.45 ตามล าดบั) 

5.  ระดบัการปฏิบติังานเป็นทีมของพยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานโรงพยาบาลศูนย ์เขตภาคตะวนัออก ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 (SD = 0.53) พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการร่วมมือ มีค่ามาก
ท่ีสุด ( X =3.75) จดัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการติดต่อส่ือสารและดา้นการประสานงาน ( X =3.63 
และ 3.58 ตามล าดบั)  
 6.  ความสุขในการปฏิบติังานโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ์เขตภาคตะวนัออก มีความ 
สัมพนัธ์ทางบวกระดบัสูงกบัการรับรู้คุณค่าในตน (r = .751) ระดบัปานกลางกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน 
และการปฏิบติังานเป็นทีม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 (r = .552, r = .637 ตามล าดบั) 
 7.  การรับรู้คุณค่าในตน การไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานและการปฏิบติังานเป็นทีม สามารถ
ร่วมท านายความสุขในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยสามารถร่วมกนัท านายความสุข
ในการปฏิบติังานไดร้้อยละ 65.10 (R2= .651) ซ่ึงตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายความสุขในการปฏิบติังาน
สูงสุดไดแ้ก่ การรับรู้คุณค่าในตน (Beta = .553) รองลงมาคือการปฏิบติังานเป็นทีม (Beta = .273) และต ่าท่ีสุด 
คือ การไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน (Beta = .112)  
 

อภิปรายผล 
1.  ความสุขในการปฏิบติังานในภาพรวม จดัอยูใ่นเกณฑม์าก ( X  = 3.51) จากการท่ีพยาบาลมีความมุ่งมัน่

ท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จ มีการพดูคุยกนัอยา่งเป็นมิตรในระหวา่งท างาน  กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน เพลิดเพลิน
กบังานท่ีท า จนท าใหรู้้สึกเป็นสุขท่ีไดป้ฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Warr (1990) ท่ีกล่าววา่ ความกระตือ   
รือร้นในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึกวา่อยากท างาน มีความต่ืนตวั 
ท างานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉบักระเฉง มีชีวติชีวาในการท างาน สามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุเป้าหมาย 
ประสบความส าเร็จ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจะท าใหเ้กิดการสร้างสรรคใ์นทางบวก 
(Gavin & Mason, 2004) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Manion (2003) ท่ีกล่าววา่ ความสุขในการท างานมีส่วนให้
ผูบ้ริหารสามารถน าไปพิจารณาในการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานท่ีส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยาก
ท างาน จดัสภาพแวดลอ้มให้จูงใจอยากท่ีจะท างาน ซ่ึงมีผลให้บุคลากรเกิดความยินดีในงานท่ีท า มีส่วนร่วมใน
งานและเกิดความสุขในงานตามมา  

2.  การรับรู้คุณค่าในตนในภาพรวม จดัอยู่ในเกณฑ์มาก ( X = 3.70) จากการท่ีพยาบาลปฏิบติังานดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ยดึหลกัจริยธรรมวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สามารถให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้งแก่เพื่อนร่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการเอาใจใส่ความรักจากเพื่อน
ร่วมงาน และการตดัสินใจไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ท าให้รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าในงาน 
เกิดความรู้สึกสนุก ตั้งใจ มุ่งมัน่ อยากท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จ น ามาซ่ึงความสุขในการท างาน (ลดาวลัย ์รวมเมฆ, 
2544) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กลัยารัตน์ อ๋องคณา (2549) พบวา่ การรับรู้คุณค่าในตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวก
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ในระดบัปานกลางกบัความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3.  การไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานในภาพรวม จดัอยูใ่นเกณฑ์มาก ( X = 3.52) เพราะจากการ
ไดรั้บการสนบัสนุนให้รับผดิชอบงานท่ีส าคญั การไดรั้บถ่ายทอดวิทยาการใหม่ ๆ จากหวัหนา้หน่วยงาน ซ่ึงมี
ประโยชน์ต่อตนเอง งานหรือวชิาชีพ และเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจนั้น ท าใหบุ้คคลมีความมัน่ใจ
วา่ตนเองมีความสามารถท่ีจะท าไดแ้ละบุคคลจะมีความมัน่ใจในการปฏิบติักิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเม่ือรู้สึกวา่ตนมีคุณค่า 
ดงันั้น การเสริมสร้างพลงัอ านาจจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อประสิทธิภาพการท างานโดยรวม และความส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงจิต เลิศวบิลูยม์งคล (2546) ท่ีพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงาน 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัรัฐ อยา่งมีนยั 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
            4.  การท างานเป็นทีมในภาพรวม จดัอยูใ่นเกณฑ์มาก ( X = 3.59) เพราะพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีจ าเป็นตอ้ง
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งทีมการพยาบาลเองและทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการท างานแบบประสานกลมกลืนและต่อ 
เน่ืองกนั (ปรางทิพย ์อุจะรัตน, 2541) ช่วยให้หน่วยงานหรือองคก์รประสบความส าเร็จ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน ก่อให้เกิดนวตักรรมและส่ิงสร้างสรรค ์และบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการร่วมแสดงความ
คิดเห็น มีความรับผิดชอบในงานและมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการท างาน ส่งผลให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถท างานไดอ้ยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัท่ีวิชยั โถสุวรรณจินดา (2549) กล่าววา่ การรับฟัง
ความคิดเห็นเป็นการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี  ทั้งสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน และสัมพนัธภาพระหว่าง
บุคคล นบัเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตย และสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ทีมงานอีกดว้ย 

5.  การรับรู้คุณค่าในตนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างาน ในระดบัสูง (r = .75) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อธิบายไดว้า่ การรับรู้คุณค่าในตน เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในตนเองเก่ียวกบั
การยอมรับตนเอง นบัถือตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และความเช่ือมัน่ในตนเอง รวมทั้งประเมินตนเองทั้งทางดา้น
บวกและดา้นลบ (กลัยารัตน์ อ๋องคณา, 2547)  และจากผลการท างานตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
หน่วยงานหรือองคก์ร แสดงใหบุ้คคลรับรู้คุณค่าวา่ตนเองมีความสามารถและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร จึง
ท าใหบุ้คคลพึงพอใจในการท างาน และมีความสุขในการท างาน (ธีรพล ผดุงฤกษ,์ 2547)  

6.  การไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างานในระดบัปานกลาง  
(r = .55) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อธิบายไดว้า่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานส่งเสริมให้พยาบาล
มีความสุขในการท างาน เป็นแรงดึงดูดใหบุ้คลากรเกิดการคงอยูใ่นองคก์ร สร้างสรรคง์านบริการทางสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ ส่งเสริมใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน สนุกกบัการท างานท่ีมีคุณค่าก่อให้เกิดเป็นโรงพยาบาลท่ีดึงดูดใจ 
มีความสุขทั้งผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ (Kanter, 1977 อา้งถึงในจงจิต เลิศวบิูลยม์งคล, 2547) สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Stewart (1994) ท่ีกล่าววา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจดา้นจิตใจ เป็นการสร้างความรู้สึกของความส าเร็จ เป็น
การพฒันาแรงจูงใจ และความสามารถในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหบุ้คคลรู้สึกวา่งานเป็นส่ิงท่ีส าคญัและ
ไม่ยากท่ีจะบรรลุเป้าหมาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจงจิต เลิศวิบูลยม์งคล (2547) ท่ีพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจ  
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ในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05  

7.  การท างานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างานในระดบัปานกลาง (r = .63) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อธิบายไดว้า่ การท างานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลโดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
ตอ้งอาศยัความเขา้ใจความผกูพนัและความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัท่ี       
ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์(2546) กล่าววา่ การท างานเป็นทีมจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รในดา้นต่าง ๆ และสร้างขวญั
และก าลงัใจในการท างานใหก้บัสมาชิกเพราะการท างานเป็นทีมช่วยสร้างความไวว้างใจ ช่วยเหลือกนัและมีบรรยากาศ
การท างานท่ีดีท าใหส้มาชิกมีความรู้สึกสบายใจ พอใจ เพลิดเพลินกบัการท างาน และมีความสุขในการท างาน  

8.  การรับรู้คุณค่าในตน เป็นตวัแปรตวัแรกท่ีสามารถพยากรณ์ความสุขในการปฏิบติังาน เพราะการรับรู้
คุณค่าในตนนั้นเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะเขา้ใจในส่วนต่าง ๆ ของตนเองตามท่ีคิดวา่เป็นจริงในขณะน้ี (Coopersmith, 
1981 อา้งถึงในกลัยารัตน์ อ๋องคณา, 2549) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด Driever (1984) กล่าววา่ บุคคลมกัจะประเมิน
ค่าของตนจากลกัษณะท่ีตนเป็นอยู ่เปรียบเทียบกบัลกัษณะท่ีตนอยากจะเป็น ส่งผลต่อระดบัการรับรู้คุณค่าในตนเอง
ในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือต ่าลงได ้ นอกจากน้ีการรับรู้คุณค่าในตนเอง ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการปรับทางอารมณ์ ทาง
สังคมและการเรียนรู้ การท างานก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีข้ึนอยูก่บัการรับรู้คุณค่าในตนเอง ซ่ึงจะท าใหบุ้คคลมีความเช่ือมัน่
ในตนเอง และท างานบรรลุสู่ความส าเร็จได ้(กลัยารัตน์ อ๋องคณา, 2549) 

 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ความสามารถในการเป็นผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น ผูบ้ริหารทางการพยาบาลควรมอบหมาย
งานตามความสามารถของบุคคลนั้น สนบัสนุนให้พยาบาลวิชาชีพมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม  การเสนอ
ผลงานทางวชิาการ เป็นตน้ เพื่อพฒันาลกัษณะความเป็นผูน้ าท่ีดีในองคก์รต่อไป 

2.  การปฏิบติังานเป็นทีม การน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น
ผูบ้ริหารในองคก์รควรสนบัสนุนใหพ้ยาบาลวชิาชีพท านวตักรรมจากงานประจ าพฒันาไปสู่งานวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 
และใหเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการประจ าปีพร้อมน าเสนองานวิจยั ซ่ึงจะท าให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความกระตือรือร้น
ในการท างาน มีความพึงพอใจในงาน และมีความสนุก ความสุขในงานยิ่งข้ึน เพื่อน าไปสู่การพฒันางานในหน่วยงาน
และองคก์รต่อไป 
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การลดจ านวนสปินเดลิเสีย ในกระบวนการเจาะของโรงงานผลติแผ่นวงจรไฟฟ้า 
โดยใช้หลกัการซิกซ์ ซิกม่า 

THE REDUCING OF THE SPINDLE BREAKDOWN IN DRILLING PROCESS 
OF PRINTED CIRCUIT BOARD INDUSTRIAL BY USING SIX SIGMA 

 

ดุสิต จันทร์รงค์* 
Dusit Junrong  

ดร.วภูิ  ศรีสืบสาย** 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีศึกษาการลดจ านวนหวัเจาะ (spindle) เสียในกระบวนการเจาะ โดยใชห้ลกัการของซิกซ์ ซิกม่า 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดจ านวนหวัเจาะเสียท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการเจาะในสายการผลิตของโรงงาน 
เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงสูง หัวเจาะท่ีเสียส่วนใหญ่มีสาเหตุจากหัวเจาะติด (spindle lock) และ
ความเร็วรอบของการหมุนไม่ไดต้ามที่ก าหนด (spindle slip)โดยเร่ิมเก็บขอ้มูลการเสียของหวัเจาะของบริษทั
กรณีศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุหลกัที่ท  าให้เกิดหวัเจาะเสีย โดยการวิเคราะห์ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากความ
ผิดพลาดในกระบวนการ (FMEA) โดยเรียงล าดบัความส าคญัจากค่าตวัเลขระดบัความเส่ียง (RPN) แลว้ก าหนด
แนวทางการแกไ้ขเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดหวัเจาะเสีย หลงัจากท าการแกไ้ขปัญหาดว้ยเทคนิคซิกซ์ ซิกม่า 
พบวา่สามารถลดจ านวนหวัเจาะเสียไดเ้ฉล่ียเดือนละ 13.51% หรือสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุง
ไดเ้ฉล่ียเดือนละ 290,000 บาท  
ค าส าคัญ: หวัเจาะ, ซิกซ์ ซิกม่า, หวัเจาะติด, รอบการหมุนของหวัเจาะไม่ไดต้ามขอ้ก าหนด, การเจาะ 
 

ABSTRACT 
This research studied the reduction of spindles breakdown which was used in the production line by using 

the principles of Six Sigma. Due to the high cost of maintenance, the aim of the research was to reduce the number 
of spindles breakdown in drilling process in the factory. The major problems of spindle breakdown were spindle 
lock and spindle slip. Thus, the data of the spindle breakdown were firstly collected and analyzed by using 
FMEA and then the solutions were found to reduce the risk of the spindle breakdown. After finding the solutions 
 
*  นกัศึกษาปริญญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
** อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   
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by using Six Sigma techniques, the result showed that spindle breakdown was reduced with an average of 13.51% 
per month and the savings cost of maintenance was 290,000 baht per month. 
Keywords: spindle.  Six Sigma.  spindle lock.  spindle slip.  drilling. 
 

 บทน า 
กระบวนการเจาะเป็นกระบวนการหน่ึงของการผลิตแผน่วงจรไฟฟ้า (printed circuit board: PCB) เป็น

กระบวนการท่ีเจาะรูทะลุแผน่ลามิเนท (laminate) เพื่อให้เกิดรูข้ึนบนลายวงจรไฟฟ้าของชั้น Inner ส าหรับประกอบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม PCBA โดยใชเ้คร่ืองเจาะแบบซีเอ็นซี (CNC drilling machine) ปัจจุบนั
ไดมี้หวัเจาะ (spindle) เสียจ านวนมาก เน่ืองจากสาเหตุหวัเจาะ lock และหวัเจาะ slip ซ่ึงท าให้ไม่สามารถเจาะ
งานได ้ตอ้งน าไปซ่อม ท าใหเ้สียโอกาสในการเจาะงาน และเสียงบประมาณในการซ่อมค่อนขา้งสูงในแต่ละเดือน   

งานวจิยัน้ีเสนอวธีิการแกไ้ขปัญหาโดยการประยุกตใ์ชว้ิธีการซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) ส าหรับเป็นเคร่ืองมือ
ในการลดจ านวนหวัเจาะเสียท่ียงัสูงอยูใ่นปัจจุบนั อีกทั้งเป็นการช่วยลดตน้ทุนการซ่อมบ ารุง และจะใชเ้ป็นฐาน 
ขอ้มูลในการวจิยัและวเิคราะห์ไดต่้อไปในอนาคต  
  

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
โครงสร้างของหัวเจาะ (spindle) ทีใ่ช้ในกระบวนการเจาะ (drilling spindle)    
   

ภาพท่ี 1 ส่วนประกอบของหวัเจาะ (spindle) ท่ีใชส้ าหรับการเจาะในอุตสาหกรรม PCB 
 
 จากโครงสร้างของหวัเจาะ แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายในและภายนอก เช่น 
Body and Stator, Back cap assembly, Shaft assembly, Front bearing, Rear bearing, Outer thrust plate เป็นตน้ 
ลกัษณะอาการเสียของหวัเจาะ lock คือ หวัเจาะไม่สามารถหมุนได ้และหวัเจาะ slip คือ เคร่ืองจกัรไม่สามารถจบั
ความเร็วรอบการหมุน (rpm) ของหวัเจาะได ้ท าใหเ้คร่ืองจกัรหยดุท างาน ซ่ึงอาการเสียของหวัเจาะ lock  และหวัเจาะ 
slip ไม่สามารถแกไ้ขได ้ตอ้งเปล่ียนหวัเจาะใหม่ และส่งหวัเจาะท่ีเสียออกไปซ่อม ส าหรับหวัเจาะท่ีใชใ้นกระบวนการ 
เจาะจะเป็นระบบ Air bearing จะมีลกัษณะการท างานเป็นแบบ Non-Contacting System ซ่ึงมีขอ้ดี คือ มีความแม่นย  า
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สูง ความเร็วรอบสูง เพิ่มอายกุารใชง้านของดอกเจาะ ผนงัรูเจาะไม่หยาบ อุณหภูมิต ่าและ ดูแลรักษาง่าย ลกัษณะของ
หวัเจาะ lock นั้นเม่ือท าการแยกส่วนประกอบออกมา จะท าใหเ้ห็นลกัษณะการเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายใน ดงัภาพท่ี 2 
 

 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะหวัเจาะ Lock 
 

ซิกซ์ ซิกมา (Six Sigma)   
 จุดก าเนิดของวธีิการซิกซ์ ซิกมา เร่ิมข้ึนเม่ือบริษทัโมโตโรลา ไดพ้ฒันาและสร้างโครงการเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของสินคา้ ซ่ึงจะตอ้งใช้เคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาหลายอย่างเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ เช่น ผงัแสดง
เหตุและผล (cause and effect diagram) ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของกระบวนการ (FMEA process)  
รวมถึงการออกแบบการทดลอง (design of experiments) เพื่อตรวจดูวา่ปัจจยั (factor) ใด หรือตวัแปร (input variable) 
ใดท่ีมีผลต่อส่ิงท่ีใหความส าคญั (หรือความสนใจ) ในผลิตภณัฑท่ีออกมา (output response)    
 วธีิการซิกซ์ ซิกมา มีขั้นตอนการด าเนินงานจ านวน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1.  การก าหนดปัญหาที่เกิดข้ึน (define phase) เป็นการก าหนดหวัขอ้โครงการ รายละเอียดของปัญหา 
ขอบเขตการด าเนินงาน เปาหมายโครงการ แผนการด าเนินงาน  
 2.  การวดัเพื่อก าหนดหาสาเหตุของปัญหา (measure phase) เป็นการก าหนดปัจจยัท่ีไดรับจากกระบวนการ
หรือตวัแปรตอบสนองกระบวนการ 
 3.  การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา (analysis phase) จะวเิคราะห์วา่ ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการบา้ง 
เพื่อจะน าไปปรับปรุงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4.  การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ (improve phase) เป็นขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ 
 5.  การควบคุมตวัแปรต่าง ๆ (control phase) เป็นการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ เพื่อให้พนกังานสามารถควบคุม
ไดด้ว้ยตนเอง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อลดจ านวนหวัเจาะเสียของเคร่ือง Drilling โดยประยุกตใ์ชว้ิธีการซิกซ์ ซิกม่า โดยการใชก้ารวิเคราะห์

ผงัแสดงเหตุและผลในการรวบรวมสาเหตุต่าง ๆ ท่ีส่งผลท าให้จ  านวนหวัเจาะเสีย แลว้วิเคราะห์ความผิดพลาด
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ของกระบวนการค านวณหาค่าตวัเลขระดบัความเส่ียง (RPN) เพื่อคดัเลือกสาเหตุของปัญหาท่ีมีความส าคญัจาก
มากไปนอ้ย และออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการและเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนั
ได ้ในการหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (preventive maintenance) เพื่อจะด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสายการผลิตและลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุง 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
การก าหนดปัญหาทีเ่กดิขึน้ (define phase)  
จากการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดือนตุลาคม 2553-กุมภาพนัธ์ 2554 พบว่า ค่าเฉล่ียการเกิด

หวัเจาะเสียเทากบั 96 หวั/เดือน ดงัภาพท่ี 3  
 

  
ภาพท่ี 3 จ านวนหวัเจาะ (spindle) เสีย 

 

 จากการเกิดหวัเจาะเสียจ านวนมากในแต่ละเดือนท าให้เกิดตน้ทุนการซ่อมบ ารุงเฉล่ียเท่ากบั 2,363,000 
บาท/เดือน ดงัตารางท่ี 1   
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าใชจ่้ายในการซ่อมหวัเจาะในแต่ละเดือน 
 

 

เดือน จ านวนเงิน (บาท) 
ต.ค. 2553 2,658,800 
พ.ย. 2553 2,699,200 
ธ.ค. 2553 2,190,800 
ม.ค. 2554 2,201,800 
ก.พ. 2554 2,064,500 
เฉล่ีย 2,363,020 

        รายงานหัวเจาะเสยี ระหวา่งเดอืน   
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114

818986

110

0

30

60

90

120

150

ต.ค.-53 พ.ย.-53 ธ.ค.-53 ม.ค.-54 ก.พ.-54

ห
วั/

เด
อื
น



195 

 

 

 

จากสถิติการเสียของหวัเจาะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน เม่ือน ามาสรุปลกัษณะการเสียของหวัเจาะนั้นพบวา่ 
ส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากอาการหวัเจาะ lock จ านวน 52 หวั/เดือน และ หวัเจาะ slip จ านวน 22 หวั/เดือน สามารถคิด
เป็น 76.88 %ของการเกิดหวัเจาะเสียทั้งหมด ดงัภาพท่ี 4  

 

  
ภาพท่ี 4 ลกัษณะการเสียของหวัเจาะ (spindle) 

 
การวดัเพือ่ก าหนดหาสาเหตุของปัญหา (measure phase)  
วิเคราะห์ผงัแสดงเหตุและผล เพื่อเขา้ใจปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ และวิเคราะห์ผลกระทบอนัเน่ืองมาจาก

ความผิดพลาดของกระบวนการ (FMEA process) โดยน าสาเหตุของปัญหาท่ีมิไดต้ดัทิ้งในผงัแสดงเหตุและผล
มาค านวณหาค่าตวัเลขระดบัความเส่ียง (RPN) เพื่อคดัเลือกสาเหตุของปัญหา ดงัตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2  การประเมินค่าตวัเลขระดบัความเส่ียง (RPN)  
 
 

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าใหห้วัเจาะเสีย S O D RPN 

Air filter สกปรก/ตนั 10 9 9 810 
ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าใหห้วัเจาะเสีย S O D RPN 
มีฝุ่ นปนมากบัลม 10 9 9 810 
Pressure switch ไม่ท างาน 10 7 10 700 
ท า PM ไม่ครบทุกหวัขอ้ 8 8 8 512 
ค่า Torque ต ่า 6 8 10 480 
ค่า Run-out สูง 7 7 5 245 
มีน ้าปนมากบัลม 10 3 5 150 
จ านวนแผน่งานท่ีซอ้นกนั (stack) 6 5 4 120 

กราฟพาเรโต แสดงจ านวนหวัเจาะเสยี
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
  

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าใหห้วัเจาะเสีย S O D RPN 

เคร่ืองท าลมแหง้เสีย 5 3 7 105 
ลมตก 7 3 4 84 
ไฟฟ้าดบั 7 1 10 70 
คุณภาพการซ่อมหวัเจาะ 10 3 2 60 
ค่า Parameter ในการเจาะ 6 5 1 30 

S = Severity, O =  Occurrence, D = Detection, RPN = SxOxD 

 
 ผลการประเมินค่าตวัเลขระดบัความเส่ียง (RPN) พบวา่มีอยู ่4 ปัจจยัท่ีมีคะแนนสูง ซ่ึงหมายถึงมีความ
เส่ียงสูงท่ีส่งผลกระทบต่อการเสียของหวัเจาะ มีดงัตอไปน้ี คือ  1) Air Filter สกปรก/ตนั มีค่า RPN = 810 คะแนน 
คิดเป็น 19.40%  2) มีฝุ่ นปนมากบัลม มีค่า RPN = 810 คะแนน คิดเป็น 19.40%  3) Pressure switch ไม่ท างาน มีค่า 
RPN = 700 คะแนน คิดเป็น 16.76%  และ 4) ท า PM ไม่ครบทุกหวัขอ้ มีค่า RPN = 512 คะแนน คิดเป็น 12.26% 
ซ่ึงจะน าปัญหาเหล่าน้ีไปท าการแกไ้ขในขั้นตอนถดัไป  

 
การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา (analysis phase)   

 จากขั้นตอนการวดัผล (measure phase) พบวา่ ผลจากการประเมินค่าตวัเลขระดบัความเส่ียง (RPN) ท่ีส่งผล
ท าให้หวัเจาะเสียนั้น มีคะแนนค่าตวัเลขระดบัความเส่ียงสูงอยู ่4 ปัจจยั ดงันั้นการท่ีจะด าเนินการแกไ้ขเพื่อลด
ตวัเลขระดบัความเส่ียง (RPN) คือ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (preventive maintenance) แต่เน่ืองจากแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนัท่ีใชป้ฏิบติักนัอยูน่ั้นจะด าเนินการสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ซ่ึงเม่ือเทียบกบัสภาวะการใชง้านจริง
ของเคร่ืองจกัรถือวา่ไม่เหมาะสม เน่ืองจากมีระยะเวลานานเกินไป ดงันั้นการหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนัจึงมีความจ าเป็นเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดไดท้นัเวลา ในการวิจยัน้ีจะใช้เคร่ืองมือการ
ออกแบบการทดลอง (design of experiment) โดยใชก้ารออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล (factorial designs) 
เพราะท าการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการและเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนัได ้ในการทดลองน้ีจะใชก้าร
ออกแบบการทดลองแบบ Full factorial เพราะสามารถวดัค่าตอบสนอง (response) ไดทุ้ก ๆ เง่ือนไขของทุกค่าระดบั
ปัจจยัท่ีมีในการทดลอง จากการวิเคราะห์ผงัแสดงเหตุและผล พบว่า มีอยู ่3 ปัจจยัคือ  1) ค่า Torque ต ่า  2) ค่า 
Run-Out สูง และ 3) จ านวนแผน่งานท่ีซอ้นกนั (stack) ท่ีตอ้งน ามาท าการออกแบบการทดลอง เน่ืองจากวา่มีผล
ท่ีท าใหก้ารเจาะงานมีปัญหา เช่น เจาะรูไม่ทะลุ เจาะรูโต เจาะดอกหกั เป็นตน้ ปัญหาเหล่าน้ีจะท าให้เคร่ืองจกัรมี
ปัญหาระหวา่งการเจาะงาน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเจาะงาน ดงัตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเจาะงาน 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเจาะงาน 
ระดบั 

หน่วย 
1 2 

ค่า Torque ต ่า 325 500 กรัม 
ค่า Run-Out สูง 5 25 ไมโครเมตร/นาที 
จ านวนแผน่งานท่ีซอ้นกนั (stack) 2 4 แผน่ 

  
ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ ค่า Torque, Run-Out และ Stack แต่ละปัจจยัมีค่า P-Value     

น้อยกว่า .05 จึงสรุปได้ว่า ปัจจยัทั้งสามขา้งตน้มีผลต่อเวลาการใช้งานของหัวเจาะในกระบวนการเจาะ และ
ปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่ง Torque*Run-out, Run-out*Stack, Torque*Run-out*Stack มีค่า P-Value นอ้ยกวา่ .05 
จึงสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีมีปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างกนัทั้งสามปัจจยัและมีผลต่อเวลาการใช้งานของหัวเจาะใน
กระบวนการเจาะ และจากแผนภาพ Contour plot พบวา่ ถา้ค่า Torque มีค่าลดลง และค่า Run out  เพิ่มข้ึน จะมีผล
ท าใหเ้วลาการใชง้านหวัเจาะจะลดต ่าลงดว้ย ซ่ึงถา้ค่า Torque มีค่าต ่ากวา่ 325 กรัม จะมีความเส่ียงท่ีจะเจาะงาน
ไม่ทะลุ ดงันั้นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) คร้ังต่อไปตอ้งไม่เกิน 80-90 ชัว่โมง
การท างาน หรือ 3 วนั/คร้ัง เน่ืองจากเคร่ืองจกัรท างานอยา่งต่อเน่ืองวนัละ 24 ชัว่โมง ดงัภาพท่ี 5  

 
 

 
ภาพท่ี 5 ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการท า PM 
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สาเหตุท่ีท าใหห้วัเจาะเสียทั้ง 4 ปัจจยั จากการการวิเคราะห์มีดงัน้ี  1) Air Filter สกปรก/ตนั เกิดจากสาเหตุ 
มีฝุ่ นปนมากบัลมจ านวนมาก และไม่มีการท าความสะอาด Air Filter ขณะท า  PM   2) มีฝุ่ นปนมากบัลม เกิดจาก
สารดูดความช้ืนของระบบลมอดัของโรงงานร่ัว  และแตกตวัปนมากบัระบบลมอดัท่ีน ามาใชง้านกบัเคร่ืองจกัร   
3) Pressure switch ไม่ท างาน เกิดจากไม่มีการตรวจเช็คและทดสอบการท างาน เม่ือ Air filter ตนั Pressure switch 
จะไมส่ั่งใหเ้คร่ืองจกัรหยดุท างาน ซ่ึงปกติจะตอ้งตดัการท างานท่ีแรงดนัลมต ่ากวา่ 5.5 บาร์  4) ท า PM ไม่ครบทุก
หวัขอ้ เกิดจากช่างเทคนิคท่ีรับผดิชอบดูแลเคร่ืองจกัรมีการท า PM  ไม่ครบตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการ
ตรวจเช็คเคร่ืองจกัรท าให้เคร่ืองจกัรไม่ไดรั้บการดูแลและตรวจเช็คในจุดท่ีมีความส าคญั 
  ในช่วงของการวิจยัพบว่า ฝุ่ นท่ีปนมากบัลมนั้นมีปริมาณมากเกินปกติ ซ่ึงปกติแลว้ระบบลมอดัจะมีฝุ่ น
ปนเขา้มาบา้งแต่จะมีปริมาณนอ้ย แต่สภาวะท่ีเกิดข้ึนนั้นพบวา่มีความผดิปกติ ดงัภาพท่ี 6  
 

 

 
ภาพท่ี 6 Air filter ท่ีมีฝุ่ นปนมากบัลม 

 
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (improve phase) 

 เม่ือทราบสาเหตุท่ีส่งผลท าใหห้วัเจาะงานเสีย จึงปรับปรุงแกไ้ขปัญหาตามหวัขอ้ท่ีไดท้  าการวิเคราะห์แลว้ 
ดงัน้ี 
 1.  ก าหนดใหมี้การท าความสะอาด Air filter ทุก ๆ 3 วนั ตามระยะเวลาท่ีไดจ้ากการออกแบบการทดลอง 
 2.  สารดูดความช้ืนท่ีปนมากบัลม ไดแ้จง้ให้กบัส่วนงาน  Facility  แกไ้ขซ่ึงทางผูรั้บผิดชอบไดก้ าหนด
ด าเนินการเสร็จ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2554  
 3.  ก าหนดให้มีการตรวจเช็คและทดสอบการท างาน ของ Pressure switch ทุก ๆ 3 วนั ตามระยะเวลาท่ี
ไดจ้ากการออกแบบการทดลอง ซ่ึงจะตอ้งปรับตั้งใหต้ดัการท างานท่ีแรงดนัลมต ่ากวา่ 5.5 บาร์       
 4.  ก าหนดให ้Foreman ตรวจสอบการท า PM จ านวน 12 หวัขอ้ เช่น การท าความสะอาด Air filter, การ
ลา้ง Collet เป็นตน้ ใหค้รบทุกหวัขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการตรวจเช็คเคร่ืองจกัร และตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของเคร่ืองจกัรหลงัจากช่างเทคนิคไดท้  า  PM เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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การควบคุมตัวแปรต่าง ๆ (control phase) 
จากขั้นตอนของการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการท่ีผ่านมา ท าให้ทราบถึงปัจจยัน าเขา้ท่ีมีนยัส าคญัต่อ

ผลลพัธ์ของกระบวนการ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดหวัเจาะเสีย ซ่ึงการควบคุมตวัแปรต่าง ๆ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ตรวจสอบและควบคุมปัจจยัน าเขาที่ไดจ้ากขั้นตอนของการปรับปรุงแกไ้ข โดยการควบคุมจะอาศยัคู่มือการ
ปฏิบติังาน (work instruction) และเอกสารการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรส าหรับงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั เพื่อให้การ
ท างานเป็นมาตรฐานการท างานต่อไปในอนาคต 

 

ผลการวจิัย 
 ตามท่ีไดศึ้กษาวจิยัดว้ยวธีิการซิกซ์ ซิกม่า ระหวา่งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554 แลว้ประเมินหาคาตวัเลข
ระดบัความเส่ียง (RPN) หลงัจากท่ีไดท้  าการแกไ้ขแลว้ ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  การประเมินค่าตวัเลขระดบัความเส่ียง (RPN)  
 

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าใหห้วัเจาะเสีย S O D RPN 

Air filter สกปรก/ตนั 10 3 4 120 
มีฝุ่ นปนมากบัลม 10 2 10 200 
Pressure switch ไม่ท างาน 5 3 7 105 
ท า PM ไม่ครบทุกหวัขอ้ 10 3 3 90 
ค่า Torque ต ่า 7 1 10 70 
ค่า Run-out สูง 7 3 4 84 
มีน ้าปนมากบัลม 10 3 3 90 
จ านวนแผน่งานท่ีซอ้นกนั (stack) 8 3 4 96 
เคร่ืองท าลมแหง้เสีย 6 5 4 120 
ลมตก 6 5 1 30 
ไฟฟ้าดบั 6 3 6 108 
คุณภาพการซ่อมหวัเจาะ 7 3 5 105 
ค่า Parameter ในการเจาะ 10 3 2 60 

 S = Severity, O=Occurrence, D = Detection, RPN=SxOxD  

 
ผลการประเมินค่าตวัเลขระดบัความเส่ียงพบว่าลดลง แต่ยงัมีบางปัจจยัที่มีค่าเพิ่มข้ึน เช่น เคร่ืองท าลม

แห้งเสีย เกิดจากการสะสมของฝุ่ นเป็นเวลานานท าให้เสียบ่อย ไฟฟ้าดบับ่อย คุณภาพการซ่อมหวัเจาะเกิดจากน า
หวัเจาะไปใชง้านโดยมีฝุ่ นในระบบท าให้เสียเร็วข้ึน และค่า  Parameter ในการเจาะมีการเปล่ียนแปลงให้ความเร็ว
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รอบสูงข้ึนท าให้หัวเจาะเสียเร็วข้ึน จากการเก็บขอ้มูลหัวเจาะเสียหลงัจากการปรับปรุง สามารถลดจ านวนหัวเจาะ 
lock และหวัเจาะ slip ไดเ้ฉล่ีย 10 หวั/เดือน ดงัภาพท่ี 7   

 
  

 
ภาพท่ี 7 จ านวนหวัเจาะเสีย ก่อน-หลงั การปรับปรุง 

 
จากภาพท่ี 7 พบวา่ ก่อนการปรับปรุงแกไ้ขหวัเจาะเสียจากสาเหตุหวัเจาะ lock และหวัเจาะ slip ระหวา่ง

เดือนตุลาคม 2553 - กุมภาพนัธ์ 2554 เฉลี่ย 74 หวั/เดือน ค่าซ่อมหวัละ 29,000 บาท คิดเป็นค่าซ่อมเฉลี่ย  
2,140,200 บาท/เดือน หลงัจากการปรับปรุงแกไ้ขหวัเจาะเสียจากสาเหตุหวัเจาะ lock และหวัเจาะ slip ระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2554 เฉล่ีย 64 หวั/เดือน ค่าซ่อมหวัละ 29,000 บาท คิดเป็นค่าซ่อมเฉล่ีย 1,846,000 
บาท/เดือน สามารถลดจ านวนหัวเจาะเสียไดเ้ฉล่ีย 10 หัว/เดือน หรือสามารถลดค่าซ่อมหัวเจาะไดเ้ฉล่ียเดือน
ละ 290,000 บาท หรือสามารถลดหวัเจาะเสียไดเ้ฉล่ียเดือนละ 13.51%  
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ตวัแบบจ าลองการสับไพ่โดยการแจกแจงแบบเบตา 
SIMULATION MODEL FOR CARD SHUFFLING BY BETA DISTRIBUTION 

 
ทวศัีกดิ์ จันทรมณี* 

Thaweesak Jantharamanee 
อนุภาพ สมบูรณ์สวสัดี* 

Anupap Somboonsavatdee 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตวัแบบจ าลองการสับไพ่แบบ overhand shuffling และจ านวนการ
สับไพ ่โดยก าหนดใหรู้ปแบบการแจกแจงของต าแหน่งท่ีท าการสับไพ่นั้นเป็นแบบเบตา และการแจกแจงความ
หนาของการสับไพ่เป็นแบบยนิูฟอร์มไม่ต่อเน่ือง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตวัแบบการสับไพ่โดยการจ าลองตวัแบบทั้งหมด 9 
ตวัแบบ ท าซ ้ า 10,000 คร้ัง และใชค้่าระดบัความสุ่มของการสับไพใ่นการเปรียบเทียบ ผูว้จิยัไดนิ้ยาม 

ค่าระดบัความสุ่ม  
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  เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบ 

ตวัแบบการสับไพท่ั้ง 9 ตวัแบบ พบวา่ตวัแบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนบนและมีความหนาของการสับไพ่แบบ
มาก เป็นตวัแบบท่ีดีท่ีสุดและมีจ านวนคร้ังท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีท าใหไ้พมี่ระดบัความสุ่มท่ียอมรับได ้คือ 7 คร้ัง ส่วนตวั
แบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนบนและมีความหนาของการสับไพแ่บบกลาง เป็นตวัแบบปานกลางและมีจ านวน
คร้ังท่ีน้อยท่ีสุดท่ีท าให้ไพ่มีระดบัความสุ่มท่ียอมรับไดคื้อ 17 คร้ัง และตวัแบบผูส้ับไพ่ท่ีเลือกสับไพ่ส่วนล่าง
และมีความหนาของการสับไพแ่บบมากนั้น เป็นตวัแบบท่ีไม่ดี เน่ืองจากระดบัความสุ่มไม่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้แมจ้ะท าการสับไพแ่ลว้ถึง 50 คร้ัง 
ค าส าคัญ: ตวัแบบจ าลองการสับไพ,่ การแจกแจงแบบเบตา 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the simulation model of the overhand card shuffling and 

the number of card shuffling. The researchers assumed that the distribution of cut-position was beta, and the 
distribution of thickness of the shuffling was discrete uniform. Nine models of card shuffling were studied 
 
* ภาควชิาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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under the simulation with simulation size of 10,000. The randomness level was defined as 

 
51

2

1

( 1) ( )

( )
51

n n n

i
n

P i P i P

P 

  




 , with ( )nP i  was the order function of shuffling after the nth time of 

shuffling with  1, 2 , ... , 52i   and 

51

1

( 1) ( )

51

n n

j

n

P j P j

P


 

 


 , for all nine model comparisons. According to 

the study, the top–card–high–thickness model was the best with the minimum number of shuffling of 7 to achieve 
the acceptable randomness level. The top–card–moderate–thickness model was moderately good with the 
minimum number of shuffling of 17. And the under–card–high–thickness was the worst model because the 
acceptable randomness level could not be achieved with number of shuffling of 50 times. 
Keywords: simulation model for card shuffling.  beta distribution. 
 

บทน า  
 ไพ ่คือ อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการเล่นการพนนั เส่ียงทาย ความบนัเทิง หรือเพื่อจุดประสงคอ่ื์น ๆ ไพ่ชุดหน่ึง
มีหลายช้ินดว้ยกนั โดยแต่ละชนิดแตกต่างกนัไป แต่ท่ีนิยมท่ีสุด คือ ไพ่ป๊อกหรือไพ่ฝร่ัง ซ่ึงมี 52 ใบ ทุกคร้ังท่ีมี
การเล่นไพ่เกิดข้ึนจะตอ้งท าการสับส ารับไพ่ (shuffle a deck of cards) ก่อนการเล่นทุกคร้ัง เพื่อให้ไพ่นั้นอยูใ่น
ต าแหน่งโดยสุ่ม ปัญหาบ่อยคร้ังท่ีผูเ้ล่นประสบคือ ผูเ้ล่นจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ไพ่ท่ีท าการสับนั้นอยูใ่นต าแหน่ง
โดยสุ่มอยา่งแทจ้ริง และควรมีกฎเกณฑใ์ดบา้งท่ีใชส้ าหรับผูส้ับไพ ่เพื่อใหต้ าแหน่งของไพเ่ป็นไปอยา่งสุ่ม  
 มีการสร้างตวัแบบมากมายเพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะของการสับไพ่ เช่น การศึกษาจ านวนคร้ังท่ีควรสับไพ่
เพื่อใหล้ าดบัของไพเ่ป็นไปอยา่งสุ่ม (Brad, 1998) ไดอ้ธิบายลกัษณะของแบบจ าลองโดยใชว้ิธีการเรียงสับเปล่ียน 
(permutations) แต่เม่ือพิจารณาถึงตวัแบบอ่ืน ๆ พบวา่ความเป็นไปไดข้องตวัแบบนั้นมีนอ้ย เน่ืองจากพฤติกรรม
ของผูส้ับไพน่ั้นมีการสับไพ ่ณ ต าแหน่งท่ีท าการสับไพ ่(cut position) ในรูปแบบการสุ่มท่ีแตกต่างกบัตวัแบบซ่ึงได้
เคยมีการศึกษามา  
 วธีิการสับไพน่ั้นเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าใหไ้พน่ั้นอยูใ่นต าแหน่งเป็นไปอยา่งสุ่ม วิธีการสับไพ่มี
หลายประเภท ข้ึนอยู่กบัผูเ้ล่นวา่จะเลือกสับไพ่โดยวิธีใด อาทิ The overhand shuffling,  The riffle shuffling, 
hindu shuffling เป็นตน้ 

โดยทัว่ไปการแจกแจงของต าแหน่งท่ีท าการสับไพถู่กก าหนดไวไ้ดห้ลายแบบข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของผู ้
สับไพ่ เช่น การแจกแจงแบบปกติ (normal distribution)  แจกแจงแบบเบตา (beta distribution) เป็นตน้ หรือ
อธิบายในเชิงคณิตศาสตร์ เช่น การอธิบายต าแหน่งท่ีท าการสับไพ่โดยเช่ือมโยงกบัล าดบัเพิ่ม (rising sequence)  
หรือฟังกช์นัประกอบ (composite function) เป็นตน้ 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิธีการสับไพ่แบบ The overhand shuffling เท่านั้น เพราะ
เป็นวธีิพื้นฐานท่ีสุด ผูท้  าการสับไพ่ไม่ตอ้งฝึกฝนทกัษะในการสับไพ่ ท าไดง่้าย และจากการวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ี
ท าใหต้  าแหน่งของไพเ่ป็นไปอยา่งสุ่มส าหรับวธีิการสับไพ่แบบ The overhand shuffling มี 2 ปัจจยั คือ ต าแหน่ง
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ท่ีท  าการสับไพ่และความหนาของการสับไพ่ โดยไดข้อ้สรุปส าหรับพฤติกรรมของผูส้ับไพ่ พบวา่รูปแบบการ
แจกแจงของต าแหน่งท่ีท าการสับไพ่นั้นใกลเ้คียงกบัการแจกแจงแบบเบตา (beta distribution) และความหนา
ของการสับไพเ่ป็นแบบยนิูฟอร์มไม่ต่อเน่ือง (discrete uniform distribution) ซ่ึงแตกต่างจากรูปแบบอ่ืน ๆ อีกทั้ง
ความพิเศษของตวัแบบน้ีคือ สามารถอธิบายลกัษณะของการสับไพ่เฉพาะบุคคลได ้โดยยึดค่าพารามิเตอร์ท่ี
ต่างกนั ข้ึนกบัลกัษณะของพฤติกรรมของผูส้ับไพ่และความหนาของการสับไพ่ จึงเป็นตวัแบบใหม่ท่ีน่าสนใจ 
สามารถใชอ้ธิบายพฤติกรรมของการสับไพไ่ดดี้ อีกทั้งมีประสิทธิภาพมากกวา่การอธิบายพฤติกรรมของการสับ
ไพโ่ดยใชต้วัแบบอ่ืน ๆ 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1.  ส ารับไพ ่(a deck of cards) หมายถึง ชุดไพซ่ึ่งมีรูปแบบของไพท่ี่แตกต่างกนัทั้งหมด 52 ใบ 
2.  การสับไพแ่บบ The overhand shuffling หมายถึง การสับไพแ่บบ The some overhand shuffling  หรือ 

  การสับไพแ่บบ  The all overhand shuffling คือ  
      2.1  การสับไพ่แบบ The all overhand shuffling หมายถึง การสับไพ่ท่ีมีลกัษะตดัไพ่  ณ  ต าแหน่งท่ี

ท าการสับไพ ่จึงท าใหไ้พน่ั้นแบ่งเป็นส ารับส่วนบนและส ารับส่วนล่าง จากนั้นเลือกไพส่ ารับส่วนล่างทั้งหมดไว้
บนส ารับส่วนบน ถือเป็นการสับ 1คร้ัง ดงัภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพท่ี 1  การสับไพแ่บบ The all overhand shuffling 
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2.2  การสับไพแ่บบ The some overhand shuffling หมายถึง การสับไพท่ี่มีลกัษณะตดัไพ ่ณ ต าแหน่ง 
ท่ีท  าการสับไพ่ และเลือกความหนาของการตดัไพ่ จึงท าให้ไพ่นั้นแบ่งเป็นส ารับส่วนบน ส ารับส่วนกลาง และ
ส ารับส่วนล่าง จากนั้นเล่ือนไพส่ ารับส่วนกลางไวบ้นส ารับส่วนบน ถือเป็นการสับ 1 คร้ัง ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2  การสับไพแ่บบ The some overhand shuffling 

 
3.  ต าแหน่งท่ีท าการสับไพ่ส าหรับ The all overhand shuffle (cut position for the all overhand shuffle)  

หมายถึง ต าแหน่งท่ีผูส้ับไพใ่ชแ้บ่งไพอ่อกเป็นสองส่วนคือ ส ารับไพส่่วนบนและส ารับไพ่ส่วนล่าง เพื่อเป็นการ
เตรียมโดยน าส ารับไพส่่วนล่างเคล่ือนยา้ยไปไวบ้นส ารับไพส่่วนบน 

4.  ต าแหน่งท่ีท าการสับไพส่ าหรับ The some overhand shuffling (cut position for the some overhand  
shuffling) หมายถึง ต าแหน่งท่ีผูส้ับไพ่ใช้เลือกไพ่ให้หนาจ านวนหน่ึง โดยแบ่งไพ่ออกเป็นสามส่วน คือ ส ารับ
ไพส่่วนบน ส ารับไพ่ส่วนกลาง และส ารับไพ่ส่วนล่าง เพื่อเป็นการเตรียมโดยน าส ารับไพ่ส่วนกลาง เคล่ือนยา้ย
ไปไวบ้นส ารับไพส่่วนบน 

5.  พฤติกรรมผูส้ับไพ่ (a player’s behavior) หมายถึง รูปแบบการแจกแจงของต าแหน่งท่ีท าการสับไพ ่
ซ่ึงเป็นการแจกแจงแบบเบตา 

6.  ความหนาของการสับไพ่ หมายถึง จ านวนไพ่ส ารับกลาง (ส าหรับ the some overhand shuffling 
เท่านั้น) ซ่ึงเป็นการแจกแจงแบบยนิูฟอร์มไม่ต่อเน่ือง 

7.  พฤติกรรมผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนบน  หมายถึง รูปแบบการแจกแจงของต าแหน่งท่ีท าการสับไพ ่
ซ่ึงเป็นการแจกแจงแบบ Beta (4.4375, 13.3125)              

8.  พฤติกรรมผูส้ับไพ่ท่ีเลือกสับไพ่ส่วนกลาง  หมายถึง รูปแบบการแจกแจงของต าแหน่งท่ีท าการสับ
ไพ ่ซ่ึงเป็นการแจกแจงแบบ Beta (12, 12)  

9.  พฤติกรรมผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนล่าง  หมายถึง รูปแบบการแจกแจงของต าแหน่งท่ีท าการสับไพ ่
ซ่ึงเป็นการแจกแจงแบบ Beta (13.3125, 4.4375) 

10.  ความหนาของการสับไพแ่บบนอ้ย คือ จ านวนไพส่ ารับกลางตั้งแต่ 6 ถึง 15 ใบ 
11.  ความหนาของการสับไพแ่บบกลาง คือ จ านวนไพส่ ารับกลางตั้งแต่ 16 ถึง 25 ใบ 
12.  ความหนาของการสับไพแ่บบมาก คือ จ านวนไพส่ ารับกลางตั้งแต่ 26 ถึง 35 ใบ 
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ระดับความสุ่มของการสับไพ่  (randomness level of card shuffling) 
นิยาม ระดบัความสุ่มของการสับไพ ่(randomness level of card shuffling) คือ ค่าของ ( )nP ก าหนดโดย     
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   เม่ือ ( )nP i แทนฟังกช์นัล าดบัของไพห่ลงัจากการสับไพใ่นการสับไพค่ร้ังท่ี n โดยท่ี 1, 2 , ... , 52i   และ  
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หมายเหตุ: จากการวเิคราะห์ค่าระดบัความสุ่มของการสับไพ ่สามารถสรุปไดว้า่ ถา้ ( ) 10.1254nP   จะท า
ใหไ้พมี่ระดบัความสุ่มท่ียอมรับได ้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 
ตัวแบบทีศึ่กษา 

 ตวัแบบท่ี 1 ตวัแบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนบนและมีความหนาของการสับไพแ่บบนอ้ย 
 ตวัแบบท่ี 2 ตวัแบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนบนและมีความหนาของการสับไพแ่บบกลาง 
 ตวัแบบท่ี 3 ตวัแบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนบนและมีความหนาของการสับไพแ่บบมาก 
 ตวัแบบท่ี 4 ตวัแบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนกลางและมีความหนาของการสับไพแ่บบนอ้ย 
 ตวัแบบท่ี 5 ตวัแบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนกลางและมีความหนาของการสับไพแ่บบกลาง 
 ตวัแบบท่ี 6 ตวัแบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนกลางและมีความหนาของการสับไพแ่บบมาก 
 ตวัแบบท่ี 7 ตวัแบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนล่างและมีความหนาของการสับไพแ่บบนอ้ย 
 ตวัแบบท่ี 8 ตวัแบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนล่างและมีความหนาของการสับไพแ่บบกลาง 
 ตวัแบบท่ี 9 ตวัแบบผูส้ับไพท่ี่เลือกสับไพส่่วนล่างและมีความหนาของการสับไพแ่บบมาก 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาและพิจารณาตวัแบบการสับไพ ่ณ ต าแหน่งท่ีท าการสับไพใ่นรูปแบบการแจกแจงแบบ 
เบตาท่ีค่าพารามิเตอร์ต่างกนั                                        

2. เพื่อเปรียบเทียบตวัแบบการสับไพใ่นแต่ละตวัแบบ 
3. เพื่อหาขอ้สรุป จ านวนคร้ังของการสับไพท่ี่เหมาะสมในแต่ละตวัแบบ เพื่อใหไ้พน่ั้นสับอยา่งสุ่ม 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
1. ศึกษารูปแบบการแจกแจงของตวัแปรสุ่มในรูปแบบการแจกแจงแบบเบตาและการแจกแจงแบบยนิูฟอร์ม 

ไม่ต่อเน่ือง 
2. ศึกษารูปแบบการสับไพใ่นรูปแบบ The all overhand shuffling และ The some overhand shuffling  
3. ทดลองจากตวัอยา่งพฤติกรรมของผูส้ับไพแ่ละประมาณค่าพารามิเตอร์การแจกแจงของการสับไพ ่
4. สร้างแบบจ าลองแสดงการสับไพท่ั้งหมด 9 ตวัแบบ กบัโปรแกรม R 
5. วเิคราะห์และระบุถึงกฎเกณฑก์ารใหค้ะแนนส าหรับล าดบัการเรียงสับเปล่ียนของต าแหน่งไพเ่พื่อใชเ้ป็น 

  ดชันีช้ีวดัถึงระดบัความสุ่ม (randomness level) ของไพว่า่มากหรือนอ้ยเพียงใด 
6. พิจารณาถึงเกณฑท่ี์แสดงใหเ้ห็นวา่ล าดบัของไพน่ั้นเป็นไปอยา่งสุ่ม 
7. ตรวจสอบและแกไ้ขความสมบูรณ์ของตวัแบบ 

 

ผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 จากการทดลองโดยการจ าลองขอ้มูลตามตวัแบบและเง่ือนไขท่ีก าหนดใหโ้ดยใชโ้ปรแกรม  R ไดผ้ล
ดงัน้ี 

จ านวนคร้ังที่น้อยทีสุ่ดที่ท าให้ไพ่เป็นไปอย่างสุ่ม 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนคร้ังท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีท าใหไ้พเ่ป็นไปอยา่งสุ่ม ส าหรับตวัแบบท่ี  1 – 9 
 

ตวัแบบท่ี n  ( )nE P  th th2.5 Quantile ( ) 97.5 QuantilenP    ( )nVar P  
1 มากกวา่ 50 8.8663 

506.9044 ( ) 11.0887P   1.1496 
2 17 10.2378 

177.7331 ( ) 12.9227P   1.7320 
3 7 10.1834 

77.6066 ( ) 12.6042P   1.6286 
4 13 10.1672 

137.6282 ( ) 12.71149P   1.6562 
5 7 10.2199 

77.4840 ( ) 12.7995P   1.8383 
6 21 10.2151 

217.0512 ( ) 13.1973P   2.4445 
7 11 10.2840 

117.2535 ( ) 13.0053P   2.1281 
8 42 10.1248 

426.9324 ( ) 13.1527P   2.5359 
9 มากกวา่ 50 6.9777 

506.9324 ( ) 8.7565P   1.2024 
 
 สรุปไดว้า่ ตวัแบบท่ี 3 และ 5 เป็นตวัแบบท่ีค่าท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีท าให้ไพ่เป็นไปอยา่งสุ่มมีค่าต ่าสุดเท่ากนั 
คือ 7 แต่เม่ือพิจารณาถึงค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของค่าระดบัความสุ่มในตวัแบบท่ี 3 และ 5 พบวา่ ความ
แปรปรวนของตวัแบบท่ี 3 มีค่าต ่าสุด ดงันั้น ตวัแบบท่ี 3 เป็นตวัแบบท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีน้อยท่ีสุดท่ีท าให้ไพ่มี
ระดบัความสุ่มท่ียอมรับได ้คือ 7 คร้ัง 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลงของค่าระดับความสุ่มกบัความหนาของการสับไพ่ 
นิยาม:  เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของค่าระดบัความสุ่มในการสับไพค่ร้ังท่ี  n   ( % n ) หาไดจ้ากสูตร 
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เม่ือ  ( )nE P  คือ ค่าเฉล่ียของค่าระดบัความสุ่มในการสับคร้ังท่ี n  
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของค่าระดบัความสุ่มในการสับไพค่ร้ังท่ี n  
 

ตัวแบบที ่/ กลุ่มที่  % nE    % nVar   
1 / 1 2.199465 18.14742 
2 / 1 1.726026 10.3889 
3 / 1 1.291129 6.791112 
4 / 2 1.876876 13.01561 
5 / 2 1.433327 9.741984 
6 / 2 1.113038 1.957726 
7 / 3 1.431137 4.226046 
8 / 3 0.85894 0.465713 
9 / 3 0.014849 0.407173 

 
 จากการสังเกตค่า

 
 % nE   ทั้ง 3 กลุ่ม จะพบวา่ ค่าของ  % nE   มากเป็นอนัดบั 1 ในแต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ 

 ตวัแบบท่ี 1, 4 และ 6 ตามล าดบั ซ่ึงค่าของ  % nE   มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกความหนาของการสับไพ่ กล่าว
ได้ว่า ถ้าพฤติกรรมของผูส้ับไพ่นั้นเลือกความหนาของการสับไพ่แบบน้อยจะท าให้ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงของค่าระดบัความสุ่มในการสับไพ่มีค่าสูงท่ีสุด และถา้พฤติกรรมของผูส้ับไพ่นั้นเลือกความหนา
ของการสับไพ่แบบมากจะท าให้ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของค่าระดบัความสุ่มในการสับไพ่มีค่าต ่า
ท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ในการวจิยัน้ีศึกษาการสับไพโ่ดยก าหนดรูปแบบการแจกแจงต าแหน่งท่ีท าการสับไพเ่ป็นแบบเบตา

และความหนาของการสับไพเ่ป็นการแจกแจงแบบยนิูฟอร์มไม่ต่อเน่ืองเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม ปัญหาท่ีน่าสนใจ
คือ หากศึกษาต่อวา่ ถา้เปล่ียนรูปแบบการแจงแจงเป็นแบบอ่ืน ๆ หรือสร้างตวัแบบใหม่ท่ีน่าสนใจ ผลสรุปควร
เป็นอยา่งไร 
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2. สามารถหารูปแบบการแจกแจงการสับไพ่เฉพาะบุคคลได ้โดยถา้ค่าเฉล่ียของต าแหน่งท่ีท าการสับ
ไพส่่วนบุคคลท าการแปลงค่าใหอ้ยูใ่นช่วง (0, 1) มีค่าเป็น x  และความแปรปรวนของต าแหน่งท่ีท าการสับไพ่มี
ค่า 2S  แลว้ รูปแบบการแจกแจงของต าแหน่งท่ีท าการสับไพจ่ะเป็นการแจกแจงแบบ  

 
     

2 22 2

2 2

1
,

x S x x x S x x
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S S
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายพชืป่า 
LEGAL MEASURES ON FORESTRY PLANTS SALING CONTROL 

 
ธนภรณ์ ฉายาชวลติ* 

Tanaporn Chayachawalit 
 

บทคดัย่อ 
อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดพนัธ์ุสัตวแ์ละพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ หรือเรียกอีกอยา่ง

หน่ึงวา่ อนุสัญญาไซเตส (CITES) มีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อการควบคุมการลกัลอบคา้สัตวป่์าหรือพืชป่าท่ีใกลจ้ะ
สูญพนัธ์ุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยให้สัตยาบนัเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของอนุสัญญาไซเตส  เม่ือวนัท่ี 21 
มกราคม พ.ศ. 2535   งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการคา้และการ
จ าหน่ายพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุระหวา่งประเทศ จากการศึกษาพระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518  พระราชบญัญติั
พนัธ์ุพืช พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ท่ีพบวา่ยงัมีความไม่สมบูรณ์อยูเ่น่ืองมาจาก
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ไม่มีบทบญัญติัในเร่ืองดูแลพืชป่า โดยเฉพาะในการควบคุมการคา้
หรือการจ าหน่ายพืชป่าท่ีน าออกมาจากป่าธรรมชาติ และยงัไม่พบมาตรการลงโทษผูค้า้หรือผูจ้  าหน่ายพืชป่าท่ีอยู่
นอกบญัชีแนบทา้ยอนุสัญญาไซเตส เน่ืองจากกฎหมายไม่ไดเ้ขา้มาคุม้ครอง ควบคุม และดูแล จึงท าให้เกิด
ปัญหาอาจท าให้พืชป่าท่ียงัไม่ถูกค้นพบอาจสูญพนัธ์ุได้ ถึงแม้ว่าในบญัชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส จะมี
กฎหมายในมาตรการควบคุมการคา้หรือการจ าหน่ายพืชป่าแต่ก็ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะว่า ในส่วนของการคุม้ครองพืชป่าของพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 
มาตรา 52 ไม่มีการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่าท่ีอยูใ่นป่าธรรมชาติ ควรมีบทบญัญติัเพิ่มเติมจากมาตรา 52 เป็น
มาตรา 52 ทวิ โดยบญัญติัวา่ ห้ามผูใ้ดลกัลอบ เก็บ   จดัหา น าออกมาจากธรรมชาติซ่ึงพืชป่าโดยตรงเพื่อการจ าหน่าย 
หรือเพื่อประโยชน์ทางการคา้ และควรมีบทลงโทษผูก้ระท าความผิดดว้ย และควรน าบญัชีแนบทา้ยอนุสัญญา  
ไซเตสท่ีอยู่นอกบญัชีแนบทา้ยอนุสัญญาไซเตสมารวมเขา้กบับญัชีในอนุสัญญาไซเตส ควรเพิ่มมาตรการควบคุม
การคา้หรือการจ าหน่ายพืชป่า และเพิ่มเติมหลกัการต่าง ๆ ท่ียงัไม่มีในพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 
2542 เพื่อไม่ใหพ้ืชป่าสูญพนัธ์ุ 
ค าส าคัญ: การควบคุมการจ าหน่ายพืช  
 
 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิากฎหมายมหาชน  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Species, known 
as CITES aims to control the smuggling trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Thailand has 
ratified in order to become a member of CITES since January 21, B.E. 2535. The preparation of this thesis is 
to have primary objective that Thailand has taken legal measures to control the international trade and sale of 
endangered of wild flora. The study of the Plant Conservation Act B.E. 2518, Plant Variety Protection Act 
B.E. 2535 and Plant Variety Production Act B.E. 2542 found that there were no provisions of the Plant 
Variety Protection Act B.E. 2542 in the issues of taking care of trade and distribution of Wild Flora Species 
which were brought from the forest. There were no sanctions for trade or sell wild flora species that are not in 
the list of CITES’s attachment because the law did not enter into force for this issue. It might cause the 
undiscovered plants to be extinct. Although the attachment of CITES had legal control of trade and 
distribution of wild flora species, it was not effective enough within the country for the wild flora species to 
be sold at the general buildings, houses as well as the problem of smuggling some wood species such as the 
Eagle Wood, Aquilaria subintegra Ding Hou for lumbered. 
 From the above problems, the researcher suggested that the protection of Wild Flora Species of the 
Plant Variety Protection Act B.E. 2542, Section 52 had no direct control over the distribution of such wild 
flora species standing in the natural forests, which were illegally cut down for sales. This should be added as 
Section 52 bis, Section 52 of the Act by regulating “Anyone is forbidden to collect, provide, take out of wild 
flora species from forest in order to sell or for any illegal commercial purposes” and there should be punishment for 
offenders. If the Plant Variety Protection Act B.E. 2542 had additional Section 52 bis, it would make law 
enforcement more effective. There should be the attachment of CITES, which was not in the attachment of 
CITES, combined with the attachment of CITES. It was proposed that the provisions of such Laws be amended. 
These included measures to increase the control trade, and distribution of wild flora species. In addition, 
additional principles which were not included in The Plant Variety Protection Act B.E. 2542 should be 
proposed in order to prevent the extinction of the wild flora species from this world. 
Keyword: plants saling control. 
 

บทน า 
 ในอดีตประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่า  
การเพิ่มจ านวนประชากรท่ีมีปริมาณมากข้ึน ท าใหพ้ืชป่าถูกคุกคามและถูกบุกรุกท าลายลงจ านวนมาก  พืชป่าจึง
ลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็ว  และพืชป่าหลายชนิดเกือบจะสูญพนัธ์ุไปจากประเทศไทย   
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 พืชป่ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม  การอนุรักษ์ทรัพยากรพืชป่าจึงจ าเป็นตอ้ง
อาศยัหลกัวชิาการ  มาตรการท่ีส าคญัในการอนุรักษท์รัพยากรพืชป่า ไดแ้ก่  การคุม้ครอง  การควบคุม  และการ
รู้จกัการน ามาใช้ประโยชน์  นอกจากนั้นการแกไ้ขกฎหมายให้ทนัสมยัอยู่เสมอจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
สนับสนุนเก่ียวกับการอนุรักษ์พืชป่าและการคุ้มครองพืชป่าให้คงอยู่กบัธรรมชาติ  การอนุรักษ์และการจดั
ทรัพยากรพืชป่าในประเทศไทยมีปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ จึงตอ้งคิดหา
วธีิแกไ้ขปัญหากบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
 พืชป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหน่ึงจดัอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีเกิดข้ึนทดแทนและ
รักษาให้คงอยู่ได ้(replaceable and maintainable) การท่ีจะรักษาพืชป่าให้คงอยูย่าวนานและมีพืชป่าเกิดข้ึนมา
ทดแทนไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีการปกป้องส่ิงแวดลอ้มท่ีพืชป่าอาศยัอยูใ่ห้มีความชุ่มช่ืนอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงรวมไปถึง
ตอ้งสงวนพืชป่าไม่ให้ถูกลกัลอบคา้หรือจ าหน่ายพืชป่าซ่ึงอาจจะท าให้พืชป่าสูญพนัธ์ุได ้เพราะถา้พืชป่าสูญ
พนัธ์ุก็ไม่อาจจะหาพืชป่าพนัธ์ุอ่ืนมาทดแทนพืชป่าพนัธ์ุเดิมได ้  
 ประเทศไทยเคยมีพืชป่าอยู่มากมายหลายชนิดรวมถึงพืชป่าท่ีมีความสวยงามและหาดูได้ยาก  เช่น
หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง  น ้ าเตา้ลมหรือ  Pitcher – plants  และปรงซาเมียหรือปรงแมกซิกนั  Sago -  palm  family 
เป็นตน้  ต่อมาเม่ือประเทศไทยไดพ้ฒันาความเจริญข้ึน มนุษยไ์ดรู้้จกัการใชป้ระโยชน์จากพืชป่ามากข้ึน  เช่น  
นิยมปลูกพืชป่าเป็นไมป้ระดบัตามอาคารบา้นเรือน  นอกจากน้ีการบุกรุกพื้นท่ีป่าธรรมชาติและป่าอนุรักษเ์พื่อ
การขยายพื้นท่ีครอบครองท ากินทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ท าให้ประชากรโลกก าลงัประสบ
ภยัต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางระบบนิเวศอนัเน่ืองมาจากพื้นท่ีป่าท่ีลดลง เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภยัท่ี
พืชป่าก าลงัถูกคุกคาม  สภาพพืชป่าถูกเปล่ียนแปลงและถูกท าลาย มนุษยมี์พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในลกัษณะท่ีเป็นการสวนทางกบัธรรมชาติ  โดยการท าลายความสมบูรณ์ของแหล่งนิเวศอนั
เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติท าใหจ้  านวนพืชป่าเขา้สู่ภาวะถูกคุกคามจนใกลสู้ญพนัธ์ุและหายาก 
 พืชป่าบางชนิดอาจสูญพนัธ์ุไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  พืชป่าท่ีเหลือส่วนใหญ่ในปัจจุบนัมีอยูห่ลายชนิดท่ี
ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ  เช่น Rare  หมายถึง พืชป่าหายากเป็นพืชป่าท่ีมีจ  านวนประชากรขนาดเล็กซ่ึงยงัไม่ไดอ้ยูใ่นขั้น
มีแต่ความเส่ียงท่ีจะท าให้อยูใ่นอนัตรายหรือซ่ึงถูกท าลายไดง่้าย  พืชป่าพวกน้ีมกัจะข้ึนอยูใ่นทอ้งท่ีท่ีมีลกัษณะ
จ ากดัทางสภาพภูมิศาสตร์ เช่น อยูบ่นเกาะเล็ก ๆ หรือยอดเขาใดยอดเขาหน่ึง  พืชป่าหายากจะมีการกระจายพนัธ์ุ
ไม่หนาแน่นในแนวการกระจายพนัธ์ุ (ธวชัชยั สันติสุข, 2528)  ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งช่วยกนัรักษา
ทรัพยากรพืชป่าให้คงอยู่ตลอดไป  เพื่อเป็นมรดกตกทอดไปถึงคนรุ่นหลัง ทั้ งน้ีประเทศใดมีพืชป่าอยู่เป็น
จ านวนมากก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ พืชป่าบางชนิดนอกจากจะมีคุณค่าและมี
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัมีคุณค่าและประโยชน์แก่การเกษตรและป่าไม ้เช่น พืชกินแมลงเป็นไมท่ี้ช่วย
กินแมลงได ้ หากถูกคุกคามและบุกรุกท าลายเท่ากบัท าใหค้วามสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติเสียไป   
 พระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518  เป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีตราข้ึนเพื่อคุม้ครองพืช แต่พระราชบญัญติั
ดงักล่าวมิไดมี้บทบญัญติัในเร่ืองการควบคุมพืชป่า มีแต่บญัญติัถึงการส่งเสริม  การควบคุม และการใชพ้นัธ์ุพืชท่ีดี 
โดยเม่ือปี พ.ศ. 2526  ประเทศไทยไดใ้หส้ัตยาบนัอนุสัญญาไซเตส  (CITES) อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ
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ซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่า (Convention  on  International  Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  
Flora) โดยชกัชวนใหเ้พื่อนร่วมโลกช่วยกนัอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติเนน้ทรัพยากรสัตวป่์าและ
พืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุหรือถูกคุกคามในบญัชีไซเตส (CITES) เท่านั้น  แต่มิไดมี้การควบคุมการคา้ภายใน ประเทศ
ส าหรับชนิดพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากบญัชีแนบทา้ยอนุสัญญาไซเตส (CITES) ต่อมามีการตราพระราชบญัญติั
พนัธ์ุพืช  พ.ศ. 2535  เน่ืองจากกฎหมายวา่ดว้ยพนัธ์ุพืชท่ีใชอ้ยูย่งัไม่เหมาะสมกบัสภาพการในปัจจุบนั โดยเน้ือหา
ของพระราชบญัญติัดงักล่าวมุ่งเนน้การขยายพนัธ์ุโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีธรรมชาติและการก าหนดความหมาย
ของพนัธ์ุพืช  แต่ไม่ไดบ้ญัญติัเร่ืองของพืชป่า อีกทั้งไม่มีค  านิยามของพืชป่าปรากฏในพระราชบญัญติัโดยมีเพียง
ค านิยามของพืชสงวน  พืชตอ้งหา้ม  พืชอนุรักษ ์ ล่าสุดไดมี้การตราพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช  พ.ศ. 2542  
และมีค านิยามของพืชป่าโดยเนน้ในเร่ืองของการปรับปรุงพนัธ์ุ  การศึกษา  การทดลอง  หรือวิจยัเพื่อประโยชน์
ทางการคา้  แต่ไม่ไดมุ้ง้เนน้ในเร่ืองการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่าท่ีถูกลกัลอบน าออกมาจากป่าธรรมชาติ ซ่ึงเป็น
ช่องวา่งของกฎหมาย ท าใหมี้การลกัลอบจ าหน่ายพืชป่าอยา่งต่อเน่ืองเพิ่มมากข้ึน ส่วนในกรณีของบทลงโทษมาตรการ
เก่ียวกบัพืชป่าท่ียงัไม่มีบทลงโทษ  สมควรจะมีการเพิ่มบทลงโทษแก่ผูก้ระท าความผดิ 
อนุสัญญาไซเตส (CITES) มีผลผกูพนัให้ประเทศสมาชิกตอ้งปฏิบติั กล่าวคือ ตอ้งมีกฎหมายของประเทศตวัเองท่ี
จะน ามาใชบ้งัคบัใหมี้การด าเนินการตามท่ีอนุสัญญาก าหนด  เช่น การควบคุมก ากบัดูแลการคา้ระหวา่งประเทศ
ในชนิดพืชท่ีก าหนดให้เป็นพืชชนิดท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ  ตอ้งมีด่านตรวจการอนุญาตการน าเขา้และส่งออกระหวา่ง
ประเทศของชนิดพืชท่ีก าหนด  มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการ  รายงานสถิติการคา้ระหวา่ง
ประเทศในชนิดพนัธ์ุท่ีก าหนดทุกปี (กลุ่มอนุสัญญาคุม้ครองพนัธ์ุพืช)  ดว้ยเหตุดงักล่าวท าใหห้น่วยงานเอกชน
หรือประชาชนทัว่ไปไม่ใหค้วามสนใจต่อการเพาะพนัธ์ุพืชป่าเท่าท่ีควรประกอบกบัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
พืชป่าโดยนิยมปลูกเป็นไมป้ระดบัและน าซากพืชป่ามาแปรรูป อีกทั้งการลกัลอบกระท าความผดิโดยการเก็บพืช
ป่าออกมาจากป่าธรรมชาติโดยตรงหรือการจ าหน่ายพืชป่ามีใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ไป โดยซุกซ่อนหลบเล่ียงการตรวจ
ของเจา้หนา้ท่ี ในส่วนของซากพืชป่าก็จะน ามาแปรรูปเน่ืองจากผูส่้งออกจะอา้งวา่เป็นพืชป่าชนิดท่ีไม่ไดถู้ก
ควบคุมตามกฎหมายเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจของเจา้หนา้ท่ี (ประดิษฐ ์เจริญสุข, 2543) เม่ือมีการลกัลอบจ าหน่าย
พืชป่าภายในประเทศและระหวา่งประเทศโดยปราศจากการควบคุมท าใหเ้กิดการลกัลอบจ าหน่ายพืชป่าจนเป็น
เหตุให้อาจสูญพนัธ์ุได ้การน าเขา้ (import) พืชป่าใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบการส่งออก (export) จึงเป็นไปไดย้าก

ในทางปฏิบติั  วธีิการอนุรักษท์  าโดยการสร้างเครือข่ายทัว่โลกเพื่อควบคุมการจ าหน่ายพืชป่าระหวา่งประเทศ 
(international trade) การควบคุมการกระท าโดยระบบใบอนุญาต (permit)  หมายความวา่ พืชป่าท่ีควบคุมตอ้งมี
ใบอนุญาตในการน าเขา้ ส่งออก เน่ืองจากพืชป่าท่ีอยูใ่นธรรมชาติไดถู้กท าลายโดยกระบวนการทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศเป็นจ านวนมากและในเวลาอนัรวดเร็ว รัฐบาลจึงตระหนกัวา่หากละเลยต่อการอนุรักษท์รัพยากรพืชป่า
โดยไม่มีมาตรการควบคุมอยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพ ในท่ีสุดมนุษยก์็จะไม่มีโอกาสไดส้ัมผสักบัคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติของพืชป่าอีกต่อไป (วนัทนา เสาวดี,  2548, หนา้ 1) 
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่า  เพื่อป้องกนัการคา้พืชป่าท่ีอยูน่อกบญัชีไซเตส (CITES) 
ซ่ึงตามพระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2535  และพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ไม่มีบทบญัญติั ถึงการ
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คุม้ครองพืชป่าท่ีถูกลกัลอบน าออกมาจากป่าธรรมชาติโดยตรงเพื่อการจ าหน่าย  การศึกษาดงักล่าวท าใหท้ราบ
ถึงปัญหาของกฎหมาย เพื่อน าไปสู่การแกไ้ข ปรับปรุง บทบญัญติัของกฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสม

กบัสภาพปัจจุบนัยิง่ข้ึน (ดิเรก พิสุทธ์ิจรูญ, 2548) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายในการการควบคุมการจ าหน่ายพนัธ์ุ
พืชป่าในประเทศไทย 

2.  เพื่อศึกษาประวติั แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่าย
พืชป่า 

3.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่าในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 4.  เพื่อวเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการควบคุมการคา้หรือการจ าหน่ายพืชป่า  
 5.  เพื่อศึกษาคน้หาแนวทางและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่าใน
ประเทศไทย 
  

สมมติฐานของการวจิัย 
 แมป้ระเทศไทยจะมีพระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2535  และพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อพืชป่าบางส่วน แต่พระราชบญัญติั
คุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ไม่มีบทบญัญติัถึงการคุม้ครองพืชป่าตามธรรมชาติซ่ึงถูกลกัลอบน าออกมาจ าหน่าย 
แต่มีบทบญัญติัถึงการคุม้ครองพืชป่าเพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุ การศึกษา การทดลอง หรือการวิจยัเพื่อประโยชน์
ทางการคา้ โดยไม่มีมาตรการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่า จึงควรหามาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมมาใช้ใน
ส่วนของพืชป่าท่ีอยูน่อกบญัชีแนบทา้ยอนุสัญญาไซเตส (CITES) ซ่ึงควรน ามารวมกบัในบญัชีแนบทา้ยอนุสัญญา 
ไซเตส (CITES) เพื่อการคุ้มครองท่ีทัว่ถึง  ดังนั้นควรตอ้งเพิ่มเติมบทบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพืชป่า
โดยเฉพาะเพื่อการเสนอปรับปรุงกฎหมาย  กระบวนการควบคุม  รวมไปถึงบทลงโทษได้อย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม ในเร่ืองของการจ าหน่ายพืชป่าของประเทศไทย    
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) ท่ีเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญติั
พนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2547   
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ขอบเขตของการวจิัย 
ศึกษาเร่ืองพืชป่า กรณีศึกษาเร่ืองการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่าเพื่อศึกษาการควบคุมพืชป่าท่ีอยู่นอก

บญัชีแนบทา้ยไซเตสและการคุม้ครองพืชป่า ตลอดจนบทลงโทษผูก้ระท าความผิด พระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 
2535 พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 และอนุสัญญาวา่ดวัยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดของพืชป่า
ท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (CITES)      
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าใหท้ราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่า
ในประเทศไทย  

2.  ท  าให้ทราบถึงประวติั แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ
จ าหน่ายพืชป่า   
              3.  ท  าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่าในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
 4.  ท าให้ทราบผลการวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการควบคุมการคา้หรือการ
จ าหน่ายพืชป่า  
 5.  ท  าให้ทราบถึงแนวทางและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัมาตรการควบคุมการจ าหน่าย
พืชป่า  
 

ผลการวจิัย 
1.  ปัญหาบทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่า  การบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครอง 

พืชป่าท่ีมีอยู่ในประเทศไทยมีเพียงการคุม้ครองจากพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 เท่านั้น ตาม
มาตรา 52  โดยมีสาระส าคญัในเร่ืองการจดัเก็บ การจดัหา การรวบรวมพืชป่า เพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุ การศึกษา  
การทดลอง หรือการวิจยัเพื่อประโยชน์ในทางการคา้เท่านั้น และหากมีความประสงคจ์ะกระท าการตามท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ก็ตอ้งขออนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อน  แต่เม่ือศึกษาแลว้จะพบวา่ยงัมิไดมี้การระบุการควบคุม
การจ าหน่ายพืชป่าท่ีอยูใ่นป่าธรรมชาติและถูกลกัลอบน าออกมาจากป่าธรรมชาติโดยตรง ซ่ึงเป็นสาเหตุให้พืช
ป่าท่ีอยูใ่นป่าธรรมชาติมีจ านวนลดลงและอาจมีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุได ้

พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ไดบ้ญัญติัเพียงเร่ืองของการจดัเก็บ การจดัหา  
การรวบรวมพืชป่า เพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุ การศึกษา การทดลอง หรือการวิจยัเพื่อประโยชน์ในทางการคา้ และ
หากผูใ้ดมีความประสงคท่ี์จะท าไดต้อ้งขออนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี หากผูใ้ดไม่ปฏิบติัตาม ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินส่ีแสนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ผูว้จิยัเห็นวา่ มาตรา 66 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 นั้น ควรจะมีการเพิ่มเติมบทลงโทษ
ในเร่ืองของการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่าลงไปดว้ย เพราะวา่ปัจจุบนัประเทศไทยไม่มีบทลงโทษผูก้ระท าความผิด
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ในเร่ืองของการลกัลอบน าพืชป่าออกมาจากป่าธรรมชาติโดยตรง เพื่อเป็นการห้ามปรามมิให้ลกัลอบน าพืช
ออกมาจากป่า ควรก าหนดวา่การกระท าใดท่ีฝ่าฝืนบทบญัญติัดงักล่าว ตอ้งระวางโทษจ าคุกหรือปรับในอตัรา
อยา่งสูงเก่ียวกบัการท าธุรกิจการคา้หรือการจ าหน่ายพืชป่า 

2.  ปัญหาท่ีสืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ .ศ. 2542 มิไดก้ าหนดบญัชีพืชป่าท่ีอยูน่อก
บญัชีไซเตส (CITES)  พบวา่ ไม่มีกฎหมายใดเลยท่ีคุม้ครองพืชป่าท่ีอยูน่อกบญัชีไซเตส (CITES) เพราะพืชป่าท่ี
อยูน่อกบญัชีไซเตส (CITES) นั้น ถือเป็นพืชป่าอ่ืน ๆ (native species) ไม่มีการควบคุมการคา้ภายในประเทศ ไม่
มีโทษทางอาญา ไม่มีกฎหมายใดเขา้มาคุม้ครองพืชป่าเหล่าน้ีเลย พืชป่าท่ีอยู่นอกบญัชีไซเตส (CITES) นั้น
อาจจะสูญพนัธ์ุไปก่อนท่ีจะถูกคน้พบเสียอีก การอนุรักษข์องไซเตส (CITES) นั้น คือ การสร้างเครือข่ายทัว่โลก
โดยการควบคุมการคา้ระหวา่งประเทศ (international  trade) ท่ีเก่ียวกบัสัตวป่์าพืชป่าและผลิตภณัฑ์ กล่าวคือ 
การชกัชวนเพื่อนร่วมโลกให้มาช่วยกนัอนุรักษ์ทรัพยากรพืชป่ามิให้สูญพนัธ์ุไปจากธรรมชาติท่ีปรากฏอยู่ใน
บญัชีแนบทา้ยไซเตส (CITES) ทั้งสามบญัชีแนบทา้ยเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ไดร้วมไปถึงพืชป่าท่ีอยู่นอก
บญัชีไซเตส (CITES) ท่ียงัไม่สามารถคน้พบดว้ย 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นว่า ปัญหาของอนุสัญญาไซเตส (CITES) ไม่ไดมี้การควบคุมการคา้
ภายในประเทศส าหรับชนิดพืชป่าอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุอยูใ่นบญัชีแนบทา้ยอนุสัญญาไซเตส (CITES) สมควรมี
การเพิ่มเติมมาตรการในการควบคุมการคา้ภายในประเทศอยา่งยิ่งส าหรับชนิดพืชป่าอ่ืน ๆ เพื่อให้พืชป่าท่ียงัไม่
ถูกคน้พบอีกหลายสายพนัธ์ุไดถู้กอนุรักษไ์วใ้หเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดเ้ห็นและไดศึ้กษาต่อไปในอนาคต อนัเป็นการ
อนุรักษท์รัพยากรพืชป่าท่ีมีอยูมิ่ให้สูญพนัธ์ุอยา่งย ัง่ยืน และจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมการคา้ภายในประเทศ
ส าหรับชนิดพืชป่าอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุอยูใ่นบญัชีแนบทา้ยอนุสัญญาไซเตส (CITES) ดว้ย 
  

ข้อเสนอแนะ 
1.  ในประเด็นปัญหาบทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองการควบคุมการจ าหน่ายพืชป่า สมควรให้มีการ

เพิ่มเติมบทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองการควบคุมพืชป่าไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ต่อ
จากมาตรา 52  เป็นมาตรา 52 ทว ิโดยบญัญติัวา่ หา้มผูใ้ดลกัลอบ เก็บ จดัหา น าออกมาจากป่าธรรมชาติซ่ึงพืชป่า
โดยตรงเพื่อจ าหน่าย หรือเพื่อประโยชน์ในทางการคา้ และให้มีการเพิ่มเติมบทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองบท 
ลงโทษบุคคลท่ีน าพืชป่าออกมาจากป่าธรรมชาติโดยตรงเพื่อน าออกมาจ าหน่ายดว้ย โดยก าหนดวา่การกระท าท่ี
เป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัดงักล่าวเป็นความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกหรือปรับในอตัราอยา่งสูง  เพราะเก่ียวกบัการ
ท าธุรกิจทางการคา้ เพื่อเป็นการป้องกนัและเป็นการปรามผูก้ระท าความผิด สมควรอยา่งยิ่งท่ีจะก าหนดบท ลงโทษ
สถานหนักทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบนัและในอนาคตใน
ประเด็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 มิไดก้ าหนดบญัชีพืชป่าท่ีอยูน่อกบญัชี
ไซเตส (CITES) สมควรให้มีการเพิ่มเติมบทบญัญติัในเร่ืองพืชป่าท่ีอยูน่อกบญัชีไซเตส (CITES) เพื่อป้องกนัมิ
ให้พืชป่าลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วและอาจสูญพนัธ์ุไปก่อนท่ีจะถูกคน้พบ เป็นการอนุรักษ์ หวงแหนพืชป่า
เพื่อใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดรู้้จกัและน าไปศึกษาต่อไปในอนาคต 
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 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม กบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะของ
ส่ือท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน ้ าแม่สาตอนบน พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ลกัษณะของส่ือกิจกรรมการจดัอบรมให้ความรู้ในระดบัปานกลาง  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัความรู้จากการฝึกอบรม และประโยชน์จากการฝึกอบรม การศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัรูปแบบของการฝึกอบรม เน้ือหาของการฝึกอบรม และความรู้จากการฝึกอบรม ส่วนประสบการณ์ในการเขา้
รับการฝึกอบรม และความรู้เร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมมี้ความสัมพนัธ์ทั้ง 4 ดา้น คือ รูปแบบของการ
ฝึกอบรม เน้ือหาของการฝึกอบรม ความรู้จากการฝึกอบรม และประโยชน์จากการฝึกอบรม อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดับ .05 ผลการศึกษาท่ีได้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจดัการส่ือในพื้นท่ีให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
ค าส าคัญ: ส่ือ, ทรัพยากรป่าไม ้
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study socio-economic factors related to the desirable characteristics of the media in 
forest resources conservation of the community in upper part of Mae Sa watershed area. The results of the study 
showed that opinions on characteristics of media events, training and educating were at moderate level. Age, 
knowledge from the training, benefit from the training, and forms of training were significantly related, which  
 
* นิสิตโครงการสหวทิยาการ สาขาวชิาการจดัการทรัพยากร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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age was related to knowledge from the training, and the benefit from the training was related to forms, content, 
and knowledge of the training.  The experience in the training and the knowledge on forest conservation was 
related with the form of training, content of the training, knowledge of the training and benefit from training 
at 0.05 level of significance. The results could be used as the basis for planning and managing the media in 
the area in order to be appropriate and effective.  
Keywords: media.  forest resources. 
 

บทน า 
 ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัต่อทั้งมนุษยแ์ละสัตวป่์าเป็นอยา่งมาก เพราะป่าไมมี้ประโยชน์ทั้ง
ทางตรง คือ เป็นแหล่งผลิตปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค ส่วนประโยชน์ทางออ้ม
คือ ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศและแหล่งธรรมชาติ ทั้งยงัช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติอีกดว้ย ส่ือไดเ้ขา้
มามีอิทธิพลกบัมนุษยใ์นหลาย ๆ ด้าน ท่ีเห็นไดช้ัด คือ การใช้ส่ือเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ส่ือ
โทรทศัน์ วทิย ุส่ือส่ิงพิมพ ์และป้ายโฆษณา อิทธิพลของส่ือมวลชนส่วนใหญ่เกิดจากผลของการส่ือสารมวลชน
ต่อบุคคล ต่อสังคม ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ การเปล่ียนแปลงความคิดเห็น ทศันคติ ค่านิยม การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม รวมถึงการตดัสินใจของบุคคล  การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์เพื่อการรณรงคอ์นุรักษท์รัพยากรป่าไมน้ั้น หาก
ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์จะท าใหผู้รั้บส่ือเกิดความรู้สึกตระหนกัในเร่ืองการอนุรักษไ์ด ้ส่ือท่ีดีตอ้งมี
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีคุณภาพ สามารถท าให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลเกิดความรู้ ความเขา้ใจในความหมายของขอ้มูลท่ีระบุ
ในส่ือ เพื่อการติดต่อส่ือสาร และถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจใหก้บัผูอ่ื้นต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความเขา้ใจไปใน
ทิศทางเดียวกนั ต าบลโป่งแยง และต าบลแม่แรม ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น
ป่าไมอ้ยูใ่นเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ประกอบดว้ย ชาวไทยพื้นเมือง
และชาวเขาเผา่มง้ พื้นท่ีต าบลโป่งแยงและต าบลแม่แรมอยูใ่กลเ้มืองเชียงใหม่ ท าให้มีความเส่ียงท่ีราษฎรจะเขา้
ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่ามาก ทั้งการเกษตร ท่ีอยู่อาศัย ธุรกิจท่องเท่ียว ตลอดจนการลักลอบเข้าไปใช้
ประโยชน์อยา่งไม่ถูกตอ้งของราษฎร จึงเป็นสาเหตุท าให้พื้นท่ีป่าลดลง ประกอบกบัการขยายตวัของเมือง จึงมี
แนวโน้มสูงท่ีจะท าให้มีการบุกรุกเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีมากข้ึน หน่วยงานของภาครัฐจึงใชส่ื้อมาเป็นเคร่ืองมือในการ
รณรงคเ์ร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องชุมชน แต่ในขณะท่ีมีการใชส่ื้อเพื่อมากระตุน้การอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไม ้พื้นท่ีป่าก็ยงัคงลดลง ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม และ
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะของส่ือท่ีพึงประสงค์ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องชุมชน และจากการท่ี
หน่วยงานภาครัฐไดใ้ชส่ื้อเป็นเคร่ืองมือในการรณรงคก์ารอนุรักษท์รัพยากรป่าไมน้ั้น ท าให้ชุมชนมีความคิดเห็น
หรือความตอ้งการเก่ียวกบัส่ืออยา่งไรบา้ง  ผลท่ีออกมาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาทรัพยากรป่าไม้
ต่อไป  
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กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 เสรี  วงษม์ณฑา (2542) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของส่ือกิจกรรมไวว้า่  เป็นการประชาสัมพนัธ์โดยการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดักิจกรรมพิเศษ (special events) เป็นรูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถดึงคน
เขา้มามีส่วนร่วมได ้สามารถท่ีจะวดัผลไดท้นัทีวา่มีท่ีสนใจในกิจกรรมมากเท่าใด การจดักิจกรรมพิเศษนั้นถือได้
วา่เป็นเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์ท่ีก าลงัเจริญเติบโต มีผูค้นนิยมใชก้นัมาก เพราะการจดักิจกรรมพิเศษนั้นเปิดโอกาส
ใหมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ไดท้ั้งก่อนการจดั ขณะท่ีจดั (การถ่ายทอดสด) และหลงัจากท่ีจดัเสร็จแลว้ เป็นตน้ 
 สมคิด  บางโม (2553) ให้ความหมายของการฝึกอบรมไวว้า่ เป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานเฉพาะดา้นของบุคคลโดยเพิ่มพนูความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skill) และทศันคติ (attitude) อนัจะน าไปสู่
การยกมาตรฐานการท างานใหสู้งข้ึน ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การฝึกอบรมเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาบุคคล 
 การจดักิจกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นขบวนการอย่างหน่ึงท่ีท าให้เกิดความรู้เพิ่ม (knowledge) 
ทกัษะ (skills) และเปล่ียนแปลงทศันคติ (attitude) แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ซ่ึงระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม
อบรมก็ข้ึนอยูก่บัเร่ืองและวตัถุประสงคข์องการอบรมนั้น ๆ การฝึกอบรมมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความรู้
เร่ืองอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้อนัท าใหชุ้มชนเกิดความเขา้ใจและน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การจดักิจกรรมการ
ฝึกอบรมนั้น สามารถท่ีจะวดัผลไดท้นัทีวา่มีชุมชนสนใจในส่ือกิจกรรมมากเท่าใด 
 เกษม จนัทร์แกว้ (2547) อธิบายถึงหลกัการอนุรักษไ์วว้า่ 
 1.  การใชแ้บบยัง่ยืน ทรัพยากรทุกประเภท ทุกกลุ่ม ตอ้งมีแผนการใชแ้บบยัง่ยืน (sustainable utilization) 
ตอ้งมีการวางแผนใชต้ามสมบติัเฉพาะตวัของทรัพยากร พร้อมทั้งเลือกใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัชนิดของ
ทรัพยากร ปริมาณการเก็บเก่ียวเพื่อช่วงเวลาท่ีน ามาใช ้และจ ากดัของเสียและมลพิษให้หมดไป หรือเหลือนอ้ย
จนไม่มีพิษภยั 
 2.  การฟ้ืนฟูส่ิงเส่ือมโทรม เม่ือมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติแลว้อาจเกิดความเส่ือมโทรม หากใชเ้ทคโนโลยี
ไม่เหมาะสม เก็บเก่ียวมากเกินความสามารถของระบบ มีสารพิษเกิดข้ึน เก็บเก่ียวบ่อยเกินไปและไม่ถูกตอ้งตาม
กาลเวลา จ าเป็นตอ้งฟ้ืนฟูใหดี้เสียก่อน จนทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ ตั้งตวัได ้จึงสามารถน ามาใชไ้ดใ้นโอกาส
ต่อไป 
 3.  การสงวนของหายาก ทรัพยากรธรรมชาติบางอยา่งมีการใชม้ากเกินไป หรือมีการแปรสภาพเป็นส่ิงอ่ืน 
อาจท าใหเ้กิดการสูญพนัธ์ุ จ  าเป็นตอ้งสงวนหรือเก็บไว ้เพื่อเป็นแม่พนัธ์ุหรือเป็นแหล่งในการผลิตให้มากข้ึน จน
แน่ใจวา่ไดผ้ลผลิตมีปริมาณมากพอแลว้ จึงน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 178 ครัวเรือน 
ประกอบดว้ย ครัวเรือนชาวไทยพื้นเมือง 109 ครัวเรือน และครัวเรือนชาวเขาเผา่มง้ 69 ครัวเรือน วิเคราะห์ขอ้มูล
สถิติเชิงพรรณนา ในดา้นปัจจยัส่วนบุคล โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม
กบัลกัษณะของส่ือท่ีพึงประสงคใ์นการใชป้ระชาสัมพนัธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้วิเคราะห์โดยใช้ ไคสแควร์ 
(chi-square) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 โดยได้ก าหนดตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ เพศ 
เผ่าพนัธ์ุ อายุ การศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ ประสบการณ์ในการเขา้รับการฝึกอบรม 
ความรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ ตวัแปรตาม คือ ลกัษณะของส่ือท่ีพึงประสงคใ์นการใชป้ระชาสัมพนัธ์
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ ระดบัความคิดเห็นของการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

 
ผลการวจิัย 
 1.  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ีลุ่มน ้ าแม่สาตอนบน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ หวัหนา้
ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ดา้นเผา่พนัธ์ุเป็นชาวไทยพื้นเมืองมากกวา่ชาวเขาเผา่มง้ อายุส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 50 
ปี จบการศึกษาในระดบัต ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 6  ดา้นอาชีพหลกั คือ เกษตรกร มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
5-8 คน และ 1-4 คน ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั รายได ้50,001 บาท/ครัวเรือน/ปี ข้ึนไป ส่วนประสบการณ์ในการ
เขา้รับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่เขา้ร่วมอบรมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าอยูใ่นระดบัมาก
ดงัตารางท่ี 1 
 
 

ลกัษณะของส่ือท่ีพึงประสงคใ์ชใ้นการ
ประชาสมัพนัธ์การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิสังคม 
เพศ 
เผา่พนัธ์ุ 
อาย ุ
การศึกษา 
อาชีพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
รายได ้
ประสบการณ์ในการเขา้รับการฝึกอบรม 
ความรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
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ตารางท่ี 1  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ีลุ่มน ้าแม่สาตอนบน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 
 

ปัจจัยส่วนบุคล คน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 108 60.70 
หญิง 70 39.30 
รวม 178 100.00 

เผ่าพนัธ์ุ   
ชาวไทยพื้นเมือง 109 61.20 
ชาวเขาเผา่มง้ 69 38.80 

รวม 178 100.00 

อายุ   
ต ่ากวา่ 50 ปี 120 67.40 
50 ปีข้ึนไป 58 32.60 

รวม 178 100.00 

การศึกษา   
ต ่ากวา่ ป. 6 104 58.40 
ป. 6 ข้ึนไป 74 41.60 

รวม 178 100.00 

อาชีพ   
เกษตรกรรม 158 88.80 

นอกภาคเกษตรกรรม 20 11.20 
รวม 178 100.00 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
1-4 คน 73 41.00 
5-8 คน 79 44.40 

มากกวา่ 9 คน 26 14.60 
รวม 178 100.00 

รายได้   
10,000-50,000 63 35.40 
มากกวา่ 50,001 115 64.60 

รวม 178 100.00 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)  
 

ปัจจัยส่วนบุคล คน ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม   
เขา้ร่วม 146 82.00 

ไม่เขา้ร่วม 32 18.00 
รวม 178 100.00 

ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   
ปานกลาง 26 14.60 
มาก 152 85.40 
รวม 178 100.00 

 
 

2.  รูปแบบของการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมมี้ระดบัความคิดเห็นรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยท่ีรูปแบบของการอบรมมีความเหมาะสมกบัการถ่ายทอดความรู้ ความหลากหลายของเน้ือหาใน
การน าเสนอ ความน่าสนใจของการน าเสนอเน้ือหา ความเหมาะสมของเวลาในการอบรม ความเหมาะสมของ
สถานท่ีฝึกอบรม ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ประกอบการอบรม ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ
วทิยากร มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 เน้ือหาการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมมี้ระดบัความคิดเห็นรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยท่ีเน้ือหาท่ีอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมมี้ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เน้ือหาท่ี
อบรมมีขอ้มูลท่ีอบรมตรงกบัความตอ้งการ ความชดัเจนในการตอบค าถามของการฝึกอบรม มีระดบัความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมฝึกอบรมมีระดบัความคิดเห็นรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยท่ีความรู้
เร่ืองประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม ้ ความรู้เร่ืองวิธีการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เช่น การป้องกนัไฟป่า การปลูกป่า   
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  ส่วนความรู้เร่ืองการใช้ทรัพยากรป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน ความรู้เร่ืองกฎหมาย
เก่ียวกบัทรัพยากรป่าไม ้ความรู้เร่ืองบทลงโทษในการกระท าความผิดเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไม ้มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ประโยชน์จากการเขา้ร่วมอบรมให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมมี้ระดบัความคิดเห็นรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยท่ีประโยชน์ของการจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การน าความรู้ท่ีได้
จากการอบรมไปปฏิบติัในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนการน าความรู้
ท่ีไดจ้ากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่ผูอ่ื้น การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั มี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2  ระดบัความคิดเห็นของหวัหนา้ครัวเรือนต่อการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
 

ความคดิเห็น X  ระดบั 
1. รูปแบบของการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้   
    รูปแบบของการอบรมมีความเหมาะสมกบัการถ่ายทอดความรู้ 2.21 ปานกลาง 
    ความหลากหลายของเน้ือหาในการน าเสนอ 2.20 ปานกลาง 
    ความน่าสนใจของการน าเสนอเน้ือหา 2.25 ปานกลาง 
    ความเหมาะสมของเวลาในการอบรม 2.21 ปานกลาง 
    ความเหมาะสมของสถานท่ีฝึกอบรม 2.16 ปานกลาง 
    ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์ประกอบการอบรม 2.25 ปานกลาง 
    ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวทิยากร 2.33 ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่รวม 2.23 ปานกลาง 
2. เน้ือหาของการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้   
     เน้ือหาท่ีอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ 2.52 มาก 
     เน้ือหาท่ีอบรมมีขอ้มูลท่ีอบรมตรงกบัความตอ้งการ 2.31 ปานกลาง 
     ความชดัเจนในการตอบค าถามของการฝึกอบรม 2.17 ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่รวม 2.33 ปานกลาง 
3. ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมฝึกอบรม   
    ความรู้เร่ืองประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม ้ 2.63 มาก 
    ความรู้เร่ืองวธีิการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เช่น การป้องกนัไฟป่า การ   
    ปลูกป่า  

2.66 มาก 

    ความรู้เร่ืองการใชท้รัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 2.32 ปานกลาง 
    ความรู้เร่ืองกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไม ้ 1.95 ปานกลาง 
    ความรู้เร่ืองบทลงโทษในการกระท าความผิดเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไม ้ 2.03 ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่รวม 2.31 ปานกลาง 
4. ประโยชนจ์ากการเขา้ร่วมอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้   
    ประโยชน์ของการจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ 2.67 มาก 
    การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปปฏิบติัในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ 2.42 มาก 
    การน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูอ่ื้น 2.13 ปานกลาง 
    ท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 2.25 ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่รวม 2.37 มาก 

 

 3.  อายมีุความสัมพนัธ์กบัความรู้จากการฝึกอบรมและประโยชน์จากการฝึกอบรม การศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัรูปแบบของการฝึกอบรม เน้ือหาของการฝึกอบรม และความรู้จากการฝึกอบรม ประสบการณ์ในการเขา้รับ
การฝึกอบรมกบัความรู้เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมมี้ความสัมพนัธ์กบัรูปแบบของการฝึกอบรม เน้ือหาของ
การฝึกอบรม ความรู้จากการฝึกอบรม และประโยชน์จากการฝึกอบรม อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคมกบัระดบัความคิดเห็นของการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
                  เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีลุ่มน ้ าแม่สาตอนบน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 

ตัวแปรอิสระ รูปแบบของการฝึกอบรม เน้ือหาของการฝึกอบรม ความรู้จากการฝึกอบรม ประโยชน์จากการฝึกอบรม 

 Chi-square ค่านยัส าคญั Chi-square ค่านยัส าคญั Chi-square ค่านยัส าคญั Chi-square ค่านยัส าคญั 
1. เพศ 0.386 0.824 0.968 0.616 0.952 0.621 1.237 0.539 
2. เผา่พนัธุ ์ 4.110 0.128 2.953 0.228 0.794 0.672 3.436 0.179 
3. อาย ุ 1.254 0.534 0.662 0.718 7.194 0.027* 6.636 0.036* 
4. การศึกษา 6.994 0.030* 8.744 0.013* 6.254 0.044* 2.151 0.341 
5. อาชีพ 0.145 0.930 0.590 0.744 0.506 0.776 1.811 0.404 
6. จ  านวนสมาชิกใน 
    ครัวเรือน 

2.133 0.711 4.864 0.302 2.977 0.562 1.128 0.890 

7. รายได ้ 2.630 0.268 0.351 0.839 1.470 0.479 1.491 0.474 
8. ประสบการณ์ในการ 
     เขา้รับการฝึกอบรม 

1.715 0.000* 1.327 0.000* 1.222 0.000* 1.342 0.000* 

9. ความรู้เร่ืองการ 
     อนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ 

75.193 0.000* 66.184 0.000* 54.618 0.000* 68.828 0.000* 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
อภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 1.  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์สามารถน าไปเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเขา้ร่วมการฝึกอบรม
เพื่อความมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมโดยหน่วยงานทอ้งถ่ินในพื้นท่ี เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แรม และหน่วยจดัการตน้น ้าแม่สา สามารถน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผน
จดัการการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการอนุรักษใ์หมี้ความเหมาะสมและประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 
 2.  ในการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงลกัษณะของส่ือท่ีพึงประสงคข์องชุมชนในดา้นเดียว ดงันั้นควรท่ีจะ
มีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์ของการรับส่ือของชุมชน ว่าชุมชนเม่ือรับส่ือมาแลว้ มีความรู้ความ
เขา้ใจในตวัส่ืออยู่ระดบัใด ขอ้มูลท่ีไดจ้ากหน่วยงานทอ้งถ่ินในพื้นท่ี เช่น องค์การบริหารส่วยต าบลโป่งแยง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แรม และหน่วยจดัการตน้แม่สา สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนจดัการ
ทางดา้นส่ือต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การเร่ิมใชส้กุลเงินยโูรในปี ค.ศ. 1999 ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อหลายอุตสาหกรรม เน่ืองดว้ยการ
ใชเ้งินสกุลยโูรเปิดโอกาสในการแข่งขนัและท าใหธุ้รกรรมด าเนินไปง่ายข้ึน ในการขยายกิจการบริษทัจะเลือกท่ี
จะควบรวมและเขา้ซ้ือกิจการมากกว่าท่ีจะไปลงทุนและตั้งบริษทัใหม่ เพราะตอ้งใช้เวลามากในการวิจยัตลาด 
ดงันั้นการควบรวมและการเขา้ซ้ือกิจการจึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรม 
งานวจิยัน้ีไดใ้ชเ้หตุการณ์การเร่ิมใชส้กุลเงินยโูรซ่ึงเป็นเหตุการณ์ส าคญัทางเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นพื้นฐานของการ
ตรวจสอบพลวตัของอุตสาหกรรมประกนัภยัในยุโรป และวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีผิดปกติของบริษทัท่ีครอบง า
กิจการในอุตสาหกรรมประกนัภยั เพื่อวดัการแข่งขนัและการบูรณาการท่ีเพิ่มข้ึน ใชข้อ้มูลการควบรวมและการ
เขา้ซ้ือกิจการในอุตสาหกรรมประกันภยัในสหภาพยุโรประหว่างปี ค.ศ. 1990 ถึง 2010 พบว่า แมว้่าอตัรา
ผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมของบริษทัท่ีครอบง ากิจการซ่ึงมีบริษทัท่ีถูกครอบง ากิจการอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีใชเ้งิน
สกุลยโูรจะไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่อตัราผลตอบแทนของบริษทัท่ีครอบง ากิจการลดลงหลงัจากท่ีมีการใชส้กุล
เงินยโูร บ่งบอกถึงการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน 
ค าส าคัญ: สกุลเงินยโูร, อุตสาหกรรมประกนัภยั, การควบรวมและการเขา้ซ้ือกิจการ 
 

ABSTRACT 
 The use of euro was first implemented in 1999 and had caused several changes to many industries as 
it opened up competition and made business easier to trade. In order to expand, firms would choose to do 
M&As rather than greenfield entry, which required more researches and longer time. Therefore, M&A 
activities would be a good indicator of changes in the structure. This paper used the introduction of the euro, 
one of the important macroeconomic events, as an experimental ground to examine the dynamics and analyze 
the abnormal return of the acquirers in insurance industry, similar to Ekkayokkaya et al. (2009), as a measure of 
an increase in competition and integration. Using the data of EU Insurance M&As during 1990 to 2010, the 
result from regression showed that even though cumulative abnormal returns of acquirers of eurozone targets 
 
* นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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were not statistically significant, these returns to acquirers were lower in the post-euro period than in the pre-
euro and the run-up to the euro period, indicating the increase in competition. 
Keywords: Euro.  insurance industry.  mergers and acquisitions. 
 

INTRODUCTION 
 It has been around a decade after the euro was introduced officially introduced in January 1999, 
where eleven countries who passed the convergence criteria initially adopted euro as their common currency 
and sole legal tender. Up until now, there are seventeen countries using the euro as their official currency and 
are referred to as eurozone countries. The introduction of the euro is a part of Economic and Monetary Union 
(EMU), which aims to promote economical and financial integration among countries in European Union and 
to create a single financial services market. Besides the introduction of the euro, the movement toward EMU 
also includes other changes in regulation, such as the deregulation in banking and insurance industry. Capital 
liberalization is part of the movement toward the use of single currency. The countries that are going to join 
the currency union need to deregulate and open up their economy before the use of single currency is 
enforced. Therefore, the impact caused by the liberalization of capital account is also a part of the effect 
caused by the euro introduction. 
 The movement made by EMU and the use of single currency could be said that it is another step 
closer to globalization. The study of Allen and Song (2005) show that there is some evidence that EMU has helped 
financial integration within the euro area, and the financial institutions in EMU countries became more active 
in initiating cross-EMU integration, contributing to overall regional integration within Europe. With the idea that 
such integration  is positively related to the competition in the market for corporate control of European 
banking, Ekkayokkaya, Holmes, and Paudyal (2009) have examined how the gains to the owners of banks 
changed during this period of integration and consolidation. Their results suggest that there is a reduction in 
bidders’ gains with the development of EMU, consistent with the view that there is an increase in market 
integration in euro area in the post-euro period, and also an increase in competition among bidders. 
 As for insurance industry, there have been researches concerning the consolidation, for example the 
consolidation of European insurance industry by Cummins and Weiss (2004), but none of them has yet 
focused specifically on the changes in insurance industry structure caused by the movement toward Economic and 
Monetary Union (EMU) of the European Union, which has aimed for the more integrated financial market and 
the greater co-ordination of economic policies and monetary cooperation. This study will investigate on the 
effect of the euro on the structure of insurance industry by analyzing the abnormal return of the acquirers in 
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insurance industry, similar to Ekkayokkaya et al. (2009), as a measure of an increase in competition and 
integration. 
 

BACKGROUND AND LITERATURE REVIEWS 
 1.  Nature of Insurance Industry 
 The mechanism of insurance goes as follows. Insurance creates certainty about the financial burden 
of losses and spreads the losses that actually occur in exchange for premium. Main portion of insurance 
company’s revenue comes from premium income. It has played an important role in the economy as it 
provides a mechanism which losses can be shared and uncertainty reduced. Its profession is to gather the pool 
of money and invest both domestically and internationally. The return on investment is used as payment to the 
insured once the losses do occur and the rest deducted by operational expense is kept as their profit from 
operation. One of the most important features of insurance is that it provides optimal utilization of capital. 
Without insurance, the large amount of reserves would be kept as cash or invested in very liquid or low-
interest-bearing securities. With the existence of insurance, individuals and businesses can reserve smaller 
amount of cash as the major risk is transferred to the professional risk bearer. The excess of the reserve can be used 
more efficiently and resulted in a greater productivity of capital (Vaughan & Vaughan, 1999). In the other 
words, insurance company acts as a financial intermediary in resource allocation function in the economy, 
similar to banks. With the way it is functioned, insurance industry is sensitive to macroeconomic variables, 
and the introduction of the euro is one of them. 
 2.  Analysis of M&A Activities 
 Along with the introduction of the euro, foreign exchange rate risk among the eurozone countries are 
eliminated, as one single currency is used for transactions among them. Transaction cost is reduced. Also, the 
international barriers to entry of the eurozone countries are lowered. With such reductions, the 
competitiveness in eurozone market should be increased. The returns to acquirers of M&As are the proxy to 
measure an increase in competitiveness caused by the introduction of euro. 

 
HYPOTHESES DEVELOPMENT 
 With the use of single currency, the foreign exchange rate risk and transaction costs arise from cross-
border activities are lower in the eurozone countries. The international barriers are lower with the reduction in 
such major risks and costs, leading to a rise in competition within the market for corporate control 
(Ekkayokkaya et al., 2009). Prior to the single currency, where international barriers still remain, only the 
bidders in the same country would compete for targets. Once the euro opened up the trade and lowered the barrier 
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to entry, more bidders from different countries but in eurozone area would come in to bid for the specific 
targets. A target can be viewed by many bidders as worth to buy or having high expected gain. The 
competition among bidders increases after the use of the euro. In addition, the location of target also affects 
the return to acquirers. Within the eurozone where the changes in regulation associated with EMU are 
intended to have most effect, risks and costs are reduced as market become more competitive and integrated. 
The return to acquirers of targets located there should be lower once such changes are implemented. In 
contrast, the countries that are not in the eurozone are not affected as much by the institutional changes 
toward EMU and international barriers still remain. This leads to the hypothesis that the returns to acquirers 
of eurozone targets should be lower in the post-euro period than in the pre-euro period due to the increase in 
competition after the introduction of the euro. 
 

RESEARCH OBJECTIVE 
 By examining M&A activities, which is good indicator of a change in the industry structure, this 
study attempts to answer the research question stated as follows: how has the euro affected the structure of 
European insurance industry? 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 This paper will focus on one main analysis, M&A activities, as it provides the information on 
industry structure and reflects the dynamics of the industry as a result of the introduction of the euro. As the 
euro was introduced in 1999, data over the period of 21 years from 1990 to 2010 will be observed. Following 
Ekkayokkaya et al. (2009), this paper will split sample period into pre-euro (1990-1995), run-up to the euro 
(1996-1998), and post-euro (1999-2010). Target must be from 17 countries in Europe while bidder can come 
from anywhere in the world. Eleven of them adopted the euro in January 1999: Austria, Belgium, Finland, 
France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherland, Portugal, and Spain. The rest are Greece, who 
adopted the euro in January 2001, the non-eurozone European Union countries: Denmark, Sweden, and 
United Kingdom, and the non-EU countries: Norway and Switzerland. The data from non-eurozone and non-
EU countries are used as a control sample to compare the result with the data from the eurozone countries and 
clear examine the effect of the introduction of the euro (Bris et al., 2009). 
 Bidder is required to be listed on the stock exchange, and its share price is available from Datastream. 
Bid details, including announcement date, method of payment, deal value, and year of acquisition are 
obtained from Thomson Financial Securities Data Corporation (SDC). The industry segments are classified 
according to SIC code, also provided by SDC. The data on macroeconomic variables are obtained from 
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Datastream. The amounts are in US dollar, and standardized using the price index constructed by Datastream 
Market Index (TOTMK), which only 25 countries are available. January 1, 1999 is used as a base date. 
 1.  Market Reaction 
 The second proxy of interest is the market reaction. As mentioned, an event study on M&As will be 
performed to measure and compare the abnormal return pre- and post-euro periods. This paper will follow the 
same approach used by Ekkayokkaya, et al. (2009) due to the similar setting. The market-adjusted abnormal 
return is estimated using the following equation: 
 
           (1) 

where     = continuously compounded return to bidder i 
    = market return of country in which the bidder is listed measured by Datastream market 
index (TOTMK) 

 
 In this research, cumulative abnormal returns (CARs) for a five-day window (-2 to +2 days) 
surrounding the announcements of bids will be estimated. According to the study of Fuller, Netter, and 
Stegemoller (2002), the announcement dates stated in the SDC database are around 92.6% correct, and the rest of 
the sample are not deviated by more than two trading days, so the use of five-day event window will cover 
most of the announcement effect (Masulis et al., 2007). 
 2.  Multivariate Analysis 
 
                                             
                          
                                  

                    
 (2) 

 
 Five-day cumulative abnormal return will be regressed on a dummy variable, Non-eurozone, and sets 
of control variables. Non-eurozone equals 1 if the target is located in non-eurozone countries and equals 0 
otherwise. 
 The regression will be performed on four sets of samples: all periods, pre-euro, run-up to euro, post-
euro. Following Moeller et al. (2004), variables below are used to control for effects on the return to bidder 
that are unrelated to the independent variable in focus. 
 (i) Target status. Two dummy variables represent target status, Private and Public. Private equals 1 if 
a target is a stand-alone firm and not listed in any stock exchange and equals 0 otherwise. Public equals 1 if a 
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target is listed in at least one stock exchange and equals 0 otherwise.  Fuller et al. (2002) examine firms that 
make five or more acquisitions within a short time period to determine whether the return depends on target 
status and find that bidding firms who acquire a private firm or a subsidiary gain while the ones who acquire a 
public firm lose. 
 (ii) Tender offer. Tender-offer equals 1 if the deal involves tender offer and equals 0 otherwise. A 
tender offer is defined by SCD as “a formal cash offer of specific duration made to the shareholders of a 
publicly held target. The offer is often conditioned upon certain requirements, such as a minimum number of 
shares being tendered.” (Faccio & Masulis, 2005). Moeller et al. (2004) find that bidding firm gains more for 
tender-offer deal. 
 (iii) Method of payment. Two dummy variables represent payment method, Stock and Cash. Stock 
equals 1 if the deal is financed through stocks only and equal 0 otherwise. Cash equals 1 if the deal is 
financed only through cash and equals 0 otherwise. Draper and Paudyal (1999) find that cash bidders gain 
while share bidders suffer a loss. They explain that the method of payment reflects the view that manager has on 
his firm. If he chooses to exchange stocks, he might view that his stock is currently overvalued or is not certain 
that the firm will achieve synergies from the takeover. As a result, bidder’s share price will drop. On the other 
hand, financing through cash reflects that there is no private information or the value from synergies is 
expected. Therefore, the positive return is more likely if the payment method is cash. Travlos (1987) who 
examines the impact of payment method on stock prices of bidding firms at the unanticipated takeover 
announcement finds that share bidder suffers significant losses, but cash bidders receive normal returns. 
 (iv) Relative size of deal. Following Moeller et al. (2004), Relative size is defined as deal value divided 
by bidder’s market capitalization at the end of the fiscal year prior to the acquisition announcement. Moeller 
et al (2004) mention about relative size that the variable is often significant, however, the sign varies. 
 (v) Tobin’s q. Tobin’s q is defined as market value of acquirer divided by its book value of assets. Using 
the sample of successful tender offers, Lang et al. (1989) find that the acquirer with high Tobin’s q has significant 
higher abnormal return than the one with low Tobin’s q.  The later study of Servaes (1991) confirms this positive 
relationship between Tobin’s q and abnormal return while the result Moeller et al. (2004) shows the opposite. 
 (vi) Leverage of bidder. Leverage is defined as total debt of acquirer divided by its total market 
value, which is book value of total assets minus book value of equity plus market capitalization. Maloney et 
al. (1993) find a positive relationship between debt-equity ratio and abnormal return at the announcement of 
merger. That is, an acquirer with higher leverage will have higher abnormal return. Moeller et al. (2004), 
however, find a positive yet insignificant coefficient. 
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EMPIRICAL RESULTS 
 Table 1 shows the announcement excess returns for bidders whose target is located in one of eleven 
eurozone countries. The result shows that on average excess returns are statistically insignificantly for all periods. 
The result is consistent with previous literature that bidders do not gain significantly from the M&As (Campa 
and Hernando, 2004). However, the gain falls insignificantly from run-up to the euro period to post-euro 
period for both measurements of mean and median, consistent with the hypothesis that bidder’s return from 
M&As will reduce due to the increase in competition in market for corporate control. 
 
Table 1: Excess Returns (%) of Bidder of  Eurozone Targets 

Euro period Mean Median N 
All period 0.1589 -0.0438 175 
Pre-euro -0.6419 -0.7547 34 
Run-up to the euro 0.5993 0.3092 38 
Post-euro 0.2607 -0.0135 103 

 
 
 Table 2 shows the result of the regression from equation (2), illustrating the factors affecting the 
bidders’ gains. The base group contains the acquirers of eurozone targets. The constant represents the average 
cumulative abnormal returns to acquirers of eurozone targets after controlling for the effect of explanatory 
variables. Although all intercepts are statistically insignificant, the excess return declines after the 
introduction of the euro (in post-euro period). The estimates show the importance of target status, size of 
deals, and size of bidders to the cumulative abnormal return to bidders. 
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Table 2: Factors Affecting Bidders' Gains 
  All 

 
Pre-euro 

 
Run-up to the euro 

 
Post-euro 

Constant -0.0067 
 

-0.0084 
 

0.0116 
 

-0.0129 
 

 
(-0.76) 

 
(-0.40) 

 
(0.40) 

 
(-1.17) 

 Non-eurozone target -0.0028 
 

-0.0141 
 

0.0012 
 

-0.0044 
  (-0.44) 

 
(-1.17) 

 
(0.08) 

 
(-0.50) 

 Private 0.0131 * 0.0185 
 

-0.0067 
 

0.0211 ** 
 (1.73) 

 
(1.35) 

 
(-0.37) 

 
(2.04) 

 Public 0.0067 
 

-0.0085 
 

-0.0157 
 

0.0226 * 
 (0.76) 

 
(-0.59) 

 
(-0.74) 

 
(1.76) 

 Tender offer -0.0186 
 

-0.0061 
 

-0.0307 
 

-0.0278 
  (-1.57) 

 
(-0.26) 

 
(-1.43) 

 
(-1.51) 

 Stock 0.0054 
 

0.0143 
 

0.0175 
 

-0.0152 
  (0.47) 

 
(0.55) 

 
(0.68) 

 
(-0.93) 

 Cash 0.0074 
 

0.0073 
 

0.0000 
 

0.0060 
 

 
(1.08) 

 
(0.50) 

 
(0.001) 

 
(0.65) 

 Relative size -0.0319 *** -0.0063 
 

0.0132 
 

-0.0347 *** 
 (-4.80) 

 
(-0.32) 

 
(0.46) 

 
(-4.49) 

 Tobin’s q 0.0095 
 

0.0000 
 

-0.0012 
 

0.0153 ** 
 (1.49) 

 
(-0.003) 

 
(-0.04) 

 
(2.04) 

 Leverage -0.0408 
 

0.0144 
 

0.0496 
 

-0.0515 
  (-1.11) 

 
(0.14) 

 
(0.42) 

 
(-1.19) 

 F-stat 4.57 *** 0.50 
 

0.65 
 

5.27 *** 
R-sq (%) 11.43 

 
7.86 

 
8.15 

 
20.84 

 Adjusted R-sq (%) 8.93 
 

-7.79 
 

-4.37 
 

16.89 
 N 329   63   76   190   

***', '**',  and '*' represent significance at 1%,  5%, and 10%, respectively 

 

CONCLUSION 
 Using the data of insurance M&As in Europe during the period of 1990 to 2010, this paper 
investigates whether the introduction of the euro affected the structure of EU insurance industry based on the 
idea that the use of single currency would increase the competition within countries in the same currency area and 
lead to the decrease in return to acquirers of targets in such location. The result shows that even though the 
cumulative abnormal return of acquirers of eurozone targets is not statistically significant, it is lower in the 
post-euro period than in the run-up to the euro period, consistent with the assumption that there should be 
higher competition among the bidders of eurozone targets after the introduction of the euro. Also, the number 
of deals taken place in the post-euro period is substantially higher than in the pre-euro and run-up to the euro 
period, indicating more activities have been taken place in the corporate control market. 
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ผลกระทบของความเบ้ของค่าความคลาดเคลือ่นจากการแจกแจงแกมม่า 
ส าหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตวัแบบอนุกรมเวลา 

EFFECTS OF SKEWNESS OF ERROR FROM 
GAMMA DISTRIBUTION ON PARAMETER ESTIMATION  

IN TIME SERIES MODEL 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบของความเบข้องค่าความคลาดเคล่ือนจากการแจกแจงแกมม่า
ส าหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตวัแบบอนุกรมเวลา โดยตวัแบบอนุกรมเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคือตวัแบบ
ของ Box – Jenkins หรือท่ีรู้จกัในช่ือตวัแบบ Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) โดยได้
ท าการศึกษาตวัแบบอตัถดถอยอนัดบัท่ี 1 [AR(1)] และตวัแบบค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอนัดบัท่ี 1 [MA(1)] ท่ีขนาดตวัอยา่ง 
(n) เท่ากบั 100 ท่ีมีตั้งค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบดงักล่าวเป็น 0.3, 0.5, และ 0.8 ขอ้มูลถูกจ าลองตามตวัแบบท่ี
ก าหนด โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน (’s) จากการแจกแจงแบบปกติ และการแจกแจงแบบแกมม่าท่ีสัมประสิทธ์ิ
ความเบ ้0.5, 1, และ 1.5 จากการศึกษาพบวา่ความเบข้อง ’s ท่ีมีการแจกแจงแบบแกมม่า ให้ผลท่ีไม่แตกต่าง
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตวัแบบอนุกรมเวลาเม่ือเปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากตวัแบบเดียวกนัท่ีมีค่า
ความคลาดเคล่ือนจากการแจกแจงปกติ  
ค าส าคัญ: การแจกแจงแกมม่า, การประมาณพารามิเตอร์, อนุกรมเวลา 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the effects of skewness of errors from gamma distribution 
on parameter estimation in time series model. The time series model used in this study was the Box-Jenkins, 
also known as the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model. In this study, the researchers  
 
 
*ภาควชิาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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looked into the first-order autoregressive model [AR(1)] and the first-order moving average model [MA(1)] at 
sample size (n) of 100 with the parameter in each model set as 0.3, 0.5 and 0.8. The data were simulated under assumed 
model with errors (’s) from normal distribution and gamma distribution at skewness coefficient of 0.5, 1 and 
1.5. From the study, the researchers found that the skewness of errors from gamma distribution did not affect 
in different results of the parameter estimation of the time series model when comparing with the results from 
the same model with errors from normal distribution.  
Keywords: gamma distribution.  parameter estimation.  time series model. 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัมีการน าวิชาสถิติเขา้มาใช้ในงานวิจยัดา้นต่าง ๆ หลายสาขา รวมทั้งใช้ในการพยากรณ์ซ่ึง

เป็นศาสตร์ท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการวางแผนและการตดัสินใจด าเนินงานของบุคคลหรือองคก์รในสาขาต่าง ๆ 
เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตร การเมือง การสาธารณสุข เป็นตน้ ซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้นกัสถิติ นกัเศรษฐศาสตร์และ
นกัวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งไดคิ้ดคน้ และพฒันาเทคนิคการพยากรณ์ข้ึนหลายวิธี แต่ละวิธีจะเหมาะสมกบั
การพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัและให้ความถูกตอ้งแม่นย  าในการพยากรณ์ระดบัท่ี
ต่างกนั 

ในการพยากรณ์ ขอ้มูลท่ีจะน ามาพยากรณ์นั้นเป็นไปไดท้ั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึง
สามารถแบ่งตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้2 ประเภทคือ ขอ้มูลภาคตดัขวาง (cross sectional 
data) คือ ขอ้มูลท่ีเก็บ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงท่ีท าการวิจยั และขอ้มูลอนุกรมเวลา (time series data) คือ ขอ้มูลท่ีใช้
เวลาการเก็บต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดช่วงเวลาท่ีก าหนด  โดยขอ้มูลอนุกรมเวลาเหมาะส าหรับงานวิจยัท่ี
ตอ้งการศึกษาวา่องคป์ระกอบท่ีท าให้ขอ้มูลเปล่ียนแปลงไปคือเวลา ดงันั้นขอ้มูลอนุกรมเวลาจะใชเ้วลานานใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์หรือธุรกิจจะศึกษาขอ้มูลอนุกรมเวลาเป็นส่วนมาก ทั้งน้ี
เพื่อดูการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจและประโยชน์ในการท านายลกัษณะการขยายตวัหรือหดตวัทางเศรษฐกิจ
เพื่อการวางแผนนโยบายต่าง ๆ เพราะเวลาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงค่าของข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์หรือธุรกิจ 

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเป็นเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณวิธีหน่ึง เป็นการศึกษาแผนแบบการ
เคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาท่ีก าหนดดว้ยรูปแบบอนุกรมเวลา (time series model) จากแบบท่ีไดจ้ะน าไปใช้
ประโยชน์ในการพยากรณ์โดยมีขอ้สมมุติวา่ แผนแบบการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาในอนาคตจะไม่แตกต่าง
จากแผนแบบเคล่ือนไหวในอดีต ความถูกตอ้งของการพยากรณ์มีมากนอ้ยเพียงไรข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของ
รูปแบบอนุกรมเวลาท่ีเกิดข้ึน  
 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบนั้นก็ถือว่ามีความส าคญัเช่นกนั เพราะเน่ืองจากการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ท่ีมีความแม่นย  า ก็จะท าให้ค่าท่ีพยากรณ์มีความแม่นย  าดว้ยเช่นกนั ซ่ึงในตวัแบบนั้นยอ่มมีความ
คลาดเคล่ือนอยู ่ซ่ึงการศึกษาโดยทัว่ไปมกัก าหนดสมมติฐานใหค้่าความคลาดเคล่ือนนั้นมาจากการแจกแจงแบบ
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ปกติ คือการแจกแจงท่ีมีลกัษณะสมมาตร ดงันั้นผูท้  าการวิจยัตอ้งการศึกษาว่าหากค่าความคลาดเคล่ือนนั้นมา
จากการแจกแจงแบบแกมม่า ซ่ึงมีลกัษณะการแจกแจงท่ีมีความเบ ้โดยระดบัความเบท่ี้แตกต่างกนั แต่มีค่าเฉล่ีย 
ความแปรปรวนท่ีเท่ากนัและขนาดตวัอยา่งท่ีเท่ากนั จะมีผลให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบเปล่ียนไป
อยา่งไร 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 การวเิคราะห์อนุกรมเวลาโดยวธีิการ Box – Jenkins  วิธีการ Box – Jenkins น้ี เป็นการวิเคราะห์อนุกรม
เวลาโดยการหารูปแบบท่ีเหมาะสมให้กบัอนุกรมเวลา รูปแบบท่ีจะก าหนดให้กบัอนุกรมเวลาเป็นรูปแบบของ 
ARIMA(p, d, q) (Integrated Autoregressive – Moving Average Order p and q) เป็นการรวมส่วนของรูปแบบ 
AR(p) และรูปแบบ MA(q) เขา้ดว้ยกนั ส่วนอนัดบัของ d คือจ านวนคร้ังท่ีหาผลต่าง (integrated)  

รูปแบบ AR(p) หมายถึง รูปแบบท่ีแสดงวา่ ค่าสังเกต Yt ข้ึนอยูก่บัค่าของ Yt–1,…,Yt–pหรือค่าสังเกตท่ีเกิดข้ึน
ก่อนหนา้ p ค่า  

รูปแบบ MA(q) หมายถึง รูปแบบท่ีแสดงวา่ ค่าสังเกต Yt  ข้ึนอยูก่บัค่าของความคลาดเคล่ือน t-1,…,t–p 
หรือความคลาดเคล่ือนท่ีอยูก่่อนหนา้ q ค่า 

รูปแบบ AR(p), MA(q) และ ARMA(p,q) มีการก าหนดรูปแบบ ดงัน้ี 
 

 AR(p)   ;                            ε  
 MA(q)   ;        ε    ε          ε    
 ARMA(p,q)  ;                            ε    ε                                                                         
       ε    

 
โดยแบบจ าลองอารีมา ARMA(p, q) ท่ีใชใ้นการพยากรณ์ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
1.  การถดถอยดว้ยตนเอง (autoregressive; AR:p) 
2.  การมีอนัดบั (integrated; I:d) 
3.  การเคล่ือนท่ีของความคลาดเคล่ือน (moving average; MA:q) 

 
 การแจกแจงแบบแกมม่า (gamma distribution)  ภายใตส้ถานการณ์ท่ีท าการบนัทึกเวลาท่ีรอคอยการ
เกิดข้ึนของปรากฏการณ์ท่ีสนใจในแต่ละคร้ัง เช่นเดียวกนักบัการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเทียล และภายใต้
ขอบเขตความสนใจท่ีคลา้ยคลึงกนั นัน่คือเม่ือก าหนดให้ เป็นตวัแปรสุ่มท่ีแสดงระยะเวลาท่ีใชใ้นการรอคอยใน
การเกิดปรากฏการณ์ท่ีสนใจเป็นคร้ังท่ี แทนท่ีจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์เป็นคร้ังแรก ตวัแปรสุ่มดงักล่าวน้ีจะมี
การแจกแจงแบบแกมม่า  
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ส าหรับตวัแปรสุ่ม X ท่ีมีการแจกแจงแบบแกมม่า ฟังกช์นัความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มดงักล่าวเป็น
ดงัน้ี 

 

      
 

      
          ;         

 
ค่าคาดหวงั และค่าความแปรปรวนของตวัแปรสุ่ม X คือ  
 

        และ             
  
 หากค่า     แลว้แผนภาพของฟังกช์นัความน่าจะเป็นดงักล่าวขา้งตน้จะมีลกัษณะคลา้ยกบัการแจกแจง
แบบปกติแต่จะมีลกัษณะท่ีไม่สมมาตร คือมีลกัษณะเบข้วา โดยค่าสัมประสิทธ์ิความเบข้องการแจกแจงแกมม่า
หาไดด้งัน้ี 

 ค่าสัมประสิทธ์ิความเบ ้            
 

  
 

 
จะเห็นไดช้ดัเจนว่า   และ   คือค่าคงท่ีหรือพารามิเตอร์ท่ีก าหนดลกัษณะของรูปแบบการแจกแจง

แบบแกมม่า จึงเขียนสัญลกัษณ์แทนการก าหนดตวัแปรสุ่ม X ท่ีลกัษณะของรูปแบบการแจกแจงแบบแกมม่าได้
ดงัน้ี                
 
 สัมประสิทธ์ิความเบ้ (coefficient of skewness) สัมประสิทธ์ิความเบใ้ชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย  1   เป็น
ค่าท่ีใชว้ดัความสมมาตรหรือความเบ ้(skewness)  ของการแจกแจง   
 -  ถา้การแจกแจงไม่มีความเบ ้ หรือมีความสมมาตร (symmetry)  จะไดค้่า  01    
 -  ถา้การแจกแจงเบข้วา (right skewness)  หรือเบบ้วก (positive  skewness)   จะไดค้่า 01   
 -  ถา้การแจกแจงเบซ้า้ย (left skewness)  หรือเบล้บ (negative  skewness)   จะไดค้่า 01   

การวดัความเบห้รือหาค่าสัมประสิทธ์ิความเบ ้ 1  ของการแจกแจงนั้น  จะพิจารณาจากค่าโมเมนต์
ศูนยก์ลางอนัดบัท่ี 3  โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิความเบ ้ 1  ของการแจกแจงของ X  มีนิยามดงัน้ี 
 

   
   23

3

1
XVar

XEXE 


 
 
ในกรณีท่ีไม่ทราบค่าสัมประสิทธ์ิความเบ ้ 1  ของการแจกแจงของ X  เราสามารถประมาณค่า

สัมประสิทธ์ิความเบ ้ 1  ไดจ้ากขอ้มูลตวัอยา่งโดยใชต้วัประมาณโมเมนตซ่ึ์งมีสูตรดงัน้ี 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการแจกแจงของตวัประมาณพารามิเตอร์เม่ือค่าความคลาดเคล่ือน (’s)  

มีการแจกแจงแบบแกมม่าในตวัแบบอนุกรมเวลา  
2. เพื่อหาลกัษณะรูปแบบการแจกแจงของตวัประมาณพารามิเตอร์เม่ือค่าความคลาดเคล่ือน (’s)  

เป็นการแจกแจงแบบแกมม่าในตวัแบบอนุกรมเวลา 
                                  

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1.  ก าหนดตวัแบบ ค่าพารามิเตอร์ของตวัแบบอนุกรมเวลา ขนาดตวัอยา่ง และจ าลองขอ้มูลค่าความ
คลาดเคล่ือนจากการแจกแจงในแต่ละกรณี 
 2.  จ  าลองขอ้มูลอนุกรมเวลา (  ) ตามตวัแบบท่ีก าหนด 
 3.  ประมาณค่าพารามิเตอร์ของขอ้มูลอนุกรมเวลาดว้ยวธีิ Ordinary least squares (OLS)  
 4.  ทดลองซ ้ าในแต่ละตวัแบบจ านวน 5,000 รอบ เพื่อหาลกัษณะการแจกแจงของตวัประมาณ  
 5.  เปรียบเทียบการแจกแจงและ MSE ของตวัประมาณค่าพารามิเตอร์แต่ละระดบัความเบข้องค่าความ
คลาดเคล่ือน  

 

ผลการวจิัย 
 จากการทดลองโดยการจ าลองชุดขอ้มูลข้ึนมาตามตวัแบบและเง่ือนไขท่ีก าหนด แลว้น าชุดขอ้มูลนั้นมา
หาค่าประมาณพารามิเตอร์ ทั้งตวัแบบ AR(1) และ MA(1) โดยการใชโ้ปรแกรม R ไดผ้ลดงัน้ี 
 
 1.  Model: AR(1) ;               ε  
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียของตวัประมาณพารามิเตอร์  (   ), ค่าเฉล่ียความเอนเอียงของตวัประมาณ (bias),  
                 ค่าเฉล่ียความแปรปรวนของตวัประมาณ (var), ค่าเฉล่ียของค่าก าลงัสองของความคลาดเคล่ีอน (mse)  
                 ในตวัแบบ AR(1) 
 

                                      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  เปรียบเทียบการแจกแจงของตวัประมาณพารามิเตอร์ ณ ระดบัความเบข้อง  ’s  ท่ีแตกต่างกนั 
              ท่ีระดบัค่าพารามิเตอร์ 0.5 ในตวัแบบ AR(1) 
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ภาพท่ี 2  ลกัษณะการแจกแจงของตวัประมาณพารามิเตอร์  (   ) ท่ีระดบัค่าพารามิเตอร์ 0.5 โดยมี 
                        สัมประสิทธ์ิความเบข้อง ’s  ของขอ้มูลเป็น 1.5 ในตวัแบบ AR(1) 
 

2.  Model: MA(1) ;        ε    ε       
 
ตารางท่ี  2  ค่าเฉล่ียของตวัประมาณพารามิเตอร์  (   ), ค่าเฉล่ียความเอนเอียงของตวัประมาณ (bias),  
                  ค่าเฉล่ียความแปรปรวนของตวัประมาณ (var), ค่าเฉล่ียของค่าก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (mse)  
                  ในตวัแบบ MA(1) 
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ภาพท่ี 3  เปรียบเทียบการแจกแจงของตวัประมาณพารามิเตอร์ ณ ระดบัความเบข้อง ’s  ท่ีแตกต่างกนั 
                      ท่ีระดบัค่าพารามิเตอร์ 0.5 ในตวัแบบ MA(1)  
 
 

                                     
 

ภาพท่ี 4  ลกัษณะการแจกแจงของตวัประมาณพารามิเตอร์  (   )  ท่ีระดบัค่าพารามิเตอร์ 0.5 
                              โดยมีสัมประสิทธ์ิความเบข้อง ’s ของขอ้มูลเป็น 1.5 ในตวัแบบ MA(1) 
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อภิปรายผลการวจิัย 
 เม่ือดูจากค่าในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 พบวา่ระดบัความเบข้อง ’s  ท่ีมีการแจกแจงแบบแกมม่าไม่มีผล   
กระทบต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตวัแบบอนุกรมเวลา ทั้งตวัแบบ AR(1) และตวัแบบ MA(1) ตามล าดบั 
โดยในแต่ละระดบัความเบข้อง ’s  ท่ีแตกต่างกนันั้น ค่าเฉล่ียของ    ,    , Bias, Var, และ Mse นั้นเท่ากนัหรือ
ต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น โดยเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างการแจกแจงของตวัประมาณพารามิเตอร์ ในแต่ละ
ระดบัความเบข้อง ’s  โดยดูจากภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2  พบวา่ รูปกราฟทั้งหมดมีลกัษณะเกือบจะเป็นเส้นตรงท่ี
ทอดจากดา้นล่างซา้ยไปยงัดา้นบนขวา ทั้งตวัแบบ AR(1) และตวัแบบ MA(1)  ซ่ึงหมายถึงลกัษณะการแจกแจง
ของตวัประมาณพารามิเตอร์ ในแต่ละระดบัความเบข้อง ’s  นั้นไม่แตกต่างกนั และถา้ดูลกัษณะการแจกแจงของ
ตวัประมาณ     จากภาพท่ี 2 และตวัประมาณ     จากภาพท่ี 4  พบวา่มีลกัษณะการแจกแจงท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึง
มีลกัษณะใกลเ้คียงการแจงแจงแบบปกติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนลกัษณะเบข้วาท่ีมาจากการแจกแจงแบบ
แกมม่าซ่ึงไม่สามารถก าหนดใหมี้ระดบัสัมประสิทธ์ิความเบไ้ดม้ากนกั ซ่ึงจากผลศึกษาไม่พบผลกระทบท่ีมีนยัส าคญั 
ต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบอนุกรมเวลา ทั้งตวัแบบ AR(1) และ AR(2) แต่อยา่งไรก็ตามน่าสนใจ
ศึกษาต่อวา่ หากขอ้มูลอนุกรมเวลามีการแจกแจงของค่าความคลาดเคล่ือนท่ีมีสัมประสิทธ์ความเบม้ากกวา่น้ี หรือมี
การแจกแจงแบบอ่ืน ๆ จะมีผลกระทบต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบอนุกรมเวลาหรือไม่ 
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ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในสัญญาสัมปทาน 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES ON THE CONCESSIONAL 
ARBITRATOR PROCESS 

 
นวลนภา อภิบาลศรี* 

Nuannapa  Apibansri 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการใน
สัญญาสัมปทานตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ .ศ. 2545 เก่ียวกับปัญหาการน ากระบวนการ
อนุญาโตตุลาการมาใชร้ะงบัขอ้พิพาทในสัญญาสัมปทาน ดว้ยเหตุท่ีประเทศไทยมีเพียงมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 
27 มีนาคม พ.ศ. 2547 และมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงแนวทางปฏิบติัในการเขา้ท า
สัญญาสัมปทานท่ีก าหนดให้น าคดีพิพาทท่ีเกิดจากสัญญาสัมปทานส่งไปฟ้องศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม
เท่านั้น และไม่เขียนในขอ้สัญญาให้มอบขอ้พิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการช้ีขาด หากมีปัญหาหรือมีความจ าเป็น
หรือเป็นขอ้เรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายท่ีมิอาจหลีกเล่ียงไดใ้ห้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัเป็นราย ๆ ไป 
ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวมิไดย้ึดหลกัปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีอนุสัญญา
ท่ีเก่ียวกับการยอมรับนับถือและการบังคับตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Geneva 
Convention และ New York Convention) จึงท าให้เกิดปัญหาในแนวทางปฏิบติัและขอ้กฎหมายอยู่หลาย
ประการ 
 การระงบัขอ้พิพาทในสัญญาสัมปทานมีความขดักนัระหวา่งมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2547 
ท่ีใหน้ าคดีท่ีเกิดจากสัญญาสัมปทานส่งฟ้องต่อศาลปกครองหรือศาลยติุธรรมเท่านั้นกบัการท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้
เป็นภาคีอนุสัญญาท่ีเก่ียวกบัการยอมรับนบัถือและการบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศ 
ประกอบกบัการท่ีน าพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาบงัคบัใช้กบัการระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดจาก
สัญญาสัมปทานโดยอนุญาโตตุลาการเป็นการด าเนินแนวทางตามหลกักฎหมายแพ่งซ่ึงขดักบัหลกักฎหมาย
มหาชน 

ดงันั้นควรแสวงหาวธีิท่ีเหมาะสมในการระงบัขอ้พิพาทในสัญญาสัมปทานโดยเสนอใหมี้การก าหนด 
 
 

 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิากฎหมายมหาชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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ประเภทของสัญญาสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 58 เพื่อแบ่งแยกประเภทของสัญญาสัมปทาน
ว่าสัญญาสัมปทานประเภทใดควรระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลปกครอง นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอ
เสนอใหมี้การบญัญติักฎหมายสัญญาสัมปทานไวโ้ดยเฉพาะ รวมทั้งเสนอให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติั
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 เพื่อให้กฎหมายเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานของประเทศไทยมี
ความเป็นเอกเทศและเป็นท่ียอมรับในแวดวงของนกักฎหมายและนกัลงทุนภาคเอกชน  
ค าส าคัญ: อนุญาโตตุลาการ, สัญญาสัมปทาน 
 

ABSTRACT 
 This research focally intended to study legal measures on concessional arbitrator process in 
accordance with the Arbitrator Act, B. E. 2545 relating to the problem in applying the arbitration process to 
be used in the settlement of a dispute in a concessional contract. This is due to the fact that Thailand, by the 
resolutions of the Council of Ministers dated March 27, B.E. 2547 and May 4, B.E. 2547, has regulated the 
practical guidelines in entering into the concessional contract stipulating that any disputed case arising out of a 
concessional contract shall be referred to the Administrative Court or Court of Justice only and it is not written 
in terms of contract in referring the dispute to the Arbitrator for final decision either. If there should be any 
problem, necessity or claim of the other party in the contract which is unavoidable, it shall be submitted to the 
Council of Ministers for approval on a case by case basis. Such Council of Ministers’ resolutions have not 
adhered to the Principle of Practices in order to conform to the Principle of the Convention, namely, Geneva 
Convention and New York Convention, under which Thailand is a member, thus, causing the rising of 
problem on the practical guidelines and several points of law. 
 Based on the study and analysis, it was found that there had been a conflict between the resolution 
of the Council of Ministers dated March 27, B.E. 2547 on the dispute settlement in the concessional contract 
which provided that a case arising out of a concessional contract should be referred to the Administrative 
Court or Court of Justice only and the matter of Thailand in being a member of Geneva Convention and New 
York Convention coupled with the fact that the Arbitrator Act, B.E. 2545 were applied for use in the settlement of 
the dispute arising out of the concessional contract by the Arbitrators and were the proceedings practiced all 
along in line with the Principle of the Civil Law which was contradictory to the Principle of the Public Law. 
 Therefore, it was recommended that a suitable method on the settlement of a dispute in the concessional 
contract be searched for. The method proposed hereby was to prescribe the requirement on the classifications 
on the category of the concessional contract in accordance with the Revolutionary Party Announcement No. 
58 in order to classify the category of the concessional contract as to whichever category of the concessional 
contract where the dispute under which should be settled by the Arbitrators or Court. In addition, it was 
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proposed that a Concessional Contract Act should be enacted for a specific purpose including the proposal to 
revise the Arbitrator Act, B.E. 2545 in order to make the Law relating to the Arbitrator in the concessional 
contract of Thailand independent and acceptable to the rings of the lawyers and private sector investors. 
Keywords: arbitrator.  concessional contract. 
 

บทน า 
 การระงบัขอ้พิพาทในปัจจุบนั มีวิธีการระงบัขอ้พิพาทระหว่างคู่สัญญาท่ีเป็นท่ีนิยมมาก ไดแ้ก่ การระงบั  
ขอ้พิพาทโดยองค์กรตุลาการของรัฐ และการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ การระงบัขอ้
พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นการแสดงเจตนาของคู่สัญญาว่า หากมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนให้น า
กระบวนการอนุญาโตตุลาการมาใชร้ะงบัขอ้พิพาท เรียกวา่สัญญาอนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนในการน ากระบวนการ
อนุญาโตตุลาการมาระงบัขอ้พิพาทนั้น คู่สัญญามีอิสระในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและสามารถเลือกภาษาท่ี
จะใชใ้นการพิจารณาขอ้พิพาทของอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนสถานท่ีท าการอนุญาโตตุลาการซ่ึงจะมีผลต่อไป
ถึงกฎหมายท่ีจะน ามาปรับใชก้บักระบวนการอนุญาโตตุลาการได ้ประกอบกบัเน่ืองจากปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ 
เขา้เป็นภาคีอนุสัญญาท่ีเก่ียวกบัการยอมรับนับถือและการบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศ (Geneva Convention และ New York Convention) เป็นจ านวนมาก ดงันั้นการยอมรับตามบงัคบัค าช้ี
ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงตอ้งเป็นไปตามท่ีไดมี้การตกลงกนัของคู่กรณีพิพาทและศาลของประเทศซ่ึงเป็น
ภาคีอนุสัญญาน้ี ส่วนใหญ่ก็ยอมรับบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศดว้ยเช่นกนั การแสดง
เจตนาในเร่ืองการระงบัขอ้พิพาทดงักล่าว ถา้คู่สัญญาเป็นเอกชนกบัเอกชนดว้ยกนัแลว้ก็ยอ่มแสดงเจตนาไดโ้ดย
มีสถานะของความคุม้ครองทางกฎหมายท่ีเท่าเทียม ทั้งน้ีการเขา้ท าสัญญาทางแพ่งของเอกชนนั้นมุ่งเนน้เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แห่งก าไรส่วนตวัเท่านั้น แต่ในการเขา้ท าสัญญาภาครัฐนั้นสัญญาดงักล่าวมุ่งเน้นเพื่อด าเนินการ
บริการสาธารณะอนัจะยดึหลกัของผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั หาใช่การเขา้ท าสัญญาท่ีแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัอยา่งของคู่สัญญาท่ีเป็นเอกชนไม่ จึงเกิดเป็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัในแวดวงนกักฎหมายและนกัวิชาการ
เสมอว่า สามารถน าวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงบัขอ้พิพาทในสัญญาทางปกครองไดห้รือไม่ เพียงใด 
สัญญาทางปกครองท่ีมกัจะเป็นประเด็นปัญหาในการจดัหาวธีิการท่ีเหมาะสมส าหรับยติุขอ้พิพาทระหวา่งคู่กรณี
พิพาทคือสัญญาสัมปทาน หากแต่บทเรียนในอดีตในเร่ืองของการท่ีอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้หน่วยงาน
ของรัฐแพใ้นขอ้พิพาทท่ีมีจ านวนทุนทรัพยท่ี์พิพาทสูงในสัญญาสัมปทานและจ่ายค่าเสียหายจ านวนมากให้แก่
คู่กรณีพิพาท จึงท าให้เกิดความกงัขาในเร่ืองความไม่น่าเช่ือถือและความน่าไวว้างใจในการใช้กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสัญญาสัมปทาน จึงมีแนวความคิดท่ีหลากหลายกนัออกไปวา่สมควรท่ีจะมีการอนุญาโตตุลาการ
ในสัญญาทางปกครองของไทยอีกหรือไม่ ดงันั้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการเขา้ท าสัญญาสัมปทานจึงมีมติ
คณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยระบุวา่ หากเกิดขอ้พิพาทข้ึนในสัญญาสัมปทานควรเสนอคดี
ต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมเท่านั้น สัญญาท่ีรัฐท ากบัเอกชนในไทยหรือต่างประเทศ ไม่ควรเขียนมดัใน
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สัญญาให้มอบขอ้พิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการช้ีขาด แต่หากมีปัญหาหรือมีความจ าเป็นหรือเป็นขอ้เรียกร้อง
ของคู่สัญญาอีกฝ่ายท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้ก็ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัเป็นราย ๆ ไป  
 เม่ือพิจารณามติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวแลว้ จะเห็นขอ้ดีท่ีวา่น่าจะเป็นเหตุผลแห่งความยุติธรรมและการ
กลัน่กรองคดีให้มีความรัดกุมและรอบคอบ ถือไดว้่าเป็นกฎหมายระดบัภายในของประเทศไทยท่ีถือบงัคบัเอา
แก่เอกชนทั้งในและต่างประเทศได ้อีกทั้งยงัมีทฤษฎีท่ีสนบัสนุนมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวคือ ทฤษฎีวา่ดว้ยการ
ห้ามอนุญาโตตุลาการช้ีขาดขอ้พิพาทเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ ซ่ึงทฤษฎีน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานส าคญัในการป้องกนั
และรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะให้อยู่ในชั้นสูงสุดท่ีไม่อาจมอบให้คณะบุคคลเอกชนใดตัดสินได ้
นอกเหนือไปจาก “อ านาจศาล” (judicial system) ของรัฐคู่สัญญา และท่ีส าคญัในอนุสัญญา New York Convention   
ท่ีเป็น “แม่บท” ของการอนุญาโตตุลาการเองก็ยงัก าหนด “ ขอ้ยกเวน้” การห้ามอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาท
ของรัฐดว้ยเช่นกนั หากกฎหมายภายในระดบัประเทศ (national law) มีการบญัญติัห้ามคู่สัญญาในการลงนามใน
สัญญาบางประเภท ส่วนขอ้เสียคือไม่เป็นไปตามหลกัการท่ีจะช่วยให้เอกชนเขา้มาประกอบกิจการสาธารณูปโภค 
อนัเป็นสัญญาสัมปทานท่ีรัฐช่วยส่งเสริมให้มีการลงทุนภายในประเทศ เพราะการท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด
ไวด้งักล่าว ยอ่มท าใหเ้อกชนผูเ้ขา้ร่วมการประมูลตามสัญญาสัมปทานมีความไม่มัน่ใจท่ีจะเขา้ผกูพนักบัรัฐผูใ้ห้
สัมปทาน   
 จากการท่ีประเทศไทยมีหลกักฎหมายและแนวคิดท่ีเก่ียวกบัสัญญาทางปกครองตามพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ. 2542 แต่ยงัไม่มีแนวทางปฏิบติัท่ีชัดเจนในเร่ืองการ
มอบขอ้พิพาทของสัญญาสัมปทานวา่ ควรจะใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นผูช้ี้ขาดหรือควรน าขอ้พิพาท
นั้นเป็นคดีเสนอต่อศาลเพือ่พิจารณาพิพากษา ดงันั้นผูว้จิยัจึงเสนอแนะแนวทางในเร่ืองน้ีวา่ ควรก าหนดประเภท
ของสัญญาสัมปทานใหช้ดัเจนวา่ สัญญาสัมปทานใดควรใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาท 
หรือสัญญาสัมปทานใดหากเกิดขอ้พิพาทข้ึนควรเสนอคดีต่อศาลปกครอง                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใชก้ระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน 
 2.  เพื่อศึกษาถึงความหมาย ทฤษฎี และวิวฒันาการของปัญหา และอุปสรรคทางกฎหมายในการใช้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน 
 3.  เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใชก้ระบวนการอนุญาโต 
ตุลาการในสัญญาสัมปทาน 
 4.  เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญา
สัมปทาน 
 5.  เพื่อศึกษาและคน้หามาตรการท่ีเหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคทาง
กฎหมายในการใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน 
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สมมติฐานของการวจิัย 
 จากบทเรียนในอดีตการท่ีอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าช้ีขาดให้หน่วยงานของรัฐแพใ้นขอ้พิพาทท่ีมีจ านวน
ทุนทรัพยท่ี์พิพาทสูงในสัญญาสัมปทาน ท าให้ตอ้งจ่ายค่าเสียหายจ านวนมากให้แก่คู่กรณีพิพาท จึงท าให้เกิด
ความกงัขาในเร่ืองความไม่น่าเช่ือถือและความน่าไวว้างใจในการใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการของสัญญา
สัมปทาน จึงมีแนวความคิดวา่ สมควรท่ีจะมีกระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานหรือไม่ เพียงใด 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน ควรก าหนดเป็นกฎหมายวา่สัญญาสัมปทานประเภทใดหากมีขอ้พิพาทเกิดข้ึน
ควรน ากระบวนการอนุญาโตตุลาการมาใช้ระงบัขอ้พิพาท หรือควรน าขอ้พิพาทดงักล่าวเสนอคดีข้ึนต่อศาล
ปกครองเพื่อพิจารณาพิพากษา  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษากฎหมายและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติั
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 กฎหมายปกครอง กฎหมายระหวา่งประเทศ ประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 58 พิธี
สารนครเจนิวา ค.ศ. 1923 ว่าดว้ยขอ้ตกลงอนุญาโตตุลาการอนุสัญญาฉบบันครเจนิวา ค.ศ. 1927 ว่าดว้ยการ
บงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ อนุสัญญาฉบบันครนิวยอร์ค ค.ศ. 1958 วา่ดว้ยการยอมรับ
นบัถือและการใชบ้งัคบัค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 กฎหมายปกครอง กฎหมายระหวา่งประเทศ และเอกสารเก่ียวกบั
การใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  เพื่อทราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใชก้ระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน 
 2.  เพื่อทราบถึงความหมาย ทฤษฎี และวิวฒันาการของปัญหา และอุปสรรคทางกฎหมายในการใช้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน 
 3.  เพื่อทราบถึงมาตรการทางกฎหมายของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใชก้ระบวนการอนุญาโต 
ตุลาการในสัญญาสัมปทาน 
 4.  เพื่อทราบถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในสัญญาสัมปทาน 
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 5.  เพือ่ทราบถึงมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย
ในการใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน 
 

ผลการวจิัย 
 1.  ปัญหาในการบญัญติัเร่ืองการระงบัขอ้พิพาทของสัญญาทางปกครองท่ีให้คู่สัญญาสามารถก าหนด
ขอ้ตกลงว่าดว้ยการระงบัขอ้พิพาททางปกครองโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการได ้ซ่ึงปรากฏอยู่ในมาตรา 15 แต่
มิไดมี้การก าหนดรายละเอียดของหลกัเกณฑก์ารระงบัขอ้พิพาทในสัญญาทางปกครองไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงยงั
ไม่มีบรรทดัฐานในการก าหนดประเภทของสัญญาทางปกครองท่ีสามารถน าขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการช้ีขาด 
หรือหลกัการในการปฏิเสธการอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง 
 2. ปัญหาเร่ืองจ านวนของอนุญาโตตุลาการในมาตรา 17 ถึงจ านวนอนุญาโตตุลาการท่ีให้อ านาจคู่สัญญาเป็น
คนก าหนด จะตอ้งเป็นจ านวนเลขค่ี หากเป็นจ านวนเลขคู่หรือตกลงกนัไม่ไดก้็ให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว 
การก าหนดจ านวนอนุญาโตตุลาการดงักล่าวเป็นการก าหนดจ านวนอนุญาโตตุลาการท่ีอ านวยความสะดวก
ให้แก่คู่สัญญาเท่านั้น หากแต่เม่ือพิจารณาการก าหนดจ านวนอนุญาโตตุลาการดงักล่าวโดยเฉพาะการให้มี
อนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวไดน้ั้น จะพบวา่ไม่เป็นประโยชน์กบัสัญญาทางปกครองเท่าท่ีควร เพราะเท่ากบั
น าขอ้พิพาทท่ีเป็นสัญญาทางปกครองท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะให้บุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู ้
ตดัสิน 
 3. ปัญหาเร่ืองคุณสมบติัของอนุญาโตตุลาการผูท่ี้จะวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทในสัญญาทางปกครองตาม 
มาตรา 19 ได้ก าหนดคุณสมบติัเบ้ืองต้นของผูท่ี้จะมาท าหน้าท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการไวแ้ต่เพียงกวา้ง ๆ ว่า
อนุญาโตตุลาการจะตอ้งมีความเป็นกลางและเป็นอิสระเท่านั้น ส่วนคุณสมบติัอ่ืนให้เป็นไปตามท่ีคู่สัญญาจะได้
ตกลงกนั เน่ืองจากขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนล้วนเป็นขอ้พิพาทท่ีเป็นประโยชน์ของคู่สัญญาด้วยกนัเอง หากแต่ใน
สัญญาสัมปทานเป็นสัญญาท่ีเกิดข้ึนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดงันั้นจึงไม่ควรใหอ้ านาจคู่สัญญาเลือกตวัผูท่ี้จะมา
เป็นอนุญาโตตุลาการไดต้ามใจชอบ และควรก าหนดคุณสมบติัของอนุญาโตตุลาการของสัญญาสัมปทานไวเ้ป็น
การเฉพาะ 
 4. ปัญหาของกระบวนพิจารณาและวินิจฉยัของอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาทในสัญญาทาง
ปกครองตามมาตรา 25 ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเป็นไปท่ีคู่สัญญาไดต้กลง
ก าหนดกนัไวใ้นสัญญาอนุญาโตตุลาการ และในมาตรา 27 ไดบ้ญัญติัถึงลกัษณะของการพิจารณาขอ้พิพาทของ
อนุญาโตตุลาการท่ีกฎหมายก าหนดวา่ สัญญาทุกประเภทตอ้งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์จาก
การท่ีกฎหมายก าหนดการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการวา่ให้เป็นไปตามท่ีคู่สัญญาตกลงกนัไว ้และให้ใชป้ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์งัคบั จึงท าให้ขอ้พิพาทท่ีเกิดจากสัญญาทางปกครองซ่ึงเป็นกฎหมายมหาชนตอ้ง
ด าเนินตามหลกัของกฎหมายเอกชน อนัเป็นการขดักบัหลกัการทางกฎหมายท่ีจะไม่น าวิธีการทางกฎหมาย
เอกชนมาใชก้บักฎหมายมหาชน 
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 5. ปัญหาเร่ืองของหลกักฎหมายท่ีใชใ้นการพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทของอนุญาโตตุลาการในมาตรา 34 
ไดก้ าหนดให้คู่พิพาทมีเสรีในการเลือกกฎหมายหรือระบบกฎหมายท่ีจะบงัคบัใช้กบัขอ้พิพาทท่ีเกิดจากสัญญา
ได ้ซ่ึงการท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ช่นน้ีก็เพื่อความมีเสรีภาพในการทางแพ่งเท่านั้น หากแต่เป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดจาก
สัญญาสัมปทาน ควรก าหนดใหคู้่พิพาทเลือกกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายมหาชนเท่านั้น 
 6. ปัญหาเร่ืองการคัดค้านค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ จากการพิจารณาถึงอ านาจเขตศาลตาม
บทบญัญติัมาตรา 40 จะเห็นวา่ มีเพียงแค่การก าหนดการคดัคา้นค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการท่ีอาจท าได้
โดยการขอใหศ้าลท่ีมีเขตอ านาจเพิกถอนค าช้ีขาด โดยมิไดก้ าหนดถึงเขตอ านาจศาลท่ีแบ่งแยกตามลกัษณะของ
สัญญาแต่ไดบ้ญัญติัไวแ้ต่เพียงกวา้ง ๆ วา่ ให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจเพิกถอนค าช้ีขาดไดเ้ท่านั้น หากแต่ตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บญัญติัให้ศาลปกครองเป็นศาลท่ี
มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองหรือขอ้พิพาทท่ีเกิดสัญญาทางปกครองไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้นเพื่อ
เป็นการขจดัปัญหาในเร่ืองของอ านาจศาล จึงควรแบ่งประเภทของอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานออกจาก
อนุญาโตตุลาการของสัญญาทางแพง่ 
 7. ปัญหาเร่ืองการยอมรับและบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ เม่ือพิจารณาในเร่ืองการยอมรับ
และบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการบญัญติัอยูใ่นมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 และมาตรา 44 ซ่ึงเป็น
หมวดมาตราท่ีก าหนดเหตุแห่งการเพิกถอนค าช้ีขาดและเหตุท่ีศาลจะปฏิเสธไม่รับบงัคบัตามค าช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ จะเห็นวา่ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่วา่จะไดท้  าข้ึนในประเทศใดให้ผกูพนัคู่พิพาท 
และเม่ือได้มีการร้องขอต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจย่อมบงัคบัได้ตามค าช้ีขาดนั้น และให้มีผลบงัคบัได้เพียงเท่าท่ี
ประเทศไทยยอมตนเขา้ผูกพนัเท่านั้น ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า หากประเทศไทยจะตั้งขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของเขต
อ านาจศาลในขอ้พิพาทท่ีเกิดจากสัญญาสัมปทาน แยกเขตอ านาจศาลออกตามลกัษณะของสัญญาไวเ้ป็นการ
เฉพาะ โดยใช้หลักทฤษฎีว่าด้วยการห้ามอนุญาโตตุลาการช้ีขาดข้อพิพาทเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ และ
ก าหนดเป็นกฎหมายภายในระดบัประเทศ  บญัญติัหา้มคู่สัญญาในการลงนามในสัญญาบางประเภทซ่ึงขอ้พิพาท
นั้น ก็ไม่อาจน าการอนุญาโตตุลาการมาบงัคบัใชไ้ด ้ทฤษฎีดงักล่าวเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับและน ามาปรับ
ใช้ในการร่างอนุสัญญา New York Convention ซ่ึงแม่บทของการอนุญาโตตุลาการก็ได้มีการก าหนด 
“ขอ้ยกเวน้” การห้ามอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาทของรัฐดว้ยเช่นกนั การตั้งขอ้ยกเวน้เหล่าน้ี จะท าให้สามารถ
แยกเขตอ านาจศาลไดอ้ย่างชดัเจน และขอ้ส าคญัเป็นการแสดงเจตนาต่อคู่สัญญาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
สุจริตอนัเป็นหลกัการท่ีส าคญัของกฎหมายทัว่ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรก าหนดประเภทของสัญญาสัมปทาน การก าหนดประเภทของสัญญาสัมปทานว่าสัญญา
สัมปทานประเภทใด ควรน าขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการ หรือเสนอคดีข้ึนต่อศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม
พิจารณาพิพากษา ควรก าหนดตามลกัษณะของสัมปทานตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 58 เน่ืองจากประกาศ
ของคณะปฏิวติัฉบบัดงักล่าวไดก้ าหนดกิจการท่ีมีลกัษณะของกิจการท่ีกระทบต่อความปลอดภยัหรือความผาสุก
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แห่งสาธารณชน โดยก าหนดกิจการท่ีเป็นสาธารณูปโภคไว ้ได้แก่ การรถไฟ การรถราง การขุดคลอง การ
เดินอากาศ การประปา การชลประทาน การไฟฟ้า การผลิตเพื่อจ าหน่ายหรือจ าหน่ายก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยงั
อาคารต่าง ๆ และบรรดากิจการอ่ืนอนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัหรือผาสุกของประชาชนตามท่ีระบุไว้
ในพระราชกฤษฎีกา ประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัดงักล่าว ท าให้สามารถก าหนดเป็นแนวทางวา่สัญญาสัมปทานท่ี
เก่ียวดว้ยบริการสาธารณะ หากมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนตอ้งน าขอ้พิพาทดงักล่าวไปให้ศาลปกครองเป็นผูพ้ิจารณา
พิพากษาเท่านั้น ส่วนสัญญาสัมปทานให้แสวงหาประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวดว้ยการท่ีเอกชนผู้
ไดรั้บสัมปทานให้ผลประโยชน์ต่อรัฐในรูปแบบของค่าสัมปทาน เช่น สัมปทานรังนก สัมปทานการเดินเรือ 
เป็นตน้ สัญญาสัมปทานประเภทน้ีควรใหอ้ านาจแก่คู่สัญญาในการก าหนดวธีิการระงบัขอ้พิพาทดว้ยตนเอง  
 2. ควรมีกฎหมายสัญญาสัมปทานโดยเฉพาะ เพื่อให้มีรูปแบบ และแนวทางปฏิบติัในเร่ืองสัญญา
สัมปทานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยเสนอให้มีการบญัญติักฎหมายก าหนดประเภทของสัญญาสัมปทานท่ี
แบ่งประเภทตามลกัษณะสัญญาสัมปทานออกเป็น 2 ลกัษณะคือ สัญญาสัมปทานเพื่อการบริการสาธารณะหรือ
จดัใหมี้ส่ิงสาธารณูปโภคกบัสัญญาสัมปทานเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และก าหนดถึงเขต
อ านาจศาลตามประเภทสัญญาสัมปทาน กล่าวคือ หากเป็นสัญญาสัมปทานเพื่อการบริการสาธารณะ หรือ
สาธารณูปโภคท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อประโยชน์สาธารณะ ก็ควรน าขอ้พิพาทใหศ้าลปกครองเป็นผูพ้ิจารณาพิพากษา
แต่ในกรณีสัญญาสัมปทานท่ีไดรั้บอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี ให้สามารถใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการระงบัขอ้
พิพาทได ้ก็ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั หากไม่สามารถบงัคบัไดต้ามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ
หรือไม่มีความพึงพอใจกบัค าช้ีขาดนั้น ก็ให้ศาลปกครองเป็นผูพ้ิจารณาพิพากษา และหากเป็นสัญญาสัมปทาน
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ก็ใหน้ าเสนอคดีต่อศาลปกครองพิจารณาพิพากษาเท่านั้น 
 3. ควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ดว้ยเหตุพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. 2545 ไม่ไดบ้ญัญติักระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทานไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้นกระบวนการ
และวธีิการในการอนุญาโตตุลาการในสัญญาสัมปทาน จึงใชห้ลกักฎหมายแพ่งอนัเป็นกฎหมายเอกชนมาบงัคบั
ใชใ้นขณะท่ีสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาทางปกครอง การท่ีประเทศไทยได้เขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาท่ีเก่ียวกบั
การยอมรับนบัถือและการบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศ (Geneva Convention และ 
New York Convention) ท  าให้ตอ้งท าตามขอ้ตกลงในอนุสัญญานั้น หากมีการบญัญติัการอนุญาโตตุลาการไว้
เป็นการเฉพาะโดยท าตามหลกัเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2547 เก่ียวกบัเร่ืองการท า
สัญญาสัมปทานระหวา่งรัฐกบัเอกชนและมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ท่ียอมรับหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว ก็จะท าให้พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 สามารถระงบัขอ้พิพาทไดต้ามความมุ่งหมาย
และวตัถุประสงคข์องกฎหมาย โดยบงัคบัไดก้บัสัญญาสัมปทานท่ีท าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชภ้าษาภาพพจน์ในบทกลอนของนกักวีช่ือดงั โรเบิร์ต ฟรอสต ์
ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกบทกลอนของกวีดงักล่าว จ านวน 20 บท จ าแนกโดยวิธีการสุ่มคดัเลือกและใชว้ิธีวิเคราะห์เชิง
คุณภาพโดยการตีความการใชภ้าษาภาพพจน์  ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือและอินเทอร์เน็ต ขอ้มูลประกอบดว้ยตวั
บทกลอน การตีความบทกลอนและสุดทา้ยเป็นการวเิคราะห์การใชภ้าษาภาพพจน์ ประเภทของภาษาภาพพจน์ท่ี
ใชใ้นการวิจยัคือ ภาษาสัญลกัษณ์  อุปมา จินตภาพ การแฝงนยั บุคลาธิษฐาน อุปลกัษณ์ ภาษาปฏิภาคพจน์และ
อติพจน์ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารจ าแนกประเภทและการอธิบายความ พบวา่ การใชภ้าษาภาพพจน์ส่วนใหญ่
เป็นการใชภ้าษาสัญลกัษณ์ (8 บท)  รองลงมาคือ อุปมา (6 บท) พบ 7 คร้ัง จินตภาพ (5 บท) พบ 8 คร้ัง  การแฝง
นยั (5 บท) บุคลาธิษฐาน (5 บท) พบ 8 คร้ัง และอุปลกัษณ์ (5 บท) พบ 7 คร้ัง ตามล าดบั ในขณะท่ีส่วนนอ้ยเป็น
การใชป้ฏิภาคพจน์ (3 บท) พบ 4 คร้ัง และอติพจน์ (1 บท)  แสดงให้เห็นวา่ บทกลอนของโรเบิร์ต ฟรอสต ์เต็ม
ไปดว้ยภาษาสัญลกัษณ์มากท่ีสุด เพราะเป็นการท าใหผู้อ่้านไดอ้ารมณ์จากการจินตนาการตามไปดว้ย     
ค าส าคัญ: ภาษาภาพพจน,์ โรเบิร์ต ฟรอสต,์ บทกวี 
 

ABSTRACT 
  This research aimed to analyze the figurative language used in twenty poems by the famous 
American poet, Robert Frost. All the poems were randomly selected. Analyzing qualitative data, the researcher 
studied information from books and the Internet. The data and discussion consisted of the poems’ interpretation, 
and figurative language analysis. Those figurative languages were symbol, simile, metaphor, personification, 
hyperbole, paradox, imagery, and irony, all of which were used to study parts of twenty poems chosen.  
 
 
 
 
 
* สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 The result showed that symbolism was found the most (8 poems), followed by simile (6 poems) 
which was found seven times, imagery (5 poems) eight times, irony (5 poems) five times, personification (5 
poems) eight times, metaphor (5 poems) seven times, paradox (3 poems) four times, and hyperbole (1 poem) 
only one time, respectively. The findings revealed that Frost’s poems were full of figurative language, rich in 
imagination and truly beautiful in their unique style, as discussed in the study.  
Keywords: figurative language.   Robert Frost.  poetry. 
 

INTRODUCTION 
          Language is a powerful instrument for communication. It can be either spoken or written. The use of 
both forms contains figurative language that has a connotative meaning. It is important to appreciate this kind of 
language in order to have a better understanding when we communicate with each other or when we read 
books and literature.  
          While reading poetry, students and readers often misunderstand and misinterpret the intended meaning. 
They will construe the poetry differently dependent on their knowledge and experience. As a result of this, 
their interpretations are varied and sometimes inaccurate.   In this study, the researcher is interested in Robert 
Frost, the famous American 20th century poet. Twenty famous poems have been chosen to be interpreted and 
analyzed. All the poems selected relate to the main theme of life and death. Robert Frost’s poetry is full of 
imagination and figurative language that is valuable not only to read for pleasure but also very important for 
learning, and it is especially interesting and challenging to study his work.  
 

OBJECTIVES OF THE RESEARCH 
            This research aimed to identify the use of figurative language, interpret the connotative meaning of 
words, and analyze the meaning of Robert Frost’s poems as well. This study is also provided for researchers 
who are interested and would like to begin research into prose or students who studied course concerning 
poetry which could help them understand the concepts of poetry appreciation in more detail.       
 

REVIEW OF LITERATURE 
          When ever you describe something by comparing it with something else, you are using figurative language. 
Figurative language is “any language that goes beyond the literal meaning of words in order to furnish new 
effects or fresh insights into an idea or a subject. The most common figures of speech are simile, metaphor, 
and alliteration”. (http://www.orangeusd.k12.ca.us/yorba/figurative_language.htm) 

http://www.orangeusd.k12.ca.us/yorba/figurative_language.htm
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          “Figurative is a language that is used nonliterally or in a nonconventional way, such as metaphor or 
exaggeration. It is often used to communicate a variety of pragmatically complex discourse goals” (Roberts & 
Kreuz, 1994). 
          Figurative Language is a very interesting language and occurs in most kinds of writing. For example, 
market research shows that “In a survey of 2400 ads, 75% used at least one figure of speech”. Moreover, 
making language beautiful can enhance readers experience in many ways. It has been said that, “Figurative ad 
language should be more memorable than literal ad language” (McQuarrie & Mick, 1996). 
          In Psychological Research, there is a study indicated to confirm the importance of figurative language it 
articulates that “Ironic statements are recalled better than literal equivalents” (Kreuz, Long, & Church, 1991). 
          However, there are types of figurative language that readers should understand when reading this kind 
of language. The researcher decided to select eight figurative language classifications in this study, as follows: 
 
          SIMILE 
          “Simile is a figure of speech in which an explicit comparison is made between two things essentially 
unlike. The comparison is made explicit by the use of some such word or phrase as “like, as, than, similar to, 
resembles, appears, or seems””. (http://www.westga.edu/~scarter/Figurative_ Language1.htm)  
          As Wikipedia says, “Similes have been widely used in literature for their expressiveness as a figure of 
speech”.  Examples of similes are below: 
          • He fights like a lion.  
          • She walks as gracefully and elegantly as a cat.  
          • He runs like a cheetah.  
          • She kicks like a mule.             
          • He flopped like a fish out of water. (http://en.wikipedia.org/wiki/Simile) 
 
          METAPHOR 
          “Metaphor is the concept of understanding one thing in terms of another. A metaphor is a figure of 
speech that constructs an analogy between two things or ideas; the analogy is conveyed by the use of a 
metaphorical word in place of some other word. For example: "Her eyes were glistening jewels"”. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Metaphor) 
            Examples and observations of metaphor have been made by famous writers. For example, "Metaphor 
is a device for seeing something in terms of something else. It brings out the thisness of a that, or the thatness 
of a this." (Burke, 1945)  
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            Black stated in his book “Models and Metaphors” that “It would be more illuminating to say that the 
metaphor creates the similarity than to say that it formulates some similarity antecedently existing” (1962).  
 
           PERSONIFICATION 
           The World English Dictionary provides four definitions of personification as follows:  
           1. The attribution of human characteristics to things, abstract ideas, etc, as for literary or artistic effect. 
           2. The representation of an abstract quality or idea in the form of a person, creature, etc, as in art and 
literature. 
           3. A person or thing that personifies. 
           4. A person or thing regarded as an embodiment of a quality: “he is the personification of optimism”. 
(http://dictionary.reference.com/browse/personification) 
 Examples of Personification 
 The window winked at me. The verb, wink, is a human action. A window is a non-living object.   
 "The road isn't built that can make it breathe hard!" 
 (Slogan for Chevrolet automobiles) (http://grammar.about.com/od/pq/g/personifterm.htm) 
 
          SYMBOLISM 
          A symbol is an object or picture that represents an abstract idea. For example:  
 • A “sword” is a symbol of “war”.  
 • A “dollar” sign is a symbol of “money”.  
 • A “hammer” is a symbol of “work”. 
 (http://www.worsleyschool.net/socialarts/symbolism/page.html) 
          “A symbol is something that represents something else, either by association or by resemblance. It can 
be a material object or a written sign used to represent something invisible. Language itself is a system of spoken 
or written symbols by which we communicate. In writing, symbolism is the use of a word, a phrase, or a description, 
which represents a deeper meaning than the words themselves. This kind of extension of meaning can transform 
the written word into a very powerful instrument” (ibid). 
 
          HYPERBOLE 
          Hyperbole is a form of speech that could be described as “extravagant exaggeration”. It is not appropriate 
when writing essays or reports, but a little hyperbole (pronounced 'hi-per-bo-lee') is an effective way to color 
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the speech of a character in a short story, or to make a point effectively in a humorous piece of writing. (http:// 
www.worsleyschool.net/socialarts/hyperbole/hyperbole.html) 
          Here's another example: "I had so much homework, I needed a pickup truck to carry all my books home!" 
Hyperbole is “supposed” to evoke a ridiculous picture in your mind, and in the process, make the point effectively 
(You must have had a lot of homework!) (ibid). 
 
          PARADOX 
          Mary Elizabeth stated that “A paradox is a statement of conclusion that seems self-contradictory or absurd 
but is really true. A paradox is also a statement of conclusion that, despite a seemingly valid argument based 
on acceptable premises behind it, leads to a conclusion that is senseless or fallacious” (http://www.wisegeek.com/ 
what-is-a-paradox.htm) 
          Here are several quotes related to paradox:  
          "Play not with paradoxes. That caustic which you handle in order to scorch others may happen to sear your 
own fingers and make them dead to the quality of things." – George Eliot  
          "The paradox is really the pathos of intellectual life and just as only great souls are exposed to passions 
it is only the great thinker who is exposed to what I call paradoxes, which are nothing else than grandiose thoughts 
in embryo." – Soren Kierkegaard  
 
           IRONY 
          “In Figurative Language we use words in such a way that they differ somewhat from ordinary everyday 
speech and convey meanings in a more vivid and impressive manner. Figures, like irony make speech more  
effective; they beautify and emphasize it in Rhetoric which is the art of speaking and writing effectively. Figures 
of speech such as Irony use word association to convey emotion and mood often in a non-literal sense”. 
(http://www.examples-help.org.uk/irony.htm)  
          The Britannica Concise Encyclopedia defines irony as “Language device in which the real intent is 
concealed or contradicted by the literal meaning of words or a situation. Verbal irony, either spoken or 
written, arises from an awareness of contrast between what is and what ought to be. Dramatic irony, an 
incongruity in a theatrical work between what is expected and what occurs, depends on the structure of a play 
rather than its use of words, and it is often created by the audience's awareness of a fate in store for the 
characters that they themselves do not suspect. 
 An Example of irony: 
 The irony of her reply, “How nice!” when I said I had to work all weekend”. 

http://www.wisegeek.com/
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          IMAGERY 
          Imagery is a literal or concrete representation of a sensory experience or of an object that can be known 
by one or more senses. (http://gullibletravel.tripod.com/LitTerms.htm) 
          Pound defines it as “a radiant node or cluster into which, out of which, and through which ideas are 
constantly rushing” (1935).   
 Some examples of imagery 
          • Grandma's hugs burn my skin. 
          • The pitter-patter of the rain against the window. 
          • The gurgling sound of my brother slurping. 
 (http://wiki.answers.com/Q/What_are_some_examples_of_imagery) 
 

METHODOLOGY 
          The research utilized qualitative methods including: poem review, interpretation, and an analysis of the 
figurative language used to gather data. The use of multiple methodologies allowed the researcher to improve 
the validity of the findings and enabled greater inferences from the results.  
          The steps taken to analyze the data from each poem were as follows: 
 1.  Read the poem very carefully and try to understand and appreciate it at the same time. 
 2.  Study poetry reviews and analyses by other students, researchers and literature professors.  
 3.  Try to comprehend each poem through the researcher’s own perspective and viewpoint.   
 4.  Classify and check against the various analysis to ensure explicit relevancy and compatibility.  
 5.  Study the poetry continuously in terms of figurative language used based upon the valid information 
and style of writing.  
 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
          Summary of the findings 
            The analysis of twenty poems shows that the figurative language Frost uses varies in each poem. Moreover, 
the technique used or style of writing and poetry forms are also different in each poem. The majority of 
figurative language employed was symbolic. In descending order, similes followed by imagery, irony, 
personification and then metaphor were found. The minority of poems had examples of paradox and hyperbole. 
All the poems analyzed contained at least one or two types of figurative language. The forms of poetry that 
were mostly found in the poems were “Quatrain” and “Sonnet”, whereas “Couplet”, “Quintain”, and Lyric 
were used less.    
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            Some examples analyzed are followed:  
 Fire and Ice 
 Some say the world will end in fire, 
 Some say in ice. 
 From what I've tasted of desire 
 I hold with those who favor fire. 
 But if it had to perish twice, 
 I think I know enough of hate 
 To say that for destruction ice 
 Is also great 
 And would suffice. 
 (http://famouspoetsandpoems.com/poets/robert_frost/poems/531) 
 Interpretation 
            “Fire and Ice” is a poem about truth in life. The narrator tries to put into words what the end of the world 
means to him by comparing it to the end of people’s relationships. Frost compares “fire” with “desire” and “ice” 
with “hate”. Desire and hate are human emotions that can destroy our relationships and ice and fire can devastate 
the world we live in.  The last two lines of the poem show that both “fire” and “ice” are destructive in the same 
way. Either of them can destroy the earth like desire and hate can destroy our relationships.  
 

 Type of poem: Untypical pattern  
 Figurative Language  
 Imagery 
            In the poem, the reader can picture the “fire” and “ice”. They are mentioned in the title and again later 
in the poem. The use of imagery in this poem enables the reader to imagine the damaging power of fire and the 
dark, cold destructive power of ice. 
 Symbol 
            Frost uses “the world” as a symbol in this poem to represent relationships which can end through fire 
(desire) and ice (hate). 
 Paradox 
            The line, “But if it had to perish twice,” (5). is a paradox because it is impossible for someone to die 
twice. 
 

http://famouspoetsandpoems.com/poets/robert_frost/poems/531
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 Dust in the Eyes 
 If, as they say, some dust thrown in my eyes 
 Will keep my talk from getting overwise, 
 I'm not the one for putting off the proof. 
 Let it be overwhelming, off a roof 
 And round a corner, blizzard snow for dust, 
 And blind me to a standstill if it must. 
 (http://famouspoetsandpoems.com/poets/robert_frost/poems/759) 
 
 Interpretation 
            The meaning of “Dust in the Eyes” is that, no matter how much dust is thrown in the author's eyes it will 
not blind him to the truth. It indicates that the author would welcome being misled.  He doesn’t care if he is blind 
to the truth.  
            “Dust in the Eyes” is evidence for the humanity of the author, he believes nothing can stop him from seeing 
the truth in the world. 
 
 Type of poem: Couplet  
 Figurative Language  
 Symbol  
            “Dust” in this poem symbolizes “deviation” or fluctuation in human thought. The narrator will not allow 
himself to deviate from what he intends to do.  
           Discussion of the findings            
            From the study it can be concluded that the two main themes which run through the sampled poetry 
are: “death” and “nature”. When describing death, Frost expresses strong feelings and great passion, whereas, 
nature is depicted in a beautiful, attractive and playful manner. The figurative language Frost uses is rich in 
imagination and truly beautiful in its unique style. His poetry is full of hidden meanings that are complicated 
and difficult to access.   

The mostly use of figure of speech in twenty poems is “Symbols” and they were found in “The Road 
Not Taken”, “Stopping by Woods on a Snowy Evening”, “The Lockless Door”, “The Rose Family”, “The 
Silken Tent”, “Stars”, “Fire and Ice”, and “Dust in the Eyes”. The least use of figure of speech in twenty 
poems is “Paradox” and “Hyperbole” and they were found in “Nothing Gold Can Stay”, “The Silken Tent”, 
“Fire and Ice” and “Going for Water”.  

http://famouspoetsandpoems.com/poets/robert_frost/poems/759
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          Figurative language in poems is difficult to study and research. There are few previous studies to be 
found online or in books. Studies concerning figurative language in songs are more accessible. This may be 
because songs are found more frequently in everyday life than poems. Investigation into songs tends to be more 
interesting for some students and this may motivate them to study songs rather than poetry. However, there are 
some studies on figure of speech used in poetry. For example, Kantasut studied figure of speech used in 
composing Thai poetry of mathayom suksa four students with high and low ability in composing Thai poetry. 
This study is a good model for the researchers who are interested in figurative language in poetry and want to 
do this field of research.   
          Recommendations for further research 
         1.  There are also other interesting aspects for the researcher who is interested in doing the research about 
Frost’s work. For example, Etymological aspects or poetic scheme. Studying these fields of research is valuable 
and recommended.  
           2.  Figurative language itself could be the good framework for the researchers to analyse and study other 
contemporary poets’ poetry or literary work. Also their works should be compare to Frost’s in order to see and 
understand the similarities and differences between them according to the different period of time.      
            3.  Poetry courses are a valuable source of information for researchers who are interested and would like 
to begin research into prose. Taking courses which provide a background to British and American literature and 
Poetry Appreciation will be advantageous for any researcher who wishes to do this kind of research. 
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ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการประกอบวชิาชีพวศิวกรโยธา 
ภายใต้กรอบการเปิดเสรีการค้าอาเซียน 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES IN CARRYING OUT  
CIVIL ENGINEERING PROFESSION UNDER THE FRAMEWORK OF  

THE ASEAN FREE TRADE AGREEMENT (AFTA) 

 
น าโชค หมั่นท า* 

Namchoke Muntham 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาภายใตก้รอบ
การเปิดเสรีทางการคา้อาเซียน (Legal problems and obstacles in carrying out civil engineering profession 
under the framework of the ASEAN free trade agreement: AFTA) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือกนั
ในการเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุนก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือระหว่างประเทศ อนัเกิดจากการ
จดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนั (mutual recognition arrangements: MRAs) ให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือใน 7 
สาขาวชิาชีพ ซ่ึงหน่ึงในวชิาชีพนั้นคือ “วชิาชีพวศิวกรรม” โดยมีขอ้ตกลงวา่ แต่ละประเทศจะตอ้งยอมรับซ่ึงกนั
และกนัในคุณสมบติั มาตรฐาน ทกัษะ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ หรือในการท างานของแรงงาน
ระหวา่งประเทศสมาชิกเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบวชิาชีพในประเทศของตน และยอมรับคุณสมบติัดา้นการศึกษาท่ี
ใชใ้นการประกอบวชิาชีพ (professional education) ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากวุฒิบตัรทางการศึกษาหรือคุณสมบติัดา้น
ประสบการณ์จากการประกอบวิชาชีพ (professional experience) และคุณสมบติัด้านการได้รับใบอนุญาต 
(license) หรือการไดรั้บใบรับรองการศึกษา (certification) การประกอบวิชาชีพนั้น ๆ อยา่งเป็นทางการ รวมทั้ง
การสอบและการเป็นสมาชิกขององคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง และการผอ่นปรนในส่วนของการเขา้เมืองและการ
ท างานดว้ย แต่ถา้จะมาประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมในประเทศไทยตอ้งอยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. 
2542 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 
 จากปัญหาขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นวา่ พระราชบญัญติัสภาวศิวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ท่ีเป็นกฎหมายแม่บทในการบงัคบัใชก้บัวชิาชีพวศิวกรรม
ในประเทศไทย ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่วศิวกรชาวต่างชาติของประเทศคู่ภาคีท่ีไม่สามารถจะมาประกอบวชิาชีพวศิวกร
ภายในประเทศไทยได ้เพราะขาดคุณสมบติัในการมีสัญชาติไทยและสถานภาพตามกฎหมายคนเขา้เมือง ความ
รับผดิของวศิวกร รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของวชิาชีพวิศวกร 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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 เพื่อให้กฎหมายภายในของประเทศไทยสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนั (MRAs) เก่ียวกบัการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี จึงควรท่ีจะแกไ้ขบทบญัญติัของพระราชบญัญติัสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 และขอ้ก าหนด
การขออนุญาตตรวจลงตราให้ไดรั้บสิทธิอยู่ในประเทศไทยไดต้ามกรอบของงานท่ีท า โดยก าหนดให้วิศวกร
โยธาชาวต่างชาติสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาได ้และให้ไดรั้บการพิจารณา
จดัล าดบัชั้นของวิศวกรโยธาชาวต่างชาติตามมาตรฐานเดียวกบัล าดบัชั้นของวิศวกรโยธาชาวไทย แต่ทั้งน้ีเพื่อ  
มิให้วิศวกรโยธาชาวต่างชาติเขา้มาแยง่งานวิศวกรโยธาชาวไทยเกินสมควร สภาวิศวกรอาจก าหนดเง่ือนไขส าหรับ
ใบอนุญาตของวศิวกรโยธาชาวต่างชาติให้สามารถท างานไดใ้นลกัษณะท่ีเป็นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ท่ีมี
การลงทุนจากเงินตราของนกัลงทุนต่างประเทศเท่านั้นก็ได ้และควรก าหนดความรับผิดของวิศวกรผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบั
ความเสียหายอยา่งชดัเจน ไม่ควรปล่อยใหน้ าหลกัทัว่ไปในทางแพ่งและทางอาญามาปรับใชก้บัความรับผิดของ
วิศวกร และควรบญัญติัถึงความรับผิดของผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรท่ีประกอบวิชาชีพดว้ย โดยน าหลกัความรับ
ผิดโดยเคร่งครัดมาใช้บงัคบักับผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรและผูเ้ก่ียวข้อง และเพื่อเป็นการเยียวยาหรือสร้าง
หลกัประกนัให้กบัผูซ่ึ้งอาจตอ้งเสียหายจากการประกอบวิชาชีพของวิศวกร ควรน าหลกัการประกนัภยัเขา้มา
บงัคบัใชก้บัวิศวกรและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยการประกนัภยัดงักล่าวควรมีเง่ือนไขท่ีครอบคลุมความเสียหายในทุก ๆ 
ดา้น และครอบคลุมความเสียหายเต็มจ านวน หรืออยา่งนอ้ยก็ให้ไดรั้บการชดเชยค่าเสียหายให้พอสมควร และ
ควรน าหลกัค่าเสียหายเชิงลงโทษมาบงัคบัใชก้บักรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบวชิาชีพวิศวกรโยธา 
โดยให้ศาลมีโอกาสก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษไดต้ามควรแก่พฤติการณ์แห่งความร้ายแรงในการประกอบ
วชิาชีพวศิวกรโยธา 
ค าส าคัญ: การประกอบวชิาชีพวศิวกรโยธา, การเปิดการคา้เสรีอาเซียน 
 

ABSTRACT 
 This research focally studies legal problems and obstacles in carrying out civil engineering profession 
under the framework of the Asian Nations (ASEAN) Free Trade Agreement. The agreement aims to create the 
international co-operations in trade and investment liberalization as a result of the making of the Mutual 
Recognition Arrangements (MRAs) on the movements of skilled labors in 7 branches of the occupations. One 
of which is the engineering profession which has an agreement that each country must recognize one another 
on the same qualifications, standards, skills abilities in carrying out of the occupations or works of labors 
among the member countries as in their own counties and also the professional qualifications which can be 
considered from the educational certificates/diplomas or professional experiences and qualifications on the 
acquisitions of the license or certification to carry out such occupation officially. The agreement also includes 
the examinations and membership of related occupation as well as the leniency on immigration and working. 
However, if one should wish to be engaged in engineering profession in Thailand, he must be subjected under 
the Engineering Act, B.E. 2542 Building Control Act, B.E. 2522 and the Immigration Act B.E. 2522. 
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 Based on the above described problems, it can be concluded that the Engineering Act, B.E. 2542, 
Building Control Act, B.E. 2522, and the Immigration Act, B. E. 2522 which are the Master Law applied to 
the engineering profession in Thailand, have caused the problems and obstacles resulting in foreign engineers 
of the member counties to be unable to carry out the professions of engineers in Thailand due to the lack of 
the qualifications of being a Thai Nationality and legal status on the immigration, engineer’s liability as well 
as engineering profession quality control. 
 Therefore, it is recommended that in order to make the internal law of Thailand conformed with the 
MRAs in respect to free labor movements, the provisions of the Engineering Act, B.E. 2542 and the requirements 
on the application for visa on the right to reside in Thailand in accordance with the scope of work being 
performed should be revised by stipulating the provisions that foreign civil engineers shall be entitled to 
submit the applications for civil engineer profession license and shall be entitled for considerations on their 
classes of civil engineering qualifications reclassification to be under the same standard of the class of those 
of the Thai civil engineers. Provided, however, that in order to prevent foreign civil engineers from unreasonably 
competing for civil engineer works from the Thai civil engineers, Engineer Council may stipulate the conditions 
under the civil engineer profession license by allowing such foreign civil engineers to be engaged in a large 
scale building construction work invested from the currency of foreign investors only and that the liability of 
the engineer involved in the damage should be expressly stipulated by not allowing the civil and criminal 
general principle to be tuned up for use with the liability of the engineers and that the provisions with regard 
to the liability of the person connected with the engineer engaged in such profession should be stipulated, as 
well, by adopting the Principle of Liability for strict application to persons engaged in engineering profession 
and such related persons. As a remedial action or a creation of a security for a potentially injured person as a 
result of the carrying out of the profession of an engineer, the Insurance Principle should be applied for the 
enforcement with the engineers and related persons which, in this respect, such insurance should contain the 
conditions on the insurance to thoroughly cover all aspects of the damage and thoroughly cover the damage in 
full amount or, at least, a reasonable compensation and that the Principle of Punitive Damages should be 
applied to the case of a damage arising as a result of the carrying out of the profession of a civil engineer by 
giving the opportunity to the Court to fix the Punitive Damages as reasonable to the seriousness of the 
circumstances in the carrying out of the profession of a civil engineer. 
Keywords:  carrying out of civil engineering profession.  ASEAN Free Trade Agreement. 
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บทน า 
 งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาปัญหาการประกอบสภาวิชาชีพโยธาภายใตก้รอบการเปิดเสรีทางการคา้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Association of Southeast Asian Nation: ASEAN) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างความร่วมมือ
กนัในการเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุนก่อใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือระหวา่งประเทศ อนัเกิดจากการ
จดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนั (mutual recognition arrangements: MRAs) ให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือใน 7 
สาขาวชิาชีพ ซ่ึงหน่ึงในวชิาชีพนั้นคือ “วิชาชีพวิศวกรรม” โดยมีขอ้ตกลงวา่แต่ละประเทศจะตอ้งยอมรับซ่ึงกนั
และกนัในคุณสมบติั มาตรฐาน ทกัษะ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพหรือในการท างานของแรงงาน
ระหวา่งประเทศสมาชิกเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบวชิาชีพในประเทศของตน และยอมรับคุณสมบติัดา้นการศึกษาท่ี
ใชใ้นการประกอบวชิาชีพ (professional education) ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากวฒิุบตัรทางการศึกษา หรือคุณสมบติัดา้น
ประสบการณ์จากการประกอบวิชาชีพ (professional experience) และคุณสมบติัด้านการได้รับใบอนุญาต 
(license) หรือการไดรั้บใบรับรอง (certification) การประกอบวิชาชีพนั้น ๆ อยา่งเป็นทางการ รวมทั้งการสอบ
และการเป็นสมาชิกขององคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการผอ่นปรนในส่วนของการเขา้เมืองและการท างาน
ดว้ย แต่หากจะมาประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมในประเทศไทยตอ้งอยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัสภาวิศวกร พ.ศ. 
2542 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคในการประกอบวชิาชีพวศิวกรโยธา 
ภายใตก้รอบการเปิดเสรีการคา้อาเซียน 
 2.  เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพวิศวกรโยธา ภายใตก้รอบการเปิดเสรีการคา้
อาเซียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 3.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและอุปสรรคในการประกอบวชิาชีพวศิวกรโยธา ภายใตก้รอบการ
เปิดเสรีการคา้อาเซียน 
 4.  เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการประกอบวชิาชีพวศิวกรโยธา ภายใต้
กรอบการเปิดเสรีการคา้อาเซียน 
 5.  เพื่อหาบทสรุปและขอ้เสนอแนะทางกฎหมายในการประกอบวชิาชีพวศิวกรโยธา ภายใตก้รอบการ
เปิดเสรีการคา้อาเซียน 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 บทบญัญติัตามพระราชบญัญติัสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 มีมาตรการไม่เพียงพอในการท่ีจะแกไ้ขปัญหา
และอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรโยธาภายใตก้รอบการเปิดเสรีการคา้อาเซียน โดยเฉพาะเร่ือง
สิทธิเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรโยธาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ปัญหาการขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรโยธา ปัญหาในการควบคุมดา้นคุณสมบติัของผู ้
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ประกอบวิชาชีพของวิศวกรโยธา และปัญหาความรับผิดของวิศวกรโยธา หากไดมี้การแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบั
การประกอบวชิาชีพของวศิวกรโยธาให้ครอบคลุมปัญหาดงักล่าว ยอ่มเป็นผลให้มีการคุม้ครองและรักษาไวซ่ึ้ง
ความยติุธรรมและเกิดประโยชน์กบัประเทศชาติเป็นอยา่งยิง่ 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
พระราชบญัญติัสภาวศิวกร พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัการท างานของ
คนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทท่ีจะ
ใช้เป็นหลกัในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค นอกจากนั้นยงัได้ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศเก่ียวกบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนดในการประกอบวิชาชีพวิศวกร ตลอดจนค า
พิพากษาของศาลฎีกา และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และสหพนัธรัฐเยอรมนี ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การควบคุมการประกอบวชิาชีพของวศิวกรโยธาดว้ย 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 งานวจิยัน้ีใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (documentary research) ศึกษากฎหมายและขอ้มูลมาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกบัการควบคุมการประกอบวชิาชีพวศิวกรโยธา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์
มาตรการทางกฎหมาย 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าใหท้ราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา 
ภายใตก้รอบการเปิดเสรีการคา้อาเซียน 
 2.  ท าใหท้ราบถึงแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพวศิวกรโยธา ภายใตก้รอบการเปิดเสรีการคา้
อาเซียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 3.  ท าใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายและอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา ภายใตก้รอบ
การเปิดเสรีการคา้อาเซียน 
 4.  ท าใหท้ราบถึงปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการประกอบวชิาชีพวศิวกรโยธา ภายใตก้รอบการ
เปิดเสรีการคา้อาเซียน 
 5. ท าใหท้ราบเพื่อหาบทสรุปและขอ้เสนอแนะทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา ภายใต้
กรอบการเปิดเสรีการคา้อาเซียน 
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ผลการวจิัย 
 พระราชบญัญติัสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และพระราชบญัญติั
คนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ท่ีเป็นกฎหมายแม่บทในการบงัคบัใชก้บัวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคท่ีวศิวกรชาวต่างประเทศของประเทศคู่ภาคีไม่อาจจะมาประกอบวิชาชีพวิศวกรภายในประเทศไทยได ้
เพราะขาดคุณสมบติัในการมีสัญชาติไทยและสถานภาพตามกฎหมายคนเขา้เมือง ความรับผิดของวิศวกร รวมทั้งการ
ควบคุมคุณภาพของวชิาชีพวศิวกร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้กฎหมายภายในของประเทศไทยสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนั (MRAs) เก่ียวกบัการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี จึงควรท่ีจะแกไ้ขบทบญัญติัของพระราชบญัญติัสภาวิศวกร พ.ศ. 2542 และขอ้ก าหนด
การขออนุญาตตรวจลงตราให้ไดรั้บสิทธิอยู่ในประเทศไทยไดต้ามกรอบของงานท่ีท า โดยก าหนดให้วิศวกร
โยธาชาวต่างชาติสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาไดแ้ละให้ได้รับการพิจารณา
จดัล าดบัชั้นของวิศวกรโยธาชาวต่างชาติตามมาตรฐานเดียวกบัล าดบัชั้นของวิศวกรโยธาชาวไทย แต่เพื่อมิให้
วิศวกรโยธาชาวต่างชาติเขา้มาแยง่งานวิศวกรโยธาชาวไทยเกินสมควร สภาวิศวกรอาจก าหนดเง่ือนไขส าหรับ
ใบอนุญาตของวศิวกรโยธาชาวต่างชาติให้สามารถท างานไดใ้นลกัษณะท่ีเป็นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ท่ีมี
การลงทุนจากเงินตราของนกัลงทุนต่างประเทศเท่านั้น และควรก าหนดความรับผิดของวิศวกรผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ความเสียหายอยา่งชดัเจน ไม่ควรปล่อยใหน้ าหลกัทัว่ไปในทางแพ่งและทางอาญามาปรับใชก้บัความรับผิดของ
วศิวกร และควรบญัญติัถึงความรับผดิของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวศิวกรท่ีประกอบวิชาชีพดว้ย โดยน าหลกัความรับผิด
โดยเคร่งครัดมาใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรและผูเ้ก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็นการเยียวยาหรือสร้างหลกัประกนั
ใหก้บัผูท่ี้จะตอ้งเสียหายจากการประกอบวชิาชีพของวศิวกร ควรน าหลกัการประกนัภยัเขา้มาบงัคบัใชก้บัวิศวกรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยการประกนัภยัดงักล่าวควรมีเง่ือนไขท่ีครอบคลุมความเสียหายในทุก ๆ ด้าน และครอบคลุม
ความเสียหายเตม็จ านวนหรืออยา่งนอ้ยก็ใหไ้ดรั้บการชดเชยค่าเสียหายใหพ้อสมควร และควรน าหลกัค่าเสียหาย
เชิงลงโทษมาบงัคบัใชก้บักรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา โดยให้ศาลมีโอกาส
ก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษไดต้ามควรแก่พฤติการณ์แห่งความร้ายแรงในการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัมีอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายในแต่ละวนั และศาลไดอ้อกหมายจบัผูก้ระท าความผิด

เหล่านั้นเพื่อน าตวัมาลงโทษตามกระบวนการยติุธรรม หากแต่โดยส่วนมากแลว้ผูต้อ้งหามกัจะหลบหนีหลงัจาก
ก่ออาชญากรรมแลว้ ท าใหมี้หมายจบัผูต้อ้งหาคา้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีแลว้ปัญหาการโจรกรรมรถและ
ปัญหาบุคคลสูญหาย อนัจะน าไปสู่อาชญากรรมเร่ืองการคา้มนุษยแ์ละเป็นปัญหาซ่ึงรัฐบาลและส านกังานต ารวจ
แห่งชาติตอ้งใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและปราบปราม 

งานวจิยัน้ีจึงน าเสนอระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานของต ารวจในการตรวจสอบขอ้มูลหมายจบับุคคล       
ท่ีตอ้งสงสัย การตรวจสอบขอ้มูลรถท่ีตอ้งสงสัยวา่เป็นรถท่ีถูกโจรกรรมมาหรือไม่ และการรับรายละเอียดขอ้มูล       
ของบุคคลสูญหายผ่านทางระบบ SMS  โดยระบบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของต ารวจ
ในการสืบสวนและป้องกนั ปราบปรามอาชญากรรม ซ่ึงจะท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถปฏิบติังานไดส้ะดวก
และรวดเร็วมากยิง่ข้ึน โดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการ Android มาประยกุตใ์ช ้
ค าส าคัญ:  ระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานของต ารวจ, การตรวจสอบขอ้มูลหมายจบั, การโจรกรรมรถ, ขอ้มูล 
                  บุคคลสูญหาย, SMS 
 
ABSTRACT 

Nowadays, many crimes are committed every day and the courts have given arrest warrants to those 
who committed the crimes and punished them by law.  However, the suspects usually fled after committing 
crimes. For this reason, there were a lot of warrants of arrest. Moreover, car theft and kidnapping may lead to 
human trafficking which were becoming important issues for the Thai government and the Royal Thai Police 
that need a higher attention. 
 

* นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
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This research presented a system which supported the police operations in checking arrest warrants of 
the suspects, verifying automobile registrations to ensure that a vehicle would not be stolen, and 
detailedinformation of missing persons could be received via SMS.  The police operations systems could help 
and enhance the efficiency operation of the investigation, prevention and suppression of crime.  This would enable 
the police to work more efficiently and quickly by using and applying Android mobile devices. 
Keywords: police operations support system.  verifying arrest warrant.  car theft.  missing person.  SMS. 
 

บทน า 
ปัจจุบนัมีการก่ออาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายไม่เวน้แต่ละวนั ถึงแมว้า่เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะได ้  

ปฏิบติังานในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมอยา่งเต็มท่ี   ก็ยงัไม่สามารถจบักุมผูก้ระท าความผิดตามหมาย 
จบัในคดีต่าง ๆ มาด าเนินคดีตามกฎหมายไดท้ั้งหมด ท าให้มีหมายจบัคา้งเก่าอยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทั้งปัญหาการ
โจรกรรมรถและปัญหาคนหายพลดัหลงก็เป็นปัญหาใหญ่ท่ีรัฐบาลและส านกังานต ารวจแห่งชาติให้ความส าคญั
ในการเร่งรัดแกไ้ขเช่นกนั  

โทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการ Android เป็นอุปกรณ์ท่ีมี Application หรือฟังก์ชนัการท างานต่าง ๆ 
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของโทรศพัท์มือถือในการเช่ือมต่อระบบ Internet และการท างาน
ระบบ GPS ซ่ึงสามารถน ามาใชพ้ฒันาระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานของต ารวจให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนได ้
คือ น ามาใช้ตรวจสอบขอ้มูลหมายจบัของบุคคล โดยการแสดงหมายจบัเป็นรูปภาพทางโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถปฏิบติังานด้วยความมัน่ใจมากข้ึน รวมทั้งเจา้หน้าท่ีต ารวจผูต้รวจสอบยงั
สามารถขอก าลงัสนบัสนุนจากสถานีต ารวจ เพื่อจบักุมบุคคลกรณีท่ีมีหมายจบัในความผิดอาญาร้ายแรง หรือ
กรณีท่ีสอบสวนในเบ้ืองตน้ทราบว่ายงัมีผูต้อ้งหาอีกหลายคน เพื่อให้เจา้หน้าท่ีต ารวจคนอ่ืนเดินทางมาช่วย
จบักุมผูต้อ้งหาท่ีเหลือไดด้ว้ย อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบขอ้มูลรถท่ีตอ้งสงสัยวา่เป็นรถท่ีไดม้าจากการกระท า
ความผดิไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถทราบไดท้นัทีวา่รถตอ้งสงสัยนั้น ผูค้รอบครองกรรมสิทธ์ิ
คือใคร และมีรายละเอียดของรถอยา่งไร ตรงกบัท่ีปรากฏอยู่หรือไม่ รวมทั้งการรับขอ้มูลของบุคคลท่ีสูญหาย
ผา่นทางระบบ SMS ซ่ึงจะท าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจทราบรายละเอียดขอ้มูลของบุคคลท่ีมีการแจง้สูญหายไวใ้น
ขณะนั้นวา่ มีต าหนิรูปพรรณอยา่งไร เพื่อช่วยเหลือในการติดตามหาตวัผูสู้ญหายนั้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
ระบบ SMS หมายจับ  เป็นระบบตรวจสอบขอ้มูลหมายจบับุคคลและขอ้มูลทะเบียนรถยนตข์องส านกังาน

ต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากผูใ้หบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS และ DTAC โดยให้เจา้หนา้ท่ี  
ต ารวจลงทะเบียนกบัระบบ แลว้พิมพห์มายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรือช่ือนามสกุลของผูท่ี้ตอ้งการตรวจสอบ 
หรือหมายเลขทะเบียนรถท่ีตอ้งการตรวจสอบ ส่งเป็น SMS ไปตรวจสอบท่ี Server จากนั้นระบบจะตอบผลการ
ตรวจสอบกลบัมาเป็น SMS เช่นเดียวกนั 
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ระบบ Amber Alert  เป็นระบบแจง้เตือนการลกัพาตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมใชต้ั้งแต่ปี ค.ศ. 1997  
โดยในทนัทีท่ีมีการรับแจง้วา่มีการลกัพาตวั จะมีการรายงานผา่นทางสถานีวิทยุ วิทยุดาวเทียม สถานีโทรทศัน์ 
และเคเบิลทีวี e-mail ป้ายสัญญาณจราจร และ LED billboards โดยขอ้ความท่ีประกาศนั้นจะประกอบดว้ยช่ือ
และต าหนิรูปพรรณของผูถู้กลกัพาตวั ต าหนิรูปพรรณของผูล้กัพาตวั และหมายเลขทะเบียนรถท่ีลกัพาตวัไป  

Servlet   เป็น Server side application แบบหน่ึง ซ่ึงอา้งอิงคอนเซ็ปตม์าจาก CGI  ขอ้ดีของ Servlet ท่ีอยู่
เหนือ CGI อยา่งแรกคือ ตวัภาษาท่ีใชเ้ขียนเป็นจาวาใชค้อนเซ็ปตข์อง Object oriented ในการเขียน สามารถลด
ความซบัซ้อนของโครงสร้างโปรแกรม รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกในการ  reuse ส่วนของโปรแกรมท่ี
เขียน นอกจากน้ีจาวายงัเป็นภาษาท่ีเป็นลกัษณะแบบ Platform independent ซ่ึงจะช่วยให้สามารถพฒันาระบบ
โดยใช ้Environment อะไรก็ได ้ซ่ึงมกันิยมใช ้Window environment โดยจะน าโปรแกรมท่ีเขียนเสร็จแลว้มารัน
บน Unix environment เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของโปรแกรม นอกจากน้ี Servlet ยงัมีความเร็วท่ีสูงกวา่ CGI เพราะ 
Servlet ใชห้ลกัการของ Thread โดยจะสร้าง 1 Thread ต่อหน่ึง Request ท่ีมาจาก Client ซ่ึงในทางกลบักนั CGI 
จะสร้าง 1 Process ต่อหน่ึง Request ซ่ึงจะท าให้เปลืองทรัพยากรมากกวา่และ Process ในการรันก็จะชา้กวา่ดว้ย 
ทา้ยท่ีสุดจุดเด่นท่ีส าคญัของ Servlet ก็คือ API (application programming interface) โดยระบบท่ีท าการพฒันา
โดยใช้คอนเซ็ปต์ของ Servlet จะสามารถเรียกใช้ API ท่ีทางจาวามีมาให้ ซ่ึงจะช่วยท าให้การพฒันาระบบ
ดงักล่าวง่ายและเร็วยิง่ข้ึนดงัภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 การท างานของ Servlet 
 
Salt   เป็นระบบ Security รูปแบบหน่ึงท่ีใชใ้นการเก็บรักษาขอ้มูล Password ของ User โดยระบบจะ 

Random ค่าข้ึนมาค่าหน่ึง แลว้น ามาต่อกบั Password ของ User จากนั้นน าค่าท่ีไดน้ี้ไปเขา้ Hash function แลว้
เก็บค่าท่ีไดไ้วเ้ป็น Password ของ User ระบบน้ีจึงสามารถป้องกนัการเจาะขอ้มูลของบุคคลภายนอกได ้
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
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วธิีด าเนินการวจิัย 
1.  การออกแบบและพฒันาระบบ  
     1.1  Infrastructure ของระบบ 
 

 
ภาพท่ี 2  Infrastructure ของระบบ 

 
Mobile ท าหนา้ท่ีเป็น User Interface รับค่า Input แลว้ส่งให ้Server โดยประมวลผลผา่น Servlet และ            

Web Server 
Database Server ท  าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของระบบ เช่น ขอ้มูลหมายจบั ขอ้มูลรถท่ีถูกโจรกรรม ขอ้มูล

บุคคลสูญหาย ขอ้มูลผูต้อ้งหา ฯลฯ 
Web Server ท าหนา้ท่ีในการจดัการขอ้มูล เช่น การเพิ่มขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูล และการลบขอ้มูลต่าง ๆ  
Servlet ท  าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการประมวลผล ระหวา่งโทรศพัทมื์อถือและ Server 
 
    1.2  การท างานของโทรศพัทมื์อถือ 

             -  การเขา้สู่ระบบ 

 
ภาพท่ี 3 การเขา้สู่ระบบของโทรศพัทมื์อถือ 
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เร่ิมจากเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีใช้โทรศพัท์มือถือ Login เขา้สู่ระบบ โดยกรอก Username และ Password 
จากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบ Username และ Password น้ีว่ามีการลงทะเบียนไวแ้ล้วหรือไม่ ถ้าได้
ลงทะเบียนไวแ้ลว้ จะตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยการน า Username น้ีต่อทา้ยดว้ยค่า Salt แลว้น าไปเขา้ฟังก์ชนั 
MD5 แลว้น าค่าท่ีไดห้ลงัจากผา่นฟังกช์นัน้ีเปรียบเทียบกบัค่าท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล หากค่าตรงกนัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ก็จะเขา้สู่ระบบเพื่อใชง้านต่อไป  

 
            -   การตรวจสอบขอ้มูลหมายจบั / ขอ้มูลรถท่ีถูกโจรกรรม 
 

 
ภาพท่ี 4 การตรวจสอบขอ้มูลของโทรศพัทมื์อถือ 

 
หลงัจากเขา้สู่ระบบ เจา้หนา้ท่ีต ารวจตอ้งการตรวจสอบขอ้มูลหมายจบับุคคลหรือขอ้มูลรถท่ีถูกโจรกรรม 

ก็ตรวจสอบโดยการเลือกตามเมนูท่ีตอ้งการ แลว้พิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการตรวจสอบ เช่น ในกรณีตรวจสอบขอ้มูล
หมายจบัอาจเลือกตรวจสอบจากหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือช่ือ หรือนามสกุลของผูต้อ้งสงสัย หรือ
ในกรณีตรวจสอบขอ้มูลรถท่ีถูกโจรกรรม ก็อาจเลือกตรวจสอบจากเลขทะเบียนรถหรือหมายเลขแชสซี หรือ
หมายเลขเคร่ืองยนตข์องรถตอ้งสงสัย เม่ือพิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการตรวจสอบแลว้ จะส่งค่าน้ีไปตรวจสอบกบัฐาน 
ขอ้มูลวา่มีขอ้มูลน้ีอยูห่รือไม่ หากมีก็จะแสดงเป็น List ปรากฏบนหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ และเม่ือกดท่ี List นั้น 
จะแสดงภาพหมายจบับนหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ  

 
 
 
 
 



275 

 

 

 

         -   การร้องขอก าลงัสนบัสนุน 
 

 
ภาพท่ี 5 การร้องขอก าลงัสนบัสนุน 

 
 หลงัจากท่ีตรวจสอบขอ้มูลหมายจบัหรือขอ้มูลรถตอ้งสงสัยวา่เป็นรถท่ีถูกโจรกรรมแลว้พบขอ้มูล และ 
ตอ้งการร้องขอก าลงัสนบัสนุนในการจบักุมบุคคลผูต้อ้งหาหรือตรวจยึดรถคนัดงักล่าว ท าไดโ้ดยกดท่ีปุ่ม “Request 
backup” แลว้จะมีการ Insert ขอ้มูลน้ี Table Transaction ในฐานขอ้มูล และแสดงแผนท่ีรวมทั้งต าแหน่งท่ีผูร้้อง
ขอก าลงัสนบัสนุนอยูใ่นขณะนั้นทางหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ ส่วนทางฝ่ังสถานีต ารวจจะทราบการร้องขอก าลงั
สนบัสนุนโดยแสดงเป็นแผนท่ีและต าแหน่งท่ีผูร้้องขออยู ่เม่ือกดท่ีปุ่ม “Acknowledge” จะท าการ Update request 
backup status ใน Table transaction ซ่ึงหมายถึงวา่ ทางสถานีต ารวจไดแ้จง้ให้ก าลงัสนบัสนุนเดินทางไปยงัต าแหน่ง
ท่ีร้องขอแลว้     
 

            -  การส่ง SMS ขอ้มูลบุคคลสูญหาย 
 

 
ภาพท่ี 6 การส่ง SMS ขอ้มูลบุคคลสูญหาย 
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 เม่ือสถานีต ารวจไดรั้บแจง้วา่มีบุคคลสูญหาย จะกรอกรายละเอียดขอ้มูลบุคคลดงักล่าวลงหนา้เวบ็ไซต์
ของระบบ เม่ือบนัทึกขอ้มูล กดท่ีปุ่ม “Send SMS” ระบบจะส่ง SMS แบบ broadcast ตามกลุ่มต ารวจท่ีสถานี
ต ารวจเลือกส่ง เม่ือโทรศพัท์มือถือได้รับ SMS แล้ว จะแสดงรายละเอียดขอ้มูลของบุคคลสูญหายดงักล่าว
ปรากฏทางหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ 
 

2.  การทดสอบและผลการด าเนินงาน 
      2.1  การตรวจสอบขอ้มูลหมายจบับุคคล 
 

 
ภาพท่ี 7 การตรวจสอบขอ้มูลหมายจบับุคคล 

 
การใชง้านแอบพลิเคชนัน้ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถตรวจสอบขอ้มูลหมายจบับุคคลตอ้งสงสัยได้

สะดวกและรวดเร็ว โดยการตรวจสอบจากหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือช่ือ หรือนามสกุลของผูต้อ้ง
สงสัย เม่ือพบขอ้มูลแลว้ก็สามารถแสดงหมายจบัใหผู้ต้อ้งสงสัยนั้นดูเพื่อจบักุมด าเนินคดีตามกฎหมายไดท้นัที 
ดงัภาพท่ี 7 
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      2.2  การตรวจสอบขอ้มูลรถท่ีถูกโจรกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 8 การตรวจสอบขอ้มูลรถท่ีถูกโจรกรรม 
 

การใช้งานแอบพลิเคชันน้ีท าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถตรวจสอบขอ้มูลรถซ่ึงสงสัยว่าเป็นรถท่ีถูก
โจรกรรมได้สะดวกและรวดเร็ว โดยการตรวจสอบจากเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขแชสซี หรือหมายเลข
เคร่ืองยนต์ของรถตอ้งสงสัย เม่ือพบขอ้มูลแลว้ก็สามารถแสดงรายละเอียดของรถคนันั้นได ้ท าให้เจา้หน้าท่ี
ต ารวจสามารถตรวจยดึรถคนัดงักล่าวไดท้นัที ดงัภาพท่ี 8  

 
    2.3  การร้องขอก าลงัสนบัสนุน 
 

 
 

ภาพท่ี 9 การร้องขอก าลงัสนบัสนุนของโทรศพัทมื์อถือ 
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ภาพท่ี 10 การร้องขอก าลงัสนบัสนุนของเวบ็ไซต ์
 
 เม่ือตรวจสอบขอ้มูลหมายจบัหรือขอ้มูลรถท่ีตอ้งสงสัยแลว้ตอ้งการร้องขอก าลงัสนบัสนุน ส่วนของ
โทรศพัทมื์อถือจะแสดงแผนท่ีบนหนา้จอเพื่อให้ผูร้้องขอทราบว่าตนอยูใ่นต าแหน่งใด ดงัภาพท่ี 9  และส่วน
ของเวบ็ไซต์จะแสดงช่ือ นามสกุล พิกดัต าแหน่ง และประเภทของการตรวจสอบ เม่ือเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีสถานี
ต ารวจกดท่ี Link “Display” จะแสดงแผนท่ีและต าแหน่งของผูท่ี้ร้องขอก าลงัสนบัสนุนให้ทราบ เพื่อแจง้ให้
ก าลงัสนบัสนุนเดินทางไปยงัต าแหน่งท่ีร้องขอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ดงัภาพท่ี 10 
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     2.4 การส่ง SMS ข้อมูลบุคคลสูญหาย 
 

 
ภาพท่ี 11 การส่ง SMS ขอ้มูลบุคคลสูญหาย 

 
 เม่ือสถานีต ารวจไดรั้บแจง้วา่มีบุคคลสูญหายและไดบ้นัทึกขอ้มูลรายละเอียดของบุคคลสูญหายแลว้ 
สามารถส่ง SMS แจง้ให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจแต่ละกลุ่มทราบได ้ดงัภาพท่ี 11 เม่ือระบบไดรั้บ SMS แลว้ จะแสดง
รายละเอียดของบุคคลสูญหายดงักล่าวทางหน้าจอโทรศพัท์มือถือ เพื่อช่วยให้สามารถสืบสวนติดตามบุคคล 
สูญหายดงักล่าวไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน อนัเป็นการป้องกนัอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 

ผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
การพฒันาแอบพลิเคชนัน้ี เป็นการน าเทคโนโลยขีองโทรศพัทมื์อถือท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ในปัจจุบนั

มาประยกุตใ์ชใ้นการสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจดา้นการสืบสวน ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมใน 
การตรวจสอบขอ้มูลหมายจบับุคคล ขอ้มูลรถท่ีถูกโจรกรรม การแจง้ขอ้มูลบุคคลสูญหาย  และการร้องขอก าลงั
สนบัสนุนในการจบักุมบุคคลหรือตรวจยดึรถตอ้งสงสัย  ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเร็วมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นระบบท่ีช่วยในการรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจผูป้ฏิบติังานอีก
ทางหน่ึงดว้ย 
 แต่เน่ืองจากระบบน้ีเป็นระบบท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของต ารวจ ซ่ึงใชใ้นการจบักุมบุคคลและการตรวจ           
ยดึรถอนัเป็นการกระทบสิทธิของบุคคล จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการอบรมการใชง้านระบบให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคใ์นการพฒันาระบบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการบนัทึกขอ้มูล
และการลบขอ้มูลในฐานขอ้มูล เพื่อไม่ใหก้ระทบถึงสิทธิของประชาชนโดยทัว่ไป และท าให้การปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
ต่อไป  
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การพฒันาบทเรียนคณติศาสตร์แบบร่วมมือด้วยไมโครซอฟท์มลัตพิอยท์เมาส์ 
วชิาคณติศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนและทศนิยม 

ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 
THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LESSON ON COOPERATIVE 

LEARNING WITH MULTIPOINT MOUSE MATHEMATICS SUBJECT 
FRACTIONS AND DECIMALS FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS 

 
โนเรียน่า มาหามัด* 

Noriana Mahamad 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยท์
เมาส์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม 2) ศึกษาผลการใช้บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ย
ไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟท์มลัติพอยท์
เมาส์ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม และศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยไมโครซอฟท์มลัติพอยท์เมาส์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง
เศษส่วนและทศนิยม โดยกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นกาตอง จ านวน 30 คน 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test 
 ผลการวิจยัพบว่า  1) บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยไมโครซอฟท์มลัติพอยท์เมาส์ วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 
80.19/80.33  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้ 2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคณิตศาสตร์แบบ
ร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ  3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียน
คณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์  มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก  
ค าส าคัญ: บทเรียนคณิตศาสตร์, การเรียนแบบร่วมมือ, ไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ 
 
 
 
* นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to  1) develop the mathematics lesson on cooperative learning 

with Multipoint mouse mathematics on the subject of fractions and decimals, and  2) to study the result of 
using the mathematics lesson on cooperative learning with Multipoint mouse mathematics on the subject of 
fractions and  decimals in order to  2.1) to compare pre-test and post-test achievement score in learning 
mathematics lesson on cooperative learning with Multipoint mouse mathematics on the subject of fractions 
and  decimals, and 2.2) to study cooperative learning behavior of the students who were taught Mathematics 
Lesson by using Cooperative learning with Multipoint mouse mathematics on the subject of fractions and  
decimals. The sample group was 30 Mathayomsuksa 1 students of Bankatong School. Average, standard 
deviation and t-test were used in statistical analysis. 
 The results of this research were as follows: 1)The developed Mathematics Lesson on Cooperative 
Learning with Multipoint Mouse Mathematics on the subject of Fractions and Decimals was at the efficiency 
level of 80.19/80.33, which was higher than standard 80/80 level. 2)The post test average scores of the sample 
group were significantly higher than pretest average scores at the level of .05. 3)The cooperative learning 
behavior of the students taught through Mathematics Lesson on Cooperative Learning with Multipoint Mouse 
Mathematics on the subject of Fractions and Decimals was at the high level of significance (  = 4.32) 
Keywords: mathematics lesson, cooperative learning. Multipoint Mouse. 
 

บทน า 
 การจดัการเรียนรู้ท่ีจะท าให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเ้พื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจในเน้ือหาวิชาการไดอ้ยา่งแจ่มแจง้
ดว้ยความรวดเร็ว และช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัครูผูส้อน ในการอธิบายหรือยกตวัอยา่งให้ผูเ้รียนมองเห็น
ภาพพจน ์ไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ถือเป็นเทคโนโลยีท่ีมีบทบาท
โดยตรงกบัระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอ และการแสดงผลดว้ยระบบส่ือต่าง ๆ ทั้ง
ในดา้นขอ้มูล รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพนัธ์แบบโตต้อบ ท าให้
การเรียนรู้ยุคใหม่ประสบความส าเร็จดว้ยดี (อรนนัท ์ เชาวพ์านิช ออนไลน์, 2551) เทคโนโลยีมลัติพอยท์ เป็น
เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนทุกคนในห้องเรียนมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบับทเรียนพร้อมกนัได้
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียว การใช้เทคโนโลยีมลัติพอยทจ์ะสามารถรองรับเมาส์ของนกัเรียนทุก
คนได้พร้อมกัน นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สนุกคิด สนุกท า ท าให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและกระตุน้ความสนใจไดเ้ป็นอย่างดี (ปาริชาติ เภสัชชา ออนไลน์, 2554) ช่วยพฒันา
ศกัยภาพและเพิ่มอรรถประโยชน์ ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด 
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 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เท่าท่ีผา่นมาผูส้อนมีบทบาทเพียงคนเดียวในการสอนความรู้  เนน้การจ า
และสอนนกัเรียนเป็นจ านวนมากในเวลาเดียวกนั นกัเรียนบางคนมีทกัษะ ความช านาญทางคณิตศาสตร์มากกวา่
นกัเรียนอีกหลาย ๆ คนในกลุ่ม ซ่ึงเป็นความแตกต่างระหวา่งบุคคลอยา่งชดัเจน คนท่ีเรียนไดเ้ร็วยอ่มมีความสุข
กบัการเรียน  ส่วนคนท่ีเรียนช้าย่อมเกิดความคบัขอ้งใจในขณะท่ีเรียน ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์ไม่เป็นท่ีพึงพอใจ เพราะวา่การเรียนการสอนขาดแรงจูงใจ ขาดส่ือการสอนท่ีทนัสมยั  และ
ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนของนกัเรียน (รุ่งทิวา บุรีรัตน์ และคณะ, 
2550, หนา้ 39) ดวงกมล สินเพง็ (2553, หนา้ 185) กล่าวไวว้า่ การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักพึ่ งพากัน เพื่อความส าเร็จร่วมกันในการท างาน มีปฏิสัมพนัธ์กันเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูล และการเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการพฒันาทกัษะทางสังคม รวมทั้งทกัษะการ
แสวงหาความรู้ ทกัษะการท างาน ทกัษะการท างาน ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา  
 จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจ ัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วย
ไมโครซอฟท์มลัติพอยท์เมาส์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
เพื่อช่วยให้นกัเรียนมีความเขา้ใจเร่ือง เศษส่วน และทศนิยมไดง่้ายข้ึน เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียน
เป็นส าคญัและเป็นรูปแบบท่ีมุ่งให้นกัเรียนไดร่้วมท างานกนัอยา่งเต็มความสามารถ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียน เกิดความสนุกกบัการเรียนการสอน ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนอีกดว้ย 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 

บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ย
ไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

1.ดา้นความสนใจใฝ่รู้ 
2.ดา้นความรับผิดชอบ 
3.ดา้นความร่วมมือในการท างาน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อพฒันาบทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยไมโครซอฟท์มลัติพอยท์เมาส์ วิชาคณิตศาสตร์เร่ือง

เศษส่วนและทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
2.  เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยไมโครซอฟท์มัลติพอยท์เมาส์ วิชา

คณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนที่ไดร้ับการจดัการเรียนรู้ดว้ย

บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟท์มลัติพอยท์เมาส์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

4.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยม ศึกษาปีท่ี 1 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นกาตอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 คน ไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนและทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบประเมินบทเรียนคณิตศาสตร์แบบ
ร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์  วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 1  ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญประเมิน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนยั แบบเลือกตอบ 
4  ตวัเลือก จ านวน 30  ขอ้ และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัเรียน ประกอบดว้ย ดา้น
ความสนใจใฝ่รู้ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นก่อนสอน ช้ีแจงนกัเรียน 
เก่ียวกบัเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการในการเรียนโดยใช้บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟท ์
มลัติพอยทเ์มาส์ วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม  2) ขั้นสอน ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
(pretest) เร่ือง เศษส่วนและทศนิยม  โดยจดัแบ่งกลุ่มนกัเรียนท่ีคละความสามารถกลุ่มละ 3 คน เก่ง ปานกลาง
และอ่อน (1:1) จ านวน 10 กลุ่ม จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟท ์
มลัติพอยทเ์มาส์ สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัเรียนท่ีแสดงออกในระหวา่งท่ีมีการจดัการเรียนรู้ เพื่อ 
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัเรียน  3) ขั้นสรุป ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เม่ือส้ินสุด  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (posttest) แบบ 4 ตวัเลือก  
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การวเิคราะห์ข้อมูล  ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา ไดแ้ก่ การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 
แบบทดสอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (index of congruency: IOC) การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบ
รายขอ้ การหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบรายขอ้ และการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั และ
สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ไดแ้ก่  t-test 

 

ผลการวจิัย 
1. บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน 

และทศนิยมท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.19/80.33 และมีค่าดชันีประสิทธิผล 0.6474 ซ่ึงมากกวา่ 0.50 ข้ึนไป 
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยไมโครซอฟท์มลัติพอยท์เมาส์ วิชา 
คณิตศาสตร์เร่ือง เศษส่วนและทศนิยม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 13.27 คะแนนและ 24.10 คะแนน ตามล าดบั และ
เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียน พบวา่  คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือด้วยไมโครซอฟท์มลัติพอยท์เมาส์ วิชา 
คณิตศาสตร์เร่ือง เศษส่วนและทศนิยม มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ วชิาคณิตศาสตร์ 

เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพโดยเฉล่ีย E1/E2 เท่ากบั 80.19/80.33 ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 แสดงให้เห็นวา่ บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ บทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ ช่วยให้
นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบับทเรียน  และกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  ส่งผลให้นกัเรียน
เกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน  และลกัษณะของบทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟท์มลัติ
พอยท์เมาส์นั้น เปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาส ลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรม
รายบุคคล และกิจกรรมกลุ่มท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดท้  างานร่วมกนั ท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
ร่วมกนัคิดแกปั้ญหา ร่วมกนัท ากิจกรรม จนส่งผลใหน้กัเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า บทเรียนคณิตศาสตร์แบบ
ร่วมมือด ้วยไมโครซอฟท์มัลติพอยท์เมาส์ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ และบรรยากาศการเรียนท่ี
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สนุกสนาน ท าให้นกัเรียนมีความกา้วหน้าและมีพฒันาการทางการเรียน ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสูงข้ึน  

3.  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมืออยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความสนใจใฝ่รู้ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความร่วมมือในการ
ท างานกลุ่ม  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ครูผูส้อนควรปฐมนิเทศนกัเรียนเพื่อใหเ้ขา้ใจในแต่ละขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียน โดยใชบ้ทเรียน 

คณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ยไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์ 
2.  ครูผูส้อนควรตรวจสอบและจดัอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชใ้นกิจกรรมเสมอ เพื่อไม่ใหก้ารจดัการ 

เรียนรู้ตอ้งติดขดั อาจส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย  
 3. ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมออกแบบจดักิจกรรมส าหรับใชใ้นบทเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือดว้ย 
ไมโครซอฟทม์ลัติพอยทเ์มาส์  
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ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิ 
เกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงได้มาโดยทางมรดก 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES ON PROCEEDING REGISTRATION 
OBTAINED THROUGH INHERITANCE REAL ESTATE 

 
บุษบา ประชาฉาย* 

Budsaba Prachachay 
 

บทคดัย่อ 
 ประมวลกฎหมายท่ีดินไดก้ าหนดหลกัการในการขอจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้า
โดยทางมรดกไว ้2 กรณี คือ กรณีทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกยื่นค าขอจดทะเบียนโอนมรดกต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี
โดยตรง ตามมาตรา 81 และกรณีผูจ้ดัการมรดกยื่นค าขอจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับมรดก 
ตามมาตรา 82 ในทางปฏิบติัการขอจดทะเบียนโดยทายาทผูมี้สิทธิรับมรดก ตามมาตรา 81 เป็นปัญหากบัพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีและทายาทผูมี้สิทธิรับมรดก ไม่วา่จะเป็นทายาทโดยธรรมหรือผูรั้บพินยักรรมของเจา้มรดก เน่ืองจาก
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสิทธิในการรับมรดกท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดจ้ากพยานหลกัฐานต่าง ๆ ตามท่ีทายาทผูย้ื่นค าขอ
จดทะเบียนโอนมรดกน ามาแสดงนั้นไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงท าให้การจดทะเบียนคลาดเคล่ือน
หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมายไปดว้ย 
 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์ง
ไดม้าโดยทางมรดกพบวา่มีปัญหาหลายประการ ไดแ้ก่ ปัญหาทายาทผูข้อจดทะเบียนแจง้เท็จเก่ียวกบัสิทธิใน
การรับมรดก ปัญหาจากสาระส าคญัของการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกท่ี
ท าให้การจดทะเบียนไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ปัญหาเน่ืองจากเจา้หนา้ที่ขาดความรู้และความเขา้ใจ ปัญหาการให้
ความคุม้ครองพนกังานเจา้หนา้ท่ี ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของทายาทผูม้ีสิทธิรับมรดกหรือบุคคลอ่ืนที่ไดรั้บความ
เสียหาย และปัญหาเก่ียวกบัการแจง้เท็จปิดบงัทายาทอ่ืน เป็นเหตุให้ทายาทนั้นเสียสิทธิในมรดก ซ่ึงจากปัญหา
ต่าง ๆ ส่งผลใหก้ารจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกเป็นไปโดยคลาดเคล่ือนหรือไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย หรือกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ปัญหาการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทาง
มรดก มีสาเหตุอนัเน่ืองมาจากบุคคลผูมี้สิทธิยืน่ค  าขอจดทะเบียนนัน่เอง ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเสนอใหย้กเลิกการยื่นค า
ขอจดทะเบียนโอนมรดกต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยตรงของทายาทผูมี้สิทธิรับมรดก ตามบทบญัญติั มาตรา 81 แห่ง 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายมหาชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 



289 

 

 

 

ประมวลกฎหมายท่ีดิน และแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัมาตรา 82 โดยก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของผูจ้ดัการ
มรดกโดยค าสั่งศาลเท่านั้นเป็นผูมี้สิทธิยืน่ค  าขอจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดก 
เพื่อแกไ้ขปัญหาการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกไปโดยคลาดเคล่ือนหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย อันเน่ืองมาจากข้อเท็จจริงเก่ียวกับสิทธิในการรับมรดกท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้จาก
พยานหลกัฐานต่าง ๆ ตามท่ีทายาทผูย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนน ามาแสดงไม่ถูกตอ้งอีกต่อไป 
ค าส าคัญ: การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย,์ มรดก 
 

ABSTRACT 
 The Land Code provides the principles for registration of immovable property acquired through 
inheritance in two categories: the heir directly submits the competent officer an application for transfer registration of 
estate pursuant to Section 81 and the estate administrator files an application for transfer registration of estate 
to the heir pursuant to Section 82. In practice, application for transfer registration of estate by the heir under 
Section 81 has brought about certain problems with the competent officer and the heir, whether as statutory 
heir or legatee. Such problems, which are derived from the fact relating to the right to receive a legacy which 
is collected by the competent officer from evidence furnished by the applicant, may be inadmissible or 
unlawful, thus making such registration invalid or null and void.  
 From the investigation of legal problems and obstacles on registration of immovable property 
acquired through inheritance, it is indicated that there are various problems in concern such as misrepresentation  
by the heir filing an application of the right to receive a legacy, invalid registration of immovable property 
acquired through inheritance due to its material content, inadequate knowledge and understanding of the officer, 
immunity provided for the officer, impair of right of the heir or other persons and inadequate sanction measures 
against such heir intentionally misrepresenting or concealing other heirs etc. The problems mentioned above 
give rise to errors or unlawfulness of registration of immovable property acquired through inheritance. On the 
other hand, it can be said that problems relating to registration of immovable property acquired through inheritance 
mainly come from such person entitled to submit an application for such registration. Therefore it is proposed 
that individual submission of an application for registration of immovable property acquired through inheritance 
by the heir pursuant to section 81 of the Land Code should be repealed and section 82 also amended to the 
extent that only the administrator is entitled to file an application for registration of immovable property acquired 
through inheritance to solve the above problems.  
Keywords: registration of immovable property acquired through inheritance.  estate. 
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บทน า   
 ระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยเป็นไปตามบทบญัญติั
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 456 และมาตรา 1299 กล่าวคือ มาตรา 456 วรรคแรก เป็นเร่ือง
แบบของนิติกรรมในสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยท่ี์กฎหมายบงัคบัให้ตอ้งท าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี ส าหรับมาตรา 1299 เป็นเร่ืองการจดทะเบียนทรัพยสิทธิ ก าหนดให้การไดม้าโดยนิติกรรม
ซ่ึงอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิทธิอนัเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี และกรณีการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิทธิอนัเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยโ์ดยทางอ่ืนนอกจาก
นิติกรรม กฎหมายก าหนดวา่ หากไม่ไดจ้ดทะเบียนการไดม้านั้น ๆ เสียก่อน จะมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน
ไม่ได ้และสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนนั้นมิให้ยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอกผูไ้ดสิ้ทธิมาโดยเสียค่าตอบแทน
และโดยสุจริต และไดจ้ดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลว้ 
 กรณีการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยโ์ดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ  การไดม้าโดย
ทางมรดก แมท้ายาทท่ีมีสิทธิรับมรดกย่อมไดสิ้ทธิในมรดกนั้นทนัทีท่ีเจา้มรดกถึงแก่ความตาย ตามบทบญัญติั
แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1599 วรรคหน่ึง ท่ีบญัญติัวา่ “ เม่ือบุคคลใดตายมรดกของบุคคล
นั้นตกทอดแก่ทายาท ” ก็ตาม แต่ทายาทยงัคงตอ้งด าเนินการทางทะเบียนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เพื่อเปล่ียน
ช่ือของผูต้ายมาเป็นของทายาทท่ีมีสิทธิรับมรดกในภายหลงั ตามนยัมาตรา 1299 มิฉะนั้นจะท าการเปล่ียนแปลง
ทางทะเบียนไม่ได ้จนกวา่จะไดจ้ดทะเบียนการไดม้าโดยทางมรดกนั้นเสียก่อน 
 ประมวลกฎหมายท่ีดินไดก้ าหนดหลกัการในการขอจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้า
โดยทางมรดกไว ้2 กรณี ในสองมาตรา คือ  
 1.  กรณีทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกยืน่ค  าขอจดทะเบียนโอนมรดกต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยตรง ตามมาตรา 81 
ก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บมรดกตอ้งน าหลกัฐานส าหรับท่ีดินหรือหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินพร้อมดว้ยหลกัฐานในการ
ไดรั้บมรดกมายืน่ค  าขอต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 71 และให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีสอบสวนพยานหลกัฐาน 
หากเช่ือไดว้า่ผูข้อเป็นทายาทแลว้ ใหป้ระกาศโดยท าหนงัสือปิดไวใ้นท่ีเปิดเผยมีก าหนดสามสิบวนั ตามสถานท่ี
ท่ีก าหนด และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท าหนงัสือส่งประกาศดงักล่าวใหบุ้คคลท่ีผูข้อแจง้วา่เป็นทายาททุกคนทราบ
เท่าท่ีจะท าได ้หากไม่มีทายาทซ่ึงมีสิทธิรับมรดกโตแ้ยง้ภายในก าหนดเวลาท่ีประกาศและมีหลกัฐานเป็นท่ีเช่ือ
ไดว้า่ ผูข้อมีสิทธิไดรั้บมรดกแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการจดทะเบียนใหต้ามท่ีผูข้อแสดงหลกัฐานการมี
สิทธิตามกฎหมาย นอกจากนั้นยงัมีขั้นตอนต่าง ๆ ตามวรรคสามถึงวรรคหา้ ตลอดจนหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2516) และระเบียบกรมท่ีดินวา่ดว้ย
การจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดก พ.ศ. 2548, (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 
 2. กรณีผูจ้ดัการมรดกยืน่ค  าขอจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ทายาทผูมี้สิทธิรับมรดก ตามมาตรา 82 ก าหนดให้
ผูจ้ดัการมรดกซ่ึงไดจ้ดทะเบียนลงช่ือผูจ้ดัการในหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินแลว้ ยื่นค าขอจดทะเบียนโอนมรดก
ใหแ้ก่ทายาท โดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการจดทะเบียนใหต้ามค าขอโดยไม่ตอ้งประกาศตามมาตรา 81 
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 ในทางปฏิบติัการขอจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดก กรณีทายาทผูมี้
สิทธิรับมรดกยื่นค าขอจดทะเบียนโอนมรดกต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีโดยตรง ตามมาตรา 81 เป็นปัญหากบัพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีและทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกไม่วา่จะเป็นทายาทโดยธรรมหรือผูรั้บพินยักรรมของเจา้มรดก เน่ืองจาก
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสิทธิในการรับมรดกท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดจ้ากพยานหลกัฐานต่าง ๆ ตามท่ีทายาทผูย้ื่นค าขอ
จดทะเบียนโอนมรดกน ามาแสดงนั้นไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หากว่าทายาทผูข้อจดทะเบียนโอน
มรดกแจง้เท็จเก่ียวกบัสิทธิในการรับมรดกอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นทรัพยม์รดก โดยไม่แจง้ให้ทราบหรือปิดบงั
ทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกอ่ืน ท าให้พนกังานเจา้หน้าท่ีไม่ไดข้อ้เท็จจริงทั้งหมดว่า มีทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีการขอจดทะเบียนนั้นไดแ้ก่ใครบา้ง หรือในกรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนแจง้ให้ทราบถึงทายาทผู ้
มีสิทธิรับมรดกอ่ืน พนกังานเจา้หนา้ท่ีก็ตอ้งสอบสวนขอ้เท็จจริงต่อไปอีกวา่ ทายาทผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนโอน
มรดกนั้น มีสิทธิรับมรดกโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ ไม่วา่จะเป็นการสอบขอ้เท็จจริงในเร่ืองการเสียสิทธิใน
มรดกโดยทางใดทางหน่ึง หรือการสอบสวนขอ้เท็จจริงในกรณีท่ีมีพินยักรรมว่า พินยักรรมนั้นเป็นฉบบัท่ีแทจ้ริง
และท าข้ึนถูกตอ้งตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ ผูรั้บพินยักรรมมีสิทธิรับมรดกหรือไม่ เป็นตน้ ดงันั้น แม้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจสอบสวนขอ้เท็จจริง จะไดส้อบสวนหรือวินิจฉัยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสิทธิในการไดรั้บ
มรดกจากหลกัฐานตามท่ีทายาทผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนน ามาแสดงนั้นไปดว้ยความสุจริตในการปฏิบติัหน้าท่ีและ
ด าเนินการถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ก็ตาม แต่หากพยานหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีใช้ในวินิจฉัยซ่ึง
ไดม้าจากทายาทผูย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนเป็นเท็จ ยอ่มท าให้การจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดย
ทางมรดกนั้นเป็นไปโดยคลาดเคล่ือนหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ทายาทผูมี้
สิทธิรับมรดกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือผูรั้บพินยักรรมของเจา้มรดก และเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย หากมีการโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยน์ั้นต่อไป ตามหลกัผูรั้บโอนไม่มี
สิทธิดีกวา่ผูโ้อน 
 แมก้ารกระท าของทายาทผูข้อจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกตามมาตรา 81 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีแจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีอนัเป็นเท็จ 
จะเป็นความผิดอาญา ตามบทบญัญติัมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา “ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่เจา้
พนกังาน ซ่ึงอาจท าใหผู้อ่ื้นหรือประชาชนเสียหาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงพนั
บาท หรือทั้งจ  าทั้ งปรับ” และทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกหรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเสียหาย สามารถใช้สิทธิ
ฟ้องร้องให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายในความผิดฐานละเมิด ตามบทบญัญติัมาตรา 420 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์“ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวติก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ดี ท่านวา่ผูน้ั้น
ท าละเมิดจ าตอ้งใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” รวมทั้งฟ้องร้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบั
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพราะขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัทายาทผูมี้สิทธิรับ
มรดกไม่ถูกตอ้ง ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินก็ตาม แต่ในการฟ้องร้องด าเนินคดีต่าง ๆ ตอ้งใช้
ระยะเวลาในการรอผลการพิจารณาพิพากษาคดี และหากคู่กรณีไม่พอใจในผลการพิพากษาศาลชั้นตน้ มีการยื่น
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อุทธรณ์ ฎีกา จะยิ่งเกิดความล่าช้าออกไปอีก อีกทั้งในกรณีท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิไปสู่บุคคลอ่ืนก็จะเกิดความ
เสียหายมากยิง่ข้ึน  
 ทั้งน้ี กรณีปัญหาการกระท าของทายาทผูข้อจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทาง
มรดกตามมาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแจง้กบัพนักงานเจา้หน้าท่ีว่า  เจา้มรดกมีทายาทผูมี้สิทธิ
ไดรั้บมรดกเพียงผูข้อจดทะเบียนเท่านั้น โดยไม่ไดแ้จง้ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบวา่มีบุคคลอ่ืนมีสิทธิรับมรดก
ดว้ยนั้น จากค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1239/2506 ไดว้นิิจฉยัวา่ การกระท าดงักล่าวไม่เป็นเหตุใหท้ายาทนั้นเสียสิทธิ
ในมรดกโดยการถูกก าจดัมิให้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1605 เพราะการกระท า
ดงักล่าวไม่ใช่การยกัยา้ยหรือปิดบงัทรัพยม์รดกแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงการปิดบงัทายาทอ่ืนท่ีมีสิทธิรับมรดก
เท่านั้น จึงเช่ือไดว้า่ ปัญหาเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกเป็นไปโดย
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสิทธิในการรับมรดกท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีไดจ้ากพยานหลกัฐาน 
ต่าง ๆ ตามท่ีทายาทผูย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนโอนมรดกน ามาแสดงนั้นไม่ถูกตอ้ง ก็จะยงัคงเกิดข้ึนต่อไป 
 จากปัญหาดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในเร่ืองการจดทะเบียน
สิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดก วา่มีปัญหาเก่ียวกบับุคคลผูมี้สิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนอยา่งไร 
และมีแนวทางแกไ้ขหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งยงัไดศึ้กษาระบบการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้า
โดยทางมรดกของต่างประเทศ และค าพิพากษาของศาลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะไดน้ าไปศึกษาวิเคราะห์หาขอ้เสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงกฎหมายและแนวทางแกไ้ขปัญหา เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในเร่ืองการจดทะเบียน
สิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดก 
 2.  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา ววิฒันาการ และแนวคิดในการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงไดม้าโดยทางมรดก             
 3.  เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  
 4.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงไดม้าโดยทางมรดก 
 5.  เพื่อศึกษาหามาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเ้ป็นบทสรุปและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนซ่ึงเป็นทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกทุกคน 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 การจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกตามมาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดินไปโดยคลาดเคล่ือนหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสิทธิในการรับมรดกท่ีพนกังาน
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เจา้หน้าท่ีไดจ้ากพยานหลกัฐานต่าง ๆ ตามท่ีทายาทผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนโอนมรดกน ามาแสดงนั้นไม่ถูกตอ้ง 
เป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือผูรั้บ
พินยักรรมของเจา้มรดก เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการสร้างปัญหา
ให้แก่ทายาทผูถู้กกระทบสิทธิ ท่ีต้องมาฟ้องร้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น จึง
จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบับุคคลผูมี้สิทธิยื่นค าขอจดทะเบียน โดยก าหนดให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของผูจ้ดัการมรดกเท่านั้น  
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ศึกษาวจิยัเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาเอกสารต่าง ๆ และบทบญัญติัของกฎหมาย เช่น 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และกฎหมายของต่างประเทศ  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษาจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2516) และระเบียบกรมท่ีดินวา่ดว้ยการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงได้มาโดยทางมรดก พ.ศ. 2548 ค  าพิพากษาศาล หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบั
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางแกไ้ขปรับปรุง พฒันา
กฎหมาย ใหเ้กิดความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในเร่ืองการจดทะเบียน
สิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดก 
 2. ท  าใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมา ววิฒันาการ และแนวคิดในการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงไดม้าโดยทางมรดก 
 3. ท าใหท้ราบถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดก
ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 4. ท าใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงไดม้าโดยทางมรดก 
  5. ท าใหท้ราบถึงมาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเ้ป็นบทสรุปและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนซ่ึงเป็นทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกทุกคน 
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ผลการวจิัย 
 การจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกไปโดยคลาดเคล่ือนหรือไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย เพราะขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกไม่ถูกตอ้ง มีสาเหตุมาจากปัญหาหลายประการ ไดแ้ก่ 
ปัญหาทายาทผูข้อจดทะเบียนแจง้เท็จเก่ียวกบัสิทธิในการรับมรดก ซ่ึงในทางปฏิบติั พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะสอบสวน
วนิิจฉยัขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสิทธิในการรับมรดกของทายาทผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนโอนมรดกไปตามพยานหลกัฐานท่ี
ทายาทผูย้ืน่ค  าขอน ามาแสดงเป็นส่วนใหญ่ เวน้แต่ในกรณีท่ีสารบบท่ีดินอนัเป็นทรัพยม์รดกท่ีขอจดทะเบียนนั้น
มีหลกัฐานเก่าท่ีสามารถน ามาตรวจสอบสิทธิในการรับมรดกของเจา้มรดก แต่หากไม่มีหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจะน ามา
ตรวจสอบได้แลว้ พนักงานเจา้หน้าท่ีก็ตอ้งเช่ือถือตามพยานหลกัฐานท่ีผูข้อน ามาแสดง ซ่ึงโอกาสท่ีจะผิดพลาด
คลาดเคล่ือนยอ่มมีอยูม่าก ทั้งน้ี แมม้าตรา 81 จะก าหนดให้มีการประกาศการยื่นค าขอจดทะเบียนโอนมรดกโดย
ท าเป็นหนงัสือปิดไวใ้นท่ีเปิดเผยมีก าหนดสามสิบวนั เพื่อให้ทายาทซ่ึงมีสิทธิรับมรดกอ่ืน (หากมี) โตแ้ยง้ภายใน
ก าหนดเวลาท่ีประกาศ ซ่ึงถือเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีรัฐน ามาใชคุ้ม้ครองสิทธิของทายาทอ่ืน ดว้ยวา่สภาพสังคม
ครอบครัวไทยเปล่ียนไป สมาชิกในครอบครัวมีการประกอบอาชีพต่างถ่ินฐานมากข้ึน ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก
ภายในครอบครัวมีลกัษณะต่างคนต่างอยูม่ากข้ึน โอกาสท่ีทายาทซ่ึงมีสิทธิรับมรดกอ่ืนท่ีไม่ไดย้ื่นค าขอจดทะเบียน 
จะล่วงรู้ถึงการยื่นค าขอจดทะเบียนโอนมรดกตามประกาศท่ีปิดในทอ้งท่ีท่ีท่ีดินอนัเป็นทรัพยม์รดกตั้งอยู ่และ
มาโตแ้ยง้คดัคา้นจึงเป็นไปไดน้้อยมาก นอกจากน้ี การจดทะเบียนโอนมรดกท่ีมีทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรั้บมรดก
หลายคน ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวล
กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ขอ้ 4 (2) ให้ทายาทผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนสามารถน าหลกัฐานการไม่รับมรดกของ
ทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกในบญัชีเครือญาติมาแสดง โดยไม่ตอ้งน าทายาทดงักล่าวมาให้ถอ้ยค ายินยอมต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีไดน้ั้น พบวา่มีปัญหาเร่ืองการตรวจสอบวา่หลกัฐานนั้นเป็นหลกัฐานการไม่รับมรดกของทายาทอ่ืนใน
บญัชีเครือญาติจริงหรือไม่ เน่ืองจากสารบบท่ีดินไม่มีขอ้มูลและลายมือช่ือของทายาทดงักล่าวท่ีจะน ามาใช้
ตรวจสอบได ้อีกทั้งกรณีเป็นการโอนมรดกโดยมีพินยักรรม จะพบปัญหาเก่ียวกบัเอกสารท่ีผูข้อน ามายื่นวา่เป็น
พินยักรรมเสมอ ตั้งแต่การสอบสวนวินิจฉัยว่า พินัยกรรมนั้นเป็นฉบบัท่ีแทจ้ริงและท าข้ึนถูกตอ้งตามแบบท่ี
กฎหมายก าหนดหรือไม่ อีกทั้งพินยักรรมท่ีผูข้อน ามาแสดงนั้นเป็นพินยักรรมฉบบัสุดทา้ยของเจา้มรดกหรือไม่ 
และการตรวจพิสูจน์ลายมือช่ือท่ีลงในพินยักรรมวา่เป็นลายมือของเจา้มรดกผูท้  าพินยักรรมจริงหรือไม่ ซ่ึงเป็น
เพียงการตรวจสอบโดยการเทียบเคียงกบัลายมือช่ือของเจา้มรดกท่ีปรากฏในสารบบท่ีดินเท่าท่ีมีอยูเ่ท่านั้น ไม่ใช่
การตรวจพิสูจน์ลายมือทางวทิยาศาสตร์แต่อยา่งใด  
 ปัญหาจากสาระส าคญัของการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกท่ีท าให้
การจดทะเบียนไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าพิพากษาท่ี 69/2547 วินิจฉยัสาระส าคญั
ของการด าเนินการจดทะเบียนโอนมรดก ตามมาตรา 81 วา่ มิใช่เพียงแต่พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งด าเนินการให้
เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวธีิการอนัเป็นสาระส าคญัของการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์ง
ไดม้าโดยทางมรดกตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น แต่ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสิทธิในการรับมรดกอสังหาริมทรัพยท่ี์
ขอจดทะเบียนก็จะตอ้งชอบดว้ยกฎหมายดว้ย จึงจะมีผลให้การจดทะเบียนชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น การท่ีพนกังาน
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เจา้หนา้ท่ีด าเนินการถูกตอ้งทั้งรูปแบบ ขั้นตอน วธีิการตามท่ีกฎหมายก าหนด และไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตามท่ีผู ้
ขอแสดงหลกัฐานการมีสิทธิตามกฎหมายในขณะจดทะเบียน ก็ไม่อาจเป็นหลกัประกนัไดว้่า การจดทะเบียน
สิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกนั้นจะถูกตอ้งตามกฎหมายเสมอไป ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีและความเช่ือมัน่ของผูท่ี้จะท านิติกรรมเก่ียวกบัท่ีดินนั้น 
 ปัญหาเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีขาดความรู้และความเขา้ใจในการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์ง
ไดม้าโดยทางมรดก พนกังานเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจสอบสวนขอ้เท็จจริงจ าเป็นตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจกฎหมาย
มรดกในระดบัท่ีสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดทะเบียนโอนมรดกของต่างประเทศ
แลว้พบวา่ การจดทะเบียนโอนมรดกของต่างประเทศส่วนใหญ่ด าเนินการผา่นทางผูจ้ดัการมรดก การโอนมรดก
ของต่างประเทศจะตอ้งมีขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาล ซ่ึงถือเป็นการกลัน่กรองความถูกตอ้งในชั้นหน่ึงก่อน แต่
การจดทะเบียนโอนมรดกท่ีดินของประเทศไทย พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นพนกังานสอบสวนวินิจฉัย
ขอ้เท็จจริง เป็นพนกังานตรวจสอบลายมือ และเป็นตุลาการในกรณีท่ีมีการสอบสวนเปรียบเทียบเม่ือมีการโตแ้ยง้
เก่ียวกบัสิทธิในการรับมรดกของทายาทอีกดว้ย การปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานเจา้หน้าท่ีจึงมีโอกาสท่ีจะผิดพลาด
คลาดเคล่ือนไดค้่อนขา้งมาก 
 ปัญหาการให้ความคุม้ครองพนกังานเจา้หนา้ท่ี โดยท่ีการด าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบั
อสังหาริมทรัพย์มีความยุ่งยากมาก ทั้งในการตีความกฎหมายและการรับฟังขอ้เท็จจริง ในต่างประเทศ เช่น 
ออสเตรเลีย องักฤษ เยอรมนี สวเีดน แคนนาดา และญ่ีปุ่น ก าหนดให้หน่วยงานน้ีสังกดัอยูใ่นกระทรวงยุติธรรม 
และการด าเนินการจะตอ้งผ่านส านกังานทนายความ (solisitor) ก่อน และในต่างประเทศส่วนมากจะบญัญติัยกเวน้
ความรับผิดชอบของนายทะเบียนไว ้ถ้าหากได้กระท าการโดยสุจริต จะไม่บญัญติัในลกัษณะให้รับผิดตาม
กฎหมายแพ่งเร่ืองละเมิด เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทย แมปั้จจุบนัพนกังานเจา้หน้าท่ีจะไม่ตอ้งรับผิดทาง
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เน่ืองจากมีพระราชบญัญติัว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 แต่ความรับผดิในทางส่วนตวัในกรณีประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงก็ยงัมีอยู ่ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดท่ี 69/2547 ไม่มีประเด็นพิจารณาวา่ การท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดทะเบียน
โอนมรดกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ตอ้งรับผิดตามพระราชบญัญติัว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หน้าท่ี พ.ศ. 2539 หรือไม่ อย่างไร จึงยงัไม่อาจเป็นขอ้ยุติได้ว่า การจดทะเบียนท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีด าเนินการ
ถูกตอ้งทั้งรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการจดทะเบียน และไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตามท่ีผูข้อแสดงหลกัฐานการมีสิทธิ
ตามกฎหมายในขณะจดทะเบียน พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไม่ตอ้งรับผดิแต่อยา่งใด 
  ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกหรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเสียหาย แมก้ารกระท าของ
ทายาทผูข้อจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกตามมาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน ท่ีแจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีอนัเป็นเท็จ จะเป็นความผิดอาญา 
และทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกหรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเสียหาย สามารถใชสิ้ทธิฟ้องร้องให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายในความผดิฐานละเมิด รวมทั้งฟ้องร้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์ง
ไดม้าโดยทางมรดกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพราะขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกไม่ถูกตอ้ง ตาม
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มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินก็ตาม แต่ในการฟ้องร้องด าเนินคดีต่าง ๆ ตอ้งใช้ระยะเวลาในการรอผล
การพิจารณาพิพากษาคดี และหากคู่กรณีไม่พอใจในผลการพิพากษาศาลชั้นตน้ มีการยื่นอุทธรณ์ ฎีกา จะยิ่งเกิด
ความล่าชา้ อีกทั้งในกรณีท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิไปสู่บุคคลอ่ืน ก็จะเกิดความเสียหายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสิทธิในการ
ฟ้องร้องต่าง ๆ นั้น เป็นแต่เพียงมาตรการท่ีน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในเชิงเยียวยาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นมาตรการ
ท่ีจะน ามาใชป้้องกนัสิทธิของทายาทผูมี้สิทธิรับมรดกอ่ืนท่ีตอ้งไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งใด 
 ปัญหาเก่ียวกบัการแจง้เท็จปิดบงัทายาทอ่ืนไม่เป็นเหตุให้ทายาทนั้นเสียสิทธิในมรดกกรณีปัญหาการ
กระท าของทายาทผูข้อจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดกตามมาตรา 81 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแจง้กบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีวา่ เจา้มรดกมีทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บมรดกเพียงผูข้อจดทะเบียนเท่านั้น 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบวา่มีบุคคลอ่ืนมีสิทธิรับมรดกดว้ยนั้น จากค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1239/2506 
ไดว้ินิจฉัยในประเด็นเก่ียวกบัการเสียสิทธิในมรดกโดยการถูกก าจดัมิให้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 1605 โดยเห็นว่า การท่ีทายาทคนหน่ึงไปขอประกาศรับมรดกโดยไม่ระบุลงไปในบญัชี
เครือญาติวา่ยงัมีบุคคลอ่ืนเป็นทายาทอีกดว้ยนั้น ไม่ใช่เป็นเร่ืองยกัยา้ยหรือปิดบงัทรัพยม์รดกแต่อยา่งใด เป็นแต่
เพียงการปิดบงัทายาทอ่ืนท่ีมีสิทธิรับมรดกเท่านั้น จึงเช่ือไดว้า่ ปัญหาเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงไดม้าโดยทางมรดกไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสิทธิในการรับมรดกท่ีพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีไดจ้ากพยานหลกัฐานต่าง ๆ ตามท่ีทายาทผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนโอนมรดกน ามาแสดงนั้นไม่ถูกตอ้งก็
จะยงัคงเกิดข้ึนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรยกเลิกบทบญัญติัมาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีทายาทผูม้ีสิทธิรับมรดกยื่นค าขอ
จดทะเบียนโอนมรดกต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยตรง 
 2.  แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัมาตรา 82 วรรคหน่ึงและวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าท่ีของผูจ้ ัดการมรดกโดยค าสั่งศาลเท่านั้ นเป็นผูมี้สิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดม้าโดยทางมรดก ดงัน้ี 
 มาตรา 82 “การขอจดทะเบียนลงช่ือผูจ้ดัการมรดกในหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ใหผู้จ้ดัการมรดกโดย
ค าสั่งศาลยืน่ค  าขอพร้อมดว้ยน าหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินนั้น และหลกัฐานการเป็นผูจ้ดัการมรดกโดยค าสั่งศาล มา
แสดงต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 71 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการจดทะเบียนใหต้ามค าขอ  
 ในกรณีท่ีผูจ้ดัการมรดกซ่ึงไดมี้ช่ือในหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ขอจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย์
ซ่ึงไดม้าโดยทางมรดกให้แก่ทายาท ให้ผูจ้ดัการมรดกและผูไ้ดรั้บมรดกน าหลกัฐานส าหรับท่ีดินหรือหนงัสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินพร้อมดว้ยหลกัฐานในการไดรั้บมรดกมายื่นค าขอต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีตามมาตรา 71 เม่ือ
พนักงานเจา้หน้าท่ีสอบสวนพยานหลกัฐานและเช่ือไดว้่าผูข้อมีสิทธิได้รับมรดกแล้ว ให้พนักงานเจา้หน้าท่ี
ด าเนินการจดทะเบียนให้ตามท่ีผูข้อแสดงหลกัฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
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บทคดัย่อ 
  การพฒันาระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงคอุ์บลราชธานี มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศงานบริหารความ
เส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี โดย
พฒันาจากระบบงานเดิมท่ีบนัทึกขอ้มูลรายงานอุบติัการณ์ในรูปแบบเอกสาร  ขอบเขตของการวิจยัคือ พฒันา
ระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพให้สามารถจดัการขอ้มูลอุบติัการณ์ และรายงาน
ขอ้มูลอุบติัการณ์ โดยก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบและสามารถเรียกดูขอ้มูลผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลได้  เคร่ืองมือในการพฒันาคือ ภาษา PHP ร่วมกบัระบบจดัการฐานข้อมูล 
MySQL และประมวลผลผา่นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ Apache ใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใน
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน และผูใ้ชง้าน
ระบบซ่ึงประกอบดว้ย ระดบับริหาร ระดบัปฏิบติัการ รวมจ านวน 10 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี สามารถสนบัสนุนการบริหารงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบ
บริการสุขภาพ ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดเ้ป็นอยา่งดี ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมอยูใ่น
ระดบัดี  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัระบบงานเดิม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ:  บริหารความเส่ียง, ระบบสารสนเทศ 
 
 
 
* สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study and develop an information technology system for risk management in 
the health care services of Sappasittiprasong Hospital, Ubon Ratchathani and to find the efficiency of the 
information technology system. The researcher had studied and developed the old records from the paper-
based system to the IT system. The framework of the study was to develop an information technology system 
for risk Management in the health care service that allows the users to get access to the system. According to 
their accessibilities, they would be able to search the information needed through Intranet in the hospital. The 
device used for developing the program was PHP Language and MySOL Data base. The program processed 
the collected data through Apache web server. A questionnaire with five rating scale was also used for the 
evaluation of the efficiency of the system, together with three computer experts and 10 users from both 
administration and operation department were involved in the evaluation. The data were analyzed by means 
and standard deviation. The result showed that the information technology system for risk management in the 
health care services of Sappasittiprasong Hospital, Ubon Ratchathani was able to be effectively used through 
the internet. Moreover, the evaluation of the program revealed that the system was rated at a good level of 
efficiency and could be able to apply to use effectively in the hospital. 
Keywords:  risk management.  information system. 
 

บทน า 
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี มีสถานะเป็นโรงพยาบาลระดบัศูนย ์ถือเป็นโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ มียอดใหบ้ริการเฉล่ีย 2,890 รายต่อวนั มีวสิัยทศัน์คือ “เป็นโรงพยาบาลศูนยช์ั้นน าดา้นวิชาการ บริการ 
และส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพท่ีเป็นเลิศในระดบัสากล” อีกทั้งทางโรงพยาบาลอยู่ในช่วงการด าเนินการ
พฒันาเพื่อให้ไดรั้บการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ดงันั้นในทุกระบบงานจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี
และมีการน าทฤษฎีหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารจดัการมาประยุกตใ์ชใ้นงานนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร 
 งานบริหารความเส่ียงเป็นอีกหน่ึงระบบท่ีเป็นกลไกส าคญัในการบริหารจดัการองค์กรให้มีคุณภาพ 
กล่าวคือ การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความมัน่ใจวา่ความเส่ียงทั้งหมดท่ีมีผลกระทบ
ส าคญัทั้งจากภายในและภายนอกท่ีมีต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร จะไดรั้บการพิจารณาและจดัการให้
หมดไปหรือลดนอ้ยลงซ่ึงจะท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แต่ทั้งน้ี การบริหารความ
เส่ียงดงักล่าวนอกจากจะตอ้งมีการด าเนินการทัว่ทั้งองคก์รแบบบูรณาการ ยงัตอ้งให้ความส าคญัในการก าหนด
ผูรั้บผดิชอบต่อกิจกรรมการควบคุม (control activities) เพื่อพิจารณาประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงท่ีได้
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั และหรือพิจารณาการปฏิบติัเพิ่มเติมท่ีจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการ
ความเส่ียง มีการติดตาม (monitoring) เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่การจดัการความเส่ียง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และ
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การบริหารความเส่ียงไดน้ าไปใชทุ้กระดบัขององคก์ร มีการรายงานความเส่ียงทั้งหมดท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารต่อผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบ และมีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร (information & 
communication) ให้แก่บุคลากรทุกคนไดรั้บรู้และเขา้ใจอย่างทัว่ถึง จะสามารถช่วยให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ระบบงานบริหารความเส่ียงของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ท่ีผ่านมา การแจง้ปัญหาหรือรายงาน
อุบติัการณ์ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะเป็นรูปแบบเอกสาร ท าให้เกิดการล่าช้าหรือขอ้มูลอาจ
คลาดเคล่ือนได้ ขาดประสิทธิภาพในการสืบคน้ขอ้มูลหรือท าสถิติต่าง ๆ ไม่ตอบสนองความต้องการด้าน
สารสนเทศของผูบ้ริหาร และยงัเส่ียงต่อการสูญเสียขอ้มูลอีกดว้ย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบ
สารสนเทศของระบบงานบริหารความเส่ียงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคข้ึ์น เพื่อแกไ้ขปัญหาของระบบงาน
เดิมท่ีไม่ตอบสนองรูปแบบการพฒันาองคก์รในยคุน้ี ระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงท่ีพฒันาข้ึนใหม่จะ
ใช้ความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ ในการแจง้ปัญหาหรือรายงานอุบติัการณ์ ผูรั้บผิดชอบพื้นท่ีสามารถ
กระท าไดท้นัทีและแจง้ให้หวัหนา้ส่วนงานรับทราบ แลว้จึงรายงานต่อคณะกรรมการ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถูก
บนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล ทั้งน้ีเพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพ ให้
ใชง้านฐานขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี 
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 พฒันาระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงด้านระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์อุบลราชธานี โดยความสามารถของระบบมีดงัน้ี  1) รวบรวมขอ้มูลการแจง้ปัญหาความเส่ียงและ
อุบติัการณ์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี   2) สรุปขอ้มูลการแจง้ปัญหาความเส่ียงและ
อุบติัการณ์ต่องานบริหารความเส่ียงเพื่อรายงานต่อผูบ้ริหารได ้ 3) สนบัสนุนการท างานผ่านระบบเครือข่าย
ทอ้งถ่ิน (LAN)  4) ก าหนดสิทธิในการใชง้านตามลกัษณะของผูใ้ช ้ 5) ผูบ้ริหารสามารถดูรายงานขอ้มูลของ
บุคลากรขอ้มูลความเส่ียงและอุบติัการณ์ได ้ 6) หวัหนา้ส่วนงานสามารถรวบรวมขอ้มูล บนัทึกขอ้มูลความเส่ียง
และอุบติัการณ์ และเม่ือคดักรองหรือลงรับแลว้ผูใ้ชง้านระดบัเจ้าหนา้ท่ีจะปรับปรุงขอ้มูลไม่ได ้  7) เจา้หนา้ท่ี
สามารถดูขอ้มูลของตนเองและสามารถปรับปรุงขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีหวัหนา้ยงัอนุญาตให้ปรับปรุงขอ้มูลได้ และ 
8) ผูดู้แลระบบสามารถบนัทึกขอ้มูล เพิ่มขอ้มูล ลบขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ก าหนดสิทธ์ิการใชง้านให้กบัผูใ้ชแ้ต่ละ
ระดบัได ้
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เคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ  ไดแ้ก่  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประกอบดว้ย CPU Intel core 2 Duo 2.10 GHz, 
RAM 1 GB, Harddisk 160 GB    อุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ประกอบดว้ย  ระบบปฏิบติัการ Microsoft windows7, 
ระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL, PHP 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี 
 ระบบบริการสุขภาพ หมายถึง ระบบบริการต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกนั
โรค และปัญหาท่ีคุกคามสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีเป็นแบบผสมผสาน หรือเฉพาะ
ดา้น หรือเฉพาะเร่ือง แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ ระบบบริการระดบัปฐมภูมิ ระบบบริการระดบัทุติยภูมิ และระบบ
บริการระดบัตติยภูมิ  
 อุบัติการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการใหบ้ริการระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล 
 ระบบ หมายถึง ระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงด้านระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงคอุ์บลราชธานี 
  

วธิีด าเนินการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนคือ แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเกิร์ต ประกอบดว้ยมาตรอนัดบั 
เชิงคุณภาพ 5 อนัดบั และมาตรอนัดบัเชิงปริมาณ 5 อนัดบั แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ ด้านการติดต่อระหว่าง
โปรแกรมกบัผูใ้ช ้(usability test) ดา้นการประมวลผลของโปรแกรม (functional test) ดา้นการตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้(functional requirement test) และดา้นความปลอดภยัของโปรแกรม (security test)  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการวดัค่ากลางของ
ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียเลขาคณิต (arithmetic mean) หรือค่าเฉล่ีย (mean) และวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชค้่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) 
 

ผลการวจิัย 
 1.  การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ไดค้่าเฉล่ียระดบัประสิทธิภาพของระบบเท่ากบั 
4.24  แสดงวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนมามีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
 2.  การประเมินความคิดเห็นของผูใ้ช้งานทัว่ไป ประกอบด้วยระดับผูบ้ริหารและผูใ้ช้งานระดับ
ปฏิบติัการ 10 คน ไดค้่าเฉล่ียระดบัประสิทธิภาพของระบบโดยกลุ่มผูบ้ริหารเท่ากบั 4.17 และค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ปฏิบติัการเท่ากบั 4.18 แสดงวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนมามีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
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อภิปรายผลการวจิัย 
 ผูเ้ช่ียวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผูใ้ชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทัว่ไป มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศงานบริหารความเส่ียงดา้นระบบบริการสุขภาพ ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นความถูกตอ้งและตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ ดา้นความสามารถในการท างานตามหนา้ท่ีท่ีมีอยูใ่นโปรแกรม ดา้นความสามารถ
ในการใชง้านของโปรแกรม และดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยภาพรวมประสิทธิภาพของโปรแกรม
อยูใ่นระดบัดี อาจเป็นเพราะวา่การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความเส่ียงเพียงดา้นระบบบริการสุขภาพเท่านั้น 
ท าให้สามารถแกปั้ญหาท่ีระบบงานเดิมประสบอยู ่และตอบสนองความตอ้งการของการใช้สารสนเทศในการ
บริหารจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรอนงค ์คุรุนาถ (2553) ท่ี
พฒันาระบบบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาล มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อวเิคราะห์และจดัล าดบัความ 
ส าคญัของความเส่ียงในแต่ละหน่วยงานโดยใชเ้คร่ืองมือทางคุณภาพ  และ 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาระบบ 
บริหารความเส่ียงเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วย มุ่งเนน้การแกปั้ญหากระบวนการท างานในเชิงระบบ ไดผ้ลว่า 
ระบบบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นเพียงการรายงานอุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น เคร่ืองมือท่ีดี
ในการประเมินความเส่ียงจะสามารถน าไปวเิคราะห์ หาสาเหตุและผลกระทบ เพื่อน าไปหามาตรการป้องกนัเชิง
ระบบได ้
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การพฒันาโปรแกรมสนับสนุนการบริหารงานพฒันานักเรียน 
โรงเรียนดอนตาลวทิยา อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

THE DEVELOPMENT OF A COMPUTER PROGRAM TO SUPPORT  
THE MANAGEMENT OF STUDENT DEVELOPMENT AT DONTAN 

WITTAYA SCHOOL, DONTAN DISTRICT, MUKDAHAN PROVINCE 
 

ปรียา พ้นภัย*  
Preeya  Ponpai 

 

บทคดัย่อ 
การพฒันาโปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน  โรงเรียนดอนตาลวิทยา อ าเภอดอนตาล 

จงัหวดัมุกดาหาร มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระบบการบริหารงานพฒันานกัเรียนของโรงเรียน
ดอนตาลวทิยา 2) เพื่อพฒันาโปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน และ 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
โปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน โดยท าการศึกษาและพฒันาจากระบบงานเดิมท่ีบนัทึกขอ้มูล
นกัเรียนรายบุคคลโดยใชเ้อกสาร ขอบเขตของการวจิยั คือ พฒันาโปรแกรมให้สามารถจดัการและรายงานขอ้มูล
สารสนเทศนกัเรียนรายบุคคลได ้โดยครูท่ีปรึกษา ผูบ้ริหารนกัเรียน และผูป้กครองนกัเรียน สามารถเรียกดูขอ้มูล
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือในการพฒันา คือ โปรแกรมภาษา PHP เขียนโปรแกรมร่วมกบัระบบฐานขอ้มูล
เชิงสัมพนัธ์ท่ีสร้างดว้ยโปรแกรม MySQL และประมวลผลผ่านเวบ็ Apache ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ในการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 23 คน สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า โปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน 
โรงเรียนดอนตาลวิทยา อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร นั้น ผูดู้แลระบบ ครูท่ีปรึกษา ผูบ้ริหาร นกัเรียน และ
ผูป้กครอง สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขและสืบคน้ขอ้มูลตามสิทธ์ิของผูใ้ช้ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการ
ประเมินดา้น Function requirement test ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ดา้น Function test ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ดา้น 
Usability test ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ดา้น Security test ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 สรุปภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบั
ดี ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 สรุปวา่สามารถน าไปประยกุตใ์ชแ้ทนระบบงานเดิมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: โปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน 
 

 
 
 
* สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 



312 

 

 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the management system of student development at 
Dontan Wittaya School, develop a computer program to support the management of the student development, 
and find the efficiency of the computer program used to support the management system of student 
development. In the past the school used paper to record data of the students individually, however, this 
research aimed to develop the program for managing and reporting the information of each student online. 
Thus, the advisors, school administrators, students, and parents were able to search information through 
internet. The research instrument for the program development was PHP language for the program writing on 
the relative data base developed by MySQL and processed through Apache web. A questionnaire with a five-
level rating scale was also used to evaluate the efficiency of the program by twenty-three experts on computer 
programs. The data gathered by this questionnaire was analyzed by using mean and standard deviation. 
 The results showed that the developed program was able to be used efficiently for the management of 
the student development, allowing the supervisors, counseling teachers, school administrators, students, and 
parents to add, delete, edit and search the information through internet according to their right to do so. The 
results of the evaluation revealed that the mean score is 4.17 on the function requirement test, 4.44 on the 
Function Test, 4.31 on Usability Test and 4.16 on the Security Test. In conclusion, the evaluation of each test 
revealed the mean score was 4.27 and it was considered to be in a good level and was able to substitute new 
system for paper-based more efficiently.   
Keyword:   computer program to support the management of student development.  
 

บทน า 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (กรมสามญัศึกษา, 2542, หนา้ 6) ไดก้ าหนดความ
มุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข (มาตรา 6) 
 โรงเรียนดอนตาลวทิยา อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา จดัการเรียนการสอน
ในระดบัมธัยมศึกษา ช่วงชั้นท่ี 3-4 งานพฒันานกัเรียนเป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างการบริหารจดัอยูใ่นกลุ่มบริหาร
ทัว่ไป มีหนา้ท่ีในการจดัท าและรายงานสารสนเทศนกัเรียนรายบุคคล  ติดตาม ช่วยเหลือและแกไ้ขพฤติกรรม
นกัเรียน ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน การจดัท าระบบสารสนเทศผูเ้รียนรายบุคคลในปัจจุบนัยงัจดัเก็บขอ้มูลอยู่
ในรูปเอกสาร เช่น ขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน ขอ้มูลครอบครัว ขอ้มูลพฤติกรรม เป็นตน้ โดยครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น
เป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลแลว้ส่งใหง้านพฒันานกัเรียนรวบรวม สรุปและรายงานผูบ้ริหาร 
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การจดัท าสารสนเทศของงานพฒันานกัเรียนในปัจจุบนัยงัไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใชใ้นการจดัการขอ้มูล 
ท าให้เกิดปัญหาการจดัเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบนั ขอ้มูลซ ้ าซ้อนไม่สมบูรณ์ ขาดความน่าเช่ือถือ การรายงาน
สารสนเทศเก่ียวกบันกัเรียนไม่สามารถกระท าไดใ้นเวลารวดเร็ว ประกอบกบับุคลากรในงานพฒันานกัเรียนมี
จ านวนน้อย ในแต่ละปีโรงเรียนตอ้งใช้งบประมาณจ านวนมากในการจดัท าแบบฟอร์มเอกสารส าหรับบนัทึก
ขอ้มูลจากปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาโปรแกรมท่ีท างานผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เพื่อช่วยสนับสนุนในการจดัท าสารสนเทศงานพฒันานกัเรียน บนัทึกติดตามพฤติกรรมและคดักรองนกัเรียน
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดขอ้ผิดพลาดในการจดัท าและรายงานสารสนเทศ  ได้สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ ผูบ้ริหารสามารถน าสารสนเทศประกอบการตดัสินใจในการบริหารงานของโรงเรียน
ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาระบบการบริหารงานพฒันานกัเรียนของโรงเรียนดอนตาลวทิยา จากครู ผูบ้ริหาร และ
เอกสารของงานพฒันานกัเรียน 
 2.  เพื่อพฒันาโปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน 

3.  เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ผูว้ิจยัพฒันาโปรแกรมสนับสนุนการบริหารงานพฒันานักเรียนครอบคลุมเฉพาะการจดัท าและ
รายงานสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล  ขอบเขตความสามารถของโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมี 5 ระบบงานย่อย 
ได้แก่ 1) ระบบจดัการผูใ้ช้  2) ระบบจดัการขอ้มูลพื้นฐาน  3) ระบบจดัการขอ้มูลพฤติกรรม   4) ระบบ
จดัการเวลาเรียน  5) ระบบจดัการขอ้มูลการคดักรองนักเรียน  โดยใชข้ั้นตอนวิธีในการพฒันาระบบงาน
คอมพิวเตอร์แบบ 5 ขั้นตอน (system development life cycle: SDLC ) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2548, หนา้ 50) 
เพื่อให้โปรแกรมสามารถท างานตอบสนองความตอ้งการขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  มี 2 ส่วน คือ 1) โปรแกรมสนบัสนุนการบริหาร งานพฒันานกัเรียน โรงเรียน

ดอนตาลวิทยา อ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร พฒันาจากโปรแกรมภาษา PHP และโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 
MySQL  และ  2) แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น Function 
requirement test  ดา้น Function test  ดา้น Usability test  และดา้น Security test  ใชเ้กณฑ์มาตรอนัดบั (rating 
scale) ของไลเกิร์ต ประกอบดว้ยเชิงคุณภาพ 5 อนัดบั และเชิงปริมาณ 5 อนัดบั (สุวฒัน์ บรรลือ, 2544, หนา้ 46) 
โปรแกรมตอ้งมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.51ข้ึนไป จึงจะยอมรับวา่โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการใชง้านไดใ้น
สภาพการท างานจริง 
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ภาพท่ี 1  ระบบการท างานของโปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน 
 

ขั้นตอนการพฒันาระบบ 
1.  ศึกษาระบบงานพฒันานกัเรียนดว้ยการสังเกตและสัมภาษณ์บุคลากรท่ีปฏิบติังานและผูบ้ริหาร ศึกษา

ระเบียบแนวปฏิบติั และรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  วเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบงานใหม่ 

 3.  ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ดว้ยวิธี Black box test โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
และผูใ้ชง้านโปรแกรม จ านวน 20 คน  

การวเิคราะห์ข้อมูล  ใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวดัค่ากลางของขอ้มูล โดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic 
mean) และวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชค้่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) 
 

ผลการวจิัย 
1. ไดโ้ปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียนครอบคลุม  5 ระบบงานยอ่ย โดยโปรแกรม

สามารถท างานบนเคร่ืองแม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการ Linux และเรียกใชง้านผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยใช ้Web browser ดงัภาพท่ี 2-5 
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ภาพท่ี 2  หนา้จอแสดงผลส าหรับผูดู้แลระบบ 
 

   

ภาพท่ี 3  หนา้จอแสดงผลส าหรับครู 
 

   

ภาพท่ี 4  หนา้จอแสดงผลส าหรับผูป้กครองนกัเรียน 
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ภาพท่ี 5  หนา้จอรายงานส าหรับผูบ้ริหาร 
 

2.  การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม   ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1-3 
 
ตารางท่ี 1  ค่าสถิติจากการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมโดยผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น 
 

รายการประเมิน X  SD ระดบัประสิทธิภาพ 
1. การประเมินดา้น Functional requirements test 4.04 0.25 ดี 
2. การประเมินดา้น Functional test 4.63 0.31 ดี 
3. การประเมินดา้น Usability test 4.43 0.31 ดี 
4. การประเมินดา้น Security test 4.27 0.32 ดี 
ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมทุกดา้น 4.34 0.29 ดี 

 
ตารางท่ี 2  ค่าสถิติจากการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมโดยผูใ้ชใ้นแต่ละดา้น 
 

รายการประเมิน X  SD ระดบัประสิทธิภาพ 
1. การประเมินดา้น Functional requirements test 4.30 0.20 ดี 
2. การประเมินดา้น Functional test 4.25 0.13 ดี 
3. การประเมินดา้น Usability test 4.19 0.17 ดี 
4. การประเมินดา้น Security test 4.06 0.26 ดี 
ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมทุกดา้น 4.20 0.19 ดี 
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ตารางท่ี 3  การประเมินหาประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้าน 
 

สรุปรายการประเมิน  X  SD ระดบัประสิทธิภาพ 
1.ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ  

4.34 0.29 ดี 

2.ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดย
ผูใ้ช ้ 

4.20 0.19 ดี 

ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมทั้งหมด  4.27 0.24 ดี 
 

3.  โปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน โรงเรียนดอนตาลวิทยา อ าเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร ท่ีประยุกต์ใช้ระหว่างโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL และเทคโนโลยีด้านเครือข่าย ท าให้
โปรแกรมสามารถท างานผา่นระบบอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.  ประสิทธิภาพของโปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน โรงเรียนดอนตาลวิทยา อ าเภอ
ดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร  ดา้น Function requirement test มีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินในภาพรวม มีค่าเท่ากบั 4.04 และผูใ้ชง้านประเมินในภาพรวม มีค่าเท่ากบั 4.30 แสดงว่า 
โปรแกรมมีความถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านอยูใ่นระดบัดี  ดา้น Function test มีประสิทธิภาพ
และความสามารถในการประมวลผลตามหนา้ท่ีของโปรแกรม  โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินในภาพรวม มีค่าเท่ากบั 
4.63 และผูใ้ชง้านประเมินในภาพรวม มีค่าเท่ากบั 4.25 แสดงให้เห็นวา่ โปรแกรมสามารถประมวลครอบคลุม
การท างานตามหนา้ท่ีท่ีมีอยูใ่นโปรแกรมและตอบสนองในการท างานไดอ้ยูใ่นระดบัดี  ดา้น Usability test มี
ประสิทธิภาพดา้นการติดต่อระหวา่งโปรแกรมกบัผูใ้ช ้  โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินในภาพรวม มีค่าเท่ากบั 4.43 
และผูใ้ชง้านประเมินในภาพรวม มีค่าเท่ากบั 4.19 แสดงวา่โปรแกรมมีการจดัรูปแบบท่ีสะดวกและง่ายต่อการใช้
งานอยูใ่นระดบัดี  ดา้น Security test มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยั โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินใน
ภาพรวม มีค่าเท่ากบั 4.27 และผูใ้ชง้านประเมินในภาพรวม มีค่าเท่ากบั 4.06 แสดงวา่โปรแกรมมีการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลอยูใ่นระดบัดี 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 1. ผู ้เช่ียวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผูใ้ช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมสนบัสนุนการบริหารงานพฒันานกัเรียน  โรงเรียนดอนตาลวิทยา อ าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัดี อาจเป็นเพราะการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในหน่วยงานเดียว ท า
ให้การพฒันาโปรแกรมสะทอ้นถึงความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาท่ีแทจ้ริงของงานพฒันานกัเรียนโรงเรียน
ดอนตาลวทิยา ซ่ึงก าลงัประสบอยูใ่นปัจจุบนัได ้
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 2. ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมพใ์จ มุ่งป่ันกลาง (2547) ท่ีพฒันาการจดัระบบสารสนเทศ
งานกิจการนกัเรียน โรงเรียนคลองแจง้วิทยา อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ไดผ้ลวา่ หลงัจากการด าเนินการ
พฒันาตามหลกัการ 5 ขั้นตอน โรงเรียนไดร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือนกัเรียนหรือระบบ SDQ 
(strengths and difficulties questionnaire) ท าให้สามารถบนัทึกขอ้มูลคน้หาขอ้มูลรายบุคคลและปรับเปล่ียน
ขอ้มูลไดทุ้กคน ได้ระบบสารสนเทศงานกิจการนกัเรียนท่ีมีความสมบูรณ์เหมาะสม และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Cadinale (1982) ท่ีศึกษาวิธีการจดัระบบของขอ้มูลเพื่อน ามาบูรณาการใชก้บัโรงเรียนของรัฐบาล 
พบวา่ ร้อยละ 90 ข้ึนไป ใชค้อมพิวเตอร์อ านวยความสะดวกในการบริหารโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ และยงัพบวา่
มีแนวโน้มท่ีจะจดัหาคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการบริหารกิจการนกัเรียน การเงิน และการ
วางแผนดว้ย 
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ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา 
ในช้ันพนักงานสอบสวน 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES ON 
THE ACCUSED RIGHT’S INVESTIGATORY PROCESS PROTECTION 

 
พงศ์พนัธ์    วิรัชอารีกุล* 
Pongpan Viratareekul 

 

บทคดัย่อ 
 บทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดใ้หค้วามส าคญักบัสิทธิความเท่าเทียมกนัของประชาชน
ในสิทธิและเสรีภาพซ่ึงบุคคลใดจะละเมิดมิได ้ขณะเดียวกนัรัฐธรรมนูญก็บญัญติัใหท้นายความมีส่วนส าคญัต่อ
กลไกกระบวนการยติุธรรมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากในทุกชั้นพิจารณาคดีทนายความสามารถช่วยเหลือทางกฎหมายได ้
ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีอยูใ่นคดีอาญาไดรั้บการคุม้ครองตามสิทธิและเสรีภาพแห่งตนไปดว้ย ขณะท่ีเจา้พนกังาน
ต ารวจผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในระบบงานยติุธรรมโดยตรง การสอบสวนผูต้อ้งหาจึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี โดยตระหนกั
ถึงบทบาทของตนรวมทั้งสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาเพื่อป้องกนัการละเมิดและขดัต่อบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย   
               จากการวิจัยพบว่า ทนายความเป็นผูส้ าคัญอย่างมากต่อผูต้้องหา หากแต่เรียกแล้วไม่มาหรือไม่แจ้ง
เหตุขดัขอ้งหรือแจง้แลว้แต่ไม่มาพบ ท าให้ผูต้อ้งหาเสียโอกาสในการไดรั้บการช่วยเหลือและต่อสู้คดี รวมทั้ง
งบประมาณท่ีใชใ้นการจดัหาทนายความก็ยงัเป็นปัญหาส าคญั เพราะโดยเฉล่ียแลว้ปัจจุบนัประชากรในประเทศไทย
ประมาณ 67 ลา้นคน แต่รัฐอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเฉล่ียจากงบประมาณท่ีไดรั้บ
คิดเป็น 75 สตางคต่์อประชาชน 1 คนเท่านั้น ซ่ึงเป็นเหตุให้การจดัหาทนายความให้ผูต้อ้งหาไม่มีประสิทธิภาพ
รัฐควรจดัสรรงบประมาณให้มากข้ึนกว่าน้ี ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือผูต้อ้งหาซ่ึงนบัวนัมีแต่จะ
มากข้ึน การไม่แจง้สิทธิใหก้บัผูต้อ้งหาก็ยงัเป็นมูลเหตุท่ีท าให้ผูต้อ้งหาไม่ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเพราะเพียงรับ
ฟังเป็นพยานหลกัฐานไม่ไดเ้ท่านั้น ซ่ึงเป็นการเปิดช่องว่างให้กบัพนกังานสอบสวนเลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั
ท าใหผ้ลเสียตกอยูก่บัผูต้อ้งหา การมีส่วนไดเ้สียของพนกังานสอบสวนก็ยงัไม่มีกฎหมายรองรับและเปิดโอกาส
ใหก้บัผูต้อ้งหาตั้งรังเกียจไดเ้ช่นองคก์รอ านวยความยติุธรรมอ่ืน  

  ดงันั้น รัฐควรปรับปรุงแกไ้ขบทลงโทษแก่ทนายความเพื่อใหสิ้ทธิของผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน
ไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา หรืออาจจดัตั้งระบบการใหค้วาม 

 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายมหาชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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ช่วยเหลือผูต้้องหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยอาจยึดหลักหรือใช้แนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใช้ระบบ
ส านกังานทนายความจ าเลยของรัฐ (public defender system) เพื่อขจดัปัญหาเร่ืองเรียกทนายความแลว้ไม่มา และ
งบประมาณอนัจ ากดัท่ีตอ้งจ่ายเป็นรายคดีใหจ่้ายเป็นเงินเดือนและท าหนา้ท่ีดัง่เจา้พนกังานของรัฐ โดยรัฐจะตอ้ง
สนับสนุนจดัสรรงบประมาณอนัเป็นภาษีของประชาชนให้เพื่อการน้ีด้วย ควรแก้ไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 134/4 วรรคสาม เพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูต้อ้งหาอนัพึงไดรั้บและควรมี
บทบญัญติัการตั้งรังเกียจพนักงานสอบสวนท่ีมีส่วนได้เสีย เพื่อประสิทธิภาพการอ านวยความยุติธรรมอย่าง
แทจ้ริง 
ค าส าคัญ: ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย, สิทธิของผูต้อ้งหา 

 

ABSTRACT 
   Provisions of the Constitution of the Kingdom of Thailand emphasize the equal rights of citizens’ 
rights and freedom as inviolable persons.  The Constitution also provides that a lawyer is important in the 
process of mechanism.  Because the lawyer of proceedings can assist in all legal actions, the accused or 
defendant in a criminal case is protected by the rights and freedom of a person.  Since the police officers are 
involved in the criminal justice system, in conducting an investigation, they treat the accused with awareness 
of their role and rights of the accused to prevent abuse contrary to the provisions of the Constitution of the 
Kingdom of Thailand. 
 The research found that lawyers were the most important to the accused. If lawyer could not be 
found, the accused lost the opportunity to get help in fighting the case. The budget for the provision of a 
lawyer was an important issue. The currently estimated average population of 67 million people in the state 
subsidized the cost of the legal aid budget, representing an average of 0.75 bath of one per person only. This was 
why the provision of lawyers for the accused was inefficient. The government should allocate more for the benefit 
of the accused. The accused were not entitled to a cause that they were not entitled to protection.  Because, 
just listening to the evidence was not only an open space for the official practice of discrimination or 
disadvantage lies with the accused.  Benefits to investigation police had no legal support and allowed an 
opportunity for accused undesirably, the same as other legal institutes. 
 The government should amend the Penal Law to the right of the accused officers as protected in the 
Constitution and the Code of Criminal Procedure. Or it may establish a system to assist the accused as well as 
follow the principles or guidelines of the United States.  The law should be used to establish the defendant's 
attorney's office of the State (Public Defender System) to eliminate the problem of absent lawyers or limited 
budget. By this way, the lawyers, like state officers, will be paid monthly salary, instead. The budget from the 
tax has to be allocated for this purpose, too. The Code of Criminal Procedure, Section 134/4, paragraph three, 
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should be amended to protect the rights of the accused. There should be provisions of the prejudice against 
the stakeholder investigation police for the real efficiency of the administration of justice. 
Keywords:  legal problems and obstacles.  accused right’s. 

 

บทน า 
 การสอบสวนนั้นถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของกระบวนการทางยุติธรรม การท่ีเจา้พนกังานอยัการจะยื่น
ฟ้องจ าเลยต่อศาล จะตอ้งมีการด าเนินการสอบสวนผูน้ั้นเสียก่อน หากไม่ไดรั้บการสอบสวนก็ให้ถือวา่การฟ้อง
นั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สามารถฟ้องร้องผูต้อ้งหาต่อศาลได ้ต ารวจในฐานะพนกังานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีความเป็นเจา้พนักงานท่ีมีหน้าท่ีและบทบาทโดยตรงเก่ียวกบัการสืบสวน
สอบสวนการจบักุมและปราบปรามผูก้ระท าผดิในคดีต่าง ๆ ดงันั้น ภาระงานต่าง ๆ ท่ีส าคญัของต ารวจจึงเขา้ไป
มีส่วนส าคญัในสิทธิและเสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยตรง 
 รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท าให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจใน
ฐานะพนักงานสอบสวนตอ้งละเอียดรอบคอบต่อการค านึงถึงสิทธิของผูต้อ้งหาเป็นอย่างมาก ตอ้งใช้ความ
ระมดัระวงัในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนและสอบสวน ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมี
บทบญัญติัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวห้ลายประการ เช่น มาตรา 30 ไดบ้ญัญติัถึงความเสมอภาคของ
บุคคลโดยบุคคลย่อมเสมอกนัในทางกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองเท่าเทียมกนั มาตรา 40 บทบญัญติัท่ี
เก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึงบุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในมาตรา 40(3) บุคคลย่อมจะมี
สิทธิให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม มาตรา 40(4) สิทธิของผูเ้สียหาย 
ผูต้อ้งหา โจทย ์จ  าเลย คู่กรณี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพยานในคดีมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการด าเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
 กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทยนั้น กล่าวไดว้า่ผูต้อ้งหาและจ าเลยตอ้งตกอยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบฝ่าย
โจทก์มาโดยตลอด ปัจจุบนัก็ยงัคงอยู่ในฐานะเช่นนั้น ทั้งน้ี เพราะรัฐไดจ้ดัตั้งระบบของต ารวจ และอยัการท่ี
เขม้แข็งข้ึน เพื่อป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมดว้ยงบประมาณมหาศาล ซ่ึงระบบงานสืบสวนสอบสวน
และฟ้องร้องคดีอาญาท่ีทรงประสิทธิภาพน้ี มกัจะถูกฝ่ายผูเ้สียหายและรัฐน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือด าเนินคดีอาญา
แก่ผูต้อ้งหาและจ าเลย โดยท่ีฝ่ายผูต้อ้งหาและจ าเลยแทบจะไม่มีโอกาสไดใ้ชเ้คร่ืองมือหรือกลไกของรัฐมาช่วย
ใหอ้ยูใ่นฐานะท่ีจะต่อสู้กบัฝ่ายโจทกไ์ดเ้ลย นอกจากความเสียเปรียบอยา่งยิ่งดงักล่าวแลว้ ผูต้อ้งหาและจ าเลยใน
คดีอาญาของไทยส่วนใหญ่มกัจะอยูใ่นฐานะยากไร้ ขาดความรู้ และไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีโอกาสไดรั้บอนุญาต
ใหป้ล่อยชัว่คราว (no right to bail) ไม่มีโอกาสไดรั้บความช่วยเหลือจากทนายความ (no right to counsel) จึงไม่
มีโอกาสไดต่้อสู้คดีอยา่งยติุธรรม (no right to defend) (ประสพสุข บุญเดช, 2545) การไดรั้บบริการช่วยเหลือให้
ค  าแนะน าหรือการไดรั้บสิทธิแกต่้างคดีจากทนายความจึงเป็นหนทางท่ีช่วยเยยีวยาทางหน่ึง  
  จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการคุม้ครองสิทธิ
ของผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน ซ่ึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจะช่วยเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการท างาน
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ของพนกังานสอบสวนให้มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยผูต้อ้งหา ผูถู้กกล่าวหา สามารถไดรั้บ
ความคุม้ครองสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด ท าใหป้ระชาชนเกิดความเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรมของไทย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
  1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของ

ผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน 
  2.  เพื่อศึกษาประวติั แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสิทธิของผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน 
  3.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน 
  4.  เพื่อศึกษาวเิคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในชั้นพนกังาน

สอบสวน 
  5.  เพื่อศึกษาแนวทางแกไ้ขและเสนอแนะในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน

ใหมี้ประสิทธิภาพและไดรั้บความเป็นธรรมแก่ผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวนเพิ่มมากข้ึน 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
   ในปัจจุบนัการด าเนินคดีอาญาในชั้นพนกังานสอบสวน ผูต้อ้งหาไม่ไดรั้บการช่วยเหลือทางกฎหมาย
จากทนายความและการไม่ไดรั้บการแจง้สิทธิจากพนกังานสอบสวนให้กบัผูต้อ้งหา เพราะกฎหมายยงัเปิดช่อง
ใหโ้อกาสทนายความและเจา้หนา้ท่ีของรัฐเลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัไดอ้ยู ่ท  าให้ไม่มีมาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพ
ในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา ผลเสียจึงตกอยู่กบัผูต้อ้งหาโดยไม่ได้รับการคุม้ครองสิทธินั้น ทั้งพนกังาน
สอบสวนท่ีมีส่วนไดเ้สียยงัไม่มีกฎหมายรองรับ และเปิดโอกาสให้กบัผูต้อ้งหาตั้งรังเกียจไดต้ามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเสมือนองคก์รอ านวยความยติุธรรมอ่ืน หากมีการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมรูปแบบวิธีการและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาแลว้ จะท าให้กระบวนการสอบสวนมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ประชาชนเกิดความเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรมของไทย 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
   การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
ไทย กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของประเทศองักฤษ เพื่อหามาตรการและแนวทางในการวางระบบการ
สืบสวนสอบสวนของพนกังานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษาเฉพาะการใหค้วามคุม้ครองสิทธิแก่ผูต้อ้งหาท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป ท่ีอยูใ่นชั้นพนกังานสอบสวน 
เพื่อหาแนวทางใหค้วามช่วยเหลือคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ท าใหท้ราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหารวมทั้งอุปสรรคทางกฎหมายในการคุม้ครอง

สิทธิของผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน 
2.  ท าใหท้ราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสิทธิของผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน 
3.  ท าใหท้ราบมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน 
4. ท าใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีส าคญัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา

ในชั้นพนกังานสอบสวน 
5. ท  าใหไ้ดแ้นวทางแกไ้ข รวมทั้งขอ้เสนอแนะมาใชเ้ป็นแนวทางในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาใน

ชั้นพนกังานสอบสวนต่อไป 
 

ผลการวจิัย 
1.  ปัญหาเก่ียวกบังานสอบสวนของต ารวจนั้นเป็นท่ีกล่าวถึงและถกเถียงในระบบอ านวยความยุติธรรม

ทัว่ไปวา่มีปัญหามากมาย เน่ืองจากตามกฎหมายนั้น ก าหนดให้พนกังานสอบสวนมีอ านาจหนา้ท่ีอยา่งกวา้งขวาง
และอาจกล่าวไดว้่าเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีท าทุกอยา่งทั้งสืบสวนสอบสวนหาขอ้มูลหลกัฐาน ในขณะเดียวกนัก็
รับเร่ืองราวร้องทุกขเ์ขา้มาไม่เวน้แต่ละวนั ท าให้การใชอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการยติุธรรมพนกังานสอบสวนมีหนา้ท่ีในการรวบรวมพยานหลกัฐานเบ้ืองตน้ โดยทัว่ไปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เร่ิมตน้เม่ือมีผูม้าแจง้ความร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน พนกังานสอบสวนก็จะสอบถาม
รายละเอียดเก่ียวกบัคดีและพิจารณาว่าเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ เน่ืองจากความขดัแยง้หรือเร่ืองราวท่ีมา
ร้องทุกข์นั้น หาใช่ว่าพนกังานสอบสวนจะสามารถด าเนินการไดทุ้กเร่ือง เพราะเร่ืองท่ีประชาชนมาแจง้ความ
ร้องทุกข์นั้น อาจจะมีทั้งความผิดอาญาและเร่ืองทางแพ่ง หากเป็นเร่ืองทางแพ่งแล้วพนักงานสอบสวนไม่มี
อ านาจด าเนินการ กระบวนการของพนกังานสอบสวนจึงเร่ิมตน้ท่ีการรับค าร้องทุกขข์องผูเ้สียหายก่อน จากนั้น
เม่ือพนกังานสอบสวนพิจารณาแลว้ว่ามีความผิดทางอาญาเกิดข้ึน  และเป็นความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี จึง
เร่ิมด าเนินการสอบสวนปากค าผูเ้สียหาย พยาน และสรุปส านวนส่งไปพนกังานอยัการเพื่อลงความเห็น “สั่ง
ฟ้อง” หรือ “สั่งไม่ฟ้อง” ตามกฎหมายต่อไป                  
  2.  ปัญหาพนักงานสอบสวนเรียกหรือนัดหมายทนายความแล้วไม่มา ส่งผลกระทบต่อการได้รับสิทธิขั้น
พื้นฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เหตุการณ์
ดงักล่าวเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญไดก้ าหนดไวช้ดัเจนวา่ รัฐตอ้งจดัหาทนายความให้ เป็นการ
ก าหนดให้เป็น “หนา้ท่ี” ของรัฐในการจดัหาทนายความให้แก่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ประเด็นท่ีส าคญัคือ ตามประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1  วรรคทา้ย มีปัญหาว่าพนกังานสอบสวนเรียกทนายความแลว้แต่
ทนายความไม่มา ส่งผลท าให้ผูต้อ้งหาไม่ไดรั้บการประกนัสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบการท างานของศาลท่ีให้ความส าคญั
กบัทนายความของจ าเลยเป็นอยา่งมากในการคุม้ครองสิทธิของจ าเลยทุกกระบวนการพิจารณาตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั โดยระบบของศาลจะจดัหาทนายความใหก่้อนพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 173 แต่ขณะเดียวกนัชั้นพนกังานสอบสวนจะจดัหาทนายความใหก่้อนเร่ิมถามค าใหก้าร  คือจะสอบสวน
อยูแ่ลว้ถึงถามความตอ้งการทนายความ หากท าการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกบัการด าเนินการในชั้นสอบสวนแลว้ 
ตามมาตรา 134/1 วรรคทา้ย ซ่ึงเป็นขอ้ยกเวน้ท่ีท าใหก้ารสอบสวนด าเนินไปโดยไม่ตอ้งมีทนายความหรือรอทนายความ
ท่ีจดัหาให ้เน่ืองจากกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและทนายความไม่อาจมาพบผูต้อ้งหาไดโ้ดยไม่แจง้เหตุขดัขอ้งให้พนกังาน
สอบสวนทราบ หรือแจง้แต่ไม่มาพบผูต้อ้งหาภายในเวลาอนัสมควร แต่พนกังานสอบสวนตอ้งบนัทึกเหตุนั้นไว้
ในส านวนการสอบสวนดว้ย ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าวเป็นการป้องกนัพนกังานสอบสวนหรือการประวิงคดีโดย
ฝ่ายทนายความไม่ยอมมาพบผูต้อ้งหา อนัมีผลท าให้การสอบปากค าผูต้อ้งหาล่าชา้ออกไป โดยไม่ใช่เหตุมาจาก
พนกังานสอบสวนหรือผูต้อ้งหา อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัของการจดัหาทนายความเขา้ฟังการสอบปากค า
ของผูต้อ้งหาในคดีอาญาท่ีด าเนินการโดยสภาทนายความในระยะท่ีผา่นมา เม่ือทนายความซ่ึงไดรั้บแจง้ให้ไปท า
หนา้ท่ีดงักล่าวติดภารกิจจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุขดัขอ้งท าให้ไม่สามารถไปฟังการสอบปากค าผูต้อ้งหาได ้ก็
จะแจง้ให้สภาทนายความหรือประธานสภาทนายความกรณีท่ีอยู่ต่างจงัหวดั ทราบล่วงหน้าเพื่อจะไดเ้ปล่ียน
ทนายความคนใหม่ไปท าหนา้ท่ีแทนตาม หรือบางคร้ังพนกังานสอบสวนก็เล่ือนการสอบสวนออกไป เวน้แต่จะ
เป็นกรณีเร่งด่วนจึงจะท าการสอบสวนไปโดยไม่มีทนายความอยูด่ว้ย จะเห็นไดว้า่ระบบในชั้นพนกังานสอบสวนนั้น
ไม่ให้ความส าคญักบัทนายความของผูต้อ้งหามากนกัเม่ือเปรียบกบัระบบในชั้นศาล โดยเฉพาะโทษท่ีจะลงกบั
ทนายความก็ยงัไม่ส่งผลกระทบต่อผูน้ั้น ซ ้ าร้ายจะท าให้ขาดทนายความในชั้นสอบสวนเพิ่มข้ึนดว้ย  อีกทั้งการ
ไม่ด าเนินการหรือจดัหาทนายความให้ก็มีผลเพียงรับฟังเป็นพยานหลกัฐานไม่ไดเ้ท่านั้น หากวิเคราะห์จากท่ี
กล่าวมาแลว้มาตรฐานในการไดรั้บการช่วยเหลือจากทนายความไม่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ท าให้พนกังาน
สอบสวนและทนายความไม่ได้ให้น ้ าหนักความส าคญัไปท่ีสิทธิของผูต้อ้งหา แมเ้ป็นสิทธิท่ีพึงมีพึงได้ตาม
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ 
 3.  ปัญหาการไม่แจง้สิทธิให้ผูต้อ้งหาทราบตามบทบญัญติัของกฎหมายแลว้ แมก้ารถามค าให้การผูต้อ้งหา
ใหพ้นกังานสอบสวนแจง้ใหผู้ต้อ้งหาทราบก่อนวา่ มีสิทธิให้ทนายความหรือผูท่ี้ไวว้างใจเขา้ฟังการสอบปากค า
ตนไดก้็ตาม แต่ตามมาตรา 134/4 วรรคทา้ยไดบ้ญัญติัแต่เพียงวา่ถอ้ยค าใด ๆ ท่ีให้ไวต่้อพนกังานสอบสวน ก่อน
มีการแจง้สิทธิตาม 134/4 วรรค 1 หรือก่อนด าเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 มาตรา 134/3 การไม่แจง้
สิทธิมีผลเพียงรับฟังเป็นพยานหลกัฐานพิสูจน์ความผดิของผูน้ั้นไม่ไดเ้ท่านั้น  ดงันั้นแมพ้นกังานสอบสวน มิได้
ปฏิบติัตามก็หาท าใหก้ารสอบสวนไม่ชอบแต่อยา่งใด กลายเป็นวา่พนกังานสอบสวนไม่ปฏิบติัตามสิทธิของผูต้อ้งหา
ท่ีมีอยูห่รือไม่ด าเนินการใดท่ีกฎหมายก าหนดสิทธิผูต้อ้งหาไว ้ก็ไม่มีหลกัประกนัอะไรท่ีท าให้ผูต้อ้งหาไดรั้บ
การประกนัสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
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 4.  ปัญหาพนกังานสอบสวนมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลโดยตรงต่อตวัผูต้อ้งหาและ
ภาพลกัษณ์ของกระบวนการยุติธรรมไทย จากการศึกษาพบวา่ หากผูต้อ้งหาไม่ร้องเรียนหรือหวัหน้าพนกังาน
สอบสวนไม่เห็นเองก็ตอ้งรับการปฏิบติัจากพนกังานสอบสวนต่อไป แมผู้ท่ี้ท  าหน้าท่ีนั้นจะเป็นคู่กรณีหรือมี
ส่วนไดเ้สียก็ตาม หากแต่ผูพ้ิพากษาท่ีได้รับการยอมรับจากประชาชนทัว่ไปท่ีมีความเป็นกลางท่ีสุด หรือให้
ความเป็นธรรมโปร่งใสไดม้ากท่ีสุด  ยงัสามารถคดัคา้นการท าหนา้ท่ีหรือตั้งรังเกียจได ้หรือกระทัง่นกัจิตวิทยา 
นกัสังคมสงเคราะห์ท่ีไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบของการท าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมโดยหน้าท่ีหลกั ผูเ้สียหาย
หรือพยานซ่ึงเป็นเด็กยงัสามารถตั้งรังเกียจได้ รวมทั้งอยัการและทนายความ ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีพนกังานสอบสวนตอ้งปฏิบติัในการจดัหาทนายความให้แก่ผูต้อ้งหาในคดีอาญา พ.ศ. 2549  
ขอ้ 7 (2) เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือมีเหตุผลพิเศษท่ีอาจท าใหต้นไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี ปฏิเสธไม่รับท า
หนา้ท่ีได ้ผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์หรือพนกังานสอบสวนจะให้ความเป็นธรรม ความเป็นกลางท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
แก่ผูท่ี้เคยขดัแยง้หรือขดัแยง้กบัตน หรือเป็นปฏิปักษก์บัตนหรือผูท่ี้อยูต่รงขา้มกบัการมีส่วนไดส่้วนเสียของตน
ในการสอบสวน   

  5.  ปัญหางบประมาณในการจดัหาทนายความให้ผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน เป็นปัญหาท่ีว่า
ดว้ยความสามารถของรัฐในการจดัหาทนายความให้แก่ผูต้อ้งหาโดยเฉล่ียแล้วปัจจุบนัประชากรในประเทศ
ประมาณ 67 ลา้นคน แต่รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเฉล่ียจากงบประมาณท่ี
ไดรั้บคิดเป็น 75 สตางคต่์อประชาชน 1 คนเท่านั้น การจดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอยา่งเพียงพอเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผูต้อ้งหา จ าเลย หรือผูไ้ด้รับความเสียหายในคดีอาญา ซ่ึงจะตอ้งมีงบประมาณรองรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
ด าเนินการเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาให้สัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และใหเ้กิดความเป็นธรรมในกระบวนการยติุธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาพนกังานสอบสวนเรียกหรือนดัหมายทนายความแลว้ไม่มา ใหผู้จ้ดัหาทนายความบนัทึกเหตุ 

ท่ีทนายความปฏิเสธไวถ้า้การปฏิเสธไม่มีเหตุตามขอ้ 7 ให้ผูจ้ดัหาทนายความแจง้ไปยงัสภาทนายความเพื่อ
ประกอบการพิจารณาน าช่ือทนายความดงักล่าวออกจากบญัชี ควรให้ผูจ้ดัหาทนายความมีอ านาจยึดใบอนุญาต
วา่ความเป็นบทลงโทษแก่ทนายความท่ีแจง้แลว้ไม่มาหรือไม่แจง้เหตุขดัขอ้ง ควรมีการจดัตั้งระบบการให้ความ
ช่วยเหลือผูต้อ้งหาอยา่งเป็นรูปธรรมโดยอาจยดึหลกัหรือใชแ้นวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา (public defender 
system) 
   2. ปัญหาการไม่แจง้สิทธิให้ผูต้อ้งหาทราบ ควรแกไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 134/4 วรรคทา้ย เพื่อให้พนกังานสอบสวนแจง้สิทธิขั้นพื้นฐานก่อนเร่ิมท าการสอบสวน ซ่ึงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134 อนัเป็นขั้นตอนของการสอบสวนท่ีกฎหมายก าหนดให้
พนักงานสอบสวนตอ้งปฏิบติัหากละเลยไม่ปฏิบติัแล้วอยัการไม่มีอ านาจฟ้อง โดยเห็นว่าหากการสอบสวน
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ผูต้อ้งหา ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  134/1 มาตรา 134/2 มาตรา 134/3 และมาตรา 
134/4 ผูต้อ้งหาก็ควรจะได้รับประโยชน์ดงักล่าวเช่นกนั โดยหากมีการแจง้ขอ้หาให้ผูต้อ้งหาทราบเพื่อให้
ผูต้อ้งหาไดมี้โอกาสแกข้อ้กล่าวหา และการฝ่าฝืนสิทธิของผูต้อ้งหาดงักล่าวก็น่าจะมีผลท าให้การสอบสวนเสีย
ไปทั้งหมด ท าใหพ้นกังานอยัการไม่มีอ านาจฟ้องเช่นเดียวกนั 
   3.  ปัญหาพนกังานสอบสวนมีส่วนไดส่้วนเสีย ควรให้มีการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมบญัญติัการตั้งรังเกียจ
พนกังานสอบสวนในคดีท่ีสอบสวน ซ่ึงจะถูกตั้งรังเกียจตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาไดเ้ช่นเดียวกบัการตั้งรังเกียจผูพ้ิพากษาหรือนกัสังคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา พนกังานอยัการ ดงัท่ีบญัญติั
ไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญารวม  
   4. ปัญหางบประมาณในการจดัหาทนายความใหผู้ต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวน รัฐจึงควรใหง้บประมาณ
แผน่ดินแก่สภาทนายความตามพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 9 (2) และรัฐควรจดัสรรงบประมาณ
จากระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการจ่ายเงินรางวลัและค่าใชจ่้ายแก่ทนายความท่ีรัฐจดัหาให้ผูต้อ้งหาในคดีอาญา 
พ.ศ. 2550  จากกระทรวงยติุธรรมท่ีใหก้รมคุม้ครองสิทธิ และเสรีภาพรับผิดชอบบริหารจดัการดงักล่าวแทน ให้
สภาทนายความไดรั้บงบประมาณนั้นไดโ้ดยตรง และใหส้ภาทนายความมีอ านาจด าเนินการบริหารจดัการไดเ้อง
แทนกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ การมีส่วนร่วมในการจดัการ
ความรู้ ทศันคติต่อการจดัการความรู้ และการยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ และ  2) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 365 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ การมีส่วนร่วมใน
การจดัการความรู้ ทศันคติต่อการจดัการความรู้ และการยอมรับการจดัการความรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน  
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้
ในระดบัมาก มีส่วนร่วมในการจดัการความรู้โดยรวมและรายดา้นประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการคิด การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติั และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในระดบัปานกลาง มีทศันคติต่อการจดัการความรู้ใน
ระดบัปานกลาง และมีการยอมรับการจดัการความรู้โดยรวมในระดบัปานกลาง และ 2) ทศันคติต่อการจดัการ
ความรู้  ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ และการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ในการประเมินผล สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์การยอมรับการจดัการความรู้โดยรวมของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์การยอมรับการจดัการความรู้โดยรวมไดร้้อย
ละ 28.60 
ค าส าคัญ: การยอมรับ, การจดัการความรู้, บุคลากรสายสนบัสนุน, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the level of knowledge about knowledge management 
(KM), participation in KM, attitude towards KM, and the adoption of KM of supporting staff, Kasetsart 
University (KU supporting staff) and 2) to study influencing factors towards the adoption of KM of KU 
supporting  staff. The samples were 365 KU supporting staff members. The personal background information, 
knowledge about KM, participation in KM, attitude towards KM, and adoption of KM were collected with 
questionnaire and later analyzed by using a statistical computer program. The statistical methods used were 
percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.    
 This research revealed that: 1) The level of KU supporting staff’s knowledge about KM was high and 
they participated in KM aspects. The participation in KM thinking, participation in KM action and 
participation in KM evaluation were moderate. Also, the attitude towards KM and the adoption of the KM 
were moderate. And 2) the attitude towards KM, knowledge about KM and participation in KM evaluation 
were able to jointly predict the overall adoption of KM of KU supporting staff at a .001 statistical significance 
level with cooperative prediction of KM at 28.60 percent. 
Keywords: adoption.  knowledge management.  supporting staff.  Kasetsart University.   
 

บทน า 
 โลกยคุปลายศตวรรษท่ี 20 เป็นยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งรุนแรง คือ การเปล่ียนแปลงท่ีมีลกัษณะ
ทั้งโลก ขอ้มูลข่าวสารเกิดข้ึนมากมายในแต่ละวนัจนท าให้เกิดสังคมแบบใหม่ท่ีเรียกว่า สังคมแห่งการเรียนรู้
(knowledge society) ซ่ึงเป็นสังคมท่ีความรู้ไดก้ลายมาเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า มีการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ ให้ความส าคญั
กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์องคก์ารทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐต่างให้ความสนใจกบัความรู้ และความสามารถ
ในการน าความรู้มาสร้างนวตักรรมกลายเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั คนท่ีมีความรู้จะกลายเป็นคนกลุ่มใหม่
ท่ีทรงพลงัในองค์การและตลาดแรงงาน อนัเน่ืองมาจากการมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะตน  (พรธิดา  
วิเชียรปัญญา, 2547, หนา้ 15)  Peter F. Drucker (อา้งถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2551, หนา้ 2) ปรมาจารยด์า้น
การจดัการสมยัใหม่กล่าววา่ ความรู้เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลส าคญัอยา่งมาก และเป็นปัจจยัช้ีขาด
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ความรู้ดงักล่าวคือความรู้ท่ีจะน าไปใชป้ระยุกตใ์นการท างาน กลยุทธ์ในการบริหาร
จดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจะน าไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานขององคก์ารต่อไปอย่างย ัง่ยืน 
ซ่ึงการด าเนินการจดัการความรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้น จ  าเป็นท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งเกิดการยอมรับการจดัการความรู้ 
มีความรู้ความเขา้ใจ น าการจดัการความรู้ไปทดลองใช ้และปฏิบติัในการท างาน จึงจะท าให้องคก์ารไดรั้บประโยชน์
จากการจดัการความรู้ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้  

การจัดการความรู้กลายเป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความได้เปรียบขององค์การท่ีไม่ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะใน
ภาคเอกชนเท่านั้ น  แต่ภาครัฐยงัเล็งเห็นประโยชน์และน าแนวคิดดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นอีกองค์การหน่ึงขององค์การภาครัฐท่ีมีพนัธกิจ คือ “...สะสมภูมิปัญญา สร้างและ
พฒันาองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย สร้างคนท่ีมีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม 
ตลอดจนสร้างผลงานท่ีมีมาตรฐานสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลยัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ...” (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ออนไลน์, ม.ป.ป.) ดงันั้น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จึงน าการจดัการ
ความรู้มาเป็นกลยุทธ์หน่ึงเพื่อพฒันาบุคลากร พฒันาระบบงานของมหาวิทยาลยัในภาพรวมให้ท่ีดียิ่งข้ึน เพื่อ
สามารถสร้างผลงานใหบ้รรลุพนัธกิจดงักล่าว  
 การจดัการความรู้จะด าเนินไปได้ด้วยดีต้องได้รับการยอมรับจากบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรสาย
สนบัสนุนของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ถือเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่สุดขององคก์ารท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาผา่นการ
จัดการความรู้ ซ่ึงการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัท่ีจะสามารถพฒันาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั รวมถึงเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใช้เป็นขอ้มูลในการ
วางแผนส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการยอมรับการจัดการความรู้ของบุคคลากรสายสนับสนุน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 การจดัการความรู้ (knowledge management: KM) เป็นการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูซ่ึ่งกระจดักระจาย
อยู่ในทั้งในตวับุคคลและในเอกสารมาจดัระบบ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) กล่าววา่ การจดัการความรู้ 
หมายถึง กระบวนการในการสร้าง ประมวล เผยแพร่ และใชค้วามรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน วิจารณ์ 
พานิช (2551) เพิ่มเติมวา่ ส าหรับนกัปฏิบติั การจดัการความรู้คือเคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุ
เป้าหมายการพฒันาคน บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่
คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน  
 กระบวนการยอมรับ (adoption process) เป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการเร่ิมรู้หรือได้
ยินเก่ียวกบัแนวความคิดใหม่ แลว้ไปส้ินสุดลงดว้ยการตดัสินใจยอมรับไปปฏิบติั กระบวนการน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบั
การเรียนรู้และการตดัสินใจ  Rogers (2003) ไดอ้ธิบายถึง รูปแบบของกระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรม แบ่ง
ออกเป็น   4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 ความรู้ (knowledge) ก่อนท่ีน าไปปฏิบติัตอ้งมีความรู้ในส่ิงนั้น ๆ ก่อนลงมือ
ปฏิบติัตามแนวคิดใหม่ ขั้นท่ี 2 ชกัชวน (persuasion) เม่ือไดศึ้กษาและหาความรู้จากส่ิงนั้นแลว้ ก็จะน าไปสู่การ
ชกัชวนลองไปปฏิบติัตามแนวคิด ขั้นท่ี 3 ตดัสินใจ (decision) เป็นขั้นหลงัจากการทดลองปฏิบติั แลว้พิจารณา
จากการปฏิบติันั้นวา่จะท าต่อไปหรือไม่ ซ่ึงเป็นขั้นท่ีจะยืนยนัต่อไป และขั้นท่ี 4 ยืนยนั (confirmation) เป็นขั้น
สุดทา้ยหลงัจากการตดัสินใจในการปฏิบติัแลว้ และสรุปยืนยนัการตดัสินใจเพื่อปฏิบติัต่อไป โดยการวิจยัน้ี 
ผูว้ิจยัจะศึกษาในขอบเขตของการยอมรับการจดัการความรู้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การยอมรับดา้นความรู้ (คือ การท่ี
บุคลากรสายสนบัสนุนรู้และเขา้ใจหลกัการ หนา้ท่ี และประโยชน์ของการจดัการความรู้)  และ 2) การยอมรับดา้น
การน าไปปฏิบติั (คือ การท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนน าการจดัการความรู้ไปใช้ในการปฏิบติังานในรูปแบบ
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กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร และการใช้ระบบ
ฐานขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ทศันคติต่อการ
จดัการความรู้ และการยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 4,114 คน (ขอ้มูลจากกองการเจา้หนา้ท่ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553) ค านวณ 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ระดบัการศึกษา 
-  สถานภาพในการปฏิบติังาน 
-  รายได ้
-  อายงุาน 

การมส่ีวนร่วมในการจดัการความรู้ 
-  ในการคิด 
-  ในการปฏิบติั 
-  ในการประเมินผล 

ความรู้เกีย่วกบัการจดัการความรู้ 
การยอมรับการจดัการความรู้ 
-  ดา้นความรู้ 
-  ดา้นการน าไปปฏิบติั 

ทศันคตต่ิอการจดัการความรู้ 
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หาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตรการค านวณของ Yamane (1979) ดว้ยความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง  365 คน จากนั้นสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน (proportional stratified random sampling) ตาม
หน่วยงาน และใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling)  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถาม 5 ส่วน ไดแ้ก่       
1) ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  2) แบบวดัความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 3) แบบวดัการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ความรู้ 4) แบบวดัทศันคติต่อการจดัการความรู้  และ 5) แบบวดัการยอมรับการจดัการความรู้  
 การวเิคราะห์ข้อมูล   หาค่าความสัมพนัธ์โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product 
moment correration coefficient) ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ การมี
ส่วนร่วมในการจดัการความรู้ และทศันคติต่อการจดัการความรู้  และวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (stepwise 
multiple regression analysis) กบัปัจจยัส่วนบุคคล ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ การมีส่วนร่วมในการจดัการ
ความรู้ในการคิด การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ในการ
ประเมินผล และทศันคติต่อการจดัการความรู้ โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .001 
 

ผลการวจิัย 
 1.  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ 
บุคลากร สายสนบัสนุนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 275 คน มีอายุเฉล่ีย 35.13 ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีสถานภาพในการปฏิบติังานเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได ้มีรายไดเ้ฉล่ีย 14,771.63 บาท และมีอายุ
การท างานเฉล่ีย 8.96 ปี  
 2.  บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ในระดบัมาก       
มีส่วนร่วมในการจดัการความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การมีส่วนร่วมใน
การจดัการความรู้ในการคิด การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ในการปฏิบติั และการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ความรู้ในการประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง มีทศันคติต่อการจดัการความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง การยอมรับ
การจดัการความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การยอมรับการจดัการความรู้
ดา้นความรู้อยู่ในระดบัมาก และการยอมรับการจดัการความรู้ดา้นการน าไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงั
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   ระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ ทศันคติต่อการจดัการ 
                   ความรู้และการยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
                                                                                                                                             (n = 365)  
                      ตวัแปร X  SD ระดบั 

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้  12.91 3.74 มาก 

การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ 2.68 .83 ปานกลาง 

        - ในการคิด 2.46 .99 ปานกลาง 

        - ในการปฏิบติั 3.06 .77 ปานกลาง 

        - ในการประเมินผล 2.56 .97 ปานกลาง 

ทศันคติต่อการจดัการความรู้ 3.52 .55 ปานกลาง 

การยอมรับการจดัการความรู้ 3.60 .61 ปานกลาง 

         - ดา้นความรู้ 3.68 .65 มาก 
         - ดา้นการน าไปปฏิบติั 3.55 .63 ปานกลาง 
หมายเหต:ุ ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้เป็นแบบสอบถามวดัความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ มีทั้งหมด 18 ขอ้ (คะแนนเตม็             
                 18 คะแนน) เป็นขอ้ความใหพิ้จารณาวา่ขอ้ความนั้น “ถูก” หรือ “ผิด” 

 
 3.  ทศันคติต่อการจดัการความรู้ การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ในการประเมินผล และความรู้เก่ียวกบั
การจดัการความรู้ สามารถร่วมกนัพยากรณ์การยอมรับการจดัการความรู้โดยรวมของบุคลากรสายสนบัสนุน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์การยอมรับการ
จดัการความรู้โดยรวมไดร้้อยละ 28.60 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2   ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการจดัการความรู้โดยรวมของบุคลากรสายสนบัสนุน  
                   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

             (n = 365) 
ตวัแปรพยากรณ์ b SE b Beta t Sig. 
ทศันคติต่อการจดัการความรู้            .561 .056 .508 9.954 .000 
การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้     
ในการประเมินผล .197 .028 .313 6.957 .000 
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ -.031 .008 -.187 -3.623 .000 
ค่าคงท่ี (a) 1.513     
R = .540                R² = .292    R²adj= .286            F = 49.530 Sig. F  = .000 
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อภิปรายผลการวจิัย 
 1. ทศันคติต่อการจดัการความรู้ การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ในการประเมินผล และความรู้
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ สามารถร่วมกนัพยากรณ์การยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rogers (2003) ท่ีสรุปเก่ียวกบัตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กบัการ
ยอมรับ ไดแ้ก่ ทศันคติ การมีส่วนร่วม และความรู้ 
 2.  ทศันคติมีอิทธิพลต่อการยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ได ้เน่ืองจากบุคลากรสายสนบัสนุนไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการความรู้จากการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จนเกิดความรู้สึกทางบวกกบัการจดัการความรู้ เช่ือว่าการจดัการความรู้นั้นมี
ประโยชน์จริง และการจดัการความรู้จะช่วยพฒันาคน พฒันางานและองค์การได ้โดยแสดงออกมาในรูปการ
ประเมินค่าไปในทางยอมรับการจดัการความรู้ในท่ีสุด  
 3. ส าหรับการท่ีการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ในการประเมินผลมีอิทธิพลต่อการยอมรับการจดัการ
ความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์นั้น อาจเน่ืองมาจากเม่ือบุคลากรสายสนบัสนุนได้
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการจดัการความรู้จะเห็นถึงขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ดีหรือประโยชน์จากน า
การจดัการความรู้ไปปฏิบติัเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลใหเ้กิดการยอมรับการจดัการความรู้เพิ่มข้ึน 
 4. การท่ีบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้มาก จะ
ส่งผลให้เกิดการยอมรับการจดัการความรู้ลดน้อยลง อาจเน่ืองจากบุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ในเร่ืองการจดัการ
ความรู้มาก แต่ไม่ได้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ หรือการปฏิบติักิจกรรมการจดัการความรู้อาจไม่
จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการจดัการความรู้โดยตรง แต่ต้องมีความรู้ในการจดักิจกรรมท่ีท าให้ความรู้ได้
ถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนต่อไป จึงท าให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้มีอิทธิพลทางลบต่อการยอมรับการ
จดัการความรู้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 1.  ทศันคติต่อการจดัการความรู้เป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากร
สายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ไดดี้ท่ีสุด จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ทศันคติต่อการจดัการความรู้มีความส าคญัเป็น
อยา่งยิ่ง ดงันั้นทางผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจึงควรให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างทศันคติต่อการจดัการ
ความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน โดยการใหข้อ้มูล ข่าวสาร หรือความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ือง เพื่อให้
บุคลากรสายสนบัสนุนมีทศันคติทางบวกต่อการจดัการความรู้เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้บุคลากรสายสนบัสนุน   มีการ
ยอมรับการจดัการความรู้มากข้ึน เช่น ควรเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัท่ีประสบความ ส าเร็จ
ในการจดัการความรู้ โดยใชแ้นวคิด Best practice และยกยอ่งหน่วยงานที่สามารถน าการจดัการความรู้ไปใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนรับรู้ถึงความส าเร็จท่ีไดรั้บหลงัจากการน าการจดัการความรู้
ไปปฏิบติั  
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 2.  การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ในการประเมินผลอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้นมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ จึงควรเพิ่มช่องทางหรือเปิดโอกาสใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนมีส่วนร่วมในการประเมินผลในการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ให้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ในการ
ประเมินผลเป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร์ เช่น การจดัท าแผนงาน ทั้งในส่วนแผนงานหลกั และแผนงานยอ่ย โดยแผนงานทั้งหมดตอ้งสอดคลอ้ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีรายละเอียดและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน โดยให้มีบุคลากรสายสนบัสนุนจากทุกฝ่าย
ภายในหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการในการติดตามผลเป็นระยะ นอกจากน้ีผูบ้ริหารภายในหน่วยงานยงัสามารถ
สร้างแรงจูงใจ เพื่อผลกัดนัให้บุคลากรสายสนบัสนุนส่วนท่ีเหลือมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ของหน่วยงาน เช่น การร่วมลงคะแนนตดัสินเพื่อมอบรางวลักิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ความรู้ การแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการการจดัการความรู้ในหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนบัสนุนเขา้
ร่วมประเมินผลการจดัการความรู้ภายในหน่วยงาน หรือเขา้รับฟังผลการประเมินการด าเนินการจดัการความรู้
ของหน่วยงาน 
 3.  ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้มีอิทธิพลต่อการยอมรับการจดัการความรู้ของบุคลากรสายสนบัสนุน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในทิศทางตรงขา้ม อยา่งไรก็ตามมหาวิทยาลยัก็ยงัคงตอ้งให้บุคลากรสายสนบัสนุน
ไดมี้ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสายสนบัสนุนจะไดมี้ทศันคติท่ีดีต่อการจดัการ
ความรู้ซ่ึงอาจท าใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนมีการยอมรับการจดัการความรู้มากข้ึนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาตวัแปรท่ีอาจจะมีอิทธิพลการยอมรับการจดัการความรู้เพิ่มเติม เช่น การส่ือสารภายในองคก์าร 
วฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูน้ า และแรงจูงใจในการท างาน 
 2.  ควรศึกษากบับุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ หรือองคก์ารดา้นการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั
ดา้นการจดัการความรู้ เพื่อศึกษาในเชิงเปรียบเทียบซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันาการจดัการความรู้
ของบุคลากรสายสนบัสนุนใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและ

อุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้
ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม จ านวน 390 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบหา
ความสัมพนัธ์ไคสแควร์ ผลการวจิยัพบวา่ 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ21-30 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน การศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ท่ีอยู่อาศยัเป็นบา้นเด่ียว มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน พฤติกรรม 
ในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้
บริการสองเดือน/คร้ัง ระยะเวลาในการใชบ้ริการ 30 นาที - 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง 1,001-5,000 บาท ผูมี้
อิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการ คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง วตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้ริการ คือ เพื่อซ้ือสินคา้หรือ
บริการ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ คือ มีสินคา้ครบถว้นตามตอ้งการ การแนะน าหรือบอกต่อไม่บ่อย และกลุ่ม
สินคา้ท่ีใชบ้ริการประจ า คือ กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการและผลิตภาพ โดยทุกดา้นอยู่
ในระดบัส าคญัมาก 
 
* นกัศึกษาปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
** อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 



338 

 

 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ อาชีพและจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลิตภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเลือกใช้
บริการ ระยะเวลาในการใชบ้ริการและค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง แต่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์
กบัการแนะน าต่ออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
ค าส าคัญ: การเลือกใชบ้ริการ, ร้านวสัดุก่อสร้าง, ร้านอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the factors influencing construction materials and decorative 

modern trade retailing services selection in Nakhon Pathom. The samplings of 390 people who service at 
construction materials and decorative modern trade retailing were selected to collect data by using questionnaire. 
The statistical techniques employed were frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, one-way 
analysis of variance and Chi-square. 

Most of the consumers were male, aged between 21-30 years, at least Bachelor’s Degree holders, employed 
in a private company, with an average income of 10,001-20,000 baht per month, and lived in a privately-
owned house with a minimum of 4 family members. The consumers’ behavior towards construction materials 
and decorative modern trade retailing services selection had a frequency of once per 2 months. Spending time 
for selecting goods was 30 minutes-1 hour. The cost of expenses was between 1,001-5,000 baht per transaction. 
The consumer had their own buying preference. The purpose for services selection was to buy goods and 
service. The reason for purchasing is to satisfy their demand. There was a low frequency in word-of-mouth 
advertising.  Also, electrical equipment is the most purchased goods.  

The mixed marketing factor had influenced construction materials and decorative modern trade retailing 
serviced selection in term of product, price, place, promotion, people, physical, process and productivity had 
high importance level. 

Result of the first hypothesis revealed that consumers with different careers and different members of 
the family levels have different mixed marketing factors in terms of product, price, place, promotion, people, 
physical, process and productivity with high statistic significant level of 0.05. Result of the second hypothesis  
revealed that mixed marketing factor had a relation with frequency of services selection, spending time for 
selecting goods and the cost of expenses. But mixed marketing factors have no relation with word-of-mouth 
advertising with statistic significant level of .05. 
Keywords: services selection.  construction materials.  decorative modern trade. 
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บทน า 
ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ภาวะน้ีส่งผลให้ประเทศในทวีปเอเชีย

ไดรั้บความสนใจลงทุนจากนักลงทุนทัว่โลก กลุ่มประเทศอาเซียนไดต้ระหนกัถึงโอกาสในการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ จึงจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ข้ึน และลงนามความ
ร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อเปิดเสรีทางการคา้ การบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ 
(ส านกัพฒันาการตลาดระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออกออนไลน์, 2553) ก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ
สมาชิกรวมทั้งประเทศไทยด้วย ท าให้นกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ส่งผลให้มีการ
ขยายตวัในภาคการผลิตและการส่งออก การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจก่อสร้างมีการขยายตวัมากข้ึนดว้ย 

ส าหรับธุรกิจก่อสร้างมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดสินคา้วสัดุก่อสร้าง ปัจจุบนัตลาดสินคา้วสัดุก่อสร้าง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้วสัดุก่อสร้างและกลุ่มโมเดิร์นเทรด (modern trade) กลุ่มร้านคา้วสัดุ
ก่อสร้างเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนกลุ่มโมเดิร์นเทรดหรือร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
สมยัใหม่แบบครบวงจรเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ รูปแบบทนัสมยั มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการจดัการ
ในแผนกต่าง ๆ และการบริการเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุก ๆ สาขา (ศูนยว์จิยักสิกรไทยออนไลน์, 2553) 

แนวโนม้ของตลาดวสัดุก่อสร้างปี พ.ศ. 2554 กลุ่มโมเดิร์นเทรดในจงัหวดันครปฐมมีอตัราการเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองและยอดขายเพิ่มข้ึนเน่ืองมาจากปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในอดีตผูบ้ริโภคท่ีเป็นเจา้ของ
บา้นจะซ้ือสินคา้ตามค าแนะน าของผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ดว้ย
ตวัเองมากข้ึน ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีสะดวก ครบวงจร ซ้ือสินคา้เท่าท่ีตอ้งการใช้เท่านั้น ส่วนปัจจยัดา้น
การแข่งขนัมีความรุนแรงข้ึนเพื่อกระตุน้ยอดขายสินคา้ มีการใช้กลยุทธ์ดา้นราคา เน้นการให้บริการ การให้
ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้มากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการขยายสาขาให้เขา้ใกลก้ลุ่มลูกคา้มากท่ีสุดเพื่อ
ขยายฐานตลาดมากข้ึน (บริษทั SCG Network Management จ ากดั แผนกคา้ปลีก, 2554)  

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันารูปแบบธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกบัร้านคา้วสัดุก่อสร้างในอนาคต 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 

  ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(8Ps) 

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านคา้
ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์

ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1.  ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม  
 2.  ศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม 
 3.  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านคา้
ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม  
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
งานวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ศึกษาขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (primary data) จากเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีก
วสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้น
สมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยค านวณหากลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบขนาดของประชากร ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 390 คน ใชแ้ผนการ
สุ่มตวัอย่างตามโควตา (quota sampling) จากร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ใน
จงัหวดันครปฐมจ านวน 13 ร้าน ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั จากนั้นเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งตาม
สะดวก (convenience sampling) จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ  

การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้น
สมยัใหม่โดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้สถิติ
ค านวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดโดยใช้สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  ANOVA 
(analysis of variance) และวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (chi-
square) ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 

ผลการวจิัย 
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ในจงัหวดันครปฐม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน  
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พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมัยใหม่ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการสองเดือน/คร้ัง ระยะเวลาในการใชบ้ริการ 30 
นาที - 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง 1,001-5,000 บาท ผูมี้อิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการ คือ ตวัผูบ้ริโภคเอง 
วตัถุประสงคใ์นการเลือกใช้บริการ คือ เพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการ เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการคือมีสินคา้ครบถว้น
ตามตอ้งการ มีการแนะน าหรือบอกต่อไม่บ่อย และกลุ่มสินคา้ท่ีใชบ้ริการประจ า คือ กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภาพ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัส าคญัมาก 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมยัใหม่
แตกต่างกนั พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้นราคาและดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย อายุท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อปัจจยัดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นบุคลากร อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ระดบัการศึกษา
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดและสถานท่ีอยู่อาศยัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นผลิตภาพ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมยัใหม่ พบว่า ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเลือกใช้บริการและระยะเวลาในการใช้บริการ ปัจจยัดา้นราคามี
ความสัมพนัธ์กับระยะเวลาในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง และการแนะน าต่อ ปัจจยัด้านสถานท่ีจดั
จ าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเลือกใช้บริการ ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง และการแนะน าต่อ ปัจจยัด้าน
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเลือกใช้บริการ และค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นผลิตภาพมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการ ระยะเวลาในการใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพนัธ์กับความถ่ีในการเลือกใช้บริการ 
ระยะเวลาในการใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง และการแนะน าต่อ 
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อภิปรายผลการวจิัย 
1. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของณฐพล ติรนาควิทย ์(2548) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตราโฮมเบสของลูกคา้
ร้านโฮมโปรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีระดบัการศึกษาท่ี
ค่อนขา้งสูงคือระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนค่อนขา้งสูง คือ มากกวา่ 10,000 บาท เป็นเพศชายท่ีมีอายุ
อยู่ในช่วงสร้างฐานะทางสังคม ตอ้งการมีบา้นเป็นของตวัเอง จึงเป็นกลุ่มท่ีเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกวสัดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่มากท่ีสุด 

2. การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้น
สมยัใหม่พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการซ้ือแต่ละคร้ัง 30 นาที-1 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง 
1,001-5,000 บาท ผูมี้อิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการคือตวัผูบ้ริโภคเอง วตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้ริการคือเพื่อ
ซ้ือสินคา้และบริการ กลุ่มสินคา้ท่ีซ้ือประจ าคือกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธชัชนญั พุทธประสาท 
(2545) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและการใช้ปัจจยัในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในศูนยค์า้ปลีกวสัดุก่อสร้างครบ
วงจรโฮมเวิร์ค และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากบริษทั SCG Network Management จ ากดั (2554) เก่ียวกบัการเลือก
ซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเองมากข้ึนและซ้ือสินคา้เท่าท่ีจ  าเป็น เน่ืองมาจากในสังคมปัจจุบนัมีความเป็นปัจเจกบุคคลมาก
ข้ึน ผูบ้ริโภคมีช่องทางในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้วสัดุก่อสร้างมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคนิยมตดัสินใจด้วย
ตวัเองและซ้ือสินค้าในจ านวนเงินไม่สูงมาก รวมทั้งร้านค้าวสัดุก่อสร้างสมยัใหม่มีการให้บริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคยคุใหม่ 

3. การวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่พบว่า ทุกปัจจยัมีระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงแตกต่าง
จากงานวิจยัของธัชชนัญ พุทธประสาท (2545) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและการใช้ปัจจยัในการซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคในศูนยค์า้ปลีกวสัดุก่อสร้างครบวงจรโฮมเวิร์ค ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคญัระดบั
ปานกลาง อาจเน่ืองมาจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือเปล่ียนแปลงไป โดยให้ความสนใจสินคา้ท่ีมี
การลด แลก แจก แถมมากข้ึน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินคุม้ค่ามากท่ีสุด ส่วนในดา้นอ่ืนอาจมีความคิดเห็นแตกต่าง
จากในอดีตเล็กนอ้ย แต่ยงัคงใหค้วามส าคญัในระดบัมากอยู ่

4. การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนั 
พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกนั ส่วน
ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนั ซ่ึงผลการ
ทดสอบสมมติฐานน้ีใกลเ้คียงกบัผลงานวิจยัของณรงค์ ลือสาคร (2547) ท่ีศึกษาความคาดหวงัและแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้นแบบครบวงจรของผูบ้ริโภคในเขตมีนบุรี ซ่ึงปัจจยั
ส่วนบุคคลในทุกดา้นท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนั โดยมีความแตกต่างกนัใน
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บางด้าน บ่งช้ีให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลยงัคงมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านคา้ปลีกวสัดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นอยู ่ผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีดว้ย 

5. การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกใช้
บริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ พบวา่พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการดา้น
การแนะน าต่อไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด แต่พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการดา้นความถ่ี
ในการใชบ้ริการ ระยะในการใชบ้ริการและค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
หลาย ๆ เร่ือง ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไม่วา่จะเป็นดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ
และดา้นผลิตภาพนั้น ยอ่มมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค เพราะส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงทางร้านไดท้ าการพฒันา ปรับปรุงและใชร่้วมกนั
เพื่อสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุก ๆ ด้านให้ดีเสมอเท่า

เทียมกนั เน่ืองจากพบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นในระดบัมาก และ
การส่งเสริมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดให้ดีอยูเ่สมอ พยายามพฒันา ปรับปรุงให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจ
จนเกิดเป็นความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (brand loyalty) ซ่ึงจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคแนะน าหรือบอกต่อบุคคลอ่ืนให้
เลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบา้นสมยัใหม่มากยิง่ข้ึน 

2. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรด าเนินการเก็บขอ้มูลในจงัหวดัอ่ืนท่ีมีร้านคา้ปลีกวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์
ตกแต่งบา้นสมยัใหม่ตั้งอยู่ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาด เป็นตน้ และ
ควรศึกษาทศันคติในดา้นความพึงพอใจและแนวโนม้การซ้ือในอนาคต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์   1) เพื่อศึกษาถึงระดบัแรงจูงใจในการซ้ือทองของผูบ้ริโภค ในเขตจตุจกัร  
2) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองในเขตจตุจกัร 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขต
จตุจกัร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ บุคคลท่ีอาศยัอยู่ในเขตจตุจกัร และมาใช้บริการร้านทองท่ีอยู่ในเขต
จตุจกัร จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการซ้ือทองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านทองในเขตจตุจกัรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านทองในเขตจตุจกัรโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัแรงจูงใจในการซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขต
จตุจกัรโดยรวม ยกเวน้ดา้นพนกังานกบัแรงจูงใจภายในรวมไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
ค าส าคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, แรงจูงใจ, การตดัสินใจซ้ือ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were  1) to study customers’ motivation level in purchasing gold in 
Chatuchak area,   2) to study marketing mix factors of the gold store in Chatuchak area, and 3) to study the   
 relationship between marketing mix that affects motivation of gold purchasers in Chatuchak area.  The 400 samples 

used in this research were those who lived and used the services of the gold store in Chatuchak area. The 
result showed that the motivation of the gold purchasers and marketing mix factors were high. Moreover, the 
marketing mix factors were positively related with the motivation of the gold purchasers in Chatuchak area. On the 
other hand, there was not any relationship between the employees and the motivation. 
Keywords: marketing mix factors.  motivation.  buying decision. 
 

บทน า 
 ในสังคมปัจจุบนัเคร่ืองประดบัท่ีเป็นท่ีนิยมสูงสุด คือ เคร่ืองประดบัทองค ารูปพรรณ  96.5 เปอร์เซ็นต ์ 
มีกลุ่มลูกคา้อยู่ทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นผูมี้รายไดน้้อยหรือผูมี้รายไดสู้ง โดยเคร่ืองประดบัทองค ารูปพรรณ 96.5 
เปอร์เซ็นต ์ถือเป็นผูน้ าในตลาดของเคร่ืองประดบัทองค า เน่ืองจากจะมีราคาท่ีลูกคา้สามารถหาซ้ือมาครอบครอง 
เป็นเจา้ของได ้รวมทั้งการมีร้านคา้กระจายอยูต่ามพื้นท่ีทัว่ไป โดยมีพื้นท่ีการคา้แหล่งใหญ่อยูบ่นถนนเยาวราช 
และมีสาขากระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ ของประเทศมากกวา่ 20,000 แห่ง นอกจากน้ีเคร่ืองประดบัทองค ารูปพรรณ 
96.5 เปอร์เซ็นต ์ยงัมีสภาพคล่องมากกวา่เคร่ืองประดบัทองค าประเภทอ่ืน ๆ นัน่คือ สามารถน ามาขายคืนให้แก่
ผูข้ายได ้ดงันั้นเคร่ืองประดบัทองค ารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต ์จึงมีลกัษณะเป็นทรัพยสิ์นมากกวา่การเป็นเพียง
เคร่ืองประดบั 
 ปัจจุบนัผูป้ระกอบการร้านทองไดจ้ดัตั้งสมาคมคา้ทองค าข้ึน เพื่อสนบัสนุนช่วยเหลือและแลกเปล่ียน
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และความคิดเห็นในระหว่างสมาชิก เพื่ออ านวยประโยชน์ในประกอบธุรกิจ และ
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยสมาชิกในระยะแรกประกอบดว้ย
ร้านคา้ทองย่านเยาวราช และต่อมาไดมี้สมาชิกท่ีประกอบธุรกิจคา้ทองค าเขา้มาเพิ่มเติมข้ึนเป็นล าดบั ซ่ึงเขต
จตุจกัรถือเป็นยา่นหน่ึงท่ีมีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ท าใหมี้การเจริญเติบโตของธุรกิจคา้ทองค าอยา่งรวดเร็ว 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร โดยศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้าน
ทองมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร วา่มีความสัมพนัธ์อยา่งไร ผลการวิจยัจะสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจทองค าให้สอดคลอ้งกบั
แรงจูงใจท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมการซ้ือทองของผูบ้ริโภคต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาถึงระดบัแรงจูงใจในการซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร 
2.  เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองในเขตจตุจกัร 
3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นเขตจตุจกัรและมาใชบ้ริการร้านทองท่ีอยูใ่นเขตจตุจกัร 
จ านวน 400 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามจ านวน 4 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร เป็นค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบเพียง
ขอ้เดียวเท่านั้นโดยสร้างค าถามแบบอนัตรภาคชั้น (interval scale) มีจ  านวนทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของ 
ร้านทองในเขตจตุจักร 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นพนกังาน 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 
 

แรงจูงใจในการซ้ือทองของ
ผู้บริโภคในเขตจตุจักร 

1. แรงจูงใจภายนอก 
2. แรงจูงใจภายใน 
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ภายใน จ านวน 4 ขอ้ และแรงจูงใจภายนอก จ านวน 4 ขอ้ รวมเป็น 8 ขอ้ยอ่ย ใชส้เกลการให้คะแนนรวม มีให้
เลือกระดบั 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองในเขตจตุจกัร เป็นค าถามท่ีผูต้อบจะตอ้งเลือกตอบ
เพียงขอ้เดียวเท่านั้นโดยสร้างค าถามแบบอนัตรภาคชั้น มีจ  านวนทั้งหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ จ  านวน 4 ขอ้ 
ดา้นราคา จ านวน 4 ขอ้ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 4 ขอ้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน 4 ขอ้ ดา้นพนกังาน 
จ านวน 4 ขอ้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ านวน 4 ขอ้ และดา้นกระบวนการ จ านวน 4 ขอ้ รวมเป็น 28 ขอ้ยอ่ย ใช้
สเกลการใหค้ะแนนรวม มีใหเ้ลือกระดบั 5 ระดบั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
 

ผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจยัการวดัแรงจูงใจในการซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัรน้ี ประกอบดว้ย แรงจูงใจภายใน 
และแรงจูงใจภายนอก และการวดัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองในเขตจตุจกัร ประกอบดว้ย
จ านวน 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 และการวดัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองกบัแรงจูงใจในการซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร ดงัน้ี 

1. แรงจูงใจในการซ้ือทองมีค่าเฉล่ีย 3.89 หรือในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่ ดา้นแรงจูงใจ
ภายในมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.86 ในระดบัมาก การมีความตอ้งการซ้ือทองเพราะตอ้งการสร้างความมัน่ใจและความ
ภาคภูมิใจใหต้วัเองมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.15 ในระดบัมาก ดา้นแรงจูงใจภายนอกมีค่าเฉล่ีย 3.91 ในระดบัมาก โดย
ซ้ือทองเพราะร้านทองท่ีเลือกซ้ือมีความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ีย 4.15 ในระดบัมาก 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองในเขตจตุจกัรรวมมีค่าเฉล่ีย 3.94 ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายดา้นพบวา่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญัระดบัค่าเฉล่ีย 4.03 ในระดบัมาก และให้ความส าคญั
ในเร่ืองทองมีความบริสุทธ์ิ 96.5% เป็นทองท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.18 ในระดบัมาก 2) ดา้น
ราคา ให้ความส าคญัระดบัค่าเฉล่ีย 3.88 ในระดบัมาก และให้ความส าคญัในเร่ืองราคาของทองมีความเหมาะสม
เม่ือเทียบกบัคุณภาพมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.08 ในระดบัมาก 3) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัระดบั
ค่าเฉล่ีย 3.82 ในระดบัมาก และให้ความส าคัญในเร่ืองบริเวณสถานท่ีตั้งของร้านมีความปลอดภยัมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ีย 4.13 ในระดบัมาก 4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ใหค้วามส าคญัระดบัค่าเฉล่ีย 3.51 ในระดบัมาก และ
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการลดราคา เช่น การลดค่าก าเหน็จ เพื่อให้เกิดการจูงใจในการซ้ือมีค่าเฉล่ีย 3.93 ในระดบั
มาก 5) ดา้นพนกังาน ให้ความส าคญัระดบัค่าเฉล่ีย 4.22 ในระดบัมากท่ีสุด และให้ความส าคญัในเร่ืองพนกังาน
ขายใหบ้ริการดว้ยความสุภาพมีค่าเฉล่ีย 4.27 ในระดบัมากท่ีสุด 6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ให้ความส าคญัระดบั
ค่าเฉล่ีย 3.91 ในระดบัมาก และให้ความส าคญัในเร่ืองระบบความปลอดภยัภายในร้านมีค่าเฉล่ีย 4.17 ในระดบั
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มาก และ 7) ด้านกระบวนการ ให้ความส าคญัระดบัค่าเฉล่ีย 4.20 ในระดบัมาก  และให้ความส าคญัในเร่ือง
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใหบ้ริการมีความทนัสมยัและถูกตอ้งแม่นย  ามีค่าเฉล่ีย 4.27 ในระดบัมาก 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองในเขตจตุจกัรทั้ง 7 ด้านได้แก่ 1) ด้านผลิตภณัฑ์รวม  
2) ด้านราคารวม 3) ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่ายรวม 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาดรวม 5) ด้านพนกังานรวม  
6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพรวม และ 7) ดา้นกระบวนการรวม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัแรงจูงใจในการซ้ือ
ทองของผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร ทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจภายในรวม และ 2) แรงจูงใจภายนอกรวม ยกเวน้
ดา้นพนกังานรวมกบัแรงจูงใจภายในรวมไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
   

ข้อเสนอแนะ 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือทองของ
ผูบ้ริโภคในเขตจตุจกัร โดยรวมมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกในระดบันอ้ย ดงันั้นร้านทองในเขตจตุจกัรควรปรับปรุง
ในการด าเนินงานดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองให้มีความน่าสนใจและมีความแตกต่างกบั
ร้านทองอ่ืนมากกวา่น้ี เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการอยากมาซ้ือทองกบัร้านทองในเขตจตุจกัรมากข้ึน 
ดงันั้นการสร้างความแตกต่างท่ีผูบ้ริโภคสามารถเห็นไดเ้ด่นชดั ทางผูป้ระกอบการร้านทองควรมีปรับปรุงบริการ
บางส่วนใหดี้ข้ึน ทั้งในเร่ืองระบบรักษาความปลอดภยั อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้และจดัอบรมพนกังานในเร่ืองการ
ใหบ้ริการลูกคา้ เพราะพนกังานเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ควรจะมีความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคน
มากท่ีสุด 
 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการวดัแรงจูงใจในการซ้ือทองของร้านทอง เปรียบเทียบร้านทองท่ีมีหลายสาขากบั 
ร้านทองท่ีมีเพียงสาขาเดียวรายอ่ืน เพื่อดูความสามารถในการแข่งขนัของร้านทองท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัในเร่ือง
สถานท่ีจดัจ าหน่าย วา่มีความสามารถในการแข่งขนัแตกต่างกนัหรือไม่  

2. ควรมีการศึกษาการวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้ของร้านทองกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 
ซ้ือทองของผูบ้ริโภควา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร และการมีคุณค่าตราสินคา้ของร้านทองมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือทองเพิ่มข้ึนหรือไม่ เพื่อน าไปใชพ้ฒันากลยุทธ์การสร้างตราสินคา้ของร้านทองท่ีจะ
ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจและความเช่ือถือในร้านทองมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมการซ้ือทองท่ีสูงข้ึน 
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พฤตกิรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ที่ส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสาร 

FOREIGN TOURISTS’ CONSUMING BEHAVIORS AFFECT THE 
ENTREPRENEURSHIP OF RESTAURANTS IN KHAO SAN ROAD 

 
พรพศิ พูนศรีสวสัดิ์* 

Pornpit Poonsrisawat 
ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ** 

Taninrat Rattanapongpinyo, Ph.D. 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีส่งผลต่อการ
ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีพกัอาศยัในบริเวณถนน
ขา้วสาร และบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ จ านวน 351 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ หาค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (chi-square) ผลการวิจยัพบวา่ 1) 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมมีความคิดเห็นระดบัดี 2) การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างทศันคตินกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร เม่ือจ าแนก
ตามขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ มีความแตกต่างกนัในเร่ืองรายไดต่้อเดือน 3) พฤติกรรมการบริโภคของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร  
ค าส าคัญ: ถนนขา้วสาร, พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด 
 

ABSTRACT 
 Purpose of this research was to study foreign tourists' consuming behaviors affecting the restaurants 
entrepreneurship on Khao San Road. The samples were 351 foreign tourists who came to Thailand and stayed 
 
 
* คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตตล่ิงชนั 
** อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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on Khao San Road, Rambutri Road, and Samsean Road in Soi Trok Ma Yom and Soi Sawatdee Inn. The instrument 
used in this study was questionnaire. The statistical data was analyzed through the SPSS program. The statistical 
analyses consisted of mean, percentage, standard deviation, the analysis of the one-way ANOVA and chi-square 
test. The findings were as follows: The majority of foreign tourists had a positive attitude towards restaurants 
on Khao San Road in respect of product, price, place, promotion, people, process, physical evidence and productivity 
and quality. When classified by demographic information, it was found that there was a difference in income 
per month. The foreign tourists' consuming behaviors correlated with attitudes towards the restaurant 
entrepreneurship on Khao San Road. 
Keywords: Khao San Road.  consumer behavior.  marketing mix. 
 

บทน า 
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการเขา้มาท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติเหล่าน้ี น ามาซ่ึงรายไดใ้ห้แก่ประเทศเป็นจ านวนมาก ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็น
บริการสาขาหน่ึงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีมีความส าคญัและมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว จากขอ้มูล
สถิติท่ีกรมการท่องเท่ียว แผนกสถิตินกัท่องเท่ียว แสดงถึงสัดส่วนค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2552 
นกัท่องเท่ียวมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคน ต่อวนั 4,011.21 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม เฉล่ียต่อคน 
ต่อวนั 725.26 บาท ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียท่ีมากเป็นอนัดบั 3 หรือคิดเป็น 18% ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
 ถนนขา้วสาร เป็นถนนในเขตพระนคร ปัจจุบนัไดเ้ป็นกลายเป็นสถานท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวทุกเช้ือชาติ มี
ร้านคา้มากมาย รวมถึงร้านอาหารซ่ึงถือเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีส าคญัในบริเวณน้ี และเน่ืองดว้ยพฤติกรรมการบริโภค 
เป็นการศึกษาลกัษณะการซ้ือของผูบ้ริโภคในดา้นต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ซ่ึงผลการวิจยัน้ี ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจร้านอาหารในบริเวณถนนขา้วสาร หรือผูท่ี้ตอ้งการท าธุรกิจร้านอาหารบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ท่ีเน้น
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ อาจน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ส าหรับ
การปรับปรุงธุรกิจร้านอาหารใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อไป 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

       ตัวแปรอสิระ (independent variables)            ตัวแปรตาม (dependent variables) 
 

 
 
 
                                           
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหาร
ในถนนขา้วสาร 
  

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทย พกัอาศยัในบริเวณถนนขา้วสารและบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ถนนรามบุตรี 
ถนนสามเสน ซอกตรอกมะยม ซอยสวสัดีอินน์ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง แต่ประมาณได้จากจ านวน
หอ้งพกัในบริเวณถนนขา้วสารและบริเวณใกลเ้คียงท่ีสามารถรองรับการเขา้พกัได ้10,000 คน ซ่ึงในช่วงเวลาท่ี

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายได ้

5. สถานภาพสมรส 
 

พฤติกรรมการบริโภค 
1. คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ 
2. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสินคา้ 

3. ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

4. โอกาสในการซ้ือ 

5. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

6. กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 

 

การประกอบการของร้านอาหาร 

ในถนนข้าวสาร 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 

5. ดา้นกระบวนการและการ 

     สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ 
6. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพใน     
    การท างาน 
7. ดา้นบุคลากร 

       8. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเท่ียว จะมีนกัท่องเท่ียวเขา้พกัประมาณ 4,000 คน (ประสิทธ์ิ สิงห์ด ารง, 2554) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึง
น าจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในช่วงเวลาปกติ มาเป็นจ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจยั โดยก าหนดขนาด
ตวัอยา่งตามแนวทางของเครซ่ีและมอร์แกน (ประสพชยั พสุนนท์, 2553, หนา้ 710) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 351 คน ดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 
ดา้นพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยพฒันามาจากเคร่ืองมือของตฤณ พร้ิงประเสริฐ (2553) 
และณธัชพงศ์ โชติปรีชารัตน์ (2552) ส่วนท่ี 3 ทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสารในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการและการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการท างาน ดา้น
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยพฒันามาจากเคร่ืองมือของสิริชยั เพียรประเสริฐ (2549)  
 การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
และขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภค ใชส้ถิติแจกแจงความถ่ีและร้อยละ การวิเคราะห์ทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใช้สถิติแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างเพื่อเปรียบเทียบทศันคตินกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการประกอบการ
ของร้านอาหารในถนนข้าวสาร จ าแนกตามตัวแปรอิสระ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม และการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคและทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ใชส้ถิติ
ไคสแควร์ (chi-square test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 

ผลการวจิัย 
 1.  นกัท่องเท่ียวต่างชาติส่วนมากเป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 21-30 ปี ส่วนมากเป็นนกัเรียนและ
นกัศึกษา ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัร มีสถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 301-600 USD หรือ 201-410 
EUR  
 2.  พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ พบวา่ นกัท่องเท่ียวต่างชาติมกัไปรับประทานอาหาร
กบัเพื่อน โดยเพื่อนเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเลือกร้านอาหาร เหตุผลหลกัในการมาร้านอาหารคือ
เพื่อรับประทานอาหาร และมกัมารับประทานอาหารไทย โดยอาหารไทยท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติชอบรับประทานมาก
ท่ีสุดคือผดัไทย อาหารสากลคือพาสตา้ เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์คือน ้ าผลไมป่ั้น เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์คือ
เบียร์ มกัมาร้านอาหารในเวลา 19.01-21.00 น. ในการใชบ้ริการแต่ละคร้ังเสียค่าใชจ่้ายประมาณ 6.1-9 USD หรือ 
4.1-6 EUR และใชเ้วลามากกวา่ 40 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชัว่โมง มกัเลือกร้านอาหารท่ีมีท่ีนัง่นอกร้าน โดยมกัลอง
เปล่ียนร้านไปเร่ือย ๆ ในขณะท่ีพกัอาศยัอยูใ่นถนนขา้วสารมกัมาใชบ้ริการร้านอาหารวนัละ 1 คร้ัง และแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัร้านอาหารในถนนขา้วสารของนกัท่องเท่ียวต่างชาติคือนิตยสาร  
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 3.  ทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัการตลาดทั้ง 8 ด้าน 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีทศันคติท่ีดีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารในดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์(อาหาร เคร่ืองด่ืม) ดา้นราคา ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพการ
ให้บริการ แต่มีทศันคติปานกลางต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสารในด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 4.  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียทศันคตินกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการประกอบการของ
ร้านอาหารในถนนขา้วสาร เม่ือจ าแนกตามขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียทศันคตินกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการ 
                 ประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร เม่ือจ าแนกตามขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ตวัแปรตาม F Sig. ทดสอบสมมติฐาน 

ทศันคติต่อการประกอบการ 6.10 0.00 แตกต่าง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 5.27 0.00 แตกต่าง 

ดา้นราคา 1.94 0.08 ไม่แตกต่าง 

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 5.47 0.00 แตกต่าง 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 2.29 0.04 แตกต่าง 

ดา้นบุคลากร 4.74 0.00 แตกต่าง 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 7.18 0.00 แตกต่าง 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.01 0.00 แตกต่าง 

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 4.97 0.00 แตกต่าง 

 
 5.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคและทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนน
ขา้วสารท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
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ตารางท่ี  2   ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคและทศันคติต่อการประกอบการ 
                   ของร้านอาหารในถนนขา้วสาร 

 

   

  
 

 จากตารางท่ี 2 เม่ือน าตวัแปรพฤติกรรมการบริโภคในดา้นต่าง ๆ มาทดสอบความสัมพนัธ์กบัทศันคติ
ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสาร ด้วยสถิติไคแสควร์พบว่า 
พฤติกรรมการบริโภคมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   
อภิปรายผลการวจิัย 
 1.  พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ พบวา่ มกัไปรับประทานอาหารกบัเพื่อน และเพื่อน
เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเลือกร้านอาหาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิริชยั เพียรประเสริฐ (2549) 
ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารในเมืองพทัยาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ และขอ้มูล
พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถน ามาช่วยในการช่วยก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดใหต้อบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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 2.  ทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนขา้วสารในดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมมีความคิดเห็นระดบัดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิริชยั 
เพียรประเสริฐ (2549)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีหน่วยงานของรัฐ ในการใหค้  าปรึกษาอบรมพนกังาน หรือผูป้ระกอบการภายในบริเวณถนนขา้วสาร 
หรือผูป้ระกอบการอ่ืนท่ีสนใจในเร่ืองการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ รวมถึงภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศ
อ่ืน ๆ เพื่อใหก้ารส่ือสารและการบริการแก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.  จากการส ารวจร้านอาหารในบริเวณถนนขา้วสาร พบวา่ ร้านคา้ส่วนมากไม่ให้ความส าคญักบัความ
สะอาดภายนอกร้าน ภายในร้าน รวมถึงห้องน ้ า ทางเขตพระนครจึงควรมีการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัความสะอาด
ของร้านอาหาร รวมถึงมีการสุ่มตรวจคุณภาพ ความสะอาดของอาหาร เพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวและ
เพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่สถานท่ีท่องเท่ียว  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบัการจดัการก าไร 
กรณศึีกษา บริษทัจดทะเบียนดชันีเซท 100 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND 
EARNINGS MANAGEMENT: A CASE STUDY OF SET 100 INDEX 

 
พชัรี ส่งเจริญ*  

Patcharee Songcharean 
ดร.สุชาดา เจียมสกุล** 

Suchada Jiemsakul, Ph.D. 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการและการจดัการก าไร โดยใช้

กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนดชันีเซท 100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีไดใ้ชโ้ครงสร้างคณะกรรมการ
บริษทัเป็นตวัแทนวดัค่าการก ากบัดูแลกิจการ และใชค้่ารายการคงคา้งท่ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเป็น
ตวัแทนวดัค่าการจดัการก าไร ค านวณผา่นตวัแบบจ าลอง  The modified Jones model (1995) การศึกษาคร้ังน้ีใช ้
198 ตวัอยา่งของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 ท่ีถูกระบุรายช่ือ
อยูใ่นดชันีเซท 100 ยกเวน้กลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษทัท่ีอยูร่ะหวา่งฟ้ืนฟูกิจการ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการก าไรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัจ านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั นอกจากน้ีพบวา่ตวัแปรควบคุมบางตวั ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินรวมกบัสินทรัพยร์วมและอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัการจดัการก าไร 
ค าส าคัญ:  การก ากบัดูแลกิจการ, การจดัการก าไร, บริษทัจดทะเบียนดชันีเซท 100 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the relationship between corporate governance and earnings management 
by using a case study of SET 100 Index. In this study, the structure of board director is represented by corporate 
governance. Also, the earnings management is represented by the discretionary accrual .  The discretionary  
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
** อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
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accrual (DAC) is calculated by the Modified Jones Model (1995). The data included the observations of 198 
Thai companies during 2007-2010, excluding the companies in the financial industry group and the companies 
under rehabilitation.  The data were analyzed by descriptive statistics and multiple regression analysis. 

 The results showed that the number of board director’s meeting was significantly related to earnings 
management in a positive manner. In addition, the control variable such as debt to asset ratio and return on asset 
were significantly related to earnings management. 
Keywords: corporate governance.  earnings management.  SET 100 index. 
 

บทน า 
จากกรณีวกิฤตทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ รวมถึงวกิฤตทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย สาเหตุ

หน่ึงอาจเกิดจากฝ่ายบริหารไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องกิจการหรือเขา้ไปมีส่วนใน
การตกแต่งขอ้มูลทางดา้นบญัชี ดงันั้นกิจการจึงตอ้งมีเคร่ืองมือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อเป็นแนวทางในการ
ก ากบัดูแลการบริหารจดัการ  

การก ากบัดูแลกิจการ (corporate governance: CG) คือ ระบบการก ากบัและควบคุมกิจการเพื่อรักษาความ
สมดุลของสิทธิและหนา้ท่ีของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืน โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติั เพื่อใชใ้นการตดัสินใจส าหรับกรณีต่าง ๆโดยยดึถือวตัถุประสงคข์อง
กิจการเป็นส าคญั (organization for economic co-operation and development: OECD)  

Positive Accounting Theory ซ่ึงน าเสนอโดย Watts & Zimmerman (1986) อธิบายถึงแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
ในการตกแต่งตวัเลขทางบญัชี โดยกล่าวถึงสมมติฐานเร่ืองผลประโยชน์ทางการเมือง (The political cost hypothesis) 
สมมติฐานเร่ืองแผนผลตอบแทน (The bonus plan hypothesis) และสมมติฐานเร่ืองเง่ือนไขขอ้ผกูพนัตามภาระ
หน้ีสิน ( The debt covenant hypothesis)โดยสรุปคือ ผูบ้ริหารมีการวางแผนในการจดัท าตวัเลขทางบญัชี เช่น 
ผูบ้ริหารอาจใชน้โยบายการบญัชีท่ีหละหลวม (aggressive accounting) เพื่อสร้างผลประโยชน์ตามท่ีตนคาดหวงั 
หรืออาจจะใชพ้ฤติกรรมลา้งบาง (big bath) เพื่อสร้างโอกาสการท าก าไรในอนาคต เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น (agent) โดยหลกัการคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจตาม
กฎหมาย (legitimate) ในการด าเนินการแทนผูถื้อหุน้ และจะท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในระดบันโยบาย และมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์ การสรรหา  แต่งตั้ง  และประเมินผลงานผูบ้ริหารระดบัสูง  นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีตอ้งสอดส่อง ควบคุม ก ากบัดูแล เสนอความคิดเห็น เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายและกลยทุธ์ท่ีวางไว ้โครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการบริษทัท่ีดีมีส่วนช่วยลดปัญหา
การจดัการก าไร ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงตั้งค  าถามของงานวจิยัวา่ “โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นตวัแทนการ
ก ากบัดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไรของบริษทัหรือไม่” 
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กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
แนวคิดทางทฤษฎีท่ีส าคญัประกอบดว้ย ทฤษฎีตวัแทน (agency theory) ทฤษฎีน้ีใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์

ระหวา่งการเป็นตวัแทนวา่เกิดข้ึนระหวา่งบุคคลสองฝ่าย คือ ฝ่ายมอบอ านาจ (ตวัการ) และฝ่ายท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
(ตวัแทน) โดยทฤษฎีตวัแทนจะเป็นพื้นฐานมุ่งสู่แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการก าไร ซ่ึงอธิบายถึงแรงจูงใจของผูบ้ริหาร
ในการพยายามปรับแต่งผลการด าเนินงานใหอ้อกมาในรูปแบบท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ ความส าคญัของทฤษฎีตวัแทน
กบัแนวคิดการก ากบัดูแลกิจการ สามารถอธิบายไดโ้ดยใชห้ลกัท่ีวา่กิจการอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกรรมการ
ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ กรรมการจะก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ 
และในขณะเดียวกนัจา้งผูจ้ดัการ ผูค้วบคุมงานและพนกังานเพื่อน ากลยุทธ์ดงักล่าวไปสู่การปฏิบติั (ศิลปพร  
ศรีจัน่เพชร, 2553) ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน (positive accounting theory: PAT) 
ถูกพฒันาโดย Watts & Zimmerman (1986) ซ่ึงจะใชอ้ธิบายถึงเหตุผลวา่ท าไมบริษทัจึงเลือกวิธีปฏิบติัทางบญัชี
บางอยา่ง สามารถจ าแนกสมมติฐานไดว้า่  1) สมมติฐานเร่ืองผลประโยชน์ทางการเมือง (The political cost hypothesis) 
กิจการท่ีเผชิญกบัผลประโยชน์ทางการเมืองมกัจะเลือกวธีิปฏิบติัทางการบญัชีเพื่อลดผลประกอบการปัจจุบนัให้
ต ่าลง เน่ืองจากตอ้งการแสดงใหก้ารเมืองเช่ือวา่ผลการด าเนินงานของกิจการก าลงัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ 
หรือกิจการตอ้งการขอรับการส่งเสริมการลงทุน  2) สมมติฐานเร่ืองแผนผลตอบแทน(The bonus plan hypothesis) 
ผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารเอง ดงันั้นผูบ้ริหาร
จึงรับนโยบายการบญัชีท่ีหละหลวมเขา้มาใช ้เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กบัตนเอง  3) สมมติฐานเร่ืองเง่ือนไข
ขอ้ผกูพนัตามภาระหน้ีสิน (The debt covenant hypothesis) ตามสมมติฐานน้ีพิจารณาวา่ ผูบ้ริหารมีแรงจูงใจท่ี
จะรับเอาแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีช่วยลดโอกาสในการฝ่าฝืนเง่ือนไขของสัญญาเงินกูม้าใช ้ 

 การจดัการก าไร (earnings management) คือ ความพยายามของผูบ้ริหารในการปรับแต่งผลการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ (วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2543)     

  การก ากบัดูแลกิจการ (corporate governance) คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและ
ผูถื้อหุน้ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนในการก าหนดทิศทาง และสอดส่องดูแลผลการปฏิบติังานของบริษทัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ (สังเวยีน อินทรชยั, 2543)     

ปรีชา มาตรา (2549) ใชต้วัแบบ The modified Jones model (1995) ในการวดัระดบัการจดัการก าไร ผล
การศึกษาพบวา่ การจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท าให้การจดัการก าไรลดลง ในขณะท่ีสุดารัตน์ ตราหยก (2547) 
พบวา่ จ  านวนของคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการก าไรของบริษทัท่ีออกหุ้นเพิ่มทุน 
ส่วนนกัวจิยัท่ีใชต้วัแบบ The Jones model (1991)ในการวดัระดบัการจดัการก าไร ไดแ้ก่ จีรณา โฉมจนัทร์ (2550) 
พบวา่ สัดส่วนกรรมการอิสระ การแยกต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นบญัชีหรือการเงินจะส่งผลท าให้การจดัการก าไรลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Hwang, Long & Wang (2010); Saleh, Iskandar & Rahmat (2005) และ Chtourou, Be’dare & Courteau (2001) 
พบวา่ การแยกต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะท าให้การจดัการก าไรลดลง เพราะเช่ือ
วา่การท่ีแยกต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั เป็นการถ่วงดุลมิให้คนใดคนหน่ึง
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มีอ านาจโดยไม่จ  ากัด เป็นการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบออกจากกันอย่างชัดเจน และจากผล
การศึกษาของ Hwang, Long & Wang ( 2010) ยงัพบอีกวา่ การมีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมจะท าให้การ
จดัการก าไรลดลง และ Chtourou, Be’dare & Courteau (2001) พบวา่ การท่ีบริษทัมีสัดส่วนกรรมการอิสระท่ี
มากจะท าใหก้ารจดัการก าไรลดลง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาลกัษณะการก ากบัดูแลกิจการและการจดัการก าไรของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยท่ีถูกระบุรายช่ืออยูใ่นดชันีเซท 100  
 2.  เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการกบัการจดัการก าไรของบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีถูกระบุรายช่ืออยูใ่นดชันีเซท 100 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 งานวจิยัน้ีใชข้อ้มูลทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ  

ไทยท่ีถูกระบุรายช่ืออยูใ่นดชันีเซท 100 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2552 จ านวน 3 ปี (ไม่รวมถึงบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มสถาบนั
การเงินและกลุ่มท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้น) รวม 198 ตวัอยา่ง เก็บรวบรวมขอ้มูลการจดัการก าไรและการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจากแหล่งขอ้มูล
ทุติยภูมิ (secondary data) ไดแ้ก่ รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแบบ (56-1) ช่วงปี พ.ศ. 
2550-2552 และฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET SMART) การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ก าหนดสมมติฐานการวิจยัไว ้8 สมมติฐาน 
คือ 
 H1 : จ  านวนของกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไร 

  H2 : สัดส่วนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไร 
      H3 : จ  านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไร 
   H4 : จ  านวนกรรมการตรวจสอบมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไร 
   H5 : จ  านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไร 
   H6 : การมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไร 
  H7 : ความเป็นอิสระของประธานกรรมการมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไร 
   H8 : การแยกต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการก าไร  

 
 ตัวแบบทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

DACit=β0+β1BSIZEit+β2BINDit+β3BMEETit+β4AUSIZEit+β5AUMEETit+β6COMPit                                                     
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             + β7CHAI_INDit +β8DUAL_CEOit+β9C_TAit +β10C_D_Ait +β11C_D_Eit +β12C_ROAit + € 
 

 โดยท่ี DACit  คือ  การจดัการก าไร BSIZEit คือ จ านวนของกรรมการบริษทั BINDit คือ  สัดส่วนความ
เป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั BMEETit คือ จ านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการบริษทั  AUSIZEit คือ 
จ านวนกรรมการตรวจสอบ AUMEETit คือ จ านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ COMPit คือ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน CHAI_INDit คือ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ DUAL_CEOit คือ 
ประธานกรรมการแยกต าแหน่งจากกรรมการผูจ้ดัการ C_TAit คือ ขนาดของกิจการ(วดัจากยอดสินทรัพย)์  C_D_Ait 

คือ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม C_D_Eit    คือ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น C_ROAit 

คือ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ € คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

ผลการวจิัย 
 ผลการวจิยัตามตารางท่ี 1 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา พบวา่  โดยเฉล่ียการจดัการก าไร

อยูท่ี่ 0.068  จ  านวนกรรมการบริษทั 11 คน สัดส่วนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัร้อยละ 38 จ  านวน
คร้ังในการประชุมของคณะกรรมการบริษทัเฉล่ีย 7 คร้ังต่อปี จ  านวนกรรมการตรวจสอบโดยเฉล่ีย เท่ากบั 3 คน  
จ  านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเฉล่ียเท่ากบั 7 คร้ังต่อปี  บริษทัส่วนใหญ่มีคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยส่วนใหญ่ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการ
อิสระ มีการแยกต าแหน่งระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั ขนาดของกิจการ (วดัโดยยอด
สินทรัพย)์ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 59,080  ลา้นบาท อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 0.485 เท่า อตัรา 
ส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น โดยเฉล่ียอยูที่่ 1.342 เท่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 
11.743 เท่า  

 
ตารางท่ี 1  สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปร 
 

ตวัแปร ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.  DAC 0.068 0.154 
2.  BSIZE 11.000 2.423 
3.  BIND 38.580 12.550 
4.  BMEET 7.000 3.479 
5.  AUSIZE 3.000 0.315 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

ตวัแปร ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
6. AUMEET 7.414 3.403 
7.  COMP 0.798 0.402 
8. CHAI_IND    0.364 0.484 
9.  DUAL_CEO 0.975 0.157 
10. C_TA  (หม่ืนลา้นบาท)             59.080    125.300 
11. C_D_A               0.485 0.159 
12. C_D_E           1.342 1.809 
13. C_ROA      11.743 11.071 

 
  
ผลการวจิยัตารางท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบวา่ จ  านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการ

บริษทัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการจดัการก าไร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90% ซ่ึงหมายความวา่ หาก
บริษทัมีจ านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการบริษทัถ่ีมาก การจดัการก าไรก็จะสูงข้ึน นอกจากน้ีผลการศึกษา 
ยงัพบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรควบคุมกบัการจดัการก าไรคือ อตัราส่วนหน้ีสินรวมกบัสินทรัพยร์วม และอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการจดัการก าไร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90% 
และ 95% ตามล าดบั ซ่ึงแสดงวา่ตวัแปรควบคุมขา้งตน้มีผลต่อการจดัการก าไร 

 
ตารางท่ี 2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการกบัการจดัการก าไร 
 

ตวัแปร β p-value 
1.  Constant -0.232 0.124 
2.  BSIZE 0.006 0.254 
3.  BIND 0.143 0.198 
4.  BMEET 0.006 0.099* 
5.  AUSIZE 0.000 0.994 
6.  AUMEET 0.004 0.293 
7.  COMP -0.008 0.785 
8.  CHAI_IND 0.020 0.433 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ตวัแปร β p-value 
9.  DUAL_CEO -0.012 0.863 
10. C_TA -1.474E-13 0.158 
11. C_D_A 0.173  0.087* 
12. C_D_E -0.005 0.542 
13. C_ROA 0.003     0.003** 
*  นยัส าคญัทางสถิติท่ี  .10    ** นยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05    Adjusted R2 = .036 

 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
1.  จ านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการจดัการ

ก าไร หากบริษทัมีจ านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการถ่ีมาก จะยิ่งท าให้การจดัการก าไรเพิ่มสูงข้ึน โดย 
ทัว่ไป คณะกรรมการท่ีมีการประชุมไม่เพียงพออาจจะท าให้กรรมการไม่สามารถน าความรู้ความสามารถมาใช้
ในการก าหนดนโยบายไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่หากประชุมถ่ีเกินไปอาจจะท าให้คณะกรรมการไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะ
ท างานในบทบาทหน้าท่ีอ่ืน ไม่สามารถติดตามผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารได ้ความถ่ีในการประชุมของ
คณะกรรมการบริษทัควรมีจ  านวนที่เหมาะสม Vafeas (1999) พบความสัมพนัธ์ในเชิงลบระหวา่งจ านวนคร้ัง
ของการประชุมคณะกรรมการ กบัผลประกอบการของบริษทั การประชุมของคณะกรรมการบ่อยเกินไป ท าให้
เสียเวลาในการแสดงบทบาทดา้นการตรวจสอบ หรือหมายความวา่บริษทัก าลงัอยูใ่นภาวะไม่ปกติ ท าให้ตอ้งมี
การประชุมบ่อย 

2.  อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมและอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกบัการจดัการก าไร แสดงวา่บริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมสูงหรือบริษทัท่ีมีสัดส่วน
หน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมสูงมีการจดัการก าไรมากกวา่บริษทัท่ีมีผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมต ่าหรือบริษทั
ท่ีมีสัดส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมต ่า 

3.  จ  านวนกรรมการบริษทั สัดส่วนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั จ านวนกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ความเป็นอิสระของ
ประธานกรรมการ การแยกต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการนั้น ไม่พบความสัมพนัธ์กบั
การจดัการก าไร ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างไม่มากนกั เพราะเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกระบุรายช่ือ
อยูใ่นดชันีเซท 100 กล่าวคือ บริษทัส่วนใหญ่ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีดีของหลกัการก ากบัดูแลกิจการในปี พ.ศ. 
2549  เพื่อใหบ้ริษทัของตนไดช่ื้อวา่มีหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นท่ีน่าสนใจ และน่าเช่ือถือของนกัลงทุน  
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  4.  จ านวนคร้ังในการประชุมของคณะกรรมการบริษทัมีผลต่อการจดัการก าไร ดงันั้น บริษทัจดทะเบียน
สามารถน าผลวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดและปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัให้เหมาะสม 
นอกจากน้ีผลการวจิยัยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยด์ชันีเซท 100 ท่ีมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวมสูงและมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมสูง มีผลการจดัการก าไรสูงกวา่บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยด์ชันีเซท 100 ท่ีมีผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมต ่ากวา่ 

งานวิจยัน้ีมีขอ้จ ากดับางประการเน่ืองจากใชก้ลุ่มตวัอยา่งเฉพาะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยดชันีเซท 100 ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2552 เท่านั้น นอกจากน้ีมีการตดัขอ้มูลบางตวัอยา่งทิ้ง เน่ืองจาก
ไม่สามารถเก็บขอ้มูลของทุกตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งได ้อาจจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะพบความสัมพนัธ์ไดม้ากข้ึน หาก
มีการเพิ่มจ านวนตวัอยา่งในอนาคต  

               เน่ืองดว้ยการวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการในหมวดของ
คณะกรรมการเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจน าตวัแปรอ่ืน ๆ มาใชใ้นการศึกษาไดอี้ก อาทิ หลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการในหมวดอ่ืน ๆ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ และประเภทของผูส้อบบญัชี เป็นตน้ นอกจาก  
น้ียงัเป็นการศึกษาการจดัการก าไรเพียงมุมเดียว ดงันั้น การศึกษาคร้ังต่อไปอาจเปล่ียนตวัแปรการจดัการก าไรใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงินในดา้นอ่ืน ๆ เช่น คุณภาพก าไร (quality of earnings) เป็นตน้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการสร้างตราสินค้าและความจงรักภกัดี 
ในตราสินค้าของธุรกจิธนาคารพาณชิย์ 

THE RELATIONSHIP OF BRAND BUILDING FACTORS  
AND BRAND LOYALTY IN BANKING BUSINESS 

 
พริิยะ แก้ววเิศษ* 

Piriya Kaewvises 
ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ** 

Taninrat Rattanapongpinyo, Ph.D. 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการสร้างตราสินคา้ของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ์ และ 2) ศึกษาระดบัของความจงรักภกัดีท่ีมีต่อองคก์รในธุรกิจธนาคารพาณิชย ์  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(quantitative research) เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารธนชาต HUB มาบุญครอง จ านวน 
10 สาขา โดยใช้ปริมาณของธุรกรรมเฉล่ียรายเดือนเป็นเกณฑ์ในการเลือกสาขาธนาคาร  คือ สาขาท่ีมีปริมาณ
ธุรกรรมเฉล่ียต่อเดือนสูงท่ีสุด 10 อนัดบั ประกอบดว้ย สาขามาบุญครอง สาขาสยามพารากอน สาขามนัน่ีพาร์ค สาขา
เยาวราช สาขาถนนมงักร สาขาพหลโยธินซอย 6 สาขาราชวงศ ์สาขาประตูน ้ า สาขาจามจุรีสแควร์ และสาขาบางล าพู ใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการในสาขาเท่านั้น ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (simple linear regression) พบวา่ มีปัจจยัใน
การสร้างตราสินคา้ 2 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีในตราสินคา้ คือ ความสม ่าเสมอและส่ิงสนบัสนุน 
อธิบายไดว้า่ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของทั้ง 2 ตวัแปรน้ี จะเกิดผลกระทบต่อความจงรักภกัดีในองคก์รดว้ย ส าหรับ
ความจงรักภกัดีท่ีลูกคา้มีต่อธนาคารพาณิชยน์ั้นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.6087 เน่ืองจากในปัจจุบนัมี
การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง เป็นการยากท่ีลูกคา้จะภกัดีต่อตราสินคา้ใดสินคา้เดียว  
ค าส าคัญ: ปัจจยัในการสร้างตราสินคา้, ความจงรักภกัดีในตราสินคา้, ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์  
 
 
___________________________ 
* คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตตล่ิงชนั  
** อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the relationship between brand building factors and brand 
loyalty in banking business, and the brand loyalty level of banking business. 
 This quantitative research gathered data by means of questionnaires. The sample was 400 customers of 
Thanachart Bank in top 10 most average transaction branches of MBK HUB including Mahboonkrong, Siam Paragon, 
Money Park MBK, Yaowarat, Thanon Mangkorn, Paholyothin Soi 6, Ratchawong, Pratunam, Chamchuri Square, 
and Bang Lumpu. Data analysis to explain the research results was done by using average, standard deviation, 
and linear regression. 
 The Research Result showed that the two factors having relationships with brand loyalty were consistency and 
support.  So if these factors changed, it would affect brand loyalty. Regarding the level of brand loyalty, the result 
showed a moderate level because of strong competition. It was difficult to make customers loyal to only one company. 
Keywords: brand building factors.  brand loyalty.  banking business. 
 

บทน า 
 ตราสินคา้ (brand) ตามความหมายของสถาบนัการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (AMA) คือ “ช่ือ (name) 
ค า (term) การออกแบบ (design) สัญลกัษณ์ (symbol) หรือ ส่ิงท่ีช้ีเฉพาะท่ีท าให้สินคา้หรือบริการมีความแตกต่าง
อย่างชดัเจนกบัสินคา้หรือบริการอ่ืน ๆ” (ความหมายของตราสินคา้, ออนไลน์, 2554) ซ่ึงตราสินคา้เป็นหน่ึงใน
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมาก กล่าวคือ ตราสินคา้แสดงถึงคุณลกัษณะเฉพาะ
ของสินคา้หรือบริการ โดยสร้างความแตกต่างให้กบัตวัสินคา้หรือบริการ ให้มีความโดดเด่น สร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กบัสินคา้ บ่งบอกถึงระดบัของกลุ่มลูกคา้ให้กบัธุรกิจไดอ้ยา่งชดัเจน เม่ือตราสินคา้ท่ีถูกสร้าง สามารถเขา้ไปอยู่
ในใจผูบ้ริโภคไดก้็จะท าใหเ้กิดความภกัดีในตราสินคา้ (brand loyalty) ส่งผลให้เกิดการซ้ือสินคา้ซ ้ า เกิดการบอกต่อ
แบบปากต่อปาก  (word of mouth) ช่วยลดระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เม่ือส่ิงดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
ธุรกิจก็จะสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดและสร้างความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได ้ตราสินคา้มีความส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจเป็นอย่างมากโดยตราสินคา้จะสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจ มีสินค้าหรือบริการหลายชนิดท่ีประสบ
ความส าเร็จจากความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนน้ี ตราสินคา้เพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้หรือบริการ ผูค้นมกัยอมจ่ายในราคาท่ีสูง
กวา่ส าหรับสินคา้หรือบริการท่ีมีตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกั และตราสินคา้เช่ือมผูค้นใหเ้ขา้กบัธุรกิจ มีหลากหลายธุรกิจท่ี
สามารถเช่ือมสินคา้หรือบริการของตนให้เขา้กบัความรู้สึกหรือความคิดของลูกคา้ไดท้  าให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ใน
ตวัธุรกิจมากยิง่ข้ึน 
 การสร้างตราสินคา้ท่ีประสบความส าเร็จจะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
ตราสินคา้ของ “สตาร์บคัส์” (Starbuck) เป็นตวัอยา่งของธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จจากการสร้างตราสินคา้ท่ีเขม้แข็ง 
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ธุรกิจกาแฟของสตาร์บคัส์ ด าเนินการมามากกวา่ 40 ปี โดยมีก าไรอยา่งต่อเน่ือง ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 ธุรกิจมี
รายไดโ้ดยประมาณ 280 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกวา่ในไตรมาสเดียวกนัของปี 2553 ถึงร้อยละ 34 อีกหน่ึงธุรกิจคือ 
ตราสินคา้ “เฟซบุ๊ค” (Facebook) เว็บไซต์ท่ีเร่ิมตน้ให้บริการท่ีเรียกว่า “สังคมออนไลน์” ปัจจุบนั เว็บไซต์มี
ผูใ้ช้บริการหรือสมาชิกกว่า 225 ลา้นคน และมีรายได้มากกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ (ความส าเร็จของเฟซบุ๊ค, 
ออนไลน,์ 2554) โดยผลลพัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวเกิดข้ึนจากการสร้างตราสินคา้ท่ีประสบความส าเร็จ 
 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นว่าตราสินคา้นั้นมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมีผูใ้ห้ความสนใจอย่าง
แพร่หลาย ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาในบริบทของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการสร้างตราสินคา้และความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์เพราะผูว้ิจยัปฏิบติังานอยู่ในธนาคารพาณิชยจึ์งมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชยอ์ยูพ่อสมควร จึงไดน้ ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผลการวิจยั
สามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการสร้างตราสินคา้ส าหรับสถาบนัหรือผูท่ี้สนใจได ้
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
                  ตัวแปรต้น                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
         

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการสร้างตราสินคา้และความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของ
ธนาคารพาณิชย ์
 2.  เพื่อศึกษาระดบัความจงรักภกัดีท่ีมีต่อองคก์รของธนาคารพาณิชย ์

 
 

ปัจจยัในการสร้างตราสินค้า 
- คุณภาพ 
- ความแตกต่าง 
- ความต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
- ววิฒันาการ 
- ส่ิงสนบัสนุน 

ความจงรักภักดใีนตราสินค้า 
- ความเช่ือมัน่  
- การเขา้ไปอยูก่ลางใจของ

ผูบ้ริโภค 
- ความง่ายในการเขา้ถึง 
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วธิีด าเนินการวจิัย                                                                         
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยมีประชากรคือ 
กลุ่มของลูกคา้ธนาคารธนชาตท่ีมาใชบ้ริการทางการเงินของธนาคารธนชาต HUB มาบุญครอง จ านวน 10 สาขา 
โดยใชเ้กณฑใ์นการจากสาขาท่ีมีธุรกรรมเฉล่ียรายเดือน สูงสุด 10 อนัดบั ใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการธนาคารธนชาตตามสาขาท่ีก าหนด จ านวน 400 ตวัอยา่ง ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม  – 31 มกราคม 2555 โดย
ก าหนดตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัในการสร้างตราสินคา้ประกอบดว้ย คุณภาพ ความแตกต่าง ความต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
วิวฒันาการ และส่ิงสนบัสนุน  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ประกอบดว้ย ความเช่ือมัน่ การเขา้
ไปอยูก่ลางใจของผูบ้ริโภค และความง่ายในการเขา้ถึง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic) 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ส่วนการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัในการสร้างตราสินคา้และ
ตวัแปรตามคือความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ใชส้ถิติวิเคราะห์ (analytical statistic) ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถดถอยเชิงเส้น 
(simple linear regression) 
 

ผลการวจิัย 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 22-29 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายไดอ้ยู่ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท มาใช้บริการธุรกรรมของธนาคารเฉล่ีย         
1 – 5 คร้ัง/เดือน   

2.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการสร้างตราสินคา้และความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของธนาคารพาณิชย ์ 
พบว่า ความต่อเน่ืองสม ่าเสมอและส่ิงสนบัสนุนมีความสัมพนัธ์กนักบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ อย่างมีระดบั
นยัส าคญัท่ี .05  
 3.  ระดบัความจงรักภกัดีท่ีมีต่อองคก์รของธนาคารพาณิชยอ์ยูท่ี่ระดบัปานกลาง ส าหรับความเช่ือมัน่ในตรา
สินคา้มีความเช่ือมัน่ค่อนขา้งสูง การเขา้ไปอยูก่ลางใจผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัปานกลาง และความง่ายในการเขา้ถึงอยู่
ในระดบัปานกลาง 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 ปัจจยัในการสร้างตราสินคา้ทั้ง 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ คุณภาพ ความแตกต่าง ความต่อเน่ืองสม ่าเสมอ วิวฒันาการ 
และส่ิงสนบัสนุน มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ จ  านวน 2 ปัจจยั คือ ความต่อเน่ืองสม ่าเสมอและ
ส่ิงสนบัสนุน เม่ือวเิคราะห์กบัความหมายของความภกัดีในตราสินคา้มีลกัษณะท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ การท่ี
ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึง ไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค จะเกิดการ
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ซ้ือซ ้ าต่อเน่ือง (ความภกัดีในตราสินคา้, ออนไลน์, 2554) และอีกปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในตรา
สินคา้คือส่ิงสนบัสนุน กล่าวคือ การท่ีบริษทัให้ความส าคญักบัส่ิงสนบัสนุนต่าง ๆ เช่น การพฒันาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ การโฆษณา หรือการพฒันาสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้นั้น จะช่วยส่งเสริมความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ของบริษทัอีกดว้ย ส าหรับระดบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของธนาคารพาณิชยอ์ยูใ่นระดบั
ปานกลาง เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ส่งผลให้เป็นการยากท่ีลูกคา้จะภกัดี
ต่อตราสินคา้ใดสินคา้เดียว ลูกคา้มกัจะเปล่ียนการใชบ้ริการโดยมุ่งหวงัไปยงัธนาคารท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัในบริบทความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการสร้างตราสินคา้และความจงรักภกัดีใน
ตราสินคา้เท่านั้น ควรจะมีการน าไปอา้งอิงกบัแนวคิดทฤษฎีอ่ืน ๆ เพื่อให้ไดผ้ลสรุปว่ามีผลต่อการประสบความส าเร็จ
ของธุรกิจอยา่งไรดว้ย 
 2.  อาจมีการเปล่ียนตวัแปรตามในการท าวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อใหส้ามารถตอบปัญหาในการวจิยัไดค้รอบคลุมทุก
มิติ 
 3. การวจิยัน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งเพียงธนาคารพาณิชยเ์พียงแห่งเดียว ค่าท่ีไดอ้าจไม่สามารถน าไปใช้
ไดแ้พร่หลาย ดงันั้นอาจมีการเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหเ้กิดความหลากหลาย และสามารถน าผลลพัธ์ไปสรุป
ไดใ้นมิติท่ีมากข้ึน 
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ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกีย่วกบัการก าหนดพืน้ที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES  

TO AREA RELOCATION SERVICE PLACES 
 

พศิาล  รัตนปาณี* 
 Phisarn Rattanapani 

 

บทคดัย่อ 
 การขยายตวัของสถานบริการและสถานบนัเทิงได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคม คือ ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย 
ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดให้โทษ ปัญหาเยาวชน ปัญหา
การค้าประเวณี เน่ืองจากสถานบริการเป็นสถานท่ีท่ีมีการประกอบกิจการท่ีอาจมีการด าเนินการไปในทาง
กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน โดยจดัให้มีการแสดงเพื่อความบนัเทิงโดย
ไม่เหมาะสม มีการละเลยให้เยาวชนเขา้ไปใช้บริการในสถานบริการ ส่งผลกระทบต่อผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนพื้นท่ี
ใกลเ้คียงดา้นคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเสียง แสง จากสถานบริการท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกฎหมายใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั  
 การก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในทอ้งท่ี ตามพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509 
ไม่มีมาตรการเพียงพอส าหรับการรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่มีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน ไม่มีหน่วยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบ บทบญัญติัการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการขาดความเป็นเอกภาพ แมจ้ะมีหลกัเกณฑ์กฎหมายเก่ียวกบัการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนอยูห่ลายฉบบัก็ตาม แต่ก็ยงัมีการหลีกเล่ียงกฎหมายโดยการเปิดสถานบริการ
ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมีความเกี่ยวโยงกบัอ านาจดุลยพินิจของพนกังานเจา้หนา้ที่ จึงก่อให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกอบกิจการ ท าให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตอ้งกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดขอ้
ขดัแยง้และขอ้พิพาทระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัผูป้ระกอบการ การทบทวนบทบญัญติัของกฎหมายท่ีลา้สมยัเพื่อ
ก าหนดแนวทางการประกอบกิจการสถานบริการจึงมีความจ าเป็น การจดัระเบียบสังคมและบงัคบัใช้กฎหมายมี
ความส าคญัเช่นเดียวกนั การพฒันาและปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายใต้
ความส านึกรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงอ านาจรัฐกบัการจดัระเบียบสังคมจะไม่ประสบความ ส าเร็จ หากไม่
ทบทวน และแกไ้ขการก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง สถาน 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายมหาชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 



373 

 

 

 

บริการควรตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตเท่านั้นและสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพหรือการผงัเมืองเพื่อจดั
ระเบียบควบคุม ดงันั้น จึงตอ้งมีการแกไ้ขกฎหมายสถานบริการ กฎหมายโรงแรมกฎหมาย  กฎหมายผงัเมือง และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างบูรณาการ จะท าให้การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวตัถุประสงค ์ตลอดจนสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข   
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะวา่ ควรแกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการและพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ี
เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในทอ้งท่ี กฎหมายโรงแรมกฎหมายผงัเมือง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ โดยให้มีการบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบสถานบริการให้เป็นเอกภาพ มิ
ใหก้ระจดักระจาย และมีหน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบใหช้ดัเจน  
ค าส าคัญ: การก าหนดพื้นท่ี, สถานบริการ 
 

ABSTRACT 
Tourism Industry has expanded its focus on economic development society and the environment    of 

the sequence since Thailand had a variety of travel and natural resources history, culture, and local community life. 
Thailand is a tourist destination because of its natural marine conservation. However, the expansion of the tourism 
industry has caused such social problems as peace and order problems, security issues, and property problems caused 
by illegal drugs. Youth- related issues affect the golf business, resulting in the suspension of peace and order or 
the morality of the people and good performance for entertainment business. Young people should not be given 
access to the service. The allowed area under the Service Area Act since 2509 had no adequate measures to 
maintain public order. There are no clear guidelines. No government agency is assigned the responsibility. There 
is no unity in the regulations on service places. Despite the guidelines provided in the law relating to maintaining 
public order, the law in opening a facility is still violated. This can be done through an arbitrary consideration of 
the officer in charge, which results in problems for the workplace. This makes most entrepreneurs violate the law, 
resulting in arguments between them and the officers. Revision of outdated laws to guide the service workplace is 
necessary. Society’s reorder and law enforcement are also important. If the law is modified by the facility and 
royal decree in the area to set up facilities and relevant laws in a systematic and integrated way to maintain public 
order is effective, people live together in peace. 

This reserch aimed to study the case of the attractions of foreign countries and the global reputation of 
Pattaya city. Pattaya city has played an important role in tourism development in Thailand. Pattaya city is facing 
the problem of environmental degradation of tourist attractions. During the expansion of Pattaya city,  it has 
experienced several important issues such as the problem on expansion of tourism and the expansion of the 
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facilities and community housing. Quality of life and the environment have effects on the expansion of the facility 
and in violation of the law. It was found that in addition to natural cultural attractions, facility was also a key 
element in attracting foreign tourist arrivals. However, because facility was a key element in attracting foreign 
tourist arrivals, each facility must comply with Thai Act 2509 and the Royal Decree in the area to ask for 
permission to set up facility in the locality. The operators were required to comply with all applicable laws to 
avoid conflicts and disputes between government officials and entrepreneurs. Revising outdated provisions of the 
law to determine the operation of facilities were absolutely essential to maintain the social order and enforce the 
law. Developing and improving regulatory compliance with economic and social conditions under realization for 
the common good were also essential.  

Therefore, it was suggested that the law on the facility and royal degree be fixed. There was a need to 
check the area to allow the local health facility and related law and systems integration. The provisions of law 
relating to the organization as a unified services should not be disrupted. The state agency responsible for 
providing should be clear. In addition, the law relation to the control facility laws related to fire protection system 
and laws relating to sanitation should be enforced.  
Keywords: area relocation.  service places. 
 

บทน า 
 สถานบริการและสถานบนัเทิงไดก่้อใหเ้กิดปัญหาทางสังคม ไดแ้ก่  ปัญหาความสงบเรียบร้อย ปัญหาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดให้โทษ ปัญหาเยาวชน ปัญหาการคา้ประเวณี 
เป็นตน้ ในปี พ.ศ. 2544  รัฐบาลไดน้ านโยบายการจดัระเบียบสังคมมาก าหนดเป็นนโยบายภายใตก้รอบความคิดท่ีวา่ 
สถานบริการตั้งอยูอ่ยา่งกระจดักระจายไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ราษฎรท่ีมีบา้นเรือนอยูใ่กล ้
จึงมีการก าหนดเขตพื้นท่ี (zoning) ห้ามสถานบริการตั้งอยูใ่กลว้ดั โรงเรียน มสัยิด ชุมชน และท่ีอยูอ่าศยั ให้ถือเป็น
มาตรการเร่งด่วนท่ีทุกจงัหวดัตอ้งเร่งด าเนินการ โดยมีนโยบายกวดขนัในทุกสถานบริการคือ 

1.  ให้ตรวจตรากวดขนัสถานบริการว่าไดรั้บอนุญาตหรือมีการแจง้การจดัตั้งอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย
หรือไม ่

2.  กวดขนัมิให้ผูม้ีอายุต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงมิไดท้  างานในสถานบริการนั้นเขา้ไปในสถานบริการ
ระหวา่งเวลาท าการ 

3.  มิใหมี้การกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดหรือวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทในสถานบริการ 
4.  มิใหมี้การแสดงลามกอนาจารหรือการแสดงท่ีไม่เหมาะสมในสถานบริการ 
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5.  ใหส้ถานบริการด าเนินกิจการอยา่งถูกตอ้งตามประเภทท่ีขออนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้การจดัตั้งไว ้และให้เปิด-
ปิดสถานบริการตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

6.  ควบคุมมิให้มีการน าอาวุธเขา้ไปในสถานบริการโดยเด็ดขาด เวน้แต่จะเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง หรือ
ต ารวจท่ีอยูร่ะหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือปฏิบติัหนา้ท่ีโดยค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
   วตัถุประสงคข์องการจดัระเบียบสถานบริการ เพื่อตอ้งการให้เกิดความสมดุลระหวา่งผูป้ระกอบการกบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ก าจดัมลภาวะทางสังคมให้เป็นไปตามกรอบของบทบญัญติั
กฎหมายโดยไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย และก าหนดมาตรการการจดัเก็บรายได้จุดร่วมท่ีสามารถท าให้เจตนารมณ์
นโยบายจดัระเบียบสังคมประสบผลส าเร็จ โดยท่ีผูป้ระกอบการสามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้ 

    ดงันั้น การมีกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ไดรั้บความเห็นชอบจากประชาคม
ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพหรือการผงัเมือง
เพื่อจดัระเบียบควบคุม และใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กฎหมายสถานบริการจึงตอ้งไดรั้บ
การเร่งด าเนินการแกไ้ขบทบญัญติัใหมี้รูปแบบออกมาใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งบูรณาการ  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดเขต
พื้นท่ีอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 2.  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของการก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้
ตั้งสถานบริการในประเทศไทย และต่างประเทศ 
 3.  เพื่อศึกษากฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกบัการก าหนดเขตพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการของแต่ละ
ประเทศอนัไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด ์และประเทศองักฤษ 
 4.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ 
 5.  เพื่อศึกษาและคน้หาการพฒันาและปรับปรุงกฎหมายการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 
สมมติฐานของการวจิัย 
 การก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในทอ้งท่ี ตามพระราชบญัญติัสถานบริการ  พ.ศ. 
2509 ไม่มีมาตรการเพียงพอในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน ไม่มีหน่วยงาน
ของรัฐท่ีรับผดิชอบ บทบญัญติัการอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการขาดความเป็นเอกภาพ แมจ้ะมีหลกัเกณฑ์บญัญติัไวใ้น
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กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนอยู่หลายฉบบัก็ตาม แต่ก็ยงัมีการหลีกเล่ียง
กฎหมายโดยการเปิดสถานบริการท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หากไดมี้การแกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ และพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในทอ้งท่ี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบ
และบูรณาการจะท าให้การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค ์
และสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  

วธิีด าเนินการวจิัย 
 งานวจิยัน้ีใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (documentary research) ศึกษาพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509 พระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในทอ้งท่ี กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายการผงั
เมือง กฎหมายการสาธารณสุข กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเรียบร้อยของบา้นเมือง กฎหมายการ
โรงแรม กฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการในประเทศไทยและต่างประเทศ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-deptinterviewing) ผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน ชมรมสถานบนัเทิง ชมรมผูป้ระกอบการ เพื่อน ามาวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  เช่น พระราชบญัญติัสถานบริการ 
พ.ศ. 2509 พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในทอ้งท่ี พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัการโรงแรม พ.ศ. 2547 พระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 รวมทั้งกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อทราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดเขต
พื้นท่ีอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 2.  เพื่อทราบถึงประวติัความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการในประเทศไทย และต่างประเทศ 
 3.  เพื่อทราบถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในของแต่ละ
ประเทศอนัไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด ์และประเทศองักฤษ 
 4.  เพื่อทราบถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดเขตพื้นท่ีอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการ 
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 5.  เพื่อทราบถึงการพฒันาและปรับปรุงกฎหมายการก าหนดเขตพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั  
 

ผลการวจิัย 
 การออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในทอ้งท่ีจงัหวดั และพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตจงัหวดัเป็นทอ้งท่ีงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความสงบเรียบร้อยไดอ้ย่าง
แทจ้ริง และไม่สามารถจดัระเบียบสังคมไดอ้ยา่งบรรลุวตัถุประสงคข์องมาตรการการก าหนดเขตปริมณฑลอนัจ ากดั
หรือโซนน่ิง กระทรวงมหาดไทยไดส้ั่งการโดยให้ทุกจงัหวดัด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด กวดขนัให้มี
การตรวจอาหารและน ้า เพื่อป้องกนัการปลอมปนยาเสพติด กวดขนัสถานบริการท่ีเปิดโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ก าชบั
ใหปิ้ดตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ในส่วนของสถานบริการท่ีเปิดโดยถูกกฎหมายนั้น เม่ือต่อใบอนุญาตแลว้ก็ขอให้
ผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีท่ีจ  ากดั นอกจากน้ีจงัหวดัใดท่ียงัไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีสถานบริการก็
ขอใหค้งสภาพนั้นไว ้จากการศึกษาพบวา่นโยบายดงักล่าวไม่ไดก่้อให้เกิดความส าเร็จในการจดัระเบียบสังคม และการ
บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเป็นรูปธรรมแต่อยา่งใด   
  ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นปัญหาในทางปฏิบติัของการน านโยบายการจดัระเบียบสังคมมาบงัคบัใช ้ได้
เกิดช่องว่างในการปฏิบติัในเร่ืองการให้สถานบริการเปิด-ปิด ตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด เม่ือการเขม้งวดกวดขนัให้
ผูป้ระกอบการเปิด - ปิด สถานบริการตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ได้รับการต่อต้านและเสียงสะท้อนจาก
ผูป้ระกอบการว่ามีผลกระทบต่อรายไดท่ี้ลดน้อยลง ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เรียกร้องให้ขยายระยะเวลาโดยการ
ผ่อนผนัให้ปิดสถานบริการช้าลงกว่าท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อให้นักท่องเท่ียวมีเวลาท่องเท่ียวในสถานบริการมาก
ยิ่งข้ึน การยืดระยะเวลาในการเปิด - ปิดสถานบริการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาให้เปิดเร็วข้ึน หรือปิดช้าลงใน
วนัรุ่งข้ึนไม่ไดช่้วยให้การบงัคบัใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ในทางกลบักนักลบัก่อให้เกิดปัญหาช่องว่างในทาง
ปฏิบติัของผูบ้งัคบัใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ซ่ึงผูป้ระกอบการสถาน
บนัเทิงบางรายมีความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภก์บัเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยสถาน
บริการ มีการผอ่นผนั ยกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นการให้อ านาจดุลยพินิจแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี ก่อให้เกิดการ
ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการด าเนินธุรกิจสถานบริการเพื่อแสวงหาผลก าไร เป็นปัญหาการใช้อ านาจดุลยพินิจของ
พนกังานเจา้หน้าท่ี โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบและเสียหายต่อสังคมวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของประเทศ
ไทย การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อลดความไม่ชัดเจนในการท างานตามข้อกฎหมายจึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายไม่บูรณาการส่ิงท่ีเป็นปัญหาในทางปฏิบติั เพื่อแก้ไขการบงัคบัใช้
กฎหมายกบัสถานบริการไดจ้ริง อีกทั้งการไม่มีแผนและมาตรการในการด าเนินการเพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509 ใหมี้ผลบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง   
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ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาการก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในทอ้งท่ี 
จึงจ าเป็นตอ้งมีการทบทวนแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีอย่างแทจ้ริง รวมถึงสภาพสังคม  วฒันธรรมและประเพณี และเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็น
มาตรการท่ีจะก่อใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาในภาพรวม เพื่อให้การพฒันาเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเป็นไปในทิศทางท่ี
สมดุลมากยิง่ข้ึน ธุรกิจการประกอบการสถานบริการ ธุรกิจท่องเท่ียว และในส่วนของประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัสามารถท่ี
อยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความลงตวั โดยความร่วมมือในลกัษณะไตรภาคีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผูป้ระกอบการสถาน
บริการ และประชาชน เน่ืองจากในพื้นท่ีดงักล่าวยงัมีบา้นเรือนของประชาชนท่ีอยูอ่าศยั วดั สถานพยาบาล โรงเรียน 
หอพกั ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการเป็นจ านวนมาก  การแกไ้ขพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
พื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในทอ้งท่ี ควรก าหนดบทเฉพาะกาลบงัคบัให้สถานบริการท่ีตั้งอยู่นอกเขต
พื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเขา้มาตั้งในเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอย่างช้าภายใน
ก าหนด 2 ปี หรือตอ้งเลิกประกอบกิจการสถานบริการโดยการไม่ต่อใบอนุญาต หากไม่ประสงคต์ั้งสถานบริการใน
เขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตใหต้ั้งสถานบริการในทอ้งท่ี ตอ้งทบทวนและแกไ้ขการก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้
ตั้งสถานบริการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง สถานบริการควรตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตเท่านั้น และ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพหรือการผงัเมืองเพื่อจดัระเบียบและควบคุม 

การบญัญติักฎหมายตอ้งกระท าอย่างบูรณาการและเป็นระบบ โดยบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
ระเบียบสถานบริการให้เป็นเอกภาพ มิให้กระจดักระจาย และมีหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบให้ชดัเจน เน้นการ
กระจายอ านาจให้อ านาจหน้าท่ีแก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีความใกล้ชิดพื้นท่ีมาก นอกจากน้ีควรมีการปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการควบคุมสถานบริการ ความเหมาะสมของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเขตควบคุมสถานบริการ 
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัระบบป้องกนัอคัคีภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสุขอนามยัของประชาชนและนกัท่องเท่ียว 
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ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการจดัตั้งส านักงานทนายความหรือส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย 

LEGAL PROBLEMS ON ESTABLISHING AND SETTING  
LAW OFFICE OR LEGAL CONSULTANT 

 

ภัทธราภรณ์ จันทรมหา* 
Pattaraporn Chantaramaha 

 

บทคดัย่อ 
 ตามท่ีสภาทนายความซ่ึงเป็นองคก์รวิชาชีพท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 มีอ านาจ
หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพทนายความ รวมถึงการออกใบอนุญาตทนายความ ซ่ึงนอกจากอ านาจ
หนา้ท่ีในการควบคุมการประกอบวิชาชีพแลว้ ยงัคงมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบให้ทนายความ ประพฤติปฎิบติัตนให้
สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยมรรยาททนายความ เน่ืองจากการประกอบวิชาชีพทนายความ หรือท่ีปรึกษากฎหมายนั้น
มีส่วนส าคญัในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่สังคม แมพ้ระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 จะก าหนดให้สภา
ทนายความมีอ านาจหนา้ท่ีจดทะเบียนและออกใบอนุญาตทนายความและด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภา
ทนายความอนัเก่ียวกบัการส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ การควบคุมมรรยาททนายความ โดย
ปรากฏอยูใ่นหมวดท่ี 4 วา่ดว้ยเร่ืองการขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ แต่กลบัไม่มีบทบญัญติั
เร่ืองการควบคุมการจดทะเบียนส านกังานทนายความหรือบริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นเหตุให้สภาทนายความไม่สามารถ
ตรวจสอบส านกังานตามท่ีระบุในค าขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตทนายความได ้ส่งผลให้มีการแอบแฝงด าเนิน
กิจการส านักงานทนายความโดยคนต่างด้าวหรือบุคคลภายนอกท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความ มีการอาศยั
ช่องวา่งจากปัญหาดงักล่าวจดัตั้งส านกังานทนายความหรือส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายในรูปคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน 
และบริษทัจ ากดั โดยบุคคลท่ีไม่มีใบอนุญาตวา่ความ รวมถึงคนต่างดา้วท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว
และกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วก าหนดห้ามไว ้ มีการน าดวงตราของสภาทนายความมาใช้
เป็นดวงตราของส านกังานทนายความหรือบริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย ส่งผลให้ประชาชนผูเ้ขา้รับบริการสับสนหลง
ผดิ ถูกหลอกลวงและไม่ไดรั้บความยติุธรรม  
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัเห็นวา่หากไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม หมวดท่ี 4 แห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 
โดยเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์วา่ดว้ยการขอจดทะเบียนและตรวจสอบส านกังานทนายความหรือบริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย
แลว้  จะท าให้สภาทนายความอนัเป็นองคก์รวิชาชีพสามารถเขา้ควบคุม  ตรวจสอบหรือก าหนดมาตรฐานการประกอบ
วชิาชีพทนายความส านกังานทนายความ  หรือบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายไดต้ามมาตรฐานแห่งสภาวชิาชีพอนัจะสามารถ 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายมหาชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 



381 

 

 

 

ยกระดบัการประกอบวชิาชีพใหเ้ทียบเท่ากบัสภาวชิาชีพอ่ืน ๆ และอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผูเ้ขา้รับบริการ
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ค าส าคัญ: ส านกังานทนายความ, ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย 
 

ABSTRACT 
According to the Lawyer Council of Thailand, a professional organization, which was established by the 

Lawyer Professional Act B.E. 2528, has the authority to regulate the practice of lawyers, as well as lawyer 
licensing. Besides authority to regulate the profession, the Lawyers Council of Thailand still has the responsibility in 
verifying the lawyer to comply with the regulation of lawyer’s behaviour. Professional lawyer or the legal 
consultants are important members in the administration of justice to the society apart from the court, the 
prosecutors and the police officials. 

The Lawyer Professional Act B.E. 2528 has verified the Lawyers Council of Thailand to have authority to 
register and give consent for the lawyer licensing by the purposes of the Lawyers Council of Thailand relating to 
the promotion of lawyer education and lawyer’s profession. The administration of lawyer’s behaviour by the 
Lawyer Professional Act B.E. 2528 is specified in Section 4 mentioning the registration and authorization of the 
lawyer licensing but the Lawyer Professional Act B.E. 2528 does not specify the provisions of registration of Law Office 
or Law Firm. That makes the Lawyers Council of Thailand unable to verify the law office or the law firm which 
was specified in the office registration’s application and the lawyer licensing. This results in the concealing of the 
law office or law firm’s operation by the foreigners or the person which has no permission to be a lawyer. This problem 
violates the operation of  the law office or law firm as personal, partnership and limited company by the lawyer or the 
person which has no permission including the foreigner which the Alien Working Act and the Alien Business Act 
have prohibited to work and operate the law office and law firm. They work and operat without permission from 
the Lawyers Council of Thailand and use the Lawyers Council of Thailand's seal as the seal of their law office or 
law firm. As a result, people get confused and have fraud prosecution and do not receive justice. 

From this problem, it is suggested that if the Lawyer Professional Act B.E.2528 is amended in Section 4 by 
adding the principle of law office and law firm’s registration and verification, that will give the Lawyers Council 
of Thailand which is the lawyer professional organization the authority to command verifications and prescribe 
the professional standards of lawyers, Law Office or the law firm equivalent to that in a civilized country or 
equivalent to the other professionals in order to make the public services fair. 
Keywords: law office. legal consultant. 
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บทน า 
 พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 หมวดท่ี 1 ไดก้  าหนดให้มีการจดัตั้งสภาทนายความข้ึนภายใตก้าร
ก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้มีอ านาจหน้าท่ีในการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพทนายความ และด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสภาทนายความ ได้แก่ การส่งเสริม
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพ การควบคุมมรรยาททนายความ เป็นตน้ และในหมวดท่ี 4 ว่าดว้ยการขอจด
ทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ยงัไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีให้สภาทนายความเป็นผูพ้ิจารณาและออก
ใบอนุญาตการประกอบวชิาชีพทนายความดว้ย เพราะทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายถือเป็นผูมี้บทบาทส าคญัใน
การอ านวยความยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนท่ีประสบปัญหากฎหมาย นอกเหนือไปจากศาล พนกังานอยัการ เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ และเจา้หนา้ท่ีราชทณัฑ ์เป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหว้า่ต่าง แกต่้างคู่ความในเร่ืองอรรถคดี หรือเป็นผูท่ี้ให้ความรู้
ความเขา้ใจด้านกฎหมายแก่ประชาชนผูมี้อรรถคดี  ฉะนั้นวิชาชีพทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายจึงเป็นผูใ้ช้
กฎหมายท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนโดยตรง 
 การเป็นทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย ถือเป็นอาชีพท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญ
ทางดา้นกฎหมายเป็นพิเศษ ถือเป็นการผกูขาดโดยกลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้และอบรมในวิชาชีพเฉพาะเท่านั้น หากไม่มี
การควบคุม ก ากบัดูแลและตรวจสอบแล้ว ย่อมน าไปสู่การหาประโยชน์เกินขอบเขตอนัสมควร ขาดมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง การควบคุมผูป้ระกอบวิชาชีพนั้นโดยทัว่ไป ย่อม
กระท าโดยกลุ่มบุคคลผูป้ระกอบวิชาชีพนั้น ๆ ร่วมกนัดูแลไม่ให้มีการกระท าผิดมรรยาททนายความ และหลกัคติ
ธรรมของวิชาชีพ หรือควบคุมโดยองค์กรเช่นสภาทนายความ จากวตัถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
พระราชบญัญติัทนายความ  พ.ศ. 2528 มาตรา 7 ถือไดว้า่ สภาทนายความนั้นมีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีการ
ใชอ้ านาจทางปกครองได ้ 2 รูปแบบ คือ การควบคุมโดยองคก์รภายใน มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมท าหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลและพิจารณาอุทธรณ์ และการควบคุมโดยศาลปกครองซ่ึงถือเป็นองคก์รภายนอก 
 แมพ้ระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528  จะก าหนดวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของสภาทนายความในการ
ส่งเสริมการศึกษา การประกอบวชิาชีพทนายความ และการควบคุมมารยาททนายความไวใ้นหมวดท่ี 4 วา่ดว้ยการจด
ทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความก็ตาม แต่กลบัไม่มีบทบญัญติัเร่ืองการจดทะเบียนส านกังานทนายความ
หรือบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นเหตุให้สภาทนายความไม่มีข้อมูลเก่ียวกับส านักงานทนายความ  ไม่มีการ
ตรวจสอบวา่เป็นส านกังานท่ีมีอยูจ่ริงหรือด าเนินการโดยทนายความท่ีไดรั้บใบอนุญาตทนายความ หรือด าเนินการโดย
ชาวต่างชาติ  อีกทั้งช่ือของส านกังานทนายความนั้นมีการใช้ช่ือซ ้ ากนัหรือคลา้ยคลึงกนั หรือใช้ช่ือคลา้ยคลึงกบั
หน่วยงานราชการ หรือแมก้ระทัง่น าตราของสภาทนายความไปเป็นตราของส านักงาน จนอาจก่อให้เกิดความ
สับสนแก่ประชาชน และมีการแอบแฝงด าเนินกิจการส านกังานทนายความโดยคนต่างดา้วหรือบุคคลภายนอกท่ี
ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ     
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จากปัญหาท่ีกล่าวมานั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่หากไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 โดย
เพิ่มเติมหมวดท่ี 4 ว่าด้วยเร่ืองการขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ ์
มาตรฐานการจดัตั้งและตรวจสอบส านกังานทนายความ หรือส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย ควบคุมมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพทนายความ หรือนักกฎหมาย และก าหนดมาตรฐานสถานประกอบการ ย่อมส่งผลให้สภา
ทนายความสามารถควบคุมหรือก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทนายความ ส านกังานกฎหมาย หรือบริษทัท่ี
ปรึกษากฎหมายได้ อนัจะสามารถยกระดบัการประกอบวิชาชีพทนายความ ส านักงานกฎหมาย ส านักงานท่ีปรึกษา
กฎหมาย ใหส้ามารถเทียบเท่ากบัสภาวชิาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สภาวชิาชีพแพทย ์สภาวชิาชีพพยาบาล สภาวิชาชีพวิศวกร 
หรือสภาวชิาชีพเภสัชกร เป็นตน้  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งส านักงานทนายความหรือ

ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย  
2.  เพื่อศึกษาประวติั แนวคิด ทฤษฎี วิวฒันาการและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้ง

ส านกังานทนายความหรือส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย 
  3.  เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งส านกังานทนายความหรือส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย  

4.  เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหากฎหมายและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัตั้งส านกังานทนายความหรือส านกังาน 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
  5.  เพื่อศึกษาแนวทางและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งส านกังานทนายความหรือส านกังานท่ีปรึกษา 
กฎหมาย  
 

สมมติฐานของการวจิัย 
ดว้ยพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ไม่มีบทบญัญติัวา่ดว้ยการจดทะเบียนส านกังานทนายความหรือ

บริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นเหตุให้สภาทนายความไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัส านกังานทนายความ  ไม่มีการตรวจสอบว่าเป็น
ส านกังานท่ีมีอยูจ่ริงหรือด าเนินการโดยทนายความท่ีไดรั้บใบอนุญาตทนายความ หรือด าเนินการโดย  คนต่างดา้ว  
อีกทั้งช่ือของส านกังานทนายความนั้นมีการใชช่ื้อซ ้ ากนัหรือคลา้ยคลึงกนั หรือใชช่ื้อคลา้ยคลึงกบัหน่วยงานราชการ 
หรือแมก้ระทัง่น าตราของสภาทนายความเป็นตราของส านกังาน จนอาจก่อใหเ้กิดความสับสนแก่ประชาชน  

ผูว้จิยัเห็นวา่หากไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 โดยเพิ่มเติมหมวดท่ี 4 วา่ดว้ย
เร่ืองการขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐานการจดัตั้งและ
ตรวจสอบส านกังานทนายความ หรือส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย ควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทนายความ 
หรือนักกฎหมาย และก าหนดมาตรฐานสถานประกอบการ ย่อมส่งผลให้สภาทนายความสามารถควบคุมหรือ
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ก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทนายความ ส านักงานกฎหมาย หรือบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายได้อย่างเป็น
มาตรฐานแห่งสภาวชิาชีพ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร (documentary research) ศึกษากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัตั้งส านกังานกฎหมายหรือส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายในประเทศไทย ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
รวมทั้งขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานจริงทั้งของหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้สรุป
และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยใชว้ธีิพรรณนาและวเิคราะห์ (description and analytical method) 
 

ขอบเขตการวจิัย 
 ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษทั พระราชบญัญติัทะเบียน
พาณิชย ์พ.ศ. 2499 พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัการท างานของคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบัตามบทบญัญติักฎหมายดงักล่าว 
หลกัการของความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยการคา้บริการ (GATS) และขอ้บงัคบัหรือขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าใหท้ราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งส านกังานทนายความหรือ
ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายในประเทศไทย  

2.  ท าให้ทราบถึงประวติั แนวคิด ทฤษฎี หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัตั้งส านกังานทนายความหรือส านกังาน ท่ี
ปรึกษากฎหมายในประเทศไทย  

3.  ท าให้ทราบถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งส านกังานทนายความหรือส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายใน
ประเทศไทย  

4.  ท าให้ทราบถึงปัญหากฎหมายและอุปสรรคเก่ียวกบัการจดัตั้งส านักงานทนายความหรือส านกังานท่ี
ปรึกษากฎหมายในประเทศไทย  

5.  ท าให้ทราบถึงขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งส านกังานทนายความหรือส านกังานท่ีปรึกษา 
กฎหมายในประเทศไทย  
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ผลการวจิัย 
 ผูว้ิจยัพบว่า มีผูด้  าเนินการส านักงานทนายความหรือส านักงานท่ีปรึกษากฎหมายมากมาย โดยเจ้าของ
กิจการเป็นทั้งบุคคลสัญชาติไทยและคนต่างดา้ว อีกทั้งส านกังานทนายความหรือบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายมีการใช้
ช่ือซ ้ าหรือคลา้ยกนั มีการน าดวงตราของสภาทนายความมาเป็นดวงตราของส านกังานกฎหมายหรือบริษทัท่ีปรึกษา
กฎหมาย และไม่มีผูใ้ดสามารถยนืยนัไดว้า่ส านกังานทนายความหรือบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายท่ีด าเนินการ  อยูน่ั้นด าเนิน
กิจการโดยผูท่ี้ได้รับใบอนุญาตทนายความจริงหรือมีทนายความเป็นเจา้ของหรือไม่ รวมไปถึงความเขา้ใจผิดว่า
ส านักงานทนายความหรือส านักงานท่ีปรึกษากฎหมายนั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีเจา้หน้าท่ีจากสภาทนายความ
ด าเนินการ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ไม่มีบทบญัญติัว่า
ดว้ยเร่ืองการจดทะเบียนส านักงานทนายความหรือบริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 โดยเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการจดทะเบียนส านักงานทนายความหรือ
บริษทัท่ีปรึกษากฎหมายในหมวดท่ี 4 แห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ดงักล่าว  
 

ข้อเสนอแนะ   
มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐานการจดัตั้งและตรวจสอบส านกังานทนายความหรือส านกังานท่ีปรึกษา

กฎหมาย ควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทนายความหรือนักกฎหมาย และก าหนดมาตรฐานสถาน
ประกอบการแล้ว ย่อมส่งผลให้สภาทนายความสามารถควบคุมหรือก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ทนายความ ส านกังานกฎหมายหรือส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐานแห่งสภาวิชาชีพ จะสามารถ
ยกระดบัการประกอบวชิาชีพทนายความ ส านกังานกฎหมาย ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย ให้เทียบเท่ากบัสภาวิชาชีพอ่ืน 
ไดแ้ก่ สภาวชิาชีพแพทย ์สภาวชิาชีพพยาบาล สภาวชิาชีพวศิวกร หรือสภาวชิาชีพเภสัชกร เป็นตน้  
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ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกีย่วกบัการบังคบัใช้ 
พระราชบัญญตัสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

LEGAL PROBLEMS AND OBSTACLES ON THE ENFORCEMENT OF  
THE COUNCIL DISTRICT AND THE DISTRICT ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION ACT B.E. 2537 

จ่าเอกภิรายุ พทิกัษ์นิระพนัธ์* 
Pirayu Pituknirapun, PO1 

 

บทคดัย่อ 
 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายท่ีอาศยัหลกัแนวคิดและทฤษฎีรวมศูนยอ์  านาจจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั้ง ๆ ท่ีจะต้องกระจายอ านาจตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และ
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงก าหนดให้
รัฐจะตอ้งกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อใหท้อ้งถ่ินสามารถปกครองตนเองและมีความเขม้แข็งไดด้ว้ย
ตนเอง พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไม่เป็นไปตามหลกัการท่ีก าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารองค์กรและอ านาจในการบริหารจดัการของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในฐานะหวัหนา้ฝ่ายการเมืองท่ียงัคงตอ้งถูกครอบง าจากราชการส่วนภูมิภาคในการท่ีจะก าหนดนโยบายและ
การด าเนินงาน จากปัญหาขา้งตน้ยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอยา่งมาก 
 รัฐในฐานะผูก้  าหนดนโยบายของประเทศตอ้งให้ความส าคญัและตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะถ้ายงัคงปกครองแบบรวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้
ราชการส่วนกลางแล้วย่อมจะก่อให้เกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะปัญหาการจดัสรรงบประมาณท่ีไม่เป็นธรรม 
ปัญหาการแบกรับภาระเร่ืองงบประมาณ เป็นตน้ หากรัฐมีการกระจายอ านาจออกไปสู่ทอ้งถ่ินแลว้โดยให้ทอ้งถ่ิน
สามารถบริหารจดัการภายในทอ้งถ่ินของตนไดด้ว้ยตนเองย่อมท าให้เกิดประชาธิปไตยในทอ้งถ่ินและมีความเป็น
เอกภาพในการปกครอง โดยเฉพาะบทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงเป็นกลไกของรัฐท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือน
ใหด้ าเนินงานของรัฐส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 
 

* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายมหาชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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 ดงันั้นต าบลควรจะมีการปฏิรูปให้เป็นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดทัว่ประเทศ โดยไม่ควรน า
รายไดจ้ากการเก็บภาษีประจ าปีมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงให้เป็นสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกระจายอ านาจอย่างแทจ้ริงและเป็นกลไกให้รัฐจะตอ้งออกกฎหมายให้สอดคลอ้งกบั
หลกัการดงักล่าว เพราะเม่ือพิจารณาแล้วไม่มีความจ าเป็นอย่างใดท่ีจะให้มีสภาต าบลอย่างเช่นปัจจุบนั และใน
ขณะเดียวกนัพื้นท่ีใดเก็บภาษีรายไดน้อ้ยก็เป็นเคร่ืองช้ีวดัให้แก่รัฐในการท่ีจะน างบประมาณเขา้ไปช่วยเหลือไดเ้ป็น
อยา่งดี อนัเป็นการเสริมให้พื้นท่ีใดท่ีมีงบประมาณนอ้ยก็สามารถพฒันาไปไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคของงบประมาณมา
เป็นเง่ือนไขในการพฒันาของทอ้งถ่ิน  
ค าส าคัญ: การบงัคบัใชก้ฎหมาย, สภาต าบล, องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

ABSTRACT 
 The legal problems and obstacles on the applicability of the Sub-district Council and the Sub-district 
Administration Act 1994 were the law that is based on the concept and theory of centralization from the central and 
regional governments. It had to decentralize as prescribed in the constitution of the Kingdom of Thailand 2007 
and the Plan and Procedure on Devolution to the Localities 1999, which prescribed the state to devolve it. So the 
localities could govern themselves and have strength of their own. The Sub-district Council and the Sub-district 
Administration Organization Act 1994 did not comply with the principle prescribed in the constitution, especially on the 
organization administration and the power of administration by the presidents of the sub-district administration 
organizations. Being the political heads was still dominated by the regional government to set up a policy and 
operation. For these reasons, they could cause numerous problems and obstacles in the operations    a great deal. 
 The state as the policy maker of the country must give priority and realization of the necessity for 
devolution to the local administration organizations because centralization might cause huge problems, especially 
the problem on allocating an unfair budget, as well as the problem on the budget burden, etc. If the state devolved 
to the locality, they could manage their localities and generate local democracy and administrative unity, especially the 
legal provisions that is the state mechanism as the tool to drive the state operations to success according to the 
established objective. 
 Thus, the sub-districts should have a reform to become a sub-district council nationwide without using the 
revenue from the annual tax as the guidelines to change to the sub-district administration organization.      It should 
comply with the principle of true decentralization. Being the mechanism for the state had to enact a law to be 
consistent with this principle. After the consideration had no necessity to have the sub-district councils like in the 
present, any area would collect less revenue. This could be an indicator for the state to use its budget to help out 
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very well and help the area with fewer budgets to develop without the budget constraint as a condition in local 
development.  
Keywords: applicability of law.  sub-district council.  sub-district administration organization. 
 

บทน า 
 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายท่ีอาศยัหลกัแนวคิดและทฤษฎีรวมศูนยอ์  านาจจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั้ง ๆ ท่ีจะต้องกระจายอ านาจตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และ
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงก าหนดให้
รัฐจะตอ้งกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ินเพื่อให้ทอ้งถ่ินสามารถปกครองตนเองและมีความเขม้แข็งไดด้ว้ย
ตนเอง พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไม่เป็นไปตามหลกัการท่ีก าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารองค์กรและอ านาจในการบริหารจดัการของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในฐานะหวัหนา้ฝ่ายการเมืองท่ียงัคงตอ้งถูกครอบง าจากราชการส่วนภูมิภาคในการท่ีจะก าหนดนโยบายและ
การด าเนินงาน จากปัญหาขา้งตน้ยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอยา่งมาก 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
 2. เพื่อศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และววิฒันาการเก่ียวกบัการบริหารจดัการราชการของสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 4. เพื่อวเิคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
การด าเนินการท่ีเป็นการขดัทฤษฎีกระจายอ านาจการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 5. เพื่อให้ได้มาซ่ึงบทสรุปและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไม่มีมาตรการเพียงพอ 
เน่ืองจากอ านาจการใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีซ ้ าซ้อนกนั ไม่เป็นไปตามหลกักระจายอ านาจและอยูภ่ายใตก้าร
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บริหารจดัการจากราชการส่วนกลาง เพราะการท่ีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานราชการส่วนกลางเขา้มามีส่วนร่วม
ในสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น ยอ่มเป็นการขดัต่อทฤษฎีกระจายอ านาจและส่งผลต่อการด าเนินงาน
และการบริหารงานในระดบัต าบล หากมีการแกไ้ขปัญหากฎหมายและแนวทางในการบงัคบัใชว้า่ดว้ยอ านาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ยอ่มเป็นผลใหมี้การบริหารและจดัการภายในต าบลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพปราศจาก
อุปสรรคในการบริหารจดัการ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เก่ียวกบั
มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายเก่ียวกบัการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษาการบงัคบักฎหมายตามเน้ือหาตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546) แนวทฤษฎีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการปกครอง 
ทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล กฎหมายเก่ียวกบัการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้นยงัวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายท่ีขดัต่อหลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะ
ทฤษฎีกระจายอ านาจท่ีกฎหมายมุ่งเนน้ให้ราชการส่วนกลางเขา้มาด าเนินการซ่ึงแทนท่ีจะให้ความเป็นอิสระในการ
บริหารจดัการ โดยจะเปรียบเทียบทฤษฎีควบคุมบงัคบับญัชาหรือทฤษฎีอ านาจรัฐ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
 2. ท าให้ทราบถึงความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และวิวฒันาการเก่ียวกบัการบริหารจดัการราชการของสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 3. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 4. ท  าใหท้ราบถึงการวิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และการด าเนินการท่ีเป็นการขดัทฤษฎีกระจายอ านาจการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 5. ท  าให้ทราบถึงบทสรุปและข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 

ผลการวจิัย 
 รัฐในฐานะผูก้  าหนดนโยบายของประเทศตอ้งให้ความส าคญัและตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะหากยงัคงปกครองแบบรวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้
ราชการส่วนกลางแล้วย่อมจะก่อให้เกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะปัญหาการจดัสรรงบประมาณท่ีไม่เป็นธรรม 
ปัญหาการแบกรับภาระเร่ืองงบประมาณ เป็นตน้ หากรัฐมีการกระจายอ านาจออกไปสู่ทอ้งถ่ินแลว้โดยให้ทอ้งถ่ิน
สามารถบริหารจดัการภายในทอ้งถ่ินของตนไดด้ว้ยตนเองย่อมท าให้เกิดประชาธิปไตยในทอ้งถ่ินและมีความเป็น
เอกภาพในการปกครอง โดยเฉพาะบทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงเป็นกลไกของรัฐท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือน
ใหด้ าเนินงานของรัฐส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ต าบลควรจะมีการปฏิรูปใหเ้ป็นสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดทัว่ประเทศโดยไม่ควรน ารายไดจ้าก
การเก็บภาษีประจ าปีมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการท่ีจะเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัการกระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริงและเป็นกลไกให้รัฐจะตอ้งออกกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าว 
และไม่มีความจ าเป็นอยา่งใดท่ีจะใหมี้สภาต าบลอยา่งเช่นปัจจุบนั ในขณะเดียวกนัพื้นท่ีใดเก็บภาษีรายไดน้อ้ยก็เป็น
เคร่ืองช้ีวดัให้แก่รัฐในการท่ีจะน างบประมาณเข้าไปช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี อันเป็นการเสริมให้พื้นท่ีใดท่ีมี
งบประมาณน้อยก็สามารถพฒันาไปไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคของงบประมาณมาเป็นเง่ือนไขในการพฒันาของทอ้งถ่ิน
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การวเิคราะห์ภาษาภาพพจน์จากเพลงของวาเนสซ่า  คาลตั้น 
AN ANALYSIS OF FIGURATIVE LANGUAGE  

IN VANESSA CARLTON’S SONGS 
 

ภูวดล  คงทว*ี  
Poowadol Kongtawee 

 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนาวเิคราะห์ มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาภาษาภาพพจน์ท่ีปรากฏในบทเพลงของ
วาเนสซ่า  คาลตั้น โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเพลง จ านวน 15 เพลง จากทั้งหมด 35 เพลง ท่ีมาจากอลับั้มเพลง 35 อลับั้ม
ของศิลปิน (ค.ศ. 2002-2008) โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ประเภทของภาษาภาพพจน์ท่ีใชใ้นการวิจยัคือ อุปมา อุปลกัษณ์ 
บุคลาธิษฐาน อติพจน์ การเน้นซ ้ าค  า และส านวนแสร้งสรรค ์การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารอธิบายความ  พบวา่ เพลง
ของวาเนสซ่า คาลตนั มีการใช้ภาษาภาพพจน์ด้านอุปลกัษณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ การใช้ส านวนสร้างสรรค ์
บุคลาธิษฐาน อุปมา อติพจน์ และการเนน้ซ ้ าค  า ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่เพลงของวาเนสซ่า คาลตนั มีการใชอุ้ปลกัษณ์
มากท่ีสุด มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ือถึงอารมณ์ ความรู้สึกและความหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน ถึงแมว้่าภาษาภาพพจน์นั้น
อาจจะซ่อนความหมายท่ีแทจ้ริงเอาไว ้แต่ก็สร้างอรรถรสในการรับฟัง ทั้งยงัท าใหภ้าษามีความสละสลวยอีกดว้ย 
ค าส าคัญ: ภาษาภาพพจน,์ วาเนสซ่า คาลตั้น, การวิเคราะห์เพลง 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to analyze each type of figurative language found in Vanessa Carlton’s 
songs. The researcher randomly selected popular 15 songs out of her 35 songs from 3 albums (2002-2008). Those 
figurative languages were simile, metaphor, personification, hyperbole, anaphora, and euphemism, all of which 
were used to study parts of the lyrics in the 15 songs chosen.The results showed that metaphor  were found the most 
among the 15 songs analyzed, followed by euphemisms, personification, similes, hyperbole, and anaphora 
respectively. The findings revealed that Carlton’s songs were full of figurative language. As discussed in the 
study, though figurative language hid the true meaning, what it hid was very beautiful language for the listeners. 
Keywords: figurative language.  Vanessa Carlton. song analysis.  

 
* นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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INTRODUCTION 
 Figurative language can be found everywhere in the books we read every day. It can be concluded that, if 
there is communication, it is possible to have figurative language use. Normally, people communicate and speak 
indirectly because social factors influence them to express their ideas in a particular manner. 
 Taylor (1981, p.165), said “figurative language surprised the reader because the statement or idea 
expressed does not make sense on the surface level, and, since literal meaning is denied, an act of imagination is 
required before the intended meaning becomes clear”. In addition, “songs are used to express emotion, thought, 
belief and human communication in society” (Merriam,  1964). A song is a musical composition containing 
things such as lyrics, sound, rhythm, and melodies. 
  This research contains 15 songs from her three albums. Vanessa Carlton composes her own songs and 
uses figurative language in her songs. Lots of her songs are favored by the researcher as same as her personality, 
songs’ style, voice, and instrument she plays. 
 

REVIEW OF LITERATURE 
 The Britannica Concise Encyclopedia, The Columbia Encyclopedia, The Literary Glossary and The Poetry 
Glossary state the definition of “figurative language” as follows: 
  “The Britannica Concise Encyclopedia gave the definition of the figurative language as “form of expression 
used to convey meaning or heighten effect, often by comparing or identifying one thing with another that has a 
meaning or connotation familiar to the reader or listener. An integral part of language, figures of speech  are 
found in oral literatures as well as in polished poetry and in everyday speech. Common figures of speech include 
simile, metaphor, personification, hyperbole, irony, alliteration, onomatopoeia, and puns.” 
 Types of figurative language 
  Simile 
 “A Simile is a comparison between two different things that look like each other in at least one way. In 
formal style, the simile can explain and express the words by comparing things. It is closed to the metaphor but 
simile has the indicators, “like” or “as”, to indicate which is simile or metaphor” (Abrams, 1993). 
 Metaphor 
 “A Metaphor is a figure of speech which compares two different things by speaking something in terms 
of the other. In addition, metaphor is to suggest one thing to another thing.” (Harris, 2010). 
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Personification 
 “Personification is figurative language which allows inanimate objects to be expressed in terms of human 
actions. For example, human form, character, sensibilities, personalities, intelligence, or emotions will be used by 
those which are not living things. Personification is also a subtype of the metaphor (Chatraporn & Surapeepan, 1987). 
 Hyperbole 
 Hyperbole is the use of exaggeration as a rhetorical device or figure of speech. It may be used to evoke 
strong feelings or to create a strong impression, but is not meant to be taken literally. Hyperboles are exaggerations to 
create emphasis or effect. As a literary device, hyperbole is often used in poetry, and is frequently encountered in 
casual speech. An example of hyperbole is: "The bag weighed a ton." Hyperbole helps to make the point that the bag 
was very heavy, although it is not probable that it would actually weigh a ton. (Mahong, 2003) 
 Euphemism 
 “A euphemism is a way to say something in a new way to suggest something unpleasant to the receiver 
with a good or less unpleasant expression, or to make it less worrying for the speaker. The speaker may say that 
thing in a new way but keep the meaning the same as the first time he/she speaks. This is because the receiver does not 
want to hear something bad, because it affects their feeling. To use the new words or say something indirectly 
will be the most suitable things which he/she should do. 
 Euphemism can be replaced with a description of something or someone to avoid revealing secret, or 
giving the information directly if those information is some kind of bad news or unpleasant. Some euphemisms 
are intended to amuse” (Eric, 1947). 
 Anaphora 

 Tognini (2001) stated that “In linguistics, anaphora is an instance of an expression referring to another. 
Usually, an anaphoric expression is represented by a pro-form or some other kind of deictic--for instance, a 
pronoun referring to its antecedent. The term anaphor, an English singular variant, is sometimes used to 
designate an individual use: "an anaphor is a linguistic entity which indicates a referential tie to some other 
linguistic entity in the same text."Figurative language is used because we are all influenced by the cultural arts, value 
and someone’s life style. Figurative language is useful when composing, speaking, expressing things involving a word 
called “art”. Instead of doing something literally, we use words which hide their meanings and make the 
audience think, interpret and process them themselves based on their mind. This will increase the power of 
language and satisfy readers itself. Figurative language is the beauty of language” (Tognini, 2001). 
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OBJECTS OF THE RESEARCH 
 This research was conducted to investigate the use of figurative language in 15 songs chosen from Vanessa 
Carlton and to analyze and interpret the meaning of figurative sentences or phrases found in 15 collected songs. 
 

METHODOLOGY 
 As the literature review has shown, 6 figures of speech are indicated. This research is a content analysis, 
interpretation and classification of the figurative language found in 15 Vanessa Carlton songs. Firstly, the related 
principles of figurative languages were analyzed and studied. Secondly, research frameworks were set and these 
involve the number of songs and even the number of figurative languages used to interpret each sentence. Thirdly, the 
findings were classified and interpreted. The summary and the discussion were presented then. 
 Subjects 
 Random sampling is used to identify the subjects. It approximately consists of 5 songs per one album. Three 
albums is equal 15 songs. The subject of this study is 15 of Vanessa Carlton’s songs. They are  1) A Thousand 
Miles,  2) Pretty Baby,  3) Ordinary Day,  4) Sway,  5) White Houses,  6) Annie,  7) Half A Week Before The 
Winter, 8) C'Est La Vie, 9) She Floats, 10) Hands On Me, 11) The One ~ With Stevie Nicks,  12) Heroes  And 
Thieves,  13) Fools Like Me,  14) Home, and  15) More Than This. 
 Data analysis 
 1.  Figurative language and also information about Vanessa Carlton were collected. Then, this data was 
studied to gather further information for analyses. Included was: previous research, the background to figurative 
language, and the genre of Vanessa Carlton’s songs. These data were obtained from various sources including the 
RSU Faculty of Liberal Arts library, the RSU Central Library and Chulalongkorn and Thammasart University 
Central Libraries. 
 2.  Six figures of speech were chosen as follows: Simile, Metaphor, Personification, Hyperbole, Anaphora and 
Euphemism. 
 3.  Sections of the song’s lyrics were analyzed to put them into the figurative language categories above. 
Next, the figurative sentences used in the songs were explained. 
 4.  The lyrics were interpreted and analyzed for meaning. 
 5.  Lastly, the summary and also recommendations are presented. 
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SUMMARY 
 The result of the analysis above shows the metaphor was used the most amongst the 15 songs analyzed 
followed by euphemism, personification, simile, hyperbole, and anaphora, respectively. 58.3% of the lyrics 
contained metaphoric sentences/words, whereas only 11.6% of the lyrics featured euphemisms. The findings 
reveal that Vanessa Carlton’s songs employ mostly metaphoric language and she is writing about her life 
experiences. 
 

 
 
The results of the study are summarized as follows: 
 Simile = Ordinary Day, C'est La Vie, She Floats 

 Metaphor = A Thousand Miles, Pretty Baby, Ordinary Day, Sway, White Houses, Annie, Half A Week 

Before The Winter, C'est La Vie, She Floats, Hands On Me, The One, Heroes And Thieves, Fools Like Me, 
Home, More Than This 

 Personification = Annie, Half a Week before the winter, Fools Like Me, More Than This 
 Hyperbole = A Thousand Miles, Ordinary Day, Hands On Me 

 Euphemism = White Houses, Annie, Heroes and Thieves, More than This 
 Anaphora = A Thousand Miles, Pretty Baby, Sway, C'est La Vie 
 Vanessa Carlton’s songs tend to be about two things; her experiences, which are related to love and how 
she experiences it, and; sometimes, the lyrics in her the songs are dark and describe sexual activities and violent 
actions. Her songs have been banned because the lyrics are considered too explicit. 
(http://wikipedia.org/wiki/Vanessa_Carlton) 
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 People may consider that figurative language is found mainly in literature but actually, it is used in daily life. 
People communicate using figurative language without realizing. What is true of speech is also true of the arts. It 
is said that “every picture tells a story,” but not all people know how that story is told. We can remember the actors, 
the actresses and settings on the stage, but there is so much more if you think about dramatic plots and language. 
Like spoken language, it is heard on television, film, radio broadcasts, and plays. The arts contain “figures of 
speech” which play an important role in making it beautiful. It is essential to know and understand figurative 
language because it is one way to feel a true appreciation of art and culture. On a daily basis figurative language is 
used and it is important to understand the meaning of that language to enable us to interpret what other people 
say, and what they are really saying, and what they are trying to say. 
 

RECOMMENDATIONS 
 Recommendations for further study include the following: 
 1.  Further studies can be conducted regarding the field of figurative language such as Rhyme, Alliteration, 
Metonym, etc. 
 2.  Other singers’ songs or other kinds of song may be studied. 
 

REFERENCES 
Britannica concise encyclopedia ภาคภาษาไทย ขุมทรัพย์แห่งปัญญา.  (2008).  กรุงเทพฯ: มีเดีย เอกซ์ 
 เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่แนล.  
Abrams, M. H.  (1993).   A Glossary of Literary Terms (6th ed.).  Fort Worth: Harcourt Brace College Pub. 
Bonelli, Elena Tognini. (2001).  Corpus linguistics at work.  Amsterdam: John Benjamins.  
Chatraporn  Surapipan.  (1987).   Poetry: An introduction study.  Bangkok: ChulalongkornUniversity. 
Mahony, David.  (2003).  Literacy tests year 7.  Sydney: Pascal Press. 
Merriam, Alan P.  (1964).   The anthropology of music.  Bloomington, IN: Northwestern University Press. 
Partridge, Eric.  (1947).  Shakespeare's Bawdy.  London: Routledge and Kegan Paul. 
Reyna, V. F., & Kiernan, B.  (1995).  Children’s memory and metaphorical interpretation.  Metaphor and  
 Symbolic Activity, 10(4), pp. 309-331.  
Taylor, R.  (1981).  Understanding the elements of literature.  London: The Macmillan Press. 
Vanessa Carlton biography (Online). Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Carlton [2012, Feb ruary 10]. 



399 

 

 

 

ผลกระทบของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จนี (ACFTA) 
ที่มีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในภูมิภาคอาเซียน 

THE IMPACT OF ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)  
ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) IN ASEAN 

 
มนต์ชัย ลลีาถาวรสุข* 

Monchai Leelathawornsuk 
 
 

บทคดัย่อ 
 เขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ถือเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัและได้รับการจบัตามอง
อยา่งมาก เน่ืองจากเขตการคา้เสรีดงักล่าวจะมีขนาดประชากรรวมภายในกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในโลก ขณะท่ีในแง่ GDP รวมก็
จะมีมูลค่ารวมสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลกรองจาก EU และ NAFTA ท าให้ขอ้ตกลง ACFTA ไดรั้บการจบัตาม
องอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัจากท่ีขอ้ตกลงดา้นการคา้สินคา้ภายใตก้รอบ ACFTA มีผลบงัคบัใช้อย่าง
เตม็ท่ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2010 ซ่ึงท าให้อตัราภาษีระหวา่งประเทศในอาเซียนกบัจีนลดลงอยา่งมาก จนท าให้
มูลค่าการคา้ระหวา่งกนัปรับเพิ่มสูงข้ึนอย่างมากเช่นเดียวกบัการไหลเขา้ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
มายงัภูมิภาคอาเซียนก็ปรับตวัเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั พบวา่ ACFTA ช่วยดึงดูด FDI ให้เขา้สู่ประเทศในอาเซียนเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะ FDI จากจีนท่ีไหลเขา้สู่อาเซียนเพิ่มข้ึนอยา่งมาก เช่นเดียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศในอาเซียนกบัจีนอนัเป็น
ตวัแปรหน่ึงท่ีสะท้อนถึงผลกระทบของ ACFTA ก็ส่งผลทางบวกต่อ FDI ท่ีไหลเข้าสู่อาเซียนเช่นกัน รวมถึง
เศรษฐกิจโลกและระดบัการเปิดประเทศดา้นการคา้ของประเทศในอาเซียนก็พบว่าช่วยดึงดูด FDI เขา้สู่ประเทศ
อาเซียน นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบ Panel cointegration และ Granger causality tests  พบวา่ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษามี
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว ท าให้การประมาณการน้ีไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์เชิงมารยา (spurious 
regression) ขณะท่ีผล Granger causality tests ก็แสดงให้เห็นวา่ ACFTA เป็นสาเหตุของ FDI ท่ีไหลเขา้สู่ประเทศใน
อาเซียน ไม่วา่จะเป็นอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม 
ค าส าคัญ: เขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA), การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
 

 
*  นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ABSTRACT 
 The ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) is the largest FTA in terms of population and the 
third largest trading block after European Union (EU) and North American Free Trade Agreement (NAFTA)  in terms 
of GDP. The implementation of goods agreement under ACFTA in January 2010 marks an important milestone in 
their relations. It reduces more tariffs between ASEAN countries and China in goods. This agreement is expected to 
further promote ASEAN-China trade alongside intra-regional direct investment and extra-regional FDI. The result 
shows that ACFTA has increased FDI inflows to ASEAN countries. Especially, Chinese FDI inflows to ASEAN 
countries have continued to increase. Similar to ACFTA, trade value between ASEAN countries and China has a 
positive impact on FDI inflows to ASEAN countries. Including world economy and ASEAN country’s level of 
trade openness, these factors have a positive impact on FDI inflows to ASEAN countries. In addition, the result 
from Panel cointegration Test reveals that all variables have a long-run relationship. So the result is not a spurious 
regression. And the result of Granger Causality Tests shows that ACFTA is the cause of FDI inflows to ASEAN 
countries.  
Keywords: ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).  Foreign Direct Investment (FDI).  Panel        
cointegration. 
 

บทน า 

 สืบเน่ืองมาจากโลกในยุคปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ มีการติดต่อคา้ขายและลงทุนกบัประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก ท า
ให้แนวคิดเร่ืองการรวมกลุ่มโดยเฉพาะในดา้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจไดเ้พิ่มมากข้ึน เช่น สหภาพยุโรป (EU) 
ตลาดร่วมอเมริกาใตต้อนล่าง (MERCOSUR) ขอ้ตกลงการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ตลอดจนเขตการคา้เสรี
อาเซียน (AFTA) แต่ความร่วมมือหน่ึงซ่ึงเพิ่งก่อตั้งข้ึนไม่นานนกั แต่มีความส าคญัและไดรั้บการจบัตามองอยา่งมาก 
คือ “เขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement : ACFTA)” เน่ืองจากมีประเทศมหาอ านาจ
ทางเศรษฐกิจอยา่งจีนเขา้ร่วมดว้ยนัน่เอง 
 โดยภายหลงัจากท่ีความตกลงด้านการคา้สินคา้ภายใตก้รอบเขตการคา้เสรีอาเซียน -จีน (ACFTA) มีผล
บงัคบัใช้อย่างเต็มท่ีเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2010 ไดท้  าให้สินคา้ท่ีน าเขา้และส่งออกระหว่างจีนกบัประเทศใน
อาเซียน  6 ประเทศ (บรูไน ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์) ประมาณ  7,000  รายการหรือร้อย
ละ 90 ของสินคา้ท่ีมีการคา้ระหวา่งกนั มีอตัราภาษีศุลกากรลดลง ท าใหท้ั้งสองฝ่ายใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน โดยในปี 
ค.ศ. 2010 มีมูลค่าการคา้ระหวา่งกนัถึง 285,596 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากในปี ค.ศ. 2009 ซ่ึงมีมูลค่าการคา้ 
181,012 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 57.78 ขณะท่ีเม่ือพิจารณาถึงสถิติการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ท่ีเขา้สู่ประเทศสมาชิก ACFTA ก็พบวา่ มูลค่า FDI ท่ีไหลเขา้สู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้
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ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะภายหลงัปี ค.ศ. 2004 (ท่ีมีการลงนาม ACFTA ดา้นการคา้สินคา้) โดยใน
ปี ค.ศ. 2004 มูลค่า FDI ท่ีไหลเขา้สู่ประเทศในอาเซียนมีทั้งส้ิน 36,315 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปี ค.ศ. 2003 
ถึง 11,803 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.15 โดยเฉพาะในประเทศอาเซียน 5 (ไทย อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์) มีมูลค่า FDI ไหลเขา้เพิ่มสูงข้ึนจาก 19,544 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2003 
เป็น 34,094 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2004 หรือเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 74.4 โดยมูลค่า FDI ท่ีไหลเขา้สู่อาเซียนได้
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ก่อนจะปรับตวัลดลงในปี ค.ศ. 2008 อนัเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยลดลงจากปี ค.ศ. 
2007 ทั้งส้ิน 28,574 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ มาอยูท่ี่ระดบั 47,076 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 37.78 
และยงัคงปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี ค.ศ. 2009 มาอยู่  37,881 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลง 9,195 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นถึงร้อยละ 19.53 ก่อนจะปรับเพิ่มข้ึนถึง 37,877  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 
99.9 มาอยูท่ี่ระดบั 75,758 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯในปี ค.ศ. 2010 ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ในปี ค.ศ. 2010 ซ่ึงเป็นปีท่ีมี
มูลค่า FDI ไหลเขา้สู่ภูมิภาคอาเซียนสูงท่ีสุดนั้น เป็นปีแรกท่ีขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) มีผล
บงัคบัใชอ้ยา่งเตม็ท่ีในดา้นการคา้สินคา้  
 ดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในการศึกษาถึงผลกระทบของเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน 
(ACFTA) โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในประเด็นท่ีวา่ เม่ือมี ACFTA แลว้ 
จะช่วยส่งเสริมให ้FDI เขา้สู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มข้ึนหรือไม่  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศท่ีท าการศึกษา 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 ทฤษฎ ีEclectic paradigm  เป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และรู้จกัในอีกช่ือหน่ึงวา่ OLI Model โดยเป็นการ
พฒันาของทฤษฎี internalization และตีพิมพโ์ดย John H. Dunning ในปี ค.ศ. 1980 โดยทฤษฎี internalization กล่าว
ว่า การตดัสินใจลงทุนจะข้ึนอยู่กบัทฤษฎีตน้ทุนธุรกรรม โดยจะเลือกลงทุนในสถานการณ์ท่ีตน้ทุนการด าเนิน
ธุรกรรมต ่าสุด แต่ส าหรับ Dunning ไดเ้พิ่ม 3 ปัจจยัเขา้ไป ไดแ้ก่  1) Ownership advantages โดยบริษทัจะไปลงทุน
ในต่างประเทศเม่ือพวกเขามีผลประโยชน์หรือได้เปรียบคู่แข่งต่างชาติ โดยอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีเป็นส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม เช่น ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีจดจ า เทคโนโลยท่ีีเหนือกวา่ ทกัษะการประกอบการ ผลตอบแทนต่อขนาด เป็นตน้  
2) Internalization advantages โดยบริษทัอาจท าการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มอ านาจตลาดของบริษทั  3) 
Locational influences โดยบริษทัอาจพบวา่เป็นการถูกกวา่ในการผลิตผลผลิตของพวกเขาในต่างประเทศแทนท่ีจะ
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ผลิตภายในประเทศพวกเขาเอง ซ่ึงจะตอ้งเสียภาษีในการส่งออกไปขายต่างประเทศ รวมทั้งความไดเ้ปรียบในการ
ผลิตต่างประเทศในดา้นต่าง ๆ เช่น การมีวตัถุดิบมาก ค่าจา้งแรงงานต ่า เป็นตน้ 
 
 ทฤษฎีบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (international integration theory)  เป็นทฤษฎีท่ีสนบัสนุนให้
ประเทศต่าง ๆ มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อสร้างความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ ปัจจุบนัเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับมากข้ึน 
ดงัจะเห็นจากทัว่โลกไดเ้กิดการรวมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย   ทฤษฎีบูรณาการทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศน้ีมี
นกัวชิาการน าเสนอหลายคน แต่ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับคือ ทฤษฎีการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาค
ของเบลา บาลาสซา (Bela Balassa) โดยบาลาสซ่าเสนอวา่ ขั้นตอนของการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคมี 5 
ขั้นตอน ไดแ้ก่  1) ความร่วมมือจดัตั้งเขตการคา้เสรี (Free Trade Area / Agreement: FTA)  2) สหภาพศุลกากร (custom 
union)  3) ตลาดร่วม (common market)  4) สหภาพทางเศรษฐกิจ (economic union)  5) สหภาพการเมือง (political 
union)  
 

วธิีด าเนินการวจิัย  

 1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ในการ
วิเคราะห์เชิงบรรยายเพื่อพิจารณาในภาพรวมสถิติเบ้ืองตน้ในดา้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ท่ีเขา้สู่
ประเทศในอาเซียน เปรียบเทียบช่วงก่อนและหลงัการมีเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) 
 2. การวเิคราะห์เชิงประจักษ์ (empirical analysis) ใชแ้บบจ าลอง Augmented gravity โดยประมาณการดว้ย 
Panel data ท  าการศึกษาในช่วงเวลา 16 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-2010 โดยท าการศึกษาใน 6 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ซ่ึง
แบ่งเป็น 5 ประเทศสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย บวกกบัอีก 
1 ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน คือ เวียดนาม เน่ืองมาจาก 6 ประเทศอาเซียนดงักล่าว เป็นประเทศท่ีไดรั้บ FDI 
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1995-2010 คิดเป็นร้อยละ 96 ของมูลค่า FDI ทั้งหมดท่ีเขา้สู่ภูมิภาคอาเซียน โดยทดสอบ 
Redundant fixed effects tests เพื่อทดสอบวา่การประมาณการแบบ Pooled หรือ Fix effects จะให้ผลการศึกษาท่ี
ดีกวา่กนั อีกทั้งยงัท าการทดสอบ Panel cointegration เพื่อดูวา่ตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวหรือไม่ 
เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาความสัมพนัธ์เชิงมารยา (spurious regression) โดยหากพบวา่ตวัแปรมี Cointegration กนั แสดง
วา่ไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์เชิงมารยาและผลการประมาณการท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือ รวมถึงท าการทดสอบความ
เป็นเหตุเป็นผลกนั (granger causality tests) ของตวัแปรท่ีส าคญั (FDI กบั ACFTA) 
 โดยมีแบบจ าลอง ดงัต่อไปน้ี 
 
 FDIijt  =  a0 + a1 GDPit + a2 GDPj,Tt + a3 Openjt + a4 Nit + a5 Nj,Tt + a6 ACFTAjt + a7 Norjt +    
 a8 Tradejt + a9 Resourcejt + uit  
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 โดยท่ี uit =  µi + vt + εit  ;  µi  คือ individual (country) effect, vt  คือ time effect  และ εit  คือ independently 
and identically distributed among countries and years 
 

- FDIijt    คือ   การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจากประเทศ i ไปประเทศอาเซียน j ในปี t 
- GDPit   คือ   ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ของประเทศ i ในปี t 
- GDPj,Tt  คือ   ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ของประเทศอาเซียน j ในปี t ก่อนมีการ

จดัตั้ง ACFTA และของประเทศอาเซียน 6 ประเทศบวกจีนในปี t หลงัมีการจดัตั้ง ACFTA แลว้ 
- Openjt   คือ   ระดบัการเปิดทางดา้นการคา้ของประเทศอาเซียน j ในปี t โดยค านวณจาก (การ

ส่งออก + การน าเขา้) / GDP 
- Nit   คือ   จ  านวนประชากรของประเทศ i ในปี t 
- Nj,Tt   คือ   จ  านวนประชากรของประเทศอาเซียน j ในปี t ก่อนมีการจดัตั้ง ACFTA และ

ประชากรรวมของ 6 ประเทศอาเซียนบวกจีน ในปี t หลงัมีการจดัตั้ง ACFTA แลว้ 
- ACFTAijt  คือ   ตวัแปรหุ่น (dummy) ดา้นการเป็นสมาชิกเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ของ

ประเทศอาเซียน j โดยใหมี้ค่าเป็น 0 ในช่วงก่อนการจดัตั้ง ACFTA กล่าวคือ ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 1995-2003 และ
ใหมี้ค่าเป็น 1 ในช่วงภายหลงัการจดัตั้ง ACFTA กล่าวคือ ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 2004-2010 

- Norjt   คือ   ตวัแปรหุ่น (dummy) ดา้นการลดภาษีตาม ACFTA ของประเทศอาเซียน j โดยให้มีค่า
เป็น 1 เม่ือลดภาษีตาม Early Harvest แลว้ และเร่ิมลดภาษีใน Normal track กล่าวคือ ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 2006-
2010 และใหมี้ค่าเป็น 0 ในกรณีอ่ืน ๆ 

- Tradejt  คือ   มูลค่าการคา้ระหวา่งประเทศอาเซียน j กบัประเทศจีนในปี t 
- Resourcejt  คือ   สัดส่วนการส่งออกสินแร่และโลหะของประเทศอาเซียน j ต่อการส่งออกสินคา้

ทั้งหมดของประเทศอาเซียน j ในปี t 
 

ผลการวจิัย 
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis)  จากสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ท่ีเขา้
สู่ 10 ประเทศอาเซียน ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-2010 พบว่า FDI ได้ปรับตวัลดลงในช่วงปี ค.ศ. 1998 อนั
เน่ืองมาจากวกิฤตเอเชีย โดยมีมูลค่า FDI อยูท่ี่ 22,959.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปี ค.ศ. 1997 ท่ีมีมูลค่า FDI อยูท่ี่ 
34,082.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 32.63 ก่อนที่จะปรับตวัข้ึนลงในมูลค่า FDI เฉล่ีย 20,000 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ จนมาถึงปี ค.ศ. 2004 อนัเป็นปีท่ีมีการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนจีน (ACFTA) ข้ึน (ท่ีเร่ิมนบัจากปี 
ค.ศ. 2004 เพราะแมจ้ะมีการลงนามจดัตั้ง ACFTA ตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 2002 แต่ปี ค.ศ. 2004 เป็นปีแรกที่เร่ิมมี
การลดภาษีตาม Early harvest และมีผลเต็มปี) มูลค่า FDI ที่ไหลมายงั 10 ประเทศอาเซียนจึงไดป้รับตวัเพิ่มสูงข้ึน
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อยา่งมาก โดยในปีดงักล่าวมีมูลค่า FDI ทั้งส้ิน 36,315 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจาก 24,512 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปีก่อนหนา้ หรือเพิ่มข้ึนถึง 11,803 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (ร้อยละ 48.15) และยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
จนถึงปี ค.ศ. 2007 ซ่ึงเป็นปีท่ีมูลค่า FDI สูงสุดท่ีระดบั 75,650 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนจะปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ี 
47,076 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 37,881 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 37.77 และ 19.53 ตาม ล าดบั) ในปี ค.ศ. 
2008 และ 2009 ตามล าดบั อนัเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ก่อนท่ีจะปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมากมาอยูท่ี่ 75,758 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มข้ึนถึง 37,877 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 99.99  ในปี ค.ศ. 2010 ทั้งน้ี ในปี ค.ศ. 
2010 น้ี ถือเป็นปีแรกท่ีขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) มีผลบงัคบัใชอ้ย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในดา้น
การคา้สินคา้ระหวา่งกนั ซ่ึงประเทศจีนกบั 6 ประเทศสมาชิกดั้งเดิมอาเซียนไดมี้การลดภาษีระหวา่งกนัจนเหลือ 0% 
ในกว่าร้อยละ 90 ของสินคา้ท่ีคา้ขายกนั ขณะเดียวกนั ก็ยงัเป็นปีแรกภายหลงัจากมีการลงนามในความตกลงดา้นการ
ลงทุนอาเซียน-จีน ภายใตก้รอบ ACFTA เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 2009 
 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายประเทศในอาเซียนท่ีไดรั้บ FDI นั้น พบวา่ FDI ท่ีไหลเขา้สู่อาเซียนในช่วงระหวา่ง
ปี ค.ศ. 1995-2010 นั้น ร้อยละ 45.16 ไหลเขา้สู่สิงคโปร์ ขณะท่ีไทยและมาเลเซียไดรั้บ FDI สูงรองจากสิงคโปร์ลง
มา ท่ีสัดส่วนร้อยละ 15.61 และ 12.89 ตามล าดบั ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบมูลค่า FDI ท่ีไหลเขา้สู่ประเทศต่าง ๆ ใน 
6 ประเทศอาเซียนท่ีท าการศึกษา เปรียบเทียบระหว่างในช่วงก่อนการก่อตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) 
(ค.ศ. 1995-2003) และหลงัการก่อตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) (ค.ศ. 2004-2010) จะพบวา่ ทั้ง 6 ประเทศ
อาเซียนไดรั้บ FDI เพิ่มสูงข้ึน ดงัภาพท่ี 1 
 
                              หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
  

ภาพท่ี 1  มูลค่า FDI ท่ีไหลเขา้สู่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเปรียบเทียบระหวา่งในช่วงก่อนการจดัตั้ง 
                        ACFTA และหลงัการจดัตั้ง ACFTA 
 
 ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ (empirical result) 
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 ในการศึกษาถึงผลกระทบเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(FDI) ใน 6 ประเทศอาเซียน โดยจะท าการประมาณการทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยการประมาณการคร้ังท่ี 1 และ 2 เป็นการ
ประมาณการมูลค่า FDI ทั้งหมดท่ีไหลเขา้สู่แต่ละประเทศใน 6 ประเทศอาเซียน โดยเพิ่มตวัแปร Nor ในคร้ังท่ี 2 เพื่อ
ศึกษาผลของ ACFTA เม่ือการลดภาษีทนัที (early harvest) มีผลเต็มท่ีและเร่ิมมีการลดภาษีในสินคา้ปกติ (normal track) 
แลว้ (เร่ิมในปี ค.ศ. 2006) ในขณะท่ีการประมาณการคร้ังท่ี 3 และ 4 เป็นการประมาณการ FDI จากประเทศผูล้งทุนท่ี
ส าคญั อนัไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน จีน เกาหลีใต ้และออสเตรเลีย (คิดเป็นร้อยละ 70 ของ FDI 
ทั้งหมด) ท่ีไหลเขา้สู่แต่ละประเทศใน 6 ประเทศอาเซียน 
 ผลการศึกษาพบวา่ การประมาณการแบบ Fixed effects ให้ผลการประมาณการท่ีดีกว่าการประมาณการ
แบบ Pooled ดว้ยระดบันยัส าคญั .01 ดงัจะเห็นไดจ้ากค่า Redundant fixed effects tests ซ่ึงพบวา่มีค่า Prob. เท่ากบั 
0.0000 โดยผลการประมาณการโดยรวมพบวา่ เขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ช่วยดึงดูด FDI เขา้สู่ 6 ประเทศ
อาเซียนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% สอดคลอ้งกบัการคา้ (ส่งออก+น าเขา้) ระหวา่งประเทศอาเซียนกบัประเทศจีน ก็
ช่วยส่งเสริมหรือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ใหเ้ขา้สู่ 6 ประเทศอาเซียนมากข้ึนเช่นกนั  
 นอกจากน้ี ผลการทดสอบ Panel cointegration พบวา่ ตวัแปรทั้งหมดในแบบจ าลองมีความสัมพนัธ์เชิงดุลย
ภาพในระยะยาว (cointegration) ท่ีระดับนัยส าคัญ .01 แสดงว่าไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์เชิงมารยา (spurious 
regression) ท าใหผ้ลการประมาณการท่ีไดน้ั้นมีความน่าเช่ือถือ 
 ในขณะท่ีการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (granger causality tests) ระหว่าง FDI, ACFTA และ Trade 
ระหว่างประเทศอาเซียนกบัจีน โดยผลการทดสอบ Granger causality tests ระหว่าง FDI กบั ACFTA พบว่า 
ACFTA เป็นสาเหตุของ FDI ท่ีไหลเขา้สู่ประเทศสิงคโปร์ท่ีระดบันยัส าคญั .01 อินโดนีเซียท่ีระดบันยัส าคญั .05 
และไทยและเวียดนามท่ีระดบันยัส าคญั .10 ทั้งน้ี หากใชร้ะดบันยัส าคญัท่ี .20 หรือใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 80% เป็น
เกณฑ ์จะพบวา่ ACFTA เป็นสาเหตุของ FDI ท่ีไหลเขา้สู่ 6 ประเทศอาเซียนท่ีท าการศึกษา 
 ส่วนผลการทดสอบ Granger Causality Tests ระหวา่ง FDI กบั Trade พบวา่ การคา้ระหวา่งประเทศอาเซียน 
ไดแ้ก่ อินโดนีเซียและสิงคโปร์กบัประเทศจีน เป็นสาเหตุของ FDI ท่ีไหลเขา้สู่ 2 ประเทศอาเซียนดงักล่าวท่ีระดบั
นยัส าคญั .05 และ .01 ตามล าดบั 
 

อภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาทั้งเชิงพรรณนาและเชิงประจกัษ ์พบว่า เขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ช่วยดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ให้เขา้สู่  6 ประเทศอาเซียนมากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร 
อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยเน่ืองจาก ACFTA มีความคืบหน้าในดา้นการคา้สินคา้อย่างมาก จึงท าให้การคา้
ระหวา่งประเทศอาเซียนกบัจีนท่ีเพิ่มสูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากการ ACFTA ช่วยดึงดูด FDI ให้เขา้สู่ประเทศในอาเซียนเพิ่ม
มากข้ึนอีกดว้ย 
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 ประเทศอาเซียนในฐานะสมาชิกของ ACFTA ควรผลกัดนัให้ ACFTA มีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเต็มท่ี ไม่เพียงแต่
ขอ้ตกลงด้านการคา้สินคา้แต่รวมถึงขอ้ตกลงดา้นการคา้บริการและการลงทุน โดยเฉพาะในความตกลงดา้นการ
ลงทุนภายใตก้รอบ ACFTA ซ่ึงเพิ่งเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นช่วงตน้ปี ค.ศ. 2010 นั้น จะเป็นแรงดึงดูดส าคญัให้นกัลงทุน
จากจีนเขา้มาลงทุนในอาเซียนเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการลงทุนภายใตก้รอบ ACFTA จะไดรั้บสิทธิประโยชน์และ
ความคุม้ครองพิเศษเพิ่มเติม แต่ขณะเดียวกนั ประเทศอาเซียนก็ตอ้งเตรียมตวัรับกบัผลกระทบท่ีจะตามมาจากการ
ไหลเขา้มาของ FDI 
 การจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ข้ึน ท าใหก้ลายเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกในแง่จ านวนประชากร และใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกในแง่ GDP อีกทั้งการท่ีมียกัษใ์หญ่ทางเศรษฐกิจอนัดบั 2 
ของโลกอยา่งจีนเขา้ร่วมดว้ย จึงท าให ้ACFTA ไดรั้บการจบัตามองอยา่งมาก 
 โดยนอกจากการลดภาษีสินคา้ระหว่างประเทศในอาเซียนกบัจีนภายใตก้รอบ ACFTA จะช่วยเพิ่มมูลค่า
การคา้ระหวา่งสองฝ่ายแลว้ ACFTA ยงัเป็นแรงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ให้เขา้สู่ประเทศใน
อาเซียนเพิ่มสูงข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติการไหลเขา้ของ FDI ใน 6 ประเทศอาเซียนท่ีศึกษา พบวา่ไดเ้พิ่มสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง (ยกเวน้ช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี ค.ศ. 2008-2009) โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2010 ท่ีผา่นมา มูลค่า FDI ท่ี
ไหลเขา้สู่ 6 ประเทศอาเซียนดงักล่าว ไดเ้พิ่มสูงข้ึนจากปีก่อนหน้าถึง 37,937 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มข้ึนถึง
ร้อยละ 105.16 ซ่ึงปี ค.ศ. 2010 น้ี ถือเป็นปีแรกท่ีขอ้ตกลงดา้นการคา้สินคา้ภายใตก้รอบ ACFTA มีผลบงัคบัใชอ้ยา่ง
เต็มท่ี โดยจีนกบั 6 ประเทศสมาชิกดั้งเดิมอาเซียนไดมี้การลดภาษีระหวา่งกนัจนเหลือ 0% ในกวา่ร้อยละ 90 ของ
สินคา้ท่ีคา้ขายกนั ขณะเดียวกนั ก็ยงัเป็นปีแรกภายหลงัจากมีการลงนามในความตกลงดา้นการลงทุนอาเซียน-จีน 
ภายใตก้รอบ ACFTA เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 2009 อีกดว้ย 
 สอดคลอ้งกบัผลการประมาณการทางเศรษฐมิติท่ีพบวา่ ACFTA ช่วยดึงดูด FDI เขา้สู่ 6 ประเทศอาเซียนท่ี
ศึกษา เช่นเดียวกบัการคา้ (ส่งออก+น าเขา้) ระหวา่งประเทศอาเซียนกบัประเทศจีน ท่ีพบวา่ช่วยดึงดูด FDI ให้ไหล
เขา้ 6 ประเทศอาเซียนมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่อาจปฏิเสธบทบาทและผลกระทบของ ACFTA ท่ีมีต่อประเทศต่าง ๆ 
ในอาเซียนได ้  
 ในการศึกษาถึงผลกระทบของเขตการค้าเสรีอาเซียน -จีน (ACFTA) ท่ีมีต่อการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ท่ีเขา้มาในภูมิภาคอาเซียนคร้ังน้ีนั้น เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นขอ้มูลโดยเฉพาะขอ้มูล FDI ท  าให้ไม่
สามารถท าการศึกษาเป็นรายอุตสาหกรรมได้ ท าให้งานวิจัยต่อไปในอนาคตอาจท าการศึกษาลงลึกเป็นราย
อุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจต่อไป 
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การเปรียบเทียบความสามารถและความมั่นใจในการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้งานเป็นฐานในการเรียนรู้  

กบัการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร 
A COMPARISON OF ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATIVE ABILITY 

AND SELF-CONFIDENCE OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS LEARNING 
THROUGH TASK-BASED LEARNING AND COMMUNICATIVE APPROCH 

 
รจิตรา  วงษ์เพกิ* 

Rajitra  Wongphoek 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร และ 
2) เปรียบเทียบความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไดร้ับการ
สอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 2 
ห้องเรียน จ านวน 60 คน ไดม้าจากการสุ่ม 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ สุ่มเลือกโรงเรียนโดยใชก้ารสุ่มแบบง่าย (simple random 
sampling) โดยวิธีการจบัสลากสุ่มนกัเรียนกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน โดยใชค้ะแนนผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนใน
รายวชิาภาษาองักฤษในปีการศึกษา 2553 แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน จบัสลากนกัเรียน
จากแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทั้ง 2 กลุ่ม มีนกัเรียนท่ีมาจากกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนเท่า ๆ กนั และสุ่มวิธีสอนโดย
จบัสลากวธีิการสอนเพื่อใส่กลุ่มทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนโดยใชง้าน
เป็นฐานในการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนโดยการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร และแบบวดัความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการทดสอบที (t-test 
independent samples) พบวา่ 
 
 
* นกัศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี จงัหวดัลพบุรี 
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 1.  ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการ
สอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไม่แตกต่างกนั 
 2.  ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ค าส าคัญ: การสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้, การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร, ความสามารถ 
                 ในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  
 

ABSTRACT 
  This research aimed to compare the English language communicative ability and self-confidence of 
Mathayomsuksa 2 students who learned through task-based Learning and Communicative Approach.  
 The sample, obtained by simple random sampling, consisted of 60 Mathayomsuksa 2 students from two 
classrooms of Kaengkhoi School, Kaengkhoi District, Saraburi, in the second semester of Academic Year 2011. 
Through three stages of simple random sampling, they were divided, based on their achievement scores in English 
from the previous year, into two groups of 30 students, each of which had the equal number of high, moderate, and 
low achievers. Then they were randomly assigned to either Task-Based Learning or Communicative approach. The 
instruments used were English lesson plans for task-based learning and for communicative approach, a performance 
test of English language communicative ability, and a questionnaire on students’ self-confidence in using English 
for communication. The data were analyzed by mean ( x ), standard deviation (SD) and t-test. 
 The results of the study revealed that the English language communicative ability of Mathayomsuksa 2 
students learning through task-based learning and communicative approach was not different, and the students’ 
self-confidence in using English for communication learning through both approaches was statistically significant 
different at the .05 level.   
Keywords: task-based learning.  communicative approach.  English language communicative ability. 
 

บทน า 
 ภาษาองักฤษไดรั้บการยอมรับว่าเป็นภาษากลางท่ีใช้ติดต่อส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการศึกษาและการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมไปถึงการประกอบอาชีพติดต่อท าการคา้  ดงัท่ี คริสโตเฟอร์ ไรท์ (2549, หน้า 12) ได้
กล่าวถึงความส าคญัของภาษาองักฤษไวว้า่ “ทุกวนัน้ีภาษาองักฤษส าคญัมาก คนไทยตอ้งพบ ตอ้งพูด ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
กบัชาวต่างชาติในดา้นต่าง ๆ เช่น ท างาน ท าธุรกิจ  เรียน หรือเป็นเพื่อน ส่ิงท่ีตอ้งใช้คือภาษา และแน่นอนว่าตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ” ภาษาองักฤษจึงไดรั้บการก าหนดให้เป็นภาษาหน่ึงในภาษาต่างประเทศท่ีบงัคบั   ให้เรียนตามท่ีหลกัสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดไวว้า่ ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดให้เรียน
ตลอดหลกัสูตรโดยท่ีภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551, หนา้ 220) 
จากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษ โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
ความกา้วหนา้และมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในประเทศไทย สภาผูแ้ทนราษฎร พบวา่ 
นกัเรียนส่วนมากมีความสามารถและทกัษะการใชภ้าษาองักฤษอยูใ่นระดบัอ่อน  เม่ือเปรียบเทียบผลการสอบประเมิน
ตามเกณฑม์าตรฐานสากล  และยงัพบวา่ แรงงานไทยท่ีไปท างานในต่างประเทศยงัไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารส าหรับปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 1)  จากปัญหาดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้มีการ
ทบทวนการเรียนการสอนภาษาองักฤษทั้งระบบ โดยเนน้การสอนภาษาองักฤษแบบส่ือสาร (communicative approach)  
และลดการเรียนไวยากรณ์ลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้ 2-5) 
 วิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีมุ่งเนน้การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารมีหลายวิธี  วิธีหน่ึงไดแ้ก่ การสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสาร เป็นวธีิการสอนท่ีมีแนวคิดวา่ภาษาคือเคร่ืองมือในการส่ือสาร เป้าหมายของการสอนภาษาคือ พฒันาผูเ้รียน
ให้มีความสามารถในการส่ือสาร  สามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพสังคมและความมุ่งหมายในสถานการณ์
ต่าง ๆ ใหค้วามส าคญัทั้งความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (fluency) และความถูกตอ้งของภาษา (accuracy) (สุมิตรา 
องัวฒันกุล, 2540, หนา้ 106-118)  งานวิจยัเก่ียวกบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารของวชิระ ไชยรัตน์ (2547, หน้า 
55) พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
และความพึงพอใจต่อการเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 วิธีการสอน
ภาษาองักฤษท่ีมุ่งเน้นการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารอีกวิธีหน่ึงคือ วิธีการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้ (task-
based learning)  เป็นวิธีท่ีนกัเรียนได้ท าภาระงานท่ีตรงกบัความตอ้งการใกล้เคียงกบัสถานการณ์จริง ได้พฒันา
กระบวนการคิด เกิดความสนุกสนาน ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัและมัน่ใจในการใชภ้าษาในกลุ่มเพื่อนโดย
ไม่กลวัวา่จะถูกแกไ้ขส่ิงท่ีพดูผดิหนา้ชั้นเรียน  (Willis, 1998, pp 35-36)  งานวิจยัเก่ียวกบัการสอนโดยใชง้านเป็นฐาน
ในการเรียนรู้ของชินณเพ็ญ รัตนวงศ์ (2547, หน้า 87-88)  พบว่า นกัเรียนได้รับการสอนโดยใช้งานเป็นฐานในการ
เรียนรู้  มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอน
ตามปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
 ผูว้ิจยัเห็นว่า ทั้งการสอนโดยใช้งานเป็นฐานในการเรียนรู้และการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร สามารถพฒันา
ความสามารถและความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนได ้แต่ยงัไม่มีขอ้สรุปวา่วิธีใดดีกวา่กนั 
จึงสนใจท่ีจะท าการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความสามารถและความมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของ
นกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้งานเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร เพื่อหาข้อสรุปว่าวิธีใดท่ีน่าจะเหมาะสมต่อการน าไปพฒันาความสามารถและความมัน่ใจในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนต่อไป  
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กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้ของนูแนน (Nunan, 1989, p.10) ท่ีกล่าวถึงงาน
ท่ีใชใ้นการเรียนรู้วา่ เป็นกิจกรรมในชั้นเรียนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ มีการจดัการ การน าเสนอ หรือมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้นด้วยภาษาเป้าหมายท่ีมุ่งไปท่ีความหมายเป็นส าคญัมากกว่ารูปแบบของภาษา และน าหลกัการจดัการเรียนรู้
แบบใชง้านเป็นฐานของวิลลิส (Willis, 1998, pp.11-19) ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ฝึกใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง มีประสบการณ์ในการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย กระตุน้ให้
ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาเป้าหมายใหบ้่อยคร้ังเท่าท่ีจะท าได ้และใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการเรียนรู้รูปแบบของภาษาเพื่อพฒันา
ความสามารถทางภาษา ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารมีแนวคิดวา่ ภาษาคือเคร่ืองมือในการ
ส่ือสาร และเป้าหมายของการสอนภาษาคือการพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการส่ือสาร ใช้ภาษาได้อย่าง
เหมาะสมกบัสภาพสังคม โดยใหค้วามส าคญัทั้งความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา และความถูกตอ้งของภาษา ขั้นตอนใน
การสอนเร่ิมจากการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา แล้วจึงให้
ผูเ้รียนฝึกเพื่อจดจ ารูปแบบของภาษา จากนั้นจึงให้ผูเ้รียนไดล้องใชภ้าษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งอิสระจากการ
จ าลองจากสถานการณ์จริง เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในการใชภ้าษามากข้ึน (สุมิตรา องัวฒันกุล, 2540, หนา้ 108 
– 115) สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยัไดด้งัน้ี 
        ตัวแปรต้น                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 

    วธีิการสอนซ่ึงมี 2 วธีิ 

1.  การสอนโดยใชง้านเป็นฐานใน   
    การเรียนรู้ (task-based learning) 

2.  การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  
     (communicative approach) 

1.  ความสามารถในการใช ้ 
    ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

2.  ความมัน่ใจในการใช ้
     ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
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สมมติฐานการวจิัย 
 1.  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารแตกต่างกนั 
 2.  ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารแตกต่างกนั 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
4 อ  าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2554 จ  านวน 3 โรงเรียน จ านวน 797 คน กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2554 จ  านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ไดม้าจากการสุ่ม 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มเลือกโรงเรียน
โดยใชก้ารสุ่มแบบง่าย (simple random sampling)โดยวิธีการจบัสลาก ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มนกัเรียนกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ๆ ละ 
30 คน โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษ ในปีการศึกษา 2553 แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม
เก่ง มีผลคะแนนตั้งแต่ 70-100 คะแนน กลุ่มปานกลางมีผลคะแนนตั้งแต่ 60-69 คะแนน และกลุ่มอ่อนมีผลคะแนน
ตั้งแต่ 50-59 คะแนน จบัสลากนกัเรียนจากแต่ละกลุ่มเพื่อใหท้ั้ง 2 กลุ่ม มีนกัเรียนท่ีมาจากกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่ม
อ่อนเท่า ๆ  กนั  และขั้นตอนท่ี 3 สุ่มวธีิสอน โดยจบัสลากวธีิการสอนเพื่อใส่กลุ่มทดลอง  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้  รายวิชาภาษาองักฤษ  อ22102  ท่ีสอนโดยใช้
งานเป็นฐานในการเรียนรู้ และการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร  3) แบบวดัความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ด าเนินการทดลองโดยสอนนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองทั้งสองกลุ่ม ใช้ระยะเวลาเท่ากนัคือ กลุ่มละ 12 ชัว่โมง กลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 สอนโดยใช้งานเป็นฐานในการ
เรียนรู้จดัการเรียนรู้ และกลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 2 สอนดว้ยวิธีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ทดสอบนกัเรียนหลงัเรียนดว้ย
แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  และวดัความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารของนกัเรียนดว้ยแบบวดัความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล หาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนความสามารถ และความ
มัน่ใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม หลังการทดลอง  วิเคราะห์
เปรียบเทียบความสามารถ และความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ท่ี
ไดร้ับการสอนโดยใช้งานเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนดว้ยวิธีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใช้การ
ทดสอบที (t-test) 
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ผลการวจิัย 
 1.  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไม่แตกต่างกนั 
 2.  ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 1.  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชง้านเป็นฐานใน
การเรียนรู้กบัการสอนดว้ยวิธีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจ
เน่ืองมาจากระยะเวลาในการทดลองท่ีจ ากดั เพราะการจะเห็นพฒันาการของความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสารได้นั้น ตอ้งวดัและประเมินผลตลอดทั้งภาคเรียน (สุมิตรา องัวฒันกุล, 2540, หน้า 118-119)  นอกจากน้ี ทั้ ง
วธีิการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารต่างมีหลกัการส าคญัท่ีเหมือนกนัตามท่ี
วิลลิส (Willis, 1998, pp. 11-19) กล่าวไวใ้นหลกัการสอนโดยใช้งานเป็นฐานในการเรียนรู้ และสุมิตรา องัวฒันกุล (2540, 
หน้า 109-111) กล่าวไวใ้นหลักการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร คือ การให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง มีจุดมุ่งหมายในการท างานอยา่งชดัเจน ฝึกท ากิจกรรมท่ีท าให้ไดป้ระสบการณ์ในการใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย ไดเ้รียนเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจและมีความหมายต่อนกัเรียน ไดส่ื้อสารในส่ิงท่ีตอ้งการพูด มีการกระตุน้ 
ใหน้กัเรียนไดพ้ยายามใชภ้าษาในการส่ือสารและใหบ้่อยเท่าท่ีจะท าได ้และผูส้อนตอ้งไม่เคร่งครัดกบัขอ้ผิดพลาดเล็ก 
ๆ น้อย ๆ   
 2.  ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชง้านเป็นฐานใน
การเรียนรู้กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนโดยใช้งานเป็นฐานในการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียของความมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีมีค่าเฉล่ียของความมั่นใจในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะขั้นตอนการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการ
เรียนรู้เร่ิมจากการให้นกัเรียนใชภ้าษาส่ือสารเพื่อท าภาระงาน โดยไม่มีการสอนโครงสร้างภาษาก่อน มีเพียงการให้
นกัเรียนเรียนรู้ค าศพัทแ์ละวลีท่ีจ  าเป็นต่อการใชภ้าษาในการส่ือสาร และการให้นกัเรียนไดเ้ห็นตวัอยา่งการใชภ้าษา ท า
ให้นักเรียนใช้ภาษาส่ือสารอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่กงัวลกับโครงสร้างทางภาษา เป็นเพียงมุ่งส่ือสารให้สามารถ ส่ือ
ความหมายไดถู้กตอ้งเหมาะสมและงานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ เม่ือนกัเรียนสามารถส่ือสารไดส้ าเร็จจึงส่งผล
ใหน้กัเรียนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร  นอกจากน้ี การท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรูปแบบภาษาในขั้นเนน้
ภาษาหลงัการท าภาระงานแลว้ ท าให้นกัเรียนไดเ้ปรียบเทียบรูปแบบภาษาท่ีนกัเรียนใช้กบัรูปแบบภาษาท่ีถูกตอ้ง 
ช่วยให้นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและมีความมัน่ใจในการส่ือสาร
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มากข้ึน สอดคลอ้งกบัวิลลิส (Willis, 1998, pp. 35-36) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการ
เรียนรู้ว่า ท าให้นกัเรียนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาโดยไม่กลวัการใชภ้าษาผิดและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไชย
ยนัต์ โตเทศ (2551, หน้า 60) ท่ีเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษา องักฤษและความเช่ือมัน่ในตนเองของ
นกัศึกษาก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมมุ่งปฏิบติังานท่ีเนน้ประสบการณ์ พบวา่ ความเช่ือมัน่ในตนเองของผูเ้รียนสูงข้ึน ซ่ึง
ต่างจากการสอนดว้ยวิธีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีนกัเรียนเร่ิมเรียนรู้จากรูปแบบภาษา และฝึกใชภ้าษาแบบควบคุม
โดยการฝึกซ ้ า ๆ เพื่อใหจ้ดจ าและใชรู้ปแบบภาษาไดโ้ดยไม่เนน้ดา้นความหมาย แลว้จึงให้นกัเรียนใชภ้าษาเพื่อส่ือสาร 
ส่งผลให้นกัเรียนยึดติดกบัรูปแบบภาษาท่ีเรียนรู้มาแลว้ เม่ือตอ้งการใช้ภาษาส่ือสารจึงกงัวลกบัความถูกตอ้ง จน
บางคร้ังขาดความมัน่ใจในการใชภ้าษา  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1.  ในการสอนโดยใช้งานเป็นฐานในการเรียนรู้ ในขั้นก่อนปฏิบติังานผูส้อนตอ้งให้ความชดัเจนใน
วตัถุประสงค์ของการท าภาระงาน เพื่อให้มัน่ใจว่านกัเรียนทุกกลุ่มเขา้ใจจุดมุ่งหมายในการท าภาระงานท่ีตรงกนั 
ป้องกนัไม่เกิดปัญหาระหว่างปฏิบติังาน และตอ้งให้ตวัอย่างในการท าภาระงานท่ีหลากหลายและเพียงพอเพื่อให้
นกัเรียนไดเ้ห็นตวัอยา่งและสร้างความมัน่ใจใหน้กัเรียนรู้วา่จะตอ้งปฏิบติังานอยา่งไร 
 2.  การจดักลุ่มนกัเรียนส าหรับการเรียนเพื่อพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารแบบคละ
ความสามารถ ท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้การใชภ้าษาในการส่ือสารจากเพื่อนภายในกลุ่ม นกัเรียนอ่อนมีโอกาสเรียนรู้
การใชภ้าษาจากนกัเรียนเก่ง โดยเฉพาะการจดักิจกรรมท่ีมีการแข่งขนัระหวา่งกลุ่ม จะพบวา่นกัเรียนเก่งเต็มใจท่ีจะ
ช่วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนอ่อน เพือ่ใหผ้ลงานของกลุ่มออกมาดีท่ีสุด 
 3.  ในขั้นการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารของการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  การจดัให้มีการประเมินเพื่อนต่าง
กลุ่ม ช่วยใหน้กัเรียนไดส้ังเกตการใชภ้าษาของเพื่อนต่างกลุ่ม เห็นแนวทางในการพฒันาการใชภ้าษาของตนเองจากการ
เปรียบเทียบการใชภ้าษาของตนเองกบัเพื่อน  
 4.  ในการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้และการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร การใชภ้าษาองักฤษของ
ครูผูส้อนในการสอนตลอดทั้งชัว่โมงหรือมากที่สุดเท่าที่ท  าได ้ช่วยให้นกัเรียนไดเ้ห็นตวัอยา่งการใชภ้าษา ได้
เลียนแบบการใชภ้าษา และกระตุน้การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารของนกัเรียนมากข้ึน 
  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  จากการสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีความสุขกบัการเรียนรู้มากข้ึน ดงันั้น ใน
การวจิยัคร้ังต่อไปควรจะไดศึ้กษาตวัแปรเร่ืองความสุขในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน 
 2.  ในการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ การสอนโดยใชง้านเป็นฐานในการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารมากข้ึน ดงันั้น ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบความกา้วหน้าของ
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ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนท่ีได้ รับการสอนโดยใช้งานเป็นฐานในการเรียนรู้
ระหวา่งนกัเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
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PATTERNS DESIGN OF HAND EMBROIDERY FOR HOUSING USE 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลวดลายผา้ปักของลา้นนา และน ามาออกแบบลวดลายในงานปักดว้ยมือ

ในงานเคหะส่ิงทอ ประเมินความพึงพอใจในการออกแบบโดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู ้เ ช่ียวชาญ นักวิชาการ 
ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภค จ านวน 180 คน  ใชว้ธีิการวจิยัและพฒันาดว้ยการสัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถาม  
 ผลการวจิยัพบวา่ ลวดลายผา้ปักโบราณลา้นนา ปักตกแต่งบนเคร่ืองนุ่งห่มและส่ิงของเคร่ืองใช ้พบในกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ ไทใหญ่ ไทล้ือ และไทเขิน ใช้ในชนชั้นสูง ลวดลายเป็นลายธรรมชาติ ลายดอกบวั ลายนก ลายพนัธ์ุ
พฤกษา ลายเทวดา วสัดุท่ีใชคื้อ เส้นดา้ยฝ้ายและไหมยอ้มสี เส้นเงิน เส้นทอง เล่ือมเงิน ทอง เน้ือผา้จะใชฝ้้าย ผา้ไหม 
ผา้แพร ผา้ก ามะหยี ่ ใชเ้ทคนิคการเดินเส้น ปักทึบเต็มลาย เดินโซ่ การออกแบบลวดลายงานผา้ปักดว้ยมือส าหรับใช้
ในงานเคหะส่ิงทอ ไดน้ าลายพนัธ์ุพฤกษา ลายหมอ้บูรณฆฏะ (ลายรูปภาชนะหมอ้น ้าบรรจุตน้ดอกแบบทรงพุ่ม มีช่อ
ดอกไมเ้ล้ือยทั้งสองขา้ง ส่ือสัญลกัษณ์ตามความสุขความเจริญ ส านึกของชาติพนัธ์ุ) ผลิตผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอ เช่น 
ผา้คาดโต๊ะอาหาร ผา้เช็ดปาก ผา้รองจาน ผา้รองแกว้ ผา้คาดเตียง ปลอกหมอนอิง กล่องกระดาษทิชชู ท่ีคาดหมอน
หนุน และกรอบรูป  เลือกโครงสีจากจิตรกรรมลา้นนาคือ สีแดงเขม้ น ้ าตาล ด าเหลือง การส ารวจความพึงพอใจใน
การออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอ พบว่า การส่ือถึงเอกลักษณ์ของล้านนาตามความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาอยูใ่นระดบัท่ีชอบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความน่าใช ้และความสวยงามของรูปแบบ ความเป็นไปไดใ้น
การน าไปใชง้านในท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั รูปแบบผลิตภณัฑส์ามารถน าไปผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มได ้ 
ค าส าคัญ:  การออกแบบ, ลวดลาย, ผา้ปักดว้ยมือ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study Lanna’s patterns of embroidery, to design the patterns in hand embroidery for 
housing use, and to evaluate the satisfaction on the patterns designed for hand embroidery.  Participants 
 
 
* อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาออกแบบส่ิงทอ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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were experts, academics, entrepreneurs, and consumers in embroidery business. The research and development 
methods were conducted and data were collected through case interviews within the Lanna cultural area including 
Chiang Mai, Lumphun, Lampang, Phrae, and Nan. Moreover, 180 participants were subjected to evaluate the 
satisfaction towards the patterns designed for the hand embroidery in the household usage.  
 The findings revealed that the patterns of ancient Lanna embroidery designed on the cloths and household 
objects were found in Tai Yai, Tai Lue, and Tai Khuen tribes. These patterns were designed to illustrate the natural 
figures, legend of Himmapan forest, and Sattabaripan Hill. The materials used were cotton, yarn, dyed silk, silver and 
golden materials, cotton fabric, silk, and velvet. The embroidered techniques were stem, satin, and chain stitch.  
These were applied to design the patterns for the hand embroidery in household objects. The floral pattern found in 
Buranakata, which illustrated the balanced figure of posy and vines as symbol for happiness, growth, and wisdom 
in ethnic conscious, was chosen to produce the household objects. There were table runner, napkin, placemat and 
coaster, bed runner, cushion case, tissue case, pillow runner, and picture frame. These products were produced 
through the technique of surface and chain stitch and satin stitch with the cotton and metal threads. The tone of 
color was chosen from Lanna art works including red, brown, black, and yellow. Two sets of embroidery products 
were subjected to be rated to the satisfaction of 180 participants most of whom were around 31 to 40 years old. The 
most satisfying characteristics towards the product were the representation    of Lanna identity, utility and overall 
beauty, present implacability, overall product satisfaction, suitability     of the pattern with product and its color, 
and added value, respectively. 
Keywords: design.  pattern.  hand embroidery. 
  

บทน า 
ลา้นนาหรือบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  มีประชากรมากมายหลายเผ่าพนัธ์ุ และจากความ

แตกต่างและความหลากหลายน้ีเอง ท าใหค้วามเป็นอยูข่องชาวลา้นนามีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีต่างกนั การทอผา้
นบัวา่เป็นงานหตัถกรรมท่ีอยูใ่นวถีิชีวติของชาวลา้นนา ปรากฏทั้งในรูปแบบของผืนผา้ แทรกดว้ยการปักผา้ท่ีงดงาม 
สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทดั้ งเดิม งานวิจยัน้ีศึกษาผา้ล้านนาในเร่ืองรูปแบบ ลวดลายงานปักผา้ท่ี
สอดแทรกตกแต่งอยูบ่นเคร่ืองแต่งกาย งานปักผา้ท่ีใชใ้นครัวเรือน งานปักผา้ท่ีใชใ้นงานพิธีกรรม อีกประการหน่ึง 
งานผา้ปักลา้นนานั้นแฝงไวด้ว้ยวฒันธรรมการแต่งกายของชาวลา้นนา เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ซ่ึง
ถือเป็นความสวยงามของศิลปกรรม เอกลกัษณ์แห่งชาติพนัธ์ุท่ีควรอนุรักษแ์ละรักษาไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงั กรรมวิธี
การปักผา้นั้นมีความละเอียด ประณีต งดงาม และสร้างสรรค ์โดยมีความเช่ือทางดา้นความจริงแท ้ความดี ความงาม 
ซ่ึงเป็นรากและแก่นของศาสนาพุทธ และน าชุดขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเพื่ออนุรักษ์น ามาสร้างสรรค์เป็นแนว
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ทางการออกแบบลวดลายงานปักผา้ดว้ยมือ เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ SME รายยอ่ยในทอ้งถ่ินใชล้วดลายผา้ปัก
โบราณของล้านนาในเชิงพาณิชย์ ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการมีการพฒันาในระดับหน่ึงแต่ยงัคงเป็นหัตถกรรม
พื้นบา้น ผูว้จิยัจึงตอ้งการใหพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อสืบสานภูมิปัญญาและต่อยอดลวดลายผา้ปักลา้นนา เนน้การใชง้าน
จริงเป็นหลกั ซ่ึงงานส่วนใหญ่จะเป็นประเภทผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอ  

ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาลวดลายผา้ปักของล้านนา รูปแบบลวดลายผา้ปักโบราณและเทคนิคการปักผา้
โบราณของลา้นนา และน ามาท าการออกแบบลวดลายผา้ปักดว้ยมือส าหรับใชใ้นงานเคหะส่ิงทอ ดว้ยการน าเทคนิคการ
ปัก ท าการออกแบบเชิงงานศิลปะท่ีเน้นเอกลกัษณ์วฒันธรรมท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดสินค้า
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคท่ี์อนุรักษค์งความเป็นลวดลายลา้นนา น าไปสู่การมีงานท า มีเศรษฐกิจท่ีดีภายในครอบครัว 
ก่อเกิดชุมชนท่ีมีรากฐานสังคมเขม้แขง็ สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาลวดลายผา้ปักของลา้นนาเชิงอนุรักษ ์
 2.  เพื่อออกแบบลวดลายในงานผา้ปักดว้ยมือส าหรับใชใ้นงานเคหะส่ิงทอ 
 3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายผา้ปักดว้ยมือ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่  ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ จ านวน 6 คน  และกลุ่มผูผ้ลิตงานเคหะส่ิงทอ 
จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ (หัตถกรรม) จงัหวดัเชียงใหม่ และศูนยห์ัตถกรรมเมตตานารี 
มูลนิธิศึกษาพฒันาชนบท จงัหวดัเชียงใหม่  และสอบถามผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ และกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี
เขา้พกัภายในเชียงใหม่ จ  านวน 180 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่  1) การบนัทึกภาพถ่ายลวดลายท่ีใช้ในการออกแบบจากแหล่งวดัและ
พิพิธภณัฑใ์นเขตจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดัน่าน จงัหวดัแพร่  2) สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง โดยสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวชิาการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผา้โบราณลา้นนา  สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อทราบถึงลวดลาย รูปแบบ 
วสัดุ และเทคนิคของลวดลายงานผา้ปักในปัจจุบนั และสอบถามความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายผา้ปักดว้ย
มือส าหรับใชใ้นงานเคหะส่ิงทอจากผูบ้ริโภค  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ดว้ยการบรรยายเชิงพรรณนา (descriptive) และการ
แจกแจงความถ่ี (frequency)  ขอ้มูลจากแบบสอบถามใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี หาค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์การออกแบบ (design analysis) ดว้ยการแจกแจงขอ้ดี 
ขอ้เสีย รูปแบบ รูปทรง ลวดลาย เส้น สี องคป์ระกอบ การน าไปใชง้าน  และเขียนภาพร่างแนวคิด (sketch design) 
เพื่อกลัน่กรองเลือกแบบ เพื่อผลิตตน้แบบผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอ  
 

ผลการวจิัย  
 1. การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นผา้ปักลา้นนา ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ระครูโสภณพฒันานุยุต เจา้
อาวาสวดัหลวง จงัหวดัแพร่ เก่ียวกบัผา้โบราณลา้นนาในพิพิธภณัฑ์ ส่วนใหญ่จะเป็นของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทล้ือและไท
ใหญ่ วสัดุท่ีใช้นิยมปักด้วยเส้นเงิน เส้นทอง ไหมเงินไหมทอง และเน้ือผา้ไหม การสัมภาษณ์พ่อผนั เทพเศียร จาก
ลวดลายภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวิหารของวดัหนองบวั แสดงถึงการแต่งกายของผูห้ญิงลา้นนาที่นุ่งผา้ซ่ินลายน ้ า
ไหลหรือผา้ซ่ินตีนจก และขา้วของเคร่ืองใชท่ี้มีศิลปะการปักตกแต่งตามแบบชาวไทล้ือท าใหเ้ห็นถึงศิลปกรรมโบราณท่ีมี
มานานอยา่งเด่นชดั การสัมภาษณ์แม่นายเทว ี ณ จ าปาสัก กลุ่ม Royal Lanna Custom  ผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ทางดา้นการปักตกแต่งแบบโบราณ เพื่อทราบถึงลวดลาย วสัดุและเทคนิคของลวดลาย งานปักชั้นสูง
มกัเลือกใชเ้ส้นไหมเงิน เส้นไหมทอง เส้นไหมดา้ยฝ้าย แผน่เงิน แผน่ทอง เล่ือม ลูกปัด หินสี เพชร พลอย ลวดลายท่ี
นิยมปักกนัมากส่วนใหญ่เป็นลวดลายธรรมชาติ ดอกไม ้ใบไม ้เครือเถา น ามาผสมผสานใช้ในการบูชา ลวดลาย
นกยงูส่ือถึงสตรีชั้นสูงของราชวงศ ์ชา้งส่ือถึงกษตัริย ์  

 2.  ลวดลายผา้ปักโบราณของลา้นนา  สามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ งานปักตกแต่งบนเคร่ืองนุ่งห่ม  
และงานปักบนส่ิงของเคร่ืองใช้  ปรากฏพบอยู่ในกลุ่มไทใหญ่  ไทล้ือ และไทเขิน ท่ีอพยพเข้ามาในดินแดน
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อาณาจกัรลา้นนา นิยมปักตกแต่งเคร่ืองแต่งกายเพื่อใช้ในชนชั้นสูงเช้ือพระวงศข์องไทใหญ่  ใชใ้นราชพิธี  เพื่อบ่ง
บอกถึงฐานะ อ านาจและความเช่ือ ลวดลายท่ีพบ คือ ลายธรรมชาติ ลายป่าหิมพานต์ และเขาสัตบริภณัฑ์ เป็น
ลวดลายพนัธ์ุพฤกษา เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ คือ ลายดอก ลายกา้นขดแบบเครือเถา ลวดลายคนและสัตวป่์าหิม
พานต ์เทวดาผูรั้กษา วสัดุท่ีใชใ้นการปักผา้โบราณของกลุ่มไทใหญ่ ไทเขิน ไทล้ือ ไทยอง คือ เส้นดา้ยฝ้ายและไหม
ยอ้มสี เส้นเงิน เส้นทอง เล่ือมเงิน เล่ือมทอง แล่งเงิน แล่งทอง 
  3.  การออกแบบลวดลายในงานผา้ปักดว้ยมือท่ีเหมาะกบัผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอเป็นลวดลายพนัธ์ุพฤกษา เกิด
จากการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ลายดอกลายใบ ลายกา้น ลวดลายเครือเถาก้านขด เรียกว่า “ลายหมอ้บูรณฆฏะ” เป็น
สัญลกัษณ์โบราณส่ือถึงความสุขความเจริญงอกงาม กระบวนการในการออกแบบลวดลายไดอ้อกแบบ 57 ลวดลาย 
กลัน่กรองและวิเคราะห์การออกแบบเหลือเพียง 14 ลวดลาย น าผลสรุปท าการออกแบบผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอของใช้
ของตกแต่งบา้นจ านวน 10 ชุดผลิตภณัฑ์ กลัน่กรองการออกแบบตามกระบวนการหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์
จ านวน 2 ชุดผลิตภณัฑ์ ประกอบดว้ย 10 รูปแบบผลิตภณัฑ์ คือ ผา้คาดโต๊ะอาหาร ผา้เช็ดปาก ผา้รองจาน ผา้รองแกว้ 
ผา้คาดเตียง ปลอกหมอนอิง กล่องกระดาษทิชชู ท่ีคาดหมอนหนุน และกรอบรูป เป็นสินคา้เชิงสร้างสรรค ์  
 

 
 

ภาพท่ี 2  ลวดลายผา้ปักของลา้นนาเชิงอนุรักษ ์ ลายหมอ้บูรณฆฏะ 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอ 
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4.  ความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายผา้ปักดว้ยมือ จากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค จ านวน 60 คน  พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ 31 – 40 ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพคา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั  โดยรวมมีความ
พึงพอใจในลวดลายและผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอ เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ชุดผลิตภณัฑ์แบบท่ี 1 อยูใ่นระดบั
ท่ีชอบมากท่ีสุด  รองลงมาคือชุดผลิตภณัฑแ์บบท่ี 2 และชุดผลิตภณัฑแ์บบท่ี 3, 9, 10 นอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี  1  ความพึงพอใจในการลวดลายและผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอท่ีออกแบบผลิตภณัฑ ์ ผา้คาดโตะ๊อาหาร  
                   ผา้เช็ดปาก ผา้รองจาน ผา้รองแกว้  ผา้คาดเตียง ปลอกหมอนอิง  หมอนหนุน ผา้คาดหมอน   
                   กล่องทิชชู  กรอบรูป   

ขอ้ท่ี 
ความพึงพอใจ 

 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ 

พึงพอใจ 
1 ความเหมาะสมของลวดลายท่ีน ามาใชบ้นผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 4.06 0.61 ชอบ 
2 การส่ือถึงเอกลกัษณ์ของลา้นนา 4.36 0.49 ชอบ 
3 ความเหมาะสมของสีท่ีใช ้ 4.06 0.68 ชอบ 
4 ความน่าใชแ้ละความสวยงามของรูปแบบโดยรวม 4.24 0.51 ชอบ 
5 ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชง้านในปัจจุบนั 4.18 0.68 ชอบ 
6 รูปแบบผลิตภณัฑส์ามารถน าไปผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มได ้ 4.04 0.60 ชอบ 
7 โดยภาพรวมพอใจผลิตภณัฑ์ 4.18 0.52 ชอบ 

รวม 4.16 0.58 ชอบ 
 
จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความพึงพอใจในลวดลายและผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอโดยรวมอยูใ่นระดบัชอบ 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ การส่ือถึงเอกลกัษณ์ของลา้นนาอยูใ่นระดบัท่ีชอบมากท่ีสุด รองลงมาคือความน่า
ใช้และความสวยงามของรูปแบบโดยรวม ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานในปัจจุบนั  โดยภาพรวมพอใจ
ผลิตภณัฑ์ ความเหมาะสมของลวดลายท่ีน ามาใช้บนผลิตภณัฑ์ส่ิงทอและความเหมาะสมของสีท่ีใช้ และรูปแบบ
ผลิตภณัฑส์ามารถน าไปผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มไดน้อ้ยท่ีสุด  

 

อภิปรายผลการวจิัย 
ลกัษณะของการปักตกแต่งบนเคร่ืองนุ่งห่ม และการปักตกแต่งบนส่ิงของเคร่ืองใช้ งานปักท่ีพบตกแต่ง

เคร่ืองนุ่งห่มส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นของกลุ่มชนไทใหญ่ ใช้ในราชส านกักลุ่มราชวงศ์ชนชั้นสูง ลวดลายปักเป็นลวดลายท่ี
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เก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาลินี เสียงสุวรรณ (2539) ท่ีว่า ลวดลายท่ีนิยมปักหน้าหมอน
ลกัษณะลายกา้นขดและลายเครือเถาแบบลา้นนา ลายท่ีใชเ้ป็นดอกบวัหรือลายสัตว ์ลายหมอ้บูรณะฆฏะ   

การออกแบบลวดลายในงานผา้ปักดว้ยมือส าหรับใชใ้นงานเคหะส่ิงทอ พบวา่ ลวดลายท่ีเหมาะสมกบัการ
น ามาใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคพบเห็นและสร้างความประทบัใจ ถือไดว้า่เป็นศิลปวฒันธรรมลา้นนาสืบสานต่อมา
เป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบนั เหตุผลดงักล่าวเหมือนกบัจีรพร ศรีวฒันานุกูลกิจ (2550) ท่ีว่า ผลิตภณัฑ์ผา้ปักในเชิง
วฒันธรรมท่ีน่าจะไดรั้บการส่งเสริมมีคุณค่า น ามาท าการออกแบบสร้างสรรคล์วดลายบนผืนผา้เชิงงานศิลปะท่ีเนน้
เอกลกัษณ์รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดสินคา้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์และน าผลงาน
ลวดลายท่ีท าการออกแบบ  ท าการผลิตตน้แบบผลิตภณัฑง์านเคหะส่ิงทอ ประกอบดว้ย 10 รูปแบบผลิตภณัฑ ์  
 ความพึงพอใจในการออกแบบลวดลายผา้ปักดว้ยมือ พบว่า มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงเป็น
ลวดลายของหมอ้บูรณฆฏะ เป็นลวดลายประเภทกา้นขดและเครือเถา ลายหมอ้แบบทรงพุ่ม มีลายช่อดอกไมเ้ล้ือย
ออกมาทั้งสองขา้งของหมอ้ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า การส่ือถึงเอกลกัษณ์ของลา้นนาอยู่ในระดบัท่ีชอบ
มากท่ีสุด ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่ความเป็นเอกลกัษณ์ส่ือถึงความเป็นชนชาติท่ีมีอารยธรรมท่ียิ่งใหญ่ ปราชญพ์ื้นบา้น ความ
น่าใชแ้ละความสวยงามของรูปแบบ ความสวยงามจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเพราะประทบัใจ ผลิตภณัฑ์
ของตกแต่งบา้น โดยผูว้ิจยัไดมุ้่งเนน้ตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) ซ่ึงปัจจุบนัจะมีอยู ่ 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 1) บู
ติคโฮเตล (boutique hotel) แยกออกเป็น 2 แบบ คือ แนววฒันธรรมและแนวร่วมสมยัท่ีจะไปสนบัสนุน 2) บา้นพกั
อาศยัในชนชั้นสูงท่ีต้องการความหรูหราเป็นพิเศษ และกลุ่มโรงแรมระดบั 3-5 ดาว มีแนวโน้มสไตล์ร่วมสมยั 
(contemporary style) กบัโรงแรมสไตลล์า้นนา (Lanna style)    

 

ข้อเสนอแนะ 
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สมยั สไตลบ์ูติค เป็นตน้ 
3.  ส่งเสริมการน าลายลา้นนาโบราณมาประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบสินคา้ใหม้ากข้ึน 
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การตั้งช่ือของชาวไทด า: วงความหมาย * 

THE NAMING OF TAI DAM: SEMANTICS 
 

รุจิเรข บุรวชิเกษตรกร** 
Rujirake Burawitkasedkorn 

 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายลกัษณะวงความหมายท่ีปรากฏในค าเรียกช่ือของชาวไทด า โดยเก็บ

ขอ้มูลรายช่ือจากทะเบียนราษฎรและการสัมภาษณ์ประชากรชาวไทด าท่ีอาศยัอยู่หมู่บา้นนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว  
อ าเภอเชียงคาน  จงัหวดัเลย  จ านวน 338 ช่ือ ผลการวิจยัพบวา่ วงความหมายท่ีพบในช่ือของชาวไทด ามีทั้งหมด  6 
วงความหมาย ประกอบดว้ย 1) ส่ิงท่ีพึงปรารถนา/ความเป็นสิริมงคล จ านวน 119  ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 39.66  2) บ่งบอก
ลกัษณะบุคคล จ านวน 86  ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 28.66  3) คุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์จ านวน  36  ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 12  4) 
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน  34  ช่ือ  คิดเป็นร้อยละ  11.33  5) ความเช่ือ จ านวน  21  ช่ือ คิดเป็นร้อยละ  7   6) อ่ืนๆ/ระบุ
ไม่ได ้จ  านวน  4  ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 1.33   
ค าส าคัญ: วงความหมาย, ค าเรียกช่ือ, ชาวไทด า 
 

ABSTRACT 
This research aimed to determine Thai Dam names in the semantic meanings. The data were collected from 

the registration list and the interviews of 338 Tai Dam people who lived in Na Pa Nhad village, Chiang Khan 
District, Loei. The results showed that the meaning of Tai Dam’s names related to 6 semantic meanings, as 
follows: 39.66% of the Tai Dam names were related to the desirable traits; 28.66% were related to the sense of 
identity, 12% were related to the desirable traits, 11.33 % were connected with the environment, 7 % were related 
to faith, and only 1.33% used other names. 
Keywords: meaning.  naming.  Tai Dam people. 
 
 
 
*  ส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์เร่ืองการตั้งช่ือของชาวไทด า หมู่บา้นนาป่าหนาด ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
** นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บทน า 
ไทด า (ลาวโซ่ง) เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณมณฑลกวางสี ยนูนาน และตงัเก๋ีย  ชาวไทด าอพยพ

เขา้สู่ประเทศไทยในสมยัธนบุรี คร้ังถูกกวาดตอ้นหนีสงครามเขา้มาอาศยักระจายอยู่ในหลายจงัหวดัของประเทศ
ไทย เหตุท่ีเรียกวา่ ไทด า นั้น มีท่ีมาจากเคร่ืองนุ่งห่ม เพราะชาวไทด านิยมนุ่งห่มดว้ยผา้สีด านัน่เอง  ส าหรับชาวไทด า
ท่ีผูว้ิจยัน ามาเป็นกลุ่มขอ้มูล คือ ชาวไทด าท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นนาป่าหนาด ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชียงคาน จงัหวดั
เลย ชุมชนแห่งน้ีจดัเป็นชุมชนชาวไทด าท่ีมีขนาดใหญ่ มีภาษาไทด า เป็นภาษาถ่ินท่ียงัใชก้นัในชีวิตประจ าวนั จึงนบั
ไดว้า่หมู่บา้นดงักล่าวเป็นชุมชนหลายภาษา  อนัมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เช่ือท่ียงัยดึถือปฏิบติัมาจนปัจจุบนัน้ี  

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2540, หนา้1) กล่าวถึงภาษาวา่ ภาษาเป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดจากรุ่นอายุหน่ึงไปสู่อีกรุ่น
อายหุน่ึง เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ ไม่ใช่ไดม้าโดยสัญชาตญาณ และเป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  ดงันั้นการตั้งช่ือ
บุคคลสามารถสะทอ้นลกัษณะของกลุ่มได้  เน่ืองจากภาษาจดัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมและการตั้งช่ือก็เป็น
ลกัษณะการใชภ้าษาอีกประการหน่ึงท่ีบุคคลให้ความสนใจ อนัเน่ืองมาจาก ช่ือ (name) เป็นกลุ่มค าท่ีสามารถบอก
ความเฉพาะเจาะจง ใช้จ  าแนกความเป็นบุคคล หรือการเจาะจงเรียกส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพียงอย่างเดียวเพื่อความสะดวก
และถูกตอ้งในการส่ือสาร ช่ือบุคคลท่ีดีตอ้งมีลกัษณะเฉพาะ มีความหมายดี และสามารถบ่งบอกความเป็นบุคคลได้
ชดัเจน 

การตั้งช่ือในแต่ละบุคคลนั้น มีหลกัเกณฑ์และปัจจยัท่ีน ามาตั้งช่ือท่ีหลากหลาย นอกจากจะตอ้งค านึงถึง
จ านวนพยางคท่ี์เหมาะสมเพื่อใหส้ะดวกแก่การเรียกขานและเป็นท่ีจดจ าไดง่้ายแลว้  ช่ือท่ีไพเราะน่าฟังมีความหมาย
ท่ีดี เป็นมงคล ก็จะส่งเสริมใหผู้ใ้ชช่ื้อนั้นประสบพบแต่ความสุขความเจริญดว้ย ดงันั้น ส่ิงหน่ึงท่ี         ผูต้ ั้งช่ือมกัจะ
ค านึงถึงเป็นอนัดบัตน้ ๆ  คือ ความหมายของช่ือ  บทความน้ีจึงมุ่งอธิบายวงความหมายท่ีปรากฏในช่ือของชาวไทด า
ท่ีสามารถบ่งบอกความคิด ความเช่ือของชาวไทด าท่ีมีต่อการตั้งช่ือบุคคลในชุมชนนัน่เอง 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 ศึกษาการใช้ภาษาในการตั้งช่ือของชาวไทด า ในเร่ืองของความหมายเป็นส าคญั  โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิด
เร่ือง อรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ (ethnosemantics) วา่ดว้ยการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค ากบัความหมาย ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
ในการศึกษาดา้นต่าง ๆ เช่น ศึกษาความสัมพนัธ์ของค ากบัการตีความหมาย  หรืออาจเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างสัญลกัษณ์กบัส่ิงต่าง ๆ อรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุเป็นการศึกษาภาษาใดภาษาหน่ึงของชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจถึงความคิด มุมมอง ค่านิยม วฒันธรรมของผูพ้ดู หรือระบบปริชานของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ี
พดูภาษานั้น ๆ ถือวา่ ภาษาเป็นเคร่ืองมือสะทอ้นความคิดของผูพู้ดได ้โดยมีวิธีการวิเคราะห์ความหมายของค าศพัท์
ในแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ  และวิธีท่ีนิยมใช้ในการวิเคราะห์ความหมายของค าคือ  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(componential  analysis) และการจดัจ าพวกแบบชาวบา้น (folk taxonomy) หมวดหมู่ค  าศพัทท่ี์นิยมน ามาวิเคราะห์ 
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ไดแ้ก่ ค  าศพัทห์มวดพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ค าเรียกญาติ  ค  าเรียกสี  ค  าเรียกรส  ค าเรียกอาหาร  ค  าเรียกโรคภยัไขเ้จ็บ ซ่ึง
กลุ่มค าเหล่าน้ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นระบบการจ าแนกประเภทและระบบการสร้างความนึกคิดของมนุษยไ์ด ้
 เฟรก (Frake, 1980 อา้งถึงใน สมชาย ส าเนียงงาม, 2545, หนา้ 9-10) เป็นผูห้น่ึงท่ีสนใจศึกษาระบอบ
ความคิดและวฒันธรรมของชนกลุ่มโดยการศึกษาผา่นภาษาของชนกลุ่มนั้น เฟรกเสนอความคิดวา่ ภาษาหรือค าท่ีใช้
ในแต่ละวฒันธรรมลว้นเป็นส่ิงแทนมโนทศัน์ของชนกลุ่มนั้น สามารถบอกให้เราเขา้ใจวิธีการมองโลกของพวกเขา
ได ้ ผูท่ี้จะศึกษาวฒันธรรมของชนกลุ่มนั้นก็ตอ้งให้ค  าจ  ากดัความในส่ิงต่าง ๆ ดว้ยมโนทศัน์ของชนกลุ่มนั้น ๆ และ
ไม่ใชค้วามคิดของตนเองเป็นตวัก าหนด 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน ากรอบแนวคิดเร่ืองอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการศึกษาช่ือของชาวไทด าใน
ประเด็นวงความหมาย   
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
เพื่อศึกษาลกัษณะการใชภ้าษาในการตั้งช่ือของชาวไทด าในประเด็นวงความหมายท่ีปรากฏในช่ือ 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
1.  ศึกษาเอกสาร บทความทางวชิาการ งานวจิยัและหนงัสือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งช่ือ 
2.  เก็บขอ้มูลภาคสนาม รวบรวมรายช่ือชาวไทด าท่ีอาศยัอยูห่มู่บา้นนาป่าหนาด อ าเภอเชียงคาน จงัหวดั 

เลย โดยวธีิการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และบนัทึกขอ้มูลบางส่วนจากทะเบียนราษฎรโดยการจดบนัทึก  
3.  จดัระเบียบขอ้มูล น ารายช่ือท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยจ าแนกออกเป็นเพศชาย 

และหญิง เพื่อสะดวกในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
4.  วเิคราะห์ลกัษณะการใชภ้าษาในการตั้งช่ือของชาวไทด าตามวตัถุประสงคใ์นประเด็นวงความหมายท่ี

ปรากฏในช่ือ    
 

ผลการวจิัย 
การตั้งช่ือในแต่ละบุคคลนั้นมีหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัท่ีน ามาตั้งช่ือท่ีหลากหลาย  ส่ิงหน่ึงท่ีผูต้ ั้งช่ือมกัค านึงถึง

เป็นอนัดบัตน้ ๆ  คือ ความหมายของช่ือ  จากขอ้มูลรายช่ือชาวไทด า จ  านวน  338  ช่ือ  ผูว้ิจยัแบ่งกลุ่มรายช่ือชาวไท
ด าออกเป็น   2  กลุ่ม ตามปัจจยัดา้นเพศ คือ ชายและหญิง เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ การตั้งช่ือของ
ชาวไทด ามีความหมายท่ีหลากหลาย  สามารถจ าแนกประเภทวงความหมายได ้ดงัน้ี   
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ตารางท่ี 1  วงความหมายท่ีพบในช่ือชาวไทด า 
 

ล าดบั ความหมาย จ านวน ร้อยละ 
1 ส่ิงท่ีพึงปรารถนา / ความเป็นสิริมงคล 119 39.66 
2 บ่งบอกลกัษณะบุคคล 86 28.66 
3 คุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์ 36 12 
4 ส่ิงแวดลอ้ม 34 11.33 
5 ความเช่ือ 21 7 
6 อ่ืนๆ/ระบุไม่ได ้ 4 1.33 

 
การศึกษาวงความหมายท่ีปรากฏในช่ือของชาวไทด า ดงัตารางท่ี 1 สามารถแบ่งประเภทตามล าดบัมากนอ้ย

ไดผ้ลดงัน้ี  1) ส่ิงท่ีพึงปรารถนา/ความเป็นสิริมงคล จ านวน  119  ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 39.66  2) บ่งบอกลกัษณะบุคคล
จ านวน  86  ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 28.66  3) คุณสมบตัิอนัพึงประสงค์  จ  านวน  36  ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 12  4) 
ส่ิงแวดลอ้ม  จ  านวน  34  ช่ือ  คิดเป็นร้อยละ  11.33  5) ความเช่ือ  จ  านวน  21  ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 7  และ   6) อ่ืนๆ/ระบุ
ไม่ได ้จ  านวน  4  ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 1.33 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ส่ิงปรารถนา/ความเป็นสิริมงคล   ช่ือท่ีมีความหมายเก่ียวกบัส่ิงท่ีมนุษยพ์ึงปรารถนา/ความเป็นสิริมงคล  
คือ ช่ือท่ีมีความหมายกล่าวถึงม่ิงขวญั น ามาซ่ึงความเจริญแก่ชีวติในอนาคต  ทั้งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม  อนัไดแ้ก่  ส่ิงมีค่า  
ทองค า  อญัมณี  เคร่ืองประดบั  ทรัพยสิ์น   ความงาม  รูปทรัพย ์ ความร ่ ารวย  การต่อสู้ และส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
ไดแ้ก่  ความสุข  สงบ  ดีใจ  สมหวงั สนุกสนาน  คิดถึง  รักและหวงแหน  ชยัชนะ การสร้างความส าเร็จ   บุญ  ความ
ดี  พร สิริมงคล  ความบริบูรณ์  เจริญรุ่งเรือง  ความมัน่คง  ย ัง่ยืน   ความโด่งดงั  ช่ือเสียง  ยศศกัด์ิ  อ านาจ    ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ พบในช่ือของชาวไทด า ทั้งหมด 119 ช่ือ มีรายช่ือจ าแนกตามปัจจยั
เพศ  ดงัน้ี              

เพศชาย  พบทั้งหมด  67  ช่ือ ไดแ้ก่  สันติสุข  สมจิตร  ถวิล  สงวน  สมพร  สมพาน  ชอบ  ส าราญสุข   บุญ
ทวี  อหินนัต ์  ปรีดา  ชวินนัท ์  ประกรแกว้  ทองพุฒิ  ทรัพย ์  ทอง  แกว้  จกัสิน  ยุทธกร  เอกชยั  ณรงค ์  อานุชิต   
ประสิทธ์ิ  กิตติกร  ทิสชยั  ยทุธพงษ ์ ชยัวฒัน์  ศกัด์ิดาชยั  สิทธ์ิ  ไชยะ  ชนะชยั  มีชยั  วนัชยั  วชิยั  บพิศ  ประบุญ   บุญ
ธรรม  เอกสิทธ์ิ  อดิศกัด์ิ  บุญเหลือ  พุพะรัตน์  สุนทร  พร  พล  หม่ืน  สนัน่  ระเดช  ไชยนาท  นาวินทร์  สุกี   ศุ
ภกัษร  สุทศัน์  ส ารวย  ธนกร  ธนวฒัน์  สุทธิสมาน  ประเสิน  อุดม  สัว  สถิต  ถาวร  รอง  จีรพงษ ์ จีรวฒัน์ 
 เพศหญิง  พบทั้งหมด  54  ช่ือ ไดแ้ก่  นิตยาภรณ์  นพรัตน์  ฐาปนี  รัตนา  อรนิดา  พรคิด  ศิวินนัท ์  สมศรี  ค า
เพลิน  สมจิต  บุญจิบ  บุญเล่ียน  ออน (ถ่ิน)  นนัทพร  ทองยุน้  ทองใบ  ค ามี  ค  าไส่  ค  าสุ  ทองดี  ค  าพลอย   นิล   แหวน  
เพชร  ค าเกล้ียง  ยวุรัตน์  วดิา  มวลตรา  สมาพร  ศิริพร  พิวาร์พร  หนูนยั  บุญ  ภทัราภร  ขจรกล่ิน   นชันนัท ์  สุภาภรณ์  
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ประไพ  อุไรวรรณ  ศุภวรรณ  มลิวรรณ  ไลยวนั  สสิยาภรณ์  ทศัดาภรณ์  ชชัฏาภรณ์  จรัสมร  กรวิภาร์   วทินา  วฒันา  
พุฒ  ด ารง  เสถียร  เฮือง (ถ่ิน)    
 2.  บ่งบอกลักษณะบุคคล   การตั้งช่ือดว้ยการค านึงถึงลกัษณะของบุคคล ยอ่มเป็นวิธีท่ีง่ายและสามารถบ่ง
บอกความเจาะจงในตวับุคคลไดดี้ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า ช่ือท่ีมีความหมายเก่ียวกบัลกัษณะบุคคลคือช่ือบุคคลท่ีถูก
ตั้งข้ึนตามลกัษณะอนัเป็นเคร่ืองหมายแสดงคุณสมบติัเด่นของบุคคลนั้น สามารถรับรู้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่  
ลกัษณะโดยทัว่ไปทางร่างกาย  กริยา  ท่าทาง  การแสดงออก  อวยัวะ  ค าพูด  วยั  เพศ  รวมถึงความสัมพนัธ์ระดบัเครือ
ญาติ  วงศต์ระกลูอีกดว้ย  พบในช่ือชาวไทด าทั้งหมด 86  ช่ือ  มีรายช่ือจ าแนกตามปัจจยัเพศ ดงัน้ี 
              เพศชาย  พบทั้งหมด 33  ช่ือ ไดแ้ก่  ชกัชวน  ประชน  ซ าวอ (ถ่ิน)  หา  กอง  เปลียว  ชิน  แยง  เตรียม   มา   
เล้ียง  เชย  ชุน  ทูน  ปลิว  ทอก  กุ  สมสิต  ประจกั  สอ  จวน  จอน  ใส  ท่อน  พิสัณห์  อเนก  นพ  โท  เจษฎา   
ประยรู   ห า (ถ่ิน)   เกณ   กร   
 เพศหญิง  พบทั้งหมด 49  ช่ือ ไดแ้ก่  ชอน  แกม  บ าเพ็ญ  ไสว  น้อม  ขาน  ลิด  แฝง  เสย  ด่วน  ลี  ไหว   
พบั  ลอง  เรียน  วนิ (ถ่ิน)  พอง  ผาย  พวง  เนียน  เพง็  ผนื  แป้น  หอม  เล่ียง  อ่อน  นุ่ม  มุ่ย  ใหม่  บาน  อุ่น   นวน   ละ
มยั  สีนวน  เป่ียง (ถ่ิน)  ส านวน  นิด  นอ้ย  บาง  อุพิน  นารี  วารุณี  กลัยาณี  นง  ยวุธิดา  นุช  นอ้ง  อุทยั  จาร 

3.  คุณสมบัติที่พึงประสงค์   คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ให้เกิดแก่บุคคลก็เป็นส่ิงท่ีถูกค านึงถึงในการ
ประกอบการตั้งช่ือ ดงันั้น วงความหมายคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ คือ ช่ือท่ีมีความหมายบ่งบอกถึงความดีงามท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดในตวับุคคล ไม่วา่จะเป็นความดีงามทางดา้นจริยธรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่   ความประพฤติดี  ความเท่ียงตรง  
ความซ่ือสัตย ์ความเอ้ือเฟ้ือ  ความเพียร   ความกลา้หาญ  ความสามคัคี  ความสนิทสนม  ตลอดจนความสามารถ 
เช่น ความรู้  สติปัญญา  ความฉลาด   ความสามารถ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงพึงประสงค์ของมนุษย ์หากผูใ้ดมี
คุณสมบติัดงักล่าวย่อมข้ึนช่ือไดว้่าเป็นคนดีและจะประสบความส าเร็จในชีวิตอยา่งแน่นอน    พบในช่ือชาวไทด า
ทั้งหมด 36  ช่ือ  มีรายช่ือจ าแนกตามปัจจยัเพศได ้ดงัน้ี 
   เพศชาย  พบทั้งหมด  22  ช่ือ  ไดแ้ก่  ประวิทย ์ วิทยา  สุจินดา  ธีร  วิทวตั  วุฒิชยั  แหลม  พยน  สุเมธ   
โกศล  ฉลาด  มนตรี  บณัฑิต  บนัหาร  วนิยั  สุภาพ  เสง่ียม  พิสัณห์  วรีะ  บรรจบ  สมคัร  สมควร 
  เพศหญิง  พบทั้งหมด  15  ช่ือ  ไดแ้ก่  ปัณณพร  ศีริณญา  วาทินี  แจ๋ว  บนัเด็จ  จริยา  อารี  สรัญญา   เท่ียง  
ปัน  เพียร  สตี  สมาน  สาน  สหว ี  
 4.  ส่ิงแวดล้อม  วงความหมายส่ิงแวดลอ้มคือ ช่ือท่ีมีความหมายบ่งบอกถึงส่ิงต่าง ๆ รอบตวัมนุษย ์ไม่วา่จะ
เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ไดแ้ก่  ธรรมชาติ   ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ  ตน้ไม ้ ดอกไม ้ 
ผลไม ้ สัตว ์และสถานท่ี เป็นตน้ พบในช่ือชาวไทด า ทั้งหมด  34  ช่ือ มีรายช่ือจ าแนกตามปัจจยัเพศไดด้งัน้ี 
 เพศชาย  พบทั้งหมด  17  ช่ือ  ไดแ้ก่  เผือก  จนั  ประยงค ์ สาโรจน์  กง  อวน  เข็ม  เหล็ก  เทียน   ประภาส  จนั
โสม  แสง  สุเมข  จอม  เข่ือน  สิม(ถ่ิน)  สังเวยีน  
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  เพศหญิง  พบทั้งหมด  20  ช่ือ  ไดแ้ก่  บุษบง  มลิษา  บุผา  จ  าปา  หนูหลาด  ล าไย  สลิด  สุมาลี  เบญจมาส  
พิน  ป่ิน  เผนียง  พงนภา  อ๊ิด  ลม  จนัทร์ลี  ว ี แปลง       
 5.  ความเช่ือ  เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมได ้กล่าวคือ เม่ือบุคคลใดยึดถือส่ิงใดเป็นท่ีตั้ง
แลว้ จะปฏิบติัตนตามแนวคิดของส่ิงนั้น เช่น การเช่ือในเร่ืองของบาป บุญ ก็จะท าให้ผูมี้ความเช่ือในเร่ืองน้ีกระท า
แต่ความดีงามเพราะมีใจเกรงกลวัต่อบาป   นอกจากน้ีแลว้ ความเช่ือยงัหมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมท่ี
ยดึถือและยอมรับเป็นเสียงเดียวกนัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงส่ิงนั้นอาจจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได ้เช่น เร่ืองเทพเจา้ 
เร่ืองเหนือธรรมชาติ ภูต ผี ปีศาจ  ชุมชนชาวไทด าเองก็มีความเช่ือเร่ืองแถนและผีเรือน ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีท า
ติดต่อกนัมาชา้นานจนถึงปัจจุบนั    
 วงความหมายความเช่ือคือ ช่ือท่ีมีความหมายบ่งบอกถึงส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม ซ่ึงส่ิงนั้นอาจจะ
มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล มีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ส่ิงท่ีเคารพบูชาหรือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ  อนัไดแ้ก่  เทพ
เจา้  ศาสนา   กษตัริย ์  ส่ิงวิเศษ  ตลอดจนเร่ืองของฤกษ์ยาม  วนั  พบในช่ือชาวไทด า ทั้งหมด 22 ช่ือ  มีรายช่ือ
จ าแนกตามปัจจยัเพศได ้ดงัน้ี 

เพศชาย  พบทั้งหมด  14  ช่ือ  ไดแ้ก่  รัฐธรรมนูญ  อาทิตย ์ สวา่ง  วนั  ช่วง  อ ่า  จ  าเนียร  วชัชิระ  เมธ   ครุฑ  
นรินทร์  สุริน  อาโนน  สวรรค ์                   

เพศหญิง  พบทั้งหมด  8  ช่ือ  ไดแ้ก่   ราตรี   วรรณวสิา   สงกรานต ์  ปี   ทิพ   อุทิพย ์  กรทิพย ์  อนุราช 
 6.  อื่นๆ/ระบุไม่ได้ คือ ช่ือท่ีมีความหมายนอกเหนือไปจากความหมายหลกั ๆ ท่ีนิยมน ามาตั้งช่ือโดยไม่
สามารถจดัหมวดหมู่ได ้และช่ือไม่สามารถตีความหมายได ้พบในช่ือชาวไทด าทั้งหมด  3  ช่ือ  มีรายช่ือจ าแนกตาม
ปัจจยัเพศไดด้งัน้ี เพศชาย 2 ช่ือ ไดแ้ก่ นิมพรวย อาวณุ  และเพศหญิง 1 ช่ือ คือ เหนือน   
 

อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาเร่ืองวงความหมายท่ีปรากฏในช่ือของชาวไทด าพบวา่ ในการตั้งช่ือของชาวไทด า ความหมาย

ของช่ือจะมีลกัษณะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นเพศและอายเุป็นส าคญั  วงความหมายท่ีไดรั้บความนิยมน ามาตั้ง
ช่ือมากท่ีสุดคือ วงความหมายส่ิงท่ีพึงปรารถนา / ความเป็นสิริมงคล ชาวไทด านิยมตั้งช่ือเพศชายดว้ยความหมายท่ี
บ่งบอกถึงชัยชนะ  การต่อสู้  การสร้างความส าเร็จให้กับชีวิต มาเป็นอนัดับแรก  เพราะมีจ านวนถึง  17  ช่ือ  
ตวัอยา่งเช่น   ณรงค ์  อานุชิต   ยุทธพงษ ์  ชยัวฒัน์   ไชยะ   มีชยั   วนัชยั   วิชยั   ชนะชยั  เป็นตน้ ส่วนช่ือของเพศ
หญิงนั้น นิยมตั้งช่ือท่ีมีความหมายบ่งบอกถึงส่ิงมีค่า  ทองค า  อญัมณี  เคร่ืองประดบัและทรัพยสิ์นมาเป็นอนัดบัแรก 
มีจ านวนถึง  15  ช่ือ ตวัอยา่งเช่น  นพรัตน์   รัตนา   มณี   ทองใบ   ค  าสุ   ทองดี     ค  าพลอย   นิล   แหวน   เพชร   ค  า
เกล้ียง เป็นตน้ 

ส าหรับช่ือท่ีมีความหมายอยู่ในวงความหมายบอกลกัษณะ  พบวา่ชาวไทด าเพศชาย นิยมตั้งช่ืออยู่ในกลุ่ม
ความหมายบอกกริยา  ท่าทาง และการแสดงออก เป็นจ านวน  17  ช่ือ เช่น  ชกัชวน   ประชน   ซ าวอ(ถ่ิน)   หา   กอง   
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เปลียว   มา   เล้ียง   เป็นต้น  ส่วนเพศหญิงพบว่า มีจ  านวน  16  ช่ือ ซ่ึงนับว่าไม่แตกต่างจากเพศชายมากนัก  
นอกจากน้ีในกลุ่มของเพศชายไม่พบช่ือท่ีตั้งดว้ยความหมายท่ีบ่งบอกเพศและวยั  จะพบเฉพาะในช่ือของเพศหญิง
เท่านั้น ส าหรับช่ือของเพศหญิงพบวา่ นิยมตั้งช่ืออยูใ่นกลุ่มความหมายบ่งบอกลกัษณะ จ านวน  20 ช่ือ ไดแ้ก่ พอง ผาย 
พวง เนียน เพง็ ผืน แป้น หอม เล่ียง อ่อน นุ่ม มุ่ย ใหม่ บาน อุ่น นวน ละมยั สีนวน เป่ียง (ถิ่น) ส านวน และกลุ่ม
ความหมายท่ีไดรั้บความนิยมนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มความหมายท่ีบ่งบอกอวยัวะ พบเพียง 1 ช่ือเท่านั้น 

จากการศึกษาสามารถสังเกตไดว้า่  ชาวไทด านิยมตั้งช่ือเพศชายดว้ยความหมายท่ีบ่งบอกความรู้/สติปัญญา/
ความฉลาด/ความสามารถ และนิยมตั้งช่ือเพศหญิงดว้ยค าท่ีมีความหมายบ่งบอกความประพฤติดี/ความเท่ียงตรง/
ความซ่ือสัตย ์/ความเอ้ือเฟ้ือ/ความเพียร/ความกลา้หาญ จากขอ้มูลสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ ชาวไทด าให้ความส าคญั
กบัการศึกษา สติปัญญา ความสามารถในตวัเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนเพศหญิงให้ความส าคญักบัเร่ืองของ
ความประพฤติท่ีดี ไม่วา่จะเป็นความเอ้ือเฟ้ือ ความซ่ือสัตย ์เป็นตน้  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความเช่ือท่ีวา่ หากตั้งช่ือดว้ย
ความหมายดงักล่าว จะส่งผลให้ผูน้ั้นมีคุณสมบติัดงัช่ือ อนัเน่ืองมาจากความคาดหวงัของพ่อแม่ท่ีตอ้งการให้บุตร
ของตนเป็นผูมี้คุณสมบติัอนัพึงประสงค ์เพื่อส่งเสริมการใชชี้วติในอนาคตนัน่เอง     

วงความหมายส่ิงแวดล้อม จะสังเกตได้ว่า ในการประกอบค า เพื่อให้เกิดเป็นช่ือท่ีมีความหมายอยู่ในวง
ความหมายน้ีนั้นมีทั้งการเลือกใชค้  านามท่ีเป็นค ามูลพยางคเ์ดียวเป็นส่วนใหญ่ เป็นค าท่ีเขา้ใจความหมายไดง่้าย โดย
เป็นการตั้งช่ือตามส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั หรือท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวนัซ่ึงสามารถเขา้ใจความหมายไดช้ดัเจน  เช่น 
เผอืก   อวน   เขม็   เหล็ก   เทียน   พิน   ป่ิน  นอกจากน้ียงัมีค าท่ีมีความหมายบ่งบอกธรรมชาติ  ไดแ้ก่ แสงจนั  โสม   
พงนภา  เป็นตน้  จากการจ าแนกตามปัจจยัด้านเพศสามารถสังเกตได้ว่า  ชาวไทด าไม่นิยมตั้งช่ือเพศชายด้วยวง
ความหมายส่ิงแวดลอ้ม เพราะพบเป็นจ านวนนอ้ย หากแต่มีการน าช่ือสถานท่ีทางศาสนามาตั้งช่ือ  ไดแ้ก่  ช่ือ สิม ค า
ว่า  สิม   เป็นภาษาถ่ิน  มีความหมายว่า โรงท่ีพระสงฆ์ประชุมท าสังฆกรรมต่าง ๆ หรือโบสถ์ สะทอ้นให้เห็นถึง
ความศรัทธาและยดึถือศาสนาพุทธเป็นส าคญั  ในเพศหญิง  ช่ือมีลกัษณะเชิงเปรียบเทียบเพศหญิงกบัดอกไม ้ซ่ึงเป็น
ส่ิงสวยงามอนัเกิดข้ึนในธรรมชาติ เพราะมีการตั้งช่ือเพศหญิงดว้ยค าศพัทท่ี์มีความหมายกล่าวถึงดอกไม ้และมีการ
เลือกใชค้  าบาลี สันสกฤตเพื่อใหช่ื้อเกิดความไพเราะอีกดว้ย   

จากรายช่ือชาวไทด าท่ีมีความหมายอยูใ่นวงความหมายความเช่ือจะสังเกตไดว้า่ ในการประกอบค า เพื่อให้
เกิดเป็นช่ือนั้นมีทั้งการเลือกใชค้  า จะเป็นค าบาลี สันสกฤตทั้งหมด  เพราะมีการกล่าวถึงเทพเจา้ อนัไดแ้ก่ ช่ือ วชัชิระ  
มีความหมายมาจาก พระอินทร์ อาโนน  มีความหมายมาจาก  พระอานนท ์ เป็นตน้  ส่ิงท่ีเคารพ   ไดแ้ก่  นรินทร์  มี
ความหมายวา่   พระราชา  ความหมายท่ีเก่ียวกบัฤกษ/์วนั/เวลา  ไดแ้ก่  ช่ือท่ีมีความหมายเก่ียวโยงกบัวนัเวลาท่ีเกิด  
ไดแ้ก่  รัฐธรรมนูญ  ผูเ้กิดในวนัรัฐธรรมนูญ สงกรานต ์ ผูเ้กิดในวนัสงกรานต ์ เป็นตน้  

รายช่ือดงักล่าวสามารถแสดงให้เห็นว่า เร่ืองของความเช่ือยงัคงถูกให้ความส าคญัในการตั้งช่ือ แมจ้ะมี
จ านวนน้อยแต่ก็ยงัพอมีปรากฏ นอกจากน้ียงัสะทอ้นให้เห็นว่า ชาวไทด ามีทศันคติต่อความเช่ือท่ีเปล่ียนไปตาม



431 

 

 

 

สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง แมช้าวไทด าจะมีประเพณีทางความเช่ือต่าง ๆ มากมาย แต่ก็มิไดง้มงาย เพียงมีความรักใน
ความเป็นชุมชนและวฒันธรรมถ่ินตน จึงมีการรักษาขนบประเพณีเหล่านั้นใหย้งัคงสืบต่อไป 

ลกัษณะวงความหมายสุดทา้ยท่ีปรากฏในช่ือของชาวไทด า คือ วงความหมายท่ีไม่สามารถตีความหมายพบ
เพียง  3  ช่ือ  จ  าแนกไดเ้ป็น ช่ือท่ีมีความหมายอ่ืน ๆ  1  ช่ือ ซ่ึงนบัเป็นหมวดย่อยและมีส่วนน้อย จึงไดจ้ดัอยู่ในวง
ความหมายอ่ืน ๆ ได้แก่  ช่ือ ละคร พบในเพศหญิง มีความหมายว่า การแสดงประเภทหน่ึงและช่ือท่ีไม่สามารถ
ตีความหมายไดพ้บในเพศชาย 2 ช่ือ ไดแ้ก่ ช่ือ นิมพรวย    อาวณุ  เพศหญิงพบ 1 ช่ือ คือ  เหนือน  ซ่ึงทั้ง 3 ช่ือท่ีกล่าว
มาน้ี ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความหมายทั้งจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานและพจนานุกรมภาษาถ่ิน ไม่ปรากฏ
ความหมาย และเม่ือพิจารณาตีความโดยการแยกพยางคก์็ไม่สามารถตีความหมายไดช้ดัเจน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 วงความหมายท่ีใชใ้นการตั้งช่ือของชาวไทด า สามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาลกัษณะภาษาในกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ได ้ 
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บทคดัย่อ 
 การลงทุนในหลกัทรัพยจ์  าเป็นจะตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานการ
ลงทุน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการบริหารกิจการเพื่อให้ทราบถึงความสามารถดา้นต่าง ๆ เช่น 
ความสามารถของผูบ้ริหาร ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุนอย่างมี
หลกัการและถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ช่วยบริหารความเส่ียงและให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีพึงพอใจ โดยการศึกษา
ขนาดของกิจการ ความสามารถของผูบ้ริหารเพื่อพยากรณ์ศกัยภาพของกิจการในอนาคต มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพยแ์ละเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามญั ซ่ึงจะท าให้นกัลงทุนสามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไปใชใ้นการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการ การค านวณหามูลค่าพื้นฐาน
ราคาดว้ยการพยากรณ์  เปรียบเทียบ ประเมินมูลค่า หาความสัมพนัธ์ ความสามารถการท าก าไร ประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย ์สภาพคล่องของกิจการ และความสามารถในการช าระหน้ี และหาจงัหวะการเข้าลงทุน  รวมทั้งเพื่อ
เปรียบเทียบกิจการกบัค่าเฉล่ียในหมวดทางบญัชีการเงินในกลุ่มกิจการบริษทัมหาชนท่ีดี ในดา้นต่าง ๆ เนน้การไดรั้บ
ผลตอบจากการลงทุน   การบริหารกิจการท่ีดี ราคาหลกัทรัพยท่ี์เป็นจริงเปรียบเทียบกบั ราคาตลาดเพื่อให้ทราบว่า ณ 
เวลานั้น ๆ  ราคาในตลาดของหลกัทรัพยน์ั้นถูกหรือแพงเกินความเป็นจริงหรือไม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือตดัสินใจใน
การลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ:  การลงทุนอยา่งมีหลกัการ, บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน)  
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
**  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
*** อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
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ABSTRACT 
 For investment security, it is important to analyze the operations management, economic capabilities of 
the company executives, and the potential profitability of the business. A profitable investment decision  
requires principles which discern risks and correct situations, allowing the value of the stock to be satisfied by the 
return. For any size companies, management should be able to predict the future potential of the business. The 
purpose of this study is to analyze the criteria and evaluation of commo n stock for the Sri Trang Agro-Industry 
Co., Limited. As an example, respondents in this study will provide a basis for calculation  of the liquidity of the 
business, efficient use of assets, and the ability to make a profit compared with the predicted value of the 
company. This analysis will also serve to illustrate the financial account of a public company trading in the world 
market of economic investment and return. Management operations are important securities in garnering efficient 
market prices. Such securities can be used as a tool in the decision to invest in the stock market more effectively. 
Keywords: investment principles.  Sritrang Agro-Industry Co., Ltd. 
 

บทน า 
 การวเิคราะห์หลกัทรัพยจ์ากปัจจยัพื้นฐาน  เป็นวิธีท่ีน าปัจจยัพื้นฐานดา้นภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  และ
ลกัษณะการด าเนินงานของบริษทัเขา้มาพิจารณา หรือคาดการณ์พยากรณ์มูลค่าราคาหลกัทรัพย ์จึงเป็นแนวทางหน่ึง
ท่ีช่วยในการตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มผลตอบแทนให้กบันกัลงทุน ปัจจุบนั
ในตลาดหลกัทรัพยมี์ประเภทของผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาจดทะเบียนจ านวนมาก (สถาบนัพฒันาตลาดทุนไทย, 2553) 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัอนัดบัตน้ ๆ  จะสังเกตไดว้่าเวลาเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรจะเป็นตวับ่งช้ีตวัหน่ึง และเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจประเทศ  
 อุตสาหกรรมยางพารา มีอตัราการเติบโตตลอดและผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจากมาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐ    จะเห็น
ได้ว่ามูลค่าของกลุ่มหลกัทรัพยน้ี์ มีอตัราการเติบโตและมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจการด ารงชีพของ
ประชาชนภาคใต้ของประเทศไทย  ในภาคการเกษตรการพฒันาสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าวตัถุดิบเกษตรเป็น
ผลตอบแทนให้กบัการพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนด้านเศรษฐกิจให้ดีข้ึน  ในระยะเวลาท่ีผ่านมาราคาของ
ผลผลิตยางพาราไดป้รับตวัสูงข้ึนตามราคาน ้ ามนัตลาดโลก  และเป็นท่ีนิยมของนกัลงทุน อตัราการข้ึนลงของราคาท า
ใหน้กัลงทุนมีโอกาสเก็งก าไรในกิจการท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยางพารา การลงทุนในธุรกิจดว้ยการถือหุ้นสามญั
ของกิจการมกัจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การลงทุนในตลาดล่วงหนา้โดยตรง เน่ืองจากกิจการมีบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะ รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียน เม่ือมองถึงผลประกอบการของบริษทั อุตสาหกรรมน้ีก็เป็นท่ีน่าสนใจ  
และแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา พร้อมทั้งผลผลิตมีอตัราเพิ่มสูงข้ึน เพราะสามารถเพาะปลูกไดใ้นหลาย
พื้นท่ีทัว่ประเทศ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐตลอดมา ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มน้ี 
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ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานและมูลค่าส าหรับใช้ในการลงทุนของ บริษัท  ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ  ากัด  
(มหาชน) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเป็นผูน้ าในล าดบัตน้ ๆ ของอุตสาหกรรมยางพารา การศึกษาถึงพื้นฐานกิจการของ บริษทั 
ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี  จ  ากดั (มหาชน) จะมีประโยชน์กบันกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจัยพื้นฐาน  หมายถึง   ปัจจยัท่ีใช้ประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับภาวะของ
หลกัทรัพยน์ั้น ๆ  เพื่อหาราคาท่ีเหมาะสมในการลงทุน โดยดูจากราคาปิดต่อก าไรต่อหุ้นท่ีนอ้ยกวา่  15  เท่า  ราคา
ปิดต่อมูลค่าหุน้ท่ีนอ้ยกวา่  1.5 เท่า และความสามารถในการจ่ายปันผลท่ีมากกวา่ 5%  ข้ึนไป 
 หลกัทรัพย์   หมายถึง หุน้สามญัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 หุ้นสามัญ   หมายถึง ตราสารประเภทหุ้นทุน ออกโดยบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีตอ้งการระดมเงินทุนจาก
ประชาชน โดยผูถื้อหุน้สามญัจะมีสิทธิร่วมเป็นเจา้ของบริษทั มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตาม
สัดส่วนของหุ้นท่ีถือครองอยู ่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเม่ือบริษทัมีผลก าไร และมีโอกาสไดรั้บก าไรจากส่วนต่างของ
ราคาเม่ือราคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึนตามศกัยภาพของบริษทั รวมถึงการมีโอกาสไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นออก
ใหม่เม่ือบริษทัเพิม่ทุนหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 การประเมิน หมายถึง  กระบวนการในการก าหนดเกณฑแ์ละวธีิการวดัผลของกลุ่มหลกัทรัพย ์พิจารณาจาก
ประสิทธิภาพของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ถูกสร้างข้ึน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (economic analysis) การวิเคราะห์เศรษฐกิจเน้นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นมา ตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจโลกและแนวนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลวา่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจท่ีออกหลกัทรัพยห์รือไม่ เพียงใด ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัต่อการ
วเิคราะห์หลกัทรัพยท์างปัจจยัพื้นฐาน เน่ืองจากในการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อราคาของ
หลกัทรัพย ์
 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม เป็นขั้นตอนท่ีศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างและรายละเอียดของธุรกิจท่ีสนใจ เพื่อ
รับรู้และเขา้ใจถึงความเคล่ือนไหวของธุรกิจวา่มีโอกาส หรือปัญหาท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ หรือลม้เหลว
อย่างไร เม่ือทราบแลว้น ามาพิจารณาประกอบกบัแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้ทราบถึงโอกาสการเจริญเติบโต
ของธุรกิจ  (สารัตน์ สระสมบูรณ์, 2551, หนา้ 14-18) 
 การวเิคราะห์บริษัท (company analysis) คือ การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของบริษทัและประเภทของ
หลกัทรัพย ์ทั้งน้ีหลกัทรัพยแ์ต่ละหลกัทรัพยไ์ม่จ  าเป็นตอ้งจดัอยูใ่นประเภทเดียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น 
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เน่ืองจากการพิจารณาประเภทของหลกัทรัพย ์นอกจากจะดูความสามารถในการท าก าไรของบริษทัแลว้   ยงัตอ้ง
พิจารณาลกัษณะความเคล่ือนไหวของราคาวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไรดว้ย เช่น หลกัทรัพยห์รือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีเป็น 
Growth Company อาจไม่เป็นหลกัทรัพยป์ระเภท Growth Stock ในตลาดหุน้ก็ได ้เป็นตน้ (รินทร์ระวี ณ ล าพนู, 2552, 
หนา้ 13-24) 
 การวเิคราะห์งบการเงิน  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความสามารถใน
การท าก าไร  ดา้นความมีประสิทธิภาพและความเส่ียง แมก้ารวิเคราะห์จะใช้ขอ้มูลในอดีต แต่เป้าหมายของการ
วิเคราะห์ คือ ความเขา้ใจกิจการอย ่างถ่องแท ้เพื ่อคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต และสรุปผล
ประกอบการตดัสินใจว่าสมควรลงทุนในกิจการน้ีหรือไม่ ทั้ งน้ีการวิเคราะห์งบการเงินท าได้โดยใช้การวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงิน (ratios analysis) ซ่ึงท าไดโ้ดยการน ารายการต่าง ๆ มาเทียบอตัราส่วน เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทรัพยสิ์น หน้ีสิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ว่าเหมาะสมหรือไม่ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินน้ี แบ่งตาม
จุดมุ่งหมายในการใชเ้ป็น 4 ลกัษณะดว้ยกนั คือ (กฤษฏา เสกตระกุล, ออนไลน,์ 2553) 
 1.  อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (liquidity ratio) เป็นอตัราส่วนใช้วดัความสามารถในการ
ช าระหน้ีสินระยะสั้น 
 2.  อตัราส่วนประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (activity ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีวดัประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพยข์องกิจการ  
 3. อตัราส่วนความสามารถในการหาก าไร (profitability ratio) อตัราส่วนน้ีแสดงวา่ กิจการมีความสามารถใน
การท าก าไรเป็นสัดส่วนเท่าใด เม่ือเทียบกบัยอดขายสุทธิโดยทัว่ไป 
 4.  อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (leverage ratio) อตัราส่วนน้ีแสดงโครงสร้างของเงินทุนของ
บริษทัวา่ มีสัดส่วนของหน้ีสินรวมของบริษทัเท่าใด เม่ือเทียบกบัส่วนของทุนหรือส่วนของเจา้ของ  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย               
 1.  เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพย ์บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน)  ด้วยวิธีการ
วเิคราะห์บริษทัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ       
 2.  เพื่อประเมินมูลค่าของหลกัทรัพย ์บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) ปลายปี 2555- 2558 
 3.  เพื่อหาจงัหวะการเขา้ลงทุนในหลกัทรัพย ์
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย  ไดแ้ก่  ขอ้มูลเศรษฐกิจ ขอ้มูลภาพรวมอุตสาหกรรม ขอ้มูลทัว่ไป และแบบสอบถาม 

SWOT ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) ขอ้มูลงบการเงินของบริษทั ศรีตรังแอโกร
อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) และขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ปี 2550-2554) กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์และ
กระทรวงอุตสาหกรรม  ขอ้มูลทัว่ไปและแบบสอบถาม SWOT ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 
จ  ากดั (มหาชน) ปี 2554-2555  ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์บริษทัใชข้อ้มูลทางการเงินยอ้นหลงัจากรายงานประจ าปี
ของ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2548-2554 จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้มูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ใชข้อ้มูลทางการเงินยอ้นหลงัจาก
รายงานประจ าปีของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ  ากัด (มหาชน) ตั้ งแต่ปี 2548-2554 จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน เป็นการ
วิเคราะห์ท่ีล าดบัการพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจมายงัสภาพอุตสาหกรรม ตลอดถึงผลการด าเนินงานของบริษทั โดย
รวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของบริษทัมาวิเคราะห์แต่ละส่วน เพื่อน าไปสู่การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของบริษทั  การวิเคราะห์หลกัทรัพยต์ามวิธีปัจจยัพื้นฐาน  มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี(สถาบนั
พฒันาตลาดทุนไทย, ออนไลน,์ 2553) 
 1.  การวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทัว่ไป (economic analysis) เพื่อการคาดการณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคต ทั้งแนวโนม้ระยะสั้นช่วง 1 ปีขา้งหนา้ และแนวโนม้ระยะยาวตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปีข้ึนไป วา่สถานการณ์อะไรบา้ง
ท่ีจะกระทบต่อราคาหุ้นและการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน โดยดูทั้งสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาวะ
เศรษฐกิจต่างประเทศ   
 2.  การวเิคราะห์อุตสาหกรรม (industry analysis) แต่ละอุตสาหกรรมมีลกัษณะโครงสร้างและการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีจะกระทบต่ออุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมยอ่มไม่เท่ากนั 
 3.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (qualitative analysis) เป็นขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อการประเมินระดบัความสามารถของ
บริษทัในดา้นประวติัความเป็นมา ลกัษณะการด าเนินงาน แผนงานในอนาคต  การเช่ือมโยงผลกระทบของภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีต่อธุรกิจ ประเมินจากการตอบแบบสอบถาม SWOT ดว้ยการสัมภาษณ์และสรุป
จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส และอุปสรรค 
 4.  การวิเคราะห์บริษทัเชิงปริมาณ (qualitative analysis) ประเมินจากตวัแปร ไดแ้ก่ งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (ratio analysis) กบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม เพื่อใชใ้นการ
บ่งบอกถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา    
 5.  การประเมินมูลค่าหุ้นสามญั  ประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีสัมพทัธ์ดว้ยตวัแปรทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
ความสามารถในการหารายไดข้องกิจการ ไดแ้ก่ การประเมินมูลค่าตามสินทรัพย ์การประเมินมูลค่าตามส่วนผูถื้อ
หุ้น การประเมินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัจากภาษีเงินได้ การประเมินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทั จากหน้ีสิน
ทั้งหมด  
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ผลการวจิัย  
 การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรัพย ์บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ และการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ  ากัด (มหาชน) พบว่า เป็นหลักทรัพย์
ประเภท Cyclical Stock ราคาหลกัทรัพยเ์คล่ือนไหวตามวฏัจกัรของตลาดโภคภณัฑ์ยางพารา  ส าหรับการวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และกิจการส าหรับการลงทุน เพื่อหาจงัหวะและโอกาสให้ไดรั้บผลตอบแทนสูงตามทฤษฎี
การลงทุน เพื่อหาสัญญาณหรือดชันีช้ีน าล่วงหน้าส าหรับการเขา้ช้ือเพื่อให้ไดร้าคาต ่าสุดส าหรับการลงทุน ผลวิจยัพบ
สัญญาณของการเขา้ซ้ือหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม จากสัญญาณการวิเคราะห์งบการเงินในส่วนของการ
วิเคราะห์นโยบายการเงินดา้นความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย จะเป็นดชันีตวัแรกท่ีสามารถบอกแนวโน้มของ
กิจการไดก่้อนราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัสูงข้ึน และการวเิคราะห์ดา้นเทคนิคก็เช่นเดียวกนั            มีความส าคญัอยูท่ี่
การหาสัญญาณล่วงหนา้ในการบอกจงัหวะการลงทุนตามหลกัทฤษฎี  
 การประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้สามญั  บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) ปี 2554-2558 ผลก าไร
ของยอดขายของบริษทัเขา้กบัลกัษณะ Growth Company โดยยอดขายและผลก าไรในอดีตท่ีผา่นมาสูงกวา่มาตรฐาน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีประสิทธิภาพด้านความสามารถในการบริหาร เป็นบริษทัท่ีก าลังเจริญก้าวหน้า   มีผล
ประกอบการดี มีก าไรเปล่ียนแปลงตามวงจรธุรกิจ และมีความสามารถในการบริหารจดัการตามวฎัจกัรราคา
ยางพารา 
 ยางพาราไดป้รับตวัสูงข้ึนตามราคาน ้ ามนัในตลาดโลก การวิเคราะห์งบการเงินการหมุนของสินคา้มีจ านวนรอบ
ลดลงและกิจการมีสินค้าในสต็อคจ านวนมากก่อนราคาจะปรับตัวสูงข้ึน เป็นผลมาจากความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ยาวนานของธุรกิจ ท าใหผ้ลประกอบการของธุรกิจดีข้ึน ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้สูง ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง และราคาของหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึนตามผลประกอบการ 
 ราคาหลกัทรัพยจ์ากจุดต ่าสุด (ไตรมาสแรกปี 2552 ท่ีระดบัราคา 8 บาท) เป็นราคาท่ีต ่ากวา่ปัจจยัพื้นฐานหรือมูล
ค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้สามญั  เม่ือเทียบผลการด าเนินงานกบักลุ่มธุรกิจเดียวกนั และการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยป์ลายปี
เทียบดว้ยสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนผูถื้อหุ้น และภาษีเงินได ้สามารถพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยต์ามมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
หุ้นสามญั ในช่วงเวลาไตรมาสแรกปี 2552 ได้ท่ีระดบัราคาในอนาคต 123 บาท  ราคาตลาดเร่ิมสะทอ้นปัจจยัพื้นฐาน
ปลายปี 2552 ถึง 2553 ราคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน 20 เท่า และราคามาถึงจุดสูงสุดของราคาเท่ากบั 200 บาท/หุ้น 
(สูงกวา่ปัจจยัพื้นฐาน ค านวณราคาก่อนแตกหุ้น 1 เป็น 5 = 40 x 5 = 200บาท) และปรับตวัลดลงมาท่ีระดบัราคา
ต ่าสุด 17 บาท x 5 = 85 บาท และปรับสูงข้ึนท่ีระดบั 23 บาท = 115 บาทสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน
ของราคาหลกัทรัพย ์
 ไตรมาสแรกปี 2552 เป็นทิศทางการปรับตวัปกติ เน่ืองจากบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีท่ีสร้างรายได ้รวมทั้ง
การขยายกิจการใหม่ท าให้มีรายไดเ้พิ่ม   ก าไรสะสมเป็นตน้ทุนการขยายกิจการ การใชเ้งินกูร้ะยะสั้นส าหรับการ
หมุนเวยีนสินคา้มีตน้ทุนท่ีไดเ้ปรียบและมีสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได ้ราคายางพาราปรับตวัสูงข้ึนจากความตอ้งการ
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ของประเทศคู่คา้ท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ   ท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัจาก
เหตุการณ์ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกปี 2552 
 ผลการประเมินมูลค่าของหลกัทรัพย ์บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) ณ ปัจจุบนัถึงปี 2561 
สรุปได ้ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) หลงัจากการแตกหุน้ 1 หุน้เก่าเป็น  
                  5 หุน้ใหม่ (23/6/2010) 
                   

พ.ศ. P/E (เท่า) มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ รายไดร้วม สินทรัพยร์วม อตัราส่วนเงินปัน(%) 

2554 24.85 24.85 24.85 24.85 24.85 

2555 23.91 23.91 23.91 23.91 23.91 

2556 33.80 33.80 33.80 33.80 33.80 

2557 37.46 37.46 37.46 37.46 37.46 

2558 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 

2559 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 

2560 48.43 48.43 48.43 48.43 48.43 

2561 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
               จากราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด เม่ือเทียบดว้ยมูลค่าท่ีแทจ้ริงจากปัจจยัพื้นฐานมีระดบัราคาท่ีต ่ากวา่ สามารถลงทุน
ไดด้ว้ยความปลอดภยั สามารถพยากรณ์ราคาล่วงหนา้ได ้และราคาท่ีจะต ่ากวา่ปัจจยัพื้นฐาน ท าให้นกัลงทุนมีความ
มัน่ใจท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพย ์ 
 การวเิคราะห์และรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละการใชเ้คร่ืองมือท่ีถูกตอ้ง จะสามารถคน้หา
สัญญาณท่ีสามารถบอกแนวโน้มราคาในอนาคตของกิจการได้ ลดความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพย ์และ
สามารถใชเ้ป็นแบบจ าลองการวเิคราะห์หลกัทรัพยอ่ื์น ๆ ได ้
 การวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อหาแนวโนม้อนาคตดว้ยการพยากรณ์โดยใชข้อ้มูลระยะสั้น 3 ปี จะ
ให้ความชัดเจนแม่นย  ากว่าระยะยาว ขบวนการวิเคราะห์ การหาความสัมพนัธ์ การเปรียบเทียบ และการพยากรณ์ใน
งานวจิยัน้ีมีความแตกต่างจากงานอ่ืน ๆ ท่ีมกัใชแ้บบจ าลองในการหามูลค่า จึงท าใหง้านวิจยัน้ีพบสัญญาณท่ีสามารถ
บอกแนวโนม้อนาคตได ้
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 แบบจ าลองการประเมินราคานั้นข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของผูล้งทุน แต่แทจ้ริงผลตอบแทนการลงทุนมา
จากความสามารถในการบริหารจดัการของกิจการ ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนต่อผูล้งทุน ดงันั้น การ
วเิคราะห์และประเมินราคาหลกัทรัพยใ์ห้ถูกตอ้งนั้น ตอ้งมีขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เลือกวิธีวิเคราะห์และเคร่ืองมือส าหรับ
การวเิคราะห์ท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งผูว้เิคราะห์ตอ้งมีประสบการณ์ดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์หลกัทรัพยส์ าหรับการลงทุน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานและมูลค่านั้น เป็นการลดความเส่ียงจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ ควรตระหนักและค านึงถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูล และการใช้ข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และผลการด าเนินงานของกิจการ วิเคราะห์และพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์เพี่อให้ทราบถึงราคา
หลกัทรัพยใ์นอนาคต มีความจ าเป็นตอ้งหาสัญญาณท่ีบอกไดล่้วงหนา้ก่อนการเปล่ียนแปลงราคาจริงหรือจงัหวะการ
เขา้ซ้ือ จะท าให้ผูล้งทุนไดรั้บผลก าไร การสังเกตสัญญาณทางเทคนิคและปริมาณการซ้ือขายประกอบดว้ยจะช่วยสร้าง
ความมัน่ใจไดม้ากข้ึน  
 การใช้ตวัเลขหรือสูตรค านวณต่าง ๆ ท่ีเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้น มีขอ้จ ากัดและขอ้ยกเวน้มาก 
ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีแทจ้ริงแลว้เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาประกอบในการวิจยั ตวัเลขท่ีผา่น
การประมวลทางคณิตศาสตร์ออกมาเป็นผลลพัธ์จะใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัความสามารถของ
ผูว้ิจยั ต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และต้องน ามาพิจารณาประกอบกับผลลัพธ์ท่ีเป็นตวัแบบอย่าง
สมเหตุสมผลดว้ย 
 การวจิยัในคร้ังต่อไป สมควรใชก้ารวเิคราะห์ทางเทคนิคผสานการวิเคราะห์ดา้นปัจจยัพื้นฐาน เพื่อหาจงัหวะการ
เขา้ลงทุน จะลดความเส่ียงในการลงทุนไดดี้มากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบเครือข่ายของความรับผิดชอบสังคมและกระบวนการ

ด าเนินงานทางสังคมขององคก์รท่ีอยูใ่นเครือข่าย และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เครือข่ายของความรับผิดชอบสังคมท่ีมีผล
ต่อการด าเนินงานทางสังคมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในเครือข่าย ด้วยการส ารวจเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรเป้าหมายท่ีใชป้ระกอบดว้ย 2 ส่วนคือ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและสหกรณ์ยางพาราและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เครือข่ายอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นท่ีปลูกยางพาราใหม่ 3 จงัหวดั ประกอบดว้ย หนองคาย อุดรธานี และหนองบวัล าภ ู
จ านวน 427 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและเทคนิคทางสถิติขั้นสูงวิเคราะห์ไดผ้ลสรุปดงัน้ี ผลการศึกษาพบว่า 4 
องคป์ระกอบจากการส ารวจเชิงคุณภาพไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรร่วมกนัการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั การสร้างประโยชน์หรือ
ผลก าไรจากเครือข่ายและการด าเนินงานขององคก์รจากความรับผิดชอบสังคมสนบัสนุนแนวคิดทุนทางสังคมเป็นส่ิง
ส าคญัต่อการพฒันาความรับผิดชอบสังคมและการด าเนินงานทางสังคมขององคก์รโดยเฉพาะในเชิงพื้นที่จาก
เครือข่ายการร่วมมือกนัในรูปแบบของสหกรณ์หรือกลุ่มเครือข่ายการเกษตรต่าง ๆ โดยมีผลศึกษาเชิงปริมาณสนบัสนุน 
พบว่า ตวัแบบความสัมพนัธ์อิทธิพลเชิงสาเหตุความรับผิดชอบสังคมกบัการด าเนินงานทางสังคมขององค์กรมีความ
กลมกลืนของแบบจ าลองและมาตรวดั โดยตวัช้ีวดัทั้ ง 4 องคป์ระกอบมีความเหมาะสมและเป็นไปตามขอ้ก าหนด ส่วน
ผลทดสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรซ่ึงมี 5 สมมติฐานโดยยอมรับสมมติฐานท่ี 4 คือ การแบ่งปัน
ทรัพยากรในเครือข่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการด าเนินงานทางสังคม การทดสอบตวัแบบหลงัการปรับแบบจ าลอง พบว่า 
ตวัแบบมีความสอดคล้องกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ท่ีดี โดยอิทธิพลและทิศทางของตวัแปรทุนทางสังคม
ประกอบดว้ย การมีวิสัยทศัน์ร่วมและการแบ่งปันทรัพยากร พบว่ามีอิทธิพลโดยตรงต่อการด าเนินงานทางสังคม ทั้งน้ี
รัฐและเอกชนควรมีบทบาทมากข้ึนเพื่อกระตุ้นจิตส านึกความรับผิดชอบสังคมให้กับองค์กรและการพัฒนา
ความสามารถการแข่งขนัดว้ยกระบวนการจดัการท่ีย ัง่ยนื 
ค าส าคญั: ทุนทางสังคม, ความรับผดิชอบต่อสังคม, การด าเนินงานทางสังคม 
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ABSTRACT 

 The objectives of the research were to identify factors that influenced a network’s social responsibility and 
social performance, and to investigate the causal relationship between social responsibility and social performance of 
stakeholders. This resarch applied both qualitative and quantitative research approaches. The 427 target population 
consisted of rubber farmer networks, rubber co-operatives, and government offices that comprised a rubber industry in 
three provinces of Thailand, namely: Nongkhai, Udonthani, and Nong Bua Lum Pho. Based on the analysis of in-
depth interviews and advanced statistical techniques, the results showed as follows: 
 The social responsibility model included 4 factors, which were shared vision, resource sharing, advantage of 
network, and social performance. Specifically, social capital enabled the social responsibility and social  
performance in the co-operative sector. For the quantitative approach, the 4-factor model closely fitted the data. 
There was a causal link between social responsibility and social performance. It was also found that resource 
sharing positively influenced social performance. After modification, the model revealed that social capital, 
consisting of shared vision and resource sharing, had a direct effect on social performance.  Ultimately, both the 
private and government sectors should take part in motivating the spirit of social responsibility in organizations, and 
should develop the competition capability by means of a sustainable managerial process. 
Keywords:  social capital.  social responsibility.  social performance. 
 

บทน า 
การน าแนวคิดทุนทางสังคม (social capital) และเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ (strategic network) มาศึกษาความ 

สัมพนัธ์ขององคก์รในการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจกบัแนวคิดทางจริยธรรมของการท าธุรกิจ (business ethics) 
โดยตระหนกัถึงการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รในเครือข่ายและการจดัการท่ีย ัง่ยนืจากผลการด าเนินงานทาง
สังคมท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม งานวิจยัของ Miller, Besser & Malshe (2007) 
ท่ีไดว้ิจยัและให้ความส าคญักบัการพฒันาเครือข่ายในการสร้างความสามารถการแข่งขนัของธุรกิจ และการศึกษา
ของ Shaughnessy, Gedajlovic & Reinmoeller (2007) ท่ีน าเสนอผลการด าเนินงานทางสังคมของธุรกิจ (corporate 
social performance: CSP) ท่ีประกอบดว้ยการมีโครงสร้างทางสังคม (socially constructed) และกลยุทธ์ของการ
แบ่งปัน (shared strategic) ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานทางสังคมของธุรกิจยงัมีความส าคญั
ต่อภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายธุรกิจ Miller et al. (2007) จึงไดน้ าทฤษฏีทุนทางสังคม (social capital theory) และ
ทฤษฎีเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ (strategic network theory) มารวมกัน เป็นทางเลือกทฤษฎีเพื่อใช้ในการศึกษา
กระบวนการพฒันาเครือข่ายในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทย Wedel (2007) ไดก้ล่าวถึงพฒันาการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยวา่ เป็นเร่ืองของความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาพุทธและอิสลาม รวมทั้ง
วฒันธรรมไทยดว้ย โดยความรับผดิชอบต่อสังคมไดเ้ขา้มาในประเทศไทย เป็นผลจากการท่ีบริษทัขา้มชาติไดน้ าเร่ือง
น้ีมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการท าธุรกิจทัว่โลก ในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาไดมี้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ
ต่างชาติในการพฒันาความรับผดิชอบต่อสังคม เช่น การจดัตั้งการรวมตวัทางธุรกิจเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนหรือการจดัตั้ง
เครือข่ายการลงทุนทางสังคม (social venture network) ซ่ึงปัจจุบนัความรับผิดชอบต่อสังคมได้แพร่หลายมากข้ึน 
การศึกษาถึงการเช่ือมโยงเครือข่ายวิสาหกิจในอุตสาหกรรมยางพารา ถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงในกระบวนการ พฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ การเชื่อมโยงจะสนบัสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตท่ี
เก่ียวเน่ืองกนัในลกัษณะของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) รวมทั้งกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองในพื้นท่ีหน่ึง ๆ ในลกัษณะ
ของห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ท่ีเกิดการเช่ือมโยงกนั มีความร่วมมือและเก้ือกูลกนัอนัจะน าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ 
(productivity) สร้างนวตักรรม (innovation) และการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ให้กบัอุตสาหกรรมโดยมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง สถาบนัวิจยั สถาบนัเฉพาะทาง และสถาบนัการศึกษา ท าหน้าท่ีสนบัสนุนหรือส่งเสริมให้มีสภาวะ
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมและขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัวิสาหกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยางพารา จากขอ้มูลการพยากรณ์โดยศูนยส์ถิติการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรพยากรณ์ การผลิตปี 
พ.ศ. 2553 ของพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 3 จงัหวดั ดงัตารางท่ี  1  

 
ตารางท่ี 1 การพยากรณ์ผลผลิตยางพาราภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  
 

จงัหวดั 
เน้ือท่ีกรีดได ้ ผลผลิต ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 

(ไร่) (ตนั) (กิโลกรัม) 
2552 2553 2552 2553 2552 2553 

รวม 3 จงัหวดั   224,962      323,722     71,864     85,417 311 281 
หนองบวัล าภู 8,590  24,238       2,517 4,411 293 264 
อุดรธานี     53,781  72,786     17,156     19,798 319 290 
หนองคาย  162,590      226,698     52,191     61,208 321 288 

 

ท่ีมา: ศูนยส์ถิติการเกษตร  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรพยากรณ์การผลิต (มิถุนายน 2553) 

 
การศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนบน โดยเร่ิมจากการเพาะปลูกและกระบวนการแปรรูปผลผลิตยางของเกษตรกร เพื่อน าออกสู่ตลาด
จนถึงโรงงานแปรรูป ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมขั้นตน้ผ่านตลาดต่าง ๆ ที่ประกอบดว้ยพ่อคา้ในหมู่บา้นหรือต าบล 
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นายหนา้ประมูลทอ้งถ่ิน และตลาดประมูลยางพาราทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นจุดรวบรวมผลผลิตยางพาราจากกลุ่มแบบสหกรณ์หรือ
กลุ่มของเกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกนัข้ึนมาเพื่อการประมูลยาง โดยมีพ่อคา้ทอ้งถ่ินหรือตวัแทนจากโรงงานแปรรูปท่ี
ประกอบการคา้ผลผลิตยางพาราท่ีอยู่ใกล้แหล่งเพาะปลูกในพื้นท่ีมารับซ้ือหรือเป็นผูป้ระมูลในตลาดประมูลยาง
ทอ้งถ่ิน ผลจากการศึกษาจึงน ามาใชส้นบัสนุนแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การพฒันาผลการด าเนินงานทางสังคมและความสามารถในการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืนให้กบักลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
โดยการรวมตวักนัเพื่อด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีใกลเ้คียง (geographic proximity) การเช่ือมโยงและเสริมกิจการซ่ึง
กนัและกนัอย ่างครบวงจรในกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม  ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนระหว ่าง
ผูป้ระกอบการในกระบวนการผลิตตั้งแต่ธุรกิจตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั คือ มีกระบวนการด าเนินงานทางสังคมและการเพิ่มผลิตภาพอยา่งย ัง่ยืนให้กบัทอ้งถิ่น รวมทั้ง
การมีเครือข่ายวสิาหกิจท่ีน าไปสู่การพฒันาเป็นตวัแบบเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกนัของ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายวิสาหกิจ โดยเร่ิมจากเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กในพื้นท่ี 
ไปจนถึงผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ตั้งแต่ตน้น ้าไปจนถึงปลายน ้า ซ่ึงถือเป็นปัจจยัหลกัและองคป์ระกอบส าคญัในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศโดยรวมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ผลจากการศึกษาขอ้มูลหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เกษตรกรและก ลุ่ม เกษตรกร สหกรณ์หรือเค รือข่ ายผู ้ประกอบการยางพาราในพื้ น ท่ี  3  จังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในเชิงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางของ
การพฒันาแนวคิดทางจริยธรรมใหก้ารท าธุรกิจใหอ้งคก์ารต่าง ๆ ไดต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ของการด าเนินงานของ
องคก์ารกบัการด าเนินงานสังคมและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน รวมทั้งการบริหารจดัการอุตสาหกรรมยางพาราโดยเฉพาะ
พื้นท่ีปลูกยางพาราใหม่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเกษตรกรจ านวนมากยงัขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการ
บริหารจดัการผลผลิตยางพาราอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มา
มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการพฒันามากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัทอ้งถ่ิน น าไปสู่การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัประเทศ เกิด
ภาพรวมของกระบวนการจดัการท่ีย ัง่ยนื (อจัฉรา จนัทร์ฉาย, 2552) 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
   การศึกษาแนวคิดเครือข่ายเชิงกลยทุธ์และการจดัการท่ีย ัง่ยนื จากท่ี Miller et al. (2007) และ Shaughnessy et al. 
(2007) ท่ีศึกษาการรวมกลุ่มกนัทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและขอ้เสนอของ  Wood  (2010) อา้งถึงผลการ 
ด าเนินงานทางสังคม 3 ดา้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการท่ีย ัง่ยนื (อจัฉรา จนัทร์ฉาย, 2552) รวมทั้งการทบทวน 
วรรณกรรมจากเอกสารและงานวจิยัจากนกัวชิาการต่าง ๆ จึงน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยั 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งจากผลการสัมภาษณ์ในภาคสนาม (วนิชย ์ไชยแสง, 2549) โดยการลง
พื้นท่ีสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จากตวัแทนกลุ่มเครือข่าย ซ่ึงเป็นเครือข่ายวิสาหกิจภาคการผลิตและการ
บริการในประเด็นกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในเครือข่ายก าหนด
สมมติฐานได ้5 สมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางสังคมกบัเครือข่ายเชิงกลยุทธ์  
1. การมีวสิัยทศัน์ร่วมในเครือข่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการไดป้ระโยชน์จากเครือข่าย        
2. การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการไดป้ระโยชน์จากเครือข่าย    
3. การมีวสิัยทศัน์ร่วมในเครือข่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการด าเนินงานทางสังคม        
4. การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการด าเนินงานทางสังคม       
5. การไดป้ระโยชน์จากเครือข่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการด าเนินงานทางสังคม      

    

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบเครือข่ายของความรับผิดชอบสังคมและกระบวนการด าเนินงานทางสังคม

ขององคก์รท่ีอยูใ่นเครือข่าย  
2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เครือข่ายของความรับผิดชอบสังคมท่ีมีผลต่อการด าเนินงานทางสังคมของผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งในเครือข่าย 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
1.  ก าหนดประชากรเป้าหมายและกลุ่มตวัอย่างดว้ยการแบ่งประชากรตามพื้นที่ปลูกยางได ้3 ชั้นภูมิ 

ประกอบดว้ย จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 244 ตวัอย่าง จงัหวดัหนองคาย จ านวน 104 ตวัอย่าง และจงัหวดัหนองบวัล าภู 
จ  านวน 19 ตวัอย่าง รวม 367 ตวัอย่าง และหน่วยงานผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งพื้นที่ละ 20 ตวัอย่าง รวมทั้งหมด 427 
ตวัอยา่ง 
 2.  ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เชิงลึกจากตวัแทนกลุ่มหรือเครือข่ายเกษตรกร หัวหน้าหน่วยงานหรือตวัแทนองค์กร
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งหรือสนบัสนุน ซ่ึงอยูใ่นเครือข่ายครอบคลุมพื้นท่ีปลูกยางพาราใหม่ทั้ง 3 จงัหวดั 
 3.  วเิคราะห์องคป์ระกอบความรับผิดชอบสังคมและการด าเนินงานทางสังคมขององคก์รจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในเครือข่าย โดยน าผลมาวเิคราะห์เป็นตวัแบบโครงสร้างตวัแปร เพื่อสร้างแบบสอบถาม 
 4.  เลือกกลุ่มเครือข่ายตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มเกษตรกรหรือเครือข่ายสหกรณ์แบบเจาะจงจากรายช่ือในทะเบียน  ท่ี
เป็นกลุ่มพฒันาสวนสงเคราะห์ยางพารา ดว้ยการสัมภาษณ์หวัหนา้หน่วยงานส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง
ทั้ง 3 จังหวดั เพื่อให้ได้กลุ่มท่ีมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและมีการบริหารจดัการกลุ่มหรือ
เครือข่ายอยา่งเป็นระบบและมีความย ัง่ยนื รวมถึงการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเครือข่ายและขอ้มูลของหน่วยงาน ท่ี
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 
 5.  เก็บขอ้มูลดว้ยการลงพื้นท่ีปลูกยางพาราใหม่ทั้ง 3 จงัหวดั โดยใช้แบบสอบถามและเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบง่ายจากสมาชิกท่ีเป็นเกษตรกรในกลุ่มหรือเครือข่ายสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมในโครงการกลุ่มพฒันาสวนสงเคราะห์
ยางพาราของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง หรือ สกย. ทั้ง 3 จงัหวดั และเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายอุตสาหกรรมยางพาราซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบักลุ่มหรือเครือข่ายยางพาราแต่
ละพื้นท่ี 
 6.  วเิคราะห์ขอ้มูล 
 7.  สรุปและอภิปรายผลวจิยัท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 

ผลการวจิัย 
1.  การใช้ทรัพยากรร่วมกนัท่ีเป็นความรับผิดชอบสังคม พบว่า การรวมกลุ่มเครือข่ายยางพาราในแต่ละพื้นท่ี  

ถือเป็นแนวทางส าคญัของการพฒันาให้เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งมารวมตวักนัเพื่อด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนัในพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีความร่วมมือเก้ือหนุนกนัเช่ือมโยงและเสริมกิจการซ่ึงกนัและกนั  

2.  การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัเพื่อสร้างความรับผิดชอบสังคม ปัจจยัส าคญัที่มีส่วนในการสร้างเครือข่าย
และวิสัยทศัน์ร่วมกนัคือ ความตอ้งการลดความเอารัดเอาเปรียบจากตวัแทนนายหน้าหรือพ่อค้าคนกลาง และการ
กระตุ้นจิตส านึกความรับผิดชอบท่ีดีของคนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ  รู้จักคิดรู้จักท า มีความสามัคคี เห็น
ความส าคญัของตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งผลในระยะยาวคือการแกปั้ญหาความยากจน ลดปัญหาการกู้
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หน้ียืมสิน ส่งเสริมให้ชุมชนเขา้ร่วมโครงการเพื่อท ากิจกรรมให้กบัสังคมและชุมชนของตนเอง การสร้างเป็น
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเพื่อป้องกนัการผกูขาด ส่งเสริมให้มีการเพิ ่มมูลค่าผลผลิต และการแปรรูปผลิตภณัฑ์
ยางพาราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

3.  การสร้างประโยชน์หรือผลก าไรจากจากเครือข่าย ในระยะสั้ นและระยะยาวจากความร่วมมือกนัใน
เครือข่ายดว้ยการมีความรับผดิชอบสังคม ก่อใหเ้กิดการพฒันาหรือการเปล่ียนแปลงในองคก์ร พบวา่เกิดข้ึนจากการ
รวมกนัในรูปแบบท่ีมีอยู่เดิม เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มการเกษตร หรือกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ในพื้นท่ีหรือชุมชน การ
รวมตวัโดยโครงสร้างท่ีเป็นรูปแบบสหกรณ์เพื่อป้องกนัการถูกเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลาง สร้างอ านาจต่อรองกบั
นายหน้าและพ่อค้าท่ีมารับซ้ือผลผลิตจากกลุ่มสหกรณ์เพื่อเพิ่มผลก าไร และการปันผลให้กบัสมาชิก ส่วนของ
ผูป้ระกอบการมีการพฒันากระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง ทั้งในแง่การเพิ่มผลผลิตดว้ยการพฒันาคุณภาพผลผลิต
ควบคู่กบัความรับผิดชอบสังคม  

4.  การด าเนินงานขององคก์รจากความรับผิดชอบสังคม ซ่ึงมีประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การจา้งงาน การให้ความส าคญักบัลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย การให้ความส าคญักบัสังคมและ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการให้ความส าคญักบัผูข้ายปัจจยัการผลิตในทอ้งถ่ิน การให้โอกาสกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
การตดัสินใจกบักระบวนการผลิตท่ีกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม การพฒันามาตรฐานผลผลิตจากยางพาราและคุณภาพ
ชีวติของเกษตรกรโดยการท าสวนยางพาราในรูปแบบผสมผสาน รวมถึงการจดัการดินและน ้ าในสวนยางพาราโดย
ตั้งเป้ารณรงคก์ารใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทนการใชปุ๋้ยเคมีให้ไดท้ั้งหมด และส่งเสริมการเล้ียงสัตวใ์นสวนยางพาราเพื่อเป็น
การควบคุมวชัพืชโดยธรรมชาติ รวมถึงการมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรยางพาราใหดี้ข้ึน 

ผลวเิคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สถิติ วเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 427 ตวัอยา่ง พบวา่  
ผลวิเคราะห์ตัวช้ีว ัดองค์ประกอบความรับผิดชอบสังคมขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร จากการพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีจะน าไปใชเ้พื่อ
เป็นการตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์ การวิจยัจึงได้น าองค์ประกอบความรับผิดชอบสังคมทั้ง  4 
องค์ประกอบมาวิเคราะห์ พบว่า ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเหมาะสมต่อการน ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบ และสามารถน าไป
วิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ต่อไปเป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์และอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ขององคป์ระกอบท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา  

ผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เครือข่ายของความรับผิดชอบสังคมท่ีมีผลต่อการด าเนินงานทางสังคมของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในเครือข่าย สรุปผลวิเคราะห์ไดด้งัน้ี ผลการประเมินขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางสถิติดว้ยการทดสอบโคง้ปกติ
ของตวัแปร  ผลวิเคราะห์ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ตวัแปรเดียวซ่ึงมี 22 ตวัมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.297 ถึง 4.176  มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) ระหว่าง 0.843 ถึง 1.186 มีสัมประสิทธ์ิความเบ ้ระหว่าง -1.159 ถึง -0.442 และค่าสัมประสิทธ์ิ
ความโด่ง ระหวา่ง -0.591 ถึง 1.323 นัน่คือ ตวัแปรส่วนใหญ่มีค่าความเบเ้ป็นลบหรือเบไ้ปทางซ้ายแสดงถึงขอ้มูลท่ี
จดัเก็บส่วนใหญ่มีการแจกแจงในลกัษณะเบซ้้าย ค่าความโด่งส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกและความโด่งน้อยกว่า 3 
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หมายถึงความโด่งของขอ้มูลเป็นลบโดยความโด่งของโคง้ปกติจะมีลกัษณะแบนราบ ผลทดสอบการแจกแจงแบบ
ปกติด้วยค่าสถิติไคก าลังสองโดยพิจารณาจากค่าระดบันัยส าคญัของค่ามาตรฐาน ผลจากการศึกษาจึงเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ทางสถิติ  

ส่วนการทดสอบดชันีการวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนท่ีส าคญั สรุปดงัน้ี 
1.  การประเมินความกลมกลืนของแบบจ าลองวิจยั พบว่าแบบจ าลองยงัไม่สอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

สรุปผลวเิคราะห์การปรับแบบจ าลอง (model modification) เพื่อปรับแบบจ าลองใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  
ผลการปรับแบบจ าลองท าให้ความกลมกลืนของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษมี์ความสอดคลอ้งกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  

2.  การประเมินความกลมกลืนแบบจ าลองสุดทา้ย ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษจ์ากการปรับแบบจ าลองการวิจยัเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ แบบจ าลองสุดทา้ย มี
ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
   ผลทดสอบแบบจ าลองก่อนปรับและหลงัปรับ ไดแ้บบจ าลองท่ีมีค่าความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบจ าลองท่ีไดจ้ากผลวเิคราะห์หลงัการปรับแบบจ าลองแสดงถึงแบบจ าลองมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

3.  การประเมินความเท่ียงของแบบจ าลองการวดั ไดต้วัช้ีวดัองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามขอ้ก าหนด  
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่ายอมรับสมมติฐานท่ี 4 คือ องค์ประกอบการแบ่งปันทรัพยากร หรือ 

Resource ในเครือข่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อองคป์ระกอบการด าเนินงานทางสังคมหรือ CSP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎีทุนทางสังคมและการจดัการท่ีย ัง่ยืน และการทดสอบตวัแบบ  พบว่า มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นเกณฑ์ท่ีดี โดยตวัแปรจากแนวคิดทุนทางสังคมโดยเฉพาะการมีวิสัยทศัน์
ร่วมและการแบ่งปันทรัพยากร มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานทางสังคม 

 

อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาไม่สนับสนุนแนวคิดการมีกระบวนการด าเนินงานขององค์กรระยะสั้ นท่ีให้ความส าคญั

เฉพาะผูถื้อหุ้น ไม่ไดน้ าไปสู่ความส าเร็จท่ีเป็นความย ัง่ยืนขององค์กรในระยะยาว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการ
จดัการที่ย ัง่ยืน (อจัฉรา จนัทร์ฉาย, 2552) ที่เสนอวา่องคก์รจ าเป็นตอ้งมีการก ากบักิจการที่ดีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการในองค์กร เพื่อให้เกิดความสมดุลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม การพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืนท่ีสมดุลจากการด าเนินงานท่ีเน้นผลลพัธ์ในระยะยาวโดยปัจจยัส าคญัของความย ัง่ยืนขององค์กรจ าเป็นตอ้ง  
ค  านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ย มิใช่มุ่งใหค้วามสนใจเฉพาะในส่วนของการสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัผูถื้อหุ้นและกบัธุรกิจ
เท่านั้น  
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2. จากผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 5 ประเด็นยอมรับเฉพาะสมมติฐานท่ี 4 คือ การแบ่งปันทรัพยากรใน
เครือข่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการด าเนินงานทางสังคม โดยทดสอบตวัแบบการพฒันาความรับผิดชอบสังคมและ
การด าเนินงานทางสังคมขององคก์รในเครือข่ายวสิาหกิจ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของนกัวชิาการ  ต่าง ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ผลการศึกษาและพฒันาตวัแบบที่เป็นความสัมพนัธ์เชิงเครือข่ายของความ

รับผิดชอบสังคมของผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งในเครือข่ายวิสาหกิจไทย ซ่ึงมีผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กจ านวนมาก
ตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้าในธุรกิจการผลิตและการบริการไปพร้อมกบัความรับผิดชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ถือ
เป็นองคค์วามรู้ท่ีส าคญัในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศโดยรวมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ การสร้างความเขม้แข็งการรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นสหกรณ์ผูป้ลูกยางพาราโดยยึด
เกษตรกรเป็นศูนยก์ลาง เกิดการจดัตั้งกลุ่มและสร้างเป็นเครือข่ายพร้อม ๆ กบัการสร้างจิตส านึกในการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี ซ่ึงเกิดข้ึนจากความตอ้งการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผูมี้ส่วนได้
เสีย โดยเกิดจากความร่วมมือกนัจากองคป์ระกอบของทุนทางสังคมเพื่อใหเ้กิดเป็นความอยา่งย ัง่ยนืทางสังคม  
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บทคดัย่อ 
 โครงการวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีก 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
ร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยท าการวิเคราะห์หาคู่
แข่งขนัทางการตลาดของร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย และจดัสัมมนาทางวิชาการให้แก่ผูป้ระกอบการเพื่อให้
ผูป้ระกอบการร่วมอภิปรายผล เพื่อจดัท าแนวทางการพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัด้านการตลาดร้านคา้ปลีก
ประเภทร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย ส าหรับประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นโครงการวิจยั คือ ผูท่ี้มีภูมิล าเนา
อยูใ่นกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป จ านวน 4,457,893 คน 
ซ่ึงค านวณกลุ่มตวัอยา่งได ้จ  านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม จดัเก็บดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช ้
คือ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์เชิงเน้ือหา จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อร้านคา้
ปลีกทั้ง 4 ประเภท ในเร่ืองจ านวนช้ินท่ีซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง จ  านวนเงินท่ีซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง วนัท่ีซ้ือสินค้าบ่อยท่ีสุด 
ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด พบวา่ พฤติกรรมของผู ้บริโภคต่อร้านขายของช ามีลกัษณะใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคต่อร้านสะดวกซ้ือ ในขณะท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อซุปเปอร์มาร์เก็ตมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคต่อไฮเปอร์มาร์เก็ต และจากการเปรียบเทียบดา้นทศันคติ ซ่ึงไดร้ะดบัความพึงพอใจโดยรวมจ าแนก
ตามส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ร้านขายของช าและร้านสะดวกซ้ือมีจุดเด่นโดยรวมในด้านสถานท่ีจัด
จ าหน่าย โดยเฉพาะในเร่ืองของความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคา้ ส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตมี  
 
* ไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ทุนงบประมาณแผน่ดิน 
** อาจารยป์ระจ าวทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
*** อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
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จุดเด่นโดยรวมในด้านผลิตภณัฑ์ ทั้งในเร่ืองของความสดใหม่ของสินคา้ ความหลากหลายของประเภทสินคา้ ความ
หลากหลายของยี่ห้อสินค้า และความเพียงพอของจ านวนสินค้าต่อความต้องการ ส าหรับความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาศกัยภาพทาง การแข่งขนัด้านการตลาด ของคณะผูว้ิจยัและวิทยากร
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัแนวทางดงักล่าวในทุกดา้น 

โครงการวิจยัน้ีคณะผูว้ิจยัได้เสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัด้านการตลาด ในด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย การจดัพื้นท่ีการใช้สอยภายในร้าน การจดัชั้นวาง
สินคา้ การเลือกท าเลท่ีตั้งร้าน และการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ทศันคติ, ร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย 
 

ABSTRACT 
 The research is to study the behaviors and attitudes of the consumers towards the four-type retail stores 
such as grocery store, convenience store, supermarket, and hypermarket, which were analyzed by marketing 
competition and academic seminar for the entrepreneurs who would like to participate in the discussion in order 
to find the way to develop the marketing competition for a grocery store. 
 The subjects and the sampling groups were 400 residents, 15 and over, who lived in Bangkok and their 
names were in the registration of Provincial Administration from the total of 4,457,893. The instruments in the 
research were questionnaire and interview. The statistics used included frequency, percentage, mean, and content 
analysis. 
 The results from the four-type retail stores based on item purchased per time, money spent per time, 
frequent day of purchasing, type of goods purchased revealed that the behavior of the consumers to the grocery store 
was similar to that of the consumers to the convenience store, whereas the behavior of the consumers to the 
supermarket was similar to that of the consumers to the hypermarket. Compared in terms of the attitudes, the 
satisfaction level was categorized by the marketing mix. It was found that the grocery store and convenience store were 
mutually unique in terms of location such as the convenience of commuting, whereas the supermarket and 
hypermarket were mutually unique in terms of products such as the freshness, varieties of products and brands, 
and the sufficiency of products and brand quantity. When asking about the opinions of the potential development 
of marketing competition, the entrepreneurs totally agreed with the researchers recommendations.  
 It was suggested that the potential development should be applied in terms of product, price, place, 
promotion, space and shelf arrangement, location, and customer database filing.  
Keywords: consumer behaviors.  consumer attitudes.  grocery store. 
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บทน า 
ภายหลงัจากเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2541 ผูป้ระกอบการคา้ปลีกไทยประสบปัญหาสภาพคล่องและ

มีหน้ีต่างประเทศจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งหาผูร่้วมทุนหรือขายกิจการใหน้กัลงทุนต่างประเทศ ประกอบกบัส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดส่้งเสริมการลงทุนในกิจการคา้ปลีกและคา้ส่งสินคา้อุปโภคบริโภค โดยมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2541 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2542 เพื่อให้นกัลงทุนต่างประเทศเขา้มาลงทุนหรือเขา้มาถือ
หุ้นในกิจการท่ีเปิดด าเนินการอยู่แลว้ได ้นอกจากน้ีนกัลงทุนต่างประเทศสามารถยื่นขอจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยไ์ดต้ามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 
2542 ผลท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการคา้ปลีก ส่งผลให้มีการเขา้มาลงทุนของธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ (modern trade) เป็นจ านวนมาก การแข่งขนัของธุรกิจคา้ปลีกทวีความรุนแรงมากข้ึน อีกทั้งมีการปรับตวั
และหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) 
ทั้งกลยุทธ์ในการเร่งขยายสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั เพื่อขยายฐานการตลาด การน ากลยุทธ์
ทางดา้นราคาเขา้มาใชใ้นการแข่งขนั การเน้นการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั การส่งเสริมการขายลกัษณะต่างๆ หรือ
แมก้ระทัง่การพฒันาระบบการใหบ้ริการ ส่ิงต่าง ๆ ขา้งตน้ มีผลกระทบต่อธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมประเภทร้านขาย
ของช าหรือร้านโชห่วย (grocery store) อยา่งมาก โดยร้านขายของช าหรือร้านโชห่วยมียอดขายลดลงและมีจ านวน
มากท่ีตอ้งปิดกิจการลง เกิดการต่อตา้นและการเรียกร้องจากผูป้ระกอบการร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย เพื่อให้
ภาครัฐเขา้มาก ากบัดูแลการขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัจึงเห็นควรศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้น
การตลาดร้านค้าปลีกประเภทร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย เพื่อท่ีจะช่วยให้ร้านขายของช าหรือร้าน 
โชห่วยสามารถปรับตวัและสามารถอยูร่อดได ้ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจคา้ปลีกในปัจจุบนั และ
เพื่อลดปัญหาการปิดกิจการของร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 

คณะผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้มูลชนิดทุติยภูมิ (secondary data) โดยการศึกษาจากหนงัสือและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ทางการตลาดและแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจ 
กลุยทธ์การคา้ปลีก และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาออกแบบเคร่ืองมือชนิดปฐมภูมิ (primary data) โดยใช้
แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกทั้ง 4 ประเภท ต่อส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (personal factors) ท่ีส าคญัไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
รายไดเ้ฉล่ีย อาชีพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 หน้า 204) โดยน าผลการวิจยัน าเสนอในการสัมมนาทาง
วิชาการ เพื่อหาขอ้สรุปในการจดัท าแนวทางการพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นการตลาดร้านคา้ปลีกประเภท
ร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกทั้ง 4 ประเภท ไดแ้ก่ ร้านขายของช า 

ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต 
2. เพื่อวิเคราะห์หาคู่แข่งขนัทางการตลาดของร้านคา้ปลีกประเภทร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย โดย

วเิคราะห์จากพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภค ร่วมกบัการอภิปรายผลการสัมมนาทางวชิาการ  
3. เพื่อจดัท าแนวทางการพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัดา้นการตลาดร้านคา้ปลีกประเภทร้านขายของช า

หรือร้านโชห่วย 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ตาม
ทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป จ านวน 4,457,893 คน โดยค านวณหาขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีทราบขนาดของประชากร (ธานินทร์, 2551, 45) ไดข้นาดตวัอยา่ง 399.96 คน ดงันั้น คณะผูว้ิจยั
จึงจดัเก็บขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 400 คน การสุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(multi - stage sampling) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีเหมาะส าหรับกรณีท่ีประชากรมีขนาดใหญ่และสามารถแบ่งประชากรออกเป็น
กลุ่มๆ ได ้และแต่ละกลุ่มยงัสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ไดอี้ก โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) โดยแบ่งกรุงเทพมหานครออกตาม
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของส านกังาน จ านวน 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต ้กลุ่ม
กรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต ้

 ขั้นตอนท่ี 2 ใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) ซ่ึงทั้ง 6 กลุ่มจะประกอบดว้ยเขตต่าง ๆ 
รวมทั้งส้ิน 50 เขต จากนั้นสุ่มส านกังานเขตกลุ่มละ 1 เขต รวม 6 เขต โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random 
sampling) ไดแ้ก่ เขตพญาไท เขตคลองเตย เขตลาดพร้าว เขตมีนบุรี เขตบางพลดั และเขตบางแค 

 ขั้นตอนท่ี 3 ใชว้ธีิการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) เพื่อสุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขต โดยแบ่ง
สัดส่วนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนประชากรของแต่ละเขต 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ลกัษณะให้เลือกเพียงค าตอบเดียว ลกัษณะให้เลือกตอบแบบเรียงล าดบั เพื่อเก็บขอ้มูลดา้นสถานภาพทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส าหรับลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) และแบบการจดัล าดบับงัคบั (forced ranking scale) เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภค และ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended questionnaire) เพื่อเก็บขอ้มูลขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อ
ร้านคา้ปลีกทั้ง 4 ประเภท 
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 ส่วนท่ี 2 การสัมมนาทางวิชาการ โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านร้านค้าปลีก และ
ผูป้ระกอบการร้านขายของช า จ  านวน 50 ราย เขา้ร่วมการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “แนวทางการพฒันาศกัยภาพการ
แข่งขนัดา้นการตลาด ร้านคา้ปลีกประเภทร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย” เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ณ ส านกังานเขตท่ีไดจ้ากการสุ่ม
ตวัอย่างและน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดา้นสังคมศาสตร์ ส าหรับการ
สัมมนาทางวชิาการ จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปและพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใชว้ิธีหาค่าความถ่ี (frequency) และสรุปออกมาเป็นค่า
ร้อยละ (percentage) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ิธีหาค่าเฉล่ีย (X ) และการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) และน าเสนอเป็นค่าความถ่ี (frequency) 
 

ผลการวจิัย 

จากผลการวจิยัพบวา่ เพศชายเคยซ้ือสินคา้จากร้านขายของช ามากกวา่เพศหญิง ส่วนใหญ่ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้
จากร้านขายของช าคือ ผูท่ี้มีช่วงอายุตั้งแต่ 15-30 ปี ผูท่ี้ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และพนกังานบริษทั ผูท่ี้มี
รายได้เฉล่ียต ่ากว่า 10,000 บาท/เดือน ผูท่ี้เดินทางไปศึกษา/ท างานโดยรถประจ าทาง เดิน หรือรถจกัรยาน กลุ่ม
ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นกลุ่มท่ีซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกทั้ง 4 ประเภทน้อยท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มนกัเรียน/
นกัศึกษา พนกังานบริษทั และผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท/เดือน เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัท่ีมีการจบัจ่ายใชส้อย
สินคา้จากร้านคา้ปลีกทั้ง 4 ประเภท โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 16.01-22.00 น. 

 

ตารางท่ี 1  การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อร้านคา้ปลีกทั้ง 4 ประเภท 
 

รายละเอียด ร้านขายของช า ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

จ านวนช้ินท่ีซ้ือเฉล่ีย/คร้ัง 1-3 ช้ิน 2-5 ช้ิน 6 ช้ินข้ึนไป 6 ช้ินข้ึนไป 
จ านวนเงินท่ีซ้ือเฉล่ีย/คร้ัง ต ่ากวา่ 100 บาท 50-200 บาท 201-500 บาท 501 บาทข้ึนไป 
วนัท่ีซ้ือสินคา้บ่อยท่ีสุด วนัท างาน วนัท างาน วนัหยดุ วนัหยดุ 
สินคา้ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 
3 ล าดบัแรก 

1. เคร่ืองด่ืม  
2. ขนมขบเค้ียว/ 
    ลูกอม/หมากฝร่ัง 
3. ของใชก้บัร่างกาย 

1. อาหารพร้อม
รับประทาน 
2. เคร่ืองด่ืม 
3. ขนมขบเค้ียว/ 
    ลูกอม/หมากฝร่ัง 

1. ของใชก้บัร่างกาย 
2. ของใชใ้นบา้น 
3. ของใชใ้นครัว 

1. ของใชก้บัร่างกาย 
2. ของใชใ้นบา้น 
3. ของใชใ้นครัว 

ระยะทางจากบา้นและท่ีท างานถึง
ร้านคา้ปลีก 

ไม่เกิน 500 เมตร ไม่เกิน 500 เมตร 1 – 5 กิโลเมตร 1 – 5 กิโลเมตร 
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จากตารางท่ี 1 การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อร้านคา้ปลีกทั้ง 4 ประเภท พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้จากร้านขายของช ากบัร้านสะดวกซ้ือมีความใกลเ้คียงกนั และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต
และไฮเปอร์มาร์เก็ตมีความใกลเ้คียงกนั 

จากการสอบถามถึงระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกทั้ง 4 ประเภท จ าแนกตามส่วน
ประสมทางการตลาด สามารถสรุปรายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2  จุดเด่นของร้านคา้ปลีกแต่ละประเภท จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาด 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

จุดเด่นของร้านคา้ปลีกแต่ละประเภท 
ร้านขายของช า ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ความสดใหม่ของสินคา้ ความสดใหม่ของสินคา้ ความสดใหม่ของสินคา้ ความหลากหลายของ
ยีห่้อสินคา้ 

ดา้นราคา ราคาของสินคา้ การติดป้ายแสดงราคา
สินคา้ต่อหน่วย 

การติดป้ายแสดงราคา
สินคา้ต่อหน่วย 

การติดป้ายแสดงราคา
สินคา้ต่อหน่วย 

ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ความสะดวกในการ
เดินทางไปซ้ือสินคา้ 

ความสะดวกในการ
เดินทางไปซ้ือสินคา้ 

การมีร้านคา้อ่ืน
ให้บริการร่วมอยูด่ว้ย 

ความเพียงพอของท่ี
จอดรถ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

การให้สินเช่ือ อธัยาศยัของผูข้าย/
พนกังาน 

การจดับูธแสดงสินคา้ 
และการรับช าระดว้ย
บตัรเครดิต 

การรับช าระดว้ยบตัร
เครดิต 

 
ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจโดยรวมจ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ร้านขาย

ของช าและร้านสะดวกซ้ือมีจุดเด่นโดยรวมในดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย โดยเฉพาะในเร่ืองของความสะดวกในการ
เดินทางไปซ้ือสินคา้ ส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตมีจุดเด่นโดยรวมในดา้นผลิตภณัฑ์ ทั้งในเร่ืองของ
ความสดใหม่ของสินคา้ ความหลากหลายของประเภทสินคา้ ความหลากหลายของยี่ห้อสินคา้ และความเพียงพอของ
จ านวนสินคา้ต่อความตอ้งการ 

โดยจากการสัมมนาทางวิชาการ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัแนวทางการพฒันาศกัยภาพการ
แข่งขนัดา้นการตลาดท่ีคณะผูว้จิยัและวทิยากรไดน้ าเสนอในการสัมมนา และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะน าแนวทาง
ดงักล่าวไปปฏิบติัต่อไป 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
จากผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15-30 ปี ผูท่ี้ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 

และพนักงานบริษทั ผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต ่ากว่า 10,000 บาท/เดือน โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 
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16.01-22.00 น. ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราพร ไตรทศพร  (2550 หนา้ 58) ท่ีกล่าวไวว้่า กลุ่มผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่มีช่วงอาย ุ21-30 ปี ประกอบอาชีพขา้ราชการและพนกังานบริษทั มีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท  

แมว้่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อร้านขายของช ามีลกัษณะใกล้เคียงกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อร้าน
สะดวกซ้ือ แต่ร้านสะดวกซ้ือมีความเหนือกว่าร้านขายของช าในเร่ืองของจ านวนช้ินและจ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้เฉล่ีย/คร้ังท่ีสูงกวา่ รวมถึงระดบัความพึงพอใจโดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือสูงกวา่ระดบัความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านขายของช าในทุกดา้น ทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด แมแ้ต่เร่ืองของความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคา้ และความรวดเร็วในการรับ
ช าระสินคา้ ซ่ึงเป็นจุดแขง็ของร้านขายของช า ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อร้านสะดวกซ้ือยงัสูงกวา่ร้านขาย
ของช า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงพร เศาภายน (2546, หนา้ 84) ท่ีกล่าวไวว้า่ ผูบ้ริโภคมีความพอใจร้านคา้
ปลีกสมยัใหม่ในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของสินคา้ ดา้นราคา ดา้นการตกแต่งร้าน ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นการใหบ้ริการ 

เม่ือเปรียบเทียบประเภทของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือจากร้านของช าบ่อยท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ สินคา้
ประเภทเคร่ืองด่ืม สินคา้ประเภทขนมขบเค้ียว/ลูกอม/หมากฝร่ัง และสินคา้ท่ีใชก้บัร่างกาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ รัชนี เสาร์แกว้  (2550, หนา้  74) ท่ีกล่าวไวว้า่ สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขนม
และของขบเค้ียว สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม สินคา้ท่ีใช้ส่วนตวั และอาหารสด โดยร้านขายของช ามีจุดเด่นในดา้น
ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคา้ ระยะทางไม่เกิน 500 เมตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติพร หล่อวณิชย ์
(2550, หนา้ 77) ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการท่ีร้านคา้ตั้งอยูใ่กลบ้า้นมากท่ีสุด 

จากการอภิปรายผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ทราบขอ้เท็จจริงบางประการน ามาประกอบการจดัท า
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้านการตลาดร้านค้าปลีกประเภทร้านขายของช าหรือร้าน 
โชห่วยต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
สถานท่ีจดัจ าหน่ายเป็นส่วนประสมทางการตลาดดา้นท่ีเด่นท่ีสุดของร้านขายของช า ดงันั้น ร้านขายของ

ช าจ าเป็นจะตอ้งรักษาจุดเด่นด้านสถานท่ีจดัจ าหน่ายให้คงไวแ้ละอาจปรับปรุงให้ดีมากยิ่งข้ึน ทั้งในเร่ืองของส่ิง
อ านวยความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ เช่น ตะกร้า รถเข็น เป็นตน้ ความสะอาด โปร่งโล่ง เยน็สบายของสถานท่ี 
และการจดัวางสินคา้อยา่งเป็นระเบียบ/หมวดหมู่ ในขณะเดียวกนัร้านขายของช าควรปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ือง
ความหลากหลายของยี่ห้อและประเภทของสินคา้ ความเพียงพอของจ านวนสินคา้ต่อความตอ้งการ และความสด
ใหม่ของสินคา้ อีกทั้งควรปรับปรุงด้านราคาในเร่ืองการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ต่อหน่วย อาจมีการจดัรายการ
ส่งเสริมการขายเป็นบางคร้ัง เช่น จดัรายการซ้ือ 1 แถม 1 ลดราคาสินคา้ จดักิจกรรมชิงโชค เป็นตน้ เพื่อจูงใจให้
ผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านมากข้ึน 
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ส่ิงจ าเป็นท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัคือ เร่ืองของฐานขอ้มูล ไม่ว่าผูป้ระกอบการจะตดัสินใจ
ด าเนินการในเร่ืองใดควรจะตอ้งมีฐานขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจด าเนินการทั้งส้ิน เร่ิมตั้งแต่การหาสถานท่ี
เพื่อเปิดร้านขายของช าส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะเร่ิมด าเนินธุรกิจน้ี ก็จะตอ้งมีฐานขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีก าลงั
พิจารณาในเร่ืองของจ านวนประชากรท่ีคาดวา่จะเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคของร้าน จ านวนร้านท่ีคาดวา่จะเป็นคู่แข่งซ่ึงจะมี
ผลต่อการแบ่งส่วนแบ่งการตลาด พื้นท่ีท่ีจะใชส้ าหรับเป็นท่ีจอดรถส าหรับผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค การเดินทางของประชากรบริเวณสถานท่ีท่ีก าลังพิจารณาเพื่อพิจารณาว่าสถานท่ี
ดงักล่าวอยูใ่นจุดท่ีโดดเด่น สามารถสังเกตเห็นไดง่้าย 

นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการประมาณการรายรับจากจ านวนประชากรท่ีคาดว่าจะเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคของร้าน ประกอบกบัส่วนแบ่งการตลาดท่ีคาดวา่จะไดรั้บโดยน าขอ้มูลจ านวนร้านคา้ปลีกท่ีคาดวา่จะเป็น
คู่แข่งมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวผูป้ระกอบการจะสามารถประมาณการรายรับท่ีจะเกิดข้ึนหากมี
การเปิดร้านขายของช าในสถานท่ีดงักล่าว และน าไปพิจารณาเปรียบเทียบกบัรายจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิดร้านขาย
ของช าในสถานท่ีดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นค่าเช่า ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ตน้ทุนสินคา้ เพื่อผูป้ระกอบการจะสามารถ
เลือกสถานท่ีท่ีเห็นวา่เหมาะสมท่ีจะเปิดร้านขายของช ามากท่ีสุด 

ส าหรับการตกแต่งร้านขายของช า ฐานข้อมูลเร่ืองวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และสมัยนิยมของ
ประชากรในพื้นท่ีตั้งร้านจะช่วยสะทอ้นลกัษณะนิสัยและรสนิยมของประชากรในพื้นท่ีดงักล่าว ซ่ึงผูป้ระกอบการ
สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการตกแต่งร้านขายของช าใหส้อดคลอ้งกบันิสัยและรสนิยมของประชากรในพื้นท่ี 

นอกจากน้ี ฐานข้อมูลเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าเก่ียวกับสถานท่ีของร้านค้าปลีกสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการตกแต่งร้านขายของช าได ้โดยจากผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจเก่ียวกบัสถานท่ีจดั
จ าหน่ายของร้านของช าในเร่ืองของความสะอาด และความสะดวกสบายในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ทั้งในเร่ืองของ
แสงสว่างและความกวา้งขวางของทางเดินภายในร้านต ่ามาก ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวผูป้ระกอบการสามารถน ามาใช้
ปรับปรุงร้านขายของช าให้ตรงกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยมีการปรับปรุงร้านให้มีความ
สะอาด มีแสงสวา่งและอากาศถ่ายเทเพียงพอ โปร่งโล่ง เยน็สบาย ทั้งน้ี การเปิดเพลงตามกระแสนิยมของผูบ้ริโภค
ภายในร้านจะสามารถช่วยเพิ่มบรรยากาศท่ีดีในการเลือกซ้ือสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

การจดัแบ่งประเภทสินคา้ให้เป็นหมวดหมู่ ผูป้ระกอบการอาจศึกษาวิธีการจดัแบ่งประเภทสินคา้จาก
ร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืนเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัขนาดและพื้นท่ีของร้านขายของช า ส าหรับการจดัเรียง
สินคา้ ควรมีการจดัเรียงสินคา้เพื่อให้สามารถขายสินคา้ได้มากข้ึน อนัเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายของร้าน โดยน า
สินคา้ท่ีทางร้านใช้เพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงควรเป็นสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาวางแสดงไวด้้านหน้าของร้าน เพื่อให้
ผูบ้ริโภคสามารถสังเกตเห็นไดช้ดัเจน ส าหรับสินคา้ท่ีทางร้านขายดีหรือสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นควรจดัวางไวด้า้นใน
สุดของร้าน เพื่อให้ผูบ้ริโภคเห็นสินคา้ท่ีจ  าหน่ายภายในร้านทั้งหมดระหว่างท่ีเดินมาหยิบสินคา้ดงักล่าว ส าหรับ
สินคา้ประเภทของใชป้ระจ าวนัควรจดัวางไวส่้วนกลางของร้าน และควรจดัพื้นท่ีให้กวา้ง เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถ
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เลือกซ้ือสินคา้ได้สะดวก ส่วนด้านหน้าของร้านหรือบริเวณท่ีคิดเงิน ควรน าสินคา้ฟุ่มเฟือยซ่ึงไม่จ  าเป็นต่อการ
ด ารงชีวติ เช่น สินคา้แฟชัน่ หมากฝร่ัง ลูกอม เป็นตน้ มาวางแสดงไว ้เพื่อเป็นการจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เหล่าน้ี
โดยไม่ตั้ งใจ ส าหรับสินค้าท่ีมียอดขายต ่าควรมีการปรับเปล่ียนท่ีวางสินคา้ หรือมีการปรับเปล่ียนสินคา้อ่ืนมา
ทดแทน ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภค การกล่าวค าตอ้นรับและค าขอบคุณผูบ้ริโภคท่ีมาใช้
บริการ การมีอธัยาศยัท่ีดีพร้อมรอยยิม้ การพูดคุยกบัผูบ้ริโภคอยา่งเป็นมิตร จะช่วยสร้างความอบอุ่นและความเป็น
กนัเองให้กบัผูบ้ริโภค รวมถึงการจดจ าผูบ้ริโภคจะช่วยเพิ่มความประทบัใจ ผูป้ระกอบการควรจะให้อิสระแก่
ผูบ้ริโภคในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน 

จากการสัมมนาทางวิชาการ วิทยากรไดช้ี้ให้เห็นถึงทิศทางพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและอนาคต
ในช่วง 3-5 ปี เน้นการบริโภคสินคา้เพื่อสุขภาพ โดยเล็งเห็นความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสินคา้เทคโนโลย ี
และสินคา้พร้อมรับประทาน ในส่วนของการจดัพื้นท่ีการใช้สอยภายในร้าน ไดใ้ห้ตวัอย่างการจดัผงัร้าน และ
แนะน าถึงการจดัชั้นวางสินคา้แต่ละชั้นควรวางให้เกิดความสัมพนัธ์หรือมีความต่อเน่ืองกนัของสินคา้ โดยค านึงถึง
ความสะดวกต่อการคน้หาสินคา้ของลูกคา้ ส าหรับการเลือกท าเลท่ีตั้งร้าน เป็นย่านท่ีประชาชนหนาแน่น เป็นย่าน
ชุมชน ศูนยก์ลางการคา้ ศูนยก์ลางเช่ือมโยงรถโดยสาร การจราจรผา่นไปมาหนา้ร้าน ไม่มีการแข่งขนัท่ีรุนแรง หรือ
ควรหลีกเล่ียง ควรจะอยูฝ่ั่งถนนท่ีคนเลิกงานจากในเมืองกลบับา้น และมีแนวโนม้เจริญเติบโตในอนาคตอนัใกล ้
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นโยบายคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าที่มีความแตกต่าง 
กบัความไม่สมมาตรในผลติภาพของการวจิยัและพฒันา 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION AND DIFFERENTIATED 
PRODUCT WITH ASYMMETRY IN R&D PRODUCTIVITY 

 
วศิน โรจยารุณ * 

Wasin Rojayaroon 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจในการท า R&D ของหน่วยธุรกิจและผลของการท านโยบาย
คุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ภายใตบ้ริบทการแข่งขนัของประเทศ  North-South (ประเทศพฒันาแลว้กบั
ประเทศก าลงัพฒันา)  ซ่ึงทั้งสองประเทศสามารถท าการวิจยัและพฒันาเพื่อลดตน้ทุน (process R&D) แต่มีผลิตภาพ
ในการน า R&D  ไปใช้ต่างกนั และสินคา้ท่ีผลิตไดมี้ความแตกต่างกนั (differentiated product) ผลการศึกษาพบวา่ การ
เลือกระดบั R&D  จะมีลกัษณะเป็นกลยุทธ์ท่ีสนบัสนุนกนัระหวา่งสองประเทศ (strategic complement) เม่ือไม่มีการ
คุม้ครองสิทธิ  แต่กลยุทธ์จะกลายเป็นลกัษณะทดแทนกนัระหว่างสองประเทศ (strategic substitute) เม่ือมีการ
คุม้ครองสิทธิ ประเทศท่ีมีผลิตภาพต ่ากว่าจะเสียประโยชน์จากการบงัคบัใช้นโยบายคุม้ครองสิทธิเสมอ ขณะท่ี
ประเทศท่ีมีผลิตภาพสูงกว่าจะไดป้ระโยชน์จากการใช้นโยบายคุม้ครองสิทธิก็ต่อเม่ือมีระดบัความแตกต่างในผลิต
ภาพมากพอ  สินคา้ท่ีทั้งสองประเทศผลิตไดส้ามารถทดแทนกนัไดใ้นระดบัหน่ึง  
ค าส าคัญ: ทรัพยสิ์นทางปัญญา, การคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา, การวิจยัและพฒันา 
 

ABSTRACT 

 This research focused on R&D investment’s decision and effect of Intellectual Property Rights: IPR in 
the context of North-South trade (developed-developing country) which could invest in process R&D to reduce 
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production cost but had asymmetric in R&D productivity and products were not homogeneous. Results showed 
that R&D investment’s decision was strategic complement if there was no IPR but was strategic substitute if there 
was IPR. South country always worse off from IPR enforcement while North Country would better off if different 
in R&D productivity was large enough and products were nearly homogeneous.  
Keywords: intellectual  property.  Intellectual Property Rights Protection.  research and development. 
 

บทน า 
การวิจยัและพฒันา (research and development: R&D) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อสมรรถนะและผลก าไรของหน่วย

ธุรกิจในแง่ของการปรับปรุงกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ การวจิยัและพฒันาจึงถือเป็นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา (intellectual property) ท่ีมีมูลค่าต่อหน่วยธุรกิจและประเทศ 

ภายหลงัจากการประกาศบงัคบัใชข้อ้ตกลงในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ (Trade-related aspects of 
Intellectual Property Rights: TRIPs) แนวโนม้ของการด าเนินธุรกิจทั้งโลกก าลงัไปสู่ทิศทางท่ีมีการคุม้ครองสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property Rights: IPR)  เป็นท่ีชดัเจนวา่ นโยบายการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญามีผลท าให้การวจิยัและพฒันาสูงข้ึนจริง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสินคา้ท่ีพึ่งพิงเทคโนโลยแีละการวิจยัสูง 
อาทิ  อุตสาหกรรมยาและสารเคมี อุตสาหกรรมสินคา้อิเล็กทรอนิกส์  

ค าถามส าคญัในประเด็นของการคุม้ครองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาคือเร่ืองของแรงจูงใจ ประเทศท่ีพฒันา
แลว้มกัจะเป็นผูส้นบัสนุนในการท านโยบายคุม้ครองสิทธิ เน่ืองจากประเทศเหล่านั้นเป็นผูท่ี้มีการวิจยัและพฒันาอยู่
ในระดบัสูง สามารถน าผลจากการวจิยัและพฒันาไปใชไ้ดจ้ริง กล่าวคือ เป็นหน่วยธุรกิจท่ีมีผลิตภาพในการวิจยัและ
พฒันา (R&D productivity) ท่ีสูงกวา่ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนคือ ประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือดอ้ยพฒันาเลือกท่ีใชค้วามรู้จาก
การวิจยัของประเทศพฒันาแล้วมากกว่าท่ีจะท าการวิจยัด้วยตนเอง ลอกเลียนแบบกระบวนการผลิต (process 
innovation) ซ่ึงส่งผลเสียต่อประเทศท่ีพฒันาแล้วในแง่ของการแข่งขนัทางการคา้  จึงปรากฏขอ้พิพาทระหว่าง
ประเทศในเร่ืองของการบงัคบัใชน้โยบายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอยูเ่สมอ ๆ 

แมว้า่กรอบแนวคิดทางทฤษฎีจะบ่งช้ีวา่นโยบายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาจะส่งผลดีต่อประเทศท่ีพฒันา
แล้วอยู่เสมอ ข้อสมมติประการส าคัญของงานศึกษาในอดีตคือ สินค้าในตลาดมีลักษณะเหมือนกันหมด 
(homogeneous goods) ซ่ึงขดัแยง้กบัความเป็นจริงท่ีสินคา้ไม่สามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ การศึกษาในคร้ังน้ี
จึงตอ้งการขยายกรอบแนวคิด  และแบบจ าลองท่ีศึกษาผลของการคุม้ครองสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาให้ครอบคลุม
ไปถึงประเด็นของสินคา้ท่ีมีความแตกต่างกนั (differentiate product) (Chin & Grossman, 1988; Zigic, 2000; Liao & 
Wong, 2009; Poyago-Theotoky & Teerasuwannajak, 2011) 

 



461 

 

 

 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
ลกัษณะประการส าคญัของการท า R&D คือ การมี Spillover ท าให้หน่วยธุรกิจอ่ืน ๆ ไดรั้บผลประโยชน์จากการ

กระท าของหน่วยธุรกิจหน่ึง ๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมและการตดัสินใจในการท า R&D ส่วนใหญ่จึงวิเคราะห์โดยใช้
แบบจ าลองการแข่งขนัในตลาดของผูข้ายนอ้ยราย (oligopoly) ที่มีหน่วยธุรกิจในตลาดด าเนินกลยุทธ์ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อกนั การศึกษาจึงใช้แนวคิดของทฤษฎีเกมส์ (game theory)ในการหาดุลยภาพของการแข่งขนัภายใต้
กลยทุธ์ตอบสนอง (reaction function) และเง่ือนไขท่ีเป็นลกัษณะของตลาด  

มีงานศึกษาในอดีตไม่น้อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า R&D ของหน่วยธุรกิจโดยใช้แบบจ าลองทางทฤษฎีเกมส์ 
ทั้งน้ีส่วนใหญ่มุ่งศึกษาถึงตวัแปรต่าง ๆ  และสภาพแวดลอ้มของระบบท่ีมีผลต่อผลลพัธ์ของแบบจ าลอง อาทิ การ
แข่งขนัทางดา้นปริมาณ (cournot) หรือดา้นราคา (bertrand) (Lin & Saggi, 2002)  การร่วมมือกนัในขั้นตอนการวิจยั
และพฒันาและ/หรือขั้นตอนการเลือกระดบัการผลิต (D'Aspremont & Jacquemin, 1988; Suzumura, 1992) รวม
ไปถึงนโยบายคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (Chin & Grossman, 1988; Zigic, 2000; Liao & Wong, 2009; 
Poyago-Theotoky & Teerasuwannajak, 2011) 

ในการวจิยัคร้ังน้ีจะใชแ้บบจ าลองของ Poyago-Theotoky & Teerasuwannajak (2011) ซ่ึงศึกษาผลของการท า
นโยบายคุม้ครองสิทธิภายใตค้วามแตกต่างของผลิตภาพในการท า R&D ของหน่วยธุรกิจภายใตสิ้นคา้ที่มีลกัษณะ
เหมือนกนั (homogeneous product)  โดยจะขยายแบบจ าลองให้ครอบคลุมไปถึงกรณีที่ สินคา้มีความแตกต่างกนั 
(heterogeneous or differentiate product) 

Furukawa (2007, p.3647)  สรุปผลลพัธ์ประการหน่ึงของการท านโยบายคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา
ไวว้า่ การคุม้ครองสิทธิท าให้ระยะเวลาท่ีจะ “ผกูขาด” ความรู้ท่ีไดจ้ากการท า R&D เพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามภายใตบ้ริบท
ของการวิจยัและพฒันา ความแตกต่างของสินคา้จะท าให้สินคา้จากประเทศอ่ืน ๆ ไม่สามารถทดแทนกนัได ้กล่าวคือ 
เกิดการ “ผกูขาด” ในตวัสินคา้ ดงันั้นความแตกต่างของสินคา้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการตดัสินใจของหน่วยธุรกิจใน
การวจิยัและพฒันาเท่านั้น  แต่ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบันโยบายคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอีกดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย     

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา  และความแตกต่างของสินคา้กบั
พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจตั้งแต่การตดัสินใจท าวิจยัและพฒันาไปจนถึงระดบัการผลิตสินคา้และก าไรสุทธิ 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 

กระบวนการตดัสินใจของแต่ละประเทศเร่ิมตน้จากการเลือกระดบัการท า R&D เพื่อลดตน้ทุนการผลิต
สินคา้ จากนั้นจึงผลิตสินคา้ การศึกษาจึงท าแบบจ าลองเกมส์ท่ีมี 2 ขั้นตอน โดยมีการตดัสินใจพร้อมกนัในแต่ละผู ้
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เล่น (simultaneous moves) โดยให้เป็นการแข่งขนัทางดา้นปริมาณของผูเ้ล่นสองราย (duopoly cournot game) ซ่ึง
จะมีผลิตภาพในการวิจยัและพฒันาท่ีแตกต่างกนั (asymmetric in R&D productivity)  หน่วยธุรกิจมีการตดัสินใจ
เลือกระดบัการท า R&D จากนั้นจึงเลือกระดบัการผลิตสินคา้โดยมีวตัถุประสงคคื์อใหไ้ดก้ าไรสุทธิสูงสุด 

การวิเคราะห์แบบจ าลองจะใช้วิธี Backward induction เพื่อหาดุลยภาพของแนชในแต่ละ Subgame ย่อย 
โดยแบ่ง Game ทั้งหมดออกเป็น 2 Subgame ตามขั้นตอนการตดัสินใจของแต่ละประเทศ คือ Subgame แรกท่ีเป็นการ
เลือกระดบัการวจิยัและพฒันา และ Subgame ท่ีสองท่ีเป็นการเลือกระดบัการผลิต 

 
แบบจ าลอง 
พิจารณาแบบจ าลองการแข่งขนัทางดา้นปริมาณของผูเ้ล่นสองราย คือประเทศ n (North) และประเทศ  s  

(South) ประเทศทั้งสองผลิตสินคา้ชนิดเดียวกนัเพื่อส่งออกไปยงัตลาดในประเทศท่ีสาม (Third market)  ซ่ึงมีอุป
สงคต่์อสินคา้จากประเทศ n      และประเทศ s      ในลกัษณะเชิงเส้นตรง 

 
            

 
...(1) 

             ,              และ    
 
ค่าพารามิเตอร์    แสดงระดบัการทดแทนกนัของสินคา้ระหวา่ง    และ     กรณีที่    หมายถึง

สินคา้เหมือนกนัและทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (homogeneous product) แต่ในกรณีท่ี     หมายถึงสินคา้มี
ความแตกต่างกนัจึงไม่สามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (heterogeneous product) 

 ประเทศทั้งสองมีตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยคงท่ีในการผลิตสินคา้เท่ากบั    โดยประเทศทั้งสองสามารถลงทุนวิจยั
และพฒันาเพื่อลดตน้ทุนของตนเองได ้อยา่งไรก็ตาม ความรู้ซ่ึงเป็นผลผลิตจากการท าวจิยัและพฒันานั้น สามารถใช้
ร่วมกนัได ้(R&D spillover) ดว้ยอตัราเท่ากบั   หมายความวา่ประเทศ    จะสามารถใชค้วามรู้จากการท าวิจยัของ
ประเทศ   ในสัดส่วนเท่ากบั   ซ่ึงสามารถอธิบายไดต้ามสมการ 

 
                 

 
...(2) 

             ,         
 
    แทนระดบัการท าวิจยัและพฒันาของแต่ละประเทศ     แทนตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยของประเทศ   ใน

การผลิตสินคา้     ซ่ึงตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยของการผลิตสินคา้จะลดลงเมื่อระดบัการวิจยัและพฒันาสูงข้ึน  
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อยา่งไรก็ตาม ผลิตภาพในการท าวิจยัและพฒันาของทั้งสองประเทศซ่ึงแทนดว้ย      นั้น  สามารถแตกต่างกนัได ้
เพื่อศึกษาผลของความแตกต่างดงักล่าวน้ี ก าหนดใหป้ระเทศ s มีผลิตภาพในการท าวิจยัและพฒันาต ่ากวา่ประเทศ n 
โดยให ้    แทนผลิตภาพในการท าวจิยัและพฒันาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ n  และ s กล่าวคือ       และ 
     ซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วง 0 ถึง 1 

ในการศึกษาจะพิจารณาค่า   เป็นผลของนโยบายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยถือวา่ความรู้ที่ไดจ้าก
การวิจยัและพฒันา (R&D output) ถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึง  กรณีที่      หมายถึงทั้งสอง
ประเทศมีการใช ้R&D ร่วมกนัไดโ้ดยไม่มีการกีดกนัจากนโยบายคุม้ครองสิทธิ (no protection) และกรณีท่ี       

หมายถึง มีการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างเต็มที่ (full protection) การท า R&D จะไม่มี Spillover 
อีกต่อไป 

เพื่อใหปั้ญหาก าไรมีจุดสูงสุด จึงก าหนดใหก้ารท าวจิยัและพฒันามีตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยในการวจิยัและ
พฒันาเพิ่มข้ึน โดยให้ตน้ทุนการท าวจิยัและพฒันาของแต่ละประเทศอยูใ่นฟังกช์นัก าลงัสองจากสมการ 

 

       
    

 

 
      

 
         โดยท่ี      แทนประสิทธิภาพในการท าวิจัยและพัฒนา หากค่า      สูง หมายถึง

ประสิทธิภาพในการท าวจิยัและพฒันาของประเทศอยูใ่นระดบัต ่า  ท าใหมี้ตน้ทุนต่อหน่วยของระดบัการท าวิจยัและ
พฒันาต่อหน่วยสูง อย่างไรก็ตาม  เพื่อศึกษาเฉพาะความแตกต่างผลิตภาพในการท าวิจยัและพฒันาของทั้งสอง
ประเทศ จึงก าหนดใหท้ั้งสองประเทศมีประสิทธิภาพในการท าวจิยัและพฒันาเท่ากนั กล่าวคือ         

 
ขั้นตอนการเลอืกปริมาณการผลติ 
ภายใตอุ้ปสงคเ์ชิงเส้นตรงขา้งตน้  ปริมาณการผลิตของแต่ละประเทศท่ีท าให้ก าไรจากการขายสินคา้สูงสุดคือ

                   ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดอยู่ในรูปของการตอบสนองต่อการตดัสินใจของ
ประเทศคู่แข่ง ซ่ึงจะพบว่าแต่ละประเทศจะตอบสนองต่อการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าของคู่แข่งด้วยการลด
ปริมาณการผลิตสินคา้ของตนจากกลยุทธ์ขา้งตน้ ดุลยภาพของแนช (Nash equilibrium)  ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของการ

แข่งขนัทางปริมาณของผูข้ายสองราย (duopoly) คือ    
  

               

      
  ในเบ้ืองตน้พบวา่ เง่ือนไขของ

การท่ีตลาดยงัคงมีผูข้ายสองรายคือต้นทุนการผลิตสินค้าจะต้องไม่ต่างกันจนเกินไป  ซ่ึงจะได้ว่า       
              (เง่ือนไขดงักล่าวคือ          เน่ืองจากความได้เปรียบของประเทศ  n   ท าให้
มีสมมติฐานวา่           ดงันั้นเม่ือ            ท าให้           ดว้ย  ท าให้ตลาดมีสินคา้ของทั้งสอง
ประเทศเสมอ (duopoly)) เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตสินคา้ของทั้งสองประเทศข้ึนอยูก่บัการท า R&Dความแตกต่าง
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ของตน้ทุนจึงมาจากการท า R&D เช่นกนั  เม่ือแทนฟังก์ชนัตน้ทุนหน่วยสุดทา้ย (สมการ(2)) ลงในเง่ือนไขของ

ตลาดผูเ้ล่นสองราย  จะไดเ้ง่ือนไขว่า      
 

 
   ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีระบุขอบเขตของการแข่งขนัวา่  ประเทศที่จะ

แข่งขนักนัไดน้ั้น จะตอ้งมีระดบัผลิตภาพในการท า  R&D ที ่ไม่ต่างกนัจนเกินไป(กรณีท่ี    จะได้ว่า 
                          เน่ืองจากฝ่ังซ้ายมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัศูนย ์  อสมการ

จะเป็นจริงก็ต่อเม่ือ     
 

 
    ส าหรับทุกค่า        และ       ท่ีเป็นไปได้   ส่วนกรณีท่ี         จะได้ว่า   

                      ซ่ึงจะไดเ้ง่ือนไข    
 

 
 
  

  
    อย่างไรก็ตาม   การวิเคราะห์

จะพิจารณาเง่ือนไข     
 

 
   แทน   โดยมีสมมติฐานวา่           ซ่ึงจะพิสูจน์สมมติฐานภายหลงั   ท าให้

การวเิคราะห์ค่า         ภายใตเ้ง่ือนไข      
 

 
 ครอบคลุมเง่ือนไข     

 

 
 
  

  
   

 
 จากดุลยภาพในตลาดสินคา้ เม่ือแทนดว้ยฟังกช์นัตน้ทุนหน่วยสุดทา้ย (สมการ(2)) จะท าให้ไดป้ริมาณการผลิต
สินคา้ของแต่ละประเทศเป็นฟังกช์นัข้ึนอยูก่บัระดบัของ R&D ในแต่ละกรณีตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี  1   ดุลยภาพในตลาดสินคา้ในแต่ละกรณี (หมายเหตุ:         ) 

 
Case ประเทศ  n ประเทศ  s คุณสมบัติ 

    
No Protection 

  
  

 
                    

      
 

  
  

 
                    

      
 

   
  

   
   

   
  

   
   

    
Full Protection   

   
                 

      
   

   
                 

      
 

   
  

   
   

   
  

   
   

 
 จากดุลยภาพจะเห็นได้ว่า ในกรณีท่ีไม่มีการคุ้มครองสิทธิ         ปริมาณการผลิตสินคา้แต่ละ
ประเทศในดุลยภาพจะเพิ่มข้ึน ไม่ว่าประเทศใดจะเพิ่มระดบัการท า R&D ก็ตาม  ซ่ึงเป็นผลของ R&D Spillover 
ท  าให้ตน้ทุนของทุก ๆ ประเทศต ่าลง แต่ในกรณีท่ีมีการคุม้ครองสิทธิ         ปริมาณการผลิตสินคา้แต่ละ
ประเทศในดุลยภาพจะเพิ่มข้ึนเฉพาะเม่ือประเทศตนเองท า R&D เท่านั้น  การเพิ่มระดบั R&D ของคู่แข่ง นอกจาก
จะไม่ท าใหต้น้ทุนของประเทศลดลงแลว้ ยงัท าใหคู้่แข่งไดเ้ปรียบในการคา้มากข้ึนจากการท่ีตน้ทุนลดลง 
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ขั้นตอนการเลอืกระดับการวิจัยและพฒันา 
              จากปริมาณการผลิตสินคา้ในดุลยภาพ  จะท าใหแ้ต่ละประเทศไดร้ายไดสุ้ทธิจากการขายสินคา้เท่ากบั 
 

   
        

   
  

 
  
       

        
     

       
                

         (   )/2=   2) 

 

แต่ละประเทศต้องการได้ก าไรสุทธิหลังหักต้นทุนการท า  R&D      ซ่ึงจะเท่ากับ    
    

          เง่ือนไขในการเลือกระดบัการท า R&D  เพื่อใหไ้ดก้  าไรสุทธิสูงสุดของแต่ละประเทศคือ   
    

   
 

     เม่ือแทนปริมาณ ณ ดุลยภาพ  และค านวณหาอนุพนัธ์    
   

   
   ในแต่ละกรณีจะท าให้ไดก้ลยุทธ์ในการเลือก

ระดบัการท า R&D ของแต่ละประเทศ ซ่ึงจะเป็นฟังกช์นัการตอบสนองต่อระดบั R&D ของประเทศคู่แข่ง 
 

ตารางท่ี 2   กลยทุธ์ของแต่ละประเทศในการเลือกระดบั R&D ในแต่ละกรณี 
 

Case ประเทศ n ประเทศ s คุณสมบัติ 

    
  

 
                        

                 
 

  

 
                        

                 
 

   
   

    
   
   

   

       
              

          
    

              

           
 

   
   

   
   
   

   

 
จากกลยทุธ์ของแต่ละประเทศในขั้นตอนการท า R&D ในแต่ละกรณีพบวา่ ในกรณีไม่มีการคุม้ครองสิทธิ

          กลยทุธ์จะมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมต่อกนั (strategic complement)  กล่าวคือ ประเทศคู่แข่งเพิ่ม

ระดบัการท า  R&D  ประเทศจะตอบสนองดว้ยการเพิ่มระดบัการท า R&D ดว้ย       
   

   
   

   
          แต่

กรณีท่ีมีการคุม้ครองสิทธิ       กลยุทธ์จะเป็นการทดแทนกนั (strategic substitute) เน่ืองจากการ

ตอบสนองตรงกนัขา้ม   
   

   
    

   

   
    

  

วเิคราะห์ดุลยภาพ 
จากกลยทุธ์ในแต่ละกรณี จะสามารถสรุปผลลพัธ์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
Result   1      
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 จากกลยุทธ์ในตารางท่ี 2 เม่ือค านวณหาดุลยภาพจะพบวา่  ระดบัการท า R&D ของประเทศ n จะสูงกวา่ประเทศ  
s   เสมอ  ไม่วา่จะมีการคุม้ครองสิทธิหรือไม่  ปริมาณสินคา้หรือส่วนแบ่งตลาดของประเทศ n จะสูงกวา่ประเทศ s  
เสมอ และก าไรสุทธิของประเทศ n  จะสูงกวา่ก าไรสุทธิของประเทศ s  เสมอ แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศท่ีมีผลิตภาพใน
การท า R&D สูงกวา่ จะไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเสมอ  ผลิตภาพในการท า R&D จึงเป็นความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
อยา่งหน่ึง (competitive advantage) 
 

 Result2 
   

 

  
               

 
เม่ือสินคา้มีความแตกต่างกนัมากข้ึน (  ต ่าลง) ท าให้สินคา้ไม่สามารถทดแทนกนัได ้ท าให้ราคาสินคา้แต่

ละประเทศสูงข้ึน  และท าให้ก าไรสูงข้ึนทั้งในประเทศท่ีมีผลิตภาพในการวิจยัสูงและต ่า  ซ่ึงอธิบายไดด้ว้ยแนวคิดของ
ลกัษณะตลาดผูกขาด กล่าวคือเม่ือสินคา้มีความแตกต่างกนัมาก อุปสงค์ของแต่ละประเทศจะมีความอิสระต่อกนั
และท าใหแ้ต่ละประเทศเป็นผูผ้กูขาดสินคา้ของประเทศตนเอง ก าไรในกรณีตลาดผกูขาดจะมีค่าสูงสุด 

 

Result 3
   

 

  
                          

   
  

  
   

   
  

  
   

 

 เมื่อผลิตภาพเชิงเปรียบเทียบของทั้งสองประเทศในการท า R&D สูงข้ึน ประเทศ s จะเพิ่มระดบัR&D 
สูงข้ึนเสมอ ไม่วา่จะมีการคุม้ครองสิทธิหรือไม่ ขณะที่ประเทศ n จะลดระดบั R&D เสมอ เมื่อมีการคุม้ครองสิทธิ  
แต่เม่ือไม่มีการคุม้ครองสิทธิ ประเทศ n อาจจะเพิ่มระดบั R&D ตอบสนองต่อการเพิ่มระดบั R&D ของประเทศ s  
ตามลกัษณะกลยุทธ์ (strategic complement) หรืออาจจะลดระดบั R&D  เพื่อลดค่าใชจ่้ายแทนก็ได ้  โดยการลดระดบั   
  
   นั้น จะไม่มากไปกวา่การเพิ่ม        ท  าใหร้ะดบัการวิจยัโดยรวมในกรณีไม่มีนโยบายคุม้ครองสิทธิเพิ่มข้ึน

เสมอจากการท่ีผลิตภาพเชิงเปรียบเทียบสูงข้ึน 
 

 Result4
   

๕

  
                           

   
  

  
   

   
  

  
   

 

 ยิ่งผลิตภาพในการวิจยัของประเทศใกลเ้คียงกบัคู่แข่งมากเพียงไร ประเทศท่ีผลิตภาพต ่ากวา่ (s) จะยิ่งไดก้  าไร
สุทธิสูงข้ึนไม่วา่จะมีนโยบายคุม้ครองสิทธิหรือไม่   ขณะท่ีประเทศท่ีมีผลิตภาพสูงกวา่ (n) จะไดป้ระโยชน์จากการ
แข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีผลิตภาพใกล้เคียงกนัในกรณีท่ีไม่มีนโยบายคุม้ครองสิทธิแต่จะให้ผลตรงกนัขา้มในกรณีท่ีมี
นโยบายคุม้ครองสิทธิ 
 สาเหตุท่ีประเทศท่ีมีผลิตภาพสูงกวา่ไดผ้ลประโยชน์จากการท่ีผลิตภาพเชิงเปรียบเทียบสูงข้ึนในกรณีไม่มีการ
คุม้ครองสิทธิ  เป็นผลจากการท่ีประเทศ n  สามารถลดระดบั R&D  ท าใหป้ระหยดัตน้ทุนไดโ้ดยท่ีระดบั R&D ท่ี 
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สามารถใชไ้ด ้(ซ่ึงเท่ากบัระดบั R&D รวม) นั้นสูงข้ึน 
 

Result 5        
     ,       

      
 

ผลของการท านโยบายคุม้ครองสิทธิจะท าให้ประเทศท่ีมีผลิตภาพต ่ากว่า (ประเทศ s ) มีก าไรสุทธิต ่าลง
เสมอ (worse off from policy)  ขณะท่ีประเทศท่ีมีผลิตภาพสูงกวา่ (ประเทศ n)  จะมีก าไรสุทธิสูงข้ึน (better off from 
policy)   ก็ต่อเม่ือมีระดบัความแตกต่างในผลิตภาพมากพอท่ีระดบัต่าง ๆ ของความแตกต่างของสินคา้  ( ต ่าพอ ณ ค่า 
 หน่ึง ๆ) 

 

 
 
          ภาพท่ี 1  แสดงส่วนต่างของผลก าไรท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการท านโยบายของประเทศ n          

    ณ 
           ระดบัต่าง ๆ ของผลิตภาพในการท า R&D       และระดบัความแตกต่างของสินคา้      
           ซ่ึงอาจจะไดก้ าไรสุทธิเพิ่มข้ึน         

      หรือลดลงก็ได ้                            
                       

     
      

 

ผลการวจิัย 
ผลการศึกษาพบว่า การเลือกระดับ R&D จะมีลักษณะเป็นกลยุทธ์ท่ีสนับสนุนกันระหว่างสองประเทศ 

(strategic complement) เม่ือไม่มีการคุม้ครองสิทธิ  เน่ืองจากผลของ R&D Spillover ท าให้ผลไดจ้ากการท า R&D 
สูงข้ึน เม่ือฝ่ายตรงขา้มเพิ่มระดบัการวิจยั แต่กลยุทธ์จะกลายเป็นลกัษณะทดแทนกนัระหว่างสองประเทศ (strategic 
substitute) เม่ือมีการคุม้ครองสิทธิ 

ประเทศ South (ประเทศท่ีมีผลิตภาพในการท า R&D ต ่ากวา่) จะไดก้ าไรสุทธิต ่าลงเสมอจากการใชน้โยบาย
คุม้ครองสิทธิ ขณะท่ีประเทศ North (ประเทศท่ีมีผลิตภาพในการท า R&D สูงกวา่)  อาจจะไดก้ าไรสุทธิเพิ่มหรือลดก็
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ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระดบัผลิตภาพและระดบัความแตกต่างของสินคา้ การท านโยบายคุม้ครองสิทธิจะเป็นประโยชน์ก็
ต่อเม่ือ 1) ประเทศมีผลิตภาพในการวจิยัและพฒันาสูงกวา่คู่แข่งมากพอ และ 2) สินคา้ท่ีประเทศผลิตสามารถทดแทน
สินคา้ท่ีประเทศคู่แข่งผลิตไดใ้นระดบัหน่ึง 
 

ข้อเสนอแนะ  
แบบจ าลองน้ีวิเคราะห์ภายใตส้ถานการณ์ท่ีหน่วยธุรกิจสามารถท าการวิจยัและพฒันาเพื่อลดตน้ทุน(process 

R&D) เท่านั้น  ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้สามารถท าการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าและความแตกต่างของสินคา้ 
(product R&D) นอกจากน้ีผลของนโยบายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาวิเคราะห์เฉพาะดา้นของการก าจดัการคดัลอก
กระบวนการผลิต (process immitation) เท่านั้น ซ่ึงในความเป็นจริงนโยบายยงัมีหนา้ท่ีส าคญัอีกประการคือป้องกนั
การคดัลอกสินคา้ (product immitation) 
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รูปแบบกลยุทธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย 
THE THAI FOOD IMAGES’ INTRODUCTION MODEL STRATEGY 

 
วฒันาพร  อุทธวงั* 

Wattanaporn Uttawang 
ปริญ ลกัษิตามาศ** 

Prin Laksitamas 
             

บทคดัย่อ 
 การศึกษารูปแบบกลยุทธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อกลยุทธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย และก าหนดรูปแบบกลยุทธ์การน าเสนอ
ภาพลกัษณ์อาหารไทย วิธีการศึกษาเป็นการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้บริการ 171 คน 
และผูรั้บบริการในธุรกิจโรงแรม จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อกลยุทธ์การน าเสนอภาพลักษณ์อาหารไทยในธุรกิจโรงแรมคือ การศึกษา 
นอกจากน้ีรูปแบบกลยุทธ์การน าเสนอภาพลักษณ์อาหารไทยในธุรกิจโรงแรมท่ีก าหนดมีความสอดคล้องเชิง
ประจกัษคิ์ดเป็นร้อยละ 48.5 และ 42.7 ตามล าดบัของผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์การน าเสนอ, ภาพลกัษณ์อาหารไทย 
 

ABSTRACT 
 The research aimed to study the casual analysis of the strategies in presenting Thai food image and the 
strategy specification. The data were collected through the questionnaire answered by 171 service providers and 400 
service receivers and later evaluated for statistical structured equation model analysis by SPSS Version 14.0 and 
AMOS Version 6.0. It was found that the casual relationship in the presentational strategies of Thai food images 
was education. In addition, the developed model had parsimonious level of service providers and service 
receivers, respectively. 
Keywords: introduction strategy.  Thai food images. 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม 
** คณบดีหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัสยาม 
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บทน า 
    ภาพลกัษณ์มีความหมาย 2 ประการ คือ 1) การน าเสนอภาพลกัษณ์ใหม่ และ 2) ภาพบางส่ิงในจิตใจซ่ึงไม่มี
อยูใ่นความเป็นจริง (Gamson, Croteau, Hoynes & Sasson, 1992) ขณะท่ี Dobni & Zinkhan (1990) ระบุวา่งานวิจยั
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ควรบรรจุคุณสมบติัการท างานของสินคา้และความหมายทางจิตวทิยาไวด้ว้ย  
 ในมุมมองด้านทฤษฎีของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์โดย Keller (1993) มีแนวคิดว่า ตรา
สัมพนัธ์เกิดจากรูปแบบเครือข่ายสัมพนัธ์ มีจุดเร่ิมจากจิตวิทยาความรู้ความเขา้ใจและน ามาใช้ดา้นการศึกษาการตลาด 
Aaker (1991)ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบตราสัมพนัธ์ 8 ลกัษณะ ไดแ้ก่ คุณลกัษณ์ผลิตภณัฑส่ิ์งท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ผลประโยชน์ของ
ลูกคา้ ราคา การใช ้ผูใ้ช ้ผูมี้ช่ือเสียง ไลฟ์สไตล ์ช้ินผลิตภณัฑ ์คู่แข่ง และประเทศผูผ้ลิต 
 อาหารและเคร่ืองด่ืมเช่ืยมโยงต่อสถานท่ี ประเทศเหลา้ไวน์ฝร่ังเศส (Henchion & McInrye, 2000) รับรู้ใน
ฐานะเช่ือมโยงอาหารและพื้นท่ีภูมิภาคเฉพาะและต่อนกัท่องเท่ียว (Reynolds, 1993) เพราะอาหารเป็นส่ิงจบัตอ้งได ้
ทรงจ าไดถึ้งประวติัศาสตร์และประเพณีในพื้นท่ี (Shortridge, 2003) 
 รูปแบบการพิจารณาอาหารในพื้นท่ีและภูมิภาคไดถู้กน าเสนอโดย Du Rand et al. (2003) โดยใชอ้าหารใน
พื้นท่ีภูมิภาคใหเ้ป็นพื้นฐานโดยตรงหรือโดยออ้มในการท่องเท่ียว (Boyne Hall, 2003) และ (Boyne & Hall, 2004)  
 ท่ามกลางส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารพบวา่ ภตัตาคารนบัวา่เป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดการท่องเท่ียวปลายทาง (Josiam 
et al., 2004; Sparks, Bowen & Klag, 2003) ขณะท่ี Sparks, Wildman & Bowen (2001) พบวา่ ภตัตาคารสามารถเป็น
จุดหมายปลายทาง  เพราะ 1) เป็นสถานท่ีดึงดูดการท่องเท่ียวท่ีส าคญั 2) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของนกัท่องเท่ียว
ต่อสถานท่ี  3) เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  4) วฒันธรรม ซ่ึงทั้งปวงส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ ดงันั้นภตัตาคารท่ีมีช่ือเสียง แหล่งวฒันธรรม และไลฟ์สไตลย์อ่มส่งผลต่อภาพลกัษณ์  
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ผู้ให้บริการ 
1. เพศ   2. อาย ุ  3. การศึกษา 
4. ระยะเวลาในต าแหน่งงาน 
5. ระยะเวลาในธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร  

ผู้รับบริการ 
1. เพศ  2. อาย ุ  3. เช้ือชาติ   4. การศึกษา 
 

กลยุทธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย 
1. คุณสมบติัของอาหารไทย  2. สไตล์อาหารไทย  3. รูปแบบ
ท่ีตั้ง 4. กิจกรรมการตลาด  5 . ประสบการณ์การรับประทาน
อาหารไทย  6. ประสบการณ์ทางสังคม 7. คุณภาพการสัมผสั
ของอาหารไทย 8. คุณภาพของอาหารไทย 9. วฒันธรรมการ
บริโภคอาหารไทย  10.  สังคมการบริโภคอาหารไทย 11. 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 12. การบริการ 13. ลกัษณะเด่น
เป็นพิเศษของอาหารไทย 14.  การจดัเตรียมอาหารไทย 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อกลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย 
 2.  เพื่อก าหนดตวัแบบกลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย  
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 วิจยัเชิงคุณภาพ (quality research) ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ตวัแทนผูใ้ห้บริการ 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ท (Likert rating scales) 5 ระดบั ทดสอบปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อกลยุทธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย โดยประเมินผลความถูกตอ้งของโมเดล 2 
ส่วน ไดแ้ก่ 1) ประเมินความกลมกลืนของโมเดลแบบขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นภาพรวม (overall model fit measure) 
และ 2) ประเมินความกลมกลืนของผลลพัธ์ในส่วนประกอบท่ีส าคญัของโมเดล (component fit measure) 
  

ผลการวจิัย 
 1.  ทดสอบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อกลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย  
 

ตารางท่ี 1  ทดสอบสภาวะ Multicollinearity โดยการท า Correlation Matrix ของตวัแปรอิสระ 
   ท่ีใชใ้นการวจิยั 
 Gender Age Edu Position Exp 

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน (Pearson ' s correlation coefficient: r) 
ผูใ้หบ้ริการอาหารไทย 

Gender 1.000     
Age 0.042 1.000    
Edu 0.243 0.127 1.000   

Position 0.051 0.646 0.003 1.000  
Exp 0.005 0.639 0.075 0.568 1.000 

 Gender Age Edu Nation  

ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน (Pearson ' s correlation coefficient: r) 
ผูรั้บบริการอาหารไทย 

Gender 1.000     
Age 0.041 1.000    
Edu -0.099 0.033 1.000   

Nation 0.071 0.244 0.151 1.000  
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 2.  วิเคราะห์โมเดลกลยทุธก์ารน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทยท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิดในการวจิยั
ไดด้งัภาพท่ี 2 และ 3  
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Chi-square =216.257, df = 124, P = 0.081, GFI = 0.990, RMSEA = 0.046 

*P<0.05 

 
ภาพท่ี 2  ผลการวเิคราะห์โมเดลกลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย 

                                            ของผูใ้หบ้ริการอาหารไทยจากกรอบแนวคิดในการวจิยั  
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Chi-square =450.592, df = 97, P = 0.107, GFI = 0.988, RMSEA = 0.046 

*P<0.05 

 
ภาพท่ี 3  ผลการวเิคราะห์โมเดลกลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย 

                                            ของผูรั้บบริการอาหารไทยจากกรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ตารางท่ี 2  อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลกลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย 
ตวัแปรผล อิทธิพล Gender Age Edu Nation Position Exp 

ผูใ้หบ้ริการอาหารไทย 
Food DE 0.102 0.163 0.578*  0.541* 0.596* 

 IE - - -  - - 
 TE 0.102 0.163 0.578*  0.541* 0.596* 
 R2 0.485 

ผูรั้บบริการอาหารไทย 
Food DE -0.304* 0.026 0.323* 0.588*   

 IE - - - -   
 TE -0.304* 0.026 0.323* 0.588*   
 R2 0.427 

*p<0.05 
 

 3.  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อกลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทยของธุรกิจโรงแรม 
 

      ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล                     กลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                
                                                                                                        

Chi-square =216.257, df = 124, P = 0.081, GFI = 0.990, RMSEA = 0.046 

*P<0.05 

ภาพท่ี 4  รูปแบบกลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทยของธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ในมุมมองของผูใ้หบ้ริการจากกรอบแนวคิดในการวจิยัท่ีพฒันาข้ึนในรูปประหยดั (parsimonious model) 
 

0.596* 

0.541* 

0.578* 
การศึกษา 

ระยะเวลาในต าแหน่งงาน 

ระยะเวลาในธุรกิจโรงแรม 
และภตัตาคาร 

คุณสมบติัของอาหารไทย (0.424) สไตลอ์าหารไทย (0.905) 
รูปแบบท่ีตั้ ง (0.642) กิจกรรมการตลาด (0.503) 
ประสบการณ์การ รับประทานอาหารไทย (0 . 597 ) 
ประสบการณ์ทางสังคม (0.543) คุณภาพการสัมผสัของ
อาหารไทย (0.533) คุณภาพของอาหารไทย (0.439) 
วฒันธรรมการบริโภคอาหารไทย (0.426) สงัคมการบริโภค
อาหารไทย (0.408) สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ (0.802) 
การบริการ (0.587) ลกัษณะเด่นเป็นพิเศษของอาหารไทย 
(0.361) การจดัเตรียมอาหารไทย (0.589) 
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      ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล                        กลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chi-square =450.592, df = 97, P = 0.107, GFI = 0.988, RMSEA = 0.046 

*P<0.05 
 

ภาพท่ี 5  รูปแบบกลยทุธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทยของธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร 
  และปริมณฑลในมุมมองของผูรั้บบริการจากกรอบแนวคิดในการวจิยัท่ีพฒันาข้ึน 

                         ในรูปประหยดั (parsimonious model) 
 
ผูใ้หบ้ริการอาหารไทย 
 อาหารไทย  =   0.102 เพศ + 0.163 อาย ุ+ 0.578* การศึกษา +  
                                               0.541* ต าแหน่ง+ 0.596* ประสบการณ์; R2 = 0.485 

 

ผูรั้บบริการอาหารไทย 
อาหารไทย  =   -0.304* เพศ + 0.026 อาย ุ+ 0.323* การศึกษา +  
                                  0.588* เช้ือชาติ; R2 = 0.427 

 
อภิปรายผลการวจิัย 
 ผูใ้ห้บริการควรมีระดบัการศึกษาอุดมศึกษา ระยะเวลาในต าแหน่งงาน และเวลาในธุรกิจโรงแรมสามารถ
ส่งผลต่อกลยุทธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Aaker (1991), Dobni & Zinkhan (1990), 
Henchion & Mc Intrye (2000) และ Keller (1993)  

0.588* 

0.323* 

-0.304* 

เพศ 

เช้ือชาติ 

คุณสมบติัของอาหารไทย (0.379) สไตล์อาหารไทย 
(0.808) รูปแบบท่ีตั้ง (0.858) กิจกรรมการตลาด 
(0.845) ประสบการณ์การรับประทานอาหารไทย
(0.569) ประสบการณ์ทางสังคม (0.385) คุณภาพ
การสัมผสัของอาหารไทย (0.389) คุณภาพของ
อาหารไทย (0.423) วฒันธรรมการบริโภคอาหาร
ไทย (0.446) สงัคมการบริโภคอาหารไทย (0.547) 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ (0.597) การบริการ 
(0.641) ลักษณะเด่นเป็นพิเศษของอาหารไทย 
(0.405) การจดัเตรียมอาหารไทย (0.989) 
 

การศึกษา 
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 ส าหรับกรณีผูรั้บบริการ เพศ ระดบัการศึกษา และเช้ือชาติ มีผลกระทบต่อการน าเสนอภาพลกัษณ์อาหาร
ไทยในสายตาชาวต่างชาติ โดยเฉพาะดา้นคุณสมบติัและคุณภาพดา้นอาหารไทย (Reynolds, 1993; Shortridse, 
2003) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการทดสอบสมมติฐานลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการถึงความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุต่อกลยุทธ์การน าเสนอภาพลกัษณ์อาหารไทย ทั้งน้ี ควรมีการทดสอบสถิติชั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง เพื่อการประเมินผลสมบูรณ์ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ระดบัแรงจูงใจ ระดบัประสิทธิภาพของ
การติดต่อส่ือสารของหวัหนา้ และระดบัความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่  
2) เพื่อคน้หาปัจจยัและอ านาจของปัจจยัท่ีร่วมกนัพยากรณ์ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนกังานธนาคารออมสิน 
ส านกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่  จ  านวน 341 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
คือแบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง แรงจูงใจ ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหวัหน้า และความเหนียว
แน่นภายในกลุ่ม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  พบวา่ 1) การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง แรงจูงใจ 
ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหัวหน้า และความเหนียวแน่นภายในกลุ่มอยู่ในระดบัสูง 2) ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง แรงจูงใจ และประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหวัหน้าสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความเหนียว
แน่นภายในกลุ่มไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง, แรงจูงใจ, การติดต่อส่ือสาร, ความเหนียวแน่นภายในกลุ่ม, ธนาคารออมสิน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study1) the level of transformational leadership, motivation and 
communication efficiency of leaders and group cohesiveness of employees in Government Savings Bank’s Head 
Office and 2) predictive variables for group cohesiveness of employees in Government Saving Bank’s Head 
Office. The sample of the study was selected from 341 employees. Data were collected by questionnaires on 
transformational leadership, motivation and communication efficiency of leaders and group cohesiveness. The data 
were analyzed by statistical package for social science computer programs (SPSS). Statistical analyses used in the 
research were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and multiple 
regression analysis. The results of the research were as follows: 1) The employees’ transformational leadership, 
motivation, effective communication of leaders and group cohesiveness of employees were at high level, and 2) 
Transformational leadership, motivation and effective communication of leaders could predict group cohesiveness 
at the .01 level of significance. 
Keywords: transformational leadership.  motivation.  communication.  group cohesiveness.  Government  
                   Saving Bank. 
 

บทน า 
 ธนาคารออมสินเช่ือมัน่ว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุด จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการให้ทุกคนไดร่้วมกนัรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อกระตุน้การท างานร่วมกนั 
(team building) พฒันาคุณภาพของบุคลากรควบคู่กบัการพฒันาและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช้ดว้ย 
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานให้มีส่วนร่วมในการท างานท่ีสร้างมูลค่าเพื่อผลตอบแทนตาม
ผลงานท่ีดีในอนาคต  
           การท่ีธนาคารเนน้การท างานร่วมกนั และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน พนกังานจึงเกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงและมีส่วนร่วมในความส าเร็จ ยิ่งท าให้สมาชิกรู้สึกผูกพนัต่อกนั และส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารคือความ
เหนียวแน่นภายในกลุ่ม พนกังานมีความสัมพนัธ์ผกูพนัสนิทสนม เกิดความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงการร่วมมือกนั
น้ีเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะท าใหท้ราบถึงเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย (ถวิล ธาราโภชน์, 
2526, หน้า 140) การท่ีพนกังานรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในความส าเร็จ จะท าให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกนั เกิด
แรงจูงใจท่ีจะท างานใหดี้ข้ึน นบัเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอยา่งยิง่ (กรองแกว้ อยูสุ่ข, 2542, หนา้ 126)  
    การท่ีจะเกิดเป็นความเหนียวแน่นภายในกลุ่มไดน้ั้นจ าเป็นจะตอ้งมีผูน้ าการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ ผูน้ าของกลุ่ม
มกัจะมีอิทธิพลต่อความเหนียวแน่นภายในกลุ่มหรือความสามคัคีเป็นอยา่งมาก โดยปกติผูน้ ากลุ่มเป็นผูป้ระสานงานให้มี
ความกลมเกลียวกนัและสัมพนัธ์กนัฉนัมิตรในระหวา่งสมาชิก (ธงชยั สันติวงษ ์และชยัยศ สันติวงษ์, 2540, หน้า 
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113) แรงจูงใจท่ีส่งผลใหเ้กิดความกลมเกลียวกนัและเพิ่มความเหนียวแน่นภายในกลุ่ม คือ ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของกลุ่มร่วมกนั ก่อให้เกิดความผกูพนักนัระหวา่งสมาชิก (กรองแกว้ อยูสุ่ข, 2542, หนา้ 126) และประสิทธิภาพ
ของการติดต่อส่ือสารของหวัหนา้ก็เป็นเร่ืองส าคญัต่อประสิทธิภาพการท างานและพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม
ดว้ย (สุพิณ เกชาคุปต,์ 2539, หนา้ 104) โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นหวัหนา้ยอ่มตอ้งการให้ลูกนอ้งท างานอยา่งเต็มท่ี ตอ้งการรู้วา่
ลูกนอ้งคิดอะไร ผูท่ี้เป็นลูกนอ้งก็ตอ้งการเขา้ใจงานและเขา้ใจหวัหนา้เช่นกนั (พูลสุข สังขรุ่์ง, 2550, หนา้ 69) ทั้งหมดน้ี
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะท าใหอ้งคก์ารเกิดการท างานร่วมกนัและเกิดความสามคัคีกนัในการท างาน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
ปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง แรงจูงใจและประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหัวหน้าท่ีส่งผลต่อความเหนียว
แน่นภายในกลุ่มของพนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่  เน่ืองจากธนาคารให้ความส าคญักบัพนกังานและการ
ท างานร่วมกนัดว้ยความสามคัคี เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด และเพื่อให้องคก์าร
บรรลุเป้าหมาย 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย   
 1.  เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ระดบัแรงจูงใจ ระดบัประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของ
หวัหนา้ และระดบัความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ 
 2.  เพื่อคน้หาปัจจยัและอ านาจของปัจจยัท่ีร่วมกนัพยากรณ์ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนกังาน 
ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

แรงจูงใจ  

 
 

ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหวัหนา้ 

ความเหนียวแน่นภายในกลุ่ม 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ ไม่รวมถึงหวัหนา้ฝ่าย
ในระดบัฝ่ายงานของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ จ านวน 2,301 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2553) 
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของ Yamane (1979 อา้งถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540, หนา้ 71) ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 341 คน และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling)  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 
สอบถามภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ส่วนท่ี 3 สอบถามแรงจูงใจ ส่วนท่ี 4 สอบถามประสิทธิภาพของการติดต่อ 
ส่ือสารของหวัหนา้ และส่วนท่ี 5 สอบถามความเหนียวแน่นภายในกลุ่ม   
 การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis)  
 

ผลการวจิัย 
 1.  ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหวา่ง 26 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาในการท างานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 ปี  
 2.  พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรง
บนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดบัสูง พนกังานมีแรงจูงใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัสูง ส่วน
แรงจูงใจใฝ่อ านาจอยู่ในระดับปานกลาง หัวหน้ามีประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารโดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหัวหน้าดา้นการรู้ขั้นตอนของการติดต่อส่ือสาร ดา้น
การเรียนรู้วิธีรับข่าวสารและวิธีให้ผลยอ้นกลบั ดา้นการใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ดา้นการรู้จกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
ดา้นการพฒันานิสัยการฟังท่ีดี และดา้นการเขา้ใจภาษาท่าทางอยูใ่นระดบัสูง และมีความเหนียวแน่นภายในกลุ่มอยู่
ในระดบัสูง ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ระดบัแรงจูงใจ ระดบัของประสิทธิภาพของการติดต่อ 
    ส่ือสารของหวัหนา้ และระดบัความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนกังานธนาคารออมสิน  
    ส านกังานใหญ่  

                                     (N = 341) 
ตวัแปร ค่าเฉล่ีย  

( X )    
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดบั 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวม 
   - การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  
   - การสร้างแรงบนัดาลใจ  
   - การกระตุน้ทางปัญญา  
   - การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

4.77 
4.83 
4.80 
4.73 
4.68 

.69 

.66 

.72 

.78 

.86 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

แรงจูงใจโดยรวม 
   - แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  
   - แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ ์
   - แรงจูงใจใฝ่อ านาจ 

4.66 
4.81 
5.06 
3.82 

.51 

.57 

.53 
1.18 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหวัหนา้โดยรวม 
   - การรู้ขั้นตอนของการติดต่อส่ือสาร  
   - การใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย  
   - การรู้จกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
   - การเขา้ใจภาษาท่าทาง  
   - การพฒันานิสยัการฟังท่ีดี  
   - การเรียนรู้วธีิรับข่าวสารและวิธีใหผ้ลยอ้นกลบั 

4.73 
4.78 
4.75 
4.75 
4.36 
4.67 
4.78 

.70 

.75 

.76 

.75 
1.00 
.78 
.76 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

 ความเหนียวแน่นภายในกลุ่ม 4.71 .68 สูง 

 
 3.  ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหัวหน้า แรงจูงใจ และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มไดถึ้งร้อยละ 35.5 โดยตวัแปรท่ีสามารถ
พยากรณ์ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มไดดี้ท่ีสุดคือ ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหัวหน้า รองลงมาคือ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรท่ีร่วมกนัพยากรณ์ความเหนียวแน่นภายใน 
                  กลุ่มของพนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
                  แบบขั้นตอน 

         (N = 341) 
ตวัพยากรณ์ b Std. Error Beta t 
ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสาร
ของหวัหนา้โดยรวม 

.34 .08 .35 4.26** 

แรงจูงใจโดยรวม .19 .07 .14 2.67** 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยรวม .17 .08 .17 2.21 
ค่าคงท่ี (a) = 1.38        R = .60       R2= .36       R2Adj = .36      Overall  F = 63.48**        

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  

อภิปรายผลการวจิัย 
 1.  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนักงาน 
เน่ืองจากผูน้ าท่ีมีความสามารถและเป็นท่ีศรัทธาของสมาชิกในกลุ่มยอ่มท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย สร้างความเช่ือมัน่ใน
การท างานแก่สมาชิก ท าใหส้มาชิกในกลุ่มเกิดความไวว้างใจและเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า เกิดความรู้สึกช่ืนชม ปรารถนาท่ี
จะท าตามแบบอย่างของผูน้ า และส่งเสริมให้สมาชิกมีความเหนียวแน่นภายในกลุ่มตามไปด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Ching-Hsiang Chu (2007) ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงส่งผลทางบวกกบัความเหนียวแน่น
ภายในอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.  แรงจูงใจสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนกังาน เน่ืองจากการร่วมมือร่วม
ใจท างาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั ไดรั้บความรักใคร่ผกูพนั ไดรั้บการยอมรับในช่ือเสียง เกียรติยศจากสมาชิก
ในฝ่าย ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนัและกนั มีความใกลชิ้ด ผกูพนักนั รับผิดชอบในกิจกรรมท่ีได้
ร่วมมือกนัท าในกลุ่ม เพื่อความคงอยูข่องกลุ่ม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Clement, et al. (2006)    ท่ีพบวา่ แรงจูงใจ
ส่งผลต่อความเหนียวแน่นภายในหอ้งเรียน  
 3.  ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหวัหน้าสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความเหนียวแน่นภายในกลุ่ม
ของพนกังาน เน่ืองจากหัวหน้าจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกบัสมาชิก หรือการแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลระหว่าง
สมาชิกดว้ยกนัเอง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั จะท าให้เกิดความสามคัคีในการท างานในกลุ่ม และความเหนียว
แน่นภายในกลุ่ม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Careless and De Paola (2000) ท่ีพบวา่ ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการส่ือสาร  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 1.  ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรให้ความส าคญักบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้ โดยผูน้ า
จะตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นประชาธิปไตย มีจิตใจกวา้งขวาง เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนหรือ
คดัคา้นและยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก กระท าตามหลกัการท่ีดีและมีความยุติธรรม อีกทั้งจะตอ้งมีวิสัยทศัน์
และมีศิลปะในการจูงใจ ให้ความเช่ือมัน่ มีการจดัการงานท่ีดี ช่วยเหลือในการแกปั้ญหาการท างาน คอยให้การ
สนบัสนุนการท างานและเป็นก าลงัใจในการท างานใหส้มาชิกในกลุ่ม 
 2.  ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบัแรงจูงใจ โดยการก าหนดมาตรฐานของกลุ่ม เพื่อ
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของสมาชิกในกลุ่ม ฐานการปฏิบติังานภายในกลุ่ม มีการออกกฎระเบียบบงัคบั 
เป้าหมายกลุ่ม การสร้างความภกัดีในกลุ่ม ตลอดจนการชกัจูงให้คนอ่ืนเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม อีกทั้งส่งเสริมให้เห็น
ดว้ยกบักลุ่ม เพิ่มเวลาให้สมาชิกอยูด่ว้ยกนัมากข้ึน กระตุน้ให้เกิดการแข่งขนัของกลุ่ม และให้รางวลัแก่กลุ่มมากกวา่ให้
แต่ละคน สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน อีกทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนได้รางวลัหรือแรงเสริมท่ีตน
ตอ้งการดว้ย 
 3.  ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารของหวัหนา้ โดย
ก าหนดใหผู้น้  าหรือหวัหนา้กระตุน้และส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเอง     มีการ
จดัระบบการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการ การปรับใช้ช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ อีกทั้งผูน้  าหรือ
หัวหน้าควรมีทกัษะทางมนุษยสัมพนัธ์ซ่ึงสามารถท่ีจะอุทิศตนและเสียสละเพื่อกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมการพูดคุย
อยา่งเปิดเผย เพื่อยกระดบัการติดต่อส่ือสาร ให้มีการแลกเปล่ียนข่าวสารอยา่งครบถว้น รวดเร็วและแม่นย  า   ลดความ
ขดัแยง้และช่วยรักษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์าร 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรขยายขอบเขตการศึกษาวิจยัน้ีไปยงักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ เช่น ให้หวัหนา้งานประเมินตวัเอง ร่วมดว้ย เพื่อ
เปรียบเทียบและน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาปรับปรุง เพื่อเพิ่มความเหนียวแน่นภายในกลุ่มของพนกังาน 
 2.  ควรขยายขอบเขตการศึกษาวจิยัใหค้รอบคลุมตวัแปรและปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น สาเหตุท่ีส่งผลต่อความเหนียว
แน่นภายในกลุ่ม ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างาน ผลการปฏิบติังาน การท างานเป็นทีม วฒันธรรมองค์การ การเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร ทศันคติต่องาน เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนระบบเครือข่าย เร่ืองการเขียนโปรแกรม
ขั้นตน้ ท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  2)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อน
เรียนและหลงัเรียน ของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนระบบเครือข่าย  และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญา เร่ืองการเขียนโปรแกรมขั้นตน้ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4/1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล จ านวน 33 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่า t-test ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนบนระบบเครือข่ายท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 76.16/76.72 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้75/75  2) ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
บนระบบเครือข่ายหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และผลของอภิปัญญาในการแกปั้ญหาของ
ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดี และ  3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนแบบ  อภิปัญญาอยูใ่นระดบัดี  
ค าส าคญั: การเขียนโปรแกรมขั้นตน้, อภิปัญญา 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were  1) to develop and test efficiency of the lesson on Web-Based Instruction 
(WBI) of basic programming by metacognition,  2) to compare the learning progress of student learning from 
WBI, and 3) to study student’s opinions toward the metacognition of basic programming. The sampling group 
 
* นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร  
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was 33 students in mathayomsuksa 4/1 of Princess Chulabhorn’s College, Satun.  The data were analyzed by using 
average, standard deviation, and t-test.   

Results from the research could be itemized as follows: 1) the learning efficiency of the developed 
Web-Based Instruction (WBI) lesson was 76.16/76.72, which was higher than the hypothesis as 75/75, 2) the 
student’s achievement of the post-test was also significantly higher than that of the pretest at the level of .05 and 
student’s metacognition problem solving skills were at good level, and 3) the result of student’s opinions toward 
the metacognition were at good level. 

Keywords: basic programming. metacognition. 
 

บทน า 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั คือ ความ 
สามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 6) การควบคุมการคิด และประเมินการคิดท่ีนกั
การศึกษาเรียกว่า อภิปัญญา (metacognition) คือ การท่ีบุคคลรู้ถึงกระบวนการคิดของตนเอง รวมทั้งส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการคิดของตน อาจปรากฏเป็นความรู้หรือเป็นกิจกรรมทางการคิดท่ีมีเป้าหมาย มีทิศทางหรือ ท่ี
เรียกวา่เป็นการรับรู้เก่ียวกบัการรับรู้ (metacognition: cognition about cognition) และอภิปัญญามีบทบาทส าคญัต่อ
กิจกรรมทางปัญญาทุกรูปแบบ กล่าวคือ อภิปัญญาจะคอยก ากบัควบคุมกิจกรรมทางปัญญาของผูเ้รียนและท าให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายในการแกปั้ญหาหากนกัเรียนขาดความรู้และความคิด เก่ียวกบักระบวนการคิดของตนแลว้
ก็อาจท าใหก้ารแกปั้ญหาเป็นไปอยา่งไม่ถูกตอ้ง ไม่มีรูปแบบการคิด และการตรวจสอบค าตอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิมพนัธ์ 
เดชะคุปต์ (2544, หน้า 161) ท่ีได้กล่าวไวว้่า ยุทธวิธีการควบคุมการคิดจะช่วยให้กระบวนการแก้ปัญหาประสบ
ผลส าเร็จไดถ้า้มีกระบวนการรับรู้เก่ียวกบัการคิดของตน 

รายวิชาหลกัการแกปั้ญหาและการโปรแกรมในเร่ืองการเขียนโปรแกรมขั้นตน้ เป็นการเรียนท่ีฝึกให้นกัเรียนมี
ทกัษะในการคิด วิเคราะห์และปฏิบติัในการแก้ปัญหา โดยใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตวัช่วยในการ
แกปั้ญหา แต่เน่ืองจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งอาศยัการคิดและกระบวนการทาง
ความคิดเป็นอยา่งมากเพื่อให้ไดค้  าตอบ ซ่ึงทกัษะการคิดคือ เคร่ืองมือที่จ  าเป็นที่สุดในการแกปั้ญหา (เฉลิมชยั เช้ือ
สาวะถี, 2553) โดยเฉพาะในส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก และการเขียนโปรแกรมแบบท าซ ้ า เกิด
ปัญหาเป็นอยา่งมากเน่ืองจากนกัเรียนขาดทกัษะการคิด วธีิคิดและการควบคุมความคิดของตนเอง 

การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีการน ามาใชเ้พื่อพฒันาการศึกษาโดย วิชุ
ดา รัตนเพียร (2542, หนา้ 27-35) ไดก้ล่าววา่ ปัจจุบนัไดมี้การน าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
อย่างกวา้งขวางเน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีศกัยภาพในการส่ือสารท่ีสูงและรวดเร็ว ผูใ้ช้
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สามารถส่งและรับขอ้มูลถึงกนัไดห้ลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือแมก้ระทัง่เสียง ดว้ย
ความสามารถดงักล่าวอินเทอร์เน็ตจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการเรียนการสอนปัจจุบนั 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ ความสามารถในการควบคุมการรู้คิดของตนเอง ในการแกปั้ญหาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาส าคญัอยา่งยิง่ นกัเรียนควรไดรั้บการพฒันาเพื่อฝึกทกัษะและกระบวน การคิด 
การใชบ้ทเรียนบนระบบเครือข่าย เร่ืองการเขียนโปรแกรมขั้นตน้ ท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญา เป็นวิธีการหน่ึง
ท่ีจะช่วยพฒันาความสามารถดงักล่าวได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการพฒันาบทเรียนบนระบบเครือข่าย เร่ือง
การเขียนโปรแกรมขั้นตน้ ท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัคร้ังน้ี
จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อนกัเรียนในการพฒันาความสามารถในการควบคุมการรู้คิดของตนเองให้สามารถแกปั้ญหา
การเขียนโปรแกรม และต่อครูผูส้อนในการฝึกใหน้กัเรียนสามารถควบคุมการรู้คิดของตนเองได ้
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
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ภาพท่ี 1  แนวคิดของบทเรียนบนระบบเครือข่าย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนระบบเครือข่ายเร่ือง การเขียนโปรแกรมขั้นตน้ ท่ีมีรูปแบบการ

เรียนแบบอภิปัญญา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนระบบเครือข่ายเร่ือง 

การเขียนโปรแกรมขั้นตน้ ท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญาเร่ือง การเขียนโปรแกรมขั้นตน้  
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วธิดี าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 
จ านวน 33 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จากนกัเรียน จ านวน 4 ห้องเรียน ใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยการสุ่มดว้ยวธีิการจบัสลากหอ้งเรียน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่ บทเรียนบนระบบเครือข่าย เร่ืองการเขียนโปรแกรมขั้นตน้ท่ีมีรูปแบบการ
เรียนแบบอภิปัญญา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนระบบเครือข่ายเร่ืองการ
เขียนโปรแกรมขั้นตน้ ท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  แบบทดสอบ  วดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนระบบเครือข่ายเร่ือง การเขียนโปรแกรมขั้นตน้ ท่ีมี
รูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   แบบทดสอบวดัอภิปัญญาในการแกปั้ญหาของ
ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนระบบเครือข่ายเร่ือง การเขียนโปรแกรมขั้นตน้ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
และแบบสอบถามวดัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญาเร่ือง การเขียนโปรแกรมขั้นตน้  

 
 

                   
 
 
         ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการเขา้ใชง้านระบบ                           ภาพท่ี 3 หนา้จอของบทเรียนหลกั          
 
 
 
 
 
         ภาพท่ี 4 หนา้จอเน้ือหาบทเรียน                                      ภาพท่ี 5 หนา้จอแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
         ภาพท่ี 6 หนา้จอแบบทดสอบหลงัเรียน                        ภาพท่ี 7 หนา้จอแบบทดสอบอภิปัญญา 
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 การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
1.  แนะน าวธีิการใชง้านบทเรียนบนระบบเครือข่ายแก่กลุ่มตวัอยา่ง 
2.  ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใชง้านบทเรียนบนระบบเครือข่ายและด าเนินการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) 

โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  
3.  ด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชง้านบทเรียนบนระบบเครือข่ายท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนควบคู่กบั

การสอนของผูว้จิยั โดยในการจดัการเรียนการสอนเนน้ในขั้นตอนของอภิปัญญาใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
4.  เม่ือสอนจบหน่วยใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน (E1) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัดว้ย

บทเรียนบนระบบเครือข่าย และแบบทดสอบวดัอภิปัญญาในการแกปั้ญหาเพื่อเก็บคะแนนระหวา่งเรียน  
5.  จดัการเรียนรู้จนครบหน่วยการเรียนรู้ จากนั้นด าเนินการทดสอบหลงัเรียน (posttest) โดยใช้แบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 
6.  น าคะแนนของการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน (E1) และคะแนนของแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) ไปหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนบนระบบเครือข่าย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และอภิปัญญาในการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

7.  ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญาเร่ือง การ
เขียนโปรแกรมขั้นตน้  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการหาคุณภาพของบทเรียนบนระบบ
เครือข่าย วิเคราะห์อภิปัญญาในการแกปั้ญหา และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้รียน ใช้ E1/E2 ในการหาประสิทธิภาพ  
ของบทเรียนบนระบบเครือข่าย และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ
ทดสอบแบบไม่อิสระ (t-test dependent)   
 

ผลการวจิัย 
1.  ผลการพฒันาบทเรียนบนระบบเครือข่าย พบวา่ คุณภาพของบทเรียน ดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ืองอยู่

ในระดบัดี ดา้นรูปภาพและการใชภ้าษาอยูใ่นระดบัดี ดา้นการออกแบบและการจดัการบทเรียนอยูใ่นระดบัดี  ส่วน
ประสิทธิภาพของบทเรียน พบวา่ คะแนนรวมเฉล่ีย E1 คิดเป็นร้อยละ 76.16 คะแนนรวมเฉล่ีย E2 คิดเป็นร้อยละ 
76.72 แสดงใหเ้ห็นวา่บทเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 76.16/76.72 

2.  การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียนที่เรียนดว้ยบทเรียนบนระบบเครือข่ายเร่ือง การเขียน
โปรแกรมขั้นตน้ ท่ีมีรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ การทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 15.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.83 และ 23.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
76.72 ตามล าดบั และเมื่อเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนของ
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นกัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลของอภิปัญญาในการแกปั้ญหาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 
พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนระบบเครือข่ายมีการใชอ้ภิปัญญาในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัดี 

3.  ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญาเร่ือง การเขียนโปรแกรมขั้นตน้ พบว่า
ผูเ้รียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
1.  คุณภาพของบทเรียน ดา้นเน้ือหาและการด าเนินเร่ืองอยูใ่นระดบัดี ดา้นรูปภาพและการใชภ้าษาอยูใ่น

ระดบัดี ดา้นการออกแบบและการจดัการบทเรียนอยูใ่นระดบัดี เน่ืองจากมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน การใช้
ส่ือมลัติมีเดียมาเป็นองคป์ระกอบในบทเรียน สามารถเพิ่มความสนใจให้กบัผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี และการออกแบบ
การจดัการบทเรียนใหส้ามารถเขา้ใชบ้ทเรียนไดส้ะดวก  

บทเรียนบนระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 76.16/76.72 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไวคื้อ 75/75 
แสดงใหเ้ห็นวา่ มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้เน่ืองจากในการท าวิจยั เก่ียวกบัการ
เขียนโปรแกรมนั้นเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งมีความเขา้ใจไดย้ากจึงท าใหก้ าหนดประสิทธิภาพของบทเรียนไวท่ี้ 75/75  

2.  ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ การทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 15.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.83 และ 
23.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.72 ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนพบว่า 
คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน   

ผลของอภิปัญญาในการแกปั้ญหาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนระบบเครือข่าย มี
การใชอ้ภิปัญญาในการแกปั้ญหาอยู่ในเกณฑ์ดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมตัติกา กนัทะเตียน (2548, หนา้ 37) ท่ีกล่าวว่า 
นกัเรียนใชก้ลวิธีอภิปัญญาเพิ่มในทุกขั้นตอนของกระบวนการแกปั้ญหา เน่ืองจากก่อนเรียนดว้ยบทเรียนบนระบบ
เครือข่าย เร่ืองการเขียนโปรแกรมขั้นตน้ท่ีมีรูปแบบอภิปัญญานั้น ผูเ้รียนไม่ไดมี้การควบคุมความคิดของตนเอง ไม่รู้
ว่าส่ิงท่ีตนคิดคืออะไร ขาดการวางแผน การก ากับ และการประเมินผลของตนเองในการเรียนรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถท่ีจะเขียนโปรแกรมให้ประสบผลส าเร็จได้ แต่หลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนบน
ระบบเครือข่ายแลว้ ท าให้ผูเ้รียนมีความคิดรอบคอบ สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้ มีการวางแผน การ
ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีได้คิดและวางไว ้และสามารถประเมินผลของส่ิงท่ีตนเองคิดแกปั้ญหาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหส้ามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดดี้ข้ึน 

3.  ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนแบบอภิปัญญาเร่ือง การเขียนโปรแกรมขั้นตน้ พบว่า
ผูเ้รียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี เน่ืองจากเป็นรูปแบบการเรียนที่สามารถช่วยให้ผูเ้รียนท าความเขา้ใจในการ
แก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรม โดยสามารถควบคุมความคิดของตนเองให้เป็นล าดบัขั้นตอน เร่ิมจากผูเ้รียนได้มี
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ความรู้ในตนเอง งาน และกลวิธี เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา มีการวางแผนในการแกปั้ญหา มีการ
ก ากบัการแกปั้ญหาใหเ้ป็นไปตามวธีิ และมีการประเมินผลการแกปั้ญหาโดยการเขียนโปรแกรมดว้ยตนเอง จึงท าให้
เขา้ใจ และเรียนการเขียนโปรแกรมประสบผลส าเร็จ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1.  ผูส้อนควรท าความเขา้ใจและถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัวิธีการควบคุมการคิดให้กบัผูเ้รียนจนผูเ้รียนเกิด

ความตระหนกัในการคิดของตนเอง เพื่อใหก้ารเรียนประสบผลส าเร็จยิง่ข้ึน 
2.  ควรมีการเขา้มาเรียนบทเรียนบนระบบเครือข่ายเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนและต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถ

พฒันาการแกปั้ญหาการเขียนโปรแกรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาวิจยัรูปแบบน้ีกบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีใชรู้ปแบบการเรียนแบบปกติ เพื่อให้เห็นถึง

ความแตกต่างของผลท่ีเกิดข้ึนและเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือของงานวจิยั  
2.  ควรศึกษาวิจยัรูปแบบและวิธีการแกปั้ญหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่มี

ความยากข้ึน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการควบคุมการคิดไดดี้ยิง่ข้ึน 
3.  ควรศึกษาถึงความแตกต่างของการน าอภิปัญญาไปใชใ้นการแกปั้ญหาการเขียนโปรแกรมของนกัเรียนกลุ่ม

เก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อจะท าให้ผูส้อนทราบ และมีวิธีการในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัการเรียนแบบกลุ่ม 
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ระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต  
กรณศึีกษา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
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UBON RATCHATHANI RAJABHAT UNIVERSITY 
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บทคดัย่อ 
  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันาระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี และเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อกระบวนการจดัการเรียนใน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย      ราชภัฏ
อุบลราชธานี การออกแบบและพฒันาระบบงานเป็นรูปแบบ Web based application โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
พฒันาระบบคือ MySQL, PHPMyAdmin ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคือ PHP และ HTML การหาประสิทธิภาพ
ของระบบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น Function requirement test ดา้น Function test ดา้น Usability test และดา้น Security 
test สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ท่ีพฒันาข้ึนท างาน
ไดต้ามขอบเขตท่ีก าหนด โดยสถานประกอบการและอาจารยนิ์เทศก์สามารถประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษาผ่านระบบได้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนจองและทราบผลการจองสถานประกอบการผ่านระบบได ้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ กรรมการฝ่ายฝึก
ประสบการณ์สามารถสร้างตารางนิเทศก์ได ้ระบบสามารถรายงานขอ้มูลสถานประกอบการ ขอ้มูลการจองสถาน
ประกอบการ และขอ้มูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้  ผลการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า
ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 และผลการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผูใ้ช้งานมี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.61  
ค าส าคัญ:  ระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 
* สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 
 This research aimed to develop a management system through internet for the students’ fieldwork 
experience at the Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University and to determine the 
efficiency of the developed system. 
 The model of the system was constructed in the form of web based application using MySQL, 
PHPMyAdmin, and PHP and HTML languages. The system was tested for efficiency on four aspects: function 
requirements, function, usability and security. 
 It was found that the system could be used effectively according to the stated function requirement by the 
work places, teachers supervising the students doing their fieldwork experience, students, and the university officials in 
charge of the students’ fieldwork experience program. The users were able to manage the data required for them in the 
system through internet.  
 The efficiency of the system was tested to be at the mean score of 3.37 by the experts and at the mean 
score of 3.61 by the users, which were considered good.  
Keyword:  aprentice management system. 
 

บทน า 
 ประมวล ตนัยะ และคนอ่ืน ๆ (2543, หน้า 1) กล่าวถึงความส าคญัของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไวว้่า 
การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพออกไปพฒันาประเทศชาติและสังคม 
บุคลากรท่ีมีคุณภาพตามท่ียอมรับกนัทัว่ไปคือ เป็นผูท่ี้มีความรู้ เป็นผูมี้ทกัษะความช านาญในวิชาชีพ เป็นผูท่ี้มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นผูมี้คุณธรรมอนัเป็นท่ียอมรับของสังคม  และเป็นผูท่ี้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
เป็นอยา่งดี กระบวนการท่ีจะท าใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัเป็นผูมี้คุณสมบติัทั้งสามประการอยา่งเป็นรูปธรรม
นั้น นอกเหนือจากความรู้ทางทฤษฎีท่ีไดศึ้กษาตามหลกัสูตรแลว้ ขั้นตอนท่ีส าคญัยิ่งคือ การท่ีนกัศึกษามีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ ท่ีไดศึ้กษามาจากภาคทฤษฎีให้ปรากฏผลในเชิงปฏิบติั และผลพลอยไดอ้นัส าคญัยิ่งก็คือ การ
รู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความเขา้ใจระหวา่งกนั รวมทั้งโอกาสการไดง้านท าของนกัศึกษา
ในอนาคตดว้ย  
 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี มีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยให้คณะเป็นผูแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและคณาจารยร่์วมกนัรับผิดชอบและจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเร่ิมตั้งแต่การติดต่อสถานประกอบการท่ีต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์ การส่งตวันกัศึกษา การจดันิเทศกน์กัศึกษา การติดตามความประพฤตินกัศึกษา การประเมินผลการออก
ฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษาร่วมกบัพี่เล้ียง จากกระบวนการด าเนินการฝึกประสบการณ์ดงักล่าว จึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายฝึก
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ประสบการณ์วชิาชีพในส่วนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมข้ึน เพื่อสนบัสนุนงานจดัการเรียนการสอนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เน่ืองจากการด าเนินงานของฝ่ายฝึกประสบการณ์อยู่ในระยะเร่ิมแรกจึงขาดระบบการจดัการ
ขอ้มูล และระบบงานสารสนเทศสนบัสนุนการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของฝ่ายฝึก
ประสบการณ์เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งจากขั้นตอนการด าเนินงานและสภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี  
 1.  ปัญหาการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศของนกัศึกษา  
 2.  ปัญหาดา้นการจองสถานประกอบการไม่ทนัก าหนด 
 3.  ปัญหาดา้นการรวบรวมสรุปรายงานขอ้มูลแก่กรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์  
 4.  ปัญหาดา้นการจดัเก็บเอกสารหนงัสือส าคญัจ านวนมาก  
 5.  ปัญหาดา้นการติดตามผลของการประเมินการฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษาทั้งจากอาจารยนิ์เทศก์และสถาน
ประกอบการ 
 6.  ปัญหาดา้นการแจง้ผลการจองสถานประกอบการและปฏิทินก าหนดงานกิจกรรมของรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพของนกัศึกษาแต่ละสาขาวชิา รวมถึงขอ้มูลการออกนิเทศกข์องคณาจารยใ์ห้แก่สถานประกอบการได้
ทราบ 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาและพฒันาระบบการจดัการการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยพฒันาในรูปแบบ Web based application มาประยกุตใ์ชใ้นการช่วยแกปั้ญหาดงัท่ีกล่าวมา  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาและพฒันาระบบการจดัการการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 พฒันาระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใช้ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  ผูใ้ชร้ะบบมี 5 ระดบั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ชั้นปีท่ี 4  อาจารย ์ กรรมการฝ่าย
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  และสถานประกอบการ 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 ขั้นตอนการพฒันาระบบ 
 1.  ศึกษาเก่ียวกบัรายวชิาออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 2.  วิเคราะห์ระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 3.  ออกแบบระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 4.  พฒันาระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 5.  ทดสอบโปรแกรมระบบ เพื่อหาขอ้ผิดพลาด ปรับปรุงแกไ้ขระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 6.  จดัท าคู่มือใชโ้ปรแกรมระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 7.  ติดตั้งระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 8.  การประเมินและติดตามผล สรุปผล และ จดัท าเอกสารรายงาน 
 9.  จดัท าเอกสารคู่มือการใชร้ะบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 การสร้างเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 ระดบัท่ี 1 ทดสอบระบบโดยผูพ้ฒันาระบบระหว่างการพฒันาโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการ
ทดสอบแบบ Black box testing โดยมีวตัถุประสงค์ 2 อย่าง คือ ทดสอบกระบวนแจง้เตือนและการป้องกนัขอ้มูลท่ีไม่
ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม โดยผูพ้ฒันาระบบจะทดสอบในสถานะเจา้หน้าท่ีฝ่ายฝึกประสบการณ์ (ท าหน้าท่ีเป็น 
administrator ของระบบจดัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) และทดสอบผลการค านวณ 
ตรรกะและฟังก์ชัน ว่าถูกตอ้งหรือไม่ โดยผูพ้ฒันาระบบจะทดสอบในสถานะผูดู้แลระบบ นักศึกษา อาจารย ์
กรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายฝึกประสบการณ์ ในการทดสอบของระดบัท่ี 1 ยงัไม่น าการ
ค านวณหาประสิทธิภาพมาใช้ แต่จะใช้ในระดบัท่ี 2  เพื่อตรวจสอบวดัผลโดยผูท้ดสอบใช้ระบบ ซ่ึงสุ่มและเลือก
จากกลุ่มผูใ้ชง้านในแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสมแลว้ 
 ระดบัท่ี 2 ทดสอบระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มตวัอย่างท่ีมีส่วนในการใชร้ะบบ แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ด้านความตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบ (function requirement test) ดา้นผลลพัธ์กระบวนการ
โปรแกรม (function test) ด้านการสนับสนุนการใช้งาน (usability test) ด้านควบคุมและความปลอดภยัของระบบ 
(security test) 
 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใชใ้นการวดัค่ากลางของ
ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) และวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชค้่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation: SD)  
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ผลการวจิัย 
 ด้านการพัฒนาระบบ  เพื่อตอบสนองการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้งานท่ีมีหน้าท่ีและความตอ้งการท่ีต่างกนั 
ระบบจึงมีการแบ่งส่วนการใช้งานตามกลุ่มผูใ้ช้ 5 กลุ่ม คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ อาจารย์นิเทศก์ สถาน
ประกอบการ กรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายฝึกประสบการณ์ จึงท าให้ไดร้ะบบงานยอ่ย ๆ ได ้5 ส่วน
เช่นกนั ไดแ้ก่ ส่วนงานนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนงานอาจารย ์ส่วนงานสถานประกอบการ ส่วนงาน
กรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และส่วนงานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผลความสามารถของ
ระบบตามส่วนงานต่าง ๆ เป็นไปตามหนา้ท่ีและสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่ม โดยความสามารถของ
ระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีดงัน้ี  
 1. ส่วนงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์  สามารถจองสถานประกอบการ ดูรายงานปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพิ่มขอ้มูลสถานประกอบการใหม่ รายงานผลการตอบรับจากสถานประกอบการ/อนุมติัผล
การจองจากกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ สามารถปรับปรุงขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษาได ้
 2. ส่วนงานของอาจารย์ สามารถประเมินเฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีตนเองนิเทศก์และแสดงขอ้มูล
ตารางนิเทศกแ์บบละเอียด โดยสามารถปรับปรุงขอ้มูลส่วนตวัได ้ 
 3. ส่วนงานของสถานประกอบการ สามารถจดัการขอ้มูลนกัศึกษาในการดูแลของพี่เล้ียง ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษาเฉพาะท่ีเป็นนกัศึกษาในการดูแลของตนเอง รายงานตารางออกนิเทศก์ของอาจารย์
นิเทศก์ ปรับปรุงขอ้มูลส่วนตวัของพี่เล้ียง และเจา้หน้าท่ีของสถานประกอบการสามารถลงทะเบียนเป็นผูใ้ช้งาน
ระบบได ้
 4. ส่วนงานของกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพ สามารถจดัการผลอนุมติัสถานท่ีฝึกประสบการณ์ 
ในทะเบียนการจองของนกัศึกษา ปรับปรุงขอ้มูลส่วนตวั แสดงรายงานนกัศึกษาในแต่ละ section แสดงรายงาน
ทะเบียนการจองสถานประกอบการ แสดงขอ้มูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษา แสดงรายงานผลการ
ประเมินนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ทั้งจากอาจารยนิ์เทศกแ์ละจากสถานประกอบการ และจดัการกลุ่มนิเทศกน์กัศึกษาได ้ 
 5. ส่วนงานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพ สามารถจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
(section หมู่เรียน รายวชิา สาขาวชิา คณะ ปีการศึกษา สถานประกอบการ ) จดัการขอ้มูลแบบประเมินผลนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์ จดัการขอ้มูลการจองสถานประกอบการของนกัศึกษา และลงผลตอบรับจากสถานประกอบการได ้
 ส าหรับขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงรายงานการจองสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
รายงานขอ้มูลสถานประกอบการ รายงานผลการอนุมติัจากกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ รายงานผลการตอบรับ
จากสถานประกอบการ และตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มได ้
 จากความสามารถดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การพฒันาระบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถพฒันาไดต้รงตามขอบเขตของระบบงาน 



498 

 

 

 

 ด้านการหาประสิทธิภาพของระบบ  การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 4 ท่าน ไดค้่าเฉล่ียระดบัประสิทธิภาพ
ของระบบเท่ากบั 3.37 แสดงวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนมามีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี  การประเมินความคิดเห็นของ
ผูใ้ชง้านทัว่ไป  จ  านวน 30 คน ไดค้่าเฉล่ียระดบัประสิทธิภาพของระบบเท่ากบั 3.61 แสดงวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนมามี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านระบบทัว่ไปพิสูจน์ไดว้า่ ระบบการ
จดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี สามารถตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชร้ะบบ 5 กลุ่ม ไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
จึงท าให้ผลของการประเมินประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของน ้ าฝน จนัทจิรโกวิท (2544) ท่ีพฒันา
ระบบเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนัราชภฏัเชียงราย โดยใชภ้าษากลุ่ม open source คือ ภาษา ASP ในการพฒันาเวบ็
แอบพลิเคชนัและใช้โปรแกรม MySQL เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัการฐานขอ้มูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เกิดระบบท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลไดง่้าย มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน มีความถูกตอ้งแม่นย  าและสามารถ
ผลิตสารสนเทศไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
 การพฒันาระบบไม่ว่าเพื่อวตัถุประสงค์ใดก็ตาม เม่ือมีการน ามาประยุกตฺ์ใช้ร่วมกบัเทคโนโลยีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแล้วนั้น นอกจากจะยงัคงคุณสมบติัด้านการจดัการ และท าให้ขอ้มูลมีความยืดหยุ่นสามารถน ามาสร้าง
รายงานสารสนเทศไดต้ามวตัถุประสงคข์องงานขอ้มูล ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของการใชร้ะบบฐานขอ้มูลในการ
จดัเก็บแล้ว ยงัช่วยให้ผูใ้ช้ระบบท่ีมีจ านวนมากและอยู่คนละถ่ินท่ีสามารถท างานสอดคล้องกันเป็นล าดับขั้น 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดพ้ร้อมกนั ลดขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาได ้ 
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นักลงทุนบัญชีบริษทัหลกัทรัพย์ลงทุนตดัหน้าค าส่ังซ้ือขายขนาดใหญ่ 
ของนักลงทุนประเภทอืน่หรือไม่ ? 

DO PROPRIETARY INVESTORS FRONT RUN  
OTHER INVESTORS’ LARGE ORDERS? 

 
วรีะชัย ตั้งวจิิตรสกุล* 

Weerachai Tangvijitsakul 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีไดต้รวจสอบแบบแผนการซ้ือขายหุ้นของนกัลงทุนบญัชีบริษทัหลกัทรัพยใ์นช่วงค าสั่งซ้ือขาย
ขนาดใหญ่ของนกัลงทุนประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ นกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุนต่างชาติ นกัลงทุนสถาบนั และผูบ้ริหารบริษทั 
โดยใชข้อ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 
ทั้งน้ี นกัลงทุนบริษทัหลกัทรัพยมี์ยอดซ้ือขายท่ีผิดปกติในทิศทางเดียวกบัค าสั่งซ้ือขายขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ีวนัก่อน
การซ้ือขายขนาดใหญ่ของนกัลงทุนรายยอ่ยและผูบ้ริหารบริษทั แต่ไม่พบยอดขายท่ีผิดปกติในทิศทางเดียวกบัค าสั่งซ้ือ
ขายขนาดใหญ่ก่อนการซ้ือขายขนาดใหญ่ของนกัลงทุนต่างชาติและนกัลงทุนสถาบนั ผลวิจยัสามารถเป็นหลกัฐาน
ท่ีบ่งช้ีไดว้า่ มีการลงทุนตดัหนา้นกัลงทุนรายยอ่ยและผูบ้ริหารบริษทั ถึงแมว้า่การลงทุนแบบตดัหนา้ไม่ไดถู้กตรวจสอบ
ถึงความถูกตอ้งตามกฎหมายในท่ีน้ี แต่การลงทุนแบบตดัหนา้หรือท่ีเรียกวา่ “กาฝาก” ถือวา่ผิดจรรยาบรรณของนกั
ลงทุนและส่งผลใหต้ลาดทุนขาดประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: การลงทุนตดัหนา้, นกัลงทุนบญัชีบริษทัหลกัทรัพย,์ แบบแผนการซ้ือขายของนกัลงทุนบญัชีบริษทั 
                 หลกัทรัพย,์ ค าสั่งซ้ือขายขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
* นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาการเงิน  คณะบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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ABSTRACT 

 The research aimed to investigate the plan of the stock trading of the investors in the estate company in 
the period of large order events of the investors such as of individual, foreign, institution and insider investors. 
The data were collected from Stock Exchange of Thailand (SET) during March 2007 to December 2009. The property 
investors were not statistically significant in the same direction as the impending large orders, before the event 
date of individual and insider large order events. The results also showed the evidence of front running acting as a 
group, after removing to the other explanations. Although the legality of front running was not identified in this 
paper, the front running or parasitic trading did not comply with the code of conduct, making the market far from 
efficiency. 
Keywords: front run.  proprietary investors.  proprietary trading pattern.  large orders. 
 

INTRODUCTION 
This paper investigates proprietary trading pattern around large order events of all investor types (i.e. 

individual investors, foreign investors and institutional investors) and also insiders to examine whether proprietary 
investor type front runs other investor types by exploiting material non-public information, in anticipation of price 
impact. Especially in small emerging equity market like the Stock Exchange of Thailand (SET), large trades of 
these investors potentially cause price movement. In addition, hedging regarding to this material non-public 
information is also categorized as front running. Front running is illegal if the trading is based on advance knowledge 
of impending large orders of other investors. For example, broker trades for his own account from knowing impending 
large orders of his clients, or trades for his own account before convincing his client to buy the same stock. On the 
other hand, front running is legal if the trading is based on appropriately acquired information or public information. In 
other words, the legality of front running does not depend on how much profit it makes but depends on information it 
uses. Front running using prohibited information is considered to be a crime which can be prosecuted by law. 
Although the legality of front running is not identified in this paper, the front running or parasitic trading is unfair 
to other market participators who trade based on their own skills. When the investors are front run, they would 
either get the inferior prices or can trade for fewer stocks at their acceptable price. In other words, the front 
runners suck the liquidity out of the market before the investors can trade. In turn, when the investors have no 
incentive to trade due to more trading cost from front runners, the price is not adjusted to the fair price or it is 
slowly adjusted to the fair price. Finally, the market is far from efficiency. 
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BACKGROUND AND LITERATURE REVIEW 
Front-running, caused by the conflicts of interest, has been occurring since the past. There is little empirical 

literature on front-running because it is difficult to directly test with the limitation of the sensitive data. Heidle 
and Li (2003) find the evidence of front-running before analyst recommendations. Also called recommending 
market makers, recommending analysts significantly and increasingly quote at the inside bid (ask) in the hour and 
a half before upgrades (downgrades), whereas their ask (bid) quotes do not change. The evidence suggests the 
information leakage between research and trading departments in the same brokerage house. Bernhardt and Taub 
(2008) suggest the evidence of front running from market makers by trading in the same direction as future 
liquidity flow based on fundamental in the first period and then trade reverse with non-fundamental in the second 
period. Therefore, they can smooth their profits intertemporally. Juergens and Lindsey (2009) find that market 
makers, within the same firm of analysts, increase trading volume before analyst recommendation in the same 
firm suggesting the information leakage. They also find high abnormal short sells prior to analyst downgrades. 
Moreover they provide evidence that some investors could access information prior to the official release. On the 
other hand, Blau and Wade (2012) reexamine the short selling activities before analyst recommendation changes 
the same as Juergens and Lindsey (2009) and find that there are high abnormal short sells prior to both analyst 
downgrades and upgrades. They suggest that short sellers do not have private information of upcoming analyst 
recommendations. Anand and Subrahmanyam (2008) suggest that although intermediaries contribute more to 
price discovery than their clients, they do not illegally trade or front run large orders of their customers. On the 
other hand, they are skillful and can trade at lower cost which enable them to trade more efficiently and more 
frequently on their information. 

Chen, Hanson, Hong and Stein (2007) suggest that hedge funds front runs distress mutual funds by selling 
ahead of mutual funds. Consistent with Chen, e (2007), Khan and Lu (2011) suggest that short sellers front run 
insider sales. They find that there is a significant increase of short sales just the day before announcement of large 
insider sales, but not for small insider sales. They conclude that the front running is facilitated by the information 
leakage of impending large insider sales. 
 

RESEARCH OBJECTIVES 
 Examining front-running of proprietary investors through large orders of individual, foreign, institution 
and insider investors is constructed for the three reasons. First, proprietary investors are often alleged to involve 
with trading on inappropriately acquired information because most of them affiliate with brokerage firms, which 
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possibly provide prohibited source. To answer the question, we need to know proprietary trading pattern around 
the large order events of other investor types. These large order events potentially cause price impact which favors 
front runners, thus they would trade around the large order events expecting benefit from price movement. Second, 
there are few empirical studies about trading pattern of proprietary investors, who start demonstrating such significant 
volume, in emerging market like SET. This paper provides the evidence of how they respond to such interesting 
events like large order events of other investor types. Third, a number of empirical studies investigate the trading 
behavior of intermediaries around analyst recommendations suggested by Heidle and Li (2003) and by Juergens 
and Lindsey (2009), or around private information suggested by Khan and Lu (2011) to examine whether there is 
the information leakage. Whereas, this study investigates proprietary trading pattern around large order events of 
other investor types, which has never been done before, to examine whether the proprietary investors front run 
other investors from knowing their impending large orders. Unlike most of the literature studies which investigate 
abnormal short sells, this paper investigates trading pattern using all transactions from proprietary investor type, 
including both long and short transactions. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 The intraday transaction data of all investor types are obtained from the Stock Exchange of Thailand, and 
insider trading data is obtained from report announced by SEC. The sample period is from January 2007 to December 
2009 in which the proprietary trades seem intense (the proprietary trading value accounts for 7%, 10% and 12% 
of total market trading value in 2007, 2008 and 2009 respectively). Although there are 39 proprietary investors 
during the sample period, the orders are submitted only from several proprietary investors. The large buys (sells) 
of each investor type are defined as top 10% daily net buy (sell), as percentage of shares outstanding, of all daily 
trades in the sample period from March 29, 2007 to December 16, 2009. 
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The estimation window is [-30, -11] trading days before the event date. 
The event window is [-10, +10] trading days around the event date. 

 

This paper uses the event study approach, applied from Brown and Warner (1985), MacKinlay (1997), 
and Campbell, Lo and MacKinlay (1997, Ch.4). The 8 events constructed in this paper are large buy and large sell 
events of individual, foreign, institution and insider investors. Day 0 is the event date when large buys(sells) of 
each investor are executed. For each event, transactions are grouped into daily net buy or net sell. The estimation 
window, used to estimate normal or expected daily net buy or net sell, is the [-30, -11] trading day window when 
day 0 is the large order date of each investor type. The event window, or the test window, is the [-10, +10] trading 
day window when day 0 is the large order date of each investor type. Sample events are excluded if they have 
earnings announcement within 15 trading days because buys and sells of front runners must be executed from 
knowing impending large orders, not from anticipation of good or bad earnings announcement. In addition, the 

Table 1: The criteria of  sample selection and the number of observations 

No Criteria 
The Number of Observations 

Individual Foreign Institution Insider 
Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell 

1 All transactions of the investor (million 
transactions) 

24.017 24.017 15.657 15.657 5.707 5.707 0.012 0.012 

2 Aggregating transactions into daily 184,745 184,745 175,424 175,424 68,381 68,381 10,070 10,070 
3 Keeping transaction dates in the 

window from 29 March 2007 to 16 
December 2009 

174,571 174,571 165,778 165,778 64,533 64,533 9,609 9,609 

4 Exclude events with earnings 
announcement within 15 days 

86,618 86,618 82,016 82,016 32,665 32,665 5,595 5,595 

5 Select large buy/sell of the investor 8,661 8,661 8,201 8,201 3,266 3,266 559 559 

6 
Keeping only the first day as distinct 
buy/sell 2,807 2,705 2,608 2,657 1,152 1,238 313 303 

7 Exclude events with no trade in 
estimation window 

2,624 2,536 2,437 2,492 1,125 1,189 296 290 

8 
Exclude events with no trade in event 
window 2,192 2,100 2,020 2,070 1,031 1,060 110 136 

Final Sample Events 2,192 2,100 2,020 2,070 1,031 1,060 110 136 
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earnings announcement weeks are excluded from estimation window, which is used to calculate daily normal or 
expected buy (sell) of proprietary investors. 

As percentage of shares outstanding, the abnormal volume of stock i on day t ( ,i tA ) is calculated as 
follow: 
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,i tV  is the daily net buy or net sell for stock i on day t. iV  is the expected trading volume in estimation window for 
stock i. iT is the number of trading days in estimation window for stock i. The t-statistics of each day in the event 
window are calculated as follow: 
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tA  is the average abnormal volume across all stocks on day t. tN  is the number of sample securities whose 
abnormal volumes are available on day t. ˆ( )tS A  is the standard deviation from time series of average abnormal 

volume. A  is the average of tA  in the estimation window from day t = -30 to day t = -11. 
 

EMPIRICAL RESULTS 
For the individual large buy event, the proprietary investors have positive daily abnormal volumes 4 days 

before the event date and the magnitudes also increase every day until the day before the event date. The daily 
abnormal volumes increase sharply to the peak just one day before the event date. On the event date, the proprietary 
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investors reverse their trades to sell against individual large buys. The daily abnormal volumes are significant on 
day -2, -1, 0, 1, 4 and 7. The result suggests that the proprietary investors trade ahead of individual large buys 
several days prior to the event date. Then, they reverse their trades on the event date. This implies the knowledge 
of liquidity traders because they buy the stocks several days before the event date and sell them on the event date. 
For the individual large sell event, the proprietary investors have negative daily abnormal volumes 2 days before 
the event date. It peaks and is statistically significant on day -2, but it is not economically and statistically significant on 
day -1. The result suggests that the proprietary investors trade ahead of individual large sells several days prior to 
the event date. 

For the foreign large buy event, the signs of daily abnormal volumes of the proprietary investors always 
change with increasing magnitude in [-5, -1] trading days before the event date. They are statistically significant 
on day -3, -2 and -1. Although there is the significant positive abnormal volume just one day before event date, 
but the magnitude is not much different to those of the two days before that. The result suggests that the proprietary 
investors act as liquidity providers rather than front runners. Therefore, they do not front run foreign large buys. 
For the foreign large sell event, the daily abnormal volume is significant only on day -5 in [-5, -1] trading days 
before the event date. Although there are negative abnormal volumes for 2 days before the event date, they are not 
statistically significant. The result suggests that the proprietary investors do not front run foreign large sells. 

For the institution large buy event, although the daily abnormal volumes of proprietary investors are positive 
for day -2 and -1 in [-5, -1] trading days before the event date, they are not statistically significant. This suggests 
that the proprietary investors do not trade ahead of institution large buys. For the institution large sell event, the 
daily abnormal volumes of proprietary investors are positive and statistically significant on day -3 and -2 which 
implies that they do not concern about the impending institution large sells. Although the daily abnormal volume 
is negative on day -1 but it is not statistically significant. This suggests that the proprietary investors do not front 
run institution large sells. 

For the insider large buy event, the daily abnormal volumes are positive and vary from 0.0031% to 
0.0049% of shares outstanding from day -8 to -3 except day -4 in which the daily abnormal volume is -0.0043% of share 
outstanding. These daily abnormal volumes are at the same level and not statistically significant. The daily abnormal 
volumes start increasing sharply on day -2 and peak on day -1. Additionally, these abnormal volumes are statistically 
significant. This suggests that the proprietary investors trade ahead of insider large buys. This implies the knowledge  
of liquidity traders because they buy the stocks just 2 days before the event date and sell them on the event date. 
For the insider large sell event, the daily abnormal volumes are insignificantly positive varying from 0.0024%    
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to 0.0069% of shares outstanding in [-5, -1] trading days, except day -1 in which the daily abnormal volume is 
significantly negative with the largest magnitude compared to those in [-10, +10] trading days around the event. 
This suggests that the proprietary investors trade ahead of insider large sells just one day before the event date. 

 
Table 2:  The proprietary daily abnormal volume in the event window, [-10, +10] trading days around the event  
               date  
 

Event 
Day 

The Daily Abnormal Volume 
Individual Foreign Institution Insider 

Buy Sell Buy Sell Buy Sell Buy Sell 
-10 -0.0003 -0.0025 -0.0024* -0.0017* -0.0009 0.0015 0.0224 0.0126 
-9 -0.0007 0.0034* 0.0014 -0.0016* 0.0002 -0.0017 0.0089 0.0076 
-8 0.0004 0.0014 0.0014 -0.0003 -0.0008 0.0014 0.0049 0.0008 
-7 -0.0004 -0.0018 -0.0027* 0.0000 -0.0005 0.0010 0.0069 -0.0076 
-6 0.0000 -0.0002 0.0007 0.0013 0.0002 0.0027* 0.0040 0.0068 
-5 -0.0018 0.0025 0.0014 -0.0025*** 0.0003 -0.0007 0.0043 0.0024 
-4 0.0004 -0.0002 -0.0012 -0.0003 0.0015 -0.0006 -0.0043 0.0069 
-3 0.0012 0.0018 0.0024* 0.0001 -0.0009 0.0024* 0.0031 0.0024 
-2 0.0033** -0.0035* -0.0030** -0.0006 0.0007 0.0040*** 0.0234** 0.0064 
-1 0.0069*** -0.0001 0.0034** -0.0008 0.0010 -0.0019 0.0464*** -0.0110* 
0 -0.0215*** 0.0178*** 0.0002 0.0004 0.0033*** 0.0008 -0.0225** -0.0006 
1 -0.0061*** -0.0057*** -0.0020 -0.0019** -0.0003 0.0021 0.0206* 0.0037 
2 0.0015 -0.0012 -0.0003 -0.0006 0.0011 -0.0021 0.0036 -0.0108* 
3 0.0007 0.0013 0.0011 0.0017* 0.0010 0.0002 0.0212* -0.0058 
4 -0.0043*** 0.0010 0.0003 -0.0009 0.0012 -0.0021 0.0287** -0.0014 
5 0.0000 -0.0001 -0.0013 0.0003 -0.0021* 0.0006 -0.0036 -0.0011 
6 0.0000 -0.0001 -0.0003 0.0014 0.0017 0.0007 -0.0059 0.0010 
7 -0.0034** 0.0007 0.0003 0.0003 -0.0016 0.0008 0.0097 0.0013 
8 -0.0021 0.0003 0.0007 0.0002 0.0020* 0.0004 -0.0150 -0.0082 
9 -0.0009 0.0008 0.0003 -0.0027*** 0.0014 -0.0001 -0.0001 0.0149** 
10 0.0014 -0.0013 -0.0006 0.0012 0.0003 -0.0009 0.0059 0.0004 

 

*, **, *** denote the two-tailed statistical significance at 10%, 5%, and 1% level, respectively. 
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CONCLUSION 
Using intraday data from the Stock Exchange of Thailand during 2007 to 2009, the proprietary trading 

pattern is investigated around other investors’ large order events to examine whether they front run other investors.  
The daily abnormal volume suggests the evidence of front running for the individual and insider large order 
events, but not for the foreign and institution large order events, after removing other explanations (earnings 
announcements, reverse causality). 

Other possible explanations of the proprietary abnormal volume ahead of other investors are ruled out. 
Except the one that the proprietary investors are informed traders, so they move before the large orders of other 
investors. However, there are many events for each large order event type, ranging from 110 to 2,192 events. It is 
hard to convince that the proprietary investors could be informed traders and always trade before other investors 
for all events in each large order event type. If the proprietary investors persistently trade ahead other investors’ 
large orders for most of events, the front running is strong enough to explain this phenomenon rather than the 
informed traders. 

Unfortunately, the limitation of data allows testing at the aggregate proprietary investors. Therefore, the 
specific proprietary investor could not be matched with the large orders from the specific broker. There is a possibility 
that the large orders and the proprietary orders come out from different brokerage firms. If so, they do not front 
run others’ investors. However, the result can explain the trading pattern of proprietary investors as a group. 

 

RECOMMENDATION 

 This research does not cover how the proprietary investors front run but provide the evidence of front running 
through the investigation of proprietary trading pattern. The way to front run is either to trade ahead of client 
orders or to convince the client to trade the same stock that the proprietary investors have already traded. The 
empirical studies often suggest that there are the information leakages of analyst recommendations, which are 
consistent with the latter. The further study about the proprietary trading patterns around the analyst recommendations 
could answer whether there is the leakage of information. If so, it could provide stronger evidence of front running. 
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การส่ือสารเพือ่การจดัการของกลุ่มผู้น าท้องถิน่ภายใต้วกิฤตการณ์ จากการปะทะกนั
บริเวณชายแดนไทย – กมัพูชา: กรณศึีกษา อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

COMMUNICATION FOR MANAGEMENT OF LOCAL LEADERS UNDER 
THE CRISIS OF THE THAI-CAMBODIA BORDER CONFLICT: 

CASE STUDY OF KANTARALAK DISTRICT, SISAKET PROVINCE 
 

ศรัญญู ประกอบกจิ*     
 Saranyoo Prakobkit 

 

บทคดัย่อ  
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์คือ  1) ศึกษาบทบาทในการส่ือสารของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินภายใตว้ิกฤตการณ์
จากการปะทะกนับริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ  และ  2) ศึกษาการส่ือสาร
เพื่อการจดัการของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินภายใตว้ิกฤตการณ์จากการปะทะกนับริเวณชายแดนไทย - กมัพูชา อ าเภอ
กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า 
บทบาทของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินในการส่ือสาร ไดแ้ก่  1) บทบาทในการส่ือสารระหวา่งบุคคล  2) บทบาทในการ
ส่ือสารขอ้มูล  3) บทบาทในการส่ือสารเพื่อจดัการทอ้งถ่ิน และ 4) บทบาทในการส่ือสารศาสนา  ส่วนการจดัการส่ือสาร
ของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ิน มีลกัษณะดงัน้ี  1) การส่ือสารดา้นอ านวยการในการประสานงานเครือข่าย  2) การส่ือสาร
ดา้นอ านวยการในการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั  3) การส่ือสารดา้นการปฏิบติัการเพื่อการอพยพ  และ 4) การส่ือสาร
ดา้นการปฏิบติัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในพื้นท่ี    
ค าส าคัญ: ผูน้ าทอ้งถ่ิน, การส่ือสารเพื่อการจดัการ, ชายแดนไทย - กมัพชูา 
 

ABSTRACT 
 This qualitative research was conducted to study the communication for management of local leaders under 
the crisis of the Thai-Cambodia border conflict at Kantaralak District, Sisaket province, Thailand. The purposes 
of the research were to study communication roles and communication for management of local leaders. The 
researcher collected data by using in-depth interviews. According to the findings, there were four communication 
roles of the leaders, which were interpersonal communication roles, informational communication roles, local 
 
 
* นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยันเรศวร 
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management communication roles, and religious communication roles. The leaders’ communication management 
could be categorized in four aspects, as follows: communication for liaison management, communication for 
liaison with other parties, communication for refugee management, and communication for security 
management. 
Keywords: local leader.  communication for management.    Thai – Cambodia border. 
    

บทน า  
 ประเทศไทยและประเทศกมัพชูามีการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และการคา้ ส่วนใหญ่ผ่านความร่วมมือระดบัทวิภาคีมายาวนาน รวมทั้งมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพฒันาพื้นท่ี
ชายแดนเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกนัในทอ้งถ่ิน จนกระทัง่ในปีพุทธศกัราช 2550  มีเหตุการณ์ท่ีกมัพูชาไดข้อข้ึน
ทะเบียนปราสาทพระวหิารเพียงล าพงั ส่งผลให้เกิดความคลุมเครือในประเด็นพื้นท่ีพิพาท น ามาซ่ึงสถานการณ์ความ
ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา เร่ิมจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองระหวา่งประเทศ จนสุดทา้ยจึงเกิดการปะทะ
กนัระหวา่งกองก าลงัไทยและกมัพชูาข้ึน (จณญัญา ภิญญาวธัน์ และวรียา หยกึประเสริฐ, ออนไลน,์ 2543)   
  วกิฤตการณ์เร่ิมชดัเจนมากข้ึนในปีพุทธศกัราช 2551 และบานปลายถึงขั้นรุนแรงในปีพุทธศกัราช 2554 โดย
หมู่บา้นภูมิซรอล ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกติดกบับริเวณ
ปราสาทพระวิหาร (กรมทหารพรานท่ี 23, วีดิทศัน์, 2548) ก็ไดรั้บผลจากการปะทะกนัระหวา่งกองก าลงัไทย
และกัมพูชาอย่างรุนแรง ด้วยลักษณะท่ีตั้ งทางภูมิประเทศ หมู่บ้านภูมิซรอลเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเอง
ชายแดน ในส่วนระบบป้องกนัจะมีการสร้างหลุมหลบภยัแบบคนัดินเป็นคูรอบหมู่บา้น มีหอกระจายข่าวและ
วิทยุติดต่อส่ือสารกบัหน่วยทหารและต ารวจตระเวนชายแดน มีการเตรียมตวัเพื่อจดัการกบัวิกฤตการณ์ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากผลของความไม่สงบบริเวณชายแดน รวมถึงผูน้ าในท้องถ่ินและตัวแทนชาวบ้านจะได้รับการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัหมู่บา้นชายแดน การใชอ้าวุธ การป้องกนัตวั (อิทธิโชติ ช่วงฉ ่า, 2547, หนา้ 15) และ
เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตความเป็นอยูป่ลอดภยั “กลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ิน” จึงควรมีบทบาทในการส่ือสารและมี
วิธีการส่ือสารเพื่อการจดัการท่ีดีและเหมาะสม เพื่อติดต่อประสานงานกบัประชาชนในทอ้งถ่ินและหน่วยงาน
ราชการในการรับมือกบัวกิฤตการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน   
 ผูน้ าทอ้งถ่ินถือเป็นส่ือบุคคลภายในท่ีมีบทบาทส าคญัต่อทอ้งถ่ินอยา่งมาก เน่ืองจากมีความใกลชิ้ดสนิท
สนมกบัชาวบา้น เป็นผูน้ าความคิด รู้สภาพปัญหา และมีทกัษะในการส่ือสาร (จนัทร์ทิพย ์ปาละนนัทน์, 2545,
หน้า 5) โดยความส าคญัของผูน้ ากบัการส่ือสารเห็นไดช้ดัเจนจากบทบาทผูน้ าในการเป็นเครือข่ายการส่ือสาร
เพื่อท าใหเ้กิดความสงบสุขเรียบร้อยในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยผูน้ าทางศาสนาและผูน้ าทอ้งถ่ิน มี
บทบาทหลกัในฐานะเป็นผูส่้งสาร เป็นจุดไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัและเป็นแหล่งตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลข่าวสารของประชาชน ซ่ึงผูน้ าทั้งสองประเภทมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มคนตลอดเวลา และมี
บทบาทในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
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 จากท่ีกล่าวมา สะทอ้นใหเ้ห็นประเด็นส าคญัท่ีน่าสนใจ และควรค่าแก่การศึกษาวิจยั คือ วิกฤตการณ์ใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะฉุกเฉินและมีความโกลาหล อนัเป็นผลกระทบจากการปะทะกันบริเวณชายแดนไทย – 
กมัพูชา น ามาซ่ึงความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสิ์น กลุ่มผูน้ ามีบทบาทหน้าท่ีในการส่ือสารและส่ือสารเพื่อ
จดัการทอ้งถ่ินอยา่งไร โดยผูว้ิจยัเนน้ศึกษาบทบาทของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินในมิติการส่ือสารการเมือง และมิติการ
ส่ือสารชุมชน เพื่อน าเสนอองคค์วามรู้ใหม่ดา้นการศึกษาบทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ินภายใตบ้ริบทวิกฤตการณ์อนั
เน่ืองมาจากภาวะสงคราม 
  

กรอบแนวคดิและทฤษฏ ี 
 แนวความคิดเก่ียวกบัภาวะวกิฤตในมิติดา้นความมัน่คง (กรมประชาสัมพนัธ์, 2545) หมายถึง เหตุการณ์
ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ เช่น กรณีท่ีประเทศไทยอาจมีภยัคุกคามดว้ยก าลงัทหารจากภายนอกประเทศ 
หรือถูกคุกคามดว้ยก าลงัทหารในบริเวณชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งไดผ้ลกระทบจากปัญหาการสู้
รบของประเทศเพื่อนบา้นท่ีส่งผลต่อชีวติความเป็นอยูข่องราษฎรในบริเวณชายแดน ท าให้ไม่สามารถจะด าเนิน
ชีวิตตามปกติสุขได ้เป็นตน้ โดย Slaikeu (1984, p. 53) กล่าววา่ สถานการณ์ท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤตนั้นเป็นเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดมาก่อน มีลกัษณะของความฉุกเฉิน ซ่ึงมีผล 
กระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงมีผลกระทบต่อสาธารณชน เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน
จ านวนมาก  
 แนวคิดการส่ือสารเพื่อการจดัการ สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2549, หน้า 31-41) กล่าวว่า หัวใจของการ
ส่ือสารเพื่อการจดัการอยู่ท่ีความสามารถในการรวบรวมกิจกรรมการส่ือสารเพื่อน ามาใช้ในการจดัการและ
ด าเนินกิจกรรม โดยกิจกรรมทางการส่ือสารเพื่อการจดัการมีทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ส่ือพื้นฐานภายใน 
ส่ือเพื่อพฒันาภาพลกัษณ์ภายนอก ส่ือเพื่อการช้ีแจง ส่ือเพื่อการผลกัดนั ส่ือสนทนา และส่ือดั้งเดิม 
 เห็นไดว้า่ วกิฤตการณ์จากการปะทะกนัระหวา่งระหวา่งชายแดนไทย – กมัพชูา เป็นภยัคุกคามจากก าลงั
ทหารภายนอกประเทศ ซ่ึงไดร้บกวนการด าเนินชีวิตและท าให้เกิดความรู้สึกไม่มัน่คงกบัชาวบา้นในทอ้งถ่ิน 
ความเสียหายไดส่้งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ บทบาทของผูน้ าและการส่ือสารเพื่อการจดัการจึงเขา้มามี
ความส าคญัต่อการจดัการทอ้งถ่ินในการสร้างความสงบเรียบร้อย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  ศึกษาบทบาทของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินในการส่ือสารภายใตว้ิกฤตการณ์จากการปะทะกนับริเวณชายแดน
ไทย – กมัพชูา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ     
            2.  ศึกษาการส่ือสารเพื่อการจดัการของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินภายใตว้ิกฤตการณ์จากการปะทะกนับริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพชูา อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ     
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วธิีด าเนินการวจิัย  
ขั้นตอนท่ี 1 คดัเลือกทอ้งถ่ินเพื่อศึกษาเปรียบเทียบและคดัเลือกพื้นท่ี เพื่อน ามาเป็นกรณีศึกษา โดย

พิจารณาจากการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มผูน้ า ผลกระทบในส่วนของกองก าลงัแนวหลงัจากวกิฤตการณ์  
ขั้นตอนท่ี 2 คดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลและสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัของผูใ้ห้ขอ้มูลว่า เป็นคนใน

ทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นพื้นท่ีตลอดช่วงเวลาวกิฤตการณ์ เป็นผูน้ าท่ีมีบทบาท มีอ านาจในการสั่งการ เป็นบุคคลท่ีผูค้นใน
หมู่บา้นรู้จกัทัว่ถึง  และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in – depth interview) โดยใชแ้นวค าถามแบบปลายเปิด (open – 
ended question) กบัผูน้ าทอ้งถ่ิน 6 ท่าน ไดแ้ก่  
 1.  นายวีระยุทธ ดวงแกว้  ก านนัต าบลเสาธงชยั และผูใ้หญ่บา้นภูมิซรอลหมู่ท่ี 12  อ าเภอกนัทรลกัษ์
 2.  นายบุญเกิด แตะตอ้ง ประธานสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์
 3.  นายวิชญ์ภาส บุญเลิศ หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล
เสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์
 4.  นางเพชรมณี ทบลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและตวัแทนชาวบา้นต าบลเสาธงชัย 
อ าเภอกนัทรลกัษ ์
 5.  นายบรรยงค ์ตั้งสุข ผูใ้หญ่บา้นภูมิซรอลหมู่ท่ี 13 ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์
 6.  นางค าดี แตะตอ้ง ผูใ้หญ่บา้นภูมิซรอลหมู่ท่ี 2 ต าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ ์
 

ผลการวจิัย 
  ส่วนที่ 1  บทบาทของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินในการส่ือสารภายใตว้ิกฤตการณ์จากการปะทะกนับริเวณ
ชายแดนไทย – กมัพชูา ท่ีอ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ พบวา่    
              1.  บทบาทในการส่ือสารระหวา่งบุคคล ผูน้ าถือเป็นจุดศูนยร์วมอ านาจ มีอ านาจเป็นทางการคือ การเป็นตวัแทน
ทอ้งถ่ินในการประสานงานกบัหน่วยงานของภาครัฐในช่วงวิกฤตการณ์และส่ือสารกบัประชาชน ซ่ึงโดยมากเป็นการ
ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ต าบลเสาธงชยัมีก านนัเป็นผูจ้ดัการงานสายปกครองหมู่บา้นภูมิซรอลทั้ง 13 หมู่บา้น เป็น
หวัหนา้ของผูใ้หญ่บา้นทั้งหมด โดยมากจะส่ือสารกนัอยา่งค่อนขา้งไม่เป็นทางการภายในกลุ่มผูน้ าและชาวบา้น 
แต่เม่ือเกิดวกิฤตการณ์รุนแรง ผูน้ าจะมีความเด็ดขาดในมิติของอ านาจและการสั่งการ เพื่อให้การด าเนินกิจการใด ๆ ก็
ตามเกิดความปลอดภยัสูงสุด ทนัเหตุการณ์และรวดเร็ว ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีเกิดวกิฤตการณ์ผูน้ าสามารถส่ือสารและ
สั่งให้ด าเนินการใด ๆ ไดท้นัที โดยไม่รอค าสั่งแบบบนลงล่างจากหน่วยงานราชการ เน่ืองจากเป็นภาวะของความ
โกลาหลฉุกเฉิน เช่น การสั่งใหอ้พยพทนัทีขณะท่ีเกิดวิกฤตการณ์รุนแรง ส่งผลให้ผูน้  าทอ้งถ่ินตอ้งมีการใชบ้ทบาท
ในการส่ือสารหลากหลายในเวลาเดียวกนั ทั้งบทบาทของผูส้ั่งการและผูรั้บค าสั่ง ส าหรับการเป็นตวัแทนผู้
ประสานงานในช่วงวกิฤตการณ์ กลุ่มผูน้ ามีการรวมตวักนัเพื่อประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อรายงานวา่มีส่ิงผิดปกติใดบา้ง
ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ผูน้ ายงัมีบทบาทในการส่ือสารเพื่อประสานให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบา้นดว้ยการส่งสาร
ผา่นหอกระจายข่าวและการป่าวประกาศ เพื่อใหเ้ขา้หลุมหลบภยัหรือรอการอพยพ                  
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2.  บทบาทในการส่ือสารข้อมูล ในบริบทของวิกฤตการณ์อนัเน่ืองมาจากการปะทะกันนั้น พบว่า 
ประเด็นส าคญัด้านขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งคือ ความปลอดภยั ความลบัของข่าวสาร การส ารวจความเสียหาย การ
บรรเทาสาธารณภยั เส้นทางการอพยพ และส่ิงผิดปกติในทอ้งถ่ิน ด้วยการเป็นผูเ้ฝ้าสังเกต คอยสอดส่องคน
แปลกหนา้ จบัตามอง และน ามาคุยกนัระหวา่งผูน้ าดว้ยกนั ผูน้ าถือเป็นศูนยก์ลางของการเผยแพร่ขอ้มูล โดยทาง
อ าเภอจะติดต่อมาท่ีก านนัและองค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนของการปกครองก านนัจะส่งสารหรือขอ้มูล
ใหก้บัผูใ้หญ่บา้น รวมถึงส่งสารดว้ยหอกระจายข่าวใหก้บัชาวบา้นเก่ียวกบัสถานการณ์ในช่วงวกิฤตอีกดว้ย 
              3.  บทบาทในการส่ือสารเพื่อจดัการทอ้งถ่ินโดยมากคือการจดัการเร่ืองทรัพยากรกบัคน การเจรจาไกล่เกล่ีย
เร่ืองผลประโยชน์ การเจรจาให้อพยพออกจากพื้นท่ีในช่วงมีวิกฤตการณ์รุนแรง เช่น การโนม้นา้วให้ชาวบา้นอพยพ
ออกจากพื้นท่ี การส่ือสารระหวา่งผูน้ าดว้ยกนัในการรักษาความสงบเรียบร้อยในทอ้งถ่ินเวลาท่ีลูกบา้นไม่อยูอ่นั
เน่ืองมาจากได้อพยพไปอยู่ท่ีศูนยอ์พยพกนัหมด เป็นตน้ ผูน้ ายงัตอ้งเป็นผูรั้บมือกบัความยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนอนั
เน่ืองมาจากอุปสรรคทางการส่ือสาร เช่น สัญญาณโทรศพัท์ถูกตดั เสียงระเบิดดงัจนไม่สามารถส่ือสารกนัได ้
เป็นตน้    
              4.  บทบาทในการส่ือสารศาสนา บทบาทน้ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมไทยและพุทธศาสนาท่ีเป็นทุน
ทางจิตใจของกลุ่มผูน้ าและชาวบา้น โดยผูน้ ามีหลกัปฏิบติัในการท างานท่ีเป็นธรรม ค านึงถึงความสุขมวลรวม
มาก่อน และชาวบ้านเองก็จะเคารพผูน้ า ศรัทธาในระบบอาวุโส ยกย่องเทิดทูนให้เกียรติผูน้ า ซ่ึงในช่วง
วิกฤตการณ์พบว่า บทบาทการเป็นผูส่ื้อสารเพื่อให้ก าลงัใจ (moral support) ของผูน้ าส าคญัมาก เน่ืองจาก
ชาวบา้นเรียกร้องและอยากเห็นหนา้ผูน้ า ไม่วา่จะเป็นช่วงการอพยพและขณะอยูใ่นศูนยอ์พยพก็ตาม ส่วนกลุ่ม
ผูน้ าเองก็ได้ปฏิบติัตามหลักคุณธรรมผ่านบทบาทเก่ียวกับการส่ือสารศาสนา ได้แก่ บทบาทของการเป็น
ผูรั้บผิดชอบ เช่น เป็นผูป้ระกาศข่าวเดินทางรอบหมู่บา้น เส่ียงภยัออกมารวบรวมชาวบา้น แมว้่าตนเองจะตอ้ง
เส่ียงกบัการโดนระเบิดก็ตาม และการเป็นผูเ้สียสละ เช่น เร่ืองงบประมาณ อุปกรณ์ และยานพาหนะ  
              ส่วนที่ 2  การส่ือสารเพื่อการจดัการของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินภายใตว้ิกฤตการณ์จากการปะทะกนับริเวณ
ชายแดนไทย - กมัพชูา ท่ีอ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ พบวา่    
 1.  การส่ือสารเพื่ออ านวยการในการประสานงานเครือข่าย (communication for liaison management) 
เป็นรูปแบบการส่ือสารเพื่อการจดัการท่ีพบมากในบทบาทการส่ือสารระหว่างบุคคล โดยเฉพาะการวางแผน
เตรียมการในช่วงแรกของวิกฤตการณ์ จะมีการสั่งการจากอ าเภอมาท่ีฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารของทอ้งถ่ิน 
ดว้ยส่ือพื้นฐานภายใน คือ หนงัสือระหว่างหน่วยงาน เร่ิมตั้งแต่การตรึงก าลงัเผชิญหน้าระหว่างทหารไทยกบั
ทหารกมัพูชา ในส่วนของประกาศ ค าสั่ง พบการส่ือสารทางเดียวเท่านั้น ทางอ าเภอจะเป็นผูส่้งสาร ถ่ายทอด
ขอ้มูลและระเบียบแผนงานต่าง ๆ แต่อยา่งไรก็ตาม ช่วงวกิฤตการณ์รุนแรงการส่ือสารจะใชโ้ทรศพัทม์ากท่ีสุด  
 2.  การส่ือสารเพื่ออ านวยการในการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั (liaison with other parities) พบมากใน
การส่ือสารเพื่อจดัการทอ้งถ่ินทั้งในภาวะปกติและช่วงวกิฤตดว้ยส่ือพื้นฐานภายใน เช่น การประชุมช้ีแจงวางแผนเพื่อ
สร้างความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัสถานรองรับผูบ้าดเจ็บ เส้นทางอพยพชาวบา้น เส้นทางล าเลียงพลทหาร เป็นตน้ 
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การใชส่ื้อสนทนา เช่น การสนทนาต่อหนา้แบบตวัต่อตวัเพื่อวางแผนวนัต่อวนัผา่นการประชุมกลุ่มยอ่ยหรือวิทยุ
ส่ือสาร อีกทั้งส่งขอ้มูลการปะทะดว้ยเคร่ืองส่งสัญญาณภายในหลุมหลบภยั 
 3.  การส่ือสารเพื่อปฏิบติัการในการอพยพ (communication for refugees management ) ช่วงเวลาน้ีบทบาท
ในการส่ือสารศาสนามีความจ าเป็นในมิติความสัมพนัธ์ของผูน้ ากบัชาวบา้น ผูน้ า คือ ส่ือบุคคลท่ีส าคญั ดว้ยการ
เป็นผูแ้จง้เตือนภยั โนม้น้าวให้อพยพ เป็นผูใ้ห้ก าลงัใจกบัชาวบา้นท่ีสูญเสียในขณะท่ีรับรู้ข่าวสารว่าบา้นของ
ตนเองเสียหาย มีการใชส่ื้อเพื่อการช้ีแจง ไดแ้ก่ การใช้ป้ายประกาศเพื่อบอกเส้นทาง การส่งสัญญาณภาษากาย 
เช่น การท ามือรูปหน้าจัว่เพื่อให้รวมตวักนั ซ่ึงเป็นอวจันะภาษาท่ีสามารถเขา้ใจร่วมกนัไดใ้นกลุ่มผูน้ า และส่ือเพื่อ
การผลกัดนั ไดแ้ก่ นกหวีดส าหรับการส่ือสารระยะใกล้ เน่ืองจากอุปสรรคในการส่ือสารช่วงท่ีมีวิกฤตการณ์
รุนแรงนั้น เสียงของระเบิดดงัมากจนไม่สามารถส่ือสารกนัรู้เร่ือง อีกทั้งมีการใชห้อกระจายข่าวในการส่ือสาร
ระยะไกลเน่ืองจากมีขอบเขตการส่งสารท่ีกวา้ง            
  4.  การส่ือสารเพื่อรักษาความปลอดภยัในพื้นท่ี  (communication for security management ) ดว้ยส่ือ
บุคคล คือ ชุดงานเครือข่ายปกครองทอ้งถ่ิน ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชุด ชรบ.)  ผูน้  าท้องถ่ินและ
เจา้หน้าท่ี ในช่วงวิกฤตการณ์รุนแรงผูท่ี้จะอยู่ในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ผูน้  าทอ้งถ่ินและชุดรักษาความปลอดภยั โดยมี
หน้าท่ีสอดส่องคนแปลกหน้า รักษาทรัพยสิ์นของลูกบา้นจากการลกัขโมย ติดต่อส่ือสารกนัดว้ยการสนทนา
ผา่นวิทยุส่ือสารมากท่ีสุด ส าหรับวิธีการส่ือสารเพื่อรักษาความปลอดภยัอาจเป็นการส่ือสารทางตรง หรือการ
ส่ือสารทางออ้มผ่านส่ือสัญญาณ ไดแ้ก่ การใชร้หัสสัญญาณวจันภาษาผ่านโทรศพัท์และวิทยุส่ือสาร โดยการ
เขา้รหัสเป็นสารค าพูดส่งไปสู่ผูรั้บสารท่ีสามารถถอดรหัสสารภายใตข้อบเขตความเขา้ใจท่ีตรงกนั และรหัส
สัญญาณอวจันภาษาดว้ยภาษาท่าทาง จากการวิจยั พบวา่ มีการน าส่ือสัญญาณมาใชใ้นช่วงวิกฤตการณ์ แต่ทว่า  
กลุ่มผูน้ าดว้ยกนัและกลุ่มผูน้ ากบัชุดรักษาความปลอดภยั ไม่ไดใ้ช้รหัสชุดเดียวกนัในการเขา้รหัสเพื่อส่ือสาร 
หรือถอดรหสัดว้ยบริบทและความเขา้ใจท่ีต่างกนั  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 บทบาทส าคญัในการจดัการทอ้งถ่ินภายใตว้ิกฤตการณ์ของผูน้ าทอ้งถ่ิน และบทบาทของกลุ่มผูน้ าใน
การส่ือสารเชิงศาสนาในช่วงเวลาวิกฤต มีความส าคญัต่อภาวะจิตใจของชาวบา้นเป็นอยา่งมาก โดยวิกฤตการณ์
ช่วงแรก บทบาทของกลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินในการส่ือสารจะมีลกัษณะปกติตามอ านาจ ในลกัษณะการส่ือสารระหวา่ง
บุคคล  การส่ือสารเพื่อประสานงาน แต่เม่ือมีวิกฤตการณ์รุนแรงคือช่วงท่ีเกิดการปะทะและมีการอพยพนั้น 
บทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ินในการส่ือสารจะมีลกัษณะผสมผสาน เน่ืองจากผูน้ าตอ้งสวมบทบาทหลากหลาย อีกทั้ง 
มีการสลบัไปมาของกระบวนการทางการส่ือสาร เน่ืองมาจากในช่วงของวิกฤตการณ์รุนแรงนั้น การวางแผน
เตรียมรับมือต่าง ๆ ท่ีไดอ้บรมท าความเขา้ใจกนัมานั้น ลว้นใชไ้ม่ไดผ้ลแทบทั้งส้ิน ดงันั้น ผูน้  าทอ้งถ่ินจึงตอ้งดึง
ศกัยภาพภายในและบทบาทผูน้ าในการส่ือสารออกมา เพื่อจดัการทอ้งถ่ินอย่างเต็มความสามารถภายใตภ้าวะ
ฉุกเฉินและโกลาหล  
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              ในส่วนมิติของการส่ือสารเพื่อการจดัการทอ้งถ่ินภายใตว้กิฤตการณ์ ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2549, หนา้ 31-41) เก่ียวกบักิจกรรมส่ือสารเพื่อการจดัการ ไดแ้ก่ ส่ือพื้นฐานภายใน 
ส่ือสนทนา ส่ือเพื่อการช้ีแจง ส่ือเพื่อการผลักดัน ผูว้ิจยัยงัได้พบความส าคญัของส่ือสัญญาณในการจดัการ
ทอ้งถ่ินภายใตว้ิกฤตการณ์ โดยพบว่า การส่ือสารเพื่อรักษาความปลอดภยัในพื้นท่ี ในลกัษณะของส่ือสัญญาณ 
ไดแ้ก่ รหสัสัญญาณทางวจันภาษา รหสัสัญญาณทางอวจันภาษา นั้นมีความส าคญั เน่ืองจากช่วยรักษาความลบั
ส าคญัและสร้างความชดัเจนให้กบัเร่ืองราวท่ีไม่ตอ้งการการส่ือสารโดยตรงได ้ แต่ทวา่ บางคร้ังวิธีการส่ือสาร
เพื่อการจดัการลกัษณะน้ี กลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินกบัผูป้ฏิบติัการเพื่อรักษาความปลอดภยัรู้กนัในบางกลุ่มเท่านั้น เม่ือมี
วิกฤตการณ์รุนแรงเกิดข้ึน ส่ือสัญญาณจึงเกิดปัญหาในการถอดรหัสสารดว้ยความเขา้ใจท่ีต่างกนั จึงไม่ไดถู้ก
น ามาใชใ้นการจดัการทอ้งถ่ินมากเท่าท่ีควร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  กลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินเขา้ใจถึงการส่ือสารเพื่อจดัการภายใตว้กิฤตการณ์ และน าไปปรับปรุงเพื่อการเตรียมพร้อม 

วางแผนรับมือกบัวกิฤตการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัทอ้งถ่ินของตนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงในอนาคตได ้
2.  การวางแผนเพื่อรับมือวกิฤตการณ์ท่ีเป็นภาวะสงคราม ควรลดความซบัซอ้น และมีแผนการท่ีให้เขา้ใจ

ง่ายท่ีสุด สอดรับกบัภาวะความฉุกเฉินและความโกลาหลท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดวกิฤตการณ์อยา่งเป็นรูปธรรม 
3.  ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบัการใชส่ื้อสัญญาณกบัผูน้ าทอ้งถ่ินใน

หมู่บา้นป้องกนัตนเองชายแดน และใหค้วามส าคญักบัการน ามาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการส่ือสารในภาวะวกิฤต 
4.  ภาครัฐควรสนบัสนุนนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาบทบาทดา้นคุณธรรมใหก้บัผูน้ าทอ้งถ่ินในมุมมอง

ใหม่ เช่น การน าแนวทางปรัชญาศาสนามาประยกุตใ์ชก้บันโยบายพฒันาภาวะผูน้ าทอ้งถ่ิน 
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การคดัเลอืกตวัแบบไม่ตดิกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตวัแบบการถดถอยโลจสิตกิ                  
แบบ 2 ประเภทโดยใช้ฟังก์ชันโลจทิเป็นฟังก์ชันเช่ือมโยง 

THE STRICTLY NON-NESTED MODEL OF BINARY LOGISTIC 
REGRESSION MODEL USING LOGIT FUNCTION AS A LINK FUNCTION 

 
ศริญณา มาปลูก* 

Sarinna Maplook 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล ดุรงค์วฒันา** 

Assoc.Prof. Supol Durongwatana, Ph.D. 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อคดัเลือกตวัแบบไม่ติดกลุ่มอยา่งสมบูรณ์ของตวัแบบการถดถอยโลจิสติก

แบบ 2 ประเภท โดยใชฟั้งกช์นัโลจิทเป็นฟังกช์นัเช่ือมโยง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อตวัแบบท่ีถูกคดัเลือกคือ คู่ล  าดบัของ
ตวัแปรในตวัแบบแรก (p1) และจ านวนตวัแปรในตวัแบบท่ีสอง (p2); (p1, p2); (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5,5), (2, 5), 
(3, 5), (4, 5), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (2, 4), (3, 4), (3, 2), (3, 3), (2, 3), (2, 2) ขนาดตวัอยา่ง (n) คือ 50, 100, 150, 
200 และ 250 และระดบัความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ของตวัแปรอิสระเท่ากบั 0.3, 0.6 และ 0.9 ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีใช้
การจ าลองโดยเทคนิคมอนติคาร์โลดว้ยโปรแกรม R โดยใชพ้ื้นท่ีใตโ้คง้ ROC สูงสุดเป็นเกณฑ์ในการคดัเลือก 
ไดผ้ลวา่ ระดบัความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ของตวัแปรอิสระ ขนาดตวัอยา่งและจ านวนตวัแปรอิสระ เป็นปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการคดัเลือกตวัแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใช้
ฟังกช์นัโลจิทเป็นฟังกช์นัเช่ือมโยง 
ค าส าคัญ: ตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท, ตวัแบบไม่ติดกลุ่มอยา่งสมบูรณ์, เส้นโคง้ ROC,  
                ฟังกช์นัโลจิท 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to select the strictly non-nested model of binary logistic regression 

model using logit function as a link function. The factors affecting selected model are ordered pairs of  
number independent variables in the first model (p1) and the second model (p2);  (p1, p2); (5, 2), (5, 3), (5, 4), 
(5, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (2, 4), (3, 4), (3, 2), (3, 3), (2, 3), (2, 2), the sample size (n); 50,  
 
*ภาควชิาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
**รองศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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100, 150, 200  and  250, and the degree of pair-wise correlation independent variables of the values were  0.3,  
0.5, 0.7  and  0.9. The data in all situations were generated using Monte Cario technique through  R-program.  
The selection criterion was the maximum of the area under ROC curve. Therefore, sample size, the degree of 
pair-wise correlation of variables and the number of independent variables were factors affecting the selection 
of the strictly non-nested binary logistic regression model.  
Keywords: binary logistic regression.  strictly non-nested model.  ROC curve.  logit function. 
 

บทน า 
ในปัจจุบนังานวิจยัดา้นต่าง ๆ เกือบทุกแขนงทั้งทางดา้นวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ไดน้ าเทคนิคการ

พยากรณ์มาใช้ดว้ยกนัหลายวิธี ตามลกัษณะของขอ้มูลและจุดประสงค์ของการพยากรณ์ วิธีการหน่ึงท่ีนิยมใน
ปัจจุบนั คือ การพยากรณ์ดว้ยตวัแบบการถดถอยโลจิสติก จะมีทั้งตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท 
(binary logistic regression model) และตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบเชิงพหุ (multiple logistic regression 
model) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาตวัแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ เพื่อน า
ตวัแบบท่ีไดไ้ปใชใ้นการพยากรณ์ โดยท่ีตวัแปรตามเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ ส่วนตวัแปรอิสระอาจเป็นขอ้มูลเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง  

ตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท คือ ตวัแปรตาม สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี
สนใจและกลุ่มท่ีไม่สนใจ ซ่ึงเป็นตวัแบบท่ีนิยมใชก้นัมาก ในการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบ  2  ประเภท
นั้น จะมีการใช้ฟังก์ชนัการเช่ือมโยง (link function) เพื่อเปล่ียนตวัแบบให้ง่ายข้ึนส าหรับการวิเคราะห์ เช่น 
ฟังก์ชนัโลจิท (logit function) ฟังก์ชนัโพรบิต (probit function) เป็นตน้ การท่ีเราจะเลือกใช้ฟังก์ชนัใดเป็น
ฟังก์ชันเช่ือมโยงนั้น จะพิจารณาจากลกัษณะของขอ้มูล ในงานวิจยัน้ีใช้ตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 
ประเภท โดยใชฟั้งกช์นัโลจิทเป็นฟังกช์นัเช่ือมโยง เพราะฟังกช์นัโลจิทนั้นจะใชก้บัขอ้มูลท่ีมีการกระจายเท่ากนั 
และมีค่าคลาดเคล่ือน (error terms) มีการกระจายแบบโลจิสติก ซ่ึงคนส่วนใหญ่นิยมใชฟั้งก์ชนัโลจิท เพราะวา่มี
วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนน้อยกว่าฟังก์ชันการเช่ือมโยงอ่ืน ๆ การแปลความหมายของฟังก์ชนัง่ายกว่า เพราะ
ฟังก์ชันโลจิทเป็นโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจต่อเหตุการณ์ท่ีไม่สนใจ ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการแปล
ความหมาย  
 ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดอีกขั้นตอนหน่ึงในการพยากรณ์คือ การเลือกตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพ การวดั
ประสิทธิภาพของตวัแบบสามารถท าไดโ้ดยการวดัอตัราความถูกตอ้งของการพยากรณ์ ซ่ึงมีหลายวิธีท่ีนิยมใช ้
วิธีหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมคือ การใช ้Receiver Operating Characteristic curve หรือ ROC curve โดยค่าท่ีถูกใช้
เป็นตวัแบบในการบอกความถูกตอ้งของการพยากรณ์คือ พื้นท่ีใตโ้คง้ ROC โดยถา้พื้นท่ีใตโ้คง้ ROC มีค่ามาก                  
จะหมายถึงวา่ ตวัแบบนั้นมีอตัราความถูกตอ้งมากเช่นกนั 
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 Lutz (2009) ไดท้  าการศึกษาถึงการคดัเลือกตวัแบบโดยใช ้ROC curve ผลการศึกษาพบวา่ การใช ้ROC 
curve เป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้งแม่นย  ามากกวา่ ท าใหมี้ความเช่ือถือไดสู้ง และเป็นวิธีการท่ีไม่
ซบัซอ้น 
 ผูว้จิยัสนใจศึกษาวา่ตวัแบบทางสถิติแบบไม่ติดกลุ่ม แบบใดท่ีจะท าให้ค่าพื้นท่ีใตเ้ส้นโคง้ ROC สูงสุด 
โดยพิจารณาจากขนาดตวัอย่างและจ านวนตวัแปรอิสระ ถา้ขนาดตวัอย่างและจ านวนตวัแปรอิสระเท่ากนั เซต
ของจ านวนอิสระเท่าใดจึงเหมาะสมท่ีถูกเลือกเขา้มาอยู่ในตวัแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตวัแบบการ
ถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใชฟั้งก์ชนัการเช่ือมโยงโลจิท หรือในกรณีท่ีถา้จ านวนตวัแปรอิสระหรือ
ขนาดตวัอยา่งแตกต่างกนัแลว้ สาเหตุใดท่ีท าใหเ้ราเลือกตวัแบบนั้นเขา้มาอยูใ่นตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 
2 ประเภท 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทและการประมาณค่า 

 ตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทส าหรับการพยากรณ์ในการจดัประเภท ดงัน้ี 
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                  i

T

ii XY  
~~ ,   nixxXYE T

i

T

i

T

ii ,...,2,1;
~~~~

  เม่ือ   nixXE T

i

T

ii ,...,2,1;0~~
  

 
ฟังกช์นัโลจิทคือ 

                   
  

 
  































i

i

T

i

T

ii

T

i

T

iiT

i

T

ii
xXYE

xXYE
xXYELogit





1
ln

~~
1

~~

ln~~

 
 

ซ่ึงฟังกช์นัโลจิทจะท าการแปลงค่า   
   
จากช่วง (0,1) เป็นค่าท่ีอยูใ่นช่วง                 โดยฟังกช์นัผกผนั

ของฟังกช์นัโลจิท จะแปลงค่า             เป็นค่าท่ีอยูใ่นช่วง [0,1] ซ่ึงเรียกวา่ ฟังกช์นัโลจิสติก (logistic function)  
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ตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทแปลงเป็นเชิงเส้นไดด้งัน้ี 
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 เม่ือทราบการแจกแจงของ Y จะสามารถสร้างฟังกช์นัภาวะน่าจะเป็นได ้เน่ืองจากการประมาณค่าไม่ได้
เป็นไปตามรูปแบบ จึงตอ้งใชว้ธีิการประมาณเชิงตวัเลข (จ าเป็นตอ้งท าซ ้ าเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงตวัประมาณภาวะน่าจะ
เป็นสูงสุด (MLE)) โดยในการท าซ ้ า 1 คร้ังจะไดต้วัประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (b0   b1  b2  … bp) แลว้ท าการ
ค านวณค่าประมาณของ π i=1,2,…,n  ดงัน้ี 
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ตัวแบบไม่ติดกลุ่ม (non-nested model) 
ตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท เป็นตวัแบบไม่ติดกลุ่มไม่วา่จะเป็นเพียงบางส่วนหรืออยา่ง

แทจ้ริง ถา้หน่ึงตวัแบบไม่สามารถลดตวัแบบอ่ืน ๆ ไดโ้ดยก าหนดการเชิงเส้นซ่ึงมีขอ้จ ากดับนเวกเตอร์พารามิเตอร์  
 

      
        

     
  

          
     

  
     

                            

      
        

     
  

          
     

  
     

                            

 
ถา้ใหพ้ารามิเตอร์บางตวัมีค่าเป็นศูนย ์จะเห็นวา่ตวัแบบ M2 ไม่สามารถลดรูปไปเป็นตวัแบบ M1ได ้ซ่ึง

จะเรียกตวัแบบน้ีวา่เป็นตวัแบบ“ไม่ติดกลุ่มอยา่งแทจ้ริง (strictly non-nested model)” 
 
Receiver Operating Characteristic curve หรือ ROC curve 
การพยากรณ์ท่ีมีค่าพยากรณ์เพียง 2 ค่า ถือวา่มีความส าคญัอีกอยา่งหน่ึงส าหรับการพยากรณ์และเป็น

ส่วนส าคญัในการสร้าง Receiver Operating Characteristic curve หรือ ROC curve  
 -  Sensitivity (SN) คือ สัดส่วนของเหตุการณ์ท่ีใหผ้ลการพยากรณ์เป็นผลบวกจริง (TP) ต่อจ านวน
เหตุการณ์ท่ีสนใจทั้งหมด นัน่คือ                       
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               -  Specificity (SP) คือ สัดส่วนของเหตุการณ์ท่ีใหผ้ลการพยากรณ์เป็นผลลบจริง (TN) ต่อจ านวน
เหตุการณ์ท่ีไม่สนใจทั้งหมด นัน่คือ 

                   
  

     
 

 
ROC curve เป็นกราฟท่ีพล็อตระหวา่งค่าของ Sensitivity และ 1-Specificity ซ่ึงการพล็อตกราฟจะได้

จากการก าหนดจุดตดัท่ีระดบัต่างๆ เพื่อแบ่งผลลพัธ์ของการพยากรณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเกิดเหตุการณ์ 
 1YP จุดตดั และกลุ่มท่ีไม่เกิดเหตุการณ์  1YP จุดตดั  

 
ในการวิจยัน้ีจะใชว้ธีิน้ีในการค านวณ CUA ˆ  เป็นเทคนิคการประมาณค่าเก่ียวกบัการค านวณอินทริกรัล

จ ากดัเขต ซ่ึงแสดงดงัน้ี  
 

               

 

 

 

 
  ฟังกช์นั              ซ่ึงจะค านวณโดยอินทริกรัลจ ากดัเขต 
 
 ค่าประมาณพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการแบ่งกลุ่มไดถู้กตอ้งหรือความเช่ือถือ
ไดข้องตวัแบบ ซ่ึงมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 โดยท่ีเกณฑท์ัว่ไปของการวดัความสามารถหรือความเช่ือถือไดข้อง
ตวัแบบ สามารถตีความจากค่าดงักล่าวไดด้งัภาพท่ี 1  
 

 
ภาพท่ี 1  ค่าประมาณพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC 
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ถา้ 80.0ˆ70.0  CUA  ตวัแบบมีความเช่ือถือสามารถยอมรับได ้ 
ถา้  90.0ˆ80.0  CUA เป็นตวัแบบมีความเช่ือถือสามารถยอมรับไดดี้  
ถา้ 90.0ˆ CUA  เป็นตวัแบบมีความเช่ือถือสามารถยอมรับไดใ้นระดบัดีมาก 
ถา้  50.0ˆ CUA ตวัแบบมีความเช่ือถือไดน้อ้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1.  เพื่อศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ (degree of pair -wise correlation) ของตวัแปรอิสระจากทั้ง

สองตวัแบบท่ีส่งผลให้การเลือกตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทแบบไม่ติดกลุ่มอยา่งแทจ้ริงดีท่ีสุด 
เม่ือขนาดตวัอยา่งเท่ากนั จ  านวนของตวัแปรอิสระเท่ากนั โดยใชพ้ื้นท่ีใตโ้คง้ ROC เป็นเกณฑใ์นการคดัเลือก  

2.  เพื่อศึกษาหาจ านวนตวัแปรอิสระท่ีส่งผลให้การเลือกตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทแบบ
ไม่ติดกลุ่มอยา่งแทจ้ริงดีท่ีสุด เม่ือขนาดตวัอยา่งเท่ากนั และมีระดบัความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ (degree of pair -wise 
correlation) เท่ากนั โดยใชพ้ื้นท่ีใตโ้คง้ ROC เป็นเกณฑใ์นการคดัเลือก 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
1.  ศึกษาตวัแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใช้ฟังก์ชนั

การเช่ือมโยงโลจิท เพื่อหาตวัแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการพยากรณ์ โดยการเปรียบเทียบทีละ 2 ตวัแบบ 
2.  จ าลองขอ้มูลตามขอบเขตท่ีตอ้งการศึกษา 
       -  ตวัแปรตาม (Y) เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีมี 2 ค่า คือ 0 และ 1  
       -  ตวัแบบทั้งสองท่ีน ามาเปรียบเทียบกนั จ านวนตวัแปรอิสระ         ถูกก าหนดเป็น 
     (p1, p2) = (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)                  (p1, p2)  = (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5) 
     (p1, p2) = (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5)                  (p1, p2)  = (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5) 
       -  ขนาดตวัอยา่ง (n) ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 50, 100, 150, 200, 250 
       -  ตวัแปรอิสระ (X) มีการแจกแจงเร่ิมตน้ เป็นการแจกแจงแบบยนิูฟอร์ม 

           -  ใชค้่าสูงสุดของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระตวัท่ี  i  และตวัแปรอิสระตวัท่ี  j  ใน 
การวดัระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

              -  ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการจ าลองขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) โดยการ
จ าลองในแต่ละสถานการณ์จะกระท าซ ้ า 500 รอบ (N=500) 

3.  ตวัแบบโลจิสติกแบบ 2 ประเภทแบบไม่ติดกลุ่มอย่างแทจ้ริงท่ีไดน้ าไปพล็อต ROC curve และ
ค านวณหาค่าประมาณพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC 

4.  เปรียบเทียบพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC เพื่อหาตวัแบบท่ีดีท่ีสุด 
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ผลการวจิัย 
  การวจิยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัการหาจ านวนตวัแปรอิสระท่ีส่งผลให้การเลือกตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 
2 ประเภทแบบไม่ติดกลุ่มอยา่งแทจ้ริงดีท่ีสุด เม่ือขนาดตวัอยา่งเท่ากนั และมีระดบัความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ (degree 
of pair -wise correlation) เท่ากนั โดยใชพ้ื้นท่ีใตโ้คง้ ROC เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือก โดยใชฟั้งก์ชนัโลจิทเป็น
ฟังกช์นัเช่ือมโยง ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1  ค่าความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ ค่าพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC ท่ีเหมาะสม เม่ือมีคู่ของตวัแปรอิสระเท่ากบั 2 ตวั 
                  และ 3 ตวั (p=(2, 3)) และขนาดตวัอยา่ง (n) เท่ากบั 50, 100, 150, 200 และ 250 
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ตารางท่ี 2  ค่าความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ ค่าพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC ท่ีเหมาะสม เม่ือมีคู่ของตวัแปรอิสระเท่ากบั 2 ตวั 
                 และ 3 ตวั (p=(2, 5)) และขนาดตวัอยา่ง (n) เท่ากบั 50, 100, 150, 200 และ 250 
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ภาพท่ี 2  ค่าความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ ค่าพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC ท่ีเหมาะสม เม่ือมีคู่ของตวัแปรอิสระเท่ากบั 2 ตวั 
               และ 3 ตวั (p=(2, 3)) และขนาดตวัอยา่ง (n) เท่ากบั 50, 100, 150, 200 และ 250 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3  ค่าความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ ค่าพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC ท่ีเหมาะสม เม่ือมีคู่ของตวัแปรอิสระเท่ากบั 2 ตวั 
                   และ 5 ตวั (p=(2, 5)) และขนาดตวัอยา่ง (n) เท่ากบั 50, 100, 150, 200 และ 250 

 
จากภาพท่ี 2 และ 3  เม่ือพิจารณาค่าพื้นท่ีใตก้ราฟ ROC เม่ือมีคู่ของตวัแปรอิสระเท่ากบั 2 ตวั และ 3 ตวั (p=(2, 3) 
และขนาดตวัอยา่ง (n) เท่ากบั 50, 100, 150, 200 และ 250 ระดบัความสัมพนัธ์แต่ละคู่สัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ย 
ปานกลาง มาก พบว่าตวัแปรอิสระท่ีเท่ากบั 2 ตวัในตวัแบบท่ี 1 จะให้ค่าพื้นท่ีใตก้ราฟ ROC นอ้ยกวา่ตวัแปร
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อิสระ 3 ตวัในตวัแบบท่ี 2 และในกรณี ROC เม่ือมีคู่ของตวัแปรอิสระเท่ากบั 2 ตวัและ 5 ตวั (p=(2, 5))  พบวา่ตวั
แปรอิสระท่ีเท่ากบั 2 ตวัในตวัแบบท่ี 1 จะให้ค่าพื้นท่ีใตก้ราฟ ROC นอ้ยกวา่ตวัแปรอิสระ 5 ตวัในตวัแบบท่ี 2 
เช่นเดียวกนั จากการทดสอบสมมติฐานและผลการทดสอบคือค่าเฉล่ียของพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC ของตวัแบบท่ี 1 
นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC ของตวัแบบท่ี 2 สรุปไดว้า่ สามารถตดัสินเลือกตวัแบบท่ี 2 ไดทุ้กกรณี 

จากการทดสอบสมมติฐาน  
0 mod 1 mod 2: el elH     และ

mod 1 mod 2:a el elH      ท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ  .05 ผลการทดสอบคือค่าเฉล่ียของพื้นท่ีใตโ้คง้ ROC ของตวัแบบท่ี 1 นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของพื้นท่ีใตโ้คง้ 
ROC ของตวัแบบท่ี 2 สรุปได้ว่า สามารถตดัสินเลือกตวัแบบท่ี 2 ได้ทุกกรณี นั่นคือตวัแบบท่ี 2 มีความ
น่าเช่ือถือกวา่ตวัแบบท่ี 1 

ในขนาดตวัอยา่งท่ีเท่ากนั เม่ือระดบัความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่มีค่าเพิ่มมากข้ึน จะท าให้ค่าพื้นท่ีใตก้ราฟ 
ROC ลดลง นัน่คือมีความน่าเช่ือถือในตวัแบบลดลง  และในกรณีท่ีระดบัความสัมพนัธ์แต่ละคู่สัมพนัธ์กนัใน
ระดบัท่ีเท่ากนั เม่ือขนาดตวัอยา่งมีค่าเพิ่มมากข้ึน จะท าให้ค่าพื้นท่ีใตก้ราฟ ROC ลดลง นัน่คือมีความน่าเช่ือถือ
ในตวัแบบลดลงเช่นกนั 
 เม่ือพิจารณาตวัแบบในแต่ละคู่ตวัแปรอิสระ ดงัน้ี (p1, p2); (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), 
 (4, 2), (4, 3), (4, 4), (2, 4), (3, 4), (3, 2), (3, 3), (2, 3), (2, 2) ก็จะไดผ้ลเหมือนเช่นกนั คือเม่ือระดบัความสัมพนัธ์ใน
แต่ละคู่มีค่าเพิ่มมากข้ึน จะท าให้ค่าพื้นท่ีใตก้ราฟ ROC ลดลง นัน่คือมีความน่าเช่ือถือในตวัแบบลดลง และใน
กรณีท่ีระดบัความสัมพนัธ์แต่ละคู่สัมพนัธ์กนัในระดบัท่ีเท่ากนั เม่ือขนาดตวัอยา่งมีค่าเพิ่มมากข้ึน จะท าให้ค่าพื้นท่ี
ใตก้ราฟ ROC ลดลง นัน่คือมีความน่าเช่ือถือในตวัแบบลดลง 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
จากกราฟขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ กรณีเม่ือระดบัความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ (degree of pair -wise correlation) 

ของตวัแปรอิสระจากทั้งสองตวัแบบ (p1, p2) มีระดบัความสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลท าให้ค่าพื้นท่ีใตก้ราฟ ROC 
มีค่าลดลง นัน่คือ ตวัแบบนั้นมีความน่าเช่ือถือลดลงดว้ย กรณีเม่ือขนาดตวัอยา่งมีค่าเพิ่มข้ึน ส่งผลท าให้ค่าพื้นท่ี
ใตก้ราฟ ROC มีค่าเพิ่มข้ึน นัน่คือ ตวัแบบนั้นมีความน่าเช่ือถือมากข้ึนดว้ย 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ ระดบัความสัมพนัธ์ในแต่ละคู่ของตวัแปรอิสระ ขนาดตวัอยา่งเพิ่มข้ึนและ
จ านวนตวัแปรอิสระ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการคดัเลือกตวัแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตวัแบบการถดถอย              
โลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใชฟั้งกช์นัโลจิทเป็นฟังกช์นัเช่ือมโยง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัน้ีศึกษาถึงการคดัเลือกตวัแบบไม่ติดกลุ่มอยา่งสมบูรณ์ของตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 
ประเภทโดยใชฟั้งกช์นัโลจิทเป็นฟังกช์นัเช่ือมโยงเท่านั้น ในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาการคดัเลือกตวั
แบบไม่ติดกลุ่มอยา่งสมบูรณ์ของตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทโดยใชฟั้งกช์นัอ่ืน ๆ เป็นฟังกช์นั
เช่ือมโยง หรือศึกษาโดยใชต้วัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบหลายกลุ่ม (multinomial logistic regression) 
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การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพือ่พฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 
ด้านการผลติบัณฑติระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

THE UTILIZATION OF DATA MINING TECHNIQUE TO DEVELOP  
A SUPPORTING DECISION MAKING TO PRODUCE GRADUATES IN 

UNDERGRADUATE IN UNDERGRADUATE PROGRAMS AT  
UBON RATCHATHANI RAJABHAT UNIVERSITY 

 

ศิริมา ชมาฤกษ์* 
Sirima Chamalerk 

 

บทคดัย่อ 
  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาและพฒันาตวัแบบเพื่อใชใ้นการท านายแนวโนม้การเลือกอาชีพ
แรกหลงัส าเร็จการศึกษาโดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล และ 2)  เพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการผลิต
บณัฑิตโดยใชต้วัแบบท่ีสร้างข้ึน  ขั้นตอนการด าเนินงานมี 5 ส่วน คือ 1) การเตรียมขอ้มูลภาวะการมีงานท า  2) 
ศึกษาตวัแบบเพื่อใชใ้นการท านายแนวโนม้การเลือกอาชีพแรก   3) พฒันาตวัแบบ  4) ทดสอบตวัแบบ  และ 5) 
พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจโดยใช ้Visual Basic  พบวา่ ขั้นตอนและวิธีการท่ีน าเสนอสามารถสร้างตวั
แบบในรูปแบบกฎความสัมพนัธ์ไดจ้ริง และทดสอบความถูกตอ้งของตวัแบบตามสัดส่วนท่ีแบ่งขอ้มูลเป็น 3 ช่วง 
คือ 60:40, 70:30 และ 80:20 ช่วงละ 4 คร้ัง ไดค้่าเฉล่ียความถูกตอ้ง ร้อยละ 64.34, 73.67 และ 80.84 ตามล าดบั 
และสามารถน าตวัแบบท่ีไดม้าประยุกตใ์ช ้เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีได้
โดยพิจารณาจากรายงานแนวโนม้การประกอบอาชีพของนกัศึกษา 
ค าส าคัญ:  เหมืองขอ้มูล, ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was two-fold: 1) to study and develop a model for predicting the 
tendency of graduates to choose their first jobs using the technique of data mining and 2) to develop a system 
supporting the decision making to produce graduates in the undergraduate programs at Ubon Ratchathani Rajabhat 
University through the utilization of the developed model which included five steps of operation: the preparation of 
information 
 
 
* สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

http://www.thaiall.com/vbnet
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of job availability, the study of models to predict the tendency to choose the first job, the development of the 
model, the testing of the model, and the development of the supporting system for decision making using 
Visual Basic. 
 The research findings were as follows: The steps and procedures presented were to be used to develop     
a model in the form of association rule model, and the model was tested for accuracy according to the range 
of data proportion: 60 : 40, 70 : 30, and 80 : 20. Each range was tested four times, yielding the average accuracy   
at 64.34%, 73.67%, and 80.84%, respectively. The model could be applied to be used to support the decision 
making procedure to produce graduates in the undergraduate programs based on the tendency for the students 
to choose their first jobs. 
Keywords:  data mining.  supporting decision making. 
 

บทน า 
 การแข่งขนัในตลาดโลกเปล่ียนแปลงตามสภาพการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาหน่ึง ตลาด
อาจจะตอ้งการบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นวิศวกรรมศาสตร์ ดา้นคอมพิวเตอร์  เม่ือเวลาผ่านไปความ
ตอ้งการของตลาดก็เปล่ียนไป ดงันั้นการก าหนดเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตก็ตอ้งเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
สถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีผลิตบณัฑิต จะตอ้งทราบวา่ปัจจุบนัหรืออนาคตจะตอ้งเร่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ
ในสาขาใด เพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม มีการแข่งขนักนัระดบัประเทศดา้น
ใดบา้ง ก าลงัคนท่ีประเทศตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ หรือยงัขาดแคลนก าลงัคนในสาขาใด  
 ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะน าเทคนิคการท าเหมือง
ขอ้มูล (data mining) มาศึกษาและพฒันาตวัแบบในการท านายแนวโนม้การเลือกอาชีพแรกหลงัส าเร็จการศึกษา
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยการคน้หากฎความสัมพนัธ์ (association 
rule) และน าความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลและหาความเป็นไป
ไดข้องขอ้มูลในดา้นการผลิตบณัฑิต เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาและพฒันาตวัแบบเพื่อใชใ้นการท านายแนวโนม้การเลือกอาชีพแรกหลงัส าเร็จการศึกษา ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล      
 2.  เพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตโดยใชต้วัแบบท่ีสร้างข้ึน 
 

 
 
 



530 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
 พฒันาตวัแบบในการท านายแนวโนม้การเลือกอาชีพแรก หลงัส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
โดยใชข้อ้มูลนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีท่ีรวบรวมไว  ้ปีการศึกษา 2550 และขอ้มูลการมีงาน
ท าของบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ปีการศึกษา  2547-2549 และพฒันาระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิต โดยใชต้วัแบบท่ีสร้างข้ึนภายใตเ้ทคนิคการคน้หากฎความสัมพนัธ์ (association rule 
discovery) 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดต้วัแบบในการท านายแนวโนม้การเลือกอาชีพแรก หลงัส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล 
 2.  ไดซ้อฟตแ์วร์ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตโดยใชต้วัแบบท่ีสร้างข้ึน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เหมืองข้อมูล (data mining) คือ การส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่เพื่อคน้หารูปแบบหรือกฎ 
ท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้มูลขนาดใหญ่นั้น และน าความรู้ท่ีคน้พบไดน้ั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 การค้นหากฎความสัมพันธ์ (association rule) คือ การคน้หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลจากขอ้มูลขนาด
ใหญ่ท่ีมีอยูเ่พื่อช่วยในการวเิคราะห์และตดัสินใจในธุรกิจ 
 ค่าความเช่ือมั่น (confidence) คือ ร้อยละของขอ้มูลท่ีมีเง่ือนไขและผลลพัธ์สอดคลอ้งตามกฎต่อจ านวน
ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นเง่ือนไข 
 ค่าสนับสนุน (support) คือ ร้อยละของขอ้มูลท่ีมีเง่ือนไขและผลลพัธ์สอดคลอ้งตามกฎต่อจ านวนขอ้มูล
ทั้งหมด 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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การทดลองตัวแบบเพือ่เลอืกอาชีพแรกหลังส าเร็จการศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 2  การทดลองตวัแบบเพื่อเลือกอาชีพแรกหลงัส าเร็จการศึกษา 
 
 การพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการผลติบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
 ผลการพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจด้านการผลิตบณัฑิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี พบว่าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถท านายแนวโน้มการเลือกอาชีพแรกหลงัส าเร็จการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลได้ และน าตวัแบบท่ีสร้างไดไ้ปประยุกต์ใช้เพื่อ
สนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตได ้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3  การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาตวัแบบและพฒันาตวัแบบเพื่อน าตวัแบบท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี แบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  การเตรียมขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิต โดยน าขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตมาแปลง
ขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปศึกษาและพฒันาตวัแบบต่อไป 
 ส่วนท่ี 2  การศึกษาตวัแบบ เพื่อใชใ้นการท านายแนวโนม้การเลือกอาชีพแรก หลงัส าเร็จการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใชเ้ทคนิคการคน้หากฎความสัมพนัธ์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตวัแปรท่ีจะน ามาใชส้ร้าง
เป็นเง่ือนไขและผลลพัธ์ โดยใชส้าขาวิชาและเพศเป็นเง่ือนไข ส่วนผลลพัธ์คืออาชีพ สาเหตุท่ีตอ้งใชเ้พศเขา้มา
เป็นเง่ือนไขดว้ย เพราะเพศเป็นตวัแปรหน่ึงในการเลือกประกอบอาชีพ  นัน่คือ การสร้างตวัแบบน้ีจะตอ้งหากฎ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาขาวิชา เพศ และอาชีพ โดยท่ีกฎความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ะตอ้งค านวณค่าความเช่ือมัน่และ
ค่าสนบัสนุน 
 ส่วนท่ี 3 การพฒันาตวัแบบโดยน าขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตท่ีผา่นการเตรียมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้
มาสร้างตวัแบบตามท่ีไดศึ้กษามา โดยก่อนท่ีจะน าขอ้มูลไปใชใ้นการสร้างตวัแบบ ผูว้ิจยัจะแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 
ชุด คือ ชุดแรกแทนขอ้มูลเรียนรู้ (training set) จะใชข้อ้มูลชุดน้ีส าหรับการสร้างตวัแบบและชุดหลงัแทนขอ้มูล
ตรวจสอบ (validation set) ใช้ส าหรับทดสอบตวัแบบท่ีสร้างได ้ โดยแบ่งดว้ยเทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ 
(systematic sampling) ซ่ึงวีรานนัท ์พงศาภกัดี (2536, หนา้ 59-61) กล่าววา่ การเลือกตวัอยา่งแบบมีระบบเป็นเทคนิค
ท่ีไดรั้บความนิยมกวา้งขวาง นอกจากจะใช้ไดก้บัวิธีการเลือกตวัอย่างดว้ยความน่าจะเป็นแบบเท่ากนัแลว้ ยงัใช้ได้
สะดวกกบัวิธีการเลือกตวัอยา่งดว้ยความน่าจะเป็นท่ีเป็นสัดส่วนกบัขนาด หรือความน่าจะเป็นแบบไม่เท่ากนัอีก
ดว้ย การเลือกตวัอยา่งแบบมีระบบจะแบ่งเป็น 2 วิธี คือแบบระบบเส้นตรงและแบบระบบวงกลม ในงานวิจยัน้ี
เลือกวธีิการแบบระบบวงกลม เพราะการสุ่มเลขเร่ิมตน้มีช่วงท่ีกวา้งกวา่วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบระบบเส้นตรง 
และมีความสะดวกในการใชเ้ลขเร่ิมตน้ ท าให้หน่วยตวัอยา่งมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกเท่า ๆ กนั การเลือกตวัอยา่ง
แบบระบบวงกลม มีวธีิการเลือกตวัอยา่งเช่นเดียวกบัการเลือกตวัอยา่งแบบระบบเส้นตรง แต่เป็นวิธีท่ีเหมาะกบั
การค านวณค่า I ซ่ึงมีค่าไม่ลงตวัและใชก้ารปัดเศษให้เป็นตวัเลขจ านวนเต็ม การเลือกเลขสุ่มจะใช้ R ท่ีอยู่

ระหวา่ง 1 – N (0 < R < N)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เลือกตวัอยา่งขนาด 10 หน่วย จากประชากร 500 หน่วย ให้หมายเลขแก่หน่วย

ประชากรจาก 1-500  หาช่วงการเลือกตวัอยา่ง   I = 
n

N = 500/10 = 50  เลือกเลขสุ่ม  R = 100 โดยท่ี 0 < R < 500   

ดงันั้นการเลือกตวัอยา่งขอ้มูล จะไดผ้ลดงัน้ี 
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 หน่วยตวัอยา่งท่ี 1  คือ หน่วยหมายเลขท่ี 100 
 หน่วยตวัอยา่งท่ี 2  คือ หน่วยหมายเลขท่ี 150 
 ………………… …………….………………….. 
 ………………… ……………….……………….. 
 หน่วยตวัอยา่งท่ี 9  คือ หน่วยหมายเลขท่ี 500 
 หน่วยตวัอยา่งท่ี 10          คือ หน่วยหมายเลขท่ี 50 (วนกลบัไปเร่ิมตน้) 
 

 ส่วนท่ี 4  การทดสอบตวัแบบ โดยน าตวัแบบขอ้มูลเรียนรู้และตวัแบบขอ้มูลตรวจสอบมาเปรียบเทียบเพื่อ
หาความถูกตอ้งของตวัแบบ ค านวณหาร้อยละความถูกตอ้งของตวัแบบ เพื่อพิจารณาวา่ตวัแบบท่ีศึกษาและพฒันามา
นั้น สามารถน าไปใชใ้นการสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีไดห้รือไม่ 
 ส่วนท่ี 5  การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ หลงัจากท่ีทดสอบตวัแบบแลว้วา่ตวัแบบท่ีสร้างข้ึน
นั้นสามารถน าไปใชไ้ด ้จะน าขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตทั้งหมดมาสร้างตวัแบบ โดยขอ้มูลท่ีน ามา
สร้างตัวแบบจะเลือกเฉพาะรายการข้อมูลท่ีค่าของรหัสอาชีพไม่เป็นค่าว่าง โดยตัวแบบท่ีได้นั้ นมีกฎ
ความสัมพนัธ์เกิดข้ึนจ านวนมาก ดงันั้นเพื่อเป็นการลดจ านวนกฎความสัมพนัธ์จึงก าหนดค่าความเช่ือมัน่ต ่าสุด
และค่าสนบัสนุนต ่าสุด นัน่หมายความวา่จะสนใจเฉพาะกฎความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่และค่าสนบัสนุน
มากกวา่หรือเท่ากบัความเช่ือมัน่ต ่าสุดและค่าสนบัสนุนต ่าสุด แต่เน่ืองจากตอ้งน าตวัแบบท่ีไดน้ี้ไปใชใ้นการหา
แนวโนม้การประกอบอาชีพต่อไป ดงันั้นจึงตอ้งมีการจ าแนกกฎความสัมพนัธ์ให้กฎความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนตอ้ง
ไม่ซ ้ ากนั นัน่คือแต่ละเง่ือนไขสามารถมีผลลพัธ์ไดเ้พียงหน่ึงเดียว โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์จากค่าความเช่ือมัน่
สูงสุดและค่าสนบัสนุนสูงสุดของแต่ละเง่ือนไข ต่อจากนั้นจึงท าการแปลความหมาย โดยน าขอ้มูลรายบุคคล
ของนกัศึกษาท่ีผา่นการแปลงขอ้มูลแลว้กบัตวัแบบท่ีผา่นการจ าแนกกฎความสัมพนัธ์แลว้มาประมวลผล โดย
การตรวจสอบสาขาวิชาและเพศของนกัศึกษา และน ามาเปรียบเทียบกบัตวัแบบก็จะไดว้า่นกัศึกษาจะประกอบ
อาชีพอะไรตามตวัแบบท่ีได้ เม่ือแปลความหมายเสร็จเรียบร้อยแลว้ สามารถเรียกดูรายงานจ านวนผูป้ระกอบ
อาชีพต่าง ๆ โดยระบุเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น ปี หรืออาชีพ ซ่ึงรายงานก็สามารถเลือกแบบการออกรายงานได ้
 จากการวจิยัพบวา่ ขั้นตอนและวธีิท่ีน าเสนอสามารถสร้างตวัแบบในรูปแบบกฎความสัมพนัธ์ไดจ้ริงและ
ทดสอบความถูกตอ้งของตวัแบบตามสัดส่วนท่ีแบ่งขอ้มูลเป็น 3 ช่วง คือ 60:40, 70:30 และ 80:20 ช่วงละ 
4 คร้ัง และคิดค่าเฉล่ียร้อยละความถูกตอ้ง  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการวิจยัการใช้เทคนิคเหมืองขอ้มูล เพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจด้านการผลิตบณัฑิต
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างตวัแบบและการ
สร้างระบบสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิต โดยในส่วนของการสร้างตวัแบบนั้น ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการ
หากฎความสัมพนัธ์ (association rule discovery) โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด คือ ขอ้มูลเรียนรู้และขอ้มูลตรวจสอบ 
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ด าเนินการวิจยัตามขั้นตอน เร่ิมจากการเตรียมข้อมูล ศึกษาตวัแบบ พฒันาตวัแบบ และทดสอบตวัแบบ พบว่า 
สามารถสร้างตวัแบบในรูปแบบกฎความสัมพนัธ์ไดจ้ริง และทดสอบความถูกตอ้งของตวัแบบตามสัดส่วนท่ีแบ่ง
ขอ้มูลเป็น 3 ช่วง คือ 60:40, 70:30 และ 80:20 โดยท าการทดสอบช่วงละ 4 คร้ัง จากการวิจยั ถา้ขอ้มูลการเรียนรู้มี
จ านวนนอ้ยจะท าให้ความถูกตอ้งของตวัแบบนอ้ยลง และถา้ขอ้มูลการเรียนรู้มีจ านวนมากจะท าให้ความถูกตอ้ง
ของตวัแบบเพิ่มมากข้ึน เม่ือไดต้วัแบบแลว้ ผูว้ิจยัจึงน าตวัแบบท่ีไดม้าประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี  และผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของบุญมา  เพ่งซ่วน 
(2548) ท่ีวิจยัเร่ือง การใช้เทคนิคเหมืองขอ้มูลในการพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ดา้นการผลิตบณัฑิต
ระดบัปริญญาตรี ผลการวิจยัพบวา่ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนมีค่าเฉล่ียร้อยละความถูกตอ้งเป็น 65.39 ถา้แบ่งสัดส่วน
ขอ้มูลเรียนรู้เป็น ร้อยละ 60 ค่าเฉล่ียร้อยละความถูกตอ้งเป็น 74.72 ถา้แบ่งสัดส่วนขอ้มูลเรียนรู้เป็นร้อยละ 70 
และค่าเฉล่ียร้อยละความถูกตอ้งเป็น 81.89 ถา้แบ่งสัดส่วนขอ้มูล ขอ้มูลเรียนรู้เป็นร้อยละ 80 จะเห็นไดว้า่เม่ือ
สัดส่วนของขอ้มูลเรียนรู้มากข้ึน ท าให้มีความถูกตอ้งของผลลพัธ์มากข้ึน สอดคลอ้งกบัการใช้เทคนิคการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากรมากข้ึน ซ่ึงไม่เพียงแต่ให้สารสนเทศมากข้ึนเท่านั้นแต่ยงัให้ความถูกตอ้งมาก
ข้ึนดว้ย ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงสามารถน าตวัแบบมาหาแนวโน้มการเลือกอาชีพแรกหลงัส าเร็จการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีได ้และน าขอ้มูลรายบุคคลของนักศึกษามาประมวลผลกบัขอ้มูลตวัแบบเพื่อน าไป
สนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีต่อไปได ้
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกบัระดบัความเหงา
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา และอธิบายความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกบัทกัษะทางสังคม
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative 
research) ดว้ยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด และการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
ดว้ยการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบและยืนยนัผลการศึกษา พบวา่ ผูติ้ดอินเทอร์เน็ตร้อยละ 14.75 และเป็น
เพศชายมากกวา่เพศหญิง และความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกบัระดบัความเหงามีความสัมพนัธ์
กนัคือ ผูติ้ดอินเทอร์เน็ต (internet addict) จะเป็นผูท่ี้มีความเหงาระดบัปานกลาง (possible loneliness) โดยมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ในทางกลบักนัมีความสัมพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .01 กบัความเหงาระดบันอ้ย (not loneliness) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกบั
ทกัษะทางสังคมพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างการติดอินเทอร์เน็ตกบัค่าเฉล่ียของทกัษะทางสังคมในปัจจยัดา้น
ลบ ไดแ้ก่  พฤติกรรมกา้วร้าวต่อตา้นสังคม ความทะนงตนและหลงตนเอง ความเหงาและวิตกกงัวล มีความสัมพนัธ์กนั
ในเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และไม่พบความสัมพนัธ์เก่ียวกบัทกัษะการเขา้สังคมและการแสดงออก 
ซ่ึงเป็นปัจจยัทางดา้นบวกของทกัษะทางสังคม 
ค าส าคัญ: การติดอินเทอร์เน็ต, ความเหงา, ทกัษะทางสังคม, วยัรุ่น  
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ABSTRACT 
 This research aimed to describe the relationship between the behaviors of internet addiction and the 
loneliness of teenagers and to describe the relationship between the behavior of internet addiction and the 
social skills of teenagers among students in 8 provinces in upper northern region. This research was 
conducted by using quantitative research methodology in collecting data from 400 questionnaires and by 
qualitative research methodology in collecting data from focus group to verify the result of the study. 
 According to the research, it was found that internet addicts (AD) were 14.75 percents of sample. 
Most of them were male, spent more than 4,000 baht per month and lived in small size families. The internet 
addicts were able to get easier access to internet than the possible addicts (PAD) and moderate user (MU).  
 According to statistical analysis, it was found that internet addicts’ behaviors and loneliness as the 
AD were correlated. That is, loneliness of internet addicts was at moderate level (possible loneliness) which 
positive coefficient was at significance level of (P<0.01). On the other hand, it was found that negative 
coefficient was significantly differed at not loneliness (P<0.01).In the studying of relationship between AD 
and social skills, it was found that AD was correlated to Social Skills in negative behaviors which could be seen 
from aggressiveness/antisocial behavior, conceit/haughtiness and loneliness/social anxiety at the positive 
coefficient (P<0.05). In contrast, there was no relationship between AD and social skills which AD was not 
significantly correlated to the positive behavior as social skills and Assertiveness. 
Keywords: internet addiction.  loneliness.  social skills.  teenagers. 
 

บทน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนวตักรรมหน่ึงท่ีมีบทบาทต่อสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถย่น

ระยะเวลาการติดต่อส่ือสารระหว่างผูค้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้เวลา (time) และพื้นท่ี (space) ไม่
เป็นอุปสรรคในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูค้นอีกต่อไป ปัจจุบนัสัดส่วนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในอตัราส่วน
กา้วหนา้ (ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552) โดยพบผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจาก 
6.9 ลา้นคน ในปี 2547 เป็น 18.3 ลา้นคน ในปี 2552 และผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจ านวนมากอยูใ่นช่วงอายุ 20-29 ปี 
อายุ 40-49 ปี และ อายุ 15-19 ปี ตามล าดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มวยัรุ่นมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ในปี 2552 มีการศึกษาผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน
ไทย พบวา่ การรับส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นมีหลากหลายดา้นทั้งดา้นบวกและดา้นลบ แมว้า่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
จะไดรั้บผลดีมากกวา่ผลเสีย และผูท่ี้ใชอิ้นเทอร์เน็ตมากเกินไปนั้น ไม่วา่จะดา้นไหนก็ตาม ท าให้เกิดผลเสียต่อ
ร่างกายได ้(ประพิมพพ์รรณ สุวรรณกฎู และอจัศรา ประเสริฐสิน, 2552)  โดยการไม่สามารถควบคุมการใชง้าน
เทคโนโลยีไดจ้นก่อให้เกิดผลเสียนั้น เป็นกลุ่มอาการของผูติ้ดอินเทอร์เน็ต (internet addiction) (Young, 1996) 
การเสพติดอินเทอร์เน็ตเป็นการเสพติดทางพฤติกรรมหรือการกระท า (behavioral addiction) เช่นเดียวกนักบั
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การติดการพนนั ซ่ึงจะมีลกัษณะหมกมุ่น ถูกครอบง า สูญเสียการควบคุม มีความตอ้งการใช้มากข้ึนและจะมี
อาการกระวนกระวาย ถูกกระทบทางดา้นความรู้สึกและอารมณ์เม่ือตอ้งหยุดหรือเลิกใช ้และผลจากการเสพติด
จะส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและผู ้คนรอบข้าง การใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินพอดีจะส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ของมนุษย์ เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตได้แย่งเวลาในชีวิตประจ าวนัไป และอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นรอบขา้งในชีวิตจริง (real world) แต่มีการสร้างความสัมพนัธ์ในโลกเสมือน (virtual 
world) เขา้มาแทนท่ี เม่ือความสัมพนัธ์ตามปกติถูกแทนท่ีดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ท าให้ผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตแยกตวัออกจากความเป็นจริง มีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเพียงผิวเผิน และท าให้เกิดความรู้สึกเหงาและ
โดดเด่ียว (loneliness) ความเหงาและความโดดเด่ียวน้ีจะส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตประจ าวนัและการด ารงตน
อยูใ่นสังคมหรือทกัษะทางสังคม (social skills) ทั้งน้ี ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เกิดกบั
กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมการใชง้านอยา่งไม่เหมาะสม เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีพฒันาการทางดา้นอารมณ์และ
พฒันาการทางสังคม พฒันาการทั้งสองด้านดงักล่าวหากเกิดผลกระทบทางด้านลบจะท าให้กระทบต่อการ
ปรับตวัเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ต่อไป 
 ดงันั้น การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกบัความเหงาและทกัษะทาง
สังคมของวยัรุ่น เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกบัปัจจยัดา้นความเหงา และ
ปัจจยัด้านทกัษะทางสังคมของวยัรุ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการหาแนวทางป้องกนั แก้ไข
ปัญหาของการใชอิ้นเทอร์เน็ตอย่างไม่เหมาะสมของวยัรุ่น และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในเร่ืองดงักล่าว 
เพื่อน าไปใชต่้อยอดความรู้เก่ียวกบัผลกระทบของอินเทอร์เน็ตกบัเด็กและเยาวชน  
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต  The Center of Internet Addiction Recovery ไดนิ้ยาม
ความหมายของการติดอินเทอร์เน็ตไวว้่า เป็นกลุ่มอาการท่ีไม่สามารถควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีได้จน
ก่อให้เกิดผลเสีย  และ Griffiths (อา้งถึงใน ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, 2545) ไดน้ าเสนอแนวคิดการเสพติด
เทคโนโลยี (technological addiction) ข้ึน โดยระบุวา่ การเสพติดเทคโนโลยีนั้น เป็นการเสพติดทางพฤติกรรม 
คือ เสพติดท่ีการกระท า (behavioral addiction) เช่นเดียวกนักบัการติดการพนนั โดยมิไดเ้ป็นการเสพติดทาง
สารเคมี (non-chemical) เก่ียวขอ้งกบัการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัเคร่ืองมือ ซ่ึงอาจเป็นไปในลกัษณะทางเดียว 
(passive) เช่น การดูโทรทศัน์ หรือลกัษณะโตต้อบ 2 ทาง (active) เช่น การเล่นเกมคอมพิวเตอร์  
 แนวคิดเร่ืองความเหงา  อโนมา ใจอุดม (2548) กล่าววา่ ความเหงาเป็นความรู้สึกโดดเด่ียว เป็นความ
ทุกข์ทรมานใจซ่ึงเกิดจากการขาดสัมพนัธภาพท่ีมีความหมายกบับุคคลอ่ืน และความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนไม่
ตรงกบัความตอ้งการของตนเอง รู้สึกไม่ไดรั้บสัมพนัธภาพทางสังคมในแบบท่ีตนเองพอใจ และจดักลุ่มความ
เหงาไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่  

1.  ความเหงาทัว่ไป เป็นความเหงาท่ีเกิดข้ึนชัว่คราว อาการท่ีเกิดไม่รุนแรง และไม่ค่อยส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวติ  
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2.  ความเหงาท่ีเกิดจากเหตุการณ์ เป็นความเหงาท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์บางอยา่งมากระทบ เช่น การ
พลดัพรากจากบุคคลอนัเป็นท่ีรักหรือบุคคลท่ีมีสัมพนัธภาพดว้ย ซ่ึงจะแสดงผลทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
และความเหงาจะหายไปจากการปรับตวัและยอมรับต่อเหตุการณ์นั้นได ้

3.  ความเหงาแบบเร้ือรัง เป็นความเหงาท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนันานกว่า 2 ปี โดยไม่มีเหตุการณ์มา
กระทบ มกัเกิดข้ึนกบัคนท่ีมีความบกพร่องของบุคลิกภาพท่ีสะสมมาตั้งแต่วยัเด็ก ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะแก้ไข
ภาวะเหงาไดด้ว้ยตนเอง 
 แนวคิดเร่ืองทักษะทางสังคม  ทกัษะทางสังคม หมายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกเพื่อการปฏิสัมพนัธ์
ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคล คือ รูปแบบพฤติกรรมท่ี
ปัจเจกบุคคลแสดงออกในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล MESSY (Matson Evaluation of Social Skills with 
Youngsters) ไดแ้ยกแยะทกัษะทางสังคมออกเป็น 4 กลุ่ม (Teodoro et al., 2005) ไดแ้ก่ พฤติกรรมกา้วร้าวและต่อตา้น 
สังคม (aggressiveness/antisocial behavior) ทกัษะการเขา้สังคมและกลา้แสดงออก (social skills/assertiveness) 
ความหยิง่ยโสและทะนงตน (conceit/haughtiness)  และความเหงาและความวติกกงัวล (loneliness/social anxiety) 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต (internet addiction) กบัระดบัความเหงา 
(loneliness) ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
 2.  เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต (internet addiction) กบัทกัษะทางสังคม 
(social skills) ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีมีทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
จ านวน 420 ชุด เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตของวยัรุ่นกบัความเหงาและ
ทกัษะการเขา้สังคม  และการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบและยืนยนั
ผลการศึกษาจากการวจิยัเชิงปริมาณ  
 ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามท่ีพฒันาจากเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของ 
Young (1998) แบบทดสอบระดบัความเหงา (UCLA loneliness scale) ของ Russell (1996) และแบบทดสอบทกัษะทาง
สังคมของ MESSY (Teodoro, 2005) กลุ่มประชากรคือ นกัเรียนท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมือง สุ่มตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage sampling) ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยคดัเลือกตวัแทน
ประชากรเป็นนกัเรียนจากโรงเรียนประจ าจงัหวดั 14 โรงเรียน ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือ เน่ืองจากสามารถเขา้ถึง
บริการอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งสะดวก ขอความอนุเคราะห์อาจารยฝ่์ายแนะแนวหรือเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนคดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกสบาย (convenience sampling) ในการเก็บขอ้มูล  
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และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายผลตามเกณฑ์การแปรผลของ
แบบทดสอบพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต แบบทดสอบระดบัความเหงา และแบบทดสอบทกัษะทางสังคม 
และใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกบัความเหงา 
และพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกบัทกัษะทางสังคม  
 ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากโรงเรียนท่ีเขา้ไปเก็บขอ้มูล โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย (simple random sampling) ดว้ยการจบัฉลาก ไดโ้รงเรียนยพุราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ และคดัเลือก
ผูเ้ขา้ร่วมการสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) จ านวน 10 คน เพื่อสอบถามขอ้มูล และรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 

ผลการวจิัย  
 1.  การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบวา่ มีพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.75 และพบวา่ เพศชายมีสัดส่วนของผูติ้ดอินเทอร์เน็ตมากกวา่เพศหญิง และผูติ้ดอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มี
รายไดต่้อเดือนมากกว่า 4,000 บาท และมีพฤติการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตในกิจกรรมของการคน้หาขอ้มูล 
(search engine) โปรแกรมสนทนาบนคอมพิวเตอร์ (instant messaging on computer) และเวบ็ไซตเ์ครือข่าย
สังคม (social networking website) เป็นจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) กระดาน
สนทนา (webboard) อ่านข่าว ติดตามข่าวสาร ขอ้มูล (news update) ดูหนงั ดูทีวีออนไลน์ (TV online) ฟังเพลง 
วิทยุออนไลน์ (radio online) ดาวน์โหลดเพลง (music download) ดาวน์โหลดโปรแกรม (program download) 
การพูดคุยกบัเพื่อนผา่นโปรแกรมบนมือถือ (IM on mobile phone) ท าบทเรียนออนไลน์ (e-learning) เล่นเกมส์
ออนไลน์ (games online) การเขียนบล็อก ไดอาร่ีออนไลน์ (weblog) และซ้ือของผา่นเวบ็ (shopping online) 
ตามล าดบั  
 กลุ่มผูติ้ดอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในครอบครัวท่ีมีสมาชิก 1-2 คน และมีความสามารถในการ
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดง่้ายมากกวา่กลุ่มเส่ียงและกลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป รวมถึงใชเ้วลากบัอินเทอร์เน็ต
ในจ านวนชัว่โมงท่ีมากกวา่กลุ่มอ่ืน   
            2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตกับความเหงา พบว่า มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัผูท่ี้มีความเหงาในระดบัปานกลางในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 นัน่หมายความ
วา่ การติดอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลให้เกิดความเหงาข้ึน ในทางกลบักนัพบความสัมพนัธ์ในเชิงลบของ
การติดอินเทอร์เน็ตกบัผูท่ี้มีระดบัความเหงาน้อย (ระดบัปกติ) ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 หมายความวา่ ผูท่ี้ติดอินเทอร์เน็ตมากมีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะเป็นผูท่ี้
ไม่เหงาหรือมีระดบัความเหงานอ้ย 
            3.  ผลการศึกษาทกัษะทางสังคมใน 4 ดา้น ของกลุ่มติดอินเทอร์เน็ต พบว่า 1) พฤติกรรมกา้วร้าวและ
ต่อตา้นสังคม กลุ่มผูติ้ดอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสูงกวา่กลุ่มอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  2) ทกัษะ
การเข้าสังคมและกล้าแสดงออกไม่พบความแตกต่างทางสถิติ   3) ความหยิ่งยโสและทะนงตน กลุ่มผูติ้ด
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อินเทอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสูงกวา่กลุ่มอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  4) ความเหงาและความวิตกกงัวล 
กลุ่มผูติ้ดอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสูงกวา่กลุ่มอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 การทดสอบทางสถิติเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการติดอินเทอร์เน็ตและทกัษะทางสังคมทั้ง 4 
ดา้น จะเห็นวา่พฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทกัษะทางสังคมดา้นลบ 
ทั้ง 3 ดา้น คือ พฤติกรรมกา้วร้าวและต่อตา้นสังคม ความหยิ่งยโสและทะนงตน ความเหงาและความวิตกกงัวล 
แต่ไม่พบความความสัมพนัธ์ในทกัษะสังคมดา้นบวก คือการเขา้สังคมและกลา้แสดงออก  
 

อภิปรายผลการวจิัย  
 ผลการวิจยัพบว่า ร้อยละ 14.75 ของนกัเรียนมธัยมศึกษาในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือ มีพฤติกรรมติด
อินเทอร์เน็ตใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาก่อนหน้าน้ี เช่น ผลการศึกษาในประเทศเกาหลีใต ้(Park, Kim & Cho, 
2008) พบร้อยละ 10.7 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศเกาหลีใตมี้พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต 
ในประเทศอิหร่าน (Ghassemzadeh, Shahraray & Moradi, 2008) พบว่า ร้อยละ 3.78 ของนกัเรียนในระดบั
มธัยมศึกษาของประเทศอิหร่านติดอินเทอร์เน็ต  ในประเทศไตห้วนั (Chou & Hsiao, 2000) พบวา่ ร้อยละ 5.93 
ของนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัในประเทศไตห้วนัติดอินเทอร์เน็ต ส่วนในประเทศไทย ในปี 2545 (ชชัพงศ ์ตั้งมณี 
และอรุณี ก าลงั, 2545) พบวา่ ร้อยละ 9 ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัติดอินเทอร์เน็ต นอกจากน้ียงัพบสัดส่วน
ของผูติ้ดอินเทอร์เน็ตเป็นเพศชาย ร้อยละ 18.18 และเพศหญิง ร้อยละ 13.06 ซ่ึงตรงกบัการศึกษาของ ไชยรัตน์ 
บุตรพรหม (2545) ท่ีพบสัดส่วนของผูติ้ดอินเทอร์เน็ตเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ทั้งน้ีพบความสัมพนัธ์ของ
การติดอินเทอร์เน็ตกบัความเหงาและทกัษะทางสังคมตรงกนักบัการศึกษาในประเทศอิหร่าน (Ghassemzadeh   
et al., 2008) ท่ีผูติ้ดอินเทอร์เน็ตจะเป็นผูท่ี้มีความเหงามากกวา่ผูท่ี้ไม่ติดอินเทอร์เน็ตหรือผูใ้ชง้านทัว่ไป และผูติ้ด
อินเทอร์เน็ตมีปัจจยัทางดา้นทกัษะทางสังคมท่ีดอ้ยกวา่ผูไ้ม่ติดอินเทอร์เน็ตหรือผูใ้ชง้านทัว่ไป  
 กลุ่มผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตในฐานะผูรั้บสารในกระบวนการส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารของส่ือ
เทคโนโลยีหรือส่ือใหม่ท่ีมีความรวดเร็ว ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านส่ือเทคโนโลยีในระดับท่ีมาก
เกินไป หรือในระดบัท่ีไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ (emotional effects) และผลกระทบทางสังคม 
(social effects) ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีพฒันาอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากข้ึน ท าให้การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตสะดวกสบายมากข้ึนน้ี หากใชเ้วลาในแต่ละวนั
มากเกินไปจนกลายเป็นนิสัยจะส่งผลทางอารมณ์ เพราะอินเทอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กบัความเหงา อาจท าให้
ความเหงาก่อตวัข้ึนได ้และหากปล่อยให้ความเหงานั้นอยู่ในภาวะเร้ือรังก็ยากท่ีจะรักษาไดด้ว้ยตวัเอง เช่นเดียวกบั
ผลกระทบทางสังคม การติดอินเทอร์เน็ตส่งผลกบัพฤติกรรมในดา้นลบ ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั เช่น การเกิดพฤติกรรมกา้วร้าวหรือต่อตา้นสังคม ปฏิเสธการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างเป็นสุข ก่อให้เกิด
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั ดงันั้นผูป้กครองควรเอาใจใส่ดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลาน
เพื่อไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด ารงชีวติประจ าวนั  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ในคร้ังน้ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการติดอินเทอร์เน็ตกบัความเหงาเท่านั้น ไม่ไดศึ้กษาลึกลง
ไปในรายละเอียดของทิศทางความสัมพนัธ์ของการติดอินเทอร์เน็ตกบัความเหงาว่า ปัจจยัดา้นใดเป็นสาเหตุ 
หรือวา่เป็นผลลพัธ์ หากมีการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงทิศทางความสัมพนัธ์ของปัจจยัทั้งสองดา้น 
 2.  ส่วนปัจจยัดา้นการติดอินเทอร์เน็ตกบัทกัษะทางสังคมนั้น เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของทกัษะ
ทางสังคมในภาพกวา้ง จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความสัมพนัธ์กบัปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงโดยตรง เพื่อให้เห็น
รูปแบบและทิศทางของความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารจดัการน ้า และแนวทางการพฒันาสู่ความย ัง่ยนืของการบริหารจดัการน ้าชลประทานโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม ของกลุ่มบริหารการใชน้ ้าชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษากระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีชลประทานโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษากระเสียว ประธานกลุ่มบริหารการใชน้ ้า
ชลประทาน และสมาชิกกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน รวมจ านวน 19 คน ผลการศึกษาพบวา่ โครงการส่งน ้า
และบ ารุงรักษากระเสียว ด าเนินการบริหารจดัการน ้าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โดยมีการบริหารน ้า 
10 ขั้นตอน เร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ชน้ ้ าจนถึงการประเมินผลการด าเนินงาน ดา้นปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจดัการน ้ า ไดแ้ก่ การขาดแคลนบุคลากร บุคลากรขาดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การขาด
งบประมาณ ดา้นการเกษตร และเกษตรกรนอกพื้นท่ีมาขอใชน้ ้าโครงการกระเสียว โดยมีแนวทางพฒันาสู่ความ
ย ัง่ยนืของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษากระเสียว มุ่งการสร้างศรัทธาความเช่ือมัน่ การเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการท างาน 
การถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรรุ่นใหม่ การสร้างนวตักรรม และหลกัการท างาน 3 ส. คือ สุข ส่วนร่วม และสัมฤทธ์ิผล  
ส่วนการบริหารจดัการน ้าชลประทานของกลุ่มบริหารการใชน้ ้าชลประทาน ด าเนินตามกระบวนการมีส่วนร่วม
ดา้นการส่งน ้าและบ ารุงรักษา 11 กิจกรรม โดยมีการรวมกลุ่มและการพฒันาเป็นองคก์รผูใ้ชน้ ้ าท่ีมีความเขม้แขง็ 
ดา้นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้าชลประทาน ไดแ้ก่ ปัญหาคูส่งน ้าขาดการพฒันา  
 
* นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

**ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ปัญหาการลกัขโมยบานปิด-เปิดน ้าของอาคารชลประทาน ปัญหาการจดัเก็บค่าบ ารุงและการแบ่งปันน ้าใหก้ลุ่ม
นอกพื้นท่ี ส่วนแนวทางพฒันาสู่ความย ัง่ยนืในการบริหารจดัการน ้าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้าชลประทาน เนน้
การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดี การเพิ่มปริมาณน ้าตน้ทุน การพฒันากลุ่มผูใ้ชน้ ้ าอยา่งต่อเน่ือง ความเขม้แขง็ของผูน้ า 

การถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ และการรักษาวิธีการบริหารจดัการน ้ าในปัจจุบนัไว ้จากการวิจยัยงัพบวา่ 1) การมี
ศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนท่ีมาจากการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย  2) มีการปรับใชแ้ละการผสมผสาน
ภูมิปัญญากบัองคค์วามรู้สมยัใหม่  3) มีกระบวนการสร้างการยอมรับในกติกาและขอ้ตกลงร่วมกนั และ  4) มีจุดเด่น
ของแต่ละชุมชนท่ีมีความสอดคลอ้งและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการน ้า, การมีส่วนร่วมของเกษตรกร, ความเขม้แขง็ของชุมชน, ความย ัง่ยนื 
 

ABSTRACT 
This research aimed to study participatory irrigation management, problems and obstacles and sustainable 

water management method of Integrated Water Users Group from Kraseaw Irrigation Project, Suphanburi Province. 
This was a qualitative research by phenomenology method, processed by in-dept interview and non-participant 
observation. The main informers were 19 irrigation officers in Kraseaw Irrigation Project, heads of Integrated 
Water Users Group and members of Integrated Water Users Group. According to the study, it was found that 
Kraseaw Irrigation Project was managed by Participatory Irrigation Management (PIM) method in 10 processes. 
The processes began with compiling basic data from water users, evaluating the performances in the aspect of 
problems and obstacles in water management. It was found that lacking of staffs, lacking of continuously developing 
the staffs, short of agricultural budgets and sharing water with agriculturists outside of irrigation area are the 
problems found in the study. Aiming to sustainably develop the water management of Kraseaw Irrigation Project, 
it was found that building up the trust, being a good example while working, transmitting the knowledge to the 
next generation, creating innovation and 3s working principle (satisfied, shared parties and successful) were 
the key to successful sustainable development of the water management. The Integrated Water Users Group 
participated in 11 activities of water supplying and maintenance process where the members formed groups 
and developed themselves into strong organizations of water users.  The problems and obstacles in water  
management were found with lacking of irrigation canal development, burglary of irrigation gate doors, colleting 
maintenance fee and sharing water with outsiders. The approach to sustainable development in water management 
of Integrated Water Users Group focuses on maintaining good relationship, increasing quantity of raw water, 
consistent development of  Integrated Water Users Group, strength of the leaders, knowledge transmission to 
new generation, innovation and maintenance of  participatory irrigation management method.  According to 
the study, it was found that: 1) potentiality and strength of communities were derived from aggregation and 
networking,  2) there had been an application and mixing of local wisdom and modern knowledge,  3) there 
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was a process in building up an acceptance in rules and agreements and 4) there were strengths in each community 
which was in accordance and support with each other. 
Keywords: water management.  agriculturists’ participation.  strength of communities.  sustainable. 
 

บทน า 
น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัต่อทุกสรรพส่ิง การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าจึงเป็นส่ิงส าคญั 

กรมชลประทานซ่ึงมีภารกิจหลกัตามแผนยุทธศาสตร์ใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาแหล่งน ้ า ดา้นการบริหาร
จดัการน ้า และดา้นการป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกิดจากน ้ า (กรมชลประทาน, 2553, หนา้ 7) เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยค านึงถึงประโยชน์สุขและความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลกั (กรมชลประทาน, 
2552, หนา้ 5-15) จึงไดใ้ชแ้นวคิดการบริหารจดัการน ้ าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (participatory irrigation 
management: PIM) เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน ้าเพื่อถ่ายโอนอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน    

โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็น 1 ใน 5 โครงการน าร่องท่ีใชแ้นวคิด
การบริหารจดัการน ้ าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม จนสามารถสร้างความเขม้แข็งให้แก่กลุ่มบริหารการ
ใชน้ ้ าชลประทาน จนประสบความส าเร็จโดยไดรั้บรางวลักลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าดีเด่น ในปี พ.ศ. 2553 ประเภท
นวตักรรมการให้บริการ จากส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  และรางวลัรองชนะเลิศรางวลั
คุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทสร้างนวตักรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ
เชิงนโยบายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี พ.ศ. 2554 (2011 United Nations Public Service Awards) จากองคก์าร
สหประชาชาติ เป็นขอ้พิสูจน์ถึงความส าเร็จในการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของ
กลุ่มบริหารการใชน้ ้าชลประทาน โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาสามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและการพฒันากลุ่มผูใ้ชน้ ้ าชลประทาน
ของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาแห่งอ่ืน ๆ  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา

กระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว  

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาสู่ความย ัง่ยืนของการบริหารจดัการน ้ าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วน

ร่วมของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษากระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
1.  แนวคิดการบริหารจัดการ  ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2551) กล่าววา่ การบริหารจดัการเป็นความสามารถ 

ในการวางแผนจดัระเบียบ การประสานงาน และการควบคุมกิจกรรมงานต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูว้จิยัน ามาศึกษาแนวทางการบริหารจดัการน ้าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่ง
น ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว ศึกษาภาวะผูน้ าของกลุ่ม กฎระเบียบของกลุ่ม และแนวทางสู่ความส าเร็จของกลุ่มท่ีน า 
ไปสู่ความส าเร็จของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษากระเสียว 

2.  แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม  ถวลิวดี บุรีกุล (2552) ให้ความหมายวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
คือ การกระจายโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 
รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยูข่องประชาชน 
โดยการใหข้อ้มูล แสดงความคิดเห็น ให้ค  าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบติั ตลอดจนการควบคุมโดยตรง
จากประชาชน ผูว้จิยัน ามาศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจดัการน ้าชลประทานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ   

3.  แนวคิดการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  เป็นการบริหารจดัการชลประทาน  
โดยเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าชลประทานเขา้มามีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมชลประทาน โดยมีเป้าหมายคือ การจดัสรรน ้ า
ตามความตอ้งการของเกษตรกร อยา่งทัว่ถึงเป็นธรรมและประหยดั เกษตรกรมีความรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของ อาคาร
ชลประทานไดรั้บการดูแลใหใ้ชง้านไดดี้ เกษตรกรมีรายไดท่ี้มัน่คง ลดปัญหาความขดัแยง้ และการบริหารจดัการ
น ้าชลประทานมีความย ัง่ยนื (ส านกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, 2552, หนา้ 5, 29-86) สามารถน ามาศึกษา
การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน ความตอ้งการน ้ า ความขดัแยง้ในการใชน้ ้ า
ชลประทาน และแนวทางพฒันาสู่ความย ัง่ยนื 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ธีระพงษ ์ แกว้หาวงษ ์(2546) ไดก้ล่าววา่ 
ความเขม้แขง็ของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตวักนัเป็นองคก์รชุมชน
โดยมีการเรียนรู้ การจดัการและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของชุมชนแลว้ถึงไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีข้ึน
ลกัษณะของชุมชนเขม้แข็งคือสมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแกไ้ขปัญหา
และพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษาการพฒันากลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทานให้มี
ความเขม้แขง็  สามารถพึ่งพาตนเองได ้มีความสามารถในการแข่งขนัจนสามารถประสบความส าเร็จ  

5.  ทฤษฎคีวามต้องการของมนุษย์  มี 5 ขั้น คือ ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ  ความตอ้งการทางดา้น
ความปลอดภยั  ความตอ้งการท่ีจะผกูพนัในสังคม   ความตอ้งการท่ีมีฐานะเด่นและไดรั้บการยกยอ่งจากคนใน
สังคม และความตอ้งการท่ีประจกัษต์น  McClelland (อา้งถึงใน ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัท์, 2551, หนา้ 87) กล่าวถึง 
Three needs theory ไดแ้ก่ ความตอ้งการความส าเร็จ  ความตอ้งการอ านาจ และความตอ้งการการมีส่วนร่วม ผูว้ิจยั
สามารถน ามาศึกษาความตอ้งการใชน้ ้าของเกษตรกร และความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผูใ้ช้
น ้าชลประทาน 
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6.  แนวคิดทฤษฎคีวามขัดแย้ง  ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี (2550) ไดส้รุปวา่ ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือ
กลุ่มไม่ไดรั้บส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ จึงพยายามขดัขวางไม่ให้อีกฝ่ายหน่ึงบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้และทองพนัธ์ชัง่ 
พงษว์ารินทร์ (2554) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการความขดัแยง้ 5 วิธี ไดแ้ก่ การหลีกเล่ียง การประนีประนอม 
การแข่งขนั การยอมจ านน และการร่วมมือ  ผูว้ิจยัไดน้ ามาสร้างแนวทางการศึกษาความขดัแยง้และการจดัการ
ความขดัแยง้ของกลุ่มบริหารการใชน้ ้าชลประทาน 

7.  โครงการส่งน า้และบ ารุงรักษากระเสียว จังหวดัสุพรรณบุรี ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2524 
อ่างเก็บน ้ากระเสียว มีระดบัเก็บกกั  + 87.000 ม. (รทก.) ปริมาณน ้าเก็บกกั 240 ลา้น ม.3  มีพื้นท่ีส่งน ้าชลประทาน
รวม 110,844 ไร่ มีระบบส่งน ้า และระบบระบายน ้า ประกอบดว้ยคลองส่งน ้า จ  านวน 7 สาย และคลองระบายน ้ า 
จ านวน 8 สาย แบ่งพื้นท่ีใชน้ ้าของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าออกเป็นกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน จ านวน 9 กลุ่ม 
และไดจ้ดัตั้งกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานท่ีอยูน่อกเขตพื้นท่ีชลประทานอีก 1 กลุ่ม จึงมีกลุ่มบริหารการใช้
น ้าชลประทานรวมทั้งส้ิน 10 กลุ่ม มีสมาชิกผูใ้ชน้ ้ ารวมทั้งส้ิน 6,015 ราย   

 

วธิีด าเนินการวจิัย   
งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใชว้ธีิวจิยัแบบปรากฏการณ์วทิยา (phenomenology) 

เพื่อศึกษาประสบการณ์จากผูท่ี้ไดป้ระสบกบัเหตุการณ์นั้น ๆ ศึกษาในเขตพื้นท่ีชลประทาน โครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษากระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีชลประทานโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษากระเสียว จ านวน 5 คน ประธานกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานทั้งหมดของโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษากระเสียว จ านวน 10 คน และสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน โครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษากระเสียว จ านวน 4 คน รวมทั้งส้ิน 19 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์
ก่ึงมีโครงสร้าง (semi-structure) ใชว้ิธีเก็บรวบรวมภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก บนัทึกขอ้มูลโดยเคร่ือง
บนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยวิธีสามเส้า 
(triangulation) โดยตรวจสอบดา้นขอ้มูล (data triangulation) และดา้นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล (methodological 
triangulation) วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม โดยเขา้ร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และสังเกต
พฤติกรรมของผูน้ าระหวา่งด าเนินการประชุมใหญ่ของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน รวมถึงวิเคราะห์ขอ้มูล
จากเอกสารของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว และเอกสารของกลุ่มบริหารจดัการน ้ าชลประทาน 
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษากระเสียว 

 

ผลการวจิัย 
1.  การบริหารจดัการน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว  ด าเนินตามแนวทางการบริหาร

จดัการน ้าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม มีขั้นตอนการบริหารน ้ า 10 ขั้นตอน การจดัตั้งกลุ่มบริหารการใช้
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น ้าชลประทานรวม 10 กลุ่ม ใชว้ธีิการเขา้ถึงชาวบา้นเพื่อสร้างความเช่ือถือศรัทธาและสร้างความรู้ความเขา้ใจโดย
การจดัฝึกอบรมแก่สมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าอยา่งต่อเน่ือง  

2.  ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจดัการน ้ าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียวท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
การขาดแคลนบุคลากร บุคลากรขาดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ขาดงบประมาณสนบัสนุน ปัญหาดา้นการเกษตร 
และปัญหาเกษตรกรนอกพื้นท่ีมาขอใชน้ ้าโครงการกระเสียว 

3.  แนวทางพฒันาสู่ความย ัง่ยนืในการบริหารจดัการน ้าของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษากระเสียว มี
ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ การสร้างศรัทธาความเช่ือมัน่ในการท างานร่วมกนัแก่เกษตรกร การเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีชลประทาน การถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรรุ่นใหม่ การสร้างนวตักรรม การจดัสรรผลประโยชน์
อยา่งเหมาะสม และหลกัการท างาน 3ส. คือ สุข ส่วนร่วม และสัมฤทธ์ิผล 

4.  การบริหารจดัการน ้าของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานทุกกลุ่ม ยึดตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ดา้นการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา 11 กิจกรรม ที่กรมชลประทานก าหนดให้ โดยปรับใชร่้วมกบัภูมิปัญญาเพื่อให้
เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม มีการรวมกลุ่มและพฒันาอยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดกฎระเบียบเป็นทิศทางเดียวกนั  

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้าในภาพรวมของกลุ่มบริหารการใชน้ ้าชลประทานท่ีพบ
มาก ไดแ้ก่ คูส่งน ้าขาดการพฒันาใหเ้ป็นคูดาดคอนกรีต ปัญหากลุ่มนอกพื้นท่ีขอแบ่งปันการใชน้ ้ า การจดัเก็บค่า
บ ารุงรักษา และปัญหาการลกัขโมยอุปกรณ์บานปิด-เปิดน ้า 

6.  แนวทางพฒันาสู่ความย ัง่ยืนในการบริหารจดัการน ้ าในภาพรวมของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน 
ไดแ้ก่ การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดี การเพิ่มปริมาณน ้ าตน้ทุน การพฒันากลุ่มผูใ้ชน้ ้ าอยา่งต่อเน่ือง ความเขม้แข็ง
ของผูน้ า การถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ การสนบัสนุนงบประมาณ การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นจริง การรักษา
วธีิการบริหารจดัการน ้า การสร้างนวตักรรม การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม การส่งเสริมการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน และ
การลดการแทรกแซงทางการเมือง 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
การบริหารจดัการน ้าของโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษากระเสียว  มีความสอดคลอ้งตามหลกัการบริหาร

จดัการน ้ าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (PIM) โดยมีการบริหารน ้ า 10 ขั้นตอน เร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูล
พื้นฐาน จนถึงการสรุปผลการด าเนินงาน โดยมีการวางแผน จดัระเบียบ มีการประสานงาน ติดตามตรวจสอบ 
ปรับแผน และประเมินผล เพื่อใหง้านบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายของการบริหาร
จดัการของประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2551) ท่ีกล่าววา่ ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัในการบริหารจดัการน ้ าของ
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษากระเสียว คือ การเพิ่มกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทานกลุ่มใหม่ซ่ึงอยูน่อกพื้น
ท่ีมาขอใช้น ้ าโครงการกระเสียว ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการใช้น ้ าในการเพาะปลูกและตอ้งการให้เพิ่มปริมาณน ้ า
ตน้ทุนมากข้ึน ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานทางกายภาพและความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตตาม
ทฤษฎีความตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมศุข ทศันา (2549) ท่ีพบวา่ สมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าตอ้งการให้เพิ่ม
ปริมาณการส่งน ้ าในช่วงฤดูแลง้ให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าในการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ และปัญหาการ
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ขาดแคลนบุคลากรและการขาดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของบุคลากรกระเสียว ถือเป็นปัญหาที่ตอ้งไดรั้บการ
แกไ้ขในอนาคต ซ่ึงในปัจจุบนับุคลากรในโครงการกระเสียวค่อนขา้งมีศกัยภาพจึงสามารถด าเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ส่วนขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาสู่ความย ัง่ยืนในการบริหารจดัการน ้ าของโครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษากระเสียว โดยใชห้ลกัการท างาน 3ส. คือ สุข ส่วนร่วม และสัมฤทธ์ิผล สอดคลอ้งกบัแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดการบริหารจดัการและแนวคิดการบริหารจดัการน ้ าชลประทานโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วม (PIM) 

กลุ่มบริหารการใชน้ ้าชลประทานทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มนอกพื้นท่ีชลประทาน มีการบริหารจดัการน ้ าท่ี
สอดคล้องกับหลกัการบริหารจดัการน ้ าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (PIM)  ในการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษาทั้ง  11 กิจกรรม และร่วมกนัก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการประชุมและการบ ารุงรักษาคูคลองส่ง
น ้า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิติกรณ์ วงคช์ยั (2553) ซ่ึงพบวา่ สมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า มีการก าหนดระเบียบขอ้บงัคบั
และมีความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการน ้ าท่ีใช้อยู่  มีการพฒันากลุ่มสู่ความเขม้แข็งสอดคล้องกบัแนวคิดการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนของธีระพงษ ์แกว้หาวงษ ์(2546) ท่ีวา่ โดยลกัษณะของชุมชนเขม้แข็งสมาชิก
ของชุมชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน  การบริหารงานของกลุ่มมี
การวางแผน การจดัองคก์ร การควบคุม และการประเมินผล สอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารจดัการ สมาชิกมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม  ต่าง ๆ ดว้ยความรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของโครงการ เป็นไปตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทุกระดบั และการบริหารจดัการน ้ าให้แก่เกษตรกรอยา่งทัว่ถึงเป็นธรรม เกษตรกรมีความพึงพอใจสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการน ้าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (PIM) และทฤษฎีความตอ้งการของ
มนุษย ์เม่ือไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการจึงเพิ่มข้ึนตามล าดบัขั้นความตอ้งการตามทฤษฎีของ Maslow 
และความตอ้งการความส าเร็จ  ความตอ้งการอ านาจ และความตอ้งการการมีส่วนร่วม สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ 
McClelland  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน มีการจดัการ
ความขดัแยง้สอดคล้องกบัแนวทางการจดัการความขดัแยง้ของทองพนัธ์ชัง่ พงษว์ารินทร์ (2554) ที่ใชว้ิธี
ร่วมมือและประนีประนอม จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมคือการรวมกลุ่มกนั โดยมีผลประโยชน์ร่วมกนัคือ
การบริหารจดัการน ้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาสู่ความย ัง่ยืนในการบริหาร
จดัการน ้าของกลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทานของทุกกลุ่ม เน้นการรักษาความสัมพนัธ์ที่ดีเพื่อความสามคัคี
กลมเกลียวเกิดการร่วมมือกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐมน จนัทวาลย ์(2551) ท่ีพบวา่ แนวทางการจดัการ
น ้ าเพื่อการเกษตรอยา่งย ัง่ยืนตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย และความเช่ือมัน่ของเกษตรกรที่เช่ือวา่ควร
รักษาว ิธีการบริหารจดัการน ้ าที ่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัน้ีดีที ่สุดแลว้ เนื่องจากสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความส าเร็จโดยไดรั้บรางวลัในระดบันานาชาติ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิติกรณ์ 
วงคช์ยั (2553) ท่ีพบวา่ สมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการน ้าแบบเหมืองฝายท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ขอ้คน้พบท่ีส าคญัในการวิจยั ไดแ้ก่ ความส าเร็จสูงสุดในการบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มบริหารการใช้
น ้าชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษากระเสียว มาจาก  1) การมีศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนท่ีมา
จากการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย  2) การปรับใชแ้ละการผสมผสานภูมิปัญญากบัองคค์วามรู้สมยัใหม่อยา่งมี



550 

 

ความเหมาะสม  3) กระบวนการสร้างการยอมรับในกติกาและขอ้ตกลงร่วมกนัในการบริหารจดัการน ้ า และ  4) 
การมีจุดเด่นของแต่ละชุมชนท่ีสอดคลอ้งสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย กรมชลประทานควรสนบัสนุนอตัราก าลงัและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง

เพื่อใหก้ารด าเนินงานในอนาคตมีความต่อเน่ืองอยา่งมีศกัยภาพ และหาแนวทางเพิ่มปริมาณน ้ าตน้ทุนของโครงการ
ชลประทานอยา่งถาวรเพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทานในการส่งน ้าอยา่งทัว่ถึงทุกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 

2.  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั ควรให้ความรู้แก่กลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทานให้มากข้ึน และสร้าง
แรงจูงใจเกษตรกรให้เขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน เพื่อให้ตระหนกัถึงความร่วมมือในการบริหารจดัการน ้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาผูเ้ก่ียวขอ้ง คณะกรรมการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียให้
ครบทุกภาคส่วนของคณะกรรมการจดัการชลประทานโครงการกระเสียว (JMC) เพื่อให้ไดข้อ้มูลการมีส่วนร่วม
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์
ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  2) ศึกษาพฤติกรรมการคิด
วเิคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน และ  3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสิชลประชาสรรค ์จ านวน 32 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test 
 ผลการวิจยัพบวา่  1) ทกัษะการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) พฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษา 
คอมพิวเตอร์ของนกัเรียนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี และ  3) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้จิยัตั้งไว ้  
ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน, ทกัษะการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหา 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were  1) to compare analytical thinking and computer language 
problem solving skills of learning activities using the problem-based learning,  2) to study student’s analytical 
thinking and problem solving skills behaviors during the problem-based learning, and  3) to study students’ 
opinions toward the problem-based learning. The sampling group was 32 students in mathayomsuksa 6/1 of 
Sichonprachasan School, and statistic was analyzed by using average, standard deviation, and t-test. 
 Results from the research could be itemized as follows (1) the analytical thinking and computer 
language problem solving skills of the post test was also significantly higher than that of the pre test at the level 
of .05, (2) the analytical thinking and problem solving skills behaviors of students were at good level, and (3) 
the students’ opinions toward the problem-based learning were at good level, which was in accordance with 
the specified hypothesis from the researcher.     
Keywords: problem-based learning.  analytical thinking and problem solving skills. 

 
บทน า 
 การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานหรือขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการคิดระดบัสูง (high level thinking) ซ่ึงมี
การแกปั้ญหา (problem solving) การตดัสินใจ (decision making) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (critical thinking) 
และการคิดสร้างสรรค ์(creative thinking) (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549, หนา้ 2) การสรุปการ
ตดัสินใจ และการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาจากทกัษะการคิดวิเคราะห์เป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั การคิดหรือความสามารถในการคิด จ าเป็นตอ้งฝึกฝนหรือฝึกปฏิบติัเช่นเดียวกบัการพฒันาทกัษะอ่ืน ๆ จะ
ท าให้คิดเป็น แกปั้ญหาเป็นและสามารถใชค้วามสามารถในการคิดในการด ารงชีวิตและการท างานในวิชาชีพได้
อยา่งประสบผลส าเร็จ (วชัรา  เล่าเรียนดี, 2553, หนา้ 11)  
 การจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน (problem-based learning) จดัเป็นยุทธวิธีการเรียนวิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ี
รู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากข้ึน โดยน ามาใชเ้พื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของการคิด (quality thinking) 
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะการคิดวเิคราะห์และทกัษะการแกปั้ญหา เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหานั้น คน้ควา้ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหา เพื่อจะน าไปสู่การแกปั้ญหา (ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2552, หนา้ 2) ให้ผูเ้รียน
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ไม่พึ่งพาผูส้อนเป็นแหล่งขอ้มูลหลกั น าความรู้เดิมมาใชเ้นน้กระบวนการเรียนรู้
มากกวา่ผลลพัธ์ เนน้การท างานร่วมกนั บูรณาการหลายสาขาวิชา บทบาทของผูส้อนเปล่ียนไป ดา้นการวดัผล
ให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง และเพื่อนประเมินเพื่อน (Boud, 1986 อา้งถึงใน Savin-Baden & Major, 2004, p.6) 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ขั้นสูงอนัเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถอยูใ่นสังคมโลกไดแ้ละเป็นการ
เรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Savin-Baden & Wilkie, 2006, p. 63) พฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้โดยการช้ีน า
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ตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนการสร้างองคค์วามรู้โดยผา่นกระบวนการคิดดว้ยการแกปั้ญหาอยา่งมีความหมายต่อ
ผูเ้รียน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หนา้ 1)  
 จากเหตุผลและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ได ้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วางแผนกระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบ เน้นการท างานร่วมกนั ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

                                    

                       
                            

                      

                          
                            

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนก่อนและ
หลงัเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระหวา่งการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 84 คน กลุ่ม
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ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การเขียน
โปรแกรมภาษาซี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 32 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพฒันาทกัษะการคิด
วิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์  แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทย์
ภาษาคอมพิวเตอร์  แบบประเมินพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์  และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อพฒันาทกัษะการคิด
วเิคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

1.  ทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ 
2.  ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พร้อมทั้งประเมินพฤติกรรมการคิด 

วเิคราะห์และแกปั้ญหาของนกัเรียนในขณะปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในแต่ละคร้ัง 
 3.  ทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ 
 4.  ใหน้กัเรียนท าแบบสอบถาม แลว้วเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาใช้การหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (index of congruency: IOC) การหาค่าความยากง่าย 
(P) ของแบบทดสอบรายขอ้ การหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบรายขอ้ และการหาค่าความเช่ือมัน่ของ 
การหาความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนใชค้่า t-test  
 

ผลการวจิัย 
 1.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 16.91 คะแนน 
และ 27.56 คะแนน ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียน พบวา่ คะแนนสอบหลงั
เรียนของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.  ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานตามแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 9 แผน พบวา่ 
พฤติกรรมการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี   
 3.  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัดีทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบบทเรียนและการจดัการบทเรียน ดา้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้ และดา้นผลการเรียนรู้  
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อภิปรายผลการวจิัย 
 1. การทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน
เม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/1 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 16.91 คะแนน และ 27.56 คะแนน ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือนกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานแลว้ทกัษะการ
คิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ดีข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ี
พฒันาข้ึน เน้นให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์จากโจทยปั์ญหา สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนน้การท างานร่วมกนั 
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล อีกทั้งผูว้ิจยัยงัพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ระบบสมาชิก การมอบหมายงาน การส่งงาน การติดต่อส่ือสาร การท าแบบทดสอบ และการแจง้
ผลยอ้นกลบั นอกจากนั้นในส่วนของเน้ือหาบทเรียนและระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและจดั
หมวดหมู่เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้ ได้แก่ เน้ือหาวิชา แหล่งเรียนรู้เว็บไซต์ เอกสารเพิ่มเติม แหล่ง
ปฏิบติัการ กระดานเสวนา และห้องสนทนา จึงท าให้นักเรียนมีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์
ภาษาคอมพิวเตอร์มากข้ึน 
 2.  การประเมินพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนในทุกแผนการ
จดัการเรียนรู้ พบวา่ พฤติกรรมของนกัเรียนมีค่าเฉล่ีย 2.31 คิดเป็นร้อยละ 76.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 
แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมในการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัดี ตาม
เกณฑ์ระดบัคุณภาพของการประเมินท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากในการจดัการเรียนรู้จะเร่ิมตน้ดว้ยการใช้โจทยปั์ญหา 
จากนั้นนักเรียนท าการวิเคราะห์ระบบงานเบ้ืองตน้และเขียนผงังาน โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายใน
กลุ่ม ไดร่้วมกนัวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหา โดยผูส้อนมีหน้าท่ีให้ค  าแนะน าและช้ีแนะแนวทางการ
เรียนรู้ เม่ือผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้จึงจะเป็นการเขียนโปรแกรม กระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ
ดงักล่าวจึงเป็นการฝึกกระบวนการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหาของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด
วเิคราะห์และแกปั้ญหาโจทยภ์าษาคอมพิวเตอร์วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี ไดผ้ลการประเมินวา่  1) ดา้น
การออกแบบบทเรียนและการจดัการบทเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี เน่ืองจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบการ
จดัการบทเรียนให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่นกัเรียน โดยเฉพาะในส่วนการรายงานขอ้มูลการเรียนและการ
ใหผ้ลยอ้นกลบัส าหรับผูเ้รียน และการออกแบบส่วนประกอบบนหนา้จอภาพใหมี้ความสะดวกต่อการใชง้าน  2) 
ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยผูว้ิจยัมีการแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอน
เหมาะสม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  และ  3) ดา้นผลการเรียนรู้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
ดี ซ่ึงผูเ้รียนมีความคิดเห็นวา่สามารถวเิคราะห์และแกปั้ญหาโจทยไ์ดดี้ข้ึน โดยรวมแลว้ความคิดเห็นของนกัเรียน
อยูใ่นระดบัดี เป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้จิยัตั้งไว ้
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอจากการวจัิย 
 1.  การก าหนดโจทยปั์ญหา จะตอ้งมีความเหมาะสม เช่ือมโยงเหตุการณ์ปัจจุบนัและเป็นเร่ืองใกลต้วั 
สามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจและทา้ทายใหน้กัเรียนแกปั้ญหาใหไ้ด ้มีการบูรณาการความรู้หรือ
โจทยปั์ญหาท่ีซบัซอ้นเพื่อให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์และสามารถบูรณาการความรู้เดิมไดด้ว้ย 
 2.  เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้วลาอยา่งเต็มท่ีจนกวา่
นกัเรียนสามารถคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหาได ้
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด
วิเคราะห์และแกปั้ญหากบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ และส่งเสริมพฒันาทกัษะกระบวนการคิดดา้นอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการ
คิดสร้างสรรค ์ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นตน้ 
 2.  ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้แบบอ่ืน ๆ วา่มีความเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพในการพฒันากระบวนการคิดมากนอ้ยเพียงใด 
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บทคดัย่อ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) ก าหนดให้ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
ตอ้งยืน่บญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งตอนเขา้รับ ระหวา่ง และพน้จากต าแหน่ง เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ
ควบคุมทรัพยสิ์นท่ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง เพื่อป้องกนัมิให้ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองทุจริตคอร์รัปชนั แต่ก็ยงั
พบว่าเป็นการรายงานทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น ไม่อาจจะน าผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมารับโทษฐานทุจริตคอร์รัปชนัได้ ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) ท่ีก าหนดให้น าอายุความใน
การฟ้องคดีและการส้ินสุดการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บงัคบัโดยอนุโลมนั้น ก่อให้เกิด
ปัญหาขอ้จ ากดัในการด าเนินคดี ซ่ึงแทนท่ีทรัพยสิ์นของแผน่ดินจะไม่มีการก าหนดอายุความไว ้แต่กลบัตอ้งถูก
จ ากดัดว้ยอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจนมาตรการยื่นบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินนั้นมี
ระวางโทษนอ้ยเกินไปกบัความเสียหายท่ีประเทศชาติจะไดรั้บในการทุจริตคอร์รัปชนัและการตรวจสอบการ
กระท าความผิดกรณีไม่ยื่นแสดงรายการบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน และยงัพบว่าผูท่ี้ทุจริตคอร์รัปชนัสามารถ
ถ่ายเททรัพยสิ์นท่ีตนทุจริตไปยงับุคคลท่ีตนไวว้างใจได ้โดยอาศยัช่องวา่งแห่งกฎหมายในการยื่นบญัชีรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่ ควรมีบทบญัญติัในเร่ืองอายคุวามไวเ้ป็นการเฉพาะหรืออาจจะก าหนดวา่คดีทุจริต
คอร์รัปชนัไม่มีอายุความและก าหนดระวางโทษในการกระท าความผิดให้มีความรุนแรงยิ่งข้ึน  ส่วนกรณีผูท่ี้มี
หนา้ท่ีตอ้งยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  ควรให้บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินดว้ย เพื่อตดัปัญหาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือขา้ราชการท่ีทุจริตคอร์รัปชนัถ่ายเท 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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ทรัพยสิ์นท่ีทุจริตโดยอาศยัช่องว่างแห่งกฎหมายท่ีไม่ตอ้งยื่นแสดงเพื่อตรวจสอบบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์น
และหน้ีสิน 
ค าส าคัญ: การตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน, อายคุวาม, การทุจริต 
 

ABSTRACT 
 The constitution of the Kingdom of Thailand 2010 and the organic law on Prevention and Suppression of 
Corruption Act 1999 define that the incumbents have to submit the list of assets and liabilities on the incoming, 
serving and outgoing tenure to be used to monitor the increased or decreased assets to prevent the incumbents 
from corruption. However, it is still found that the reports of ill-gotten gains as defined by the law could not 
bring the corrupt incumbents to face the corruption charges. 
 In the study, it was found that the organic law on Prevention and Suppression of Corruption Act 1999  
defined the prescription (statute of limitations) on filing and ending a lawsuit to consider the case in accordance with 
the Criminal Code should be updated and amended to apply with the mutatis mutandis (necessary changes).  
It might cause the problem on limitation of the prosecution because instead of the state property not having a 
statute of limitations, it could be barred by prescription pursuant to the Criminal Code. Also, the measures on 
submitting the list of assets and liabilities as well as the punishment for the offence in the case of failing to 
submit the list had a small punishment, not commensurate with the damage the country suffers in the corruption 
case. It also found that the corrupt officials could transfer their assets to the trusted persons by exploiting the 
legal loopholes. 
 Thus, the researcher would like to recommend that there should be a provision on the violation specifically, 
or might designate the corruption case with harsher punishment. Like those who had the duty to submit the 
list, their government leaders should be required to submit their asset and liability list as well. This would 
eliminate the problem of the incumbents or corrupted officials from transferring their illegal assets by using 
the legal loophole which was not required for such a list submission.  
Keywords: auditing of assets and liabilities.  prescription.  corruption. 
 

บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) ก าหนดให้ผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองตอ้งยื่นบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งตอนเขา้รับ ระหว่าง และพน้จากต าแหน่ง เพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบควบคุมทรัพยสิ์นท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง เพื่อป้องกนัมิให้ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองทุจริตคอร์รัปชนั 
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แต่ก็ยงัพบวา่เป็นการรายงานทรัพยสิ์นและหน้ีสินตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้นไม่อาจจะน าผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมารับโทษฐานทุจริตคอร์รัปชนัได ้ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. ศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
 2. ศึกษาประวติั แนวคิด ทฤษฎี หลกัเกณฑ์การยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
 3. ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 4. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 5. ศึกษาแนวทางและขอ้เสนอแนะปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผู ้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 ปัจจุบนัลกัษณะของการทุจริตคอร์รัปชนัมีความสลบัซบัซ้อน ยากต่อการตรวจสอบ กฎหมายท่ีบงัคบั
ใชเ้พื่อตรวจสอบการทุจริตวิธีการหน่ึงคือการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน แต่มาตรการดงักล่าวยงัมีช่องวา่ง
ท่ีไม่สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอายุความในการฟ้องร้องด าเนินคดีเพื่อตรวจสอบทรัพยสิ์น
และหน้ีสินของนักการเมืองนั้น กลบัมีระยะเวลาสั้น เน่ืองจากมีการก าหนดอตัราโทษท่ีเก่ียวกบัการยื่นบญัชี
แสดงทรัพยสิ์นและหน้ีสินไวน้อ้ยเกินไป จึงส่งผลใหอ้ายคุวามในการฟ้องร้องด าเนินคดีนอ้ย อีกทั้งยงัมีช่องทาง
ถ่ายเททรัพยสิ์นเพื่อเล่ียงการตรวจสอบ ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมาก ทั้งยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดให้
บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นตอ้งยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินดว้ย หากไดแ้กไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินดงักล่าว จะท าให้สามารถตรวจสอบการทุจริตและน าตวัผูท่ี้กระท าความผิด
ดงักล่าวมาลงโทษตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวจิยัใชว้ธีิวจิยัเอกสาร (documentary research) ศึกษากฎหมาย ระเบียบปฏิบติั ค าพิพากษาฎีกา และ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ขอ้สรุปและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยใชว้ธีิพรรณนาและวเิคราะห์ (description and analytical method) 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) พระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมาย
อาญา ค าพิพากษาฎีกา รวมตลอดถึงแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ในการก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกบัการยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง   

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท  าให้ทราบความเป็นมาและความส าคญัเก่ียวกบัการยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
 2. ท  าให้ทราบประวติั แนวคิด ทฤษฎี หลกัเกณฑ์ของการยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
 3. ท  าใหท้ราบมาตรการทางกฎหมายในการยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 4. ท  าใหท้ราบปัญหาและอุปสรรค การยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 5. ท  าให้ทราบแนวทางและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาการยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 

ผลการวจิัย 
 การวิจยัพบว่า ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) ท่ีก าหนดให้น าอายุความในการฟ้องคดีและการ
ส้ินสุดการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมนั้น ก่อให้เกิดปัญหาขอ้จ ากดัในการ
ด าเนินคดี ซ่ึงแทนท่ีทรัพยสิ์นของแผน่ดินจะไม่มีการก าหนดอายุความไว ้แต่กลบัตอ้งถูกจ ากดัดว้ยอายุความ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจนมาตรการยื่นบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินนั้นมีระวางโทษนอ้ยเกินไปกบั
ความเสียหายท่ีประเทศชาติจะไดรั้บในการทุจริตคอร์รัปชนัและการตรวจสอบการกระท าความผิดกรณีไม่ยื่น
แสดงรายการบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน และยงัพบวา่ผูท่ี้ทุจริตคอร์รัปชนัสามารถถ่ายเททรัพยสิ์นท่ีตนทุจริตไป
ยงับุคคลท่ีตนไวว้างใจได ้โดยอาศยัช่องวา่งของกฎหมายในการยืน่บญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีบทบญัญติัในเร่ืองอายุความไวเ้ป็นการเฉพาะ หรืออาจจะก าหนดวา่คดีทุจริตคอร์รัปชนัไม่มีอายุ
ความ และก าหนดระวางโทษในการกระท าความผิดให้มีความรุนแรงยิ่งข้ึน ส่วนกรณีผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นบญัชี
แสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินควรให้บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
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ดว้ย เพื่อตดัปัญหาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือขา้ราชการท่ีทุจริตคอร์รัปชนัถ่ายเททรัพยสิ์นท่ีทุจริตโดย
อาศยัช่องวา่งแห่งกฎหมายท่ีไม่ตอ้งยืน่แสดงเพื่อตรวจสอบบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
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มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกจิในประเทศ 
รับประกนัความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิที่ก่อให้เกดิความเสียหายต่อรัฐ 

และประชาชน ศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกจิบางประเภท 
LEGAL MEASURES ON LEGAL IMPOSITION ENTREPRENEURS 
ORGANIZATION IN THE CONTRAY TO PURCHASE INSURANCE 

AGAINST RISKWHICH MIGHT AFFECT STATE OR PEOPLE 
 

สันต์ฤทัย สวยดี* 
Sunruetai Souydee 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจในประเทศ

รับประกนัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนเก่ียวกบัการน าหลกัประกนัมา
ใชเ้พื่อควบคุมความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ และเป็นการประกนัความรับผิดของผูป้ระกอบการท่ีอาจก่อความ
เสียหายใหก้บัประชาชนดว้ยเหตุจากการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการนั้น   นอกจากผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งค านึงถึง
การปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจยงัตอ้งค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจอีกดว้ย เช่น ความรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะคู่สัญญา  ความเสียหายอนัเกิดต่อส่ิงแวดลอ้ม  ลว้น
แต่เป็น “ปัจจยัเส่ียง”  (risk factor) ในการด าเนินธุรกิจ และอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนและรัฐ  เช่น 
การละทิ้งงานของผูรั้บเหมา การผลิตหรือจ าหน่ายอาหารท่ีไม่ไดม้าตรฐาน การผดิจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ
ท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจตอ้งรับผดิเพื่อเป็นการเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงกฎหมายแพง่ไดก้ าหนดความ
รับผิดไวแ้ลว้  แต่ปัญหาเก่ียวกบัความรับผดิในความเสียหายยงัคงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้ง  อาจเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัหรือในอนาคตก็ได ้เพราะในหลาย ๆ  กรณีไม่มีกฎหมายเยียวยาแกไ้ขปัญหา จากการวิจยัพบว่ามี 
พระราชบญัญติัเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว กลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ แต่เม่ือพิจารณาวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของกฎหมายท่ีใชก้ ากบัควบคุมดูแลในแต่ละ
ธุรกิจในเร่ืองของการชดใช ้หรือการเยยีวยาความเสียหายใหแ้ก่ประชาชนหรือคู่สัญญา หรือแมแ้ต่บุคคลภายนอกท่ี 
 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี   
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ไม่ไดเ้ป็นคู่สัญญาแต่ไดรั้บความเสียหายแลว้ พบวา่มิไดมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัมาตรการหรือวิธีชดใชค้่าเสียหายท่ี
เกิดจากผูป้ระกอบการแต่อยา่งใด  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไวส้องประการคือ การบริหารจดัการความเส่ียง
โดยการโอนความเส่ียงดว้ยการประกนัภยั (insurance) ซ่ึงเป็นการโอนความเส่ียงภยัจากบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความ
เส่ียงภยัใหก้บับริษทัประกนัภยั โดยการจ่ายค่าเบ้ียประกนัให้กบัผูรั้บประกนัภยัเป็นค่าตอบแทน เม่ือเกิดภยัและ
มีความเสียหายเกิดข้ึน บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะเป็นผูแ้บกรับภาระความเสียหายแทนผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีส่วนได้
เสียในความเส่ียงภยั โดยชดใชค้่าเสียหายในนามผูเ้อาประกนัภยัและการจดัการความเส่ียงดว้ยการจดัตั้งกองทุน
ประกนัความเส่ียงเพื่อควบคุมความเส่ียงและเป็นการเยยีวยาความเสียหาย 
ค าส าคัญ: การประกนัความเส่ียงในธุรกิจ, ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ABSTRACT 
This research aims to study legal measures to impose business risk insurance on local entrepreneurs 

against damages to the government and to citizens. The insurance is brought out to manage the business risk 
and to insure liabilities of entrepreneurs against damages to the citizens. That is, entrepreneurs not only have 
to be aware of regulatory compliance to conduct their businesses, but they are also required to realize all 
aspects that might impact their businesses e.g. liabilities to citizens as a party, damages to the environment 
that are all considered as “risk factors,” causing a possibility of business risk and damages to the government 
as well as the citizens, e.g. contractor’s failure to perform obligation, non-standard food manufacture or 
distribution, wrong code of practice. It’s the responsibilities of entrepreneurs to relieve the damages caused, 
and the civil law strictly enforces the liabilities. However, problems regarding the liabilities for the damages 
are still widely prevailing, resulting in current or future adversities. Even though the government with 
initiative measures has been preventing and relieving the damages through the business risk insurance, many 
cases still lack adequate legal remedies for this problem. 

As studying, there are acts found in three business units: tourism, food and professions. The acts are 
particularly imposed for controlling and monitoring. The study shows, when considering the legal objective 
and authority exercised to control and monitor each business unit with regard to the reimbursement or damage 
remedy for any suffering citizen or contracting party or even the third person, the mandatory acts don’t cover 
any provision of reimbursement measure or procedure in case that damage is caused by the entrepreneurs.  

The researcher therefore suggests two corrective actions. One is the risk management insurance that 
is used to transfer risk from a person or business to an insurance company with premium paid in return. When 
any incident occurs and causes damage, the insurer will bear the responsibility and reimburse it instead of the 
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insured that is involved with such risk. The other corrective action is the risk management in form of hedge 
fund that is supposed to help control the risk and relieve the damage. 
Keywords : business risk insurance.  anticipated future damage. 
 

บทน า 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตมาก การคา้และการ
อุตสาหกรรมมีการขยายตวัมากข้ึน น าไปสู่การเกิดข้ึนขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ท่ีไดก่้อตั้งข้ึนเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ โดยรูปแบบองคก์รธุรกิจอาจจ าแนกไดห้ลายรูปแบบ กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัองคก์รธุรกิจยอ่มแตกต่างกนั
ด้วย เช่น ในเร่ืองของการก่อตั้ งธุรกิจ ธุรกิจบางประเภทต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้ ง แต่บางประเภทไม่
จ  าเป็นตอ้งจดทะเบียนจดัตั้ง หรือในเร่ืองเก่ียวกบัการเสียภาษีก็เช่นกนั กฎหมายก าหนดให้ธุรกิจแต่ละประเภท
นั้นเสียภาษีในอตัราท่ีแตกต่างกนัดว้ย  อีกทั้งในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งค านึงถึงประเด็น
อ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ เงินทุน บุคลากร ผลประกอบการ และผลกระทบจากการประกอบการ
ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสังคม แต่โดยท่ีสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนันั้นมีการแข่งขนัทางธุรกิจสูงมาก องค์กร
ธุรกิจจึงมุ่งแต่การแสวงหาก าไร หากองคก์รธุรกิจใดมีผลประกอบการดี มีก าไรสูง ยอ่มหมายถึงวา่องคก์รธุรกิจ
นั้นประสบความส าเร็จ การท่ีองคก์รธุรกิจค านึงถึงแต่ “ตวัเงิน หรือ รายได”้ อนัเกิดจากการประกอบกิจการเพียง
ประการเดียวโดยมิได้ค  านึงถึงผลกระทบหรือความเสียหายอนัเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดการต่อต้านจากภาคประชาชนหรือผูบ้ริโภค 
ดงัเช่นท่ีปรากฏในปัจจุบนั 
 ส่ิงท่ีเป็นอนัตรายหรือคุกคามซ่ึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการต่าง ๆ เรียกวา่ “ความ
เส่ียง” (risk) อาจจ าแนกไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัยุทธศาสตร์ (strategic risk) เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ตลาด ภาพลกัษณ์ ผูน้ า ช่ือเสียง และลูกคา้  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัปฏิบติังาน 
(operational risk)  เช่น กระบวนการ เทคโนโลยี และคนในองคก์ร ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน (financial 
risk) เช่น ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ขอ้มูลและเอกสารทางการเงินและ
การบญัชี ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ การไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งได ้หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (compliance risk) 
เช่น การไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติังาน  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย
ต่อชีวติและทรัพยสิ์น (hazard risk) เช่น การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นจากภยัพิบติัทางธรรมชาติและการก่อการ
ร้าย จากลกัษณะความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและรัฐ เช่น การละทิ้งงาน
ของผูรั้บเหมา การผลิตหรือจ าหน่ายอาหารท่ีไม่ไดม้าตรฐาน การผดิจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  การค ้า
ประกนัความเสียหายต่อนกัท่องเท่ียวหรือส่ิงแวดลอ้ม ท าใหอ้งคก์รธุรกิจเกิดความรับผิดในอนัท่ีจะตอ้งชดใชค้่า 
เสียหายเพื่อเป็นการเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เป็นความรับผดิในทางกฎหมายแพง่ ซ่ึงมีความแตกต่าง สิทธิใน
การเรียกร้องชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการประกอบธุรกิจนั้น ผูเ้สียหายอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องตามประมวล 
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กฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ด ้ซ่ึงความรับผิดในทางแพ่งท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจนั้นยอ่มแตกต่างกนัไป ซ่ึง
กฎหมายไดก้ าหนดความรับผิดไวอ้ยา่งเคร่งครัดแลว้ แต่ทวา่มาตรการในการควบคุมดูแลและการป้องกนัความ
เส่ียงกลบัมิไดก้ าหนดไว ้ ดงันั้นจึงมีปัญหาวา่หากเกิดความเสียหายข้ึนในอนาคต องคก์รธุรกิจจะรับผิดต่อความ
เสียหายในอนาคตนั้นไดอ้ยา่งไร   

ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาถึงมาตรการเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงในการด าเนินการทางธุรกิจโดย
ค านึงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตอนัเป็นผลโดยตรงจากการประกอบธุรกิจ  เพื่อให้การคุม้ครอง
ประชาชนและรัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1.  เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 
 2.  เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความหมายของความเส่ียง แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียง
ในการด าเนินธุรกิจ 
 3.  เพื่อศึกษากฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความเส่ียงการควบคุมความเส่ียงใน
การด าเนินธุรกิจ 
 4.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและมาตรการทางกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการ
ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 
 5.  เพื่อศึกษาหาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อควบคุมก ากบัการจดัการความเส่ียง
ในการด าเนินธุรกิจเพื่อคุม้ครองประชาชนใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม 
 

สมมติฐานของการวจิัย   
 โดยทัว่ไปการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการยอ่มมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีความเส่ียงจากการด าเนิน
ธุรกิจ  ในปัจจุบนัยงัไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายมาครอบคลุมไดทุ้กกิจการ  มีเพียงธุรกิจบางประเภทเท่านั้นท่ี
รัฐบญัญติักฎหมายเพื่อควบคุมความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ รัฐจึงควรหามาตรการแกไ้ข
และป้องกนัผลกระทบโดยการก าหนดมาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ
เพื่อเป็นการเยยีวยาผูเ้สียหายไดอ้ยา่งทัว่ถึง  โดยรัฐจะเป็นผูก้  าหนดหลกัประกนัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อประกนัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจ ยึดหลกัการพื้นฐานตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ โดยค านึงถึงประโยชน์โดยรวมต่อรัฐและประชาชนในประเทศเป็นส าคญั   
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ผูว้จิยัศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมดูแลผูป้ระกอบธุรกิจ เช่น พระราชบญัญติัจดัหางานและ
คุม้ครองคนงาน พ.ศ. 2538  พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ระเบียบนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
การพสัดุ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมล่าสุด) และศึกษากลุ่มธุรกิจในประเทศไทยท่ีมีการด าเนินธุรกิจแลว้อาจ
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เกิดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียว ศึกษาจาก
พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545 ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์ กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน าเท่ียว  กลุ่มธุรกิจอาหาร ศึกษาจาก
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2525 กฎหมายอาญา 
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาพระราชบญัญติัฯ ควบคุมวชิาชีพต่าง ๆ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเอกสาร (documentary research) ศึกษาตวับทกฎหมายและแนวค าพิพากษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเสริมความเขา้ใจสภาพปัญหาและเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าใหท้ราบถึงความเป็นมาและสภาพของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงในการ
ด าเนินธุรกิจ  
 2.  ท  าใหท้ราบถึงววิฒันาการ แนวคิด ความหมาย และลกัษณะของความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควบคุมความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
 3.  ท าใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควบคุมความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจ 
 4.  ท าใหท้ราบถึงปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 
 5.  ท าใหท้ราบถึงขอ้สรุปแนวทางและขอ้เสนอแนะของมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการความ
เส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 
 

ผลการวจิัย 
จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ท าให้การประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจยอ่มมีโอกาสท่ีจะ

เกิดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชน รัฐ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนมีทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผูป้ระกอบธุรกิจนั้นอาจจงใจหรือเกิดจากการประมาทเลินเล่อ ซ่ึงความเสียหาย
ดงักล่าวมิไดจ้  ากดัเฉพาะความเสียหายต่อชีวติและร่างกายเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงความเสียหายต่อทรัพยสิ์นดว้ย  
เช่น  ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวเปิดขายรายการน าเท่ียวจนครบแลว้ กลบัปิดกิจการหลบหนี ท าให้นกัท่องเท่ียว
ตอ้งสูญเสียเงินมดัจ า หรือดา้นธุรกิจอาหารท่ีผูป้ระกอบการผลิตอาหารไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือผูป้ระกอบ
วิชาชีพไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีพึงมี เช่น แพทยรั์กษาโรคผิดพลาดจนท าให้เกิดความเสียหายแก่ผูป่้วย 
ทนายความประมาทเลินเล่อในทางคดีลืมวนันดัพิจารณาของศาลจนก่อให้เกิดความเสียหายในทางคคี  หรือ
แมแ้ต่สถาปนิกผูอ้อกแบบสถานท่ีไม่ไดม้าตรฐานท าให้บุคคลทัว่ไปไดรั้บความเสียหาย หรือการฟ้องร้องเรียก
ให้ผูส้อบบญัชีตอ้งรับผิดกบัความเสียหายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชีและรับรองงบการเงินอนัมีขอ้มูลท่ีเป็น
เทจ็  ความเสียหายดงักล่าวลว้นเกิดจากการท างานผดิพลาดของผูป้ระกอบวชิาชีพทั้งส้ิน 
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การด าเนินธุรกิจท่ีมีความเส่ียงนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตจากการด าเนินธุรกิจได ้กฎหมาย
จึงก าหนดหลกัประกนัซ่ึงเป็นลกัษณะกฎหมายเฉพาะโดยเจตนารมณ์เพื่อคุม้ครองผูไ้ดรั้บความเสียหายซ่ึงอาจ
ถูกหลอกลวงจากผูป้ระกอบกิจการ ผูว้ิจยัพบวา่ กลุ่มธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ภายใตก้ารก ากบัดูแลของพระราชบญัญติั
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีการก าหนดให้มีหลกัประกนัใน
การเยยีวยาความเสียหายซ่ึงปรากฏอยูใ่นมาตรา 18 ของพระราชบญัญติัฯ  หากพิจารณาบทบญัญติัและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายกบัสภาพปัญหาเม่ือเทียบกบัความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว พบว่าหลกัประกนัในการเยียวยา
ความเสียหายดงักล่าวนั้นมีอตัราท่ีน้อยเกินไปหากเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะไดรั้บ
จากการประกอบธุรกิจในลกัษณะทุจริต  อีกทั้งหลกัประกนัความเสียหายดงักล่าวมิไดถู้กจ ากดัไวเ้ฉพาะส าหรับ
การเยียวยาให้แก่นกัท่องเท่ียวเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่หลกัประกนัความเสียหายดงักล่าว ยงัรวมถึงผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวรายอ่ืน ๆ เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม ผูใ้ห้บริการเช่ารถตู ้ร้านอาหาร ท่ีไดรั้บความเสียหาย
เช่นเดียวกนักบันกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวรายอ่ืน ๆ สามารถเฉล่ียความเสียหายจากหลกัประกนั
ตามมาตรา 18 ดงักล่าวได ้เป็นตน้ แมว้า่ตามกฎหมายจะก าหนดให้ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีประสงค์
จะใชสิ้ทธิร้องเรียนผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตอ้งวางหลกัประกนัเพื่อประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ตามพระราชบญัญติั
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 18/1 แต่ มาตรา 21/2 ก าหนดให้การหักเงินชดใช้
ค่าเสียหายจากหลกัประกนักรณีร้องเรียนระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวกบัผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ไดไ้ม่เกินวงเงินประกนัของฝ่ายท่ีวางหลกัประกนัไวน้อ้ยกวา่เท่านั้น ซ่ึงหากพิจารณาแลว้พบวา่ลกัษณะของการ
หกัเงินจ านวนดงักล่าวตอ้งหกัจากหลกัประกนัตามมาตรา 18 ตามสัดส่วนท่ีเท่า ๆ กนั หลกักฎหมายดงักล่าวจึง
ขดักบัเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมีเจตนาเยยีวยาความเสียหายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ท าให้นกัท่องเท่ียวตอ้ง
ใชก้ระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพง่ เพื่อท่ีจะใหไ้ดรั้บการเยยีวยาความเสียหายครบตามจ านวน ดงันั้น
การท่ีกฎหมายเฉพาะไม่สามารถเยียวยาความเสียหายให้กบันกัท่องเท่ียวได ้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
บกพร่องของมาตรการดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

ส่วนกลุ่มธุรกิจอาหาร  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของพระราชบญัญติัอาหาร  พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติั
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์ พ.ศ. 2525 และกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของพระราชบญัญติั
ในวชิาชีพนั้น ๆ เช่น วชิาชีพทนายความจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 หรือ
วิชาชีพการบญัชีจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 หรือวิชาชีพอนัเก่ียวขอ้งกบั
การแพทยจ์ะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  วิชาชีพวิศวกรจะอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมพระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2542 วิชาชีพสถาปนิกจะอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพสถาปนิก พ.ศ. 2543 
พบวา่ พระราชบญัญติัฯ ท่ีกล่าวมานั้นเป็นกฎหมายเฉพาะท่ีใชค้วบคุมก ากบัธุรกิจแต่ละประเภท ซ่ึงก าหนดเฉพาะ
เร่ืองการจดัตั้ง การควบคุมการผลิต จ าหน่าย การน าเขา้ การออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน การพกัใบอนุญาต 
การเพิกถอน การโฆษณา หรือการควบคุมความประพฤติของผูป้ระกอบวิชาชีพให้ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพนั้น ๆ เท่านั้น แต่ในเร่ืองของการชดใช ้ หรือการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายหรือ
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บุคคลภายนอกท่ีได้รับความเสียหายท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริโภคแต่ได้รับความเสียหายจากการด าเนินธุรกิจ มิได้มี
บทบญัญติัใดท่ีจะเป็นการชดใชห้รือเยียวยาความเสียหาย แมว้า่กฎหมายจะก าหนดความรับผิดทางแพ่งไวแ้ลว้ 
แต่ปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดชอบในความเสียหายอนัเกิดจากการด าเนินกิจการขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ยงัคง
เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อในวงกวา้ง ขั้นตอนการบงัคบัใชไ้ม่มีประสิทธิภาพ  ฉะนั้นในการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว รัฐควรจะมองถึงตน้เหตุของปัญหาวา่ หากองคก์รธุรกิจจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงแลว้ องคก์รธุรกิจจะ
จดัการกบัความเส่ียงนั้นอยา่งไร เพื่อมิให้ความเส่ียงนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่รัฐและประชาชน 
ควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมกบัสภาวะในปัจจุบนัและรับรองสภาวะความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต ควรหามาตรการต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยหรือในต่างประเทศมาพิจารณาเพื่อความเหมาะสมในการ
คุม้ครองความเสียหาย  โดยมุ่งให้ความส าคญัต่อความเสียหายอนัอาจเกิดข้ึนภายหลงัจากการด าเนินธุรกิจหรือ
ความเสียหายอนัอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  กฎหมายท่ีใชค้วบคุมความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจท่ีปรากฏในรูปแบบของหลกัประกนัท่ีบญัญติัไว้

ในกฎหมายเฉพาะนั้น ไม่เพียงพอต่อความเสียหาย ดงันั้นรัฐตอ้งปรับเปล่ียนหลกัประกนัดงักล่าวเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัสภาวะการณ์ในปัจจุบนัและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองผูไ้ดรั้บความเสียหาย
โดยตรงจากการประกอบธุรกิจหรือบุคคลภายนอกซ่ึงได้รับความเสียหายจากผูป้ระกอบกิจการด าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว รวมถึงมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดการจดัตั้งซ่ึงเป็นการควบคุมความเส่ียงอนัดบัแรก โดย
ก าหนดมาตรการในการจดัตั้งอยา่งเขม้งวด อีกทั้งระเบียบขอ้บงัคบัในการตรวจสอบเพื่อเป็นการคุม้ครองดูแล
ประชาชนภายในรัฐ 

2.  การบริหารจดัการความเส่ียงควรโอนความเส่ียง (risk transfer) ดว้ยการประกนัภยั (insurance) เป็น
การโอนความเส่ียงภยัจากบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเส่ียงภยัใหก้บับริษทัประกนัภยั  โดยการจ่ายค่าเบ้ียประกนั
ใหก้บัผูรั้บประกนัภยัเป็นค่าตอบแทน เม่ือเกิดภยัและมีความเสียหายเกิดข้ึน บริษทัผูรั้บประกนัภยัจะเป็นผูแ้บก
รับภาระความเสียหายไวแ้ทนผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีส่วนไดเ้สียในความเส่ียงภยั และชดใชค้่าเสียหายในนามผูเ้อา
ประกนัภยั หรือการจดัการความเส่ียงดว้ยการจดัตั้งกองทุนประกนัความเส่ียง 
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ส่ือดจิทิัลลวดลายล้านนาเพือ่สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
LANNA THAI DECORATE PATTERN  DIGITAL MEDIA  

FOR FOLK WISDOM KEEP ON PRESERVE 
 

อาจารย์สืบสกุล ช่ืนชม* 
Suebsagul  Chuenchome 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนาและสืบสานอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินและ

รวบรวมขอ้มูลรูปแบบลวดลายลา้นนาภายในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงเชิงศิลปกรรมและอนุรักษ ์ 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการสร้างส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรลา้นนาทั้งก่อน
ก่อตั้งอาณาจกัรลา้นนา  ศิลปะยุคทอง  ยุคถูกปกครองโดยพม่า และยุคประเทศราชของสยาม ในเชิงศิลปกรรม
และการอนุรักษ ์และน าลวดลายท่ีไดน้ ามาสร้างส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนาเพื่อสืบสานอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน
โดยมีกลุ่มประชากรคือนักวิชาการ ผูป้ระกอบการด้านการใช้ส่ือดิจิทลั นักออกแบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม การส ารวจพื้นท่ีจริง การถ่ายภาพ และการสัมภาษณ์   
 ผลวจิยัพบวา่ ลวดลายลา้นนามีความสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ลา้นนาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งจนถึงยุคประเทศ
ราชของสยามประเทศ  พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทั้งหมด 16 วดั คดักรองดา้นเหตุผล 2 ประการคือ หากไม่เหลือ
ลวดลายลา้นนาใหอ้า้งอิงจากงานวิจยั และมีการบูรณปฏิสังขรณ์จนเสียความเป็นพื้นฐานลวดลายลา้นนาดั้งเดิม  
ไดว้ดัท่ีความสวยงามเป็นชั้นหน่ึง จ านวน  9  วดั  ประกอบดว้ยลวดลายท่ีเป็นลวดลายดั้งเดิมและท าการคดัเลือก  
แบ่งประเภทลวดลายให้เหมาะกบัการน าไปใช้งานได้ 3 ประเภท ได้แก่ ลวดลายมงคล ลวดลายใช้เฉพาะท่ี 
ลวดลายท่ีควรพิจารณาก่อนการน าไปใชง้าน จากนั้นจึงน าลวดลายท่ีไดม้าสร้างเป็นส่ือดิจิทลัโดยนกัออกแบบ
กราฟิกและนกัวิชาการ ปรากฏว่าผูป้ระกอบการตอ้งการให้ท าลวดลายมากข้ึนกว่าเดิม ให้ละเอียดมากข้ึน  มี
ค าอธิบายการใช้งานมากข้ึน ด้านนักออกแบบตอ้งการลวดลายท่ีหลากหลายมากข้ึน และเน่ืองด้วยลวดลาย
ลา้นนาดิจิทลัมีความง่ายต่อการใชง้าน สามารถใชใ้นคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งหลากหลาย  ทั้งงานเอกสารและงาน
กราฟฟิก ในขณะท่ีคุณภาพของลวดลายอยูใ่นเกณฑใ์ชง้านไดดี้ เป็นการต่อยอดลวดลายลา้นนาใหอ้ยูก่บัดินแดน
ลา้นนา สร้างส านึกกบัชาติพนัธ์ุไดดี้ดว้ยการแปลงลวดลายลา้นนาท่ีมีอยูใ่นวดัมาเป็นส่ือดิจิทลัท่ีทนัสมยัและอยู่
ใกลก้บับุคคลมากข้ึน ส่งเสริมการใชง้านอยา่งกวา้งขวางในอนาคต   
ค าส าคัญ:  การออกแบบ, ลวดลายลา้นนา, ส่ือดิจิทลั 
 
 
* อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาออกแบบส่ิงทอ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   
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ABSTRACT 

 This research aimed to create a digital Lanna pattern, conserve local wisdom, and collect the data of 
Lanna patterns in the arts and conservation aspect in Chiang Mai and vicinity in order to evaluate the satisfaction  
in designing the patterns relating to Lanna Kingdom before the establishment of Lanna Kingdom, Golden Era 
Arts, Burmese Colony Era, and Siamese Colony Era. The population of the research included academics, 
digital media entrepreneurs and designers. The instruments used in colleting the data were actual site survey 
in order to take photos and conduct interviews and questionnaires.    
 It was found that Lanna patterns had been related to the Lanna history from the early Lanna establishment 
until Siamese Colony Era. It was also found that the patterns were related to 16 temples which were categorized by 
two reasons. The first category included the temples where Lanna patterns still remained, while the other 
included the temples which were renovated resulting in the loss of original Lanna arts. There were the 9 most 
beautiful temples which still had the original patterns. The researcher selected and categorized the patterns 
into three types, sacred pattern, pattern for particular places, and patterns that should be considered before 
using in order to be suitable for the usage. After the categorization, the patterns were used to design the digital 
media. According to the results, graphic designers, academics and entrepreneurs would like to have more 
patterns, details, and explanations on the use. And it was also found that the digital Lanna patterns were easily 
applied in computers. The digital pattern also helped preserve the value of Lanna patterns as heritage of 
Lanna region, raise awareness of their own race by converting original patterns into modern digital media, 
bring Lanna arts closer to the people, and finally promote the wild use of Lanna patterns in the future.    
Keywords: design.  pattern Lanna.  digital media. 
 

บทน า 
ลา้นนาเป็นอาณาจกัรท่ีประกอบดว้ยประวติัศาสตร์และศิลปกรรมท่ีแตกต่างจากแหล่งวฒันธรรมอ่ืน 

อนัเป็นผลมาจากความเช่ือ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจทางการเมือง การปกครอง 
ท าใหเ้กิดการผสมผสานทางศิลปะจากทั้งพม่า ลาว ไทยใหญ่ มอญ อีกทั้งยงัแฝงคติธรรม ความเช่ือ ปรัชญาทาง
ศาสนา จนกลายเป็นวาทกรรมทางวฒันธรรม มีลกัษณะศิลปะเฉพาะตวัในรูปแบบต่าง ๆ ลงในผลงานทางจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ท่ีหลอมรวมจากหลากหลายวฒันธรรมจนเกิดเป็นรูปแบบศิลปะชั้นหน่ึง 
(classic style)  จากการท่ีผูว้ิจยัท าวิจยัเร่ืองลวดลายตกแต่งวดัในเขตเมืองโบราณ: การน าไปใชใ้นงานออกแบบ 
ท าให้ทราบขอ้มูลวา่ ลกัษณะวดัภายในกรอบเมืองโบราณเชียงใหม่ มีทั้งหมด 37 วดั และมีเพียง 13 วดั ท่ีเหลือ
ความเป็นตน้แบบ (original) ของศิลปะลวดลายแบบอยา่งดั้งเดิม และนอกจากนั้นยงัตอ้งศึกษาลวดลายจากวดัท่ี
อยูใ่นยุคสมยัใกลเ้คียงกนัท่ีเป็นตน้แบบคือสมยัพุทธศตวรรษท่ี 18-24  เช่น วดัพระธาตุล าปางหลวง วดัปงยาง
ครก จงัหวดัล าปาง  จึงจะสามารถน าลวดลายทั้งหมดมาอา้งอิงและจดัท าเป็นชุดขอ้มูลจากภาพถ่าย ซ่ึงหากจะ
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น าไปใชใ้นการออกแบบหรือน าไปใชง้านเป็นเร่ืองยาก เน่ืองดว้ยตอ้งใชค้วามสามารถในการออกแบบกราฟิก
เขียนลายบนคอมพิวเตอร์ 
  ลวดลายลา้นนาจึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานให้อนุชนรุ่นหลงัมีความ
เขา้ใจในลวดลายท่ีส่ือถึงเอกลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุและจิตวิญญาณของความเป็นลา้นนา และเห็นถึงคุณค่าของ
งานศิลปะท่ีเป็นหน่ึงของประเทศ  จากสถานการณ์ปัจจุบนัความเจริญทางเทคโนโลยีมีผลต่อภาคการศึกษาและ
ภาคธุรกิจของจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ประกอบกบัปัจจยัสนบัสนุนทางภาครัฐและภาคเอกชน ท า
ให้กระแสเทคโนโลยีส่ือทางคอมพิวเตอร์หรือส่ือประสมประเภทต่าง ๆ ถูกใช้อย่างแพร่หลาย  มีข้อดีคือ 
ยกระดบัการศึกษาของเยาวชน ท าให้เกิดความสะดวกในภาคธุรกิจแบบทุนนิยม ท าให้ลวดลายล้านนาถูก
น าไปใช้ในส่ือธุรกิจดา้นต่าง ๆ  ทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม  อีกทั้งยงัไม่มีการรวบรวมลวดลายลา้นนาเพื่อ
การน าไปใชอ้ยา่งเขา้ใจ  ดงันั้นเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการเลือกใชล้วดลายลา้นนา อีกทั้งยงัเป็นการสืบสาน
อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินของลา้นนาโดยการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้จากการสร้างแบบลวดลายลา้นนาให้เป็นส่ือ
ดิจิทลั พร้อมค าแนะน าการไปใช้อย่างเหมาะสม   ผูว้ิจยัจึงต้องรวบรวมขอ้มูลศิลปะลวดลายล้านนา จดัท า
ฐานขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นส่ือดิจิทลัลวดลายล้านนาประกอบค าแนะน าในการใช้งาน และเผยแพร่ให้ผูต้อ้งการ
น าไปใชท้ั้งทางดา้นการศึกษาเชิงอนุรักษแ์ละใชใ้นงานออกแบบต่าง ๆ อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อสร้างส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนาและสืบสาน อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.  เพื่อรวบรวมขอ้มูล  รูปแบบ  ลวดลายลา้นนาภายในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงเชิงศิลปกรรม

และอนุรักษ ์
3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจในสร้างส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนา 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลลวดลายลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่และลวดลายลา้นนาในจงัหวดัใกลเ้คียงท่ี

อยูใ่นขั้นตน้แบบ (ขั้นตน้แบบคือ สามารถน ามาอา้งอิงรูปแบบลายเทียบเคียงกบัประวติัศาสตร์และมีความเป็น
ดั้งเดิม: original) 
 2. ประวติัความเป็นมาของลวดลายลา้นนาประเภทและชนิดของลวดลายและความเหมาะสมในการ
น าไปใชง้านเพื่อการศึกษา และธุรกิจ 
 3. ผูท่ี้มีความรู้ นกัปราชญ ์นกัวิชาการ นกัออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อดิจิทลัช านาญการดา้นลวดลาย
ลา้นนา  
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
1. ที่มาและปัญหาที่ท าการวิจัย  2. ปฏิบัติการวิจัย 

วดัภายในจงัหวดัเชียงใหม่และใกลเ้คียงท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรลา้นนา  จ  านวน 
16 วดั 
 

รูปแบบลวดลายตกแต่งวดักบัการน าไปใช ้

เพื่อการส่งเสริม 
 

ส่งเสริมความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมใน 

เร่ืองราวของลวดลายและส่งเสริมความ
เหมาะสมในการน าไปใชใ้นงานออกแบบ
ดว้ยความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาจ าแนกวดัท่ีมีรูปแบบลวดลายลา้นนา ขั้น
สวยงามเป็นชั้นหน่ึง (classic) ภายในเขตจงัหวดั
เชียงใหม่และใกลเ้คียงท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
อาณาจกัรลา้นนา 
 

ศึกษาโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆของวดัท่ีมีเคา้
โครงลวดลายลา้นนาระดบัตน้ฉบบั (original) 
 

ศึกษาประเภทชนิดของลวดลายท่ีตกแต่งภายใน
วดัจดัแยกหมวดหมู่ 
 

บนัทึกภาพและน ามาแยกตามประเภทและชนิด
และความเหมาะสมในการใช้งานออกแบบ 
 

แปลงลวดลายให้เป็นส่ือดิจิทลั จดัท าส่ือดิจิทลั  

 
ท าเอกสารเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการน าไปใชใ้น
งานออกแบบดว้ยความเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง 

3. ผลงานวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับ 

- ไดส่ื้อดิจิทลัลวดลายลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่
และใกลเ้คียง พร้อมคู่มือประกอบค าแนะน าใน
การใชง้านอยา่งเหมาะสม ทั้งเพ่ือภาคการศึกษา
ภาคธุรกิจ และผูส้นใจ 

- ไดชุ้ดความรู้พร้อมฐานขอ้มูลเชิงวชิาการรูปแบบ
ของลวดลายลา้นนาเพื่อการสืบสานอนุรักษภู์มิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

- สร้างความเขา้ใจในเร่ืองรูปแบบลวดลายลา้นนา 
และการน าไปใชก่้อใหเ้กิดจิตส านึก เห็นคุณค่า 
ของส่ิงท่ีเป็นรากฐานวฒันธรรมอนัจะน าไปสู่
การหวงแหนในชาติพนัธ์ุของตนเอง 

- ไดผ้ลจากการประเมินความพึงพอใจในสร้างส่ือ
ดิจิทลัลวดลายลา้นนา 

 
ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ก าเนิดของอาณาจกัรลา้นนา คติธรรมความเช่ือในงานศิลปะ  ประเภท
ของลวดลายลา้นนา  บนัทึกภาพถ่ายวดัและลวดลายท่ีใช้ในการออกแบบตกแต่งวดัในจงัหวดัเชียงใหม่และ
ใกลเ้คียงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรลา้นนา สัมภาษณ์สล่าถึงการสร้างลวดลายลา้นนา เพื่อใชใ้นการอา้งอิง
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ประเภทและชนิดของลวดลายท่ีพบ  สอบถามผูท้รงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักออกแบบ กราฟิกดีไซน์เน อร์ 
ผูป้ระกอบการท่ีน าส่ือไปทดลองใชจ้ริง  เพื่อประเมินความพึงพอใจในส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนา แยกหมวดหมู่
ขอ้มูล  จดัท าเป็นส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนาและหนงัสือประกอบการออกแบบ น าไปทดลองใชก้บันกัออกแบบ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการน าลวดลายภายในวดัไปใชใ้นงานออกแบบ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่  แบบสอบถาม การส ารวจพื้นท่ีจริง การถ่ายภาพ และการสัมภาษณ์  
กลุ่มตวัอยา่ง โดยสัมภาษณ์ความเห็นเก่ียวกบัส่ือดิจิทลัลวดลายตน้แบบ  เพื่อน ามาพฒันาส่ือดิจิทลัให้สามารถ
น าเสนอลวดลายและน าไปใชใ้นงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การวเิคราะห์และสังเคราะห์ เปรียบเทียบทฤษฏีและความน่าจะเป็น และสรุปสร้างเป็นองคค์วามรู้เพื่อ
การน าไปใชป้ระโยชน์  
 

ผลการวจิัย 
 1. วดัท่ีมีรูปแบบลวดลายลา้นนาท่ีอยูใ่นขั้นสวยงามเป็นชั้นหน่ึง (classic) ทั้งวดัท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่
และเขตภาคเหนือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรลา้นนาทั้งก่อนก่อตั้งอาณาจกัรลา้นนา ยุคทองอาณาจกัรลา้นนา  
ยคุประเทศราชของสยาม จ านวน 16 วดั ไดแ้ก่ วดัพระสิงห์ วดัเสาหิน วดัพระธาตุศรีจอมทอง วดัพระธาตุล าปาง
หลวง (ล าปาง) วดัหลวง (แพร่) วดัหนองบวั (น่าน) วดัประสาท วดับวกครกหลวง วดัปงยางครก (ล าปาง) วดัปงสนุก 
(ล าปาง) วดัพระธาตุหริภุญชยั (ล าพูน) วดัเจ็ดยอด วดัตน้เกว๋น วดัไหล่หินหลวง (ล าปาง) วดัเวียง (ล าปาง) วดั
ภูมินทร์ (น่าน)  
 2.  น าโครงสร้างส่วนประกอบของวดัท่ีมีลวดลายลา้นนาตน้ฉบบัทั้ง 16 วดั มาเทียบเคียงกบัรูปแบบ
โครงสร้างสถาปัตยกรรม ยุคสมยัท่ีสร้าง อา้งอิงจากบริบทสังคมท่ีก่อให้เกิดวดั รากฐาน ต านานจารึกท่ีบ่งบอก
ถึงความเก่าแก่  ประวติัความเป็นมา และการบูรณะปฏิสังขรณ์ท่ีจะไม่ท าให้ลวดลายลา้นนาดั้งเดิมสูญเสียความ
เป็นลา้นนาจากเหตุผล 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ไม่เหลือลวดลายลา้นนาให้ใชใ้นการอา้งอิงเพื่อการท าวิจยั และมีการ
บูรณะปฏิสังขรณ์โดยเสียความเป็นพื้นฐานของลวดลายลา้นนาดั้งเดิม เพื่อคดัเลือกให้เหลือ 9 วดั ไดแ้ก่ วดัปง
ยางคก (ล าปาง) วดัพระธาตุล าปางหลวง (ล าปาง) วดัไหล่หินหลวง (ล าปาง) วดัพระสิงห์ (เชียงใหม่) วดัเจ็ดยอด 
(เชียงใหม)่ วดัพระธาตุศรีจอมทอง (เชียงใหม่) วดัประสาท (เชียงใหม่) วดัเวยีง (ล าปาง) และวดัตน้เกว๋น (เชียงใหม่) 

ลงพื้นท่ีจริงเพื่อถ่ายภาพโดยละเอียด แยกประเภทและชนิดของลวดลายทั้ง 9 วดั ทั้งแบบงานจิตรกรรม
ลายค าลา้นนาและเทคนิคการท างานจิตรกรรมฝาผนงั  งานประติมากรรมทั้ง 2 ประเภท ไดแ้ก่ งานประติมากรรม
ประเภทเอาเน้ือวสัดุออก การแกะสลกั และงานประติมากรรมประเภทพอกเน้ือวสัดุเขา้ การป้ันแบบนูนต ่า นูนสูง 
ลอยตวั 

3.  เลือกลายและแยกประเภทเพื่อสร้างเป็นส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนา  น าไปทดสอบกบันกัออกแบบ  
ผูป้ระกอบการ นกัวิชาการ เพื่อคน้หาความเหมาะสมและทิศทางการปรับปรุงลวดลายให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน 
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4.  ความพึงพอใจในส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนาเพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้ดลองใช้งานคือ ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ นักออกแบบ นักกราฟิกดีไซน์ 
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาโท อาชีพขา้ราชการและธุรกิจ
ส่วนตวั พบวา่ โดยรวมมีความพึงพอใจส่ือดิจิทลัลา้นนาอยู่ในระดบัชอบ ในรายละเอียดพบวา่ การน าลวดลาย
ไปใชเ้พื่อการอนุรักษ ์ ส่ือถึงเอกลกัษณ์ของลา้นนาอยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ
ลวดลายท่ีน ามาใชเ้ป็นส่ือดิจิทลั และง่ายต่อการใชง้านนอ้ยท่ีสุด  
  

อภิปรายผลการวจิัย 
 1.  ลวดลายล้านนาท่ีเป็นส่ือดิจิทลัสามารถตอบโจทยง์านวิจยัและตอบสนองความตอ้งการของนัก
ออกแบบ  ผูป้ระกอบการได้อย่างหลากหลาย  จากความท่ีง่ายต่อการเปล่ียนสี เพิ่มลาย ทั้งในโปรแกรมจดั
เอกสารและโปรแกรมกราฟิกตระกูล  ADOBE  เช่น  Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, CorelDRAW ท า
ให้ตวัลวดลายลา้นนาสามารถแสดงความสวยงามออกมาไดอ้ย่างเต็มท่ี สามารถอวดเส้นสายลวดลายท่ีมีความ
อ่อนชอ้ยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.  คู่มือการใชง้านส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนาเพื่อสืบสานอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความเหมาะสมใน
การน าไปใช ้ เพราะมีทั้งภาพแนะน าและสร้างจิตส านึกในชาติพนัธ์ุ  แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญั มีขอ้ควรระมดัระวงั
ในการน าลวดลายไปใช้งานให้เหมาะสมกบังานประเภทต่าง ๆ  ท่ีจะออกสู่สายตาสาธารณชน มีการแยกประเภท
ลวดลาย แสดงวิธีการใชง้าน  เช่น ใช้กบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทใด  สามารถเปล่ียนแปลงรายละเอียด
ลวดลายไดอ้ยา่งไรบา้ง  
 3.  ความตอ้งการท่ีจะเห็นลวดลายลา้นนาในแนวทางพฒันาในทางส่ือดิจิทลัให้มากข้ึนนั้น ไดผ้ลการ
ตอบรับเป็นอยา่งดี  ผูป้ระกอบการ นกัวิชาการ นกัออกแบบมองเห็นความส าคญัของการน าลวดลายท่ีเคยมีอยู่
ในวดัและรอวนัจะเลือนหายไปกบักาลเวลา น ามาท าเป็นส่ือดิจิทลัเหมาะสมตามยุคสมยั ง่ายต่อการใชง้าน ง่าย
ต่อการมองเห็น และสร้างส านึกในชาติพนัธ์ุให้กบัผูใ้ช้งานเป็นอย่างมาก ผูป้ระกอบตอ้งการให้มีการจดัท า
ลวดลายลา้นนาเป็นส่ือดิจิทลัมากข้ึน โดยแยกตามลวดลายวดัอย่างละเอียด พร้อมทั้งแสดงวิธีการใช้งานอย่าง
ละเอียดมากข้ึนในอนาคต 
 4.  ความคิดเห็นส่วนใหญ่พึงพอใจในส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนา  โดยส่วนใหญ่น าลวดลายไปใชเ้พื่อการ
อนุรักษ์  ส่ือถึงเอกลกัษณ์ของลา้นนา ดว้ยลกัษณะลวดลายท่ีไดใ้นส่ือดิจิทลัเป็นลวดลายท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์
ความเป็นลา้นนาแต่ละยุคสมยัได้เป็นอย่างดี สามารถท าหน้าท่ีสืบสานอนุรักษ์ความเป็นลา้นนาให้คงอยู่ใน
บริบทของลวดลายทนัสมยัยุคคอมพิวเตอร์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัส่ือแต่ละประเภทท าให้เกิดความ
สะดวกในการออกแบบ มีความรวดเร็วในการท างานดา้นการออกแบบ ให้ความรู้สึกและบรรยากาศของความ
เป็นลา้นนาในส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งมาก   
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ภาพท่ี 2  ตวัอยา่งส่ือดิจิทลัลวดลายลา้นนา 
 

ข้อเสนอแนะ 
    1.  ควรเพิ่มขอ้มูลท่ีแสดงถึงความส าคญัท่ีมาของลวดลายและรายละเอียดการน าไปใชง้านส่ือประเภท
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
    2.  ควรเพิ่มรายละเอียดของลวดลายลา้นนาดิจิทลัท่ีได ้เช่น ลวดลายควรจะมีความละเอียด สร้างลวดลาย
หรือพฒันาลวดลายใหมี้มากข้ึน ใหเ้หมาะสมกบังานส่ือดา้นอ่ืน ๆ เช่น ลวดลายลา้นนาส าหรับงานกราฟิก ลวดลาย
ลา้นนาส าหรับงานเอกสาร เป็นตน้ 
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THE LEGAL MEASURES TO CONTROL 

AN ALIEN SPECIES ANIMAL 
 

สุกญัญา อินทรวงษ์ค า* 
Sukanya  Intarawongkham 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสัตวเ์ล้ียงชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน “เอเล่ียน 

สปีช่ีส์” (alien species) ท่ีเขา้มารุกรานชีวิตสัตวท์อ้งถ่ิน สร้างความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพมาก 
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยา  ความหลากหลายทางพนัธุกรรมและเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง   
  เน่ืองมาจากปัจจุบนัมีการน าสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ินเขา้มาในประเทศเพื่อเพาะเล้ียงเป็นอาหาร น ามาเล้ียง
เป็นสัตวเ์ล้ียงสวยงาม หรือเพื่อควบคุมสภาพแวดลอ้ม วตัถุประสงคใ์นการน าเขา้มาลว้นแลว้แต่ก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งส้ิน แต่ตอ้งอยู่ในเง่ือนไขท่ีสามารถควบคุมหรือจ ากดัให้อยู่ในพื้นท่ีเฉพาะได้ เพราะหากหลุดรอดไปสู่
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ หรือน าไปปล่อยเน่ืองจากไม่ตอ้งการท่ีจะเล้ียงอีกต่อไป ย่อมจะเป็นอนัตรายต่อ
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ก่อให้เกิดการเส่ือมทางพนัธุกรรม เพราะสัตวช์นิด
พนัธ์ุต่างถ่ินบางชนิด สามารถผสมขา้มสายพนัธ์ุกบัพนัธ์ุพื้นเมืองได ้เป็นการท าลายชนิดพนัธ์ุแทไ้ป อีกทั้งยงัเป็น
พาหะแพร่เช้ือโรคและปรสิตต่าง ๆ มาสู่สัตวพ์ื้นเมือง และน าเช้ือโรคจากสัตวม์าสู่คนดว้ย  

จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัเห็นวา่ประเทศไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตว์
ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินโดยเฉพาะท่ีสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ินได ้เห็นควรตอ้งก าหนด
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน ประกอบกบัการเพิ่มบทลงโทษ
ส าหรับผูเ้ล้ียงท่ีน าสัตวไ์ปปล่อยทิ้งตามท่ีสาธารณะโดยขาดความรับผดิชอบ อีกทั้งควรก าหนดให้หน่วยงานปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาท ในการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน  
ค าส าคัญ: การควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตว,์ สัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน 
 
 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
This research aims to examine the legal measures to control alien species of animals which has been 

assaulting the local animal’s life and causes damage to the bio-diversity affecting ecology, system, genetic 
diversity and economic violence. 
 At present, alien species of animals have been imported in Thailand as food and pets or to provide 
them from a natural environment. Any purposes to obtain alien species of animals are acknowledged but have 
to be controlled.  Animals which escape from the natural environment are dangerous to the natural resources 
and bio-diversity of Thailand. They can also cause genetic damage when they crossbreed with the native species, 
destroying the original species. It is also a vector for pathogens and parasites to native fish and a carrier of 
diseases from animals to people. 

This problem in Thailand has no legal measures to control the raising of alien species of animals 
especially in controlling the epidemic of alien species animals. The Thai government should increase the penalties 
for those who lack public accountability and the local governments should have the duty to control animal 
husbandry and animal liberation of alien species animals. 
Keywords:  control animal.  alien species. 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัคนไทยนิยมน าสัตวเ์ล้ียงชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน “เอเล่ียนสปีช่ีส์” (alien species) หลายชนิด หลาย

สายพนัธ์ุมาเล้ียงเป็นเพื่อนแกเ้หงา เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจและเป็นงานอดิเรก ดว้ยเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สีสัน
สวยงามแปลกตา ประกอบกบัค่านิยมในการเล้ียงสัตวแ์ปลก ๆ ตามแฟชัน่ของคนสมยัใหม่ ส่งผลให้เกิดความ
นิยมในการซ้ือหาสัตวเ์ล้ียงชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินมาเป็นของตน ซ่ึงในการเล้ียงสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ินนั้น ผูเ้ล้ียงมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลสัตวเ์ล้ียงของตน ผูเ้ล้ียงจะตอ้งมีสถานท่ีอยูส่ าหรับ
สัตวเ์ล้ียงท่ีเหมาะสม มีการเอาใจใส่ดูแลเร่ืองอาหาร น ้ าด่ืม ท่ีหลบันอน ความสะอาด การฝึกฝน การออกก าลงั
กาย  มีสวนกวา้ง ๆ ส าหรับให้สัตวเ์ล้ียงบางชนิดวิ่งเล่น มีผูดู้แลสัตวเ์ล้ียงในกรณีท่ีเจา้ของไม่อยู่บา้นหรือไม่
สามารถน าสัตวเ์ล้ียงไปกบัตนได ้สัตวเ์ล้ียงทุกตวัจะตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโรค และควรท าหมนัแก่
สัตวเ์ล้ียงทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียในกรณีท่ีเจา้ของไม่ตอ้งการลูกของสัตวเ์ล้ียงนั้น ๆ เจา้ของตอ้งสามารถจ่ายค่า
วคัซีน ค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่สัตวเ์ล้ียงไดใ้นกรณีท่ีสัตวเ์ล้ียงเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจ็บ และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ 
การใหค้วามรักและพร้อมท่ีจะรับผดิชอบสัตวเ์ล้ียงไปตลอดจนชีวติของสัตวเ์ล้ียงชนิดนั้น ๆ   

ส าหรับผูท่ี้น าสัตวเ์ล้ียงมาเล้ียงโดยท่ีตนไม่มีความพร้อม ขาดความรับผิดชอบท่ีดีนั้น อาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ไม่น าสัตวเ์ล้ียงไปฉีดวคัซีนป้องกนัโรคท าให้เกิดโรคระบาด ไม่ท าหมนัให้กบัสัตว์
เล้ียงของตนจนท าใหจ้  านวนสัตวเ์ล้ียงเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว เม่ือสัตวเ์ล้ียงบาดเจ็บ พิการ หรือแก่มาก ก็น าไป
ปล่อยเป็นภาระสังคม น าปัญหามาสู่ผูเ้ล้ียง ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ าโรค เป็นแหล่ง
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แพร่เช้ือโรคจากสัตวไ์ปสู่คน เช่น แอนแทรกซ์ โรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ โรคพิษสุนขับา้ โรคพยาธิ โรคฉ่ีหนู 
ไขห้วดันก ตลอดจนเกิดปัญหาสัตวผ์สมพนัธ์ุขา้มสายพนัธ์ุหรือท่ีเรียกวา่ “เอเล่ียนสปีช่ีส์” (alien species) 

เอเล่ียนสปีช่ีส์เป็นสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีเขา้มารุกรานชีวิตสัตวท์อ้งถ่ิน สร้างความสูญเสียต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพมากเป็นอนัดบัสองรองจากการบุกรุกพื้นท่ีของมนุษย ์ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา 
ส่งผลกระทบต่อชนิดของสัตวพ์นัธ์ุทอ้งถ่ิน ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางพนัธุกรรม และส่งผลกระทบ
ต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง บทบญัญติัแห่งกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ
เล้ียงและปล่อยสัตวข์องประเทศไทยท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนันั้น ไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีสามารถควบคุมปัญหาการ
เล้ียงสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน จึงควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดพนัธ์ุ
ต่างถ่ิน ประกอบกับการเพิ่มบทลงโทษส าหรับผูเ้ล้ียงท่ีน าสัตว์ไปปล่อยทิ้งตามท่ีสาธารณะโดยขาดความ
รับผิดชอบ อีกทั้งควรก าหนดให้หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการควบคุมการเล้ียงและ
ปล่อยสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการ

ควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดสายพนัธ์ุต่างถ่ิน 
2.  เพื่อศึกษาประวติั แนวคิด ทฤษฎี หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมาย

ในการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดสายพนัธ์ุต่างถ่ิน 
3.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดสายพนัธ์ุต่างถ่ิน 
4.  เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดสายพนัธ์ุ

ต่างถ่ิน 
5.  เพื่อหาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียง

และการปล่อยสัตวช์นิดสายพนัธ์ุต่างถ่ิน ใหมี้ประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนต่อไป 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
กฎหมายท่ีใชใ้นการควบคุมการเล้ียงและการปล่อยสัตวใ์นประเทศไทยปัจจุบนัน้ีคือ ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรคพิษสุนัขบา้ พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2499 พระราชบญัญติัประมง พ.ศ. 2549 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2532 ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและอนุรักษ์พนัธ์ุสัตว ์พ.ศ. (2555) และกฎหมายทอ้งถ่ินท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียงแต่จ ากดัขอบเขตอ านาจการบงัคบัใชเ้ฉพาะทอ้งถ่ิน เช่น ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเร่ือง การ
ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์พ.ศ. 2545 อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ี
ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (CITES) ดงักล่าวนั้น ยงัไม่สามารถควบคุมปัญหาการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดสายพนัธ์ุต่างถ่ิน
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ได ้โดยเฉพาะการน าไปปล่อยโดยไม่มีการควบคุม ท าให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือโรค การเพาะพนัธ์ุ
ขา้มสายพนัธ์ุ การน าเขา้สัตวเ์ล้ียงชนิดสายพนัธ์ุต่างถ่ินประเภทต่าง ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ
สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง จึงควรมีการแกไ้ข เพิ่มเติม ปรับปรุงให้มีกฎหมายพิเศษเก่ียวกบัการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิด
พนัธ์ุต่างถ่ิน   
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
การวจิยัจะใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (documentary research) ศึกษากฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของหน่วยงานรัฐและเอกชน 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้สรุปและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีพรรณนาและวิเคราะห์ (description and 
analytical method)    
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ผูว้จิยัจะท าการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งคือ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญา 

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2499 
พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2532 ร่างพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว ์พ.ศ. (2555) และกฎหมายทอ้งถ่ินท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียงแต่จ ากดัขอบเขต
อ านาจการบงัคบัใช้เฉพาะทอ้งถ่ิน เช่น ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์
พ.ศ. 2545 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพนัธ์ุ (CITES) 
ครอบคลุมไปถึงมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง    
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ท าให้ทราบความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายใน

การควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดสายพนัธ์ุต่างถ่ิน 
2.  ท าใหท้ราบประวติั แนวคิด ทฤษฎี หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียง

และปล่อยสัตวช์นิดสายพนัธ์ุต่างถ่ิน 
3.  ท าใหท้ราบหลกักฎหมายท่ีเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิด

สายพนัธ์ุต่างถ่ิน 
4.  ท าใหท้ราบปัญหาของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดสายพนัธ์ุต่างถ่ิน 
5.  ท าใหท้ราบแนวทางและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล้ียงและปล่อย

สัตวช์นิดสายพนัธ์ุต่างถ่ิน 
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ผลการวจิัย 
ปัจจุบนัประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีจะสามารถใชบ้งัคบัหรือควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดพนัธ์ุ

ต่างถ่ิน “เอเล่ียนสปีช่ีส์” โดยตรง ดงันั้นเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนจากสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ินจึงมีความจ าเป็นตอ้งน า
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียงท่ีมีอยูห่ลายฉบบั ซ่ึงแต่ละฉบบัก็มีวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชต่้างกนัมาปรับ
ใช้ เช่น พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และกฎหมายท้องถ่ิน เช่น 
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์พ.ศ. 2545 ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร
เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนขั พ.ศ. 2548 กฎหมายทั้งหมดท่ีกล่าวมา ยงัไม่อาจแกไ้ข ควบคุม และ
ป้องกนัปัญหาการรุกรานจากสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1.  กฎหมายท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไปเก่ียวกบัการดูแลสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ินคือ พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มีวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใช ้เพื่อมุ่งก ากบัดูแลกิจการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณสุขในดา้นต่าง ๆ เก่ียวพนั
กบัความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้มของการเล้ียงสัตวท่ี์จะเป็นเหตุให้เกิดความเส่ือมหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
จะตอ้งเป็นการเล้ียงสัตวท่ี์ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดท่ีออกตามหมวด 6 การควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตว ์หรือหมวด 7 
กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพคือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 5/2538 เร่ืองกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ขอ้ 1(1) การเล้ียงสัตวท่ี์เป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 25(2) จะตอ้งมีผลกระทบต่อ
มาตรฐานสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพและเกิดความเสียหายหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน ดงันั้น หากการเล้ียงสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ินดงักล่าวไม่เป็นสาเหตุให้เกิดความเส่ือมหรือเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ ก็หาเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่  

พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แมไ้ม่ไดก้  าหนดเร่ืองการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิด
พนัธ์ุต่างถ่ินไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ถา้เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว ์พระราชบญัญติัฉบบัน้ีให้อ านาจส่วน
ราชการทอ้งถ่ินท่ีจะออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินตามความเหมาะสมแก่การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น 
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครเร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์พ.ศ. 2545 จะบงัคบัใชไ้ดใ้นกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น โดยจะก าหนดใหก้รุงเทพมหานครเป็นเขตการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์จึงมีการบงัคบัในวงแคบ
ไม่สามารถบงัคบัใช้ไดท้ัว่ประเทศ ดงันั้นมาตรการทางกฎหมายในการดูแลสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน ควรท่ีจะมี
ลกัษณะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ควรมีพระราชบญัญติัท่ีมีขอบเขตอ านาจบงัคบัใช้ได้ทัว่ประเทศ ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชน์แก่การดูแลและควบคุมสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน   

2.  ปัจจุบนัประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีใชเ้ป็นหลกัในการควบคุมดูแลโดยตรง 
ซ่ึงในการควบคุมดูแลนั้นควรก าหนดหลกัเกณฑใ์นการควบคุม การเพาะเล้ียง การน าเขา้ การเคล่ือนยา้ย และการปล่อยสัตวช์นิด
พนัธ์ุต่างถ่ินไวใ้นกฎหมายฉบบัเดียวกนั เพื่อง่ายและสะดวกต่อการบงัคบัใช ้

3.  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงท่ีมีอยู่นั้นไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัผลกระทบอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ระบบนิเวศอนัเกิดจากสายพนัธ์ุผูรุ้กรานจากต่างถ่ิน (invasive alien species: IAS) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยรักษา
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และส่งเสริมความมัน่คงของส่ิงมีชีวิตของชาติผา่นการสนบัสนุนและการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 
ความปลอดภยัของมนุษยแ์ละการพฒันาอยา่งมัน่คง 

4.  ประเทศไทยมีมาตรการป้องกนัการน าเขา้สัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ินคือ พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 
2490 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2532 ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว ์
พ.ศ. (2555) แมจ้ะเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมาก แต่การใช้มาตรการท่ีอาศยักฎระเบียบบงัคบัควบคุมนั้น 
เป็นการสร้างภาระท่ีหนกัให้กบัการบริหารจดัการของภาครัฐ ตลอดจนถา้ใชก้ฎระเบียบเพียงอยา่งเดียวนั้นอาจ
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ การมีกฎระเบียบท่ีเขม้งวดเกินไปมกัท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองการคา้ท่ีผิดกฎหมาย
เพิ่มมากข้ึน และเม่ือสามารถลกัลอบน าเขา้มาโดยผิดกฎหมายได้แล้วจะจดัการอย่างไรกบัสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน
เหล่านั้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ให้มีกฎหมายพิเศษเก่ียวกบัการเล้ียงและปล่อยสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะท่ีสามารถ

บงัคบัใชไ้ดท้ัว่ประเทศโดยการตราเป็นพระราชบญัญติั 
2.  วตัถุประสงค์ของกฎหมายนั้นจะตอ้งเพื่อป้องกนัผลกระทบอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบนิเวศอนัเกิด

จากสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน  
3.  มีการบญัญติัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ย การเพาะเล้ียง การน าเขา้ หรือการควบคุมการเล้ียงและ

ปล่อยสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน   
4.  ควรมีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสัตวช์นิดพนัธ์ุต่างถ่ิน โดยรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ดว้ย

จุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยรักษาและส่งเสริมความมัน่คงของส่ิงมีชีวิตของชาติผ่านการสนบัสนุนและการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภยัของมนุษยแ์ละการพฒันาอยา่งมัน่คงสมบูรณ์ของการเกษตรกรรม 
การป่าไม ้และการประมง 
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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาจุดแบ่งของตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท ส าหรับการ

พยากรณ์การจ าแนกขอ้มูลโดยใช้ฟังก์ชนัโพรบิตเป็นฟังก์ชันเช่ือมโยง  ปัจจยัท่ีสนใจศึกษาคือ จ านวนตวัแปร
อิสระ  เท่ากบั 1, 2, 3, 4 และ 5 ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 50, 100, 150, 200 และ 250 สัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์
ท่ีสนใจเท่ากบั 0.1, 0.5  และ 0.9 และระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดใชก้ารจ าลองโดย
เทคนิคมอนติคาร์โลดว้ยโปรแกรม R โดยใชท้ฤษฎีของ Hadjicostas ในการหาจุดแบ่ง 
ค าส าคัญ: จุดแบ่ง, การถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท, อตัราความผดิพลาดในการจ าแนกกลุ่ม, ฟังกช์นัโพรบิต 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to find out the cut-off point of binary logistic regression model for 

predictive classification using probit function as a link function. The interesting factors were the number of 
independent variables (p) of the values 1, 2, 3, 4 and 5, the sample size (n) of the values 50, 100, 150, 200 and 
250, the failure rate (a) of the values 0.1, 0.5 and 0.9, and degree of multi co linearity among independent 
variables. The data in all situations were generated using Monte Carlo technique trough R-program and using 
Hadjicostas P. (2006) theory to find out the cut-off point.   
Keywords: cut-off point.  binary logistic regression.  classification error rate.  probit function. 
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บทน า 
ปัจจุบนังานต่าง ๆ ไดน้ าเทคนิคการวเิคราะห์ทางสถิติมาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อประกอบ 

การตดัสินใจ ซ่ึงขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีน ามาวิเคราะห์มกัจะมีขอ้มูลเชิงคุณภาพเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงก็คือ การเกิดเหตุการณ์
ท่ีสนใจ (success) และการไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ (failure) ดงันั้น ตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท 
(binary logistic regression model) ซ่ึงใชใ้นการพยากรณ์ตวัแปรตามเชิงคุณภาพท่ีมีค่าไดเ้พียง 2 ค่า (dichotomy 
or binary variable) คือค่า 0 และ 1 วา่จะอยูใ่นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงใน 2 กลุ่ม จึงถูกน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งแพร่หลาย 
   การใชต้วัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทในการวิเคราะห์ขอ้มูล มกัจะมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โดย
ให้กลุ่มท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจมีโอกาสเกิดข้ึนเท่ากบักลุ่มท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ โดยใชจุ้ดแบ่ง (cut-off 
point) ท่ี 0.5 โดยผูว้ิจยัส่วนใหญ่มกัไม่ค  านึงถึงจ านวนของตวัแปรอิสระ ขนาดตวัอยา่ง สัดส่วนของการไม่เกิด
เหตุการณ์ท่ีสนใจและระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ซ่ึงลกัษณะของชุดขอ้มูลเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบ
ต่อจุดแบ่งส าหรับการประเมินการพยากรณ์การจ าแนกกลุ่ม  
   ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการหาจุดแบ่งที่เหมาะสมที่สุดส าหรับตวัแบบการถดถอยโลจิสติก แบบ 
2 ประเภท โดยใชฟั้งกช์นัโพรบิตเป็นฟังก์ชนัเช่ือมโยงท่ีท าให้อตัราความผิดพลาดในการจ าแนกกลุ่มมีค่าต ่าสุด 
โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ คือ จ านวนของตวัแปรอิสระ ขนาดตวัอยา่ง สัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ
และระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
  เพื่อหาจุดแบ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการพยากรณ์การจ าแนกขอ้มูลในตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 
2 ประเภท โดยใชฟั้งกช์นัโพรบิตเป็นฟังกช์นัเช่ือมโยง เม่ือชุดขอ้มูลมีลกัษณะ  1) จ  านวนตวัแปรอิสระเพิ่มข้ึน  2) 
ขนาดตวัอยา่งเพิ่มข้ึน  3) สัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจเพิ่มข้ึน  4) ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
อิสระเพิ่มข้ึน  และน าปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้มาพิจารณารวมกนั แปรเปล่ียนไปพร้อมกนั 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
1.  ศึกษาตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทโดยใชฟั้งกช์นัโพรบิตเป็นฟังก์ชนัเช่ือมโยง เพื่อหา

จุดแบ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยตวัแปรตาม (Y) เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีมี 2 ค่า คือ 0 และ 1 โดยก าหนดสัดส่วนของการ
ไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ (a) ในการวจิยัคร้ังน้ีคือ 0.1, 0.5 และ 0.9  จ านวนของตวัแปรอิสระในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
1, 2, 3, 4 และ 5  ขนาดตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 50, 100, 150, 200 และ 250 ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรอิสระ ใชค้่าสูงสุดของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระตวัท่ี i และตวัแปรอิสระตวัท่ี j ในการ
วดัระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
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                                ijrMax  ; i=1,2,…,p1 
                                                           j=1,2,…,p2 

 

 โดยท่ี  คือ  สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระตวัท่ี i และตวัแปรอิสระตวัท่ี j 

   
2.  ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี   
      -  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระอยูใ่นระดบัต ่า เม่ือ 0 <  ijrMax  0.30 

                    -  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ  0.30 <  ijrMax  0.60 
                    -  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระอยูใ่นระดบัสูง เม่ือ 0.60 <  ijrMax 0.90 

3.  การแจกแจงของตวัแปรอิสระเร่ิมตน้มีการแจกแจงแบบยนิูฟอร์ม 
4.  ก าหนดค่าพารามิเตอร์เร่ิมตน้ของสมการการถดถอยเป็นค่าใด ๆ ในการวจิยัคร้ังน้ี ก าหนดให ้ 
           pii ,...,2,1,0;10   และ )500,0(~ Ni  ; ni ,...,2,1  
5.  ก าหนดระดบันยัส าคญั ( ) ในการวจิยัคร้ังน้ีท่ีระดบั .05 
6.  จ  าลองขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) โดยการจ าลองในแต่ละสถานการณ์

จะกระท าซ ้ า 500 รอบ 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
ตัวแบบโพรบิตและการประมาณค่า 

  ตวัแบบโพรบิตเป็นตวัแบบท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ เม่ือตวัแปรตาม
เป็นตวัแปรเชิงคุณภาพท่ีมี 2 ลกัษณะ และตวัแปรอิสระเป็นตวัแปรเชิงปริมาณหรือตวัแปรหุ่น น าไปใชห้าความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ และใชใ้นการพยากรณ์โอกาสท่ีแต่ละหน่วยจะอยูใ่นกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงได ้
  จากตวัแปรตาม  iY  ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพที่เป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กบั 1 และ ikii XXX ,...,, 21  เป็น
ตวัแปรอิสระของค่าสังเกตท่ีไดจ้ากหน่วยตวัอยา่งท่ี i โดยท่ี ni ,...,2,1  โดยมี ตวัแปรแฝง คือ *

iY ซ่ึงเป็นค่าท่ี
วดัไม่ได ้จึงไม่ทราบค่าท่ีแทจ้ริง ทราบเพียงแต่ผลที่เกิดข้ึน โดย *

iY ของหน่วยตวัอยา่งท่ี i เป็นฟังก์ชนัเชิงเส้น
ของตวัแปรอิสระ ikii XXX ,...,, 21 และนัน่คือ  
 

     iii XY   '*  
         
 เม่ือ i  คือค่าความคลาดเคล่ือนของหน่วยตวัอยา่ง และ i     N (0, 1)    
              จะได ้
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 ดงันั้น ตวัแบบโพรบิต สามารถเขียนแปลงใหอ้ยูใ่นรูป 

      ii X'1                         
                                          pipii xxx   ...22110        …………….. (1) 
 
  จากสมการท่ี (1) พบวา่ การแปลงดงักล่าว จะท าใหเ้ราไดค้วามสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปร 
  ฟังกช์นัโพรบิต คือ 1 =  i

1 ซ่ึงฟังก์ชนั
โพรบิตจะท าการแปลงค่า  จากช่วง (0, 1) เป็นค่าท่ีอยูใ่นช่วง  
 

ฟังก์ชันความน่าจะเป็น (Likelihood function) 
  เน่ืองจากตวัแปรตาม  iY ท่ีท าการศึกษามีเพียง 2 ค่า คือ 0 กบั 1 จึงใชฟั้งกช์นัการแจกแจงแบบเบอร์นูลล่ี 

       ii
yy

ii ppyYP



1

1    1,0; iy  
  สร้างฟังกช์นัของการแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม (jJoint probability density function) ของหน่วยตวัอยา่ง
อิสระ n ค่า โดยการคูณฟังกช์นัการแจกแจงความน่าจะเป็นของทุกหน่วยตวัอยา่ง   iYg  
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  การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวธีิภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimation) 
  การหาค่าตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  ̂ ดว้ยวิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุดสามารถเขียนให้
อยูใ่นรูปของลอการิทึม (logarithm) หรือความควรจะเป็นลอการึทึม (log-likelihood) ไดด้งัน้ี 
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และเง่ือนไขอนัดบัแรก (first order) ส าหรับการใหส้มการท่ี (4) มีค่าสูงสุด (maximization) และสามารถแกส้มการ
หาค่าเง่ือนไขอนัดบัแรกของฟังกช์นัโพรบิต ไดด้งัน้ี 
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เม่ือ       .     คือ ฟังกช์นัความหนาแน่นของตวัแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

             .    คือ ฟังกช์นัการแจกแจงสะสมของตวัแปรสุ่มท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
 
 เม่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีความควรจะเป็นสูงสุดในตวัแบบการถดถอยโลจิสติก  แบบ 2 ประเภท
โดยใชฟั้งกช์นัโพรบิตเป็นฟังกช์นัเช่ือมโยงแลว้จะสามารถน าไปใชใ้นการพยากรณ์การจ าแนกกลุ่มของตวัแบบ 
ดงัน้ี 
 -   หน่วยท่ี i จะถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ (Y=1) ถา้            

     cX ii  'ˆ   10;  c  
 
            -  หน่วยท่ี i จะถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ (Y=0) ถา้   

     cX ii  'ˆ   10;  c  
    
           เม่ือ c คือ จุดแบ่งหรือระดบัของความน่าจะเป็นท่ีใชใ้นการพิจารณาการจ าแนกกลุ่มวา่แต่ละหน่วยจะ
อยูใ่นกลุ่มใดระหวา่งกลุ่มท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ และกลุ่มท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ 
 
 ช่วงความเช่ือมั่น (confidence interval)  
  ช่วงความเช่ือมัน่เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ในรูปแบบช่วงโดยใชข้อ้มูลตวัอยา่ง การประมาณแบบ
ช่วงนั้นจะบอกถึงค่าต ่าสุดและค่าสูงสุดของพารามิเตอร์ท่ีเป็นไปได ้ 
  ช่วงความเช่ือมัน่   %1001   จะไดว้า่   1)( ULP  
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ในงานวจิยัน้ีจะค านวณช่วงความเช่ือมัน่ของจุดแบ่งดงัน้ี  1)( UcLP  
   เม่ือ  L (lower confidence limit)    คือ ค่าท่ีต าแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ )2/(100   
          U (upper confidence limit)    คือ ค่าท่ีต าแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ )2/1(100   
  
 การหาจุดแบ่ง โดยทฤษฎขีอง Hadjicostas  

  บทตั้ง    



n

iMj

j

iM

j

j yycN
1)(

)(

1

1)( ส าหรับ  ni ,...,2,1,0  ใด ๆ และ iAc  

  ทฤษฎบีท  ให ้ 



)(

1

)1(
iM

k

y

i
ka ส าหรับ ni ,...,2,1,0  ให ้

0I เป็นเซตของ j ทั้งหมด          
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วธิีด าเนินการวจิัย 
1.  สร้างขอ้มูลตวัแปรอิสระโดยใหมี้การแจกแจงเร่ิมตน้เป็นแบบยนิูฟอร์ม ตามขนาดตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้

คือ 50, 100, 150, 200 และ 250 และใหต้วัแปรอิสระดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัตามระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระท่ีก าหนดไว ้    
            2.  สร้างค่าตวัแปรตาม )( *Y โดยสร้างให้มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัตวัแปรอิสระที่สร้างไดจ้าก
ขา้งตน้  และความคลาดเคล่ือน ซ่ึงมีรูปแบบ ดงัน้ี iii XY   '*   
            3.  สร้างค่าตวัแปรตาม )(Y  โดยแปลงค่าตวัแปรตาม *Y ท่ีไดเ้ป็น Y ท่ีมีค่าเป็น 0 หรือ 1 ตามสัดส่วน
ของการไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจและขนาดตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้  
 4.  ค  านวณหาจุดแบ่งท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้อตัราความผิดพลาดในการจ าแนกกลุ่มมีค่าต ่าสุดในแต่ละ
สถานการณ์ 
 5.  ทดลองซ ้ า 500 รอบ ในแต่ละสถานการณ์ 
 6.  ค  านวณหาค่าเฉล่ียของจุดแบ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อน ามาค านวณค่าร้อยละ (percent) และช่วงความ
เช่ือมัน่ (confidence interval) 

 

ผลการวจิัย 
 กรณจี านวนตัวแปรอิสระเพิ่มขึน้ เม่ือจ านวนตวัแปรอิสระมีค่าเปล่ียนแปลงไปแต่ปัจจยัอ่ืน ๆ มีค่าคงท่ี 
พบวา่ เม่ือจ านวนตวัแปรอิสระเพิ่มข้ึน ขนาดตวัอยา่งขนาดเล็กและปานกลาง สัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์ท่ี
สนใจเท่ากบัค่า 0.1 และ 0.9 จะมีแนวโนม้ในการลู่เขา้หาค่าของจุดแบ่งท่ีค่า 0.5 แต่จะมีค่าของจุดแบ่งต ่ากวา่ 0.5 
เม่ือขนาดตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ 
 กรณขีนาดตัวอย่างเพิ่มขึน้ เม่ือขนาดตวัอยา่งมีค่าเปล่ียนแปลงไปแต่ปัจจยัอ่ืน ๆ มีค่าคงท่ี พบวา่ เม่ือขนาด
ตวัอยา่งเพิ่มข้ึน จ านวนตวัแปรอิสระนอ้ย สัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจเท่ากบัค่า 0.1 และ 0.9 จะมี
แนวโนม้ในการลู่เขา้หาค่าของจุดแบ่งท่ีค่า 0.5  แต่จะมีค่าของจุดแบ่งต ่ากวา่ 0.5 เม่ือจ านวนตวัแปรอิสระมาก 
 กรณีสัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจเพิ่มขึน้ เมื่อสัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจมี
ค่าเปล่ียนแปลงไปแต่ปัจจยัอ่ืน ๆ มีค่าคงท่ี พบวา่ เม่ือสัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจเท่ากบัค่า 0.5 จะมี
แนวโนม้ในการลู่เขา้หาค่าของจุดแบ่งท่ีค่า 0.5 สูงท่ีสุด 
 กรณรีะดับความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระเพิ่มขึน้ เม่ือระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระมีค่า
เปล่ียนแปลงไปแต่ปัจจยัอ่ืน ๆ มีค่าคงท่ี พบวา่ เม่ือสัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจเท่ากบัค่า 0.5 จะมี
แนวโนม้ลดลงจากจุดแบ่งท่ีค่า 0.5  
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อภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 กรณีตวัแปรอิสระเพิ่มข้ึนพบวา่ ท่ีสัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจเท่ากบัค่า 0.1 และ 0.9 จะมี
แนวโนม้ในการลู่เขา้หาค่าของจุดแบ่งท่ีค่า 0.5 กรณีขนาดตวัอยา่งเพิ่มข้ึนพบวา่ ท่ีสัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์
ท่ีสนใจเท่ากบัค่า 0.1 และ 0.9 จะมีแนวโนม้ในการลู่เขา้หาค่าของจุดแบ่งที่ค่า 0.5 กรณีสัดส่วนของการไม่เกิด
เหตุการณ์ท่ีสนใจเพิ่มข้ึนพบวา่ ท่ีสัดส่วนของการไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจเท่ากบัค่า 0.5 ค่าของจุดแบ่งมีค่าสูง
ท่ีสุดและลู่เขา้หาค่า 0.5 และกรณีระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระเพิ่มข้ึนพบวา่ สัดส่วนของการไม่เกิด
เหตุการณ์ท่ีสนใจเท่ากบัค่า 0.5 จะมีแนวโนม้ลดลงจากจุดแบ่งท่ีค่า 0.5 การวจิยัน้ีมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  สามารถน าค่าจุดแบ่งท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชไ้ดต้ามสถานการณ์ท่ีตอ้งการศึกษา เม่ือตอ้งการหาค่าจุด
แบ่งส าหรับตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท ส าหรับการพยากรณ์การจ าแนกขอ้มูลโดยใชฟั้งก์ชนัโพรบิต
เป็นฟังกช์นัเช่ือมโยง 
 2.  ในการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาหาค่าจุดแบ่งส าหรับตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทเท่านั้น ซ่ึงใน
งานวจิยัคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาส าหรับตวัแบบการถดถอยโลจิสติกแบบหลายกลุ่ม 
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ความยนิยอมในการประกนัชีวติผู้อืน่ 
OTHER PERSONS’ CONSENT IN LIFE INSURANCE 

 
รองศาสตราจารย์สุเมธ  จานประดับ* 

Assoc. Prof. Sumet Janpradub 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหากฎหมาย รวมทั้งแนวทางและขอ้เสนอแนะ เน่ืองจากกฎหมาย
ของไทยยงัไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผูอ่ื้น และหลกักฎหมายท่ีน ามาใช้กบัผูเ้อาประกนัคือหลกั
ส่วนไดเ้สียอนัอาจเอาประกนัภยัได ้แต่มีนกัวชิาการบางท่านเห็นวา่การประกนัชีวิตผูอ่ื้นตอ้งไดรั้บความยินยอม
จากผูเ้ป็นเจา้ของชีวติดว้ย ซ่ึงไม่มีกฎหมายบญัญติัไวช้ดัเจน 
 จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ พบวา่ มีการบญัญติัถึงการประกนัชีวิตผูอ่ื้นไว ้และบญัญติัให้
ไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวติเพื่อเป็นการแกปั้ญหาการล่วงล ้าสิทธิส่วนบุคคล 
 ผูว้จิยัจึงเสนอแนะใหมี้การบญัญติัถึงการประกนัชีวติผูอ่ื้นเพื่อใหก้ฎหมายมีความชดัเจน และก าหนดให้
ตอ้งไดรั้บความยนิยอมควบคู่ไปกบัหลกัส่วนไดเ้สีย โดยบญัญติัถึงผูมี้อ  านาจให้ความยินยอม แบบของความยินยอม 
เวลาท่ีใหค้วามยนิยอม ขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอม การเพิกถอนความยนิยอม ผลทางกฎหมายของการ
ไม่ไดรั้บความยนิยอม รวมทั้งจ  านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีเพื่อเป็นมาตรการเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้
กฎหมายมีความรัดกุม ชดัเจน เพียงพอ อีกทั้งเป็นการแกไ้ขปัญหาการล่วงล ้าสิทธิส่วนบุคคลดว้ย 
ค าส าคัญ: การประกนัชีวติ, การประกนัชีวิตผูอ่ื้น 
       

ABSTRACT 
 This research aims to study legal issues including guidelines and suggestions due to the fact that Thai 
laws do not have any provisions relating to a policyholder who makes other persons’ life insurance contracts (the 
insured). In addition, the legal principle applied to the insured is the insurable interest principle. The results 
showed that ones could conclude other persons’ life insurance contracts if they merely had the insurable interest 
in those people’s life. However, some scholars had their opinion that, in order to make such contract, ones 
must first obtain consent from the insured, but there was no clear provision on that.  
 
 
  
* รองศาสตราจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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 After having studied foreign countries law, the researcher found that there were provisions on making 
life insurance contracts of other persons. Moreover, the laws required the policyholder to obtain person’s 
consent (the insured) before he or she could make such insurance contract to avoid the infringement of right 
of privacy.  
 The researcher, therefore, proposed that the clear provisions of making other persons’ life insurance 
contract should be enacted. The reception of other persons’ consent must be considered together with the 
insurable interest principle. To achieve that, the law should provide a person who had the right to give consent, 
form of the consent, the time of giving the consent, the exemptions of giving the consent, revocation of the consent, 
legal consequence of failure to obtain the consent, and sum insured. All of these extra measures would help 
maximize the efficiency of the law and make it clear, concise and sufficient as well as solve the infringement 
of right of privacy. 
Keywords: life insurance.  life insurance for other person. 
 

บทน า 
 การด ารงชีวิตของมนุษยไ์ม่วา่ประกอบอาชีพหรือท าธุรกิจการคา้ ตอ้งประสบกบัความไม่แน่นอนกบั
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา หากเป็นผูมี้ฐานะร ่ ารวยและตอ้งเสียชีวิตก่อนเวลาอนัควรยอ่มไม่เป็นภาระ
แก่คนในครอบครัว แต่ผูท่ี้มีฐานะไม่มัน่คง การจากไปของหวัหนา้ครอบครัวย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางการเงิน
อยา่งแน่นอน ดงันั้นการท าประกนัชีวิตจึงเป็นการสร้างหลกัประกนัไดว้ิธีหน่ึง โดยการเฉล่ียความเส่ียงร่วมกนั
ของผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงแต่ละคนตอ้งจ่ายเงินท่ีเรียกวา่ “เบ้ียประกนัภยั” ใหก้บับริษทัผูรั้บประกนัชีวิต แลว้บริษทั
ประกนัจะจ่ายจ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยั โดยช าระเป็นเงินจ านวนเดียว เป็นเงินรายปีก็ได ้สุดแลว้แต่จะตกลง
กนัระหว่างคู่สัญญา อน่ึง การท าประกนัชีวิตนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบ
สะสมทรัพย ์หรือแบบเงินไดป้ระจ า 
 ความหมายของสัญญาประกนัชีวิตในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยไม่ไดอ้ธิบายความหมาย
ไวโ้ดยตรง แต่เม่ือพิจารณาบทบญัญติัมาตรา 861 และมาตรา 889 รวมทั้งมาตราอ่ืน ๆ ในบรรพ 3  ลกัษณะ 20 
แลว้ จึงอธิบายไดว้่าประกนัชีวิต หมายความว่า สัญญาท่ีผูรั้บประกนัชีวิตตกลงใช้เงินจ านวนหน่ึงให้แก่ผูเ้อา
ประกนัชีวติ หรือผูรั้บประโยชน์ เม่ือผูเ้อาประกนัชีวิตหรือผูถู้กเอาประกนัชีวิตถึงแก่ความตาย ท่ีเรียกวา่ “ความ
มรณะ” หรือเม่ือผูน้ั้นยงัมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาตามท่ีตกลงกนัเรียกว่า “ความทรงชีพ” และในการน้ีผูเ้อาประกนั
ชีวติตกลงส่งเบ้ียประกนัภยัใหผู้รั้บประกนัชีวติ (จ ารัส เขมะจารุ, 2530) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผูอ่ื้น รวมทั้งหาแนวทางและขอ้เสนอแนะในการ
แกไ้ขปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผูอ่ื้น 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 สัญญาประกนัชีวติอยูภ่ายใตห้ลกัทัว่ไปในหมวดท่ี 1 ลกัษณะ 20 บรรพ 3 ลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึง
คือ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งมีส่วนไดเ้สีย มิฉะนั้นสัญญาไม่ผกูพนัคู่สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
มาตรา 863 ส่วนไดเ้สียเป็นหลกักฎหมายท่ีท าให้สัญญาประกนัภยัแตกต่างกบัสัญญาพนนัขนัต่อ ส่วนไดเ้สียใน
ชีวติของบุคคลท่ีตนเอาประกนันั้นแยกพิจารณาไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 
 1.  การเอาประกนัชีวติตนเอง หลกัเร่ืองน้ีมีวา่ บุคคลทุกคนยอ่มมีส่วนไดเ้สียท่ีจะเอาประกนัชีวติของตนได้
โดยไม่จ  ากดั 
 2.  การเอาประกนัชีวิตผูอ่ื้น หลกัเร่ืองน้ีมีวา่ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งมีความสัมพนัธ์กบับุคคลซ่ึงตนเอาประกนัชีวิต 
จึงจะถือวา่ผูเ้อาประกนัมีส่วนไดเ้สียในเหตุท่ีประกนัภยั 
 อยา่งไรก็ตาม การประกนัชีวติผูอ่ื้นในประเทศต่าง ๆ มีกฎหมายก าหนดใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งมีส่วนได้
เสียในเหตุท่ีเอาประกนัภยั ท านองเดียวกบักฎหมายไทย แต่ในหลายประเทศมีกฎหมายบญัญติัให้การประกนั
ชีวิตผูอ่ื้นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลท่ีถูกเอาชีวิตไปท าประกนัภยัอีกดว้ย เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ไตห้วนั เกาหลี ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงความยนิยอมเป็นหลกักฎหมายท่ีหลายประเทศบญัญติัควบคู่กบัหลกัส่วนไดเ้สีย 
แต่กฎหมายไทยปัจจุบนัไม่มีบทบญัญติัในเร่ืองความยินยอมไวเ้ลย เคยมีค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 64/2516 ตดัสิน
วา่ นายจา้งเอาประกนัชีวิตลูกจา้งได ้ถือวา่มีส่วนไดเ้สียในชีวิตของลูกจา้ง จากการวินิจฉยัของศาลฎีกาในคดีน้ี
อาจท าใหน้ายจา้งพากนัน าลูกจา้งไปประกนัชีวติ แลว้ระบุใหน้ายจา้งเป็นผูรั้บประโยชน์มากข้ึน อนัเป็นการเปิด
โอกาสใหน้ายจา้งหาก าไรจากชีวิตหรือความตายของลูกจา้ง (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2546) อน่ึง ในคดีดงักล่าวไม่
ปรากฏขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการท่ีนายจา้งขอความยินยอมจากลูกจา้งแต่ประการใด จึงเกิดปัญหาวา่การประกนั
ชีวิตผูอ่ื้น เช่น นายจา้งเอาประกนัชีวิตลูกจา้งตอ้งไดรั้บความยินยอมจากลูกจา้งหรือไม่ ทั้งน้ี มีนกัวิชาการบาง
ท่านเห็นว่า การประกนัชีวิตบุคคลอ่ืน ผูเ้อาประกนัตอ้งมีส่วนไดเ้สียและไดรั้บความยินยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของ
ชีวติ (ชูเกียรติ ประมูลผล, 2544) 
 เม่ือพิจารณาหลกัอิสระในทางแพ่ง (private autonomy) หมายความว่า อ านาจของเอกชนในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัขอบเขตทางกฎหมายของตนเองดว้ยตนเอง ทั้งในทางส่วนตวัและในทางทรัพยสิ์น ในทางส่วนตวัอาจ
เป็นเร่ืองการสมรส การหยา่ ในทางทรัพยสิ์นอาจเป็นเร่ืองนิติกรรมและสัญญา การใช้หลกัอิสระทางแพ่งเป็น
การแสดงออกซ่ึงพลงัทางร่างกายและสติปัญญา เพื่อสนองตอบต่อความจ าเป็นและผลประโยชน์เฉพาะชีวิตของ
เราเอง โดยปราศจากการเขา้ไปกา้วก่ายหรือรุกล ้าขอบเขตทางกฎหมายของบุคคลอ่ืน ไม่ว่าต่อสถานะหรือต่อ
เสรีภาพในการจ าหน่ายจ่ายโอนของบุคคลอ่ืนก็ตาม (จ าปี โสตถิพนัธ์ุ, 2542) ดงันั้น หลกัอิสระในทางแพ่งจึง
เป็นเสรีภาพท่ีจะคิดและตดัสินใจวา่จะกระท านิติกรรมนั้นหรือไม่ และหลกัน้ีเป็นเสรีภาพท่ีจะกระท านิติกรรม
นั้นด้วยตวัของเราเอง หรือจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนไปกระท านิติกรรมนั้นแทน อีกทั้งเป็นเสรีภาพท่ีจะให้
เหตุผลส่วนตวัในการท านิติกรรมนั้น จึงเกิดปัญหาวา่ การประกนัชีวิตผูอ่ื้นเป็นการขดัต่อหลกัอิสระในทางแพ่ง
หรือไม ่
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 นอกจากปัญหาดงักล่าวแล้ว การประกนัชีวิตผูอ่ื้นเป็นการขดัต่อแนวความคิดเก่ียวกบัสิทธิส่วนตวั 
(right of privacy) หรือไม่ สิทธิส่วนตวัหมายถึง สิทธิประจ าตวัของบุคคล อนัประกอบดว้ยเสรีภาพในร่างกาย  
การด ารงชีวิตมีความเป็นส่วนตวั ซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายมิให้ผูอ่ื้นมาล่วงเกิน นัน่คือสิทธิเสรีภาพ
ในการเลือกการด ารงชีวิตของบุคคล และสิทธิในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์อนัประกอบด้วย ศกัด์ิศรี และ
เกียรติยศของบุคคลท่ีจะด าเนินชีวิต หรือประกอบกิจกรรมใด ๆ ตามท่ีเขาตอ้งการโดยไม่ถูกรบกวน (ชูชีพ 
ปิณฑะสิริ, 2525) 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ศึกษาเอกสารและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกันชีวิตผู ้อ่ืน ทั้ งกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการประกนัชีวิตของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส และ
ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อหาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการประกนัชีวิตผูอ่ื้นของ
ไทย 
 

ผลการวจิัย 
 กฎหมายของต่างประเทศ 
 1.  กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัความยินยอมในการ
ประกนัชีวติผูอ่ื้นในหลายมลรัฐ ดงัน้ี 
      South Dakota: ประมวลกฎหมายว่าดว้ยประกนัภยั มาตรา 58-10-6 บญัญติัว่า ห้ามมิให้สัญญา
ประกนัชีวิตหรือสุขภาพของผูใ้ดมีผลบงัคบั เวน้แต่การประกนัชีวิตหรือประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม นอกจาก
ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบุคคลนั้น ยกเวน้กรณีต่อไปน้ี 
       1) เป็นคู่สมรส กรณีเอาประกนัคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง 
       2) เป็นผูมี้ส่วนได้เสียในการเอาประกนัผูเ้ยาว ์หรือผูซ่ึ้งผูเ้ยาวอ์ยู่ในความอุปการะ กรณีเอา
ประกนัผูเ้ยาวน์ั้น 
       3)  กรมธรรมค์รอบครัวเอาประกนัสมาชิกครอบครัว จ านวน 2 คนข้ึนไป และลงลายมือช่ือโดย
ผูป้กครอง บิดามารดาบุญธรรม สามีหรือภรรยาคนใดคนหน่ึง 
      Michigan: ประมวลกฎหมายประกนัภยั ค.ศ.1956 มลรัฐมิชิแกน มาตรา 500.2211 บญัญติัวา่ 
       1) ผูซ่ึ้งมีส่วนไดเ้สียในชีวติของผูถู้กเอาประกนัไม่สามารถเอาประกนัชีวติของบุคคลนั้นได ้ถา้
ไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากผูถู้กเอาประกนัชีวตินั้น 
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       2) มาตราน้ีใช้บงัคบักับกรมธรรม์ประกันชีวิตและเป็นการรับรองเป็นจ านวนเงิน 10,000 
เหรียญ หรือมากกว่า หรือออกในรัฐภายในหรือหลงั 30 วนั นับจากวนัท่ีมาตราน้ีมีผลใช้บงัคบั มาตราน้ีไม่
น ามาใชบ้งัคบักบัผูถู้กเอาประกนัซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
      Missouri: กฎหมายประกนัชีวิตมลรัฐมิสซูร่ี มาตรา 376.531.1 บญัญติัวา่ การเอาประกนัชีวิตผูอ่ื้น
จะสมบูรณ์และใช้บงัคบัไดต่้อเม่ือไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูถู้กเอาประกนัชีวิต ยกเวน้ใน
กรณีต่อไปน้ี 
       1) บุคคลใดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในการประกนัชีวิตผูเ้ยาวห์รือบุคคลใดซ่ึงให้การอุปการะผูเ้ยาว ์
สามารถท าประกนัชีวติใหแ้ก่ผูเ้ยาวไ์ด ้
       2) กรมธรรม์ของสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ยอ่มกระท าไดด้ว้ยการลงลายมือช่ือ
ของบิดามารดา บิดามารดาบุญธรรม หรือสามีภรรยาคนใดคนหน่ึง 
      นายจา้งหรือทรัสตจ์ะประกนัชีวติของลูกจา้ง กรรมการนิติบุคคล หรือลูกจา้งซ่ึงเกษียณอายุ ทั้งน้ีตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจาก 
       1) ลูกจา้ง กรรมการนิติบุคคลหรือลูกจา้งซ่ึงเกษียณ โดยได้รับค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์
อกัษรวา่ นายจา้งหรือนิติบุคคลนั้นตั้งใจไดรั้บประโยชน์ครอบคลุมการประกนัชีวติบุคคลดงักล่าว 
       2) ลูกจา้ง กรรมการนิติบุคคลหรือลูกจา้งซ่ึงเกษียณอายุ ไม่ไดส่้งค าบอกกล่าวยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรต่อนายจา้งหรือนิติบุคคลภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีได้รับหนังสือบอกกล่าวจากนายจา้งหรือ
กรรมการนิติบุคคล แสดงวา่บุคคลดงักล่าวไม่ยนิยอมใหน้ายจา้งไดรั้บประโยชน์ครอบคลุมจากการประกนัชีวิต
ของบุคคลดงักล่าว 
       3) ส่วนไดเ้สียในการเอาประกนัภยัหรือทรัสตจ์ะไดรั้บจากการประกนัชีวิตลูกจา้งซ่ึงเกษียณจะ
ถูกจ ากัดจ านวนโดยรวมของผลประโยชน์จากการตายเฉล่ียกับจ านวนรวมของความรับผิดตามกฎหมาย
สวสัดิการผลประโยชน์ของลูกจา้ง ดงัท่ีก าหนดไวใ้น 29 U.S.C. 1002 (1) โดยการค านวณผลประโยชน์จากการ
ประกนัชีวติและสวสัดิการตามกฎหมาย โดยอา้งอิงกบัสวสัดิการผลประโยชน์ตามกฎหมาย กระแสเงินสดหรือ
บนฐานท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ 
       4) เพื่อการน้ี นายจา้ง หมายความว่า บุคคลใด ๆ เจา้ของคนเดียว หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนหรือในบริษทัจ ากดัตามกฎหมาย กลุ่มบริษทัหรือบริษทัในเครือใด ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมายในรัฐน้ี 
       5) บทบญัญติัน้ีจะไม่ตีความอย่างจ ากดัสิทธิในผลประโยชน์จากการเอาประกนัภยัอ่ืน ๆ ท่ี
ปรากฏอยู่ในพระราชบญัญติัหรือคอมมอน ลอว ์มาตราของบทบญัญติัน้ีสามารถใช้กบัสัญญาประกนัภยัทุก
ประเภทท่ีสามารถบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม ค.ศ. 1994 เป็นตน้ไป 
       6) การก าหนดขอบเขตและการมีอยูข่องส่วนไดเ้สียในการประกนัชีวิตตอ้งท าในเวลาท่ีสัญญา
มีผลบงัคบัใชไ้ด ้แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งท าในเวลาท่ีมีความสูญเสียเกิดข้ึนแลว้ 
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 2.  กฎหมายของประเทศฝร่ังเศส ประมวลกฎหมายประกนัภยัของประเทศฝร่ังเศสก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตผูอ่ื้นไวใ้น Chapter II Life Insurance and Capitalization Transactions Section I: 
General Provision Article 132-1 และ 132-2 ดงัน้ี 
      มาตรา 132-1 ชีวติของบุคคลหน่ึงสามารถเอาประกนัไดโ้ดยตนเองหรือบุคคลท่ีสาม 
      การประกนัชีวิตบุคคลอ่ืนอาจเอาประกนัเป็นกลุ่มโดยเป็นการท่ีบุคคลหลายคนเอาประกนัชีวิตซ่ึง
กนัและกนั 
      มาตรา 132-2 การประกันชีวิตบุคคลอ่ืนต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกันชีวิต
มิฉะนั้นสัญญาประกนัชีวติตกเป็นโมฆะและไม่สามารถบงัคบัได ้
      ความยนิยอมตอ้งท าเป็นหนงัสือโดยชดัแจง้และตอ้งระบุจ านวนเงินไวมิ้ฉะนั้นตกเป็นโมฆะและไม่
สามารถบงัคบัได ้
      การใหค้วามยนิยอมตอ้งใหก่้อนหรือขณะท าสัญญาประกนัชีวติ 
 3.  กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น ประมวลกฎหมายพาณิชยญ่ี์ปุ่น (The Commercial Code of Japan) 
นบัตั้งแต่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1912 เป็นตน้มา ไดมี้การบญัญติัหลกัความยนิยอมไว ้ดงัน้ี 
      1) ความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนั เม่ือจะท าสัญญาประกนัชีวิตท่ีก าหนดให้การมรณะของ
บุคคลอ่ืนเป็นเหตุแห่งการชดใชค้่าสินไหมทดแทน จะตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลนั้นก่อน แมก้รณีการ
ประกนัชีวติกลุ่มก็ไม่ไดรั้บยกเวน้ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวติเช่นกนั 
          การประกนัการมรณะของบุคคลอ่ืน หากบุคคลนั้นเป็นผูรั้บประโยชน์เองก็ไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอมของบุคคลนั้นแต่อยา่งใด ตามมาตรา 674 
      2) การโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิต เม่ือสัญญาประกนัการมรณะของบุคคลอ่ืนโดยไดรั้บ
ความยินยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัเกิดมีผลบงัคบัข้ึนแล้ว เม่ือจะโอนสิทธิท่ีเกิดจากสัญญาประกนัชีวิต
ดงักล่าว ก็ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลนั้นอีกดว้ย 
          สัญญาประกนัการมรณะของบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลผูถู้กเอาประกนัเป็นผูรั้บประโยชน์เองซ่ึงยกเวน้ไม่
ตอ้งไดรั้บความยินยอมของบุคคลนั้น เม่ือบุคคลผูถู้กเอาประกนัซ่ึงเป็นผูรั้บประโยชน์เองดงักล่าว ไดโ้อนสิทธิ
ในการรับเงินค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลอ่ืนไป เม่ือบุคคลผูรั้บโอนสิทธิดงักล่าวจะโอนสิทธิท่ีไดรั้บมาให้แก่
บุคคลอ่ืนไปอีกทอดหน่ึงก็ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลผูถู้กเอาประกนัดว้ย 
          การประกนัชีวิตตนเอง ถา้ผูรั้บประโยชน์จะโอนสิทธิของตนให้บุคคลอ่ืนไป ก็ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัเช่นกนั 
          สัญญาประกนัการมรณะของบุคคลอ่ืนนั้น เม่ือไดท้  าข้ึนแลว้ โดยหลกัการ เม่ือผูเ้อาประกนัจะระบุ
หรือเปล่ียนแปลงผูรั้บประโยชน์จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมของบุคคลผูถู้กเอาประกนัชีวติ ตามมาตรา 677 
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อภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 เม่ือพิจารณาถึงการประกนัชีวิตผูอ่ื้น  แมก้ฎหมายไทยมีบทบญัญติัหลกัส่วนไดเ้สียแลว้ก็ตาม  แต่ก็ยงั
ไม่เพียงพอ  จึงควรบญัญติัหลกัความยินยอมควบคู่ไปดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อมิให้เกิดปัญหาวา่ขดัต่อหลกัอิสระในทาง
แพ่ง และได้แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิส่วนตวั  อีกทั้งเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการฆาตกรรมชีวิตมนุษย ์โดยหวงัท่ีจะ
ไดรั้บเงินประกนัชีวิตมาเป็นประโยชน์  จริงอยู่การท าให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตายยอ่มเป็นความผิดทางอาญา 
และตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย แต่ถึงกระนั้น ผูซ่ึ้งหวงัไดเ้งินจากผูรั้บประกนัภยัอาจเส่ียงกระท าหรือใชว้ิธีการ
อนัสลบัซบัซอ้น เพื่อใหย้ากแก่การสืบสวนหรือสอบสวน ดงัท่ีเคยมีตวัอยา่งปรากฏหลายราย และท่ีไม่สามารถ
สืบทราบได ้ก็เช่ือว่ามีจ  านวนไม่น้อย ซ่ึงในบางกรณี นอกจากชีวิตของผูถู้กเอาประกนัไวจ้ะเป็นอนัตรายแลว้  
ยงัอาจท าใหบุ้คคลอ่ืนตอ้งร่วมรับเคราะห์ดว้ย 
 จากการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการน าเอาหลักความยินยอมมาใช้กับการประกันชีวิตผู ้อ่ืน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาศยัเหตุแห่งความมรณะ พบวา่มีประเด็นปัญหาหลายประการ พอสรุปไดด้งัน้ีคือ 
 1.  ปัญหาเก่ียวกับการประกันชีวิตผูอ่ื้น ควรบญัญัติกฎหมายไวโ้ดยตรงถึงการประกันชีวิตผูอ่ื้น 
เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยไม่ได้บญัญติัว่ามีการประกันชีวิตบุคคลอ่ืนอย่างเช่น
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐมิสซูร่ี มลรัฐมิชิแกน มลรัฐเซาท์ดาโกตา้ หรือกฎหมายของประเทศ
ฝร่ังเศส รวมทั้งกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งน้ีเพื่อใหก้ฎหมายมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 
 2.  ปัญหาเก่ียวกับความยินยอมในการประกันชีวิตผูอ่ื้น ควรบญัญติักฎหมายโดยน าเอาหลักความ
ยินยอมมาใชก้บัการประกนัชีวิตผูอ่ื้น โดยเฉพาะการประกนัชีวิตแบบอาศยัความมรณะ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแกไ้ข
ปัญหาในเร่ืองการล่วงล ้ าสิทธิส่วนตวั อีกทั้งหลกัส่วนไดเ้สียเพียงหลกัเดียวไม่เพียงพอ จึงตอ้งเพิ่มหลกัความ
ยนิยอมเพื่อเป็นมาตรการเสริมใหก้ฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 3.  ปัญหาเก่ียวกบัผูมี้อ  านาจใหค้วามยนิยอม ควรบญัญติักฎหมายใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูมี้อ  านาจ
ให้ความยินยอมในกรณีท่ีผูเ้ยาว์เป็นบุคคลท่ีถูกเอาประกันและควรได้รับความยินยอมจากผูเ้ยาว์ท่ีมีอายุ
พอสมควรท่ีจะใหค้วามยนิยอมไดค้วบคู่กบัผูแ้ทนโดยชอบธรรม เช่น ผูเ้ยาวท่ี์มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ โดยมีตวัอยา่ง
จากมาตรา 25 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทย    ท่ีก าหนดให้ผูเ้ยาวท์  าพินยักรรมไดเ้ม่ือมีอายุสิบห้า
ปีบริบูรณ์ 
 4.  ปัญหาเก่ียวกบัแบบของความยนิยอม ควรก าหนดวา่ความยนิยอมในการประกนัชีวติผูอ่ื้นตอ้งท าเป็น
หนงัสือ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ เพื่อใหเ้กิดความแน่นอนในการพิสูจน์พยานหลกัฐานเม่ือมีคดีขอ้พิพาทเกิดข้ึน 
 5.  ปัญหาเก่ียวกบัเวลาท่ีให้ความยินยอม ควรบญัญติักฎหมายให้ชดัเจนวา่ ความยินยอมในการประกนั
ชีวติผูอ่ื้นตอ้งใหก่้อนหรืออยา่งชา้ในขณะท าสัญญาประกนัชีวติ 
 6.  ปัญหาเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งได้รับความยินยอม ควรบญัญติัขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งได้รับความ
ยินยอมไวใ้นบางกรณี ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้กฎหมายตายตวั และมีความยืดหยุ่น เช่น เป็นคู่สมรส กรณีเอาประกนัคู่
สมรสอีกฝ่ายหน่ึง หรือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเอาประกนัผูเ้ยาว ์หรือผูท่ี้ผูเ้ยาวอ์ยู่ในความอุปการะกรณีเอา
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ประกนัผูเ้ยาวน์ั้น อน่ึง การประกนัการมรณะของบุคคลอ่ืน หากบุคคลนั้นเป็นผูรั้บประโยชน์เอง ก็ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมของบุคคลนั้นแต่อยา่งใด 
 7. ปัญหาเก่ียวกับการเพิกถอนความยินยอม ควรมีกฎหมายก าหนดให้มีการเพิกถอนความยินยอม 
เน่ืองจากเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูใ้ห้ความยินยอมและเม่ือมีการเพิกถอนความยินยอมแล้วย่อมท าให้สัญญา
ประกนัชีวติเป็นอนัส้ินผลบงัคบัไปดว้ย ซ่ึงควรก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ย 
 8.  ปัญหาเก่ียวกบัผลของการไม่ไดรั้บความยนิยอม  ควรบญัญัติกฎหมายว่าการประกันชีวิตผูอ่ื้นโดย
ปราศจากความยินยอมมีผลทางกฎหมายคือ โมฆะ เพื่อให้บริษทัประกนัชีวิตตอ้งคืนเบ้ียประกนัเน่ืองจากเป็น
ลาภมิควรไดต้ามมาตรา 172 วรรคสอง 
 9.  ปัญหาเก่ียวกบัจ านวนเงินซ่ึงเอาประกนัภยั ควรบญัญติัใหผู้รั้บประกนัชีวติจ าตอ้งจ่ายเงินเฉพาะเท่าท่ี
ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ไดรั้บความเสียหายตามความเป็นจริง เน่ืองจากการตายของลูกจา้งเท่านั้น แม้
ลูกจา้งผูถู้กเอาประกนัจะไดใ้ห้ความยินยอมในการประกนัชีวิตก็ตาม เหตุผลคือหากผูรั้บประกนัภยัตอ้งจ่ายเงิน
เต็มตามจ านวนท่ีเอาประกนัภยัไวน้ั้น โดยไม่ตอ้งค านึงถึงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแก่ผูรั้บประโยชน์ในการตาย
ของลูกจา้งนั้น เม่ือผูรั้บประกนัภยัตอ้งจ่ายเงินเท่ากบัท่ีระบุไวใ้นสัญญาประกนัชีวิตเสมอไป ก็จะเป็นการเปิด
โอกาสให้นายจา้งเอาประกนัชีวิตลูกจา้งเป็นเงินจ านวนมาก แต่นายจา้งตอ้งชดใช้ในการตายของลูกจา้งเป็น
จ านวนเงินเพียงเล็กนอ้ยก็ได ้ยอ่มจะก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูรั้บประกนัภยัได ้
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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัน้ีสังคมไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหาสังคมอยา่งรุนแรง ปัญหาหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากในขณะน้ี คือ 
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะในปัจจุบนัไดแ้พร่ระบาดเขา้ถึงกลุ่มของ
เด็กและเยาวชนอย่างรวดเร็ว รวมถึงการขายบริการทางเพศแบบแอบแฝง และการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ และ
สถานบริการหรือสถานบนัเทิงเวลากลางคืนมกัจะเป็นล าดบัตน้ ๆ ท่ีเป็นแหล่งของปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น หาก
ไม่มีการควบคุม ก ากบัดูแลสถานบริการหรือสถานบนัเทิงเหล่านั้นอยา่งจริงจงัให้ปฏิบติัตามมาตรการทางกฎหมาย  
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ ก็อาจจะละเลย กระท าผดิกฎหมายได ้จะโดยตั้งใจหรือไม่ไดต้ั้งใจก็ตาม แต่ความผิดนั้น
จะส่งผลกระทบกระเทือนระยะยาวต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม วฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามของประเทศชาติ 
อีกทั้งยงัจะเป็นสาเหตุหลกัท าให้เด็กและเยาวชนประพฤติตนเส่ือมทรามลง เป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคมต่าง ๆ 
ตามมาอีกมากมายเกินกวา่ท่ีจะสามารถแกไ้ขหรือเยยีวยาไดท้นัท่วงที 
 การน าแนวคิดดา้นนโยบายการจดัระเบียบสังคมและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุม ก ากบั 
ดูแลการประกอบกิจการสถานบนัเทิงจึงเป็นมาตรการหน่ึงท่ีส าคญัอย่างยิ่งของนโยบายการแกไ้ขปัญหาการ
ประกอบกิจการสถานบนัเทิง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยให้รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสถานบริการหรือสถาน
บนัเทิงนั้น ๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีกระทรวงมหาดไทยตอ้งเขา้ไปจดัวางนโยบายการจดัระเบียบสังคม เพื่อ
ควบคุมและท าลายแหล่งท่ีอาจจะมีการลกัลอบเสพยาเสพติดหรือจ าหน่ายยาเสพติด ลกัลอบคา้ประเวณี หรือ
ปล่อยให้เยาวชนเขา้ไปใชบ้ริการ เป็นตน้ กระทรวงมหาดไทยไดมี้มาตรการบูรณาการสนธิก าลงัจากเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐบาลหลายฝ่ายก าหนดมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมสถานบริการหรือสถานบนัเทิงให้อยู่
ภายใตก้ฎหมายเดียวกนัอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลสถานบริการ 
กรณีศึกษาการประกอบกิจการสถานบนัเทิง เพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนกังานฝ่ายปกครองและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ รวมถึงหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ในการควบคุม 
ก ากบัดูแลการขออนุญาตเปิดสถานบริการหรือสถานบนัเทิงให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงให้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดดา้นนโยบายการจดัระเบียบสังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด และเพื่อปรับปรุง
เปล่ียนแปลง ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
สามารถคุม้ครองดูแลเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตส าคญัของชาติให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน เป็นการช่วยลด
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่สังคมและประเทศชาติไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
ค าส าคัญ: สถานบนัเทิง 
 

ABSTRACT 
 Nowadays, Thai society is facing several severe social problems. Moreover, narcotic drug problems 
are becoming more serious and are considered one of the most serious problems as they have rapidly spread among 
teenagers.  In most cases, social problems are associated with sex trade. Gang fights and crimes among 
teenagers are taking place at entertainment premises. If there are no legal measures or control for these entertainment 
places to be strictly followed, it will significantly affect the country’s safety, ethics and culture eventually.   

The problems will also influence children and teenagers’ thought to behave or act inappropriately and that 
would lead to other problems and it will become too late and too difficult to resolve.  Social organization of the 
Ministry of Interior is one of measures used to control narcotic drug problem. It’s the Minister of Interior’s 
responsibility to monitor peace and order. Entertainment venues are key focus as they are involved in doing or 
selling drugs. Therefore, it is necessary to set up many measures and engage different government organizations in 
this social organization works to ensure its continuity and effectiveness. 
 Deputy Minister of Ministry of Interior (Mor Thor 6) established integrated work team with 
cooperation from different government parties such as administrative and police officers to strictly control 
entertainment venues especially those venues which permit minors and teenagers under legal ages to enter their 
venues. Police officers were responsible for ensuring its law compliance; however, they were having difficulty 
performing this task alone. Therefore, the researcher, as a lawyer, was interested in studying in this area so 
that it would be used as a guide to improve administration and police officers’ effective performance. This also 
included other government parties associated with licensing issuance policy for entertainment venues. They 
ensured policy’s alignment with social organization, upgrade law, regulation and legal act and adapt into 
actual practices most effectively 
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as well as prevented and protected children and teenagers who would be soon country’s future resource from 
drug problems. These people must be provided better living so that they would not be involved with any kind 
Keyword: entertainment services. 
 

บทน า 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2518 เม่ือคร้ังยงัมีสงครามเวียดนาม  ประเทศไทยไดมี้ทหารต่างชาติจ านวนหลาย

หม่ืนคนต่อปี เขา้มาอาศยัและพกัผ่อน รัฐบาลไทยสมยันั้นจึงไดมี้นโยบายส่งเสริมธุรกิจสถานบริการรวมทั้ง
สถานบนัเทิงดา้นต่าง ๆ เพื่อสนองตอบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น ดงันั้น พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 
จึงเป็นกฎหมายสถานบริการฉบบัแรกท่ีใช้เป็นใบอนุญาตแก่ผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบการธุรกิจสถาน
บนัเทิงมาจนถึงปัจจุบนัน้ี มีสาระส าคญัพอสรุปไดคื้อ  

-  “สถานบริการ” คือ สถานท่ีตั้งข้ึนเพื่อใหบ้ริการโดยหวงัประโยชน์ในการคา้มี 4 ประเภท คือ สถานท่ี
เตน้ร า ร าวง หรือรองเง็ง สถานท่ีอาบน ้าหรืออบตวั สถานท่ีขายอาหาร สุรา น ้ าชา และสถานท่ีท่ีจดัใหมี้การแสดงดนตรี
หรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อความบนัเทิง ทั้งน้ีรวมถึงมีท่ีพกัผอ่นหลบันอนและหญิงบ าเรอปรนนิบติั  

-  การขอใบอนุญาต ผูข้อตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่เคยประพฤติเส่ือมเสียศีลธรรม หรือวกิลจริต หรือเป็นโรคพิษสุรา
เร้ือรัง ไม่ติดยาเสพติด หรือประพฤติผดิทางเพศ มีอายไุม่ต ่ากวา่ 20 ปี 
 -   ท่ีตั้ง ตอ้งอยูห่่างจากชุมชนและสถานท่ีส าคญั เช่น ห่างจากโรงเรียน วดั สถานท่ีราชการและท่ีพกัอาศยั 
เป็นตน้ 
 -   ผูท่ี้เขา้ท างานตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี ส่วนผูใ้ชบ้ริการตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปี  
 แต่ในปัจจุบนัธุรกิจสถานบริการและสถานบนัเทิงมีการพฒันารูปแบบการให้บริการและมีการขยายตวั
อยา่งรวดเร็วโดยขาดการวางแผนและปราศจากการควบคุมก ากบัดูแลอยา่งเป็นระบบ ยงัไม่มีบทบญัญติัของกฎหมาย
ท่ีจะเขา้ไปควบคุมก ากบัดูแลสวสัดิการของผูท่ี้ท  างานในสถานบริการอยา่งจริงจงั อีกทั้งปัญหาของอาคารสถาน
บริการหรืออาคารสถานบนัเทิงนั้น ตอ้งมีความปลอดภยั โดยเฉพาะความปลอดภยัจากอคัคีภยั ระบบสุขอนามยั 
รวมไปถึงการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน ลว้นเป็นประเด็นท่ียงัขาดการควบคุมก ากบัดูแลและ
ถูกละเลยมาโดยตลอด นอกจากน้ี ขอ้กฎหมายและขอ้บญัญติัท่ีใชใ้นเขตควบคุมสถานบริการและสถานบนัเทิง
หลายประเด็นไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง ยงัขาดขอ้กฎหมายส าหรับการควบคุมก ากบัดูแลสถานบริการ
โดยเฉพาะตอ้งหยบิยมืขอ้กฎหมายอ่ืน ๆ มาใช ้
 รัฐบาลในยุคพนัต ารวจโท ดร. ทกัษิณ  ชินวตัร พ.ศ. 2548 ไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว จึงมีนโยบาย
จดัระเบียบสังคม  (zoning)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมสถานบริการและสถานบนัเทิง
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  แต่ในความเป็นจริงการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวนั้น ยงัไม่อาจท าไดส้มบูรณ์ จึงเป็น
ท่ีมาของปัญหาในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อคน้หาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและการแกไ้ขปัญหาการประกอบ
กิจการสถานบนัเทิงใหมี้ประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.   เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลสถาน
บนัเทิง 
 2.  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลสถานบนัเทิง 
 3.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลสถานบนัเทิง 
 4.  เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลสถานบนัเทิง 
 5.  เพื่อเสนอแนะหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลสถาน
บนัเทิง 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
การประกอบกิจการสถานบนัเทิง ในปัจจุบนัน้ียงัไม่มีกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายท่ีบญัญติัไวเ้ป็นการ

เฉพาะ ดงันั้น การประกอบกิจการเก่ียวกบัสถานบนัเทิงจึงยงัขาดการควบคุมก ากบัดูแลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้เป็นไปในแนวทางตามมาตรการทางกฎหมายเดียวกนั หากมีการก าหนดขอ้กฎหมายหรือขอ้บญัญติั
ข้ึนมาเป็นการเฉพาะส าหรับการประกอบกิจการสถานบนัเทิงแลว้  ยอ่มท าใหก้ารประกอบกิจการสถานบนัเทิงมี
หน่วยงานเฉพาะท่ีจะเขา้มาควบคุม ก ากบัดูแลและตรวจสอบการประกอบการในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงจะส่งผลให้การ
ประกอบกิจการสถานบนัเทิงดงักล่าวมีมาตรฐานภายใตก้ฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัเดียวกนั ง่ายต่อการควบคุม 
ก ากบัดูแลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
การด าเนินการเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary  research) โดยศึกษาจากเอกสาร ประมวลกฎหมาย 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการธุรกิจสถานบนัเทิง 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ใชป้ระมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พระราชบญัญติัสถานบริการ  พระราชบญัญติั

วา่ดว้ยสัญญาแบบต่าง ๆ รวมถึงกฎระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการธุรกิจสถานบนัเทิง 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท  าใหท้ราบถึงความเป็นมา  ความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลสถาน
บนัเทิง 
 2.  ท  าใหท้ราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลสถานบนัเทิง 
 3.  ท  าใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลสถานบนัเทิง 
 4.  ท าใหท้ราบถึง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแลสถานบนัเทิง 
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 5.  ท าใหท้ราบถึงขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมก ากบัดูแล
สถานบนัเทิง 
 

ผลการวจิัย 
1. ปัญหาการน านโยบายจดัระเบียบสังคมไปปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีของรัฐ และการทราบข่าวล่วงหน้า

ของผูป้ระกอบการในการเขา้ตรวจสถานบนัเทิงของเจา้หนา้ท่ี เน่ืองจากผูป้ระกอบกิจการสถานบนัเทิงไดเ้สนอ
ผลประโยชน์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท าใหผู้ป้ระกอบกิจการสถานบนัเทิงทราบข่าวการเคล่ือนไหวและช่วงเวลา 
ในการเขา้ตรวจสอบสถานบนัเทิงล่วงหน้าก่อนท่ีเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือเจา้หน้าท่ีต ารวจจะน าก าลงัเขา้
ตรวจสอบ  ผูป้ระกอบกิจการสถานบนัเทิงจึงสามารถหาแนวทางป้องกนัเพื่อไม่ให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถตรวจสอบพบส่ิงผดิกฎหมาย  

2.  ปัญหาการด าเนินกิจการสถานบนัเทิงไม่ตรงตามประเภทท่ีขออนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้การจดัตั้งไว ้และ
การจดัท าทะเบียนรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไดแ้ก่ 

      2.1  สถานบนัเทิงดิสโกเ้ธค ผบั ท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งเป็นสถานบริการตามมาตรา 3 (1) ซ่ึงเป็น
สถานบนัเทิงท่ีผูม้าใชบ้ริการสามารถเตน้ร าไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย 

      2.2  สถานบนัเทิงดิสโกเ้ธค ผบั ท่ีเป็นสถานบริการตามมาตรา 3 (4) ซ่ึงเป็นสถานบริการท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหมี้เฉพาะการแสดงจากเคร่ืองดนตรีหรือการแสดงอ่ืนเพื่อการบนัเทิงเท่านั้น  ไม่ไดอ้นุญาตให้มีการเตน้ร า  แต่ดิส
โกเ้ธค ผบั ลกัษณะน้ีจะหลีกเล่ียงกฎหมายโดยใหบ้ริการท่ีเหมือนสถานบริการตามมาตรา 3 (1)  คือจะเป็นสถาน
บนัเทิงท่ีมีการเตน้ร าเป็นประจ า โดยลกัษณะการเตน้จะเป็นการเตน้ตามโตะ๊ 

3. ปัญหาการใช้บริการสถานบริการของผูซ่ึ้งมีอายุไม่ถึง  20 ปี การจดัท าบตัรประวติัพนกังานของ
สถานบริการ และเวลาเปิด – ปิดบริการของสถานบริการ การตรวจสอบบตัรประชาชนและอายุของผูเ้ขา้ใช้
บริการจะท าการตรวจบตัรประชาชนของผูใ้ชบ้ริการ และจะประทบัตราหรือเคร่ืองหมายท่ีขอ้มือผูใ้ชบ้ริการทุก
คร้ัง แต่ก็มกัจะมีเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลท่ีอายุยงัไม่ถึง 20 ปี แอบลกัลอบเขา้ไปภายในสถานบนัเทิงโดย
อาศยัช่วงเวลาท่ีมีผูค้นเบียดเสียดกนัเป็นจ านวนมาก  ส่วนสถานบนัเทิงประเภทดิสโกเ้ธค ผบัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้ปิด
บริการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายก็มกัจะให้พนกังานของสถานบนัเทิงตรวจบตัรประชาชนของผูใ้ชบ้ริการเพียง
บางวนัและบางเวลาเท่านั้น 

4. ปัญหาการลกัลอบจ าหน่ายหรือเสพยาเสพติด ลกัลอบคา้ประเวณี และการแสดงลามกอนาจารใน
สถานบริการ หากมีการตรวจพบ ไม่ว่าผูป้ระกอบกิจการหรือพนักงานจะมีส่วนเก่ียวขอ้งด้วยหรือไม่ก็ตาม  
สถานบนัเทิงแห่งนั้น ๆ  จะตอ้งถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตอ้งปิดกิจการเป็นระยะเวลา 30 
วนั แต่ส่วนใหญ่แลว้พนกังานของสถานบนัเทิงมกัจะไม่ให้ความร่วมมือ ในสถานบริการประเภทดิสโกเ้ธค ผบั 
นั้น จะคา้ประเวณีแบบแอบแฝงโดยเกิดจากความสมคัรใจของผูค้า้ประเวณี หรือมีการคา้ประเวณีโดยผ่านนายหน้า
หรือผูจ้ดัหาท่ีจะรู้กนัเฉพาะกลุ่ม บางคร้ังผูป้ระกอบกิจการก็ไม่ไดมี้ส่วนรู้เห็นดว้ย ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานบนัเทิง
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เป็นเพียงสถานท่ีในการพบเจอกนัของลูกคา้ และผูค้า้ประเวณีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูห้ญิง นกัเรียน  นกัศึกษาท่ี
รักสนุก ตอ้งการเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อ่ืน 

ส่วนการแสดงลามกอนาจารนั้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่เคยพบสถานบนัเทิง ประเภทดิสโกเ้ธค ผบั แห่งใด 
ท่ีมีการแสดงท่ีส่อไปในเชิงลามกอนาจาร  เพราะวา่การแสดงลามกอนาจารหรือการแสดงท่ีไม่เหมาะสมทางเพศ
ตามดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้น หมายถึงการท่ีผูแ้สดงจะตอ้งเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายอนัควรขายหน้า
ต่อหน้าธารก านัล หรือกระท าการลามกอย่างอ่ืน ฉะนั้น จึงท าให้ไม่มีการด าเนินคดีเก่ียวกบัการแสดงลามก
อนาจารหรือการแสดงต่าง ๆ 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัตามนโยบายจดัระเบียบสังคม (zoning) และปัญหาการส่งเสียงดงั
ก่อความเดือดร้อนแก่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่กลเ้คียงสถานบนัเทิง ไดแ้ก่ 

      5.1 ปัญหาท่ีเกิดจากหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เช่น ความไม่พอเพียงของทรัพยากรในหน่วยงาน
ของรัฐ ความยุติธรรมในการปฏิบติัต่อสถานบนัเทิงของเจา้หนา้ท่ีรัฐในเร่ืองการบิดเบือนขอ้หาเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการ ความไม่เอาจริงเอาจงัของเจา้หนา้ท่ีรัฐและการเลือกปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีรัฐ การละเมิดกฎหมาย
ของผูป้ระกอบการในเร่ืองการด าเนินการผดิประเภทของสถานบริการและการไม่แจง้การจดัตั้งสถานบริการ 

      5.2  ปัญหาการก าหนดเขต Zoning นั้น มีปัญหาจากจ านวนสถานบนัเทิงมากเกินไปในเขตชุมชน 
ก่อเหตุรบกวนและส่ิงร าคาญจากการใชเ้สียง ก่อปัญหาการสาธารณสุข ความปลอดภยัและมลภาวะทางสังคม 
รวมทั้งการจ่ายค่าชดเชยให้ผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการก าหนดเขตโซนน่ิงท่ีเป็นผูอ้ยู่อาศยัและมิได้เป็นผู ้
ประกอบกิจการ 

6.  ปัญหาความเหมาะสมของบทลงโทษท่ีกฎหมายก าหนด และการยา้ย การแกไ้ข  เปล่ียนแปลง  หรือ
ต่อเติมสถานบนัเทิง ในกรณีสถานบนัเทิง ตามมาตรา 3 (1) การสั่งปิดกิจการในกรณีสถานบนัเทิง ตามมาตรา 3 
(4) ผูป้ระกอบกิจการและพนกังานของสถานบริการโดยส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ บทลงโทษแก่ผูป้ระกอบกิจการ
สถานบนัเทิงนั้นไม่เหมาะสมแก่การกระท าผิด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2  กรณี คือ การเปิดให้บริการเกินกวา่เวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดและตรวจพบการใชย้าเสพติดของผูใ้ชบ้ริการในสถานบนัเทิง แต่ส าหรับเจา้หนา้ที่ของรัฐกลบัเห็นวา่ 
บทลงโทษส าหรับสถานบนัเทิงหรือสถานบริการตามนโยบายจดัระเบียบสังคมไดก้ าหนดไวคื้อ การสั่งพกัใช้
ใบอนุญาตหรือการสั่งหยุดกิจการเป็นระยะเวลา 30 วนั การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือการสั่งปิดสถานบนัเทิง
อยา่งไม่มีก าหนดนั้น เป็นมาตรการท่ีเหมาะสมแลว้ เน่ืองจากเป็นเพราะบทลงโทษดงักล่าวนั้น ทางรัฐไดช้ี้แจง 
ประชาสัมพนัธ์ และขอความร่วมมือกบัสถานบนัเทิงมาเป็นระยะเวลานาน และตกัเตือนมาเป็นระยะเวลาหน่ึง
แลว้ อีกทั้งการท่ีจะลงโทษผูป้ระกอบกิจการสถานบนัเทิงไดก้็จะตอ้งผ่านกระบวนการพิจารณามาแลว้หลาย
ขั้นตอนดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 

1.  ควรจดัใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการจดัระเบียบสังคม (zoning) อยา่งเคร่งครัดทุกสถานบริการไม่
มีการยกเวน้ และตรวจตรากวดขนัวา่ไดรั้บอนุญาตให้ตั้งสถานประกอบกิจการ กวดขนัมิให้ผูมี้อายุต  ่ากวา่ 20 ปี
บริบูรณ์เขา้ใชบ้ริการ มิใหมี้การกระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดหรือวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทในสถาน
ประกอบกิจการ และมิให้มีการแสดงลามกอนาจารหรือการแสดงท่ีไม่เหมาะสมในสถานบริการ ให้เปิด - ปิด  
สถานบริการตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ควรบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดและปฏิบติัโดยเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

2. ควรจดัใหมี้การด าเนินกิจการสถานบนัเทิงใหต้รงตามประเภทท่ีขออนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้การจดัตั้งไว ้
และจดัท าทะเบียนรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต เร่ิมตั้งแต่ผูป้ระกอบกิจการสถานบนัเทิงไดย้ื่น
ค าขออนุญาตเปิดสถานบนัเทิงต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้ตรวจสอบสถาน
ท่ีตั้งของสถานบนัเทิงท่ีขออนุญาตไม่ให้อยู่ในบริเวณใกล้วดั ใกลโ้รงเรียน หรือใกลท่ี้ชุมชนและท่ีพกัอาศยั 
รวมถึงการตรวจสอบแบบแปลน รูปแบบอาคารสถานบนัเทิง ตอ้งมีการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.  ควรเขม้งวดกบัผูม้าใชบ้ริการสถานบนัเทิงท่ีมีอายุไม่ถึง 20 ปี โดยอาจจะมีการส่งเสริม ปลูกฝังความมีวินยั 
ความรับผดิชอบใหแ้ก่เยาวชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

4.  ควรมีการจดัท าบตัรประวติัของเจา้ของร้าน ผูป้ระกอบกิจการสถานบนัเทิง และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานบนัเทิง 

5.  การลกัลอบจ าหน่ายหรือเสพยาเสพติด ลกัลอบคา้ประเวณี และการแสดงลามกอนาจารในสถานบนัเทิง
นั้น ควรมีการประชาสัมพนัธ์ถึงโทษของการกระท าความผดิ 

6.  ควรส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และวนิยัของประชาชน และก าหนดมาตรฐานสถานบนัเทิงใหช้ดัเจน 
7.  การยา้ย การแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการนั้น ควรมีการประชาสัมพนัธ์บทลงโทษให้

ชดัเจนและจริงจงั และจดัใหมี้ขอ้กฎหมายเฉพาะในการควบคุมอาคารสถานบนัเทิง 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาถึงการปฏิบติัตามขอ้กฎหมายของผูป้ระกอบการสถานบนัเทิงใหต่้อเน่ืองมากกวา่ในปัจจุบนั 
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บทคดัย่อ 
 กฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศของประเทศไทยยงัไม่มีการบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะจึงก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการท าธุรกรรมซ้ือขายระหวา่งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเจตนาท าค าเสนอ ค าสนองหรือ
การแสดงเจตนาท าสัญญา ซ่ึงศาลไดน้ าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 4 ในการอุดช่องวา่งทางกฎหมาย
หรือน าหลกักฎหมายระหวา่งประเทศมาเทียบเคียงในการตดัสินคดีของศาลตามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ
ของ United Nations Convention on Contracts for the International Sale of goods: CISG 1980 ขององคก์าร
สหประชาชาติหรือค าการคา้ระหว่างประเทศของสภาหอการคา้นานาชาติ International Commercial Terms 
2010 (INCOTERMs 2010) หรือประเพณีและพิธีปฏิบติัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีมีเอกสารประกอบ ฉบบั
ปรับปรุงแกไ้ขปี ค.ศ. 2007 ของสภาหอการคา้นานาชาติกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส (Uniform Customs and 
Practice for Documentary Credit, 2007 Revision, International Chamber of Commerce, and Publication No. 600) 
นอกจากนั้นศาลยงัน าหลกักฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยซ้ือขายมาปรับใช้กบัการซ้ือขายระหว่างประเทศ   
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3651/2537, 3046/2537) จากการสังเคราะห์ปัญหาขา้งตน้เห็นว่าการท่ีศาลน าหลกักฎหมาย
ระหวา่งประเทศมาปรับใชก้บัคดีนั้นถือวา่ ถา้พิจารณาตามหลกัและทฤษฎีเอกนิยมและทฤษฎีเคียงคู่แลว้ เห็นวา่
ประเทศไทยนั้นใชท้ฤษฎีเคียงคู่ในการยอมรับหลกักฎหมายต่างประเทศเขา้มาบงัคบัใชก้บัคดี ก็เท่ากบัวา่กฎหมาย
ระหวา่งประเทศก็เป็นเพียงขอ้เท็จจริงหน่ึงเท่านั้น (พระราชบญัญติัว่าดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย พุทธศกัราช 
2481 มาตรา 8) มิใช่กฎหมาย ซ่ึงถา้คู่ความกล่าวอา้งในคดีตอ้งน าสืบให้ศาลเห็นถึงขอ้เท็จจริงนั้นโดยศาลไม่
อาจจะรับรู้ถึงหลกักฎหมายระหว่างประเทศนั้นไดเ้อง จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อคู่ความว่า ถ้าจะบงัคบัตามหลกั
กฎหมายระหว่างประเทศตอ้งก าหนดเง่ือนไขไวใ้นสัญญาจึงจะสามารถบงัคบักนัได ้นอกจากนั้น หากศาลน า
หลกักฎหมายซ้ือขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าเทียบเคียงแลว้ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาว่าจะใช้ได้
อย่างเป็นธรรมกบัคู่ความหรือไม่ เพราะหลายกรณีท่ีศาลตอ้งยกฟ้องเน่ืองจากไม่มีหลกัฐานแห่งการฟ้องร้อง
ตามท่ีก าหนดไวใ้น มาตรา 456 ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อคู่ความท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 
 
 
 
* เลขานุการหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  
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 จากปัญหาขา้งตน้ก่อใหเ้กิดปัญหาวา่กฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศของไทยนั้นจะอยูใ่นทิศทางใด ซ่ึง
ปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะมีการร่างให้อยูใ่นรูปแบบของพระราชบญัญติั แต่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาวา่กฎหมายซ้ือ
ขายระหวา่งประเทศนั้นควรหรือไม่ เพราะหากอยูใ่นรูปแบบของพระราชบญัญติัยอ่มเป็นกฎหมายมหาชนจึงถือ
วา่ผดิหลกัการกฎหมายซ้ือขายท่ีเป็นกฎหมายเอกชน ผูว้จิยัเห็นวา่ควรมีการแกไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยว์า่ดว้ยซ้ือขายระหวา่งประเทศ จะมีความเหมาะสมมากกว่าเพราะเป็นการปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนได ้แทนท่ีจะร่างกฎหมายข้ึนมาใหม่ซ่ึงจะท าให้มีกฎหมาย
จ านวนมากจนเกินไป อาจมีความซ ้ าซอ้นได ้
ค าส าคัญ: กฎหมายซ้ือขาย, การท าธุรกรรมซ้ือขายระหวา่งประเทศ 
 

ABSTRACT  
 Thailand’s law on international sale has not been specifically provided yet. This has caused problems 
and obstacles for an international sale transaction no matter what it will be an expression of an intention to 
make an offer, acceptance or an intention to enter into a contract which, in this respect, the court has adopted 
section 4 of Civil and Commercial Code for application in closing the legal loophole or adopted the Principle 
of the International Law for analogy in judging the case of the court in accordance with the Principle of the 
International law of the United Nations convention on contracts for International sale of goods: CISG (1980) 
or the principle of the international law of the international commercial Terms, 2010 (INCOTERMS 2010) or 
the uniform customs and practice for documentary credit, 2007 Revision, international chamber of commerce, 
and Publication No. 600. In addition, the Court has adopted the Principle of Civil and Commercial Law on Sale in 
the adaptation for use with the international sale (in accordance with Dika Judgment No. 3651/2537, 3046/2537). 
From the synthesis of the abovementioned problems, it was believed that the reason for the court to adopt the 
Principle of the International Law in the adaptation for use with the case could be seen, if considering in the 
Principle and Monism and Dualism, that Thailand had adopted the Dualism in accepting the International Law in 
applying to the case which could be considered that the international law was just a fact only (Act on the 
Conflicting of Law, B.E. 2481, Section 8), not a law which the party to the case, if cited in the case, must 
produce the evidence to the extent that such fact was admissible by the court. The court could not perceive the 
principle of such international law by itself suchlike a law, thus, causing the rising of a problem to the party to 
the case that if the enforcement should be executed in accordance with the Principle of the International Law, the 
conditions must be set forth under the contract before it was enforceable. Furthermore, if the court should 
adopt the principle of law on sale under the Civil and Commercial Code for analogy, it would definitely cause a 
problem as to whether it could be used with justice with the party to the case because in many cases, the court 
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had dismissed the charge due to the reason that there were no evidences of the lawsuits set forth under Section 
456 which indeed caused too many problems to the party to the case for not being protected under the law. 
 The problem stated above raised a question on the problem as to whichever the direction the International 
law on sale of Thailand would remain which, at present, there was a tendency that it would be drafted in the 
form of an Act, but, it might cause a problem whether the international law on sale should be in the form of an 
Act or not because if it should be in the form of an Act, it would be the Public Law which would be deemed to be 
against the Principle of the law on sale which was the private law. The researcher was of the view that the 
Civil and Commercial Code on international sale should be revised which would be more suitable because it was 
the revision of the existing law to make it more efficient and thoroughly cover the rising dispute instead of 
drafting a new bill which would cause the number of law to unreasonably and exceedingly soar up which 
might result in the duplications of the law. 
Keywords: law on international sale.  international sale transaction. 
 

บทน า 
 กฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงยงัไม่ปรากฏวา่มี
บทบญัญติัแห่งกฎหมายก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวเ้ป็นท่ีชดัเจน ปัญหาอนัเน่ืองมาจากการท่ีกฎหมายแต่ละประเทศ
มีเน้ือหาสาระท่ีแตกต่างกนัน้ีเอง ท าให้เกิดความไม่สะดวก ยุง่ยาก สับสนในระหวา่งพ่อคา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการคา้
ระหวา่งประเทศ นอกจากน้ีคู่สัญญาในทางการคา้ระหวา่งประเทศมกัจะตกลงก าหนดเลือกกฎหมายท่ีจะให้มีผล
บงัคบักบัสัญญาไว ้ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คู่สัญญาฝ่ายท่ีมีอ านาจต่อรองนอ้ยกวา่ตอ้งจ ายอมตกลงใชก้ฎหมายท่ีคู่กรณี
อีกฝ่ายหน่ึงท่ีมีอ านาจต่อรองเหนือกวา่เลือกใช้ ทั้ง ๆ ท่ีอาจจะไม่มีความเขา้ใจกฎหมายนั้นอยา่งเพียงพอ หรือ
กฎหมายนั้นอาจไม่ไดใ้ห้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยเหตุน้ีจึงมีความพยายามมา
โดยตลอดท่ีจะท าให้กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ รวมตลอดถึงกฎหมายสาขาอ่ืน ๆ มีความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั (unification of law) กล่าวคือ ท าให้กฎหมายมีเน้ือหาสาระท่ีตรงกนัซ่ึงท าให้พ่อคา้ไม่ว่าจะอยู่ใน
ประเทศใดเขา้ใจถึงสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดของตนไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกนั ปัจจุบนัมีปัญหาวา่แมศ้าลเองก็
ตอ้งวินิจฉัยคดีโดยน าหลกัการอุดช่องวา่งทางกฎหมายมาใช้ จึงมีปัญหาตามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3046/2537 
สรุปไดว้า่ “โจทกแ์ละจ าเลยโทรพิมพติ์ดต่อซ้ือขายขา้วน่ึงต่อกนั ดงัน้ีสัญญาซ้ือขายไดเ้กิดข้ึนแลว้เม่ือการเจรจา
ยุติลงตามโทรพิมพด์งักล่าว แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 456 วรรคสองก าหนดวา่ การซ้ือขาย
สังหาริมทรัพยซ่ึ์งตกลงกนัมีราคาห้าร้อยบาทหรือกวา่นั้นข้ึนไป สัญญาจะซ้ือจะขาย ค ามัน่ในการซ้ือขายทรัพย์
ท่ีมีราคาห้าร้อยบาทหรือกวา่นั้นข้ึนไปตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือฝ่ายผูต้อ้งรับผิดดว้ย หรือไดว้าง
ประจ าไว ้หรือไดช้ าระหน้ีบางส่วนแลว้จึงจะฟ้องร้องบงัคบัคดีได ้ฉะนั้น แมจ้  าเลยจะไม่สามารถจดัส่งขา้วน่ึง
ใหโ้จทกไ์ด ้แต่เม่ือไม่ปรากฏหลกัฐานการช าระหน้ีบางส่วนหรือการวางมดัจ าหรือลงลายมือช่ือของจ าเลยท่ีตอ้ง
รับผิดแลว้ โจทก์จึงไม่สามารถฟ้องร้องให้บงัคบัคดีได้” และค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3651/2537 สรุปไดว้่า 
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“สัญญาซ้ือขายขา้วพิพาทระหว่างโจทก์และจ าเลยท่ี 1 เป็นสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพยท่ี์ตกลงกนัเป็นราคา    
ห้าร้อยบาทหรือกวา่นั้นข้ึนไปตามมาตรา 456 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เม่ือไม่ปรากฏว่า
จ าเลยท่ี 1 ไดล้งลายมือช่ือในโทรพิมพด์งักล่าว จึงไม่มีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือจ าเลยท่ี 1 ซ่ึงเป็นฝ่าย
ตอ้งรับผิด ทั้งไม่มีการวางประจ าและไม่มีการช าระหน้ีบางส่วนโดยจ าเลยท่ี 1 ดงันั้น โจทก์จึงไม่มีหลกัฐานใน
การฟ้องร้องบงัคบัคดีแก่จ าเลยท่ี 1 ตามสัญญาซ้ือขายขา้วได ้ส่วนการท่ีโจทก์ผูซ้ื้อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่
จ าเลยท่ี 1 ผูข้ายนั้น เป็นเพียงการกระท าเพื่อช าระราคาสินคา้ขา้วพิพาทให้แก่จ าเลย ซ่ึงจ าเลยจะไดรั้บเงินต่อเม่ือ
ไดส่้งสินคา้ลงเรือและน าเอกสารตามท่ีระบุในเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยืน่ต่อธนาคารเพื่อขอรับเงินเท่านั้น เม่ือไม่
ปรากฎวา่จ าเลยท่ี 1 ไดก้ระท าการดงักล่าว จึงถือไม่ไดว้า่โจทกไ์ดช้ าระราคาสินคา้ขา้วพิพาทใหแ้ก่จ าเลยท่ี 1 แลว้” 

ศาลฎีกาในทั้ง 2 คดีไดป้รับใชป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสาม
ในการตดัสินคดี โดยศาลฎีกาทั้ง 2 คดีน้ีไดว้ินิจฉัยโดยสรุปว่า สัญญาซ้ือขายไดเ้กิดข้ึนแลว้ แต่เน่ืองจากเป็น
สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพยท่ี์มีราคาเกินกว่า 500 บาท (ปัจจุบนัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา
ดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้โดยเปล่ียนสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพยท่ี์มีราคาเกินกวา่ 500 บาท เป็นราคาเกิน
กวา่ 20,000 บาท) ท่ีมิไดมี้หลกัฐานเป็นหนงัสืออยา่งหน่ึงอยา่งใดลงลายมือช่ือฝ่ายผูต้อ้งรับผิดเป็นส าคญั หรือ
ไดว้างประจ าไว ้หรือไดช้ าระหน้ีบางส่วนแลว้ จึงฟ้องร้องบงัคบัคดีไม่ได ้ตดัสินให้ยกฟ้อง ขอ้เท็จจริงโดยสรุป
ทั้งสองคดีคลา้ยคลึงกนักล่าวคือ โจทก์-จ าเลยไดติ้ดต่อเจรจาท าสัญญาซ้ือขายขา้วดว้ยขอ้ตกลงทางการคา้แบบ 
Free on board (FOB) ทางโทรพิมพ ์โจทก์ผูซ้ื้อไดเ้ปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและไดส่้งเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่
จ าเลยผูข้ายตามสัญญาซ้ือขายแลว้ จ าเลยไม่จดัส่งขา้วให้แก่โจทก์ตามสัญญา โจทก์จึงฟ้องคดี ศาลฎีกาพิพากษา
วา่ สัญญาซ้ือขายไดเ้กิดข้ึนแลว้ แต่สัญญาน้ีไม่มีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือฝ่ายผูต้อ้งรับผิด ไม่มีการวาง
ประจ าหรือไดช้ าระหน้ีบางส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสาม จึง
ฟ้องร้องบงัคบัคดีไม่ได ้
 การท่ีศาลปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นการพิจารณาวินิจฉัยคดีเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งประเทศนั้นเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจได ้เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยมี์บทบญัญติักฎหมาย ไม่วา่จะ
ในส่วนของนิติกรรม สัญญา หน้ี และซ้ือขายอยูแ่ลว้ท่ีสามารถปรับใชไ้ดก้บัสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ จึง
ไม่มีเหตุท่ีจะตอ้งอาศยัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 4 และไปน าหลกัอ่ืน ๆ มาวินิจฉยัช้ีขาดคดีโดย
ถือเป็นการอุดช่องวา่งของกฎหมาย และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหลายกรณี หลายเร่ือง หลกักฎหมายท่ีบญัญติัไว้
ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยก์็มีหลกัไม่แตกต่างไปจากหลกักฎหมายท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในการคา้
ระหวา่งประเทศ คงมีเฉพาะในบางเร่ืองบางประเด็นเท่านั้นท่ีหลกักฎหมายในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
แตกต่างจากหลกัทัว่ไปในการคา้ระหวา่งประเทศมาก หรือแตกต่างในสาระส าคญัจนอาจท าให้เป็นปัญหาไดว้า่ 
การน าหลกักฎหมายในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าปรับใชก้บัคดีการคา้ระหวา่งประเทศอาจก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมและความไม่เป็นสากล ท าให้ผูท่ี้อยูใ่นแวดวงการคา้ระหวา่งประเทศรู้สึกวา่กฎหมายไทยไม่
ทนัสมยัเท่าทนัต่อการคา้ระหวา่งประเทศ อนัอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้พ่อคา้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ตอ้งการท่ีจะ
ใชก้ฎหมายไทยหรือถูกพิจารณาคดีโดยศาลไทย ดงันั้น กรณีใดท่ีศาลจะใชก้ฎหมายไทยท่ีมีอยูป่รับใช้กบัคดี
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การคา้ระหวา่งประเทศ กรณีใดท่ีศาลไม่ควรใชแ้ละไปหาทางอุดช่องวา่งของกฎหมายโดยเลือกน าหลกัใดหลกั
หน่ึงท่ีเหมาะสมและให้ความเป็นธรรมแก่คดีมากท่ีสุดมาปรับใช ้ จึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีตอ้งพิจารณาเป็น
กรณี ๆ ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในขณะท่ีปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศโดยเฉพาะท่ีตอ้งใชบ้งัคบั
ในกรณีท่ีตอ้งใชก้ฎหมายไทย ดงัเช่นการท่ีศาลปรับใชป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยซ้ือขายในคดีน้ี 
หลกักฎหมายในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์องก็สามารถตีความและวินิจฉยัให้โจทก์สามารถฟ้องคดีได ้
และโดยขอ้เทจ็จริงเห็นไดว้า่จ  าเลยซ่ึงเป็นผูข้ายเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ยอมส่งมอบขา้วให้แก่โจทก์ การวินิจฉยัให้
โจทกช์นะคดีจึงน่าจะสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายและหลกัความเป็นธรรมมากกวา่ และเพื่อให้เกิดความชดัเจน
แน่นอนและสอดคลอ้งกบัหลกัสากลในการคา้ระหวา่งประเทศ แมปั้จจุบนัจะมีการประกาศใช้พระราชบญัญติั
วา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัพบวา่ในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยห์รือ
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายระหวา่งประเทศยงัไม่มีการประกาศใชบ้งัคบัแต่อยา่งใด 
 ปัญหาท่ีไดห้ยิบยกตามค าพิพากษาฎีกาขา้งตน้มีปัญหาในทางวิชาการท่ีผูว้ิจยัศึกษาและเป็นส่วนหน่ึง
ของกรณีศึกษาในวิจยัน้ี เช่น ปัญหาบทบญัญติัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 370 ท่ีผลกัภาระใน
สัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศให้กบัผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูรั้บความเส่ียงภยั ความเหมาะสมในการน า
บทบญัญติัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยซ้ือขาย มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบั
สัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ การเปิดและแจง้เลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit (L/C)) ให้แก่ผูข้ายเป็นการ
ช าระหน้ีบางส่วนตามสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศโดยผูซ้ื้อไดห้รือไม่ ปัญหาสภาพบงัคบัทางกฎหมายของ 
International Commercial Terms 2000 (Incoterms 2000) ของหอการคา้นานาชาติ (International Chamber of 
Commerce: ICC) ตามบทบญัญติักฎหมายไทย ปัญหาความพร้อมของนกักฎหมายระบบกฎหมายและระบบการ
พิจารณาคดีของศาล เป็นตน้ 
 ดงันั้น ปัญหาขา้งตน้เป็นปัญหาส าคญัท่ีระบบกฎหมายของประเทศไทยตอ้งเปล่ียนแปลงและพฒันา 
เพราะหากรอช้าไปอาจจะท าให้ประเทศไทยขาดรายไดใ้นการคา้ขายกบัต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และท่ี
ส าคญักว่านั้นคืออาจท าให้นกัลงทุนไม่ยอมข้ึนศาลไทยก็เป็นได้ ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเร่ือง
ดงักล่าว และการมีกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการซ้ือขายระหวา่งประเทศน่าจะเป็นทางออกท่ีดี
ท่ีสุดในอนาคต ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วงการการคา้ระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งประเทศชาติสืบไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของการท าธุรกรรมซ้ือขายระหวา่งประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย
เก่ียวกบัการท าธุรกรรมซ้ือขายระหวา่งประเทศ 
 3. เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมซ้ือขายระหวา่งประเทศ 
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 4. เพื่อวเิคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการท าธุรกรรมซ้ือขายระหวา่งประเทศวา่อยู่
ในระดบัใด และปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศ 
 5. เพื่อศึกษาบทสรุปและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท าธุรกรรมและปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายซ้ือขาย
ระหวา่งประเทศ 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
ตารางท่ี 1 สมมติฐานของการวจิยั 
 จุดมุ่งหมายการวจิยั ประเด็นค าถามการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการท าธุรกรรมระหวา่งประเทศท่ีเกิดจากกฎหมายซ้ือ

ขายระหวา่งประเทศ 
 

1. ความพึงพอใจต่อระบบกฎหมาย
ซ้ือขายระหวา่งประเทศใน
ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัใด 

2. ความพร้อมของผูต้่อระบบ
กฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศ
อยูใ่นระดบัใด 

2. เพ่ือศึกษาอุปสรรคในการท าธุรกรรมระหวา่งประเทศท่ีเกิดจากกฎหมายซ้ือขาย
ระหวา่งประเทศ 

3.  องคก์รและหน่วยงานผูเ้ก่ียวขอ้ง
มีความพร้อมเพียงใด 

 4. การน ากฎหมายซ้ือขายมาใชก้บั
คดีขอ้พิพาทการคา้ระหวา่ง
ประเทศมีอุปสรรคอยูใ่นระดบั
ใด 

 5. ขอ้จ ากดัในการน ากฎหมายซ้ือ
ขายระหวา่งประเทศมาใชอ้ยูใ่น
ระดบัใด 

3. การตรวจสอบ (checklist) สภาพปัญหาและอุปสรรคในระดบัต่าง ๆ 6. ความไม่ยติุธรรมของกฎหมาย
ซ้ือขาย 

7. ความไม่ครอบคลุมกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

8. ขอ้จ ากดัของกฎหมายซ้ือขาย 
9. ไม่มีองคก์รเจา้ภาพรับผิดชอบ 
10. กฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศ

มีขอ้จ ากดัถึงสภาพบงัคบั 
11. กฎหมายซ้ือขายระหวา่งมี

ขอ้จ ากดัในเร่ืองน าสืบทางคดี 
12. ไม่มีศกัด์ิทางกฎหมายท่ีชดัเจน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 จุดมุ่งหมายการวจิยั ประเด็นค าถามการวจิยั 
4. การสมัภาษณ์ (interview) 13. ปัญหาและอปุสรรคในการท า

ธุรกรรมซ้ือขายระหวา่งประเทศ
มีอยา่งไร 

14. กฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศ
ท่ีใชใ้นประเทศไทยมีปัญหา
หรือไม่ อยา่งไร 

 
ขอบเขตของการวจิัย 
 งานวจิยัน้ีก าหนดขอบเขตปัญหาตามท่ีผูว้จิยัไดห้ยบิยกค าพิพากษาฎีกาขา้งตน้วา่มีปัญหาในทางวิชาการ 
เร่ืองปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัการท าธุรกรรมซ้ือขายระหว่างประเทศวา่อยูใ่นระดบัใด รวมทั้ง
การบงัคบัใช้กฎหมายซ้ือขายระหว่างประเทศ ท าการวิจยัเชิงคุณภาพ (documentary research) หรือวิจยัเชิง
กฎหมาย (legal research) โดยน าขอ้มูลทางวชิาการรวมทั้งขอ้มูลสนบัสนุนเก่ียวกบัความพึงพอใจและขอ้มูลเชิง
ส ารวจจากกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เช่น กลุ่มผูพ้ิพากษา เจา้หน้าท่ีศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง นิติกรและเจา้หน้าท่ีของธนาคารเพื่อการน าเขา้และส่งออก (Export-Import Bank of Thailand) 
หอการคา้นานาชาติแห่งประเทศไทย มาวเิคราะห์และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาตามประเด็นท่ีไดต้ั้งไว ้
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ใชก้ารวจิยัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศ และเก็บขอ้มูล
เชิงส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูพ้ิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน เช่น นิติกรประจ าศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง เจา้หน้าท่ีรับคดีของ
ศาล และเจา้หนา้ท่ีของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand) 
ในส่วนงานท่ีรับผดิชอบดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ เช่น นิติกรของธนาคาร เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของ
กฎหมายซ้ือขายระหว่างประเทศในประเทศไทย และสัมภาษณ์ผูพ้ิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การคา้ระหวา่งประเทศอีกดว้ย 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงปัญหากฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการน าบทบญัญติัประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยม์าใชก้บัสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัมาตรา 370 ท่ีผลกัภาระในสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ
ใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเป็นผูรั้บความเส่ียงภยั 
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 2. ท าให้ทราบถึงปัญหาการน าบทบญัญติัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยซ้ือขาย มาตรา 456 
วรรคสองและวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบัสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ  
 3. ท าให้ทราบถึงปัญหาการเปิดและแจง้เลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit: L/C) ให้แก่ผูข้ายเป็นการ
ช าระหน้ีบางส่วนตามสญัญาซ้ือขายระหวา่งประเทศโดยผูซ้ื้อหรือไม่ และมีผลทางกฎหมายอยา่งไร 
 4. ท าให้ทราบถึงปัญหาสภาพบงัคบัทางกฎหมายของ International Commercial Terms 2000 (Incoterms 
2000) ของหอการคา้นานาชาติ (International Chamber of Commerce: ICC) ตามบทบญัญติักฎหมายไทย 
  5. ท าใหท้ราบถึงทฤษฎีและกรอบแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศท่ีจะเป็น
ฐานคิดในการน าหลกัทฤษฎีท่ีไดไ้ปปรับใช้เพื่อความเหมาะสมในการปรับใช้บทบญัญติัแห่งกฎหมายซ้ือขาย
ระหวา่งประเทศ 
 6. ท  าให้ทราบถึงปัญหากฎหมายและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกบักฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศ
โดยเปรียบเทียบระบบกฎหมาย และแนวทางท่ีประเทศไทยถือปฏิบติั 
 7. ท  าใหไ้ดม้าซ่ึงผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหากฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการน า
กฎหมายต่างประเทศมาใชบ้งัคบักบัคดีขอ้พิพาททางการคา้และปัญหาความพร้อมในระบบกฎหมายของประเทศไทย 
 8. ท าใหไ้ดม้าซ่ึงผลจากการศึกษาปัญหาความพร้อมของระบบกฎหมายและระบบการพิจารณาคดีของ
ศาลตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศภายใตบ้ริบทเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 
 9. ท  าให้ไดม้าซ่ึงบทสรุปและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาในกฎหมายซ้ือขายระหว่างประเทศและปัญหา
ความพร้อมของระบบกฎหมายและระบบการพิจารณาคดีของศาล 
 

ผลการวจิัย 
 พบปัญหาเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในดา้นการแสดงเจตนาการท าสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีมีความแตกต่างในการแสดงเจตนาในการท าสัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะการแสดงเจตนาผา่นทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือการส่ือสารผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดว้ยวิธีใด ๆ เป็นการแสดงเจตนาซ่ึงห่างกนัโดยระยะทาง มิใช่เป็นการแสดงเจตนาเฉพาะหน้าตามท่ีประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยไดก้ าหนดไวว้่าเป็นการแสดงเจตนาส่ือสารอยา่งอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืนให้ถือว่า
เป็นการแสดงเจตนาเฉพาะหนา้ เห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง และในขณะเดียวกนัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 
169 ไดบ้ญัญติัเพียงการแสดงเจตนาซ่ึงมิไดอ้ยูเ่ฉพาะหนา้ให้มีผลเม่ือไปถึงผูรั้บแสดงเจตนานั้น โดยมิไดบ้ญัญติั
เปิดช่องไวเ้ช่นเดียวกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 168 ย่อมเห็นไดว้า่กฎหมายไทยเห็นว่าการ
ส่ือสารทางอ่ืนไม่วา่จะเป็นไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ลว้นแลว้แต่รวมเป็นการแสดงเจตนาเฉพาะหนา้ทั้งส้ิน ซ่ึง
เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัสองมาตราดงักล่าวอยูใ่นบรรพ 1 ไดต้ราไวต้ั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดย ณ ขณะนั้นคงยงัไม่
มีการแสดงเจตนาในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลายอยา่งเช่นปัจจุบนั 
 ในส่วนการแสดงเจตนาซ่ึงห่างโดยระยะทางย่อมมีผลเม่ือการแสดงเจตนาไปถึงผูรั้บการแสดงเจตนา
นั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 167) ในการแสดงเจตนาในทางระหว่างประเทศนั้นมีความ
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หลากหลาย ในขณะเดียวกนัยงัคงเป็นปัญหาหลายประการในการท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑ์ว่ากรณีใดเป็นการ
แสดงเจตนาเฉพาะหนา้หรือห่างกนัโดยระยะทาง เพราะการส่ือสารระหวา่งประเทศมีหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น
การแสดงเจตนาผ่านทางจดหมาย (letter) โทรสาร (telegram) โทรพิมพ ์(telex) ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
เป็นตน้ ลว้นแลว้แต่เป็นการยากวา่กรณีใดเป็นการแสดงเจตนาในรูปแบบใดเพื่อให้เป็นแนวทางในการวินิจฉัย
วา่เป็นค าเสนอหรือเป็นค าสนอง เพื่อให้ทราบไดว้า่สัญญาเกิดข้ึนแลว้หรือไม่ เพื่อให้คู่สัญญามีสิทธิและหนา้ท่ี
ต่อกนั รวมทั้งหลกัเกณฑก์ารโอนกรรมสิทธ์ิ 
 ในกรณีเช่นน้ีผูว้ิจยัเห็นว่าระบบกฎหมายซ้ือขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศ
ไทยโดยเฉพาะ มาตรา 456 เป็นบทบญัญติัก าหนดถึงอ านาจฟ้องของคู่สัญญา ถา้การซ้ือขายไม่มีหลกัฐานเป็น
หนงัสือลงลายมือช่ือฝ่ายผูต้อ้งรับผดิหรือไดว้างประจ าหรือไดช้ าระหน้ีบางส่วนแลว้ หมายความวา่กฎหมายตาม
มาตราดงักล่าวมิไดถื้อตามมูลหน้ีของการก่อให้เกิดสัญญา เม่ือมีการเสนอและสนองรับแลว้ยอ่มก่อให้เกิดสัญญา
ซ่ึงเป็นหน้ีต่อกันท่ีต้องปฏิบติัในการช าระราคาและการส่งมอบทรัพย์ท่ีซ้ือขาย นั่นคือกฎหมายซ้ือขายของ
ประเทศไทยถือตามหนา้ท่ีของคู่สัญญานัน่เอง ในการท่ีจะตอ้งช าระราคาหรือส่งมอบทรัพย ์ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ควร
ท่ีจะถือตามมูลหน้ีสัญญา หรือเม่ือเกิดสัญญาแลว้ยอ่มสามารถผกูพนัต่อกนัไดใ้นฐานะคู่สัญญาและศาลก็จะตอ้ง
รับฟ้องดว้ย เพราะถือวา่ไดก่้อให้เกิดสัญญาท่ีตอ้งปฏิบติัต่อกนัแลว้ โดยจะน าหลกัเร่ืองการลงลายมือช่ือฝ่ายผู ้
ตอ้งรับผิด การได้ประจ าไวห้รือไดช้ าระหน้ีบางส่วนแล้วย่อมเป็นการน าผลของสัญญามาเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาเรียกร้องความรับผิดของคู่สัญญา โดยไม่ไดย้ึดถือตามเหตุของสัญญาเกิดข้ึนหรือไม่ ถา้สัญญาเกิดข้ึน
แลว้ไม่วา่คู่สัญญาจะไดมี้หลกัฐานหรือไม่ หรือไดว้างประจ าไว ้หรือช าระหน้ีบางส่วนแลว้ก็สามารถฟ้องเรียกร้อง 
และพาณิชย ์ มาตรา 456 ก็หมายความวา่คู่สัญญาจะเรียกร้องใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงรับผดิตอ้งมีหลกัฐานเป็น
หนงัสือลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีตอ้งรับผิดหรือไดว้างประจ าไวห้รือไดช้ าระหน้ีบางส่วนแลว้ โดยไม่ค  านึงผลของการ 
ใหคู้่สัญญาตอ้งรับผดิตามสัญญาได ้เพราะในการซ้ือขายระหวา่งประเทศคู่สัญญาอยูค่นละประเทศและห่างไกล
กนัมาก ซ่ึงหากมาเจรจาท าสัญญากนัก็คงใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายจ านวนมากโดยไม่จ  าเป็น จึงตอ้งอาศยัหลกัการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยัในการติดต่อกนั ย่อมอาจจะไม่มีการท าหลกัฐานกนัไวห้รือหลกัฐานการลงลายมือช่ือเช่นเดียวกบั
หลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของเจตนา (autonomy of will) และหลกัเสรีภาพในการท าสัญญา (freedom of contract) ท่ี
ถือวา่วธีิสัมพนัธ์ทางหน้ี “อยูบ่นรากฐานของเจตนาของบุคคล” เจตนาเป็นตวัก าหนดผลของสัญญาท่ีจะมีเจตนา
เป็นตวัก่อใหเ้กิดสัญญา เจตนาเป็นตวัก าหนดเน้ือหาของสัญญาและเจตนาเป็นตวัก าหนดผลของสัญญา เพราะตาม 
กฎหมายของประเทศไทยถือวา่ค าเสนอยอ่มมีผลผกูพนัคู่สัญญา1 แต่การใชสิ้ทธิเรียกร้องใหคู้่สัญญาตอ้งรับผดิยอ่ม 
เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะท่ีบญัญติัในเร่ืองนั้น ๆ ไว ้เช่น การซ้ือขายเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งท่ีไดท้  า
ค าเสนอและสนองรับจนก่อใหเ้กิดสัญญา ซ่ึงถา้สัญญานั้นกระท าดว้ยวาจายอ่มเป็นการยากท่ีจะฟ้องให้คู่สัญญา
รับผดิไดเ้พราะไม่ไดท้  าสัญญากนัไวเ้ป็นหลกัฐาน  แต่ตามกฎหมายซ้ือขายของประเทศไทยยอ่มมีผลสมบูรณ์แมจ้ะ 
 
           1 ผลผูกพนัของค าเสนอ (binding force of offer) ในระบบกฎหมายเยอรมนั ค  าเสนอมีผลผูกพนัผูเ้สนอเช่นเดียวกบัการท าค  าเสนอของประเทศ
ไทย เพราะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวผกูพนัผูเ้สนอ แต่กฎหมายเยอรมนัมีขอ้ยกเวน้วา่ถา้หากผูเ้สนอไดก้  าหนดไวใ้นค าเสนอว่า “ไม่ผูกพนั” (freibeibend) 
ซ่ึงจะมีผลท าให้การแสดงเจตนานั้นเป็นเพียงค าเช้ือเชิญ (invitation to treat) เท่านั้น 
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กระท าดว้ยวาจา แต่สัญญาจะขายหรือจะซ้ือหรือค ามัน่ในการซ้ือขายทรัพยสิ์น สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย ์ซ่ึง
ตกลงกนัเป็นราคาสองหม่ืนบาท หรือกวา่นั้นข้ึนไปดว้ย ถา้มิไดมี้หลกัฐานเป็นหนงัสืออยา่งหน่ึงอยา่งใดลงลายมือ
ช่ือฝ่ายผูต้อ้งรับผดิเป็นส าคญั หรือไดว้างประจ าไวห้รือไดช้ าระหน้ีบางส่วนแลว้จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีหาไดไ้ม่1 
ก็หมายความวา่ถา้สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพยท่ี์ตกลงกนัราคานอ้ยกวา่สองหม่ืนบาท2 ก็สามารถฟ้องเรียกร้อง
ให้คู่สัญญารับผิดได ้แมจ้ะมิไดมี้หลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือฝ่ายที่ตอ้งรับผิดหรือไดป้ระจ าไวห้รือไดมี้
การช าระหน้ีบางส่วนแลว้ยอ่มฟ้องร้องให้คู่สัญญารับผิดได ้แต่ถา้พิจารณาตามความเป็นจริงการซ้ือขายโดยเฉพาะ
การซ้ือขายในทางระหวา่งประเทศลว้นแลว้แต่มีราคามากกวา่สองหม่ืนบาทแทบทั้งส้ินจึงตอ้งถูกผกูติดอยูก่บั มาตรา 
456 เช่นเดิม 
 การพฒันากฎหมายของประเทศไทยนั้นตอ้งมีการพฒันาทั้งโครงสร้างไม่วา่จะเป็นการพฒันาการแสดง
เจตนาของคู่สัญญาหลกัการท าค าเสนอ ค าสนอง รวมทั้งหลกัการโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่กฎหมายซ้ือขาย
ระหวา่งประเทศจะอยูใ่นรูปของพระราชบญัญติัการซ้ือขายทางพาณิชยห์รือการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยใ์หมี้การแบ่งแยกกฎหมายแพง่ออกจากกฎหมายพาณิชยใ์นระบบใดผูว้จิยัก็เห็นดว้ยแทบทั้งส้ิน เพียงแต่
มีการออกแบบใหก้ฎหมายมีประสิทธิภาพทั้งโครงสร้าง เพราะถา้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพแลว้ยอ่มก่อให้เกิด
การบงัคบัใชแ้ละจะเป็นอุปสรรคต่อการซ้ือขายระหวา่งประเทศ  และท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อคู่คา้ในทาง
ระหวา่งประเทศซ่ึงอาจจะท าให้การคู่สัญญาปฏิเสธการใชก้ฎหมายของประเทศไทยก็เป็นได ้เช่นกรณี ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี 3046/2537 ตดัสินวา่ การท่ีโจทก์ซ่ึงเป็นนิติบุคคลมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศตกลงซ้ือขายขา้วน่ึงกบัจ าเลย
ท่ี 1 ซ่ึงภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศไทยโดยทางโทรพิมพ ์และโจทก์ไดเ้ปิด Letter of Credit (L/C) มายงัเครดิตธนาคาร ก. 
เพื่อช าระเงินค่าขา้วน่ึงตามท่ีมีการติดต่อกนัไวท้างโทรพิมพแ์ลว้ก็ตาม เม่ือการตกลงซ้ือขายขา้วน่ึงดงักล่าวไม่มี
หลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือจ าเลยทั้งสองผูต้อ้งรับผดิหรือไดว้างประจ าหรือไดช้ าระหน้ีบางส่วนแลว้ตาม ท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 456 วรรคสอง โจทก์จึงไม่สามารถฟ้องร้องบงัคบัแก่จ าเลยทั้ง
สองได ้ซ่ึงเห็นไดช้ดัวา่ผูซ้ื้อในต่างประเทศไม่มีความผิดใด ๆ ในการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ แต่
ดว้ยผูข้ายซ่ึงเป็นคนไทยไม่อาจจะส่งมอบขา้วน่ึงให้กบัผูซ้ื้อต่างประเทศ ผูซ้ื้อจึงฟ้องผูข้ายซ่ึงเป็นคนไทย แต่ศาล
กลบัน าประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าอุดช่องวา่ปฏิเสธการฟ้องคดีของผูซ้ื้อ  ในปัญหาน้ีผูว้จิยัเห็นวา่การพฒันา 
กฎหมายซ้ือขายใหมี้ประสิทธิภาพนั้นควรท่ีจะมีการปรับปรุงทั้งระบบกฎหมายให้มีความเป็นธรรม ถึงแมว้า่ศาลจะ 
ตอ้งน าบทบญัญติักฎหมายท่ีมีอยูม่าใชบ้งัคบัแก่คดีก็ตาม แต่ถา้กฎหมายมีประสิทธิภาพแลว้ยอ่มก่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่คู่สัญญาได ้เพราะตามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศในเร่ืองการคา้และการลงทุนนั้นมีนยัส าคญัท่ี
ปฏิเสธกฎหมายอยูแ่ลว้  โดยส่วนใหญ่มีการก าหนดใหใ้ชร้ะบบอนุญาโตตุลาการในการตดัสินขอ้พิพาทเพราะเห็นวา่ 
 

       1 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสาม บญัญติัว่า “สัญญาจะขายหรือจะซ้ือ หรือค ามัน่ในการซ้ือขายทรัพยสิ์น
ตามท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึง ถา้มิไดมี้หลกัฐานเป็นหนงัสืออยา่งหน่ึงอยา่งใดลงลายมือช่ือฝ่ายผูต้อ้งรับผิดเป็นส าคญั หรือไดว้างประจ าไวห้รือไดช้ าระ
หน้ีบางส่วนแลว้ จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีหาไดไ้ม่บทบญัญติัท่ีกล่าวมาในวรรคก่อนหน้าน้ี ให้ใช้บงัคบัถึงสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพยซ่ึ์งตกลงกนั
เป็นราคาสองหม่ืนบาทหรือกวา่นั้นข้ึนไปดว้ย” 
       2 มาตรา 456 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2548 ซ่ึงตามกฎหมายฉบบัเดิม
ก าหนดจ านวนราคาทรัพยท่ี์ตกลงกนัราคาสองพนับาท 
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พอ่คา้ยอ่มรู้ถึงธรรมชาติของพอ่คา้เอง จะใหน้กักฎหมายมาตดัสินยอ่มมิใช่ธรรมชาติของการคา้และการลงทุนในทาง
ระหวา่งประเทศ 
 นอกจากนั้นปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายซ้ือขายระหว่างประเทศในส่วนของการบงัคบัใช้ Uniform 
Customs and Practice for Documentary Credits 600 (UCP600) การโอนกรรมสิทธ์ิในสัญญาซ้ือขายระหวา่ง
ประเทศ การช าระราคาสินคา้ในทางระหว่างประเทศและการส่งมอบสินคา้ในทางระหว่างประเทศท่ีพบว่า
ปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีไม่มีกฎหมายบงัคบัไวโ้ดยตรง จึงตอ้งน าหลกักฎหมายระหวา่งประเทศมาอุดช่องว่าง 
หรือมีการกล่าวอา้งในการพิจารณาคดีก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการต่อสู่คดีอนัเน่ืองจากหลกักฎหมาย
ระหวา่งประเทศดงักล่าวมิใช่กฎหมายท่ีศาลจะรับรู้และเห็นไดเ้อง จึงก่อใหเ้กิดปัญหาการพิจารณาคดี เกิดปัญหา
การยอมรับและสภาพบงัคบัของค าพิพากษาในคดีการคา้ระหวา่งประเทศของศาลต่างประเทศ และปัญหาการ
ก าหนดทิศทางของกฎหมายซ้ือขายระหว่างประเทศท่ีจะท าให้ประเทศไทยตอ้งมีการพฒันากฎหมายการคา้
ระหวา่งประเทศอยา่งเร่งด่วน เพื่อรองรับการเปิดการคา้เสรีอาเซียนและการคา้การลงทุนในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 กฎหมายซ้ือขายระหวา่งประเทศของไทยนั้นจะอยูใ่นทิศทางใด ปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะมีการร่างให้อยู่
ในรูปแบบของพระราชบญัญติั แต่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาว่ากฎหมายซ้ือขายระหว่างประเทศนั้นควรหรือไม่ 
เพราะหากอยูใ่นรูปแบบของพระราชบญัญติัยอ่มเป็นกฎหมายมหาชนจึงถือวา่ผิดหลกัการกฎหมายซ้ือขายท่ีเป็น
กฎหมายเอกชน ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรมีการแกไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยซ้ือขายระหวา่ง
ประเทศจะมีความเหมาะสมมากกวา่ เพราะเป็นการปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพและครอบคลุมกบั
ขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนได ้แทนท่ีจะร่างกฎหมายข้ึนมาใหม่อนัจะท าให้มีจ  านวนกฎหมายมากจนเกินไป อาจมีความ
ซ ้ าซอ้นได ้
 เม่ือไดพ้ิจารณาถึงหลกักฎหมายภายในเก่ียวกบัการท าสัญญาซ้ือขายในระบบกฎหมายของประเทศ คือ 
องักฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนี ในเร่ืองสาระส าคญัของกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ เช่น การก่อให้เกิดสัญญา 
การโอนกรรมสิทธ์ิและภาระความเส่ียงภยั เหตุสุดวิสัยและการช าระหน้ีตกเป็นพน้วิสัย การบอกเลิกสัญญาและ
การเรียกค่าเสียหาย แบบและหลักฐานของสัญญาและหลักการตีความสัญญา ฯลฯ และน ามาเปรียบเทียบกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ (convention for international sale of goods: 
CISG) แลว้จะเห็นไดว้า่ในการจดัท า CISG ของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ
ไดย้ึดหลกัประนีประนอม โดยปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ กล่าวคือ ในบทบญัญติั
บางเร่ือง เช่น ใน CISG Article 4 บญัญติัวา่ขอ้ตกลงในอนุสัญญาครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดสัญญาและสิทธิ
หน้าท่ีของผูซ้ื้อและผูข้ายเท่านั้นแต่ไม่ใช่บงัคบัถึงความสมบูรณ์ของสัญญาและผลของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขาย 
 ดงันั้นปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถ วตัถุประสงค์ แบบ การแสดงเจตนาและการโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีมิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ในอนุสัญญาดงักล่าว ก็จะตอ้งไปใชก้ฎหมายภายในของประเทศคู่สัญญา
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บงัคบั นอกจากน้ียงัพบว่า ในการจดัท าอนุสัญญาฯ โดยการเอาหลกักฎหมายของประเทศต่าง ๆ มาใชน้ั้นบาง
เร่ืองก็เอาน าหลกักฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ขององักฤษมาใช ้บางเร่ืองก็น าเอาหลกักฎหมายลาย
ลกัษณ์อกัษร (Civil Law) ของฝร่ังเศสและเยอรมนีมาใช ้บางเร่ืองก็เป็นหลกักฎหมายทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเป็นอยา่ง
เดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัของทุกประเทศ นอกจากน้ีบทบญัญติัในเร่ืองการโอนกรรมสิทธ์ิและภาระความเส่ียง
ท่ีอนุสัญญาฯ ให้ใชก้ฎหมายภายในของแต่ละประเทศบงัคบัเม่ือมีกรณีพิพาทระหวา่งกนั ก็ไม่ตรงกบัท่ีก าหนด
ไวใ้น Incoterms อีกดว้ย 
 กรณีท่ีประเทศไทยจะตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ระหว่าง
ประเทศว่าจะไปในแนวทางใด ระหว่างการเขา้เป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการซ้ือขายสินคา้
ระหว่างประเทศก็ดี หรือจดัท าเป็นพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยก์็ดี ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีตอ้ง
ค านึงถึงคือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลกั หากหลกักฎหมายท่ีใชใ้นอนุสัญญาฯ เป็นเร่ืองท่ีคลา้ยคลึง
หลกักฎหมายลายลกัษณ์อกัษรของเราเอง ก็จะตอ้งน าหลกักฎหมายเอกรูปหรือ Uniform Law เก่ียวกบัการคา้
ระหวา่งประเทศ หรือน าบทบญัญติัของอนุสัญญาฯ มาใชเ้ป็นตน้แบบในการร่างอยูดี่ โดยอาจมีการตดัเอาหลกั
กฎหมายท่ีไม่พึงประสงคห์รือท่ีมิใช่หลกักฎหมายของไทยออกไป อาจก่อให้เกิดปัญหายุง่ยากอีกหลายประการ
ตามมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากผูร่้างประสงคท่ี์จะน าเอากฎหมายดงักล่าวมาใชใ้หค้รอบคลุมถึงการซ้ือขายสินคา้
ภายในประเทศดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์งัคบัอยู่ดว้ยแลว้ อาจก่อให้เกิดความไม่
เขา้ใจและความสับสน ตลอดจนปัญหาความยุ่งยากอ่ืน ๆ ในการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวเป็นอย่างมาก แต่
อยา่งไรก็ตาม การศึกษาวจิยัเพื่อการจดัท าพระราชบญัญติัซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยน้ี์ ไม่วา่จะประสบผลสัมฤทธ์ิ
ตามท่ีมุ่งหมายหรือไม่ก็ตาม ก็จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการแก่นกักฎหมายและผูส้นใจท่ีจะแสวงหาความรู้ 
ความเขา้ใจในกฎหมายเก่ียวกบัซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 
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พุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมในความสัมพนัธ์ไทย - เวยีดนาม 
THERAVADA BUDDHISM AS CULTURAL DIPLOMACY  

IN THAI – VIETNAM RELATIONS 
 

พระอภินันท์  ทะสุนทร* 
Phra Apinan Thasunthorn 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีศึกษาถึง พุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมในความสัมพนัธ์ไทย-เวียดนาม 
มีวตัถุประสงค ์ 1) ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ดา้นพุทธศาสนาเถรวาทต่อความสัมพนัธ์ไทย-เวยีดนาม  2) ศึกษา
พุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-เวยีดนาม          

ผลการศึกษาพบวา่  1) รูปแบบความสัมพนัธ์ดา้นพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีรูปแบบความสัมพนัธ์ใน 3
รูปแบบ คือ ความสัมพนัธ์ในรูปแบบคณะสงฆ์ ความสัมพนัธ์ในรูปแบบรัฐบาล และความสัมพนัธ์ในรูปแบบ
ประชาชน  2) พบวา่การทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีพุทธศาสนาเถรวาทเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนใน
ทุกระดบั ท าให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความคุน้เคยใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมากข้ึน  ซ่ึงส่งผลดีต่อความ 
สัมพนัธ์ทั้งในระดบัรัฐบาลและในระดบัประชาชนของทั้งสองประเทศ ซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีดีน้ียงัมีส่วนเก้ือกูลต่อ
การเสริมสร้างและกระชบัความสัมพนัธ์ไทย-เวยีดนามใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน 
ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนาเถรวาท, การทูตเชิงวฒันธรรม, ความสัมพนัธ์ไทย-เวยีดนาม 
 

ABSTRACT 
The article studies Theravada Buddhism in terms of the cultural diplomacy between Thailand and 

Vietnam. The objectives of this study are: 1) studying the type and relationship between Thailand’s and Vietnam’s 
Theravada Buddhism, and 2) studying Theravada Buddhism in terms of cultural diplomacy effecting Thai-Vietnam 
Relations. 
 The results of the study show the type of Theravada Buddhism Relations which are divided into three 
categories as follows: the type of Sangha Relations, the type of Governmental Relations and the type of the Public. 
The results show that the cultural diplomacy of Theravada Buddhism is the main factor which can reach all classes  
 
 
 
* สาขาวชิาภูมิภาคศึกษา  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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of people and also make the relationship between the government and two countries closely and better. Also, 
both types of the Governmental and the Public of two countries closely help and support relationship between 
Thailand and Vietnam. 
Keywords: Theravada Buddhism. cultural diplomacy. Thai-Vietnam relations. 
 

บทน า 
ศาสนาถือเป็นสถาบนัท่ีส าคญัสถาบนัหน่ึงของสังคม เป็นท่ีมาของวฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิต โลกทรรศน์ 

คติ ความเช่ือของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั้งในแถบเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ตะวนัออกกลาง โดย
ในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พุทธศาสนาถือเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมของภูมิภาคน้ี 
(สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2534, หนา้ 1) ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรมประเพณี และความเช่ือ ศาสนา
เป็นวฒันธรรมท่ีผูค้นใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการด าเนินชีวิต สังคมใด ผูค้นใดนบัถือศาสนาใด พฤติกรรมของบุคคล
ก็จะแสดงออกใหป้รากฏตามหลกัค าสอน และพิธีกรรมท่ีเขาปฏิบติัก็จะเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมนั้น ๆ (คูณ โทขนัธ์, 
2545, หนา้ 62) วิถีชีวิตของผูค้นในสังคมลว้นแต่ไดรั้บอิทธิพลจากศาสนา หลกัธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนา
ก่อใหเ้กิดการจดัระเบียบในสังคมและยงัก่อให้เกิดวรรณกรรมท่ีแพร่กระจายในหมู่ชนท่ีนบัถือพุทธศาสนา พิธีกรรม
ทางพุทธศาสนาก่อให้เกิดประเพณีท่ีปฏิบติักนัในชุมชน พุทธศาสนายงัสามารถเป็นตวัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศอีกดว้ย   

เม่ือกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเวยีดนามนั้น ทั้งสองประเทศมีความคลา้ยคลึงทางวฒันธรรม
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงไทยและเวยีดนามต่างก็อยูใ่นอาณาบริเวณแลกเปล่ียนวฒันธรรมจากอินเดียและจีน ท าให้วฒันธรรม  
ทอ้งถ่ินไดรั้บอิทธิพลจากอารยธรรมน้ี เช่น ปัจจยัพระพุทธศาสนาและปัจจยัจีน ความคลา้ยคลึงทางดา้นวฒันธรรม
ไดเ้อ้ืออ านวยต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งสองประเทศ การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนต่อประชาชนและรัฐบาล
ต่อรัฐบาลได้ง่ายข้ึน (หว่าง คกั นาม, 2550, หน้า 11-12) พุทธศาสนามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของชาว
เวียดนามและความศรัทธาในพุทธศาสนาได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมประจ าชาติเวียดนามโดย
การบูรณาการพุทธศาสนาเขา้กบัความเช่ือดั้งเดิมในทอ้งถ่ิน (Ha Van Tan, 2008, p. 48)  ถึงแมว้า่ชาวเวียดนามตอ้ง
ตกเป็นเมืองข้ึนของชาวต่างชาติ แต่พวกเขาก็พยายามรักษาความเป็นตวัเองไวท้ั้งในดา้นวฒันธรรมและประเพณี 
เพราะแทจ้ริงแลว้ชาวเวยีดนามก็คือชาวพุทธท่ีมีความศรัทธาในศาสนาอยา่งแน่วแน่  

  พุทธศาสนาในเวยีดนามนั้นมีนิกายท่ีส าคญัอยู ่ 2 นิกาย คือ นิกายมหายานและนิกายเถรวาท โดยประชาชน 
ส่วนใหญ่ของประเทศนบัถือพุทธศาสนานิกายมหายาน เพราะแทจ้ริงแลว้พุทธศาสนานิกายเถรวาทในเวียดนาม
แต่เดิมนั้นจ ากดัอยูแ่ต่ในชนกลุ่มนอ้ยเช้ือสายเขมร เม่ือคร้ังท่ีฝร่ังเศสปกครองและจดัให้โคชินจีนเป็นส่วนหน่ึง
ของประเทศอินโดจีนของฝร่ังเศส วดัและพระสงฆฝ่์ายเถรวาทเช้ือสายเขมรเหล่าน้ีข้ึนตรงต่อประมุขสงฆใ์นกมัพูชา 
แต่เม่ือเวยีดนามไดรั้บเอกราชแลว้ คณะสงฆเ์ถรวาทในเวยีดนามก็แยกตวัออกจากการปกครองของคณะสงฆเ์ขมร 
และจดัการปกครองข้ึนใหม่เป็นระบบของตนเอง ชาวเวียดนามไดเ้ร่ิมหนัมาสนใจค าสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจา้
ท่ีสืบทอดมาในฝ่ายเถรวาท เม่ือต่อมามีการจดัตั้งองคก์ารพุทธศาสนาพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลกข้ึนใน พ.ศ. 
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2493 ชาวเวียดนามมีโอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัประเทศท่ีนบัถือนิกายเถรวาทมากข้ึน พุทธศาสนาในฝ่ายเถรวาท
ในเวยีดนามจึงเจริญขยายออกไป มีการสร้างวดัเถรวาทใหม่ ๆ ข้ึนในภาคใตข้องเวียดนามอีกหลายวดัและขยาย
ออกไปสู่ภาคกลางของประเทศ โดยศูนยก์ลางของคณะสงฆเ์ถรวาทตั้งอยูท่ี่วดัเชตวนั ในนครโฮจิมินห์ (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยตฺุโต), 2540 หนา้ 306) เม่ือเวียดนามไดร้วมประเทศและสถาปนารัฐสังคมนิยมเวียดนามข้ึนในปี พ.ศ. 2519 
โดยในปลายปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลเวยีดนามไดร้วบรวมชาวพุทธทุกนิกายในเวียดนามเหนือและเวียดนามใตแ้ละองคก์ร 
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศเวียดนามรวมเขา้เป็นองคก์รอนัเดียวกนัเรียกวา่ พุทธสมาคมเวียดนาม (Vietnam  Buddhist 
Sangha) เม่ือร่วมฟ้ืนฟูพุทธศาสนาข้ึนอีกคร้ังภายหลงัการรวมชาติ ภายใตค้  าขวญัท่ีวา่ “ธรรมะ-ชาติ-สังคมนิยม” 
(Dharma-Nation-Socialism) (Thich Tam Duc, 2008, pp. 26-27) และชาวพุทธสมยัใหม่เห็นคุณค่าหลกัธรรม
ดั้งเดิมท่ีฝ่ายเถรวาทธ ารงไว ้จึงท าให้พุทธศาสนาในเวียดนามไดฟ้ื้นตวัข้ึน มีการบูรณปฏิสังขรณ์วดัวาอารามท่ี
เสียหายจากภยัสงคราม โดยรัฐบาลเวียดนามไดใ้ห้การสนบัสนุนการอบรมเผยแผ่ธรรมะ รวมทั้งสนบัสนุนให้มี
การแลกเปล่ียนสมณทูตกบัประเทศใกลเ้คียง เช่น ไทย พม่า กมัพชูา ลาว และจีน  

รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามไดบ้รรลุขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือดา้นวฒันธรรมเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2539  ขอ้ตกลงน้ีคือเคร่ืองหมายบอกพฒันาการใหม่ในความร่วมมือทางวฒันธรรมระหวา่งสองประเทศ 
ถือเป็นอีกมิติหน่ึงของความสัมพนัธ์ไทย-เวยีดนาม ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีครอบคลุมถึงความร่วมมือทางดา้นการศึกษา 
วชิาการ ความร่วมมือในดา้นศิลปะ การแสดง การกีฬา และศาสนา เป็นตน้ ไทยและเวียดนามไดร่้วมมือดา้นศาสนา
อยา่งเป็นทางการข้ึนในปี พ.ศ. 2539  เม่ือนายเลอ กวางวินห์ (Le Quang Vinh) รองประธานคณะกรรมการศาสนา
เวียดนามและคณะรวม 7 คน ไดเ้ดินทางมาศึกษาดูงานดา้นกิจการศาสนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์โครงสร้างของสถาบนัทางศาสนาและอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมทางศาสนา ความสัมพนัธ์
ระหวา่งรัฐกบัองคก์รทางศาสนา และในวนัท่ี 11–15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 นายถวิล สมคัรรัฐกิจ ผูอ้  านวยการส านกังาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมดว้ย นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผูอ้  านวยการส านกัเลขาธิการมหาเถรสมาคม และคณะ 
ไดเ้ดินทางไปเยอืนประเทศเวยีดนามตามค าเชิญของคณะสงฆฝ่์ายเถรวาทเวยีดนาม เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม และความสัมพนัธ์ดา้นการศึกษาพระพุทธศาสนา 
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไดถ้วายทุนอุดหนุนการศึกษาพระปริยติัธรรมแก่พระภิกษุชาวเวียดนามท่ีเดินทาง  
มาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จ านวน 7 รูป ศึกษาธรรม-บาลี จ านวน 5 รูป และศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั จ านวน  2 รูป กิจกรรมดา้นศาสนาอีกอย่างหน่ึงท่ีทางสถานเอกอคัรราชทูตไทย 
ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ท่ีนครโฮจิมินห์ด าเนินการอยูใ่นขณะน้ีคือ การเชิญผา้กฐินพระราชทานไป
ทอดถวายท่ีเวยีดนามเป็นประจ าทุกปี  นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั โดยใชมิ้ติดา้นศาสนาเป็น
ตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งสองประเทศ นอกจากนั้นทางคณะสงฆไ์ทยยงัไดส้ร้างส านกัสงฆข้ึ์นในเวียดนาม 
เมื่อปี พ.ศ. 2549 คือ ส านกัสงฆ์ไทยพุทธเกษร อ าเภอต๋ึงถัน่ จงัหวดับาเรีย - หวุงเต่า ประเทศเวียดนาม และ
ทางมหาเถรสมาคมไดมี้มติการประชุมมหาเถรสมาคมส่งพระสงฆไ์ทย จ านวน 3 รูป เพื่อไปปฏิบติัศาสนกิจเป็นพระ
ธรรมทูต ณ ส านกัสงฆไ์ทยพุทธเกษร ประเทศเวยีดนาม 
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ปัจจยัทางดา้นพุทธศาสนาถือเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้ชาวไทยและชาวเวียดนามมี
ความใกลชิ้ดและมีความเขา้ใจระหวา่งกนัมากยิง่ข้ึน ในขณะท่ีไทยส่วนใหญ่จะนบัถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
และในเวยีดนามส่วนใหญ่จะนบัถือพุทธศาสนานิกายมหายานก็ตาม ถือไดว้า่พุทธศาสนาเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ี
ช่วยใหค้นมีความรู้สึกร่วมกนัวา่เป็นเพื่อนพอ้งท่ีนบัถือศาสนาเดียวกนัเป็นกลุ่มคนเดียวกนั ในฐานะท่ีพุทธศาสนา
เป็นรากฐานของวฒันธรรม เอกลกัษณ์และมรดกของคนในภูมิภาคน้ี  ผูค้นท่ีนบัถือศาสนาเดียวกนั แมว้า่จะต่าง
เช้ือชาติ ต่างเผา่พนัธ์ุ ต่างภาษา แต่ก็มีความรู้สึกทางจิตวญิญาณร่วมกนั อนัมีผลต่อการช่วยเสริมสร้างและพฒันา
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั คบหากนัตามครรลองค าสอนของพุทธศาสนา อนัเป็นพื้นฐานส าคญัของความสัมพนัธ์
และความเขา้ใจอนัดีในความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยและเวยีดนาม มีส่วนช่วยให้พระพุทธศาสนาในภูมิภาค
น้ีมีความมัน่คงถาวรต่อไป 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
แนวคิดการทูตเชิงวฒันธรรม การทูตเชิงวฒันธรรม (cultural  diplomacy) หมายถึง กิจกรรมดา้นวฒันธรรม

ในกรอบกวา้ง ๆ ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ์ ทศันคติ ประเพณี วิทยาการความรู้ การกีฬาและวิถีชีวิต ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกนัโดยใชแ้นวทางปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะซึมลึกเพื่อให้เขา้ถึงประชาชน 
(สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2552, หน้า 72) การด าเนินความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศไม่วา่กบัประเทศใดก็ตาม แมค้วามสัมพนัธ์ระดบัรัฐบาลต่อรัฐบาลจะเป็นไปดว้ยดีมีความใกลชิ้ด
สนิทสนม แต่หากในความรู้สึกของประชาชนยงัมีความหวาดระแวง มีความรู้สึกถูกกดข่ีครอบง าดว้ยเหตุจ าเป็น
ทางเศรษฐกิจ มีความจงเกลียดจงชังซ่ึงกนัและกันจากความขดัแยง้ในประวติัศาสตร์  และมีความเขา้ใจท่ีไม่
ถูกตอ้งจากความเช่ือหรืออิทธิพลของส่ือไร้พรมแดน ในขณะท่ีความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในระดบัประชาชนอาจ
น าไปสู่การบาดหมางและการเขา้ใจผิดต่อกนั อาจยากล าบากในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในระดบั
รัฐบาลตามมาได้อย่างง่ายดาย   การส่งเสริมความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีท่ีมีต่อกันในระดบัประชาชนกับ
ประชาชน (people-to-people contact) จึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัและความร่วมมือระหว่างประเทศในดา้นต่าง ๆ ทั้ง
ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ใหก้า้วหนา้ราบร่ืน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2548, หนา้ 15)   
 แนวคิดเกีย่วกบัพระธรรมทูต การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาถือเป็นบทบาทท่ีส าคญัส าหรับพระสงฆ ์ เพราะ
การเผยแผคื่อการช่วยใหมี้การประพฤติปฏิบติัธรรมตามหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา และพระสงฆไ์ด้
ท าหนา้ท่ีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในสมยัพุทธกาลพระพุทธเจา้ไดส่้งสาวก จ านวน 60 รูป ไปประกาศพุทธศาสนา
ตามเมืองต่าง ๆ ในอินเดีย โดยใหห้ลกัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไว ้ดงัน้ี “ภิกษุทั้งหลาย  เธอจงเท่ียวจาริกไป เพื่อ
ประโยชน์เก้ือกลู เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนหมู่มากเถิด” โดยวตัถุประสงคข์องการเผยแผก่็เพื่อความตั้งมัน่ของ
พระศาสนา ความสงบสุขของประชาชน และเพื่อประสานความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มชนในสังคม ต่อจากนั้นมา
ในพุทธศตวรรษท่ี 3 ในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช พระองคไ์ดส่้งพระสงฆอ์อกไปประกาศศาสนานอกอินเดีย 
โดยส่งสมณทูตไปเผยแผพุ่ทธศาสนาและเช่ือมความสัมพนัธ์กบัดินแดนต่าง ๆ เป็นกุศโลบายท่ีผูป้กครองบา้นเมือง
ไดอ้าศยัพระพุทธศาสนาเป็นส่ือเช่ือมความสัมพนัธ์กบักลุ่มชนในดินแดนต่าง ๆ โดยโครงการพระธรรมทูตก็ได้
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อาศยัแนวทางเดียวกนั ฝ่ายบา้นเมืองไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนในการใชพ้ระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือสร้าง
ความเป็นปึกแผน่ให้สังคมภายนอกประเทศ โดยท่ีฝ่ายบา้นเมืองและฝ่ายพระสงฆเ์องไดอ้าศยัซ่ึงกนัและกนัใน
การรักษาสถานะอนัชอบธรรมของทั้งสองฝ่ายไว ้จึงเป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในเร่ืองการสร้างความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในสังคม โดยอาศยัพระพุทธศาสนาท่ีมีองคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่งส่งเสริมการสร้างความ  
สัมพนัธ์ทั้งหลกัค าสอน พิธีกรรม บุคลากรฝ่ายบา้นเมือง ในสมยัปัจจุบนัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
นั้น คณะสงฆไ์ทยเร่ิมเขา้ไปเผยแผพุ่ทธศาสนาในประเทศแถบยโุรปและอเมริกา เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2501 โดย
สมเด็จพระพุฒาจารย ์(อาจ อาสภมหาเถร)  จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 
ร่วมกบัสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรัฐอเมริกาและกรมการศาสนาไดเ้ร่ิมด าเนินงานโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูต
สายต่างประเทศข้ึนเป็นรุ่นแรก โดยโครงการไดว้างหลกัสูตรการฝึกอบรมไปในแนวทางเดียวกนั มีเป้าหมายท่ี
ชดัเจนและวธีิการในการเผยแผท่ี่แน่นอน มีประสิทธิภาพในการประกาศเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในต่างประเทศ   
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ดา้นพุทธศาสนาเถรวาทต่อความสัมพนัธ์ไทย-เวยีดนาม 
2. เพื่อศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-เวยีดนาม 

 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิจยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  1) ศึกษา  
คน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร (documentary research)  2) พื้นท่ีในการศึกษาแบบเจาะจง เป็นกรณีศึกษาไดแ้ก่ วดัเถรวาท
เวยีดนามในนครโฮจิมินห์  ประเทศเวียดนาม  3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์บุคคล
จากอาชีพต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีประกอบดว้ยฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนาม คือ ฝ่าย
ไทยประกอบดว้ย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ กรมการศาสนา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวทิยาลยั
สงฆ ์พระธรรมทูตไทยในเวียดนามและนกัวิชาการ ฝ่ายเวียดนามประกอบดว้ย พระสงฆเ์วียดนามในนครโฮจิ
มินห์ พระสงฆ์เวียดนามท่ีศึกษาในไทย และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนาม  4) การตรวจสอบขอ้มูล ได้แก่  1) 
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า โดยตรวจสอบแหล่งขอ้มูลท่ีไดม้า ประกอบดว้ย แหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี แหล่ง
บุคคล  2) ตรวจสอบแบบสามเส้าดา้นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีวิเคราะห์
จากเอกสารควบคู่กบัการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยอาศยัขอ้มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์
ประกอบกนั 
 

สรุปผลการวจิัย 
พบวา่  1) รูปแบบความสัมพนัธ์ดา้นพุทธศาสนาเถรวาทต่อความสัมพนัธ์ไทย-เวียดนาม มีลกัษณะของ

ความสัมพนัธ์ใน 3 รูปแบบดว้ยกนั คือ ความสัมพนัธ์ในรูปแบบคณะสงฆ์ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการศึกษาใน
ต่างประเทศ การประชุมพุทธศาสนานานาชาติ และโครงการพระธรรมทูต ความสัมพนัธ์ในรูปแบบรัฐบาล ไดแ้ก่ 
ความตกลงดา้นวฒันธรรม (มีการแลกเปล่ียนดูงานทางดา้นศาสนา การจดักิจกรรมทางศาสนา เช่น การทอดกฐิน
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พระราชทาน) ความสัมพนัธ์ในรูปแบบภาคประชาชน ไดแ้ก่ สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม สมาคมมิตรภาพ
เวียดนาม-ไทย สมาคมนกัธุรกิจไทยในเวียดนาม คนไทยเช้ือสายเวียดนามท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนเพิ่มพูนความ 
สัมพนัธ์ภาคสังคมและประชาชนไทยและเวียดนาม  2) พุทธศาสนาเถรวาทมีส่วนส่งเสริมสนบัสนุนความสัมพนัธ์
ระหวา่งไทยกบัเวยีดนามไดเ้ป็นอยา่งดี พุทธศาสนาถือเป็นเคร่ืองมือทางวฒันธรรมและเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสนบัสนุน  
ความร่วมมือระหวา่งไทยกบัเวยีดนามใหมี้ความหลากหลายข้ึนมากกวา่เดิมนอกเหนือจากความร่วมมือทางดา้น
การเมืองและเศรษฐกิจ ซ่ึงในปัจจุบนัเวยีดนามไดเ้ปิดกวา้งทางสิทธิเสรีภาพทางศาสนามากข้ึน แต่ยงัไม่มีนโยบาย
และงบประมาณท่ีสนบัสนุนอยา่งจริงจงั การทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีพุทธศาสนาเถรวาทเป็นปัจจยัส าคญันั้นท าให้
ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมากข้ึน ช่วยให้เกิดความสามคัคีและกระชบัความสัมพนัธ์
กบัมิตรประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มวฒันธรรมพุทธศาสนาเหมือนประเทศไทย นอกจากจะเป็นการช่วยท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาแลว้ ยงัมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจระหวา่งชาวพุทธในประเทศไทยกบัชาวพุทธในต่างประเทศ
ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีความร่วมมือทางพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศในดา้นพุทธศาสนายงัเปิดโอกาสให้
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเวยีดนามไดแ้สดงออกถึงความสามคัคีและมีโอกาสร่วมท าบุญดว้ยกนัในโอกาส
ต่าง ๆ ส่งผลดีต่อความสัมพนัธ์ทั้งในระดบัรัฐบาลและในระดบัประชาชนของทั้งสองประเทศ ความสัมพนัธ์ท่ีดี
น้ียงัมีส่วนเก้ือกลูต่อการเสริมสร้างและกระชบัความสัมพนัธ์ไทย-เวยีดนามใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน ความร่วมมือ
ดา้นวฒันธรรมเป็นอีกมิติหน่ึงของความสัมพนัธ์ไทยกบัเวยีดนาม โดยการท่ีประชาชนของทั้งสองประเทศจะได้
สร้างความคุน้เคยกนั ไดพ้บปะแลกเปล่ียนสังสรรค ์เกิดความใกลชิ้ดสนิทสนมและมีทศันคติท่ีดีต่อกนั อนัจะเป็น
พื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีแขง็แกร่ง มัน่คง และย ัง่ยนืต่อไป   
 

อภิปรายผลการวจิัย 
ความสัมพนัธ์ไทย-เวียดนามดา้นวฒันธรรมนั้นอาศยัปัจจยัความส าคญัทางความคลา้ยคลึงกนัทางวฒันธรรม  

ท่ีมีความหลากหลาย อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ การสอนภาษาไทย การจดังานลอยกระทง การจดังานสงกรานต ์
เป็นตน้ มีส่วนสนบัสนุนความร่วมมือในดา้นวฒันธรรมของไทยและเวียดนามไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ยงัไม่สามารถ
เขา้ถึงประชาชนชาวเวยีดนามไดทุ้กกลุ่มและทุกระดบั การทูตเชิงวฒันธรรมท่ีมีพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงานทูตวฒันธรรมสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดห้ลากหลายในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัรัฐบาล คณะสงฆ ์
และประชาชน ซ่ึงประเทศไทยถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาของโลกในปัจจุบนั จึงเป็นโอกาสอนั
ดีท่ีไทยจะใชพุ้ทธศาสนาในการด าเนินความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น และพุทธศาสนาเถรวาทในฐานะการ
ทูตเชิงวฒันธรรมไดมี้ส่วนส่งเสริมสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัเวียดนาม ท าให้พุทธศาสนิกชนชาว
ไทยในเวยีดนาม พุทธศาสนิกชนไทยเช้ือสายเวียดนาม และพุทธศาสนิกชนเวียดนาม เกิดศรัทธาและส านึกร่วมกนั 
มีความใกล้ชิด รู้จกั และเขา้ใจกนัมากข้ึน ซ่ึงพุทธศาสนาถือเป็นรากเหงา้ เป็นท่ีมาของประเพณี วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ทั้งในทางตรงและทางออ้มของผูค้นในภูมิภาคน้ี แมว้า่ไทยและเวียดนามจะมีความแตกต่างกนั
ดา้นระบอบการปกครอง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาระหวา่งกนัในปัจจุบนั เพราะทั้งสองประเทศต่างมีจุดร่วมทางวฒันธรรมท่ี
เหมือนกนัคือพุทธศาสนาช่วยเสริมความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศในมิติอ่ืนใหดี้ยิง่ข้ึน 
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  ปัจจุบนัวฒันธรรมไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างหน่ึงทางการทูตในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  
และการทูตเชิงวฒันธรรมก็เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัไม่น้อยไปกว่างานการทูตดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ ในปัจจุบนั
และยิ่งจะมีความส าคญัมากยิ่งข้ึนในอนาคต  ส าหรับสภาวการณ์ปัจจุบนัน้ีท่ีมีความขดัแยง้ในแนวคิดเร่ืองการ
ปกครองระบอบต่าง ๆ และความลม้เหลวทางเศรษฐกิจ ไม่ไดน้ ามาซ่ึงความสันติสุขของมนุษยชาติอยา่งแทจ้ริง 
ตรงกนัขา้มกบัวฒันธรรมท่ีถึงแมว้่าจะมีความแตกต่างกนั แต่ผูค้นหลากหลายเช้ือชาติก็สามารถยอมรับความ
แตกต่างและซาบซ้ึงในความปราณีตและความงดงามของวฒันธรรมของชนชาติอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ข้อเสนอแนะ   
1.  ควรสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน เช่น การจดัทอดผา้ป่าสามคัคี 

การจดักิจกรรมร่วมกนัในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา   
2.  ควรสนบัสนุนการเผยแผพุ่ทธศาสนาในเวยีดนามใหม้ากยิง่ข้ึนทั้งในดา้นการศึกษา (คนัถธุระ) การปฏิบติั 

(วปัิสสนาธุระ) สนบัสนุนส่งเสริมโครงการพระธรรมทูตในการส่งเสริมวฒันธรรมไทยในต่างแดน  
3.  ควรสนบัสนุนส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นให้เป็นยุทธศาสตร์

ร่วมส่ีฝ่าย คือ ไทย-ลาว-เวียดนาม-กมัพูชา ในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแบบ Package Tour แสวงบุญ
ไหวพ้ระ 4 ประเทศ โดยอาศยัเส้นทางบก เส้นทางหมายเลข 9 ตามโครงการ EWEC จากมุกดาหารไปสะหวนันะ
เขตถึงเมืองเวใ้นเวียดนาม เส้นทางหมายเลข 8 จากจงัหวดันครพนมผา่นแขวงค าม่วนไปยงัเมืองวิงห์ในเวียดนาม 
หรือเส้นทางดา้นใตโ้ดยเร่ิมจากกรุงเทพฯ–อรัญประเทศ– เสียมราฐ-พนมเปญ-โฮจิมินห์  
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บทคดัย่อ 
            การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาการบริหารจดัการพื้นท่ีอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
บริเวณพระราชวงัโบราณ วดัพระศรีสรรเพชญ ์วิหารมงคลบพิตร   พระบรมราชานุสาวรียพ์ระเจา้อู่ทองและบึง
พระราม  วิธีเก็บขอ้มูลคือ การสืบคน้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  การสังเกตการณ์ภาคสนาม  การสัมภาษณ์กลุ่มนกัวิชาการ
หรือผูเ้ช่ียวชาญ และบุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เชิง
พรรณนาเพื่อเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาของการอนุรักษอุ์ทยานประวติัศาสตร์ 
             ผลการศึกษาช้ีให้เห็นปัจจยัปัญหาการจดัการพื้นท่ีมรดกโลกแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ  1) ดา้นการบริหารจดัการ
โดยกรมศิลปากรจดัท าแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา แต่ในทาง
ปฏิบติัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดต้ามแผนแม่บท ซ่ึงผูว้ิจยัจะศึกษาปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขต่อไป   2) ดา้นกายภาพ  ไดแ้ก่ ขาดการใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีโดยรอบของโบราณสถาน  การใชส้อย  
 
 
 
* นิสิตโครงการสหวทิยาการระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
** รองศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาพืชสวน คณะเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
*** ศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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โบราณสถานใชเ้ทคนิคและวทิยาการท่ีไม่เหมาะสมท าใหคุ้ณค่าและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ลดลง  ท่ีตั้งและ
ขอบเขตโบราณสถานไม่ไดรั้บการสงวนรักษาอยา่งเขม้งวดโดยยินยอมให้มีการปลูกสร้างส่ิงแปลกปลอมข้ึน   
การออกแบบพื้นท่ีและส่ิงปลูกสร้างส่งผลกระทบสร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัโบราณสถานและพื้นท่ีโดยรอบ  
ขาดความเขม้งวดของเจา้หนา้ท่ีในการดูแลพื้นท่ีโบราณสถานและพื้นท่ีโดยรอบ 
            ขอ้เสนอแนะคือ 1) ดา้นการบริหารจดัการ ควรประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภาครัฐและเอกชนโดยยึดแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพฒันาอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น
เกณฑ์ในการพฒันาให้ไปในทิศทางเดียวกนั  2) ดา้นกายภาพ  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนควร
ปฏิบติัตามกฎบตัรระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษแ์ละบูรณะโบราณสถานและแหล่งท่ีตั้งขององคก์ารยเูนสโก
อยา่งเคร่งครัด 
 ค าส าคัญ:  มรดกโลก, อุทยานประวติัศาสตร์, พระราชวงัโบราณ, วดัพระศรีสรรเพชญ์, วหิารมงคลบพิตร,         
                   พระบรมราชานุสาวรียพ์ระเจา้อู่ทอง, บึงพระราม, การจดัการพื้นท่ีมรดกโลก 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the area management problems of the Ayutthaya Historical Park, the Ancient 
Palace, Wat Phra Sri Sanphet, Wihan Phramongkhon Bophit, King U-Thong Monument and Phra Ram Park. 
The data are collected by means of retrieval of relevant documents, field observations, and interviews of groups   
of scholars, experts and personnel of relevant agencies from both public and private sectors. They are later descriptively 
analyzed to propose the solution to the park conservation. 
  The study points out two areas of management problems of world heritage - management and physical 
issues. In terms of management, the Department of Fine Arts has the master plan to conserve and develop the 
Ayutthaya Historical Park but fails to achieve the plan’s objectives. The researcher will study problem factors 
and further propose solutions. Regarding the physical issue, the following five problems are found: 1) no attention is 
paid to the historical site surroundings, 2) no proper techniques and methods are employed to care of the ancient 
sites, resulting in the reduction of their value and historical evidence, 3) there is no strict regulation to control the 
construction around the ancient sites, 4) the design of the area and the new constructions is not environment 
friendly to the ancient sites and vicinity, and 5) the staff lack serious care of the ancient sites and vicinity. 

In terms of administration, it is suggested that 1) there should be coordination among relevant agencies from 
both public and private sectors, based on the standard of the master plan for conservation and development of the 
Ayutthaya Historical Park, and 2) physically, relevant agencies from both public and private sectors should 
strictly follow the UNESCO’s International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and 
Sites. 
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บทน า 
              พื้นท่ีท าการศึกษา คือ บริเวณอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซ่ึงประกอบดว้ย พระราชวงัโบราณ  
วดัพระศรีสรรเพชญ ์ วหิารมงคลบพิตร พระบรมราชาอนุสาวรียพ์ระเจา้อู่ทอง และบริเวณบึงพระราม โดยพื้นท่ี
ทั้งหมดน้ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ทางประวติัศาสตร์ เพราะจากหลกัฐานทางวิชาการเช่ือวา่ สมเด็จพระเจา้อู่ทองได้
สถาปนาเมืองกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาข้ึนคร้ังแรก ณ บริเวณน้ี โดยมีพระราชวงัเดิมตั้งอยูท่างดา้นทิศเหนือ
ของเกาะซ่ึงปัจจุบนัคือวดัพระศรีสรรเพชญ ์ ส่วนบริเวณทางทิศใตข้องวดัพระศรีสรรเพชญคื์อท่ีตั้งของวิหารพระ
มงคลบพิตร ซ่ึงสันนิฐานวา่สร้างข้ึนในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนตน้ รวมทั้งต าแหน่งท่ีตั้งของพระบรมราชาอนุสาวรีย์
พระเจา้อู่ทอง และบึงพระรามนั้นเคยเป็นทุ่งหนองโสน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งแห่งแรกของพระนครศรีอยุธยาเม่ือคร้ังสร้างกรุง  
(พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 2, 2516) 
             พื้นท่ีแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ซ่ึงส่งผลท าใหน้กัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้
มาจ านวนมาก ท าให้หน่วยงานของรัฐมีนโยบายในการพฒันาพื้นท่ีทางดา้นสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการขยายตวั
ของเมือง รวมถึงหน่วยงานเอกชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
พื้นท่ีแห่งน้ีเช่นกนั การด าเนินการบางอยา่งมีวตัถุประสงคท่ี์สวนทางกบัหลกัการอนุรักษ ์ จึงท าให้หลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์เหล่าน้ีก าลงัถูกท าลายหรือถูกลดทอนความส าคญัลง ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายดา้น  จากการ
ส ารวจพื้นท่ี เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552 พบว่า มีการบุกรุกพื้นท่ีของร้านคา้ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณโดยรอบเขต
พระราชวงัโบราณและพระวิหารมงคลบพิตร โดยร้านคา้บางแห่งก่อสร้างอยูใ่นต าแหน่งท่ีบดบงัความงามของ
โบราณสถานและท าลายความงามทางดา้นภูมิทศัน์อยา่งชดัเจน รวมถึงการจดัการพื้นท่ีจอดรถซ่ึงไม่เพียงพอจน
บางคร้ังบุกรุกเขา้ไปจอดในพื้นท่ีโบราณสถาน 
             ต าแหน่งท่ีตั้งพระบรมราชาอนุสาวรียพ์ระเจา้อู่ทองและบริเวณบึงพระราม  ปัจจุบนัเปิดเป็นสวนสาธารณะ
ส าหรับประชาชน หน่วยงานของรัฐออกแบบพื้นท่ีใชง้านและก่อสร้างอาคารบริเวณทางทิศใตข้องบึงพระราม 
แต่ไม่ไดรั้บการตอบสนองจากผูเ้ขา้มาใชง้าน ท าให้กลายเป็นพื้นท่ีรกร้าง เกิดความไม่สวยงามดา้นภูมิทศัน์และ
ส้ินเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าให้พื้นท่ีมรดกโลกท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์
และโบราณสถานลดคุณค่าลง (เดลินิวส์, ออนไลน,์ 2551)  
              ดงันั้นเพื่อศึกษาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึน งานวิจยัน้ีจึงน าหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการมรดก
โลกขององคก์ารยเูนสโกมาเป็นกรอบแนวคิด รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการพฒันาพื้นท่ี และ
เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาการบริหารจดัการพื้นท่ีมรดกโลกเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ งานวิจยัมุ่งเนน้ศึกษา
เฉพาะพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัยิง่คือ พระราชวงัโบราณ วดัพระศรีสรรเพชญ ์วิหารพระมงคลบพิตร พระบรมราชา
อนุสาวรียพ์ระเจา้อู่ทอง และบริเวณบึงพระราม อยูใ่นเขตอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ครอบคลุม
พื้นท่ีใจกลางเมืองและพื้นท่ีด้านทิศเหนือของเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
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จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  (ภาพท่ี 1)   ซ่ึงจากหลกัฐานทางวิชาการ เช่ือว่าพื้นท่ีแห่งน้ีในอดีตเคยมีบา้นเมือง
ตั้งอยูก่่อนเรียกว่า “เมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร” รวมทั้งเป็นท่ีแรกท่ีสมเด็จพระเจา้อู่ทองไดต้ั้งรากฐานเม่ือคร้ัง
สถาปนาเมืองกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา โดยเรียกบริเวณน้ีวา่ ทุ่งหนองโสน พื้นท่ีแห่งน้ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
อุทยานประวติัศาสตร์เม่ือ ปี พ.ศ. 2519 (ส านกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, 2526 ) 
 

ขอบเขตพืน้ทีว่จิัย 
 

 
               ท่ีมา: ธวชัชยั องคว์ฒิุเวทย ์(2550) 

 
ภาพท่ี 1  ขอบเขตพื้นท่ีวจิยั 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
           1.  แผนแม่บทเพื่อการจดัการแหล่งมรดกโลกยเูนสโก 
           2.  แผนแม่บทเพี่อการอนุรักษแ์ละพฒันาอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
           3.  กฎบตัรระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษแ์ละบูรณะโบราณสถานและแหล่งท่ีตั้ง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
           1. เพื่อท าความเขา้ใจเกณฑก์ารอนุรักษพ์ระนครศรีอยธุยาภายใตก้รอบการบริหารจดัการมรดกโลกและ    
กฎบตัรระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษแ์ละบูรณะโบราณสถานและแหล่งท่ีตั้ง 
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             2. เพื่อศึกษาปัญหาของการใชพ้ื้นท่ีและการบริหารจดัการพื้นท่ีอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
เฉพาะบริเวณพระราชวงัโบราณ วดัพระศรีสรรเพชญ ์วิหารพระมงคลบพิตร พระบรมราชาอนุสาวรียพ์ระเจา้อู่ทอง 
และบริเวณบึงพระราม  
              3. เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาในพื้นท่ีศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการอนุรักษต์ามเกณฑ์
มรดกโลก และกฎบตัรระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษแ์ละบูรณะโบราณสถานและแหล่งท่ีตั้ง 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจพื้นท่ี ศึกษาแผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ ส ารวจเอกสารขอ้มูลสัมภาษณ์
ผูใ้ชพ้ื้นท่ี (เจา้ของกิจการร้านคา้, ชุมชน ฯลฯ) รวมทั้งสัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
  

ผลการวจิัย 
              แผนบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกยูเนสโก  กรอบแนวคิดส าคญัในระบบการจดัการมรดกโลกคือ การ
แบ่งพื้นท่ี การดูแลและจดัการแหล่งมรดกโลกโดยใชก้ฎหมายก าหนดแบ่งเขตพื้นท่ีออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ เขต
พื้นท่ีคุม้ครองโบราณสถาน (core zone) และเขตพื้นท่ีกนัชน (buffer zone) โดยมีการคุม้ครองอยา่งเขม้งวดใน
พื้นท่ีคุม้ครองโบราณสถาน หา้มไม่ใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัของมนุษย ์และควบคุมการก่อสร้างเพิ่มเติมอยา่งเขม้งวด ห้าม
มิใหมี้การเปล่ียนแปลงใด ๆ นอกเหนือจากงานด้านการอนุรักษเ์ท่านั้น และมีการจดัการเขา้เยี่ยมชมท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแผนการจดัการดงัต่อไปน้ี 
              1. การจดัการทรัพยากรและการปกป้องรักษา  ควรมีการเตรียมพร้อมส าหรับการขยายตวัของเมือง การ
เผชิญกบัปัญหาทางธรรมชาติ และปัญหาจากการกระท าของมนุษย ์ มีการเสนอกลยุทธ์เพื่อวางแผนบุคลากรท่ีมี
ความสามารถรักษาและคุม้ครองแหล่งมรดกใหค้งอยูท่ ั้งคุณค่าและความสมบูรณ์ครบถว้น 
              2. การใชง้านของมนุษย ์(การเขา้ถึงแหล่งมรดก การมีส่วนร่วม ความสามารถในการรองรับ) ตอ้งจดัการ
บริหารใหมี้ความสมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการท่องเท่ียว ความสามารถในการรองรับจะตอ้งไม่ล่วงล ้าพื้นท่ี
มรดกโลก นกัท่องเท่ียวมีความพอใจและมีผลทางลบนอ้ยท่ีสุดต่อชุมชนและทรัพยากร 
              3. การวจิยัและการเฝ้าระวงั  มีการประเมินผล รวบรวมขอ้มูลและแบ่งปันขอ้มูลเพื่อการพฒันาตรวจเช็ค
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและเฝ้าระวงัดูแลจนกว่าจะแกไ้ขแต่ละปัญหาได ้พร้อมประเมินสภาพเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการมรดกโลกอยา่งเป็นทางการทุก 6 ปี หรือตามก าหนดท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยคณะกรรมการมรดกโลก 
             4. การบริหารจดัการแยกออกในส่วนท่ีส าคญัคือ มีการจดัการงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการอนุรักษ ์การ
จดัการ และการพฒันาแหล่งต่าง ๆ แหล่งเงินทุนงบประมาณจากรัฐบาลส่วนกลาง งบประมาณระดบัจงัหวดั  
             5. การศึกษา ส่งเสริมให้การศึกษา มรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ส าหรับทุกคนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแหล่งมรดกโลก ทั้งนกัท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงนกัการเมืองทอ้งถ่ิน เพื่อตระหนกัถึงคุณค่า
ของแหล่งมรดกโลกในพื้นท่ีของตนและร่วมกนัปกป้องคุม้ครองอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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             6. การตลาด  ควรมีแผนการตลาดซ่ึงครอบคลุมถึงวตัถุประสงคข์องทางการและตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของชุมชน รวมถึงดูแลรักษาทรัพยสิ์นของแหล่งมรดกโลกทางดา้นอ่ืน ๆ โดยผนวกเขา้กบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงส่งผลกระทบนอ้ยท่ีสุดต่อพื้นท่ีแหล่งมรดกโลก (ส านกังานอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา, 2551) 
             นอกเหนือจากแผนแม่บทเพื่อการจดัการแหล่งมรดกโลกท่ีองคก์ารยเูนสโกไดส่้งเสริมให้น าไปเป็นแนว
ปฏิบติัแลว้นั้น องค์การยูเนสโกยงัไดล้งมติเห็นชอบจดัตั้งให้มีกฎบตัรระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษ์และบูรณะ
โบราณสถาน รวมถึงแหล่งท่ีตั้งเพื่อเป็นพื้นฐานซ่ึงแต่ละประเทศตอ้งรักษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั โดย
น าไปประยกุตใ์ชภ้ายใตก้รอบแห่งวฒันธรรมและประเพณีของตน โดยรายละเอียดกฎบตัรระหวา่งประเทศเพื่อ
การอนุรักษบ์ูรณะโบราณสถาน และแหล่งท่ีตั้ง: กฎบตัรเวนิส เมืองเวนิส  พฤษภาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964)  มี
ดงัน้ี 
 1.  เป็นพื้นฐานแนวทางในการสงวนรักษาและบูรณะอาคารโบราณให้แต่ละประเทศน าไปประยุกต์ใช้
ภายใตก้รอบแห่งวฒันธรรมของตน 
 2.  ใชแ้ทนกฎบตัรเอเธนส์ ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) 
 3.  โบราณสถานไม่ครอบคลุมเฉพาะสถาปัตยกรรม แต่รวมถึงพื้นท่ีท่ีส าคญั หรือเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 
และไม่เจาะจงเฉพาะงานศิลปะท่ียิง่ใหญ่ แต่รวมถึงงานธรรมดาสามญั 
 4.  ตอ้งน าเทคนิควทิยาการทุกสาขามาใชใ้นการศึกษาและคุม้ครองมรดกทางสถาปัตยกรรม 
 5.  การอนุรักษต์อ้งเล็งเห็นคุณค่างานศิลปะและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไม่ยิง่หยอ่นกวา่กนั 
  6.  การอนุรักษโ์บราณสถาน ตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งถาวร 
 7.  การใชส้อยโบราณสถานเพื่อประโยชน์ของสังคมตอ้งไม่เปล่ียนแปลงผงับริเวณหรือการตกแต่งอาคาร 
 8.  การอนุรักษโ์บราณสถานตอ้งสงวนรักษาบริเวณท่ีตั้งให้เหมาะสมกบัขนาดของโบราณสถานดั้งเดิม
ใหย้งัคงอยูแ่ละไม่ยนิยอมใหมี้ส่ิงปลูกสร้างร้ือท าลายเปล่ียนแปลงแกไ้ข             
  9.  ไม่อนุญาตใหเ้คล่ือนยา้ยโบราณสถานทั้งหมดหรือบางส่วน เวน้แต่มีเหตุผลส าคญัยิง่ 
 10. แยกงานจิตรกรรม ประติมากรรมหรือองค์ประกอบตกแต่งออกจากโบราณสถานนั้นไดใ้นกรณีท่ี
จ าเป็นเพื่อรักษางานเหล่านั้นไวไ้ด ้
  11. ก่อนการบูรณะตอ้งศึกษาทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์โบราณสถานและขั้นตอนการบูรณะตอ้งมี
ความช านาญเฉพาะสาขา มุ่งรักษาคุณค่าทางศิลปะและประวติัศาสตร์ บนพื้นฐานของความเคารพต่อวสัดุเดิม 
 12. การเสริมความแข็งแรงของโบราณสถานดว้ยเทคนิคสมยัใหม่กรณีท่ีเทคนิคเดิมไม่มีประสิทธิภาพ 
โดยเทคนิคสมยัใหม่ตอ้งมีขอ้มูลทางวชิาการยนืยนัและมีประสบการณ์การใชเ้ป็นเคร่ืองพิสูจน์ 
 13. โบราณสถานท่ีมีการก่อสร้างยุคต่าง ๆ ทบัซ้อนกนั การเปิดเผยชั้นล่างท่ีซ่อนอยูใ่ห้ท  าไดใ้นกรณี
พิเศษ และท าเพียงเล็กนอ้ยโดยส่ิงท่ีซ้อนอยูต่อ้งมีคุณค่าอยา่งสูงดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดีและสุนทรียภาพ 
การประเมินและการตดัสินใจจะข้ึนอยูก่บัใครเพียงผูเ้ดียวมิได ้
 14. การซ่อมแซมตอ้งกลมกลืนกบัสภาพโดยรวมแต่ตอ้งแสดงให้เห็นความแตกต่าง เพื่อไม่ให้การบูรณะ
สร้างหลกัฐานท่ีเป็นเทจ็ 
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 15. ห้ามต่อเติมอาคารโบราณสถาน เวน้แต่ส่วนต่อเติมไม่มีผลกระทบต่ออาคารโบราณสถาน แหล่ง
ท่ีตั้ง สมดุลขององคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ของโบราณสถานต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  16. ตอ้งดูแลแหล่งท่ีตั้งของโบราณสถานเป็นพิเศษ รักษาลกัษณะท่ีกลมกลืน ให้โบราณสถานไดรั้บการ
น าเสนอในสภาพท่ีเหมาะสม 
 17. การขุดคน้โบราณสถานควรให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัการระหวา่งประเทศส าหรับขุดคน้ทาง
โบราณคดีซ่ึงยเูนสโกรับรอง (พ.ศ. 2499) และน าเสนอโดยไม่บิดเบือนความหมาย 
 18. การด าเนินงานอนุรักษ ์ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลทุกขั้นตอน รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ พร้อมแบบ
และภาพถ่ายเสมอ รวบรวมไวใ้นหอจดหมายเหตุและจดัพิมพเ์ผยแพร่ (กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532) 
               จากการส ารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์กลุ่มนกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญ  บุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศึกษาจากเอกสารรายงานผลการศึกษาตามหลกัการบริหารจดัการโบราณสถาน
และมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก 2 ดา้นคือ ดา้นการบริหารจดัการ (ตามแผนแม่บทเพื่อการจดัการแหล่งมรดก
โลก) และดา้นกายภาพ (ตามกฎบตัรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานและแหล่งท่ีตั้ง) 
สรุปปัญหาของการใชพ้ื้นท่ีไดด้งัน้ี 
 1.  ดา้นการบริหารจดัการ  ส าหรับพื้นท่ีนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยานั้น กรมศิลปากรไดมี้การ
จดัท าแผนแม่บทข้ึนเพื่อยึดเป็นหลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการและพฒันาพื้นท่ี โดยมีแผนการใชท่ี้ดิน  แผนงาน
โบราณคดี ประวติัศาสตร์ และบูรณะโบราณสถาน  แผนพฒันาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลกั  
แผนบูรณะและปรับปรุงภูมิทศัน์  แผนพฒันาและปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยานประวตัิศาสตร์  แผนพฒันา
ส านกังานและก าลงัคนในเขตอุทยานประวติัศาสตร์  แผนงานบริการวิชาการและการท่องเท่ียว  แผนงานเศรษฐกิจ
และสังคม (แผนการเพิ่มรายไดแ้ละอาชีพ) แผนโยกยา้ยโรงงานอุตสาหกรรมและการปรับการใช้พื้นท่ี  การ
ทบทวนนโยบายการใชท่ี้ดิน (กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532) 
             เม่ือวเิคราะห์แผนแม่บทพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารจดัการมรดกโลก ไดแ้ก่ 
             แผนท่ี 1 การใชท่ี้ดิน  การจดัการแบ่งความส าคญัของพื้นท่ีในการใชท่ี้ดินและการจดัการพื้นท่ีเพื่อรองรับ
การใชง้านในอนาคต สอดคลอ้งกบั ขอ้ท่ี 1 การจดัการทรัพยากรและการป้องกนัรักษา 
             แผนท่ี 2 แผนงานโบราณคดี ประวติัศาสตร์ และการบูรณะ สอดคลอ้งกบัขอ้ท่ี 1 การจดัการทรัพยากร และ
การป้องกนัรักษา 
             แผนท่ี 3 แผนพฒันาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลกั งานจดัระบบการสัญจร แผนงาน
ระบบไฟฟ้าและโทรศพัท์ แผนป้องกนัอุบติัภยัและการรักษาความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัขอ้ท่ี 1 การจดัการ
ทรัพยากร และการป้องกนัรักษา ในประเด็นเร่ืองการเตรียมพร้อมส าหรับการขยายตวัของเมือง การเผชิญกบั
ปัญหาทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย ์ รวมถึงสอดคลอ้งกบัขอ้ท่ี 2 การใชง้านของมนุษย ์
             แผนท่ี 4 แผนบูรณะและปรับปรุงภูมิทศัน์   
            แผนท่ี 5 แผนพฒันาและปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยานประวติัศาสตร์ สอดคลอ้งกบัขอ้ท่ี 1 การจดัการ
ทรัพยากรและการป้องกนัรักษา 
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             แผนท่ี 6  แผนพฒันาส านกังานและก าลงัคนในเขตอุทยานประวติัศาสตร์ เพื่อบริการดา้นวิชาการและ
การท่องเท่ียว ประสานงานสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประเมินความเสียหาย
ดา้นการอนุรักษ ์สอดคลอ้งกบัขอ้ท่ี 1 การจดัการทรัพยากรและการป้องกนัรักษา ในประเด็นดา้นการเสนอกลยุทธ์
เพื่อวางแผนบุคลากร รวมถึงสอดคลอ้งกบัขอ้ท่ี 3 การวิจยัและเฝ้าระวงั ซ่ึงระบุไวว้า่ องคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนตอ้งมีบุคลากรในการประเมินผลต่าง ๆ และประสานงานกบัหน่วยงานมรดกโลก 
             แผนท่ี 7 แผนงานบริการวชิาการและการท่องเท่ียว การใหข้่าวสารเพื่อความรู้และความเขา้ใจ ความส าคญั
ของโบราณสถานในนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา สอดคลอ้งกบัขอ้ท่ี 5 การศึกษาส่งเสริมใหก้ารศึกษา 
             แผนท่ี 8  แผนงานเศรษฐกิจและสังคม (แผนการเพิ่มรายไดแ้ละและอาชีพ) แผนการเพิ่มพูนรายไดใ้ห้แก่
ชุมชนซ่ึงเกิดจากเศรษฐกิจการท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัขอ้ท่ี 6 การตลาด 
             แผนท่ี 9  แผนโยกยา้ยโรงงานอุตสาหกรรมและการปรับการใชพ้ื้นที่ สอดคลอ้งกบัขอ้ที่ 1 การจดัการ
ทรัพยากรและการป้องกนัรักษา 
             แผนท่ี 10 การทบทวนนโยบายการใชท่ี้ดิน สอดคลอ้งกบัขอ้ท่ี 3 การวจิยัและเฝ้าระวงั 

จากการวิเคราะห์เอกสารพบวา่ กรมศิลปากรไดจ้ดัท าแผนแม่บทนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้
สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทเพื่อการจดัการแหล่งมรดกโลกเกือบทุกขอ้ แต่ในทางปฏิบติัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ไดต้ามแผนแม่บท  
 2. ดา้นกายภาพ  พบปัญหาคือ โบราณสถานบางแห่งเน้นเฉพาะสถาปัตยกรรมเท่านั้นขาดการให้
ความส าคญักบัพื้นท่ีโดยรอบ  การใชส้อยโบราณสถานเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท่ี์เป็นประโยชน์ของสังคมมี
การเปล่ียนแปลงผงับริเวณและน าเทคนิควิทยาการท่ีไม่เหมาะสมมาใชต้กแต่งอาคารท าให้คุณค่าและหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ลดลง  ท่ีตั้งและขอบเขตของโบราณสถานไม่ไดรั้บการสงวนรักษาอยา่งเขม้งวดโดยยินยอม
ให้มีการปลูกสร้างส่ิงแปลกปลอมและร้ือท าลายโบราณสถานเดิม  การออกแบบพื้นท่ีและส่ิงปลูกสร้างบริเวณ
โดยรอบโบราณสถานส่งผลกระทบต่อแหล่งท่ีตั้งและลดคุณค่าของพื้นท่ี พร้อมทั้งสร้างปัญหาส่ิงแวดล้อม
ให้กบัโบราณสถาน  ขาดความเขม้งวดของเจา้หนา้ท่ีในการดูแลพื้นท่ีโบราณสถานและพื้นท่ีโดยรอบจนเกิด
ความไม่เหมาะสมทางด้านกิจกรรมของชุมชนต่อการใช้พื้นท่ี ส่งผลให้โบราณสถานและพื้นท่ีโดยรอบถูก
ท าลาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ดา้นการบริหารจดัการ เพื่อให้แผนแม่บทการพฒันาพื้นท่ีนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด าเนินการ
ส าเร็จลุล่วงตรงตามวตัถุประสงคข์องการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งท่ีตั้ง ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ
และเอกชนควรประสานความร่วมมือและวางขอบเขตอ านาจความรับผิดชอบให้ชดัเจนโดยยึดแผนแม่บทเป็น
หลกัในการพฒันาพื้นท่ี 
     2. ดา้นกายภาพ  ควรให้ความส าคญับริเวณพื้นท่ีโดยรอบโบราณสถานไม่เนน้เฉพาะแต่โบราณสถาน
เท่านั้น  ไม่อนุญาตใหมี้การเปล่ียนแปลงผงับริเวณหรือตกแต่งอาคารท่ีส่งผลกระทบต่อโบราณสถาน  ท่ีตั้งและ
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ขอบเขตโบราณสถานตอ้งไดรั้บการสงวนรักษาอยา่งเขม้งวดโดยไม่ยนิยอมใหมี้การปลูกสร้างบุกรุกหรือร้ือท าลายไม่
วา่ในกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  การออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีโดยรอบโบราณสถานตอ้งมีความช านาญเฉพาะสาขามุ่งรักษา
และสงวนคุณค่าทางประวติัศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลแหล่งท่ีตั้ง ความเหมาะสมของ
พื้นท่ีก่อนการด าเนินงาน เพื่อลดผลกระทบต่อโบราณสถานและสภาพแวดลอ้ม  และตอ้งลดปัญหาการทบัซ้อน
ทางดา้นกฎหมายท่ีมีอยูห่ลายฉบบั เก่ียวเน่ืองกบัหลายกระทรวง โดยการก าหนดแนวทางการใชก้ฎหมายให้ไป
ในทิศทางเดียวกนั และควรให้ความรู้แก่ประชาชนมากข้ึน เพื่อลดการกระท าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อนัจะ
ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีโบราณสถานและแหล่งท่ีตั้ง 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีน าเสนอนวตักรรมการท าธุรกิจในธุรกิจ e-commerce โดยมุ่งเนน้การคา้ระหวา่งองค์กรกบั

องคก์ร (B2B) เน่ืองจากในปัจจุบนัมีบริษทัท่ีเป็น B2B อยูจ่  านวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
(SME) ในประเทศไทย และอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการท าการตลาด การขาย 
หรือการสร้างแบรนด ์ซ่ึงรวมถึงผูผ้ลิต (OEM) ท่ีเร่ิมใชช่้องทางผา่นทางเวบ็ไซตไ์ปสู่ตลาดหรือลูกคา้คนสุดทา้ย 
งานวิจยัน้ีไดมุ้่งเนน้การพฒันาระบบ  e-auction และ Group purchasing ในธุรกิจ B2B โดยการประมูลแบบเปิด
ราคา (e-auction)  เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการรวบรวมผูซ้ื้อและผูข้ายทัว่โลกให้มาท าการประมูลซ้ือขายผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผูเ้สนอราคาต ่าสุด  (reverse auction) จะไดสิ้ทธ์ิในการท าธุรกรรมกบัสินคา้นั้น และ Group purchasing 
เป็นแบบจ าลองท่ีใชเ้ป็นขอ้ต่อรองในการซ้ือขายสินคา้โดยการรวมกลุ่มกนัซ้ือผ่านระบบ e-commerce เพื่อให้
ไดรั้บส่วนลดหรือเง่ือนไขพิเศษอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการเพิ่มอ านาจต่อรองทางการคา้ และเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนั
ใหอ้งคก์รใหป้ระสบความส าเร็จในการลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการ โดยผลจากการวิจยัท าให้ทราบ
ถึงกระบวนการซ้ือขาย วธีิการท างาน ปัญหาหรือประโยชน์ ผลกระทบดา้นต่าง ๆ ของการซ้ือขายแบบ e-auction และ 
Group purchasing 
ค าส าคัญ: พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์, การประมูลแบบเปิดราคา, การรวมกลุ่มกนัซ้ือ 
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ABSTRACT 
This research presented an innovation in e-commerce business with focus on business-to-business 

market (B2B). There are many companies doing B2B businesses in Thailand especially small and medium 
enterprises (SME).  Internet is an effective channel for communication, marketing, sales or branding. This includes 
a manufacturing sector that activates the channel through to the final customer.  This study focused on the 
e-auction trading and group purchasing in B2B. The e-auction is the idea to bring buyers and sellers around 
the world to the auction via the Internet. People who take the lowest bid (reverse auction) will get the right to 
sell. Group purchasing is the model that aggregates volume of purchasing to obtain discount or other special 
condition and increases of bargaining power of purchasing. This is a key factor of organization to succeed in reducing 
cost of product or service. The research result led to understand the process and operation of e-auction and group 
purchasing and analyze what could be trouble or benefit. 
Keywords: e-commerce.  e-auction.  group purchasing. 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจยัหลกั ๆ ท่ีมีส่วนส่งเสริมการ

เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ แรงผลกัดนัดา้นสภาพเศรษฐกิจและทางดา้นสังคม แรงผลกัดนัดา้นเทคโนโลยี แรงผลกัดนั
ทางการตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีตอ้งการการตอบสนองลูกคา้ท่ีรวดเร็วและเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งน านวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มาสนบัสนุนหรือช่วยในการปรับปรุงส่วนผสมทางการตลาด (4P’s; product, 
price, place, promotion) ดงันั้น การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของการช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพในการบริหารงานของธุรกิจ คุณลกัษณะส าคญัหรือขอ้ไดเ้ปรียบของ e-commerce เม่ือเทียบกบัการคา้
แบบดั้งเดิม ไดแ้ก่ การมีอยูทุ่กหนแห่ง (ubiquity) โดยใชว้ิธีขายผา่นร้านคา้เสมือนบนเวบ็ไซต ์การแปลงสินคา้
ใหอ้ยูใ่นรูปของ digital product การเขา้ถึงไดจ้ากทุกท่ีทัว่โลกโดยมีมาตรฐานเดียวกนั มีความสมบูรณ์ของขอ้มูล
มากกวา่ สามารถส่งตรงไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดง่้ายและมีค่าใชจ่้ายต ่า ความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลท่ี
ซบัซอ้นไดม้ากกวา่ การรวบรวมขอ้มูลและการจบัคู่ สามารถทราบรายละเอียดของสินคา้และน ามาเปรียบเทียบ
ราคาและคุณสมบติัไดง่้ายเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ และจุดเด่นท่ีส าคญัของ e-commerce คือ สามารถท่ีจะสร้าง
การตลาดส่วนบุคคลข้ึนมาได ้(personalization) และสามารถสร้างเอกลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้
(customization)  

ส าหรับปัญหาที่ผูว้ิจยัพบในธุรกิจ B2B e-commerce คือ มีตลาดกลางพาณิชยธุ์รกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market place) อยูน่อ้ยราย รวมถึงผูข้ายและผูซ้ื้อยงัมีจ  านวนที่ไม่มากเช่นกนัเมื่อเปรียบเทียบกบัธุรกิจแบบ 
B2C (business-to-customer) และแบบจ าลองธุรกิจ (business model) ของ e-market place นั้น ยงัไม่มีพฒันา
รูปแบบการคา้ ดงันั้นเพื่อสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ B2B ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก e-commerce มากท่ีสุด เพื่อสามารถ
แข่งขนักบัผูค้า้รายอ่ืนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการวิจยัและพฒันาระบบ e-commerce ในประเทศไทย 
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โดยน าเสนอนวตักรรมการคา้ผา่น e-commerce ไดแ้ก่  1) การประมูลแบบเปิดราคา (e-auction) เป็นแนวคิดท่ี
ตอ้งการรวบรวมผูซ้ื้อและผูข้ายให้มาท าการประมูลซ้ือขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูเ้สนอราคาต ่าสุด 
(reverse auction) จะเป็นผูไ้ดสิ้ทธ์ในการท าธุรกรรมกบัสินคา้นั้นต่อไป ระบบ e-auction นั้น เป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบ e-commerce ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เช่น eBay และ Bidz ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของ e-auction 
ในรูปแบบของ C2C และ B2C ซ่ึงการการคา้แบบ e-auction นั้น จะท าให้รู้สึกมีส่วนร่วมในการท าการคา้
ร่วมกนัและเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย   2) การรวมกลุ่มกนัซ้ือ (group purchasing) เป็นแบบจ าลองท่ีใชเ้ป็น
ขอ้ต่อรองในการซ้ือขายสินคา้โดยการรวมกลุ่มกนัซ้ือเพื่อให้ไดรั้บส่วนลดหรือเง่ือนไขพิเศษอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการ
เพิ่มอ านาจการต่อรองทางการคา้ โดยศึกษาการคา้ทั้งแบบวตัถุดิบทางตรง (direct material) และวตัถุดิบทางออ้ม 
(indirect material) โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษารูปแบบการซ้ือขายแบบ e-auction และ Group 
purchasing ในธุรกิจ B2B และขอบเขตของการวิจยัคือ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช ้e-auction และ 
Group purchasing ในกลุ่มธุรกิจแบบธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) ผา่นระบบ e-commerce ในประเทศไทย ประโยชน์ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยัคือ สามารถทราบถึงกระบวนการซ้ือขาย e-auction และ Group purchasing ทราบ
ปัญหาหรือประโยชน์ และผลกระทบดา้นต่าง ๆ ของการซ้ือขายแบบ e-auction และ Group purchasing และได้
วิธีการท างานของระบบ e-auction และ Group purchasing ท่ีมีประโยชน์ มีประสิทธิภาพ ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (electronic commerce) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือกลางส าหรับ

แลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ ตวับุคคล องคก์ร หรือตวับุคคลกบัองคก์ร ทั้งน้ีเพื่อ
ช่วยสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ทวีศกัด์ิ 
กาญจนสุวรรณ, 2552)  โดย e-commerce แบบ B2B เป็นการท าธุรกรรมทางการคา้ระหวา่งองคก์รธุรกิจดว้ยกนั
เองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet) หรือเอ็กซ์ทราเน็ต (extranet) เป็นตน้ โดย 
“องค์กรธุรกิจ” ในท่ีน้ีหมายถึง องค์กรบริษทัหรือหน่วยงานทั้งท่ีหวงัผลก าไรและไม่หวงัผลก าไรเป็น
ผลตอบแทน ซ่ึงเกิดข้ึนจากแรงผลกัดนัของผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ (supplier) กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการลดค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาในการจดัซ้ือลง ตลอดจนปรับปรุงการด าเนินงานระหว่างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภยัในการติดต่อส่ือสารบนเครือข่ายมากยิ่งข้ึน และ B2B e-commerce มีแนวโนม้ผูค้า้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เช่น 
กระทรวงพาณิชยมี์โครงการ Thaitrade.com  เพื่อเป็นช่องทางในการขายของ SMEs ไทย และการคา้ของ B2B มี
แนวโนม้ของการรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัมากข้ึน เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย 
กลุ่มธุรกิจการบิน กลุ่มธุรกิจบา้นจดัสรร เพื่อร่วมกนัก าหนดนโยบายหรือมาตรฐานท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจให้
เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั   e-auction เป็นกระบวนการท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถเสนอราคาส าหรับผลิตภณัฑ์ผา่น
ทางออนไลน์หรือพอร์ทลั (portal) โดยในตลาด B2B ผูซ้ื้อมกัจะเร่ิมตน้การร้องขอผลิตภณัฑ์หรือบริการผ่าน
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ทางใบเสนอราคา (RFQ) จะมีผูข้ายแข่งขนัเพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีคุณภาพท่ีราคาดีท่ีสุดหลาย
คุณลกัษณะของการประมูลยอ้นกลบั (reverse auction) ระบบ e-auction มีขอ้ดี ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ประโยชน์ของ e-auction  
 

ประโยชน์ส าหรับผูซ้ื้อ ประโยชน์ส าหรับผูข้าย 
1.  ไดจ้ดัซ้ือสินคา้หรือบริการในราคาท่ีสะทอ้น 
      สภาวะราคาในขณะนั้นไดดี้ท่ีสุด โดยไม่  
      จ าเป็นตอ้งเจรจาต่อรองเพ่ิม 
2.   มีขั้นตอนท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัซ้ือและ 
      ตรวจสอบไดต้รงตามหลกับรรษทัภิบาล 
     (good governance) 
3.   ไดรู้้จกัผูข้ายรายใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนจากการแนะน า 
       ผูข้ายของตลาดกลางผูจ้ดัการประมูล 
4.   ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง ราคา 

1.  เพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัเน่ืองจากสามารถ  
     เสนอราคาไดห้ลายคร้ังตามท่ีตอ้งการ 
2.  สามารถทราบสถานการณ์การแข่งขนัแบบ  
     real time ทุกความเคล่ือนไหวของราคา 
3.  มีช่องทางเขา้ถึงผูซ้ื้อรายใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 
     จากการแนะน าของตลาดกลางผูจ้ดัการประมูล 
4.  สามารถเขา้ร่วมแข่งขนัดา้นราคาไดอ้ยา่ง 
     แทจ้ริง โดยไม่มีการเปิดเผยช่ือผูเ้ขา้ร่วมการ  
     ประมูล 

 

Group purchasing เป็นแบบจ าลองท่ีใช้เป็นขอ้ต่อรองในการซ้ือขายสินคา้โดยการรวมกลุ่มกนัซ้ือ
เพื่อใหไ้ดรั้บส่วนลดหรือเง่ือนไขพิเศษอ่ืน ๆ และสร้างอ านาจต่อรองในการซ้ือขาย ในปัจจุบนันิยมใชใ้นตลาด
อุตสาหกรรม (B2B market) Group purchasing เป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัให้องคก์รให้ประสบความส าเร็จใน
การลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการ ในการท า Group purchasing บางบริษทัจะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ส าหรับการเขา้ร่วมกลุ่มโดยอาจจะอนุญาตให้ตวัแทนของ Group purchasing มีอ านาจในการต่อรองหรือการท า
สัญญาในฐานะของตวัแทนบริษทั ดงัภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1  The group purchasing process 
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 Group purchasing นั้น เป็นการท าธุรกรรมแบบขายตรงจากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ (manufacturing to customer) 
โดยผูบ้ริหารระบบ e-auction และ group purchasing จะมีรายไดจ้ากค่าสมาชิกของผูข้าย (admission free) ดงั
ภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพท่ี 2  Hypothetical flow of contract administrative fees 
 
ลกัษณะส าคญัของการประสบความส าเร็จของ GPO นั้น มาจากความสามารถตกลงการซ้ือขายกนัได้

กบัซพัพลายเออร์ โดยปกติแลว้จะมีการรับประกนัการซ้ือขั้นต ่า การเจรจากบัซพัพลายเออร์นั้นจะมีข้ึนทุกปี GPO 
ต้องมีความสามารถท่ีจะโน้มน้าวและมีอิทธิพลต่อสมาชิกส าหรับการรับประกันปริมาณการซ้ือขั้นต ่ า ซ่ึง
ความสามารถของ GPO ท่ีจะส่งเสริมและยดึมัน่ต่อสัญญานั้น เป็นส่วนผลกัดนัให ้GPO ประสบความส าเร็จ 

บทบาทส าคญั 4 ประการ ท่ีมีส่วนช่วยให ้GPO ประสบความส าเร็จคือ 1) Satisfaction  2) Commitment 
of other member  3) Information exchange  และ 4) Trust 

 

วธิดี าเนินการวจิัย 
การวจิยัน้ีมุ่งเนน้การพฒันานวตักรรมตน้แบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบบ e-auction และ Group 

purchasing เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื่อศึกษาปัญหาความตอ้งการและแนวทางในการ
พฒันาเวบ็แอพพลิเคชนั โดยมีกระบวนการดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3  ขั้นตอนการวิจยั 

ขั้นตอนการวจิัย

การศึกษาภาพรวมของธุรกิจใน

ปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจ

วเิคราะห์ปัญหาและก าหนด

ความต้องการ

การออกแบบระบบและ

กระบวนการท างาน

-         ุ       (Primary Data) 
 -               (Primary Data)       ส     ณ  บบ     ึ 

   ผ           ่ไ   ไ   ฒ         บบ    บ     
      

- ศึ   ถึ        ุ ส        ณ    ธุ           ศไ  
-                 ธุ     บบ B2B        ศไ  

แนวทางการศึกษา

--------

--------

--------

ข ัน้ตอนการวจิยั

การศึกษาภาพรวมของธุรกิจใน

ปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจ

วเิคราะห์ปัญหาและก าหนด

ความต้องการ

การออกแบบระบบและ

กระบวนการท างาน

- ขอ้มูลทุติยภูมิ (Primary Data) 
 - ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก

น าผลการวิจยัท่ีได ้ไปพฒันาและออกแบบ กระบวนการ
ท างาน

- ศึกษาถึงภาพรวมอุตสาหกรรมพาณิชยธุ์รกิจในประเทศไทย
- แนวโนม้ของการคา้ธุรกิจแบบ B2B ในประเทศไทย

แนวทางการศกึษา

--------

--------

--------
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากเวบ็ไซตท่ี์
ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ  เอกสารเก่ียวกบัแนวโนม้ของธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน อตัราการขยายตวั
ของภาคอุตสาหกรรม และสัมภาษณ์กลุ่มผูซ้ื้อและกลุ่มผูข้าย บนัทึกขอ้มูลโดยการจดค าตอบ (note taking) เลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sample) ไดแ้ก่  1) กลุ่มผูซ้ื้อ เป็นพนกังานส่วนส านกังานท างานในแผนก
จดัซ้ือหรือท าหนา้ท่ีในการจดัหาซพัพลายเออร์ สัมภาษณ์เนน้ท่ีกระบวนจดัซ้ือจดัหาสินคา้ และความคิดเห็นใน
การเลือกผูข้าย   2) กลุ่มผูข้าย เป็นพนกังานท่ีท าหนา้ท่ีในฝ่ายขาย (sale department) มีหนา้ท่ีในการหาลูกคา้ 
และบริการหลงัการขาย สัมภาษณ์เน้นท่ีกระบวนการและวิธีขายสินคา้ ความคิดเห็นเร่ืองการประมูลเพื่อขาย
สินคา้ รวมถึงการยอมรับเร่ืองค่าใชจ่้ายส าหรับค่าสมาชิก 
 

ผลการวจิัย 
1.  คนไทยมองเห็นประโยชน์จากการซ้ือสินคา้และบริการผา่นอินเทอร์เน็ตซ่ึงกา้วเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง

ในชีวติประจ าวนั 
2.  9 ใน 10 คน เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ในรอบปีท่ีผา่นมา (VISA Company, 2011) 
3.  แนวโนม้การท าการตลาดแบบ B2B ผา่น online content ใหป้ระสิทธิภาพท่ีมากกวา่ และมีแนวโนม้

เติบโตอยา่งต่อเน่ือง  
4.  การวเิคราะห์เวบ็ไซต ์Alibaba และ eBay พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให ้Alibaba.com ประสบความส าเร็จ

ในธุรกิจ B2B เพราะ Alibaba key success factor (Hongkong Qing, 2008) ไดแ้ก่  ความน่าเช่ือถือ (trust)  ตลาด 
(market)  การคน้หาสินคา้ (search)  การจ่ายเงิน (pay)  และเคร่ืองมือ (tools) ดงัภาพท่ี 4  
 

                                             
 

ภาพท่ี 4  Alibaba.com (company  strategies) 
 
ส่วน eBay key success factor  ไดแ้ก่  1) First mover and fast – eBay เป็นบริษทัแรกท่ีเขา้ธุรกิจการประมูล
ออนไลน์ ท าให้สามารถช่วงชิงความไดเ้ปรียบของการเขา้มาสู่ธุรกิจ e-auction  2) Trust – ความน่าเช่ือถือเป็น
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เร่ืองส าคญัส าหรับการคา้ผา่น e-commerce ทาง eBay ไดส้ร้างระบบ Feedback ข้ึนมา และระบบเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ส่งผลให้ eBay ประสบความส าเร็จ  3) Customer co-Creation production การให้ลูกคา้มีส่วนร่วมในการหา
สินคา้มาน าเสนอขาย นอกจากจะครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้แลว้ ยงัท าใหลู้กคา้รู้สึกวา่ร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของ eBay อีกดว้ย 

5.  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ผูซ้ื้อมีความสนใจแนวคิดการซ้ือดว้ยวิธี Group purchasing 
และ e-auction  เน่ืองจากคาดหวงัวา่สามารถไดสิ้นคา้ราคาท่ีต ่ากวา่ สามารถเพิ่มอ านาจการต่อรองได ้ซ่ึงแผนก
จดัซ้ือจะมีเป้าหมายในการประเมินผลงาน (KPIs) ในการลดตน้ทุนวตัถุดิบอยูแ่ลว้ในแต่ละปี  (cost reduction) 
การไดสิ้นคา้จากการท า Group purchasing และ e-auction จะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายได ้นอกจากนั้น กลุ่มผูซ้ื้อยงั
มองวา่มีโอกาสท่ีจะไดรู้้จกักบัผูข้ายรายใหม่ ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะบริษทัขนาดเล็กจะมีโอกาสไดใ้ช้สินคา้ท่ีมี
คุณภาพดีหรือจากผูข้ายท่ีมีคุณภาพ และในมุมมองของผูบ้ริหารระดบัสูงยงัมองเห็นว่าระบบน้ีจะช่วยลดการ
ทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งได ้แต่ผูซ้ื้อท่ีเป็นบริษทัขนาดใหญ่มีความกงัวลในเร่ืองของประสิทธิภาพของผูข้ายวา่
มีมาตรฐานตามท่ีตั้งไวห้รือไม่ ผูข้ายประมาณ 50 % จะมีหนา้ร้านหรือเวบ็ไซตข์องตนเอง และผูข้ายทุกคนใช้
ช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหน่ึงในการขาย แต่ผูข้ายท่ีมีหน้าร้านเป็นของตนเองจะประสบปัญหา
เหมือนกนัคือ เม่ือคน้หาสินคา้ผา่น Google จะไม่พบร้านคา้ในหนา้แรก ผูข้ายมีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมระบบ
การซ้ือสินคา้แบบ Group purchasing และ e-auction เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายแลว้
ยงัสามารถเป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์บริษทัอีกทางหน่ึง และหากบริษทัผูข้ายสามารถบรรลุขอ้ตกลงการ
ซ้ือขายได้ จะท าให้บริษทัมียอดจ าหน่ายท่ีสูงมาก แต่กลุ่มผูข้ายมีความกังวลเร่ืองยอดประมาณการสั่งซ้ือ 
(forecast volume) วา่จะมีความแม่นย  าเพียงใด ซ่ึงหากประมาณการสั่งซ้ือไวจ้  านวนท่ีสูง แต่ปริมาณการสั่งซ้ือต ่า 
อาจส่งผลต่อการบริหารจดัการได ้ 
 

อภิปรายผลการวจิัย  
กระบวนการตน้แบบ e-auction และ Group purchasing นั้น ใหผ้ลดา้นดีต่อทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ประโยชน์

ส าหรับผูซ้ื้อนั้นเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จในการลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้
และบริการ เป็นการเพิ่มอ านาจต่อรองทางการค้า ไม่ว่าจากการได้รับส่วนลดหรือบริการพิเศษอ่ืน ๆ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัซ้ือและตรวจสอบไดต้รงตามหลกับรรษทัภิบาล (good governance) ส าหรับผูข้ายนั้น 
เป็นการเพิ่มช่องทางเขา้ถึงผูซ้ื้อรายใหม่ ๆ จากการแนะน าของตลาดกลาง โอกาสในการเปิดตลาดใหม่ และ
สามารถปรับตวัเขา้สู่ e-commerce ได ้สามารถเพิ่มยอดขายและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมมากข้ึน 

ในระบบ e-commerce นั้น มีส่วนประกอบท่ีส าคญัมากคือ มีระบบการตอบโตอ้อนไลน์ระหว่างผูซ้ื้อ
กบัผูข้าย มีการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูล การใชข้อ้มูลตอ้งไดรั้บอนุญาต ผูซ้ื้อสามารถก าหนดราคาท่ีคาดหวงั
ได ้ผูข้ายควรมีการก าหนดราคาต่อช้ินต่อปริมาณการซ้ือให้เห็นเด่นชดั เช่น ซ้ือ 10 ช้ิน ราคา 100 บาท แต่ถา้ซ้ือ 
100 ช้ิน ราคา 9,000 บาท เป็นตน้ ลูกคา้สามารถดู Profile ของตนเองไดว้่า ท่ีผา่นมามีการซ้ืออะไรไปบา้ง มี
ระบบท่ีดี สามารถป้องกนัการเขา้ถึงจากผูอ่ื้นได ้ มีระบบการคน้หาสินคา้ท่ีดี การแบ่งเป็นหมวดหมู่  ผูซ้ื้อให้
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ความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การออกแบบ รูปแบบของเวบ็ไซตค์วรจดั layout ท่ีใชง้านง่าย ไม่ซบัซ้อน 
มีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ ทนัต่อเหตุการณ์ มีสินคา้ให้เลือกมาก สามารถเปรียบเทียบได้ และสามารถ
ลงประกาศความตอ้งการสินคา้ได้ สรุปรูปแบบกระบวนการซ้ือขายแบบ e-auction และ Group purchasing ได ้
ดงัภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5  รูปแบบการซ้ือขายผา่นระบบ e-auction และ Group purchasing  
 

ข้อเสนอแนะ 
สินคา้ท่ีเหมาะส าหรับการซ้ือเป็นกลุ่มวตัถุดิบทางออ้ม (MRO) และวตัถุดิบทางตรง (direct material)  

ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ และความเฉพาะตวัในเร่ืองของการออกแบบของผลิตภณัฑ ์มีความจ าเป็นตอ้งศึกษาวิจยั 
เพิ่มเติมถึงความเป็นไปไดแ้ละแนวทางในการท า e-auction และ Group purchasing ของ Direct material  ธุรกิจ 
e-commerce มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัสู่การคา้พาณิชยธุ์รกิจแบบ m-commerce ดงันั้น ควรตอ้งศึกษาเพิ่มเติมใน
เร่ืองของ Mobile application ซ่ึงท าหนา้ท่ีส่งผล Group alert เม่ือมีสินคา้หรือบริการท่ีใกลเ้คียงกนัใหก้บัลูกคา้ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วแคบขา้วพนัผกัเพื่อเสริมสร้างอตัลกัษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย ์ 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาอตัลกัษณ์ท่ีจะน ามาใชป้ระกอบการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วแคบขา้วพนัผกั 
และวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วแคบขา้วพนัผกั เป็นการศึกษาทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณผสมกนั เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและการสังเกต  ตรวจสอบขอ้มูล
ดว้ยวธีิสามเส้า วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจ าแนก การสังเคราะห์ แลว้น าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนาและสถิติพื้นฐาน
ผลการศึกษา พบวา่ อตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินของอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน ามา
ประยกุตใ์ช ้เช่น ภูมิปัญญาคนในชุมชน ส่ิงท่ีเป็นวฒันธรรมประจ าถ่ินทั้งจากวถีิชีวติ การพูด เคร่ืองใชป้ระจ าถ่ิน 
เป็นตน้ รวมทั้งศึกษาผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง น าร่องพฒันาออกแบบสติกเกอร์ ป้ายฉลาก  
ผลิตภณัฑ ์สัญลกัษณ์/เคร่ืองหมายของกลุ่ม ออกแบบและพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี (Kios) วิเคราะห์และออกแบบ
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญเขียนแบบร่าง ท าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้เขียนแบบ 2 มิติ  และท าภาพจ าลองแบบ 3 มิติจากการ 
ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑข์า้วแคบขา้วพนัผกั พบวา่ ความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบรรจุภณัฑข์า้วแคบขา้วพนัผกั ความพึงพอใจต่อนิทรรศการเคล่ือนท่ีและความพึงพอใจดา้นการ  
 
* บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยัเร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑข์า้วแคบขา้วพนัผกัเพื่อเสริมสร้างอตัลกัษณ์ 
    สู่ตลาดเชิงพาณิชย ์  
** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
*** อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์
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พฒันาผลิตภณัฑข์า้วพนัผกัโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้งโดยเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ประเด็น โดยค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั  3.83,  3.73  และ 3.94 ตามล าดบั    
ค าส าคัญ: การออกแบบและการพฒันา, ขา้วแคบขา้วพนัผกั, อตัลกัษณ์, ตลาดเชิงพาณิชย ์ 
 
 

ABSTRACT 
 The research of design and product development Khao-Kab Khao Pan-Pak to enhance the commercialization 
of identity. The purpose is to find an identity that will be used for product design and evaluate satisfaction of consumers 
towards the design and development of Khao-Kab Khao Pan-Pak. This study combined both qualitative and 
quantitative analysis.  The instruments used questionnaires and observation which checking with a triangle. 
The data were analyzed to identify synthesis and presentation of descriptive and basic statistics.                
 The results showed that identity of the local products screen Lablae District Uttaradit Province, the 
community enterprise as applied knowledge in the community in the local culture and way of life.  Related 
case studies, navigation and design stickers label of the product, logo design and development by providing 
expert analysis and design Kios a draft. Adjusted to a 2-D image modeling and 3-D study of the satisfaction 
of the consumer to design and develop products Khao-Kab Khao Pan-Pak. The satisfaction of consumers with 
packaging Khao-Kab Khao Pan-Pak Kios is mean equal to 3.83, 3.73 and 3.94, respectively. 
Keywords:  design and development.  Khao-Kab Khao-Pan-Pak.  identity.  commercial market. 
 

บทน า 
 จากนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน ดว้ยการสนบัสนุนให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค ตามศกัยภาพทางการตลาดในระดบัต่าง ๆ คือ ระดบัชุมชน/
ภูมิภาค ระดบัชาติ และระดบัส่งออก โดยภาครัฐให้การส่งเสริมการขยายตลาด สร้างโอกาสในการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ และเช่ือมโยงผูซ้ื้อกบัผูผ้ลิต รวมถึงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีบทบาทในการน าตลาดมาช่วย
พฒันาผลิตภณัฑ์ (นโยบายรัฐบาลต่อการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP), ออนไลน์, 2555)     
สอดรับกบัแผนการด าเนินงานของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP)  ท่ีผ่านมาได้เน้นการท างาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ินตามศกัยภาพทางการ
ตลาด  2) การเสริมสร้างศกัยภาพผูผ้ลิตชุมชนและทอ้งถ่ิน  3) การบริหารจดัการงานส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชน
และทอ้งถ่ิน โดยมีแผนงานตามยุทธศาสตร์ท่ีเป็นจุดเนน้ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ประกอบดว้ยแผนงาน 3 แผนงาน 
ไดแ้ก่ การคดัเลือกและพฒันาสินคา้ตามศกัยภาพทางการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภณัฑ์ และการเพิ่ม
ช่องทางการกระจายสินคา้ (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, ออนไลน์, 2555)   
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จงัหวดัอุตรดิตถ์มีวิสาหกิจชุมชนและผูป้ระกอบการระดบัชุมชนจ านวนมาก มีการแบ่งประเภทตาม
เกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน มีผลิตภณัฑ์ท่ีโดดเด่น เช่น ผา้ทอ (ผา้ซ่ินตีนจก) ของใช้ของท่ีระลึกจากเหล็กน ้ าพี้  และ
อาหารท่ีข้ึนช่ือของทอ้งถ่ิน คือ ขา้วแคบและขา้วพนัผกัของอ าเภอลบัแล ซ่ึงกลุ่มต่าง ๆ เหล่าน้ีต่างก็พยายามจะพฒันา
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้มีอตัลกัษณ์ทั้งของตนเองและทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภท
อาหาร กรณีของขา้วแคบและขา้วพนัผกั ซ่ึงเป็นอาหารพื้นเมืองประจ าทอ้งถ่ินของชาวลบัแลท่ีมีการสืบทอดกนั
มาแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั มีการบริโภค การผลิตและจ าหน่ายในทอ้งถ่ินอ าเภอลบัแล จากการศึกษาในเบ้ืองตน้
พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอลบัแล ส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาดา้นการพฒันาและออกแบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่างหรือสร้างความโดดเด่นเฉพาะของตน 
เน่ืองจากขาดความรู้ดา้นการออกแบบและการพฒันา หรือบางกลุ่มท าไดแ้ต่ไม่สวยงาม ไม่สามารถกระตุน้การ
ซ้ือไดม้ากนกั และมีคู่แข่งทางการตลาดมาก  นอกจากน้ียงัไม่สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของตน  

ดา้นหน่วยงานภาคีต่างก็มีส่วนช่วยในการผลกัดนัเพื่อใหมี้การพฒันาและเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาดในระดบักวา้งข้ึน การออกแบบผลิตภณัฑ์โดยใชเ้ร่ือง 
อตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมาเป็นหลกัในการออกแบบนั้น วนัชยั ศิริชนะ (ออนไลน์, 2555) กล่าวไวว้า่ วฒันธรรมทุก
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นปัจจยัหลกัในการส่งผลให้ตลาดสินคา้ระดบัทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน และจาก
การศึกษาเบ้ืองตน้ในพื้นท่ีอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบปัญหา คือ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยค านึงถึง
เร่ืองการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์รูปใหม่ ๆ มากนกั จึงท าให้ไม่สามารถก าหนดราคาหรือยกระดบัสินคา้
ใหมี้ความน่าสนใจ   
 จากท่ีกล่าวมา คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์เพื่อ
เสริมสร้างอตัลกัษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย ์ แต่ในบทความน้ี ผูว้ิจยัจะขอน าเสนอเฉพาะในส่วนของการออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วแคบขา้วพนัผกัเพื่อเสริมสร้างอตัลกัษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย ์เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางใน
การช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นการออกแบบองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ดว้ยการผสมผสานความเป็นอตัลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินเขา้ไปดว้ย  โดยการศึกษาจะเป็นการทดลองน าร่องในดา้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วแคบ
ขา้วพนัผกัเพื่อเสริมสร้างอตัลกัษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย ์ ท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
ซ่ึงคาดวา่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์และเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบักลุ่มอาชีพ ตลอดจนสามารถช่วย
ในดา้นการกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชนไดม้ากยิง่ข้ึน  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อคน้หาอตัลกัษณ์ท่ีจะน ามาใชป้ระกอบการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑข์า้วแคบขา้วพนัผกั 

  2.  เพื่อออกแบบองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์า้วแคบขา้วพนัผกั  
 3.  เพื่อวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑข์า้วแคบขา้วพนัผกั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 วิสาหกิจชุมชน (small and micro community enterprise หรือ SMCE)  หมายถึง กิจการของชุมชน
เก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกูพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนั
และรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้าง
รายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวา่งชุมชน 
 อตัลกัษณ์  หมายถึง ตนหรือตวัเองมีสมบติัเฉพาะตวั ผลรวมของลกัษณะเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงท า
ใหส่ิ้งนั้นเป็นท่ีรู้จกัหรือจ าไดข้องผลิตภณัฑจ์งัหวดัอุตรดิตถ์ 
 การพฒันาผลติภัณฑ์ หมายถึง การสร้างสินคา้ข้ึนมาจ าลองแบบทุกอยา่งเหมือนของจริงโดยใชเ้ทคนิค
วธีิต่าง ๆ  
 การออกแบบ  หมายถึง  การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้หมาะสม มีความแปลก
ใหม่สวยกวา่เดิม โดยท่ีความเหมาะสมและความสะดวกสบายในการใชง้านยงัคงเหมือนเดิม หรือดีกวา่เดิม 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 การวจิยัน้ี ผูว้ิจยัยดึหลกัการออกแบบตามแนวคิดและทฤษฎีหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์การพฒันา
ผลิตภณัฑ ์แนวคิดการเสริมสร้างอตัลกัษณ์ แนวคิดวสิาหกิจชุมชน การศึกษาวฒันธรรมชุมชน ค่านิยม ความ
เป็นอยู ่อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินชุมชน ภูมิปัญญาของคนในชุมชน ดงัภาพท่ี 1 

 

                                         Input  
       
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

- ไดแ้นวคิดผลิตภณัฑท่ี์บ่งบอกความเป็นอตัลกัษณ์ 
   ทอ้งถ่ินของอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
- ไดอ้งคป์ระกอบของผลิตภณัฑข์า้วแคบและขา้วพนัผกั  
- ไดท้ราบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการออกแบบ 
   และพฒันาผลิตภณัฑฯ์ 
-  เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งวิสาหกิจ องคก์ร 
    และภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนอ าเภอลบัแล จงัหวดั
อุตรดิตถไ์ดรั้บการยอมรับมากข้ึน 
- ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ไดเ้พ่ิมช่องทางการจดั
จ าหน่าย และยอดขายเพ่ิมข้ึน 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายอ่ืน ๆ 

- สืบคน้ความเป็นอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ 
- กลุ่มผูป้ระกอบการ 
- ผูบ้ริโภค 
-  แนวคิด ทฤษฏีการออกแบบและพฒันา 
   ผลิตภณัฑ ์
 

 
   

Output 

- แนวคิด ทฤษฏีการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์
 การวิเคราะห์ ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 ด าเนินการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงรูปแบบ 

 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ระหวา่งผูป้ระกอบและผูวิ้จยั 
 การสงัเคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบแบบสามเส้า 
  

Process 

Outcome 
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ค าถามในการวจิัย  
 รูปแบบองคป์ระกอบผลิตภณัฑข์า้วแคบขา้วพนัผกัเพื่อเสริมสร้างอตัลกัษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชยค์วรเป็น
รูปแบบใด 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
การด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบผสม (mixed research) โดยท่ีบูรณาการเช่ือมโยงการวิจยัเชิง

คุณภาพ (qualitative research) และเชิงปริมาณ (quantitative research) เขา้ดว้ยกนั ดว้ยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
ทัว่ไป การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชน ดงัน้ี 

การศึกษาเชิงคุณภาพ  คดัเลือกประชากรแบบเจาะจงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร คือกลุ่มขา้ว
พนัผกัภูมิลบัแล ใชเ้วลาด าเนินการศึกษา 12 เดือน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต การจดบนัทึก
และการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อส ารวจประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ของจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลิตภณัฑ์ขา้วแคบ
และขา้วพนัผกัของกลุ่มขา้วพนัผกัภูมิลบัแล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการจดัล าดบัความส าคญัของขอ้มูล การสังเคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบแบบสามเส้า 
(triangulation) (จารีรัตน์ ปรกแกว้, 2547) โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูล 3 แหล่ง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผูร่้วม
คา้ หน่วยงานสนบัสนุน และภาควิชาการ มาศึกษาเปรียบเทียบทั้งภายใน ภายนอก และองคร์วม ในหลาย ๆ ดา้น 
แลว้น าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา  

การศึกษาเชิงปริมาณ  ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ดว้ยวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญ ไดจ้  านวนตวัอยา่ง 150 ตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑข์า้วแคบขา้วพนัผกัท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
โดยใชป้ระเด็นค าถามดา้นบรรจุภณัฑ ์ค าถามเก่ียวกบัร้านนิทรรศการเคล่ือนท่ี และดา้นการพฒันาผลิตภณัฑข์า้วพนัผกั  
 

ผลการวจิัย 
 ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัของผลิตภณัฑ์ คือ คุณสมยั  
อินค า ประธานกลุ่ม คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มขา้วพนัผกัภูมิลบัแล ไดท้ราบสถานภาพ ศกัยภาพและความ
ตอ้งการในการพฒันาของกลุ่ม การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนักบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์นกัออกแบบและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ท าความเขา้ใจผลิตภณัฑ์ ท าให้ไดข้อ้มูลประกอบการสร้างแบบร่างทางความคิด สติกเกอร์ท่ีจะใช้
เป็นองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ และโลโกของกลุ่ม โดยออกแบบตามแนวคิด เขียนแบบร่างออกมาในรูปแบบ
ทศันียภาพเป็น 3 รูปแบบ ปรับปรุงแกไ้ขจนไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม โดยเลือกรูปแบบแรกและปรับสีสัญลกัษณ์
และสีตวัอกัษรใหม่ ก าหนดให้สีชมพูแทนผลิตภณัฑ์ขา้วพนัผกั สีม่วงแทนขา้วแคบ และสีเขียวแทนหม่ีพนั ดงั
ภาพท่ี 2-3 
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ภาพท่ี 2  ตน้แบบของโลโกและสติกเกอร์ 
 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3  รูปแบบของโลโกและสติกเกอร์ท่ีเลือกใชก้บัผลิตภณัฑ์ 
 

 ส่วนการออกแบบและพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี เขียนเป็นแบบ 2 มิติ ท าภาพจ าลองแบบ 3 มิติจาก
คอมพิวเตอร์ จากนั้นท าโมเดลแบบจ าลองยอ่ส่วน  แลว้จึงน าเสนอผลงานเพื่อการน าไปผลิตหรือประชาสัมพนัธ์ 
การตรวจสอบ ทดสอบและส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงาน ดงัรูปท่ี 4 

 

   

   
 

ภาพท่ี 4  การออกแบบและพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี 
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 การพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วพนัผกัจากเดิมมี 2 สูตร คือ สูตรดั้งเดิมและสูตรสุก้ี ส่วนแป้งพนัมีสีเดียว หลงั
พฒันาแลว้ไดแ้ป้งพนัมีส่วนผสมหลากหลายข้ึน พฒันาให้ขา้วพนัผกัเป็นอาหารเพื่อสุขภาพโดยผูผ้ลิตเพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการ เช่น แต่เดิมขา้วแคบท่ีมีส่วนผสมของแป้งกบัเกลือ ก็จะใส่ไข่ลงไปเพื่อเพิ่มโปรตีน ใส่แครอท 
ฟักทอง และผกัชีฝร่ัง เพื่อเพิ่มวิตามิน เป็นตน้ ส่วนขา้วพนัผกัท่ีใส่แต่ผกัอยา่งเดียว ก็จะใส่พวกหมูบด เตา้หู้ กุง้
แหง้ หมูยอ ปลาหมึก เป็นตน้ โดยกล่ินและสีสันของแป้งพนัก็จะไดม้าจากส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติ เช่น 
สีเขียวไดจ้ากใบเตย สีม่วงจากดอกอญัชนั สีส้มจากแครอท สีแดงของน ้ าแตงโม  สีเหลืองของดอกค าฝอยหรือ
ฟักทอง สีชมพจูากแกว้มงักร เป็นตน้ และคณะผูว้จิยัไดท้ดลองท าส่วนผสมไส้ขา้วพนัใหม่อีก คือ ไส้แกงเขียวหวาน 
ผลการพฒันา ดงัภาพท่ี 5  
 

   

 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

   

 
ภาพท่ี 5   การพฒันาผลิตภณัฑข์า้วพนัผกั 

 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 79.3  เป็นเพศชายจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7  มีอายุอยูใ่นช่วง 21-30 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.7 และอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี  จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดบั อาศยัอยูใ่นจงัหวดัอุตรดิตถ์มาก
ท่ีสุด จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา คือ จงัหวดัแพร่ จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ
จงัหวดัน่าน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามากท่ีสุด จ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และอาชีพรับราชการ จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตามล าดบั มีรายไดต้  ่ากว่า/เท่ากบั 5,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 
รองลงมา คือ รายได ้5,001-10,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และรายได ้10,000 – 15,000 บาท 
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จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามล าดบั  และผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑข์า้วแคบขา้วพนัผกัเพื่อเสริมสร้างอตัลกัษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย ์ ดงัตารางท่ี 1-3 
 
ตารางท่ี 1  ความพึงพอใจต่อบรรจุภณัฑข์า้วแคบและขา้วพนัผกั  

                                                                                                                               (n = 150) 

ด้านบรรจุภัณฑ์และฉลากข้าวแคบและข้าวพนัผกั X  SD ระดับ 

ด้านบรรจุภัณฑ์    
1. ภาชนะบรรจุภณัฑ์เหมาะสม 3.93 0.748 มาก 
2. ความสามารถในการรองรับสินคา้ 3.81 0.689 มาก 
3. รูปภาพท่ีใชเ้หมาะสมส่ือถึงผลิตภณัฑ์ 3.82 0.696 มาก 
4. การรับรองมาตรฐานของบรรจุภณัฑ์ 3.81 0.727 มาก 
รวม 3.84 0.715 มาก 

ด้านฉลากภัณฑ์    
5. ฉลากระบุรายละเอียดผลิตภณัฑค์รบถว้น 3.84 0.803 มาก 
6. รูปภาพท่ีใชเ้หมาะสมและส่ือถึงผลิตภณัฑ์ 3.81 0.692 มาก 
7. ขนาดตวัหนงัสือเหมาะสมกบัฉลาก 3.78 0.759 มาก 
8. การเลือกใชสี้ฉลากสามารถส่ือถึงสีขา้วแคบและขา้ว
พนัผกั 

3.86 0.769 มาก 

9. การจดัองคป์ระกอบฉลาก 3.79 0.782 มาก 
รวม 3.82 0.761 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.83 0.741 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1  พบว่า ความพึงพอใจต่อบรรจุภณัฑ์ขา้วแคบและขา้วพนัผกัของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจต่อดา้นบรรจุภณัฑ์มากกวา่ดา้น
ฉลากภณัฑ ์ และพบวา่ ภาชนะบรรจุภณัฑ์เหมาะสมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก รองลงมา คือ รูปภาพท่ีใชเ้หมาะสม
ส่ือถึงผลิตภณัฑ ์ส่วนดา้นฉลากภณัฑ ์มีความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีความพึงพอใจต่อการเลือกใช้
สีฉลากสามารถส่ือถึงสีขา้วแคบและขา้วพนัผกัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ฉลากระบุรายละเอียดผลิตภณัฑ์
ครบถว้นอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจต่อร้านนิทรรศการเคล่ือนท่ี  
                                                                                                                                                  (n = 150) 

ด้านร้านนิทรรศการเคลือ่นที่ X  SD ระดับ 

1. ขนาดนิทรรศการเคล่ือนท่ีเหมาะสม 3.73 0.682 มาก 
2. นิทรรศการเคล่ือนท่ีเป็นตวัแทนท่ีสามารถส่ือสารกบั  
    ผูบ้ริโภค 

3.68 0.659 มาก 

3. ความสะดวกในการซ้ือ 3.75 0.732 มาก 
4. การออกแบบ (design) เหมาะสมกบัขา้วพนัผกัและ 
    กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

3.81 0.699 มาก 

5. สีท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 3.77 0.743 มาก 
6. สามารถรับรู้ขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดจ้ากนิทรรศการ 
    เคล่ือนท่ี 

3.71 0.738 มาก 

7. อุปกรณ์การท าขา้วพนัผกัเหมาะสมกบัรูปแบบของ   
    นิทรรศการเคล่ือนท่ี  

3.68 0.689 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.73 0.706 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2  พบวา่  ความพึงพอใจต่อนิทรรศการเคล่ือนท่ีของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงมีความพึงพอใจต่อการออกแบบ (design) วา่เหมาะสมกบัขา้วพนัผกัและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในระดบัมาก รองลงมา คือ สีท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และความสะดวกใน
การซ้ือ ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 3   แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นการพฒันาผลิตภณัฑข์า้วพนัผกั  
                                                                                                                                                  (n = 150) 

ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์ข้าวพนัผกั X  SD ระดับ 

1. รสชาติขา้วพนัผกั 3.87 0.698 มาก 
2. สีสันอาหารจากสมุนไพรธรรมชาติ 3.93 0.711 มาก 
3. ราคาขา้วพนัผกั 3.90 0.749 มาก 
4. ความสะอาด ขั้นตอนการผลิต 3.93 0.769 มาก 
5. ความน่าเช่ือถือผลิตภณัฑ์ 4.05 0.683 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.94 0.722 มาก 
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จากตารางท่ี 3  พบวา่ ระดบัความพึงพอใจดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วพนัผกัของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีความพึงพอใจดา้นความน่าเช่ือถือผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก รองลงมา คือ พึงพอใจ
ต่อสีสันอาหารจากสมุนไพรธรรมชาติและความสะอาด ขั้นตอนการผลิตในระดบัมากเท่ากนั ผูต้อบแบบสอบถามมี
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อขา้วพนัผกัไส้แกงเขียวหวานวา่เผด็เกินไป ปริมาณต่อห่อนอ้ย และบรรจุ
ภณัฑค์วรใชสี้ใหน่้าสนใจมากกวา่น้ี  

 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการสืบคน้อตัลกัษณ์ท่ีจะน ามาใชป้ระกอบการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วแคบและขา้วพนั
ผกั (วตัถุประสงคข์อ้ 1)  พบวา่ ผลิตภณัฑ์ขา้วแคบและขา้วพนัผกัของกลุ่มภูมิลบัแล ไดข้อ้สรุปดา้นอตัลกัษณ์ท่ี
เหมาะสมท่ีน ามาปรับใชใ้นการออกแบบสติกเกอร์ โลโกของกลุ่มและร้านนิทรรศการเคล่ือนท่ีคือ ให้มีรูปของ
หมอ้ท่ีใชใ้นการท าขา้วพนัผกั จดัรูปทรงสัญลกัษณ์และตวัอกัษรใหมี้ความคลา้ยกบัแบบตวัอกัษรลา้นนา เลือกใชสี้ท่ี
เป็นส่ือและสัญลกัษณ์แทนหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงองค์ประกอบท่ีไดท้ั้งหมดเกิดข้ึนมาจากภูมิปัญญา และได้
ร่วมกนัคิดวิเคราะห์กบัคนในพื้นท่ี  แลว้จึงน าไปสู่การออกแบบท่ีส่ือและบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสุภาวี  ศิรินคราภรณ์ (ออนไลน์, 2555) เสนอแนะว่า ศิลปินหรือนกัออกแบบปัจจุบนันั้นจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงปรัชญาธรรมชาติ เพื่อก าหนดแนวทางในการสร้างสรรคท่ี์แสดงผา่นคุณค่าทางดา้น
สติปัญญา คุณค่าทางดา้นจิตใจ คุณค่าทางความงาม ตลอดจนสามารถสร้างความสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ใน
สังคมยุคร่วมสมยัในปัจจุบนั อนัเป็นลกัษณะของความกลมกลืนกนัระหว่าง “ภูมิปัญญาและสุนทรียภาพใน
ลกัษณะของชาติพนัธ์ุ”  และสอดคลอ้งกบัปิยวรรณ คา้ก ายาน (2548, 43) ไดข้อ้สรุปและเสนอแนะวา่ ขา้วแคบ
ขา้วพนัผกัควรมีการเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และพฒันาใหเ้ป็นอาหารส าหรับผูม้าเยือน ใชเ้ป็นของ
ฝากส าหรับนกัท่องเท่ียวดว้ย  
 การออกแบบองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวแคบและข้าวพนัผกั (วตัถุประสงค์ข้อ 2)  
คณะผูว้ิจยัร่วมกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภณัฑ์อาหารกลุ่มภูมิลบัแล ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล 
จงัหวดัอุตรดิตถ์ บุคคล/องค์กรภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการศึกษาจากตวัอย่างการออกแบบสติกเกอร์และองค์ประกอบท่ี  
จะช่วยส่งเสริมผลิตภณัฑท่ี์มีความคลา้ยคลึงกนั กรณีนิทรรศการเคล่ือนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งน ามาวิเคราะห์และออกแบบโดย
ให้มีอตัลกัษณ์ของกลุ่มและเพื่อให้มีความทนัสมยั ซ่ึงธีรชยั สุขสด (2544, หนา้ 88) ไดก้ล่าวถึงหลกัการออกแบบ
ผลิตภณัฑไ์วว้า่ ความปลอดภยั ความแข็งแรง ความสะดวกสบายในการใช ้ความสวยงามน่าใช ้ บ ารุงรักษาง่าย
และขนส่งสะดวก เป็นตน้  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของวฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน และคณะ (ออนไลน์, 2555)  
พบวา่ การสร้างช่ือตราสินคา้น าเอาลกัษณะของศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัมาเป็นแนวคิดหลกั โดยใชว้ฒันธรรม
ดา้นภาษาและเอกลกัษณ์เฉพาะของผลิตภณัฑ์ท่ีรู้จกักนัมาแต่เดิม และองค์ประกอบในการออกแบบตราสินคา้ 
น าแนวคิดท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัมาก าหนดเป็นโครงสร้าง น าเสนอวิธีการแปรรูปสินคา้และการใช้
งานของสินคา้ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายใหม่   กระบวนการต่อมาไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญก าหนดร่างทางความคิด เขียน
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แบบร่าง ท าการปรับปรุงแกไ้ข เขียนเป็นแบบ 2 มิติ แล้วท าภาพจ าลองแบบ 3 มิติจากคอมพิวเตอร์ และช่วย
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของช้ินงาน  
 การวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ข้าวแคบและข้าวพนัผกั 
(วตัถุประสงคข์อ้ 3)  จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และใชแ้บบสอบถามกบัผูบ้ริโภค/ลูกคา้ พบวา่ มีความพอใจ
ในระดบัมาก  จากการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบรรจุภณัฑ์ขา้วแคบและขา้วพนัผกั  ความพึงพอใจ
ต่อนิทรรศการเคล่ือนท่ี  และความพึงพอใจดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วพนัผกัโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 
ประเด็น  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.83, 3.73 และ 3.94  ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของรจนา  จนัทราสา (2554) 
และอปัสร  อีซอ (2554)  ท่ีมีผลความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญประเมินดา้นการออกแบบตราสัญลกัษณ์และการสร้าง
ความมีเอกลกัษณ์อยู่ในระดบัมาก คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.63 และการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสวยงามน่าสนใจ มี
เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแตกต่างไปจากคู่แข่งขนัสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัธุรกิจได ้30-90%  
 จากการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถตอบวตัถุประสงค์ทั้งสามประการ และตอบสนองต่อความตอ้งการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดเ้ป็นท่ีพอใจในระดบัมาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าเอาตน้แบบจากการพฒันาและ
ออกแบบบรรจุภณัฑไ์ปใชไ้ด ้ ซ่ึงกลุ่มภูมิลบัแลไดน้ าสติกเกอร์และโลโกประจ ากลุ่มไปใชก้บัผลิตภณัฑ์ขา้วแคบ
และขา้วพนัผกั และน าเอาร้านคา้นิทรรศการเคล่ือนท่ีมาใชป้ระกอบการออกงานมหกรรมแสดงสินคา้ งานประชุมสัมมนา
ภายในจงัหวดั  ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ กลุ่มภูมิลบัแลไดน้ าสูตร วิธีการ ส่วนประสมท่ีผา่นการพฒันาปรับปรุง
ไปใชใ้นการผลิตและจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ทั้งในพื้นท่ีจงัหวดัและต่างจงัหวดั  สามารถช่วยส่งเสริมดา้นการตลาด
และเพิ่มยอดขายไดม้ากข้ึน  ตน้แบบองค์ประกอบและช้ินงานท่ีเกิดจากการศึกษาคร้ังน้ีไดส่้งมอบให้กบักลุ่มผู ้
ร่วมวจิยัคือกลุ่มภูมิลบัแลน าไปใชข้ยายผลและเป็นการเรียนรู้ของกลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืน ๆ  ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

  1.  กลุ่มผูร่้วมทดลองในการวจิยั ควรมีการศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้/ ตลาด ดา้นการออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการน ามาประกอบการออกแบบและพฒันาให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาด 

  2.  กลุ่มวิสาหกิจอ่ืน ๆ ท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ของตน ต้องคิด
ประยกุตแ์ละคน้หาอตัลกัษณ์ของตนใหพ้บ เพื่อสร้างการจดจ าและความแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาวจิยัในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนในประเภทผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ  เน่ืองจาก 
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้และมีปัญหาในดา้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑอ์ยูม่าก 

2.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารอาหารท่ีเป็นเมนูสุขภาพ เพื่อแนะน าเมนู 
ท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม 
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3.  กระบวนการศึกษาวจิยัควรมีการด าเนินการแบบองคร์วม โดยใหมี้องคก์รภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม 
กิจกรรมหรือร่วมท างานกบัทีมวจิยัดว้ย 

4.  การพิจารณาและคดัเลือกกลุ่มท่ีร่วมวจิยั ควรใหเ้ป็นไปในลกัษณะความสมคัรใจและมาจากความ 
จ าเป็นและความตอ้งการของกลุ่มต่าง ๆ  
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 
LEGAL MEASURES CONCERNING ON LIQUOR 

CONSUMER PROTECTION 
 

อุมาพร  พงศ์โสภิตานันท์* 
Umaporn Phongsophitanan 

 

บทคดัย่อ 
ประชากรในประเทศไทยมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาเป็นเวลานานนบัจากอดีต มกัใชด่ื้มเพื่อ

เฉลิมฉลองในงานพิธีมงคลหรือพิธีอวมงคลต่าง ๆ หรือความเช่ือท่ีวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถใชแ้ทนยา
บ ารุงร่างกายหรือรักษาโรคได ้ เป็นผลให้อตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากรไทยมีอตัราเพิ่ม
สูงข้ึนทุก ๆ ปี โดยประเทศไทยมีอตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สูงเป็นอนัดบัท่ี 5 ของโลก และมีแนวโนม้วา่
จะเพิ่มสูงข้ึนอีก ผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีทั้งต่อสุขภาพของผูด่ื้ม ผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีรัฐจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาผูท่ี้ป่วย และผลกระทบต่อวฒันธรรมท่ีดีงามของ
ประเทศไทย หากปล่อยใหป้ระชาชนหรือเยาวชนด่ืมแอลกอฮอล์โดยไม่มีการควบคุม ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาและ
ความเสียหาย ประเทศไม่สามารถพฒันาหรือเจริญกา้วหนา้ไดท้ดัเทียมประเทศอ่ืน ดงันั้น ในการประกอบธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการควบคุม ตลอดจนการหา
มาตรการท่ีเป็นธรรมในการให้ความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้เหมาะสมและมีความชดัเจน
มากยิง่ข้ึน 

จากการวิจยั พบวา่ ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ตลอดจนการควบคุมการประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยูม่าก แต่ในความเป็นจริงกลบัพบวา่ ไดเ้กิดปัญหาใน
การใช้มาตรการดงักล่าวหลายประการดว้ยกนั กล่าวคือ กฎหมายท่ีใชใ้นการคุม้ครองและควบคุมผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลย์งัขาดความชดัเจน ผูใ้ชแ้ละผูถู้กบงัคบัใชเ้กิดความสับสนจนน าไปสู่การไม่เห็นความส าคญั และยงั
พบปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดเขตพื้นท่ีการจ าหน่ายและสถานท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัญหาการก าหนด
อายุขั้นต ่าของผูซ้ื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัญหาเก่ียวกบัวนัและเวลาท่ีอนุญาตให้ผูป้ระกอบการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ปัญหาเก่ียวกับบทก าหนดโทษทางอาญา เช่น โทษปรับ และปัญหาท่ียงัไม่มีการก าหนดให้
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ดัเป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั   
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอนัจะมีผลให้มาตรการในการคุ้มครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมอตัราการบริโภคได้ จึงจะต้องมีการแก้ไขบทบญัญติัของ
กฎหมายบางประการ เพื่อให้สอดคล้องกบัการให้ความคุม้ครองและควบคุมผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริงในสถานการณ์ปัจจุบนั 
ค าส าคัญ: การคุม้ครองผูบ้ริโภค, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  
 

ABSTRACT 
 The Thai population has been drinking alcohol for such a long time from the past. Alcohol is used in 
celebration or festival including auspice or misfortune ceremony saved for the belief that alcohol may be used 
for its tonic or curing property. These behaviors have resulted in increasingly high consumption rate of Thai 
population including among those youth and female group. In particular, Thailand is currently ranked as the 
5th highest alcohol consumption rate in the world tending to increase through the sales amount which has also 
increased every year regardless of the awareness that alcohol consumption can lead not only to various health  
problems of drinkers but also to negative consequences to socio-economic condition requiring the state to 
have burden on treatment cost for patients and other persons affected by such consumption. It can be seen that 
if people or youth are allowed to freely consume alcohol without any intervention or protection, serious 
problems and damages can be anticipated and at the end, the country will not be able to develop as its 
population are addicted to alcohol. It is therefore necessary to put in place certain measures to deal with 
traders in alcohol industry and to seek for fair legal measures to provide appropriate and clearer alcohol 
consumer protection. 
 Findings from the research indicate that Thailand has enacted various pieces of legislation and regulations 
relating to alcohol consumer protection and control of alcohol industry. But in practice, however, there are 
many problems in respect of the enforcement of those legal measures including ambiguity of the laws aimed 
to protect consumer and control alcohol consumption, uncertainty among law enforcement entities and 
persons subject to such legislations resulting in negligence to such measures. More specifically, problems 
found relate to determination of distribution zone and consuming place, minimum age of buyer, date and time 
allowed for trader to sell alcohol, penalty and fine, none of the provision categorizing alcohol as unsafe 
product. These problems reflect shortcomings of such measures in terms of protection and enforcement 
efficiency and yet failure to practically control alcohol consumption.  
 Therefore, in order to solve those problems with an aim to strengthen measures for efficiently protecting 
alcohol consumer and controlling consumption rate, there is a need to amend certain statutory provisions, that 
is, by amending such relating to distribution and consuming zone, age limit to be not lower than 18 years old, 
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determination of appropriate date and time for distribution, increase of severity of punishment against violator 
and categorize alcohol as unsafe product. These are intended to establish efficient and proper measures for 
alcohol consumer protection under current situation. 
Keywords: consumer protection.  liquor.  
 

บทน า   
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนบัถือศาสนาพุทธ ซ่ึงถือวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นการ

ผิดศีลหน่ึงในห้าขอ้ของพุทธศาสนา  อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยกลบัเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีอตัราการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นปริมาณสูงเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก สาเหตุส าคญัประการหน่ึง ไดแ้ก่ ประชาชนไทยมี
ความผกูพนักบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มานานนบัตั้งแต่ในอดีต โดยใชด่ื้มเพื่อเฉลิมฉลองในงานพิธีมงคลต่าง ๆ 
หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทดแทนยาเน่ืองมาจากความเช่ือ ดว้ยเหตุน้ี ความตอ้งการให้สังคมไทยปลอดจาก
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งแทจ้ริงจึงเป็นเร่ืองท่ีกระท าไดไ้ม่ง่ายนกั  ปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็น
หน่ึงในปัญหาส าคญัดา้นการสาธารณสุขระดบัโลก เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นหน่ึงในส่ีปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีไดรั้บ
การเน้นย  ้าในการประชุมด้านการป้องกนัและการควบคุมโรคไม่ติดต่อของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
ดงันั้น ความพยายามร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในทุกระดบั ทั้งใน
ระดบัโลก ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ ตามแนวทางในแผนยุทธศาสตร์ระดบัโลกเพื่อลดการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลจึ์งมีความส าคญั 

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสังคมไทยเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มเยาวชน
และประชากรเพศหญิง และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีทั้งผล
โดยตรงต่อสุขภาพของผูด่ื้ม และอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตจากโรคเร้ือรัง เช่น ระบบทางเดินอาหารอกัเสบ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งท่ีอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนผลกระทบท่ีร้ายแรงอีกประการหน่ึง ไดแ้ก่ 
อตัราการเพิ่มของอุบติัเหตุ การเสียชีวติและการบาดเจ็บหรือพิการจากอุบติัเหตุ ทั้ง ๆ ท่ีประเทศไทยจดักิจกรรม
รณรงคเ์พื่อลดปัญหาดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเทศกาล อยา่งไรก็ตาม ความพยายามแกไ้ขปัญหาดงักล่าวกลบั
ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 

นอกจากปัญหาอนัเน่ืองมาจากการเกิดอุบติัเหตุ ยงัพบปัญหาการใชค้วามรุนแรงภายในครอบครัวท่ีมี
สมาชิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการใช้ความรุนแรงต่อผูอ่ื้น จากปัญหาสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมากมาย สะทอ้นให้เห็นวา่ แมป้ระเทศไทยมีนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดอตัรา
การบริโภค ทั้งนโยบายทางเศรษฐกิจหรือสังคม การรณรงค์จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือแมแ้ต่การออก
มาตรการทางกฎหมายเพื่อใชใ้นการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมไปถึงบทลงโทษต่อผูก้ระท า
ผดิก็ตาม แต่อตัราการบริโภคของชาวไทยยงัมีอตัราสูงข้ึนเร่ือย ๆ ในทุกปี จึงตอ้งมีการทบทวนและตรวจสอบวา่ 
ประเทศไทยมีมาตรการท่ีเหมาะสมพอหรือไม่ท่ีจะลดอตัราการบริโภค หรือควรจดัให้มีมาตรการควบคุมเร่ือง
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ดงักล่าวเป็นพิเศษ เพื่อให้ปัญหาและผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวติของประชาชนลดลงไปดว้ย 

กฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ฉบบัแรกของประเทศไทยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา ก่อให้เกิดกระแสต่ืนตวัต่อการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
เป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม แมส้าระส าคญัของพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวมุ่งเนน้ท่ีการควบคุมการผลิตและ
การจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การบ าบดัรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผูติ้ดแอลกอฮอล์ และการก าหนดบทลงโทษ
ผูก้ระท าผิดหรือฝ่าฝืนในการผลิตและจ าหน่าย แต่มีประเด็นท่ีควรให้ความส าคญัเช่นกนั ไดแ้ก่ มาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความขดัแยง้ทางกฎหมาย
ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการเยยีวยาความเสียหายตามกฎหมายเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค  
 การวจิยัน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์อง
ประเทศไทย เพื่อเสนอแนะใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นประเทศไทยได้
อยา่งเหมาะสม 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 
 2.  เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์
 3.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 4.  เพื่อศึกษาวเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 5.  เพื่อศึกษาคน้ควา้มาตรการท่ีเหมาะสมใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 ปัจจุบนัมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นท่ีการ
ควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในขณะท่ีมาตรการทางกฎหมายดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ยงัมีไม่มากพอและขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเกิดปัญหาความซ ้ าซ้อนของกฎหมาย จนท าให้การ
บงัคบัใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สมควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกนัและการลดผลกระทบจากปัญหาท่ีมีต่อประชาชนใน
สังคม 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 การด าเนินการวิจยัใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (documentary research) โดยคน้ควา้จากเอกสาร และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ  

 
ขอบเขตของการวจิัย 

เนน้แนวทางการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยอา้งอิงจากพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค
และการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 253 ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2515 เป็นตน้  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ท าใหท้ราบความเป็นมาและความส าคญัของมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ 
2.  ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์
3.  ท าใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
4.  ท าให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์
5.  ท าใหไ้ดม้าตรการท่ีเหมาะสมใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 

ผลการวจิัย 
ปัญหาท่ีพบในส่วนของประเด็นความขดัแยง้ทางกฎหมายเก่ียวกบัพื้นท่ี/เขตการจ าหน่ายและการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ปรากฏข้ึนเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจในการตรวจสอบการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ก่สถานประกอบการต่าง ๆ ไดเ้ขา้ตรวจสอบผูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลท่ีจดัข้ึน
เป็นประจ าทุกปี เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์ ซ่ึงส่วนใหญ่สถานท่ีจดังานดงักล่าวจะอยู่ในพื้นท่ีของ
หน่วยงานราชการ แต่ร้านคา้ท่ีร่วมงานในพื้นท่ีดงักล่าว จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงหากอาศยัอ านาจตาม
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ท่ีก าหนดวา่ ห้ามจ าหน่ายและด่ืมเคร่ืองด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์
ภายในพื้นท่ีของสถานท่ีราชการแลว้ ก็ตอ้งถือวา่ห้ามมิให้จ  าหน่ายหรือด่ืมโดยเด็ดขาด แต่ผูป้ระกอบการกลบัมี
การกล่าวอา้งถึงใบอนุญาตในการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นการชัว่คราวท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 
อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซ่ึงขอใบอนุญาตอย่างถูกตอ้ง ท าให้เจา้หน้าท่ีท่ี
ด าเนินการตรวจสอบไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได ้ 
เท่ากบัว่าบทลงโทษไม่มีสภาพบงัคบัเลย เน่ืองจากกฎหมายทั้งสองฉบบัขดัแยง้กนั รวมถึงประเด็นในการ
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บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ภายในสถานท่ีราชการด้วยเช่นกนั ซ่ึงเม่ือมีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ภายในสถานท่ีราชการดงักล่าว ผูป้ระกอบการจะจดัพื้นท่ีเพื่อให้ลูกคา้นั่งด่ืมภายในร้านคา้ของตนซ่ึงอยู่ใน
สถานท่ีราชการดว้ยเช่นกนั จึงถือเป็นความผิดต่อพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อีก
กรณีหน่ึง 

ประเด็นความแตกต่างในบทบญัญติักฎหมายมีปรากฏให้เห็นในเร่ืองอายุขั้นต ่าในการห้ามจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กล่าวคือ พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 บญัญติัวา่ ภายใตบ้งัคบับทบญัญติั
แห่งกฎหมายอ่ืน ไม่ว่าเด็กยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผูใ้ด จ  าหน่าย แลกเปล่ียน หรือให้สุราหรือบุหร่ีแก่เด็ก เวน้
แต่เป็นการปฏิบติัทางการแพทย ์ซ่ึงในมาตรา 4 ของพระราชบญัญติัน้ี ให้นิยามค าวา่ “เด็ก” วา่เป็นบุคคลซ่ึงมี
อายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการสมรส แต่ในขณะท่ีพระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก าหนดห้ามจ าหน่ายแก่บุคคลอายุต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลท่ีมึนเมาจน
ครองสติไม่ได ้ดงันั้น ในแง่ของการบงัคบัใชอ้าจท าให้ประชาชนไม่แน่ใจวา่ควรจะปฏิบติัตามกฎหมายฉบบัใด 
ซ่ึงหากเกิดกรณีท่ีมีผูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 
ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แลว้มีพนกังานเจา้หน้าท่ีเขา้ด าเนินการตรวจสอบ ผูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ดงักล่าวอาจกล่าวอา้งถึงพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท่ีไม่ถือวา่การกระท าของตนเป็น
ความผดิได ้ 

ปัญหาของมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัวนั/เวลาการจ าหน่ายและการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
ไม่สอดคลอ้งกนั เน่ืองจากมีหน่วยงานที่มีบทบาทหนา้ที่ในการให้ความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคและควบคุมการ
จ าหน่ายหลายแห่ง จึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการในการคุม้ครองผูบ้ริโภคอยูห่ลายฉบบัในเร่ืองของการ
ก าหนดวนั/เวลาการจ าหน่ายและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทั้งกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญติั
สุรา  พ.ศ. 2493 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีกรมสรรพสามิตบงัคบัใช ้หรือประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 253 ท่ีออกมา
บงัคบัใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ท่ีก าหนดให้สถานประกอบการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเวลา หรือแมแ้ต่
ประกาศของส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองการก าหนดวนัห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 แต่ละฉบบัมีหลายหน่วยงานน ามาบงัคบัใชข้ึ้นอยูก่บัวา่
หน่วยงานใดจะใชก้ฎหมายฉบบัใดเป็นหลกั บางคร้ังท าใหเ้กิดปัญหาวา่ผูบ้งัคบัใชห้รือผูถู้กบงัคบัใชไ้ม่ทราบวา่
มีกฎหมายของหน่วยงานอ่ืนบงัคบัใชอ้ยูเ่ช่นกนั เพราะขาดการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และประสานความร่วมมือ 
เพื่อใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ราบขอ้กฎหมาย ไดแ้ก่ การขดัแยง้กนัของกฎหมาย
ในแง่วนั/เวลาจ าหน่ายและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น ตามความในพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 กฎ กระทรวง
ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2504) ก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทท่ี 3 หรือประเภทท่ี 4 ขายสุราไดเ้ฉพาะภายในเวลา
ตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 14.00 น. และตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 02.00 น. ของวนัถดัไป แต่ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 253 
ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2515 ก าหนดห้ามมิให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 6 จ าหน่ายสุรา
ทุกชนิดในเวลาอ่ืน นอกจากตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 14.00 น. และตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 24.00 น. เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต
จากผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติส าหรับกรุงเทพมหานคร และผูว้า่ราชการจงัหวดัส าหรับจงัหวดัอ่ืน จึงเห็นไดว้า่
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เวลาของการส้ินสุดการจ าหน่ายในช่วงเวลาท่ีสองนั้นแตกต่างกนั ผูป้ระกอบธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
จึงสามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการกอบโกยผลประโยชน์จากการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์ลงัเวลา 24 นาฬิกาได ้ 

อีกปัญหาท่ีพบจากการซ ้ าซ้อนของกฎหมาย ไดแ้ก่ ปัญหากฎหมายออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองการก าหนดวนัห้ามขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552 ห้ามมิให้ผูใ้ดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา 
และวนัเขา้พรรษา ยกเวน้การขายในโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม ซ่ึงหากพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่า 
กฎหมายห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งวนั แต่หากมีผูป้ระกอบการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวนั
ส าคญัทางศาสนาดงักล่าว แต่จ าหน่ายแค่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. และ 17.00 น. ถึง 24.00 น. โดยถือวา่ได้
ปฏิบติัตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 253 ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.  2515 จึงอาจท าให้เกิดความสับสน
ไดว้่ากรณีดงักล่าวผูป้ระกอบการกระท าความผิดหรือไม่ ควรถือกฎหมายฉบบัใดเป็นหลกั เจา้หน้าท่ีของรัฐ
อาจจะไม่สามารถลงโทษผูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์จ าหน่ายในวนัส าคญัทางศาสนาดงักล่าวได ้

ส าหรับประเด็นการก าหนดไม่ให้จ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา  วนั
อาสาฬหบูชา  และวนัเขา้พรรษา ซ่ึงถือเป็นวนัส าคญัทางศาสนานั้น ผูว้ิจยั เห็นว่ามีวนังดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์นอ้ยเกินไป  แมว้่าจะเป็นการสอดคลอ้งตามหลกัพุทธศาสนาซ่ึงไม่ตอ้งการให้ประชาชนจ าหน่าย
หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และเป็นส่ิงท่ีดีก็ตาม แต่ในสภาพความเป็นจริงของปัญหา ตวัเลขการเกิดอุบติัเหตุ
ทางการจราจรหรือปัญหาจากการทะเลาะเบาะแวง้อนัเน่ืองมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีเพิ่มสูงข้ึน กลบั
เป็นช่วงวนัหยดุเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต ์ อนัเป็นช่วงวนัหยุดยาวท่ีประชาชนต่างเดินทางกลบับา้น
เพื่อไปพกัผ่อนกบัครอบครัว ตวัเลขการเกิดอุบติัเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บจะอยูใ่นอตัราท่ีสูงมากทุกปีและมีแต่
จะเพิ่มสูงยิ่งข้ึน แมว้่าจะมีการรณรงคจ์ากภาครัฐและภาคเอกชนเพียงใดก็ตาม เพราะระหวา่งเดินทางทั้งผูข้บัข่ี
และผูโ้ดยสารสามารถหาซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ตลอดเส้นทาง และตลอดระยะเวลาท่ีเดินทางในช่วง
เทศกาลดงักล่าว จึงเห็นควรให้มีการสนบัสนุนการงดการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานตเ์ช่นเดียวกบัในวนัส าคญัทางศาสนาดว้ยเช่นกนั 

 ปัญหาของมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึงตามปกติ 
สาระส าคญัของกฎหมายต่าง ๆ มกัมุ่งเนน้ท่ีการควบคุมการผลิต จ าหน่าย การบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูผูติ้ดแอลกอฮอล ์
แต่จะพบว่าขาดประเด็นส าคญัอีกประการหน่ึงซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัมาก ไดแ้ก่ มาตรการเยียวยา
ความเสียหายหายท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงถือเป็นประเด็นใหญ่ท่ีควรให้ความส าคญั เพราะ
ปัจจุบนัหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น ผูข้บัข่ีรถยนต์มีการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์จนมึนเมา ต่อมาไดเ้กิดอุบติัเหตุทางรถยนต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์นของ
ผูเ้สียหาย ผูเ้สียหายตอ้งเรียกร้องค่าเสียหายกนัเป็นคดีทางแพ่งระหวา่งผูเ้สียหายและคู่กรณี ซ่ึงภาระการพิสูจน์
จะตกแก่ผูเ้สียหาย กล่าวคือ ผูเ้สียหายตอ้งสืบหาพยานและหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อใชพ้ิสูจน์ว่าความเสียหายท่ีตน
ไดรั้บเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้น ถือว่าเป็นภาระท่ีล าบาก เน่ืองจากฝ่ายท่ีไดรั้บความเสียหาย
นอกจากตอ้งสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นแล้ว การจะได้รับการเยียวยาทดแทนกลบัตอ้งเป็นฝ่ายของตนท่ีมี
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หน้าท่ีตอ้งพิสูจน์อีกว่าอีกฝ่ายมีความผิด และการก าหนดค่าเสียหายตามกฎหมายแพ่งในปัจจุบนัของประเทศ
ไทยมีไม่มากเพียงพอท่ีจะชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริง เพราะในสภาพความเป็นจริงนั้นความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงไม่ไดมี้แต่เพียงชีวิตและทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่ผลกระทบท่ีตามมาจากการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิ์นคือสภาพความเสียหายต่อจิตใจอนัเกิดแก่บุคคลท่ีรัก ยอ่มตอ้งก่อใหเ้กิดความเสียใจต่อฝ่ายผูเ้สียหายอยู่
แลว้ จึงถือวา่มีความส าคญัมาก 

หากมีการก าหนดใหเ้คร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ดัเป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัอีกประเภทหน่ึงไดแ้ลว้ ผลประโยชน์
ท่ีตามมาจะเกิดแก่ผูเ้สียหาย กล่าวคือ เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้
ท่ีไม่ปลอดภยั จะเท่ากบัเป็นความรับผิดทางแพ่งของผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสินคา้ เพราะหลกัของความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ไดน้ าหลกัของความรับผดิโดยเคร่งครัดน ามาปรับใชใ้นการพิสูจน์ความผิด ผูเ้สียหาย
ไม่มีภาระหนา้ท่ีตอ้งพิสูจน์หรือสืบหาพยานหลกัฐานดว้ยตนเองเพื่อพิสูจน์ความผิดของผูท่ี้ก่อให้เกิดความเสียหาย 
เพียงแต่แสดงให้เห็นว่ามีความเสียหายเกิดข้ึนเท่านั้น  ดงันั้น หากเกิดอุบติัเหตุ ผูเ้สียหายอาจฟ้องร้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนจากผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้  ซ่ึงอาจท าให้ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการตระหนกั ไม่อยากถูกฟ้องเรียก
ค่าเสียหายมากมาย อาจลดปริมาณการผลิต หรือมีการติดขอ้ความค าเตือนถึงภยัอนัตรายอนัเกิดจากการบริโภค
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน   

แมว้า่จะมีการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์าอยา่งยาวนาน 
แต่ปัญหาท่ีพบอีกประการหน่ึง คือ การขาดการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ราบถึงขอ้กฎหมาย  ดว้ยมีบุคลากรไม่เพียงพอและขาดการประสานความร่วมมือ  ท าใหปั้จจุบนั
จึงยงัพบสภาพปัญหาการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยไม่รู้ว่ามีกฎหมายดงักล่าวอยู ่เช่น ประกาศของคณะปฏิวติั 
ฉบบัท่ี 253 ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2515 ห้ามมิให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 6 จ  าหน่าย
สุราทุกชนิดในเวลาอ่ืน นอกจากตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 14.00 น. และตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 24.00 น. กฎหมายดงักล่าว
แมจ้ะมีการบงัคบัใช้มาเกือบส่ีสิบปีแล้วก็ตาม แต่จากการสอบถามผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะรายยอ่ย กลบัไม่ทราบวา่มีกฎหมายดงักล่าวบงัคบัใชอ้ยู ่

สภาพบทลงโทษท่ีไม่รุนแรงจะมีผลโดยตรงต่อการฝ่าฝืนกฎหมายจากผูป้ระกอบธุรกิจจ าหน่ายแอลกอฮอล ์
ดงัเห็นไดจ้าก กฎกระทรวงฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 ท่ีก าหนดให้
ผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทท่ี  3 หรือประเภทท่ี  4 จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ไดเ้ฉพาะภายในเวลาตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 14.00 น.  และตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 02.00 น. ของวนัถดัไป หากมีการฝ่า
ฝืน ผูก้ระท าจะมีความผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้สิบบาท เห็นไดช้ดัวา่บทบญัญติัในเร่ืองค่าปรับแทบไม่มี
ผลหรือมีสภาพบงัคบัไดเ้ลยในสภาพการขยายตวัของเศรษฐกิจในปัจจุบนั หรือกรณีตามความในพระราชบญัญติัสุรา 
พ.ศ. 2493 (มาตรา 19)  ก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทท่ี 1 ห้ามมิให้ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตเก็บหรือรักษาสุราประเภทท่ีไดรั้บอนุญาตให้ขายไว ้ณ ท่ีอ่ืน นอกจากท่ีซ่ึงระบุไวใ้นใบอนุญาต เวน้
แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานสรรพสามิต (มาตรา 21) หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
แต่โดยส่วนใหญ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหจ้ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจจ าหน่าย
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเป็นมูลค่ามาก จึงอาจกล่าวไดว้า่ค่าปรับ
จ านวนไม่เกินห้าร้อยบาทถือว่าน้อยมาก และไม่อาจท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจเกิดความย  าเกรงในบทลงโทษแต่
อยา่งใด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ยกเลิกกฎหมาย 
      - ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 253 ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2515 ก าหนดห้ามมิให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตขาย
สุราประเภทท่ี 3 ถึง 6 ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยสุราหรือบุคคลใดซ่ึงกระท าการเพื่อประโยชน์ของผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตขายสุราดงักล่าว จ าหน่ายสุราทุกชนิดในเวลาอ่ืน นอกจากตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 14.00 น. และ 17.00 น. 
ถึง 24.00 น. เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติส าหรับกรุงเทพฯ และผูว้่าราชการจงัหวดั
ส าหรับจงัหวดัอ่ืน 
      - กฎกระทรวงฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2504 ) ออกตามความใน พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 ก าหนดให้ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประเภทท่ี 3 หรือประเภทท่ี 4 ขายสุราไดเ้ฉพาะภายในเวลาตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 14.00 น. และตั้งแต่ 
17.00 น. ถึง 02.00 น. ของวนัถดัไป 
 2.  แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมในการบงัคบัใชไ้วใ้นพระราชบญัญติัควบคุม 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 เพียงฉบบัเดียว 
       - ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ โดยไม่รวมถึงบุคคลซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะดว้ยการสมรส 
       - ก าหนดวนัห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ห้ามมิให้ผูใ้ดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวนัมาฆบูชา 
วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา ยกเวน้การขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม และ
ขายแก่บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย  
        - ก าหนดเวลาห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวนัท่ีมิใช่วนัส าคญัทางศาสนาตามท่ีก าหนดใน
พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้จ  าหน่ายไดต้ั้งแต่ 11.00 น. ถึง 14.00 น. และ 17.00 น. ถึง 
24.00 น.  
 3.  เพิ่มบทลงโทษท่ีรุนแรงและมีประสิทธิภาพ โดยทัว่ไปการฝ่าฝืนกฎหมายของประชาชนมีแนวโนม้
ลดลงเม่ือประชาชนเกิดความย  าเกรงในบทลงโทษท่ีรุนแรง โดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2504) ออกตาม
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 ก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประเภทท่ี 3 หรือ 4 ขายสุราไดเ้ฉพาะเวลาตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 
14.00 น. และ ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 02.00 น. ของวนัถดัไป หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินห้าสิบบาทแทบไม่มีสภาพบงัคบั ค่าปรับน้อยมากเม่ือเทียบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั และในการ
ด าเนินคดีเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ่ึ์งมีบทก าหนดโทษทั้งปรับและจ าคุก แต่ในความเป็นจริงพบวา่มีแค่การ
ลงโทษปรับเท่านั้น ไม่พบวา่มีการลงโทษจ าคุกต่อผูก้ระท าผดิ 
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 4.  ก าหนดใหเ้คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัไวใ้น พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ถือเป็นการให้ความส าคญักบัการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งของ
บริโภคหากเกิดความเสียหายข้ึน เน่ืองจาก พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ไดใ้ห้ความหมายของคดี
ผูบ้ริโภคไวว้า่  “คดีแพง่ตามกฎหมายเก่ียวกบัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั...”  
      - ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์อนัเป็นผลเน่ืองมาจากความ
เสียหายต่อร่างกาย สุขภาพอนามยัของผูเ้สียหาย  
      - ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ หากผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย  สามี  ภริยา  บุพการี หรือ
ผูสื้บสันดานของบุคคลนั้น ชอบท่ีจะไดรั้บค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 
       - ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายท่ี
ผูเ้สียหายไดรั้บ การท่ีผูป้ระกอบการรู้ถึงการไม่ปลอดภยัของสินคา้ การด าเนินการของผูป้ระกอบการเม่ือทราบ
วา่สินคา้เป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ผลประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขนัของธุรกิจการให้บริการ

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์นประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลท่ี
ไดม้าจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ ทั้ง
ทางดา้นราคาและพฤติกรรมการแข่งขนัดา้นท่ีไม่ใช่ราคา ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณแสดงลกัษณะโครงสร้างตลาดของสินเช่ือเช่าซ้ือ โดยใชข้อ้มูล “รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือ” และ 
“ยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือก่อนหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ” ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2553 โดยพิจารณาระดบัการ
กระจุกตวัท่ี 5 และ 10  พบวา่ ลกัษณะโครงสร้างตลาดของธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือมีอตัราการกระจุกตวัของผูป้ระกอบการ
อยูใ่นระดบัสูง สินคา้สามารถใชท้ดแทนกนัได ้ ความสามารถในการเขา้หรือออกจากตลาดมีอุปสรรคในส่วน
ของเงินลงทุนท่ีตอ้งใชเ้ป็นจ านวนมาก จึงสรุปไดว้า่ ธุรกิจท่ีให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมี์โครงสร้างตลาด
เป็นตลาดแข่งขนั ส าหรับพฤติกรรมการแข่งขนั ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางจะใชก้ลยุทธ์ในการ
แข่งขนัทั้งกลยุทธ์ทางดา้นราคา และกลยุทธ์การแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคาควบคู่กนัไป ส่วนผูป้ระกอบการขนาดเล็ก
จะเนน้การใชก้ลยทุธ์การแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคาเป็นกลยทุธ์หลกัในการแข่งขนั 
ค าส าคัญ: โครงสร้างตลาด, สินเช่ือเช่าซ้ือ 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the market structure and competitive behavior of car 
leasing in Thailand. The data used in this research were divided into two parts: primary data derived from 
interviews with business leases and secondary data collected and quantitatively analyzed.  Primary data aimed   
to study price based and non-price based competitive behaviors. Secondary data aimed to study the market 
structure as measured by the degree of concentration of car leasing. Information on "income from hire 
purchase" and "hire-purchase receivables before allowance for doubtful accounts" since 2001 to 2010 had a 
concentration level at 5 and 10. The findings showed the concentration ratio of operators at a high level. The 
service providers were substitutable. The ability of coming in and out of the business was difficult due to a 
large amount of required fund. In conclusion, the hire purchase and leasing had a competitive market structure 
and the large and medium sized service providers used both price based and non-price based competitive 
strategies, while the small sized providers emphasized mainly on the non-price based completive strategies. 
Keywords: market structure.  leasing. 

 

บทน า 
ธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

สามารถแบ่งประเภทของผูป้ระกอบการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจขายรถยนต์ กลุ่ม
บริษทัเงินทุน และกลุ่มบริษทัลีสซ่ิง โดยช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ผูป้ระกอบการท่ีมีบทบาทส าคญั  
ในธุรกิจการให้สินเช่ือเพื่อเช่าซ้ือรถยนต ์ คือ กลุ่มบริษทัเงินทุน แต่ภายหลงัวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 
บริษทัเงินทุนทยอยปิดกิจการหรือควบรวมกิจการเป็นจ านวนมาก กอปรกบัในปี 2547 ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชยป์ระกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าแบบลีสซ่ิงได ้ส่งผลให้จ  านวนบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตท่ี์เป็นธนาคารพาณิชยมี์จ านวนเพิ่มมากข้ึน และไดเ้ขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรม
ประเภทน้ีมากข้ึน 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าธุรกิจการให้เช่าซ้ือรถยนต์ในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงดา้น
โครงสร้างตลาดตลอดมา โดยปัจจุบนัไดมี้ผูป้ระกอบการทั้งท่ีเป็นธนาคารพาณิชยแ์ละไม่ใช่ธนาคารพาณิชยเ์ขา้
มาด าเนินธุรกิจน้ี จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาวา่ โครงสร้างตลาดในปัจจุบนัของธุรกิจน้ีเป็นโครงสร้างตลาด
แบบใด โดยเฉพาะเม่ือธุรกิจดงักล่าวเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเขา้ใจซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ
ก ากบัดูแล และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการท่ีจะไดมี้การติดตามและใชป้ระโยชน์จากการวเิคราะห์ธุรกิจน้ี 
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กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั  ส่วนแรกเป็นแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างตลาด 

หมายถึง ลกัษณะการกระจายของการผลิตและจ านวนของหน่วยผลิตในตลาด  ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนด
สภาวะของหน่วยผลิต โดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและผลการด าเนินงานของหน่วยผลิต ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อโครงสร้างตลาด ไดแ้ก่ 

1. การกระจุกตวัของอุตสาหกรรรม พิจารณาการกระจายของผูผ้ลิตท่ีมีอยูใ่นตลาดเพื่อให้ทราบถึงอ านาจ
ทางการตลาด (market power) หรือระดบัการแข่งขนัทางธุรกิจ หากธุรกิจใดมีค่าการกระจุกตวัสูง หมายถึง 
อ านาจทางการตลาดจะอยู่ท่ีผูผ้ลิตท่ีเป็นรายใหญ่รายเดียวในตลาด เป็นลกัษณะตลาดผกูขาด แต่เม่ือใดท่ีผูผ้ลิต
เพิ่มข้ึน อ านาจทางการตลาดหรืออ านาจผกูขาดของแต่ละหน่วยก็ยอ่มนอ้ยลงตามผูผ้ลิตท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ของตลาดแข่งขนั การวดัการกระจุกตวัของตลาดหรืออุตสาหกรรม จะเป็นขอ้มูลทางสถิติอยา่งยอ่ ๆ เก่ียวกบั
ลกัษณะการกระจายตามขนาดของผูผ้ลิต นิยมใชก้นัอยู ่ 2 วิธี ไดแ้ก่ การวดัการกระจุกตวับางส่วน และการวดั
การกระจุกตวัโดยรวม 

2. จ านวนผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาด ถา้ในตลาดประกอบไปดว้ยผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นจ านวนมาก อ านาจทาง
การตลาดของแต่ละหน่วยผลิตก็นอ้ย 

3. ลกัษณะของสินคา้และจ านวนของสินคา้ ถา้สินคา้ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ
ก็จะเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ในทางตรงกนัขา้มถา้สินคา้ในตลาดดงักล่าวมีลกัษณะแตกต่างจากสินคา้อ่ืน ๆ หรือ 
ไม่มีสินคา้ของผูข้ายรายใดท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงท่ีสามารถน ามาใชท้ดแทนได ้ตลาดนั้นก็จะเป็นตลาดผกูขาด 

4.  ลกัษณะการเขา้สู่ตลาดหรือออกจากตลาด (free entry) ถา้ตลาดท่ีผูผ้ลิตรายใหม่ ๆ สามารถเขา้สู่ตลาด
หรือออกจากตลาดไดอ้ยา่งเสรีโดยปราศจากขอ้ก าหนดทางกฎหมาย หรือขอ้จ ากดัดา้นเงินลงทุนท่ีใชใ้นการด าเนิน
กิจการ ตลาดดงักล่าวนั้นก็จะเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ในทางตรงกนัขา้มถา้การเขา้มาของผูผ้ลิตรายใหม่ไม่สามารถ
เขา้สู่ตลาดไดโ้ดยง่าย ตลาดนั้นก็จะเป็นตลาดผกูขาด 

แนวคิดท่ีสอง ทฤษฏีพฤติกรรมการแข่งขนั สามารถแบ่งรูปแบบการแข่งขนัได ้ 2 รูปแบบ คือ 1) 
พฤติกรรมการแข่งขนัดา้นราคา เป็นพฤติกรรมการแข่งขนัของผูผ้ลิตท่ีให้ความส าคญักบัราคาสินคา้ของหน่วย
ธุรกิจ โดยใช้วิธีการลดราคาสินคา้ลงเพื่อกระตุน้ยอดจ าหน่ายสินคา้ให้เพิ่มสูงข้ึน 2) พฤติกรรมการแข่งขนัท่ี
ไม่ใช่ราคา เป็นพฤติกรรมท่ีผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมพยายามเขา้ไปมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อและผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรม โดยไม่อาศยัการเปล่ียนแปลงราคา เช่น การส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาความเป็นมาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขนัของธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนตใ์นประเทศไทย 
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วธิดี าเนินการวจิัย 
 ศึกษาความเป็นมาตั้งแต่เร่ิมมีธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตใ์นประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 
ถึงปี พ.ศ. 2553  ในส่วนโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขนัของบริษทัจะศึกษาบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์นประเทศไทยช่วงปี 2544 – 2553 ของบริษทัท่ียื่นเอกสารต่อทางราชการ 
จ านวน 30 บริษทั เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวมีความเปล่ียนแปลงของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ในประเทศไทย    
ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมแรกของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ จนกระทัง่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าแบบลีสซ่ิงในปี 2547  และบริษทัท่ีน ามาศึกษาเป็นบริษทัท่ีมีส่วนแบ่ง
การตลาดของธุรกิจเช่าซ้ือมากกวา่ร้อยละ 80  

การวเิคราะห์ข้อมูล  แบ่งการวเิคราะห์ไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างตลาด จ านวน
ผูผ้ลิต มูลค่าการขายของสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต์ั้งแต่เร่ิมด าเนินการในประเทศไทยและพฤติกรรมการแข่งขนัของ
ผูผ้ลิตทั้งทางดา้นราคา (price competition) และพฤติกรรมการแข่งขนัดา้นท่ีไม่ใช่ราคา (non-price competition) 
และการวิเคราะห์ระดบัการกระจุกตวัของธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ โดยน าขอ้มูล “รายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือ” 
และ “ยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ” ช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2544-2553 โดยวธีิการ 4 แบบ คือ 

 
วธีิที ่1 อตัราการกระจุกตวับางส่วน (concentration Ratio: CR)  

   CRk =     
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โดยท่ี CRk  คือ อตัราส่วนการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมจ านวน k หน่วยธุรกิจ   Si  คือ ส่วนแบ่งตลาด
ของแต่ละหน่วยผลิต   i คือ หน่วยธุรกิจหน่วยท่ี 1, 2, 3, .., n   k คือ จ านวนหน่วยธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียงจากใหญ่
ไปเล็กจ านวน 1, 2, .., k,    n คือ จ านวนหน่วยธุรกิจทั้งหมดในอุตสาหกรรม 

 
วธีิที ่2 ดชันี Herfinadahl-Hirschman (Herfindahl-Hirschman index: HHI)  

    HHI      =  


n

 1i

2

) /(  TSi  

  โดยท่ี Si คือ ปริมาณการจ าหน่ายของหน่วยผลิตท่ี i   i คือ หน่วยธุรกิจหน่วยท่ี 1 , 2 , 3, .. , n    T คือ
ยอดขายรวมทั้งหมดของอุตสาหกรรม    n คือ จ านวนหน่วยธุรกิจทั้งหมดในอุตสาหกรรม  
 

วธีิที ่3  ดชันี Comprehensive Concentration (comprehensive concentration index: CCI)  

   CCI   =     j

n

j

ji yyy 
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2

2  

โดยท่ี yi   คือ มูลค่าของแต่ละหน่วยผลิต หรือมูลค่าท่ีแต่ละหน่วยผลิตครอบครองหรือขนาดของหน่วย
ผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 1    yj คือ มูลค่าของแต่ละหน่วยผลิต หรือมูลค่าท่ีแต่ละหน่วยผลิตครอบครองหรือขนาด
ของหน่วยผลิตท่ี j     j คือ 2, 3, …,n     n คือ จ านวนหน่วยผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรม 
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วธีิที ่4 Theil’s Method หรือ Entropy Index (E)  

   E  =   si Log si 

โดยท่ี si  คือ  ส่วนแบ่งโดยเปรียบเทียบของแต่ละหน่วยผลิตซ่ึง  =  มูลค่าท่ีแต่ละหน่วยผลิตถือครอง/ 
มูลค่าทั้งหมดของตลาด 

เม่ือหน่วยผลิตทุกหน่วยในตลาดมีขนาดไม่เท่ากนั ซ่ึงแสดงวา่ตลาดมีการผกูขาด เมื่อ E = 0 แสดงวา่ 
อุตสาหกรรมมีการผกูขาดโดยหน่วยผลิตรายเดียว และ E จะมีค่าสูงสุด เม่ือ si = 1/n นัน่คือตลาดมีการแข่งขนัสมบูรณ์ 
 

ผลการวจิัย 
โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขนัของธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 – 2553 

ศึกษาจากค่าดชันีการกระจุกตวัท่ีค านวณได ้พบวา่ ช่วงปี 2544 เป็นตน้มา ค่าดชันีการกระจุกตวัมีแนวโนม้สูงข้ึน 
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากผูน้ าตลาดสามารถมีสัดส่วนการครอบครองตลาดไดม้ากกวา่ร้อยละ 67 
เม่ือพิจารณาค่า Concentration Ratio: CR ส าหรับการวดัค่าดชันีการกระจุกตวัอ่ืน ๆ ท่ีค  านวณ ไดแ้ก่  Herfindahl 
Hirschman Index: HHI, Comprehensive Concentration Index: CCI และ Entropy Index: EI  พบวา่ มีแนวโนม้
เช่นเดียวกนั นัน่คือ ผูน้ าตลาดสามารถมีส่วนแบ่งตลาดท่ีเพิ่มข้ึนและมีขนาดหน่วยธุรกิจท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงถือว่ามี
อตัราการกระจุกตวัค่อนขา้งสูง โดยอาจเทียบได้ว่าตลาดมีความโน้มเอียงไปทางตลาดผูกขาด แต่เน่ืองจาก
องคป์ระกอบของโครงสร้างตลาดไม่สามารถมองค่าอตัราการกระจุกตวัเพียงอยา่งเดียวโดยมีองคป์ระกอบดา้น
อ่ืนดว้ย ไดแ้ก่ 1) จ  านวนผูข้าย ถือวา่ธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมาก และในทุก ๆ ปี 
ผูป้ระกอบการท่ีครองส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดแทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลงของต าแหน่งของผูน้ าตลาด มีเพียง
ผูป้ระกอบการท่ีมีอนัดบัรองลงมาหรือเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางเท่านั้นท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีการแข่งขนั
ในเกณฑสู์ง เพื่อใหไ้ดค้รองส่วนแบ่งตลาดท่ีเหลือจากผูป้ระกอบการขนาดใหญ่   2) ลกัษณะของสินคา้ สามารถ
ใช้ทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์  ดงันั้นผูป้ระกอบการได้มีการพฒันาให้เกิดความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และ
บริการ เช่น การเสนอรูปแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค การรุก
ตลาดสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ การปรับปรุงบริการให้สามารถอนุมติัสินเช่ือไดร้วดเร็วมากข้ึน รวมถึงการขาย
พ่วงบริการทางการเงินอ่ืน ๆ  3) การกีดกนัการเขา้สู่ตลาด พบวา่ อุปสรรคส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ คือ 
ดา้นเงินทุน เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีสูง ดงันั้นผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้ง
มีเงินทุนเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และรักษาสภาพคล่องของกิจการ รวมทั้งรองรับความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกรณีเป็นลูกหน้ีท่ีไม่อาจก่อให้เกิดรายได้  จึงสรุปได้ว่า โครงสร้างตลาดของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์นประเทศไทยเป็นโครงสร้างตลาดท่ีค่อนไปทางตลาดแข่งขนั 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
การศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขนัของธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์จะพบว่า 

จ  านวนผูป้ระกอบการในธุรกิจมีจ านวนมาก แต่จากการศึกษาอตัราการกระจุกตวัโดยใช ้Concentration ratio จะ



677 

 

พบวา่ อุตสาหกรรมน้ีมีการกระจุกตวัค่อนขา้งสูง โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ 5 รายแรก จะมีส่วนแบ่งตลาดสูง
กวา่คู่แข่งขนัรายอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม อนัดบัการครองส่วนแบ่งตลาดของผูป้ระกอบการจะมีการ
สับเปล่ียนในแต่ละปี โดยผูป้ระกอบการท่ีเคยอยูใ่นกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ถูกแยง่ส่วนแบ่งตลาดจากผูป้ระกอบการ
รายเล็กหรือรายใหม่จนท าใหย้า้ยอนัดบัไปเป็นกลุ่มผูป้ระกอบขนาดกลางหรือเล็ก ในขณะท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการ
รายใหม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทเพิ่มข้ึนในธุรกิจอย่างมาก ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาภาวะการแข่งขนัในกลุ่มผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะพบว่ามีการแข่งขนักนัเองภายในกลุ่มสูง จากอตัรา Herfindahl index ซ่ึงมีค่า
ใกลเ้คียง 1/n โดยใชก้ลยุทธ์การแข่งขนัทั้งท่ีใชร้าคาและไม่ใชร้าคา ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บ
การบริการท่ีดีภายใตร้าคาท่ีต ่า ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายใดเขา้มากีดกนัการเขา้มาแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
รายใหม่ แต่บริษทัขนาดใหญ่มีความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนเม่ือเทียบกบับริษทัเล็ก สามารถกีดกนัการแข่งขนั
ไดใ้นระดบัหน่ึง อยา่งไรก็ตาม หากคู่แข่งรายใหม่หรือรายเล็กเดิมมีฐานเงินทุนท่ีแขง็แกร่งและมีตน้ทุนทางการเงินต ่า 
ก็สามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดและเขา้มามีบทบาทส าคญัในธุรกิจน้ีได ้ ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ โครงสร้างตลาดและ
พฤติกรรมการแข่งขนัของธุรกิจการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์นประเทศไทยเป็นโครงสร้างตลาดค่อนขา้งไปทาง 
“ตลาดแข่งขนั” โดยมีผูป้ระกอบการรายใหญ่ 5 ราย ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่าคู่แข่งรายอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผูป้ระกอบการดงักล่าวในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัเองอย่างรุนแรง จึงท าให้ผูบ้ริโภค
ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันดังกล่าว แต่หากผู ้ประกอบการรายใหญ่รวมตัวกัน จะท าให้เกิดกลุ่ม
ผูป้ระกอบการท่ีมีอ านาจการตลาดค่อนข้างสูง และท าให้การแข่งขนัหมดไป ทางการควรเข้ามาหาวิธีเพื่อ
ป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวเพื่อประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคและสังคมโดยรวม 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. หากสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการให้เช่าซ้ือทั้งหมดภายในตลาดจะสามารถ

หาส่วนแบ่งตลาดท่ีมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
2. ประเภทของสินคา้ท่ีท าการเช่าซ้ือยงัมีสินคา้ประเภทอ่ืน เช่น รถมอเตอร์ไซค ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงปัจจุบนั

มีผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาด าเนินธุรกิจค่อนขา้งมาก ดงันั้นการศึกษาธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือในสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากรถยนต ์น่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคและทางการมากยิง่ข้ึน 

3. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาในดา้นของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูเ้ลือกใหบ้ริการเช่าซ้ือรถยนต ์ซ่ึงจะท า
ใหภ้าพรวมของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตมี์ความชดัเจนข้ึน ทั้งในดา้นผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค 
 

บรรณานุกรม 
คชินทร์  สุกุมลจนัทร์.  (2542).  กำรวิเครำะห์อุปสงค์รถยนต์น่ังในประเทศไทย.  วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
  



678 

 

ไตรภพ  ไตรสุวรรณ.  (2548).  โครงสร้ำงตลำดและพฤติกรรมกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์. 
วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์. 

เทวญั  วชิิตะกุล.  ( 2545).  กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงตลำดและปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อกำรท ำประกนัภัยรถยนต์น่ัง 
ส่วนบุคคลภำคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหำนคร.  วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2547, 6 ตุลาคม).  ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เร่ือง กำรอนุญำตให้ธนำคำร 
พำณชิย์ประกอบธุรกจิให้เช่ำซ้ือและให้เช่ำแบบลีสซ่ิง.   

_______.  (2553).  สินเช่ือเช่ำซ้ือรถยนต์ (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: www.bot.or.th [2554, 1 มิถุนายน]. 
 นราทิพย ์ ชุติวงศ.์  (2548).  ทฤษฏีเศรษฐศำสตร์จุลภำค (พิมพค์ร้ังท่ี 8).  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพแ์ห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
นิภาพรรณ  ปิดทองค า.  (2546).  โครงสร้ำงตลำดและพฤติกรรมกำรแข่งขันของธุรกจิเช่ำซ้ือรถยนต์กรณีศึกษำ 

ในเขตลพบุรี.  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, 
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

พิสิทธ์  ตนัมหาพราน.  (2540).   โครงสร้ำงตลำด พฤติกรรม และผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรพำณชิย์ใน  

ประเทศไทยในช่วงก่อนและหลังกำรเปิดเสรีทำงกำรเงิน.  วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์, บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ภตัตรา  จตุพรสัมฤทธ์ิ.  (2535).   โครงสร้ำง บทบำท และปัญหำของธุรกจิลิสซ่ิงในประเทศไทย.  วทิยานิพนธ์ 
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

เมธยา  สาครเยน็. (2547).  โครงสร้ำงตลำดและพฤติกรรมกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรให้สินเช่ือเช่ำซ้ือ 
รถยนต์ในประเทศไทย. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

วรพฒัน์  เมฆสวรรค.์  (2545).  โครงสร้ำงตลำดและปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังขนำดใหญ่ 

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร.  วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุปรียา ควรเดชะคุปต.์  (2550).  เศรษฐศำสตร์จุลภำคข้ันสูง.  กรุงเทพฯ:  ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะ 
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อ านวยเพญ็  มนูสุข.  (2527).  เศรษฐศำสตร์โครงสร้ำงและพฤติกรรมของอุตสำหกรรม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์
  ก่ิงจนัทร์การพิมพ.์ 
Kotler, P.  (1994).  Marketing management.  New York:  Prentice-Hall. 
Mc Carthy, E. J., & Perreault, W. D.  (1990).  Applications basic marketing: A managerial 

approach (10 th ed.).  Homewood,  IL:  Van Hoffman Paess. 



679 

 

READING HABITS OF ENGLISH MAJOR STUDENTS: 
BASIS FOR IMPROVING TEACHING STRATEGIES 

 
Hope Christina H. Deita* 

 

ABSTRACT 
 Reading influences the extent and accuracy of information as well as the attitudes, morals, beliefs, 
judgment and action of readers. This research was conducted to investigate the reading habits of English 
major students at Sripatum University-Chonburi Campus.  The respondents for this research were 165 
students enrolled in the English for Business Communication Program. Survey questionnaires were randomly 
distributed to participants from first year to fourth year. The results indicated that they read more than 20 Thai 
reading materials and less than 5 English reading materials a year, spent an average of 2 hours every week 
preferably in the evening in their bedroom and revealed poor reading habits in terms of frequency, strategy, 
goal and preferences both in Thai and in English.  Furthermore, family, availability of reading materials and 
attitudes towards reading in English were factors to have affected their reading habits. Among the preferred 
reading materials were magazines, online fashion and entertainment articles, advertisements and story books.  
Interactive reading strategies, increased reading time, and a large exposure to reading materials may provide 
basis for improving reading habits. The data from this research could be used to aid in identifying teaching 
strategies that would help improve the students' reading performance. 
Keywords: reading habits.  teaching strategies.  reading materials.  reading attitude. 
 

INTRODUCTION 
 Reading has been described as the art of interpreting printed and written words (Tella, 2007, citing 
Devarajan & Gray, 1989). It is regarded as one of the most effective processes of conscious learning. According    
to Devarajan and Gray, as cited in Tella (2007), reading influences the extent and accuracy of information as 
well as the attitudes, morals, beliefs, judgment and action of readers.  These authors postulate that “a creative 
 and pragmatic education involving the habit of personal investigation requires self study to be followed  
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by self thinking and analysis”.Strivastar, cited in Tella (2007), self study, i.e. reading at one’s own accord 
requires a habit which is technically known as reading habit. It has been asserted that a child can know much 
about his own environment only if exposing him/her to reading books, newspapers, and magazines. As the 
child is exposed to reading and develops the love for books, he/she finds it easier to explore the wealth of human 
experience and knowledge. During childhood, it is possible that children miss the opportunity of getting in 
touch with books and find it difficult to form reading habit at the later years. This is based on the belief that 
reading children become reading adults. Frequent reading is related to the development of sophisticated language 
structures; higher levels of comprehension, improved word analysis skills, and fluency in significant amounts 
of voluntary reading are associated with greater interest and skill development. 
 Furthermore, reading is a very important issue which is not only about enjoyment but a necessity, the 
basic tool of education (Makotsi, 2005, cited in Tella, 2007). Reading makes way for a better understanding 
of one’s own experiences and it can be an exciting voyage to self discovery. It is the art of interpreting printed 
and written words, the most effective process of conscious learning which influences the extent and accuracy 
of information as well as the attitudes, morals, beliefs, judgment and action of readers. The term “reading habit” 
refers to the behaviour which expresses the likeness of reading of individual types of reading and tastes of 
reading (Sangkaeo, cited in Tella, 2007). It is a pattern with which an individual organizes his or her reading. 
Reading is important for everybody in order to cope with new knowledge in a changing world – that of the 
technological age. The ability to read, therefore, is at the heart of self education and lifelong learning. 
 Despite this recognition of the importance of reading, many Thai students are not successful in reading, 
and their reading ability is unsatisfactory. Wisaijorn (2008) cited studies conducted revealing that the reading 
ability of Thai students is below the minimum criterion. Furthermore, she also mentioned findings of studies 
conducted that the common problems of Thai students in reading are: vocabulary, grammar knowledge, sentence 
structure, poor reading skills, and lack of appropriate reading strategies. In addition to that, it is a common 
observation that when reading in English, the students placed a strong emphasis on translation into Thai and 
the use of dictionaries to understand texts. As seen in the teaching experiences, Thai students need to develop 
techniques to improve their reading ability.  
 Students at the university level need to understand textbooks, articles, or magazines written in English     
to acquire knowledge and gather information for both their careers and their academic studies. At present, 
English Major Students can answer low-level comprehension questions but are still struggling with critical- 
level questions. There is also an evident need to increase their reading speed. These results are evident in the 
TOEIC scores of English Major Students. Their TOEIC scores showed the need to improve not only their vocabulary 
and grammar skills but their reading speed and comprehension skills at the same time. The researcher perceives 
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that the poor reading skills of the students can be attributed to their reading habits. How many of them read 
English reading materials for pleasure? How much time do they spend for reading in English? To what extent 
do they fully understand what they are reading? What kind of reading habits do English Major Students have?  
What kind of reading materials will motivate them to read? Why are Midterm and Final examination scores 
low? These are just some of the questions that lead to conducting this research. This research aimed to 
determine the percentage of active readers among English Major Students to help identify the effective 
reading strategies appropriate for their learning needs.It also aimed to determine their reading habits to aid the 
reading teacher in selecting materials appropriate to their level and interests. Lastly, determining their reading 
habits can help the teacher to motivate them to read and to assist in improving their reading skills.  
 

OBJECTIVES OF THE STUDY 
 The main objectives of this study were to determine the students’ reading habits and to identify the 
appropriate teaching strategies needed in Reading Classes. Specifically, the study aimed at identifying: 
 1.  the reading profile of English Major Students  
 2.  the reading habits of the students in Thai 
 3.  the reading habits of the students in English 
 4.  the factors affecting their reading habits and 
 5.  the reading preferences of the students.   
 

RESEARCH QUESTIONS 
 To achieve the aforementioned objectives, five research questions were asked as follows: 
 1.  What is the reading profile of students in terms of: 
  a.  number of Thai reading materials read? 
  b.  number of English reading materials read? 
  c.  preferred reading time in a day? 
  d.  reading time spent in a week? 
  e.  preferred place to read? 
 2.  What are the reading habits of English major students in their native language? 
 3.  What are the reading habits of English major students in English? 
 4.  What are the factors affecting the reading habits of English major students? 
 5.  What are the types of reading materials preferred by English major students? 
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SIGNIFICANCE OF THE STUDY 
 The study is aimed to determine the reading habits of students and the type of books they read. The 
survey was conducted to collect baseline data for improving the reading curriculum for English major students     
in the Faculty of Liberal Arts. The data gathered could be used to improve the teaching strategies, reading 
materials, and reading evaluation used in teaching reading. The study could be significant in terms of: 
 1.  Making appropriate recommendations and suggestions to improve the students' reading habits and 
performance; 
 2.  Improving the teaching strategies in teaching reading courses, and 
 3.  Designing a remedial reading plan to help students improve their reading skills. 
 Scope and Limitation 
 The present study included a survey of the reading habits of students in both their native language 
and in Englishand the factors affecting their reading habits specifically family, peers, and financial factors. 
However, it did not include the reading problems of the respondents and how these problems affected their 
reading performance. 
 The respondents were 165 first to fourth year students enrolled in the 4-year and 2-year English for 
Business Communication programs in the first semester of the 2010-2011 academic year. They were randomly 
chosen from the 324 students in the Faculty of Liberal Arts 
 Based on the five research questions, the instrument used for data collection was a 4-part questionnaire. 
Part I had five items on Respondents Profile. Part II had two sub- parts: Part A had 20 items for determining 
the reading habits of respondents in their native Thai language and another 20 items to determine their reading 
habits in English for Part B. Part III consisted of three sub-parts with a focus on factors affecting the reading 
habits of the respondents. Part A had five items to determine the family factor, Part B had ten items on availability 
of reading materials, and Part C had fifteen items to determine the attitude of readers.  Part IV determined the type of 
reading materials preferred by the respondents. Choices for each item are rated using the Likert scale.  
 The data was interpreted using frequency and percentage distribution to determine the profile of readers, 
specifically, the number of reading materials read in Thai and English, preferred reading time and place, and 
reading time spent. The mean and standard deviation were used to analyze the reading habits in the native 
Thai language and in English, factors affecting the reading habits and the type of reading materials. The statistical 
analysis of the data was computed through the SPSS 11.0 software program.  
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FINDINGS AND DISCUSSION 
 The following tables showed a detailed description of how the five research questions are answered. 
 Profile of readers 
 
Table 1:  Number of Thai reading materials read in a year 

Number of reading materials Frequency Percentage 
None 
1-5 
6-20 
More than 20 

5 
50 
50 
60 

3.03 
30.30 
30.30 
36.36 

N 165  
 
 
Table 2:  Number of English reading materials read in a year 

Number of reading materials Frequency Percentage 
None 
1-5 
6-20 
More than 20 

11 
97 
48 
9 

6.66 
58.78 
29.09 
5.45 

N 165  
 
 
Table 3: Time of day preferred to read 

Reading Time Frequency Percentage 
None  
Morning  
Afternoon  
Evening 

2 
14 
25 

124 

1.2 
8.5 

15.2 
75.2 

N 165  
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Table 4: Time spent reading in a week 
Number of Hours Frequency Percentage 
Less than 1 hour 
1-2 hours  
3-5 hours  
More than 5 hours 

25 
69 
44 
27 

15.2 
41.8 
26.7 
16.4 

N  165  
 
 
Table 5: Preferred place to read 

Place Frequency Percentage 
bedroom 
living room  
library  
anywhere 

84 
15 
14 
52 

50.9 
9.1 
8.5 

31.5 
N   165  

 
 The findings showed that SPUC English major students read more than 20 Thai reading materials in a 
year but less than 5 reading materials in English. They spent 1-2 hours for reading in a week, and this was usually 
done in the evenings preferably in their bedrooms. These comprised the readers' profile for this study.  
 
 
Table 6: Reading habits in the native language 
__________________________________________________________________________ 
Reading habits   Mean  Standard Deviation Description 
__________________________________________________________________________ 
Reading frequency   3.21   0.94   sometimes 
Reading strategy   3.01   1.06  sometimes 
Reading comprehension  3.33   0.91  sometimes 
Non-reading preferences  3.29   1.17  sometimes 
 __________________________________________________________________________ 
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Table 7: Reading habits in English language 
__________________________________________________________________________ 
Reading habits   Mean  Standard Deviation Description 
__________________________________________________________________________ 
Reading frequency   2.53   1.16  sometimes 
__________________________________________________________________________ 
Reading habits   Mean  Standard Deviation Description 
__________________________________________________________________________ 
Reading goal   3.35   1.07  sometimes 
Reading strategy   3.09   1.04  sometimes 
Reading comprehension  3.44   0.92  sometimes 
__________________________________________________________________________ 

4.51- 5.00   always  
 3.51- 4.51 usually 
 2.51- 3.50 sometimes 
 1.51- 2.50 rarely 
 1.00- 1.50 never 

 
 Base on these data, it is interpreted that English Major Students are constant readers in their native 
language but are considered seldom readers in English. Constant readers are those who read more than 20 
reading materials a year and seldom readers are those who read less than five books. Learning a new alphabet, 
recognizing word meaning from existing vocabulary, grammar and syntax differences between Thai and English 
are enough difficulties for Thai students to increase frustrations in reading in English. While the respondents 
are feeling very comfortable reading in their native language, they experience the same level of discomfort 
reading in English thus, leading them to withdraw from the reading activity. Furthermore, their reading time 
of 1-2 hours a week failed to meet the required reading time which is 30 minutes a day. The respondents in 
this study shared that a quiet, comfortable place to read, like the bedroom, motivates them to read.  
 Findings also show that in terms of reading frequency, reading strategy, reading comprehension and 
non-reading preferences, the respondents sometimes read in their native language. It is quite unusual to find 
out that today’s generation of students sometimes read even in their native language. The respondents are university 
students who are expected to have good reading habits considering reading is much needed for academic tasks. 
Surprisingly enough, in terms of reading frequency and non-reading preferences, the respondents claimed that 
they sometimes read the newspaper daily and that they prefer watching TV, playing online games and surfing 



686 

 

the net. These responses show that today’s generation is not a generation of reader. As for reading strategies, 
the respondents displayed both positive and negative reading habits. Positive reading habits such as marking 
new words, using the dictionary for meaning, silent reading note-taking, and highlighting important ideas are 
sometimes done by the respondents. Moving the lips, vocalizing, regressing, reading one word at a time, and 
pointing at words are some of these negative reading habits that affect the reading rate, fluency and comprehension of 
English Major Students. In addition, the data shows that respondents of this study sometimes read in English. 
Their reading frequency, reading goal, reading strategy and reading comprehension all fall in a range in the mean 
with a description of sometimes. It shows that the respondents have a similar reading habit in both native and 
English language. 
 
Table 8: Factors affecting reading activity 
__________________________________________________________________________ 
Factors     Mean  Standard Deviation Description  
__________________________________________________________________________ 
Family      2.55   1.08  sometimes 
Availability of reading materials  3.24   1.03  sometimes 
Attitude towards reading  3.01   1.06  sometimes 
__________________________________________________________________________ 
 4.51- 5.00   always 
 3.51- 4.51 usually 
 2.51- 3.50 sometimes 
 1.51- 2.50 rarely 
 1.00- 1.50 never 

 
 The respondents perceived that family factors, availability of reading materials and attitude towards 
reading in English sometimes affect their reading habits. When asked who influenced them to read, the respondents 
were positive that their parents and their siblings were the one who influenced them. They also agreed that 
sometimes spending time reading time everyday can influence them to read especially if the family regularly 
buys reading materials. For most children, the home provides modeling and direct guidance in effective literacy 
practices. Beyond modeling, parents and siblings can directly support reading development by expressing 
positive opinion about reading.  
 Another factor perceived to have effects on the reading activity is availability of reading materials. 
Expectedly, students possessing books at home usually spend more time on reading books compared with 
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those with few or none. Easy access to reading materials is one of the important factors in cultivating reading 
habits in students. The third factor to have effect on reading activity is attitude towards reading in English. 
Strauss (2008) said that it is difficult for second language learners to achieve a fluent and effortless reading 
enjoyment because in case of Thai learners, there is a need to learn an entirely new alphabet. Secondly, they 
have to build their vocabulary in the English language. Thirdly, the differences in grammar and syntax between the 
two languages posed another difficulty to them. These difficulties, according to Strauss, will lead to sustained 
frustration which will further discourage voluntary reading. Forced into this difficult learning situation, it is 
not a surprise that these students will have a negative attitude towards reading.  
 
Table 9: Preferred reading materials  
__________________________________________________________________________ 
Reading materials  Mean  Standard Deviation Description 
__________________________________________________________________________ 
Magazine   3.77   0.92  usually 
__________________________________________________________________________ 
Reading materials  Mean  Standard Deviation Description 
__________________________________________________________________________ 
Fashion article on website 3.71   0.90  usually 
Entertainment article on website 3.70   1.07  usually 
Advertisement   3.54   1.09  usually 
Story books   3.51   1.05  usually 
Comic books   3.44   0.91  sometimes 
Textbooks    3.42   1.11  sometimes 
Short stories   3.32   1.06  sometimes 
Product poster   3.30   0.99  sometimes 
Newspaper   3.25   1.03  sometimes 
__________________________________________________________________________ 
 
 Regarding the preferred reading materials, it was found out that magazines, online fashion articles, online 
entertainment articles, advertisements and story books are preferred choice of reading materials among English 
Major Students. Comic books, textbooks, short stories, product posters, and newspapers are sometimes preferred as 
reading materials by the respondents. The cheap prices could be the reason for making it on top of the respondents’ 



688 

 

list of reading materials. The easy access to the Internet and teenage fashion interest would best explain their 
preference in online articles. In addition, the availability of advertisement paraphernalia and story books 
everywhere are most likely the explanation why the respondents prefer them.   
 The general evaluation of the survey affirms that the respondents have reading habits both in mother 
and foreign language. The positive habits may be due to their motivation for reading a lot for their academic 
activities. The negative habits could be brought about by their adequate English language proficiency. 
Alderson (2000) discussed that once reading ability has been acquired in the first language, it is also available 
in the second language. It is believed that the respondents are doing well with reading in their native language 
so all they need to do is to transfer the ability in second language. Therefore, there is a need to develop the language 
skills of the students. With strong vocabulary, developed reading skills and wide cultural orientation, there is 
no doubt that English Major Students are ready for higher institution challenge.  
  

SUGGESTIONS 
 In the light of this research, some suggestions can be pointed out. First, students need to be motivated 
through reading activities in school and outside. If they are motivated, it becomes a habitual task for them. In 
order to make them read on different topics, some extracurricular activities can be introduced into the course 
schedule. Such activities would include English festivals, spelling bee contest, storytelling competitions, stage 
plays, and speech contests. Courses for developing reading skills at school should be focused on leading 
learners to search, understand and get information through reading. Students should be encouraged and 
motivated to read different type of texts in English language to foster language development and to learn 
about foreign culture.  
 Implications on reading teachers 
 The role of the reading teacher is unquestionably huge. Teaching how to read is a primary obligation. 
But along with this is the responsibility to teach what to read, when to read, where to read and why read? The 
basic step is to develop among our students the passion to read. Everything else will fall in places. With regards to 
classroom teaching, in order to support students, the researcher suggests increasing the quality and quantity of 
feedback, emphasizing the progress made by students. It is also encouraged that students record this feedback 
in checklists or portfolios. Realistic objectives should be defined to set new reading challenges for the students. To 
answer the needs for effective teaching strategies in reading classes, the researcher designed a revised course 
outline for ENG 202 incorporating teaching strategies that will motivate students to read with comprehension. 
The revised course outline is concordant with SPUC’s Learner-Centered Instruction paradigm.  
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ENG 202 Reading Skills Proposed Course Outline (First Semester, SY 2011-2012) 

Sripatum University, Chonburi Campus 

Course Outline 

Course Code: ENG 202 Course Name: Reading Skills   Credits: 3 
Pre- requisite: English 122 
Course Description: 
 This course studies and practices the essential physical technique of reading to enable students to read 
variety of texts effectively. It focuses on the development of different reading techniques such as: reading for 
information, reading for interpretation, and reading for pleasure. Students are guided to build more effective 
reading habits and positive attitude towards reading.  
Course Objectives: 
 At the end of the course, the students will be able to: 

1.  Recognize, read, comprehend, and enjoy a wide variety of reading texts 
2.  Develop awareness of the reading process so that they will be able to read efficiently at work 
3.  Develop essential reading skills 
4.  Establish good reading habits 
5.  Become better and more confident readers.  
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COURSE CONTENT  
 

Weeks 
 

Topics 
Target 
skills 

Teaching 
strategies 

Pre- reading 

Teaching  
strategies 

While reading 

Teaching 
strategies 

Post Reading 
1 Meet Koko Identifying 

Word Forms 
KWL Chart 
Ask the students 
to fill in the chart 
with different 
means of 
communication 

Word Map 
Ask students to 
form new words 
from the given 
words and form 
word association 

Guessing 
Game 
Game on sign 
language 
Graphic 
Organizer 
(list down 
words Koko 
knew and their 
meaning) 

2 The First 
Modern 
Olympic  
 

Understanding 
Terms of 
Origin 

Word Etymology Word Formation 
Clues 

Cloze-Test 

3 Business 
Manners 
around the 
world 
 
 
 
 
QUIZ 1 

Skimming Comparison and 
Contrast Chart 
Students will 
compare and 
contrast Asian 
Business 
Practices 

Timed Reading 
Question- Answer 
Relationship 
(QAR) 

Slogan Writing 
About Dos and 
DON’Ts in 
Thailand 
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Weeks 

 
Topics 

Target 
skills 

Teaching 
strategies 

Pre- reading 

Teaching  
strategies 

While reading 

Teaching 
strategies 

Post reading 
4 The World’s 

Most Popular 
Monster 

Identifying 
Topics 

Reading Buddy 
In pairs, students 
will work 
together in 
identifying and 
classifying a list 
of terms  

Guided Reading  
Students will 
answer the 
questions about the 
passage 

Summarizing 

5 A Brief 
History of 
Coffee 

Understanding
Chronological 
order 

Info Chart 
List down the 
kinds of coffee, 
flavors, reasons 
for drinking 

Time Line Chart 
Think-Pair-Share 
(p.75) 

Crossword 
Puzzle 

6 The Amazing 
Mr. Tesla 
 
QUIZ 2 

Understanding 
Vocabulary in 
context 

ABC Brainstorm Picture  
Vocabulary 
Vocabulary 
Building Exercises 

Synonym/ 
Antonym Chart 
Sentence 
Definition 

7 The ABCs of 
Hangul 

Understanding 
Patterns of 
organization) 

QAR 
Ask students 
about the Thai 
Alphabet 

QAR 
Ask for information 
about Korean 
Alphabet 

Venn Diagram 
Show 
comparison 
and contrast of 
Thai, Korean 
and English 
Alphabet 

8 MIDTERM     
9 Doctors 

without 
Borders 

Scanning Read Aloud Visualizing 
Problem-Solution 
Chart 

Journal 
Writing 

 
 
 
 



692 

 

 
Weeks 

 
Topics 

Target 
skills 

Teaching 
Strategies 

Pre- reading 

Teaching 
 Strategies 

While Reading 

Teaching 
Strategies 

Post Reading 
10 Sister Act: 

Venus and 
Serena 
Williams 
External 
reading 
assignment 1 

Understanding 
conditional 
sentences 

Think Aloud 
Strategy 

Story Element 
Chart 

QAR 
Summarizing 

11 Hurray for 
Bollywood! 

Paraphrasing Synonym Drill Think Aloud 
Strategy 

Paraphrasing 
exercises 
Poster Making  

12 Krakatoa, 
West of Java 
 
External 
Reading 
assignment  2 

Developing 
Vocabulary 
Skills 

Draw and Tell Cause-Effect Chart 
Group 
Discussion/Present
ation 

Vocabulary 
exercises 

13 Examination 
Hell 

Making 
Inference 

Predicting 
Exercise 

Predicting Text 
Context 
Concept Mapping 

Making 
Judgments 
Debate 

14 The Mummy 
Curse 
QUIZ 3 

Understandin
g Prefixes 

Skimming for 
fact or opinion 

Word mapping Cloze-Test 
Role play 

15 External 
Reading 3 

Multi- skills  Students will 
submit a Home 
Reading Report 
of a short story of 
their choice 
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Weeks 

 
Topics 

Target 
skills 

Teaching 
strategies 

Pre- reading 

Teaching  
strategies 

While Reading 

Teaching 
strategies 

Post reading 
16 FINAL 

EXAM 
    

 

Reference: 
Roger, Bruce.  (2004). World class reading 2: A reading skills text. New York, NY: Mcgraw-Hill.  

Prepared by: 
Lecturer:  Hope Christina H. Deita 
  BSE English Mindanao State University 
 
 Implications to Curriculum Planners 
 The findings from this research and the years of teaching experience lead the researcher to suggest a 
remedial reading program for the university. A remedial reading program is a non-credited course for freshmen 
students that will cater to their needs to learn the basics of reading. In here, students learn to master the skills 
needed for a degree program. A remedial reading program can be a valuable learning experience for a college 
freshman. Students who are unfamiliar with college level reading or feel like their high school didn't adequately 
prepare them for college should consider a remedial reading program to get them the language skills they need to 
succeed at the college level. In this case, the reading tutorial can be incorporated in ENG 202, being a 4-
period course. The first 3 periods will be spent for regular classroom routines but, the last period will be for 
identifying and diagnosing problem readers in the class. Once identified, these students will be attended to through 
tutorial lessons that will remedy their reading problems.  
 Recommendations for further studies 
 To determine the effectiveness of the proposed reading course outline designed after the conduct of 
this study, the researcher recommends the following further studies: 
 1.  A study is recommended to be conducted which identifies the teaching strategies in reading classes 
in correlation with the reading performance of students. 
 2.  A further study must be conducted to determine the reading performance and reading level of English 
Major Students in correlation with their reading habits. 

3.  A study which will focus on identifying the reading problems of English Major Students to be 
used as basis for designing a reading program is highly recommended.  
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กนกกาญจน์  เมฆอนันต์ธวชั* 
Kanokkan  Mekanantawat 

นุจรี  ไชยมงคล* 
Nujjaree Chaimongkol 

นฤมล  ธีระรังสิกุล* 
Narumon Teerarungsikul 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัแบบหาความสัมพนัธ์เชิงท านายน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท านายความรู้สึกไม่แน่นอน

ของบิดามารดาท่ีมีบุตรรับการรักษาในหออภิบาลผูป่้วยเด็กวิกฤต กลุ่มตวัอยา่งเป็นบิดาหรือมารดาท่ีมีบุตรอายุ
ระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี เขา้รับการรักษาในหออภิบาลผูป่้วยหนกั โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ จ านวน  
76 ราย เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถามความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดา  
และแบบสอบถามการสนบัสนุนดา้นขอ้มูล มีค่าความเช่ือมัน่ของอลัฟ่าครอนบาคเท่ากบั .93 และ .79 ตามล าดบั และ
แบบวดัการรับรู้ความรุนแรงของโรค มีค่าความเช่ือมัน่แบบทดสอบซ ้ าเท่ากบั .78 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พิสัย สถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
ผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพนัธ์ทางลบในระดบัต ่ากบัความรู้สึกไม่แน่นอนของ
บิดามารดาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ การศึกษาของบิดามารดาและการสนบัสนุนดา้นขอ้มูลไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความรู้สึกไม่แน่นอน การรับรู้ความรุนแรงของโรคเป็นตวัท านายท่ีดีท่ีสุดเพียงตวัเดียว และสามารถท านาย
ความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 5.7 ผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า 
พยาบาลท่ีดูแลเด็กป่วยวิกฤตควรส่งเสริมการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อการเจ็บป่วยของบุตรอยา่งเหมาะสม 
ถูกตอ้งและเพียงพอ เพื่อช่วยลดความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดา 
ค าส าคัญ:  การรับรู้ความรุนแรงของโรค, การศึกษาของบิดามารดา, การสนบัสนุนดา้นขอ้มูล, ความรู้สึกไม่ 
                 แน่นอนของบิดามารดา 
____________________________________ 
*คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
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ABSTRACT 
 This correlational predictive research aimed to examine predicting factors of uncertain feelings among 
parents of children admitted in a Pediatric Intensive Care Unit (PICU). The sample groups included 76 parents 
of 1 month – 15 year-old children in the PICU at Nopparat Rajathanee Hospital, Bangkok. The research instruments 
consisted of the demographic questionnaire, the parents' perceptions of uncertain feelings among parents of 
children questionnaire in Illness’s scale, the informational support questionnaire which has Cronbach’s alpha 
reliabilities of .93 and .79 respectively, and the perceptions of child illness severity’s scale which has its test- 
retest reliability of .78. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, range, 
Pearson correlation and multiple regression analysis. The results revealed that there was a significantly negative 
correlation between perceptions of illness severity and parental uncertainty in the child critical illness. 
However, parental education and informational support were not significantly correlated with the parental 
uncertainty (p > .05). The perceptions of severity were only the best significant predicting factor of the 
parental uncertainty. It could significantly predict the uncertain feelings of parents for 5.7 %. These findings 
suggest that nurses who give nursing care for critical ill children should promote appropriate, correct and 
adequate perception of illness severity of the children to help decrease parental uncertainty in the child critical 
illness. 
Keywords: perception of illness severity.  education of parents.  information support.  parental uncertainty. 
 

บทน า 
เด็กท่ีมีการเจบ็ป่วยในภาวะวิกฤตและตอ้งเขา้รับการรักษาในหออภิบาลผูป่้วยหนกั มกัจะมีอาการและ

อาการแสดงเกิดข้ึนอยา่งกระทนัหนั  มีอาการและอาการแสดงท่ีรุนแรง ซบัซ้อน  เปล่ียนแปลงรวดเร็ว มีอาการ
ไม่คงท่ี และอาจมีอาการทรุดลงไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น (สุภาพร บุญกองรัตน์, 2551) เม่ือบิดามารดาพบเห็นการ
เจบ็ป่วยของบุตร  อาจท าใหบิ้ดามารดาไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการวินิจฉยัโรค  การด าเนินของโรค  อาการและอาการ
แสดงการเจ็บป่วยของบุตร   บิดามารดาอาจมีความสงสัยว่าเหตุใดบุตรจึงตอ้งไดรั้บการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
มากมายหลายอยา่ง และไม่แน่ใจวา่จะช่วยรักษาให้บุตรหายจากการเจ็บป่วยไดห้รือไม่ (Lewandoski, 1980) ไม่
สามารถคาดเดาอนาคตการเจบ็ป่วยของบุตรไวล่้วงหนา้ได ้ เป็นผลท าใหบิ้ดามารดาเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนใน
ความเจ็บป่วยของบุตร (Mishel, 1983; วิมลวลัย ์ วโรฬาร, 2535)  นอกจากน้ีมีการศึกษาพบวา่ บิดามารดาท่ีมี
บุตรป่วยในโรงพยาบาลไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนเก่ียวกบัการวินิจฉยั  การรักษา  และอาการ เน่ืองจากขาดความสมบูรณ์
ในการใหข้อ้มูลของบุคลากรทางสุขภาพ  การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีสุขภาพท่ีตอ้งท างานดว้ยความเร่งรีบ  ท าให้
ละเลยในการให้ขอ้มูลหรือมีการให้ขอ้มูลแบบยอ่ ๆ สั้น ๆ (Small, 2002; สุจิรา ศรีรัตน์  และจริยา สายวารี,  2551) 
ส่ิงเหล่าน้ียอ่มส่งผลต่อบิดามารดาทั้งทางร่างกาย   จิตใจ   และเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในการเจบ็ป่วยของบุตร 
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 ความรู้สึกไม่แน่นอนในการเจ็บป่วยของบุตรท่ีเกิดข้ึนกบับิดามารดานั้น เป็นความรู้สึกท่ีไม่สามารถ
คาดเดาหรือท านายเหตุการณ์ล่วงหน้า  มีความคลุมเครือในการวินิจฉัย  การรักษา  และอาการของบุตร บิดา
มารดาไม่แน่ชดัวา่บุตรจะดีข้ึนหรือแยล่ง  สอดคลอ้งกบั Mishel (1983) ท่ีไดใ้หค้วามหมายความรู้สึกไม่แน่นอน
ว่าหมายถึง  การท่ีบุคคลไม่สามารถให้ความหมายของเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัความเจ็บป่วย  หรือไม่สามารถ
ท านายผลลพัธ์ของความเจ็บป่วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ประกอบด้วย 1) ดา้นความคลุมเครือเก่ียวกบัสภาวะความ
เจ็บป่วย (ambiguity)  คือ บิดามารดาไม่สามารถบอกสาเหตุท่ีท าให้บุตรเจ็บป่วยได ้ ไม่สามารถแยกแยะความ
แตกต่างของการรักษาแต่ละชนิดได ้  2) ดา้นการขาดความชดัเจนเก่ียวกบัอาการของบุตรและระบบให้บริการ 
(lack of clarity) บิดามารดามีความรู้สึกไม่ชดัเจนในขอ้มูลความเจ็บป่วย  การรักษา ซ่ึงอาจเกิดจากบุคลากร
ทางการพยาบาลอธิบายไม่ครบถว้น  3) ดา้นความไม่เพียงพอของขอ้มูลเก่ียวกบัการวินิจฉยัและความรุนแรง
ของความเจ็บป่วย (lack of information) คือ เม่ือบิดามารดาไม่ไดมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือมีขอ้มูลท่ีไม่
เพียงพอเก่ียวกบัอาการของบุตร  ท าใหบิ้ดามารดาไม่สามารถคาดถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้ และ 4) ดา้นการไม่สามารถ
ท านายเก่ียวกบัการด าเนินของโรคและการพยากรณ์โรค (unpredictability) มีการด าเนินของโรค  มีการพยากรณ์
ของบุตรท่ีไม่แน่นอน  เน่ืองมาจากอาการของโรคท่ีกลบัไปมา  ส่งผลให้บิดามารดาไม่ทราบวา่ตนเองตอ้งท า
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งไรเม่ือบุตรมีอาการดีข้ึน   

การศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาในความเจ็บป่วยของบุตรท่ีผ่านมา  พบว่ามี
ปัจจยัเก่ียวขอ้งหลายประการ ไดแ้ก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค  การศึกษาของบิดามารดา  และการสนบัสนุน
ดา้นขอ้มูล  ทั้งน้ีมีรายงานการวิจยัพบว่า  ความรุนแรงของความเจ็บป่วยของเด็กมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดา (Tomlison, Kirschbaum, Harbaugh & Anderson, 1996) การท่ีบิดามารดา
มีการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยบุตรไม่แน่ชดั เน่ืองจากบุตรมีการเจ็บป่วยท่ีรุนแรง  มีอาการไม่คงท่ี  มี
การเปล่ียนแปลงของอาการอย่างรวดเร็ว  ไม่เขา้ใจแบบแผนอาการของบุตร (Mishel, 1997) แต่อยา่งไรก็ดีมี
การศึกษาท่ีพบว่า ความรุนแรงของการเจ็บป่วยของเด็กไม่มีความสัมพนัธ์กับความรู้สึกไม่แน่นอนของ
ผูป้กครอง (Yotwongratsamee, 2006) นอกจากน้ี นฤมล ธีระรังสิกุล และคณะ (2545) รายงานวา่ บิดามารดาท่ีมี
การศึกษาสูงจะมีความรู้สึกไม่แน่นอนต่อความเจ็บป่วยของบุตรนอ้ย และจ านวนปีท่ีศึกษาหรือระดบัการศึกษา
มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาในความเจ็บป่วยของเด็ก (วิมลวลัย ์วโรฬาร, 
2535) ทั้งน้ีระดบัการศึกษาของบิดามารดามีผลต่อการให้ขอ้มูลของบุคลากรทีมสุขภาพเก่ียวกบัความเจ็บป่วย
ของบุตร  ถา้บิดามารดามีระดบัการศึกษาสูงจะท าให้เขา้ใจขอ้มูลในการวินิจฉัย  การรักษา และการพยาบาล
อย่างครอบคลุม แต่ถ้าบิดามารดามีระดบัการศึกษาน้อยจะไม่เขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บ  เป็นผลท าให้เกิด
ความรู้สึกไม่แน่นอนต่อความเจบ็ป่วยของบุตรมาก (Mishel, 1988 )  

การสนบัสนุนทางดา้นขอ้มูล เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกไม่แน่นอน เน่ืองจากการไดรั้บ
ขอ้มูลต่าง ๆ จะท าใหบิ้ดามารดาเขา้ใจแบบแผนการดูแลรักษา  ผลลพัธ์ของอาการท่ีเป็นอยู ่ ระบบการดูแล และ
ขั้นตอนการรับบริการ  ในระยะ 24-72 ชัว่โมงแรกท่ีรับเด็กไวเ้ป็นผูป่้วยใน เป็นช่วงเวลาเหมาะสมในการให้
ขอ้มูลท่ีจะช่วยลดความรู้สึกไม่แน่นอน  เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีจะมีอาการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  แพทยไ์ม่
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สามารถรับรองความปลอดภยัท่ีจะเกิดกบัเด็กป่วยจึงท าให้ผูป้กครองเกิดความรู้สึกไม่แน่นอน (วิไล ลีสุวรรณ 
และคณะ, 2536; Yotwongratsamee, 2006)  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการเจ็บป่วยและอาการของผูป่้วย  ระเบียบของ
หอผูป่้วยและการรักษาพยาบาล เป็นส่ิงท่ีบิดามารดาตอ้งการทราบมากท่ีสุด (สุจิรา ศรีรัตน์  และจริยา สายวารี, 
2551)  และหลงัจากผูป้กครองของเด็กป่วยไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นขอ้มูล คะแนนความรู้สึกไม่แน่นอนต ่า
กวา่ก่อนการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นขอ้มูล (สุภาพร บุญกองรัตน์, 2551) โดยคาดหวงัวา่ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะใช้
เป็นแนวทางในการจดัท าแนวปฏิบติัการพยาบาลหรือโครงการจดัการทางการพยาบาล เพื่อลดความรู้สึกไม่
แน่นอนของบิดามารดาท่ีมีบุตรป่วยวกิฤตไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท านาย ไดแ้ก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค การศึกษาของบิดา

มารดา และการสนบัสนุนดา้นขอ้มูล กบัความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาในความเจบ็ป่วยวกิฤตของบุตร 
2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท านาย ไดแ้ก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค การศึกษาของบิดามารดา และ 

การสนบัสนุนดา้นขอ้มูล ท่ีมีต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาในความเจบ็ป่วยวกิฤตของบุตร 
 

วธิดี าเนินการวจิัย  
ประชากร คือ บิดาหรือมารดาท่ีมีบุตรเจ็บป่วยวิกฤตอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี เขา้รับการรักษาใน

หออภิบาลผูป่้วยหนกั   โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (convenience  sampling) 
ตามคุณสมบติัท่ีก าหนด ไดแ้ก่ อายุ 20 ปีข้ึนไป สามารถอ่าน เขียน และส่ือสารภาษาไทยได ้ยินยอมเขา้ร่วมใน
การวิจยั และบุตรเขา้รับการรักษาในหออภิบาลผูป่้วยหนกั  24-72 ชัว่โมงแรก  ค  านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยการ
ก าหนดอ านาจการทดสอบ (power analysis) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง  76  ราย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถามความรู้สึก
ไม่แน่นอนของบิดามารดา มีค่าความเช่ือมัน่ () เท่ากบั .93  แบบวดัการรับรู้ความรุนแรงของโรค  มีค่าความ
เช่ือมัน่ (test-retest reliability) เท่ากบั .78 และแบบสอบถามการสนบัสนุนทางดา้นขอ้มูล มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .79  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติพรรณนา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ 
 

ผลการวจิัย 
1. กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 29-36 ปี เฉล่ีย 33.62 ปี จ  านวนปีท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา 

9-14 ปี เฉล่ีย 11.17 ปี รายไดค้รอบครัวอยูท่ี่ 9,000–20,000 บาท เฉล่ีย  16,046 บาท ส่วนมากเป็นมารดา (ร้อยละ 
73.7) และสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 92.1) ประกอบอาชีพรับจา้งมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.4) รองลงมาเป็นพ่อบา้น
หรือแม่บา้น (ร้อยละ 26.3)  และส่วนมากเป็นลกัษณะครอบครัวเด่ียว (ร้อยละ 56.6) 
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 2. บุตรป่วยวิกฤต อายุเฉล่ีย 4.39 ปี ระยะเวลาท่ีเจ็บป่วยเฉล่ีย 2.41 วนั เขา้รับการรักษาในหออภิบาล
ผูป่้วยหนกัเฉล่ีย 1.26 คร้ัง ส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.2) ร้อยละ ยงัไม่ถึงเกณฑเ์รียนหนงัสือ (68.42)  และ
ถึงเกณฑ์เรียนหนงัสือแต่ไม่ไดเ้รียน (ร้อยละ 6.57)   รองลงมา คือ เรียนชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 15.8) ไดรั้บ
การวินิจฉยัเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากท่ีสุด (ร้อยละ 38.6) รองลงมาคือ โรคระบบประสาท (ร้อยละ 29) 
โรคระบบไหลเวยีน (ร้อยละ 11.8) และภูมิแพ ้(ร้อยละ 11.8)   
 3. การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีคะแนนเฉล่ีย 8.89 การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลมีคะแนนเฉล่ีย 25.10 และ
ความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 87.92 คะแนนรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความคลุมเครือเก่ียวกบั
ความเจ็บป่วย มีคะแนนเฉล่ีย  39.95 ดา้นการขาดความชดัเจนเก่ียวกบัอาการของบุตรและระบบการให้บริการมี
คะแนนเฉล่ีย 21.51 ดา้นความไม่เพียงพอของขอ้มูลเก่ียวกบัการวินิจฉัยและความรุนแรงของความเจ็บป่วยมี
คะแนนเฉล่ีย  11.71 และดา้นการไม่สามารถท านายเก่ียวกบัการด าเนินของโรคและการพยากรณ์โรค  มีคะแนน
เฉล่ีย 14.75 

4. การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาโดยรวม 
ในระดับต ่าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ การศึกษาของบิดามารดาพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กับความรู้สึกไม่
แน่นอนทั้ งโดยรวมและรายด้านอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนการสนับสนุนด้านข้อมูลพบว่า ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกไม่แน่นอนโดยรวม (p > .05)  การรับรู้ความรุนแรงของโรคเป็นตวัท านายท่ีดีท่ีสุด
เพียงตวัเดียวและมีนยัส าคญัทางสถิติ สามารถท านายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดา ร้อยละ 5.7 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
1. ความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 87.92 ซ่ึงเป็นค่าคะแนนท่ีอยูใ่นช่วงปานกลาง 

แต่มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคค่อนขา้งสูงแสดงวา่ ถึงแมว้า่บิดามารดาจะรับรู้วา่บุตรมีการเจ็บป่วยท่ีรุนแรง 
แต่ก็มีความรู้สึกไม่แน่นอนปานกลาง ทั้งน้ีอธิบายได้ว่า การท่ีบุตรเจ็บป่วยและตอ้งเข้ารับการรักษาในหอ
อภิบาลผูป่้วยหนกั ซ่ึงมีการเจบ็ป่วยท่ีรุนแรง แต่ท่ีมีความรู้สึกไม่แน่นอนปานกลางนั้น มีความเป็นไปไดว้า่ โรค
ท่ีบุตรป่วยไดรั้บการวนิิจฉยัเป็นโรคท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อชีวิตมากนกั เช่น ร้อยละ 38.6 ไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็น
โรคระบบทางเดินหายใจ ไดแ้ก่ ปอดบวม หลอดลมฝอยอกัเสบ และหลอดลมอกัเสบ เป็นตน้ ซ่ึงแตกต่างจาก
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีพบว่า ความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาอยู่ในระดับสูง ในกรณีท่ีบุตรป่วยด้วย
โรคมะเร็ง หรือโรคท่ีมีโอกาสเสียชีวติมาก (Santacroce, 2002) 

2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาโดยรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ เม่ือบิดามารดามีการรับรู้ความรุนแรงของโรคมากจะส่งผลให้บิดามารดามีความ 
รู้สึกไม่แน่นอนลดลง  อธิบายไดว้า่การท่ีบุตรตอ้งเขา้รับการรักษาในหออภิบาลผูป่้วยหนกั มีอาการและอาการ
แสดงเกิดข้ึนอย่างกะทนัหนั ย่อมส่งผลให้บิดามารดาเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนได ้(Mishel, 1983) แต่เม่ือบิดามารดา 
มีการรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความรุนแรง การวินิจฉยั การด าเนินของโรค อาการและอาการแสดงต่าง ๆ เช่น ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบหายใจ  บิดามารดาสามารถคาดเดาถึงอนาคตในการเจบ็ป่วยของบุตรได ้ยอ่มส่งผลให้บิดา
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มารดาเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของบุตรลดลง อยา่งไรก็ตาม ถา้บิดามารดามีบุตรเจ็บป่วยดว้ย
โรคท่ีรุนแรง ไม่สามารถท่ีจะคาดเดาอนาคตได้ ขาดการรับรู้เขา้ใจเก่ียวกบัความรุนแรงของโรค อาการและ
อาการแสดงต่าง ๆ ยอ่มส่งผลท าให้บิดามารดาเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของบุตรได ้(วิมลวลัย ์
วโรฬาร, 2535) 

การศึกษาของบิดามารดาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกไม่แน่นอนทั้งโดยรวมและรายดา้น อธิบาย
ไดว้า่ การท่ีบิดามารดามีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลท าใหบิ้ดามารดามีการรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูล
ท่ีได้รับได้ไม่เท่ากัน เช่น บิดามารดาท่ีมีระดบัการศึกษาสูงย่อมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัอาการของบุตร การ
รักษาพยาบาลและความรุนแรงไดดี้กวา่บิดามารดาท่ีมีการศึกษาน้อย  เน่ืองจากบิดามารดาท่ีมีระดบัการศึกษา
นอ้ยจะเกิดความไม่เขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นผลให้เกิดความรู้สึกไม่แน่นอนมาก (Mishel, 1988) ซ่ึงตรง
กบัการศึกษาของ Yotwongratsamee (2006) พบวา่ การศึกษาของบิดามารดามีความสัมพนัธ์ลงกบัความรู้สึกไม่
แน่นอนของบิดามารดาในความเจบ็ป่วยของบุตร ถึงแมว้า่บิดามารดาจะมีระดบัการศึกษาท่ีสูงแต่ถา้ไดรั้บขอ้มูล
ท่ีคลุมเครือ ไม่เพียงพอหรือมีการใหข้อ้มูลท่ีขาดความสมบูรณ์ ก็อาจท าใหบิ้ดามารดาเกิดความไม่เขา้ใจกบัส่ิงท่ี
ไดรั้บ ยิง่ท  าใหเ้กิดความรู้สึกไม่แน่นอนมากข้ึน 
 การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกไม่แน่นอนโดยรวมอธิบายไดว้่า การท่ีบิดา
มารดามีบุตรท่ีเจบ็ป่วยรุนแรงถึงขั้นวกิฤต บิดามารดามกัจะมีค าถามมากมายเกิดข้ึนในใจ จึงมีความตอ้งการต่าง ๆ 
เก่ียวกบัความเจบ็ป่วยของบุตรโดยเฉพาะดา้นขอ้มูล (Michell, Courty, & Coyer, 2003) บิดามารดาส่วนใหญ่มกั
ตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีเพียงพอ ชดัเจน และสามารถคาดเดาถึงอนาคตของบุตรได ้ ถึงแมว้า่บิดามารดาจะไดรั้บ
ขอ้มูลจากบุคลากรทีมสุขภาพก็ตาม แต่ถ้าขาดความใส่ใจเก่ียวกบัการให้ขอ้มูล ท าให้บิดามารดาเกิดความ
คลุมเครือเก่ียวกบัโรคท่ีบุตรเป็นและความรุนแรงของโรค ก็ย่อมท าให้บิดามารดาเกิดความรู้สึกไม่แน่นอน
เพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาพร บุญกองรัตน์ (2551) พบวา่ หลงัจากผูป้กครองเด็กป่วยไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นขอ้มูล มีคะแนนความรู้สึกไม่แน่นอนต ่ากวา่ก่อนการไดรั้บขอ้มูล  ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีทีมสุขภาพจึง
ควรใส่ใจและตระหนกัถึงความตอ้งการของบิดามารดาในการไดรั้บขอ้มูล เพราะสามารถท าให้บิดามารดามีการ
ปรับตวัท่ีดีและพร้อมในการดูแลบุตร 

3. การรับรู้ความรุนแรงของโรคสามารถท านายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาในความเจ็บป่วย
ของบุตรไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ร้อยละ 5.7 ตรงกบัการอธิบายของ Mishel (1997) วา่ การท่ีบิดามารดามี
การรับรู้ความรุนแรงของการเจบ็ป่วยบุตรไม่แน่ชดั เน่ืองจากบุตรมีการเจบ็ป่วยท่ีรุนแรง  มีอาการไม่คงท่ี  มีการ
เปล่ียนแปลงของอาการอย่างรวดเร็ว  ไม่เขา้ใจแบบแผนอาการของบุตร  จึงท าให้บิดามารดาเกิดความรู้สึกไม่
แน่นอนในความเจบ็ป่วยของบุตร และมีการศึกษาท่ีสนบัสนุนเหตุผลดงักล่าว โดยศึกษาผูป้กครองเด็กป่วยท่ีเขา้
รับการรักษาในหออภิบาลผูป่้วยวิกฤต พบว่า  การรับรู้ความรุนแรงของโรคของเด็กป่วยมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย (Tomlison, et al., 1996)  และการท่ีบุตรมีการเจ็บป่วยท่ี
รุนแรงส่งผลให้บิดามารดาเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนมากข้ึนนั้น เน่ืองจากบิดามารดาขาดความชดัเจนเก่ียวกบั
อาการของบุตร  ความไม่เพียงพอของขอ้มูลท่ีไดรั้บ และการท่ีบิดามารดาไม่สามารถท านายถึงอนาคตในความ
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เจ็บป่วยของบุตรรวมถึงการท่ีบิดามารดาไม่สามารถแสดงบทบาทในการช่วยเหลือบุตรได ้(Santacroce, 2003) 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดูแลบุตรของบิดามารดาลดลงซ่ึงอาจมีผลต่อบุตรได ้แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้บิดา
มารดามีความชดัเจนเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลและสามารถแสดงบทบาทไดเ้หมาะสมในการช่วยเหลือบุตรก็จะท า
ใหบิ้ดามารดาเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนลดลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
การน าผลวจัิยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
1. พยาบาลท่ีดูแลเด็กป่วยวกิฤต สามารถลดความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาในความเจบ็ป่วยของ 

บุตรได ้โดยการส่งเสริมการรับรู้ท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง และเพียงพอต่อความรุนแรงของโรค และอาการของบุตร  
2. พยาบาลหรือหวัหนา้หอผูป่้วยเด็กวกิฤต ควรจดัโปรแกรมหรือก าหนดนโยบายเพื่อการจดัโปรแกรม 

ส่งเสริมการรับรู้ของบิดามารดาท่ีมีบุตรป่วยในหอผูป่้วยเด็กวิกฤต ให้มีการรับรู้ต่อความรุนแรงของโรค อยา่ง
เหมาะสม ถูกตอ้ง และเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยในกลุ่มอ่ืนนอกจากบิดาหรือ มารดา เช่น ปู่  ยา่ 

ตา ยาย หรือผูท่ี้ดูแลเด็กอย่างใกลชิ้ด  เน่ืองจากผูท่ี้ดูแลอย่างใกลชิ้ดอาจมีความรู้สึกไม่แน่นอนเท่า ๆ กบับิดา
มารดา หรืออาจจะมากกวา่บิดามารดาท่ีไม่ไดใ้กลชิ้ดหรือเป็นผูท่ี้ดูแลบุตร  

2. ควรมีการศึกษาความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยในกลุ่มโรคใดโรคหน่ึง  เพื่อจะไดไ้ม่เกิดความ 
แตกต่างกนัทั้งอาการ อาการแสดง ระดบัความรุนแรงในความเจบ็ป่วย ท าให้ระดบัคะแนนความรู้สึกไม่แน่นอน
ในความเจบ็ป่วยตรงตามความรู้สึกท่ีแทจ้ริงมากท่ีสุด 

3. ควรศึกษาแบบทดลองหรือก่ึงทดลองโดยการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ของบิดามารดาท่ีมีบุตรป่วย
ในหอผูป่้วยเด็กวกิฤต เพื่อลดความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาในความเจบ็ป่วยของบุตร 
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ภาพลกัษณ์องค์กรและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภกัด ี
ของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร 

IMAGE AND THE QUALITY OF SERVICE IMPACTING THE LOYALTY  
OF CUSTOMERS OF THE GOVERNMENT SAVINGS BANK  

SAMUT SAKHON ZONE 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ขององคก์รกบัความจงรักภกัดี

ของลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400  คน 
สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ขององคก์รกบัความ
จงรักภกัดี และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัความจงรักภกัดี โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่ ระดบัคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาครโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ 
ทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ ระดบัภาพลกัษณ์
ของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัภาพลกัษณ์ทั้ง 4 ดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นการกระท า ระดบัความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ทั้ง 4 ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติัของบริษทัและดา้นบุคลิก
ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกของตราสินคา้และดา้นการไวว้างใจในตราสินคา้ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ขององคก์รกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินโดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพนัธ์ คือ  ดา้นการรับรู้ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึกและ 
ดา้นการกระท า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัความจงรักภกัดีของ 
 
* นกัศึกษาปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
**อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ลูกค้าธนาคารออมสินโดยรวมมีความสัมพนัธ์กัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่า ทั้ ง 5 ด้านมี
ความสัมพนัธ์ คือ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นการ
ดูแลเอาใจใส่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ค าส าคัญ : ภาพลกัษณ์, คุณภาพการบริการ, ความจงรักภกัดี, ธนาคารออมสิน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to study the relationship between organization’s image of the loyalty of 
customers of the Government Savings Banks in Samut Sakorn zone and 2) to study the relationship between 
the service quality and the loyalty of customers of the Government Savings Banks in Samut Sakorn zone. 
Questionnaires were used as a tool for collecting the data. The sample group was 400 people. The statistics 
used included mean, standard deviation, analysis of the relationship between the organization’s image and the 
loyalty and the analysis of the relationship between the quality of service and the loyalty by adapting 
Pearson’s coefficient correlation. The result showed that the level of the service’s quality of the banks was 
generally very high. When considering the level of the quality of the service from 5 aspects, it was found that 
all of them which were physical characteristics, reliability, responsiveness, assurance and empathy were at 
very high level. The level of the banks’ image was generally very high. When considering the level of image 
from 4 components, it was found that all of them which were perceptual component, cognitive component, 
affective component and the behave component were at very high level. The level of the customers’ loyalty to 
the banks was generally very high. When considering the level of loyalty from 4 components, it was found 
that 2 components were at very high level which were the qualification of the company and the brand 
characteristics of consumers, whereas the other 2 components were at high level which were brand characteristics and 
the reliability of the brand. The banks’ image and the customers’ loyalty were related. When considering from 
4 components, which were perceptual component, cognitive component, affective component and the behave 
component, it was found that they were related at the significance level of .01. The relationship between the 
service’s quality and the of customers’ loyalty to the government savings bank were generally related. When 
considering from 5 sides, it was found that all of them, which were physical characteristics, reliability, 
responsiveness, assurance, and empathy, were related at the significance level of .01.  
Keywords: image.  quality of  service.  loyalty of customers.  Government Savings Bank.  

 

บทน า 
ความจงรักภกัดีเป็นกลยุทธ์ท่ีจ  าเป็นต่อโลกธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 เป็นอยา่งยิ่ง บริษทัแข่งกนัยื้อแย่ง

ลูกคา้ดว้ยกลยุทธ์ท่ีแยบคายและเฉียบคมข้ึนทุกวนั ดงันั้น ธุรกิจจึงตอ้งปรับตวัเพื่อท่ีจะตอบสนองต่อสภาวะน้ี 
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บริษทัตอ้งหนัมาสนใจลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีเพื่อก าไรของบริษทัท่ีย ัง่ยืน ทั้งบริษทัจะไม่เส่ียงกบัการสูญเสียลูกคา้
จากการไม่สนใจลูกคา้ท่ีไม่พอใจ คอตเลอร์ (Kotler 2003, อา้งถึงใน ทศพล พวงทอง, 2550, หนา้ 9) อธิบายวา่ 
ลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีจะสร้างให้เกิดความมัน่คง การเติบโตของส่วนแบ่งตลาด และส่งผลต่อความแข็งแกร่งทาง
การเงินของบริษทั การตลาดท่ีดีจะตอ้งดึงดูดลูกคา้ท่ีถูกตอ้งเขา้มา ซ่ึงการให้ความสนใจในเร่ืองความจงรักภกัดี
ของลูกคา้เป็นส่ิงจ าเป็นในการมีชีวิตรอดในธุรกิจ จาค๊อบบ้ีและคายเนอร์ (Jacoby and Kyner 1973, อา้งถึงใน 
ทศพล พวงทอง, 2550, หนา้ 10) กล่าววา่ ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีจะบอกถึงตราสินคา้วา่ เขาจะเลือกซ้ือสินคา้
ในตราสินคา้ท่ีช่ืนชอบโดยไม่ค  านึงถึงราคาสินคา้ จะเห็นวา่ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีนั้นจะติดต่อกบับริษทัเรา
โดยไม่สนใจคู่แข่งรายอ่ืนไม่วา่คู่แข่งจะมีสินคา้หรือบริการท่ีดีกวา่หรือไม่ก็ตาม การท่ีลูกคา้ยงัคงมีสัมพนัธ์ท่ีดี
กบับริษทันั้น เพราะลูกคา้เช่ือมัน่ว่าบริษทัสามารถเสนอส่ิงต่าง ๆ ให้เขาอย่างรู้ใจโดยไม่ตอ้งรอให้เขาเอ่ย 
บางคร้ังลูกคา้ท่ีดีของบริษทัรู้จกัสินคา้ดีกวา่พนกังานขายของบริษทัเองเสียอีก แถมยงักลายเป็นผูส้นบัสนุนงาน
ของบริษทัโดยออ้มดว้ยการแนะน าปากต่อปากไปยงับุคคลอ่ืน (word of mouth) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัการตลาด
ตอ้งการสร้างใหเ้กิดข้ึนในสินคา้ของตน เพราะถือไดว้า่เป็นความไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะ
ใหค้วามเช่ือถือศรัทธาต่อตราสินคา้นั้นสูงมากกวา่การท่ีบริษทัเป็นผูบ้อกกล่าวเอง  

กิจการธนาคารออมสิน ไดเ้ร่ิมข้ึนในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2456 ตามพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพยเ์พื่อให้ประชาชนรู้จกัการประหยดั
การเก็บออม และมีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นเงินทองของประชาชนให้ปลอดภยัจากโจรผูร้้าย จึงไดท้รงจดัตั้ง
คลงัออมสินข้ึนโดยสังกดักรมพระคลงัมหาสมบติัด าเนินธุรกิจภายใตพ้ระราชบญัญติัคลงัออมสิน พ.ศ. 2456 
ดว้ยเงินทุนพระราชทานจ านวน 100,000 บาท  (ธนาคารออมสิน, 2554) ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารออมสิน    
ไดเ้ปล่ียนแปลงปรับปรุงพฒันาระบบการด าเนินงานและการบริการในทุกดา้นอยา่งเป็นพลวตัร เพื่อรักษาฐาน
ลูกคา้มากกวา่ 26 ลา้นบญัชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดา้นเตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลกัษณ์และรูปแบบการ
ใหบ้ริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรยิง่ข้ึน เพื่อรองรับการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมผูม้าใช้
บริการ ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวยั ปัจจุบนัธนาคารออมสินมีสาขามากกวา่  930 สาขาทัว่ประเทศ 
 ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร  มีพื้นท่ีรับผดิชอบครอบคลุมพื้นท่ี 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
และจงัหวดัสมุทรสงคราม มีสาขาทั้งส้ิน 9 สาขา (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2554) ไดแ้ก่ สาขาสมุทรสงคราม 
สาขาอมัพวา สาขาบางคนที สาขาเพชรสมุทร สาขาสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน สาขาบา้นแพว้ สาขามหาชยั 
และสาขาโพธ์ิแจ ้ดว้ยพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมจงัหวดัท่ีมีสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และ
เป็นจงัหวดั 1 ใน 10 ท่ีมีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมสูง มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจดา้นอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารทะเล   ท าใหปั้จจุบนัมีธนาคารพาณิชยต์ั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดัสมุทรสงคราม
อยู่เป็นจ านวนมาก จึงเกิดการแข่งขนัของธนาคารพาณิชยท่ี์รุนแรงข้ึน ดงันั้นการปรับปรุงภาพลกัษณ์และ
รูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรในยุคของการแข่งขนัท่ีรุนแรงจึงเป็นหัวใจท่ีส าคญัของธุรกิจยุค
ใหม ่ 
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จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังานอยูท่ี่ธนาคารออมสินภาค  4  มีความสนใจท่ี
จะศึกษาถึงภาพลกัษณ์องคก์รและคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดั
เขตสมุทรสาคร เน่ืองจากเป็นจงัหวดั 1 ใน 10 ท่ีมีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมสูง และเป็นพื้นท่ีท่ีมีการแข่งขนัของ
ธนาคารพาณิชยสู์ง เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงภาพลกัษณ์องค์กรและคุณภาพการบริการให้มี
ประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคข์องธนาคารและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ขององคก์รกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน

ในสังกดัเขตสมุทรสาคร 
2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินใน

สังกดัเขตสมุทรสาคร 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
การสร้างความจงรักภกัดีต่อลูกคา้ (loyalty) ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การให้ความส าคญักบัลูกคา้เท่านั้น แต่

ตอ้งมองความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่า ความสัมพนัธ์ท่ีดีจะน ามาซ่ึงยอดขายและการเติบโตของ
ธุรกิจสัมพนัธ์ประกอบดว้ย การหาลูกคา้ใหม่ การรักษาลูกคา้เก่า โดยเลือกใชป้ฏิสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยมีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ คุณภาพ
การบริการและภาพลกัษณ์ขององคก์ร ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคาร  

 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร 
จ านวน  255,870  คน (ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2554)  จาก 9 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสมุทรสงคราม สาขาอมัพวา สาขา
บางคนที สาขาเพชรสมุทร สาขาสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน สาขาบา้นแพว้ สาขามหาชยั และสาขาโพธ์ิแจ ้  
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามแนวทางของ Taro Yamane (1973 อา้งถึงใน ประสพชยั พสุนนท์, 2553, หนา้ 41)  
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  400 คน ดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional  stratified  sampling)  โดยใช้
สาขาของธนาคารออมสินเป็นชั้น (strata) 

การวเิคราะห์ข้อมูล  ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยใชค้่าร้อยละ (percentage of frequency) 
ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  เป็นรายดา้น และโดยรวม แปลความหมาย
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (absolute criteria) และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ขององค์กรกบัความ
จงรักภกัดีและคุณภาพการบริการกบัความจงรักภกัดี โดยแปลงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
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ผลการวจิัย 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร พบวา่ ลูกคา้ธนาคารออมสินใน
สังกดัเขตสมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 26-35 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  
มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 20,000 บาท 

2.  ผลการศึกษาคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร ประกอบด้วย ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นความน่าเช่ือถือ  ดา้นการตอบสนอง  ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดงั
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  คุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร 

คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน Mean SD ระดบั 
1. ลกัษณะทางกายภาพ 3.79 0.766 มาก 
2. ความน่าเช่ือถือ 4.14 0.617 มาก 
3. การตอบสนอง 3.78 0.737 มาก 
4. ความเช่ือมัน่ 4.06 0.623 มาก 
5. การดูแลเอาใจใส่ 3.89 0.671 มาก 

รวม 3.93 0.576 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่  ระดบัคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาครตามความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัคุณภาพการบริการในแต่ละดา้นพบว่า มี
ความคิดเห็นมากท่ีสุดในดา้นความน่าเช่ือถือ รองลงมา คือ ดา้นความเช่ือมัน่ และมีความคิดเห็นนอ้ยสุดในดา้น
การตอบสนอง  

 
3.  ผลการศึกษาภาพลกัษณ์ขององคก์รของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร ประกอบดว้ย ดา้น

การรับรู้ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นการกระท า ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ภาพลกัษณ์ขององคก์รของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร 

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร Mean SD ระดบั 
1. การรับรู้ 3.64 0.825 มาก 
2. ความรู้ 4.15 0.647 มาก 
3. ความรู้สึก 4.08 0.654 มาก 

4. การกระท า 4.15 0.659 มาก 

รวม 4.00 0.589 มาก 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่  ระดบัภาพลกัษณ์ขององค์กรของธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาครตาม

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัภาพลกัษณ์ขององคก์รในแต่ละดา้น
พบวา่ มีความคิดเห็นมากท่ีสุดเท่ากนัคือดา้นความรู้และดา้นการกระท า รองลงมา คือ ดา้นความรู้สึก และมีความ
คิดเห็นนอ้ยสุดในดา้นการรับรู้  
 

 4.  ผลการศึกษาความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร ประกอบดว้ย 
ดา้นบุคลิกของตราสินคา้ ดา้นคุณสมบติัของบริษทั ดา้นบุคลิกตราสินคา้ของผูบ้ริโภค  และดา้นการไวว้างใจใน
ตราสินคา้ ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร 

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคาร Mean SD ระดบั 
1. บุคลิกของตราสินคา้ 4.07 0.636 มาก 
2. คุณสมบติัของบริษทั 4.40 0.605 มากท่ีสุด 
3. บุคลิกตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 4.22 0.695 มากท่ีสุด 
4. การไวว้างใจในตราสินคา้ 3.83 0.613 มาก 

รวม 4.13 0.514 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่  ระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาครตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคาร
ออมสินในแต่ละดา้นพบว่า มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในดา้นคุณสมบติัของบริษทั รองลงมาคือดา้นบุคลิกตรา
สินคา้ของผูบ้ริโภค และมีความคิดเห็นนอ้ยสุดในดา้นการไวว้างใจในตราสินคา้  
  
 5.  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารออมสินในสังกดัเขตสมุทรสาคร
กบัตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ขององคก์รและคุณภาพการบริการ ดงัตารางท่ี 4 และ 5 
 
ตารางท่ี 4 ความสัมพนัธ์ของภาพลกัษณ์ขององคก์รกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารโดยรวม 

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ 

p-value ความสัมพนัธ์ 
( r ) 

1. การรับรู้ 0.525** 0.000 ปานกลาง 
2. ความรู้ 0.631** 0.000 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ 

p-value ความสัมพนัธ์ 
( r ) 

3. ความรู้สึก 0.639** 0.000 ปานกลาง 
4. การกระท า 0.660** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.720** 0.000 ปานกลาง 

** p = 0.01    
 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ขององคก์รกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคาร
ออมสินโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 4 ดา้น พบวา่ 
ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นการกระท า มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางท่ี 5 ความสัมพนัธ์ของคุณภาพการบริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารโดยรวม 

คุณภาพการบริการ 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ 

p-value ความสัมพนัธ์ 
( r ) 

1. ลกัษณะทางกายภาพ 0.435** 0.000 ต ่า 
2. ความน่าเช่ือถือ 0.450** 0.000 ต ่า 
3. การตอบสนอง 0.440** 0.000 ต ่า 
4. ความเช่ือมัน่ 0.441** 0.000 ต ่า 
5. การดูแลเอาใจใส่ 0.436** 0.000 ต ่า 

รวม 0.521** 0.000 ปานกลาง 
** p = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคาร 
โดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ทั้ง 4 ดา้น 
คือ ดา้นการรับรู้ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นการกระท า มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อ
ธนาคารโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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อภิปรายผลการวจิัย 
1.  คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาระดบัคุณภาพการบริการในแต่ละดา้น พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในด้านความ
น่าเช่ือถือ เน่ืองจากพนักงานมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย พนกังานท างานได้อย่าง
ถูกตอ้งและแม่นย  า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสันติ บริสุทธ์ิ (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์ธนาคารออมสิน
ในสายตาของผูใ้ช้บริการในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกใช้
บริการธนาคารออมสินในดา้นความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของธนาคาร 
 2.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ขององคก์รกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินโดยรวม 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของธีรวทิย ์ฉายภมร (2544) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์ ความพึงพอใจ และความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้
ปลีกสมยัใหม่ พบวา่ ภาพลกัษณ์ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความภกัดีของผูบ้ริโภค 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ระดบัคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัคุณภาพการบริการในแต่ละดา้น พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นน้อยสุดในดา้นการ
ตอบสนอง ดงันั้น ธนาคารออมสินควรปรับปรุงในเร่ืองการตอบสนองต่อลูกคา้  เช่น ควรให้พนกังานมีความตรงต่อ
เวลาในการนดัหมาย พนกังานควรมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ และพนกังานสามารถใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว  
 2.  ระดบัภาพลกัษณ์ขององคก์รของธนาคารออมสินตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัภาพลกัษณ์ขององคก์รในแต่ละดา้น พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นนอ้ยสุดในดา้น
การรับรู้ ดงันั้น ธนาคารออมสินควรปรับปรุงในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ทราบถึงโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของธนาคารท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 

3.  ระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารออมสินตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อธนาคารออมสินในแต่ละดา้น พบวา่ ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นนอ้ยสุดในดา้นการไวว้างใจในตราสินคา้ ดงันั้น ธนาคารออมสินควรปรับปรุงคุณภาพและตราสินคา้ของ
ธนาคารออมสินใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน เพื่อใหลู้กคา้มีความไวว้างใจในตราสินคา้มากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
                  ปัจจุบนัการขนส่งเพื่อกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีส าคญัต่อธุรกิจ โดยเฉพาะการติดต่อกบัลูกคา้ใน
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งน าส่งสินคา้ซ่ึงมีจ านวนจุดท่ีจะไปส่งสินคา้จ านวนมาก และจ านวนพาหนะขนส่งหลายคนั 
ดงันั้น ถา้หากมีการเลือกเส้นทางพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพและระยะเวลาในการจัดเส้นทางเดินพาหนะท่ีรวดเร็ว
โดยเลือกใชเ้ส้นทางสั้นท่ีสุด ยอ่มจะช่วยลดตน้ทุนในการขนส่งและช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัขององคก์ร  
จึงไดน้ าเสนอวิธีการแกปั้ญหาการจดัเส้นทาง โดยพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัเส้นทางพาหนะเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมพอประมาณ  ดว้ยการประยุกตใ์ชว้ิธีการโปรแกรมเชิงพลวตั และวิธีฮิวริสติก
แบบเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด เป็นพื้นฐานในการหาผลลพัธ์ในการจดัเส้นทางพาหนะ โดยวิธีการโปรแกรมเชิงพลวตั  
จะท าการหาผลลพัธ์ของระยะทางรวมท่ีดีท่ีสุด และวิธีฮิวริสติกร่วมกบัวิธีการโปรแกรมเชิงพลวตัจะท าการหา
ผลลพัธ์ของระยะทางรวมไดเ้หมาะสมพอประมาณ ซ่ึงทั้ง 2 แบบ มีค่าเฉล่ียความแตกต่างของระยะทางรวมเม่ือ
เทียบกบัผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดเท่ากบั 9.71 เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อค าตอบและการตดัสินใจเลือกเส้นทางท่ีเหมาะสม 
คือ จ านวนจุดในการเดินทาง ระยะห่างระหว่างจุด และจ านวนพาหนะ ซ่ึงการพฒันาโปรแกรมน้ีไดใ้ช้ Delphi 
6.0 ในการสนบัสนุนการเขียนโปรแกรม ท าให้ไดโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการตดัสินใจในการจดัเส้นทางพาหนะ
ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมพอประมาณในเวลาท่ีรวดเร็วและเหมาะสมกบัสภาพปัญหาจริง 
ค าส าคัญ: ยานพาหนะ, ฮิวริสติก, การโปรแกรมเชิงพลวตั 
 

 
 
 
*  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 
** สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์                                                                      
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ABSTRACT 

Nowadays transportation for product distribution is an important activity for business, especially in 
contacting industrial customers to deliver products in several places with a lot of delivery vehicles. Therefore, an 
efficient vehicle routing would reduce delivery cost and increase competitive potential of organization. In this 
study the researcher presents a solution for vehicle routing by applying dynamic programming and nearest 
neighbor heuristics as main methods in routes arrangement. The most appropriate of total route is calculated by 
dynamic programming method and the average difference of total route for both method when they are 
compared to the best result is 9.71%, the variables effect solution and decision to choose the appropriate route 
are number of places to travel, distance and number of vehicles. The development of this program uses Delphi 
6.0 to help designing the program to decide the appropriate route for optimum result and reasonable 
suitability which is right and proper for actual problems and save time. 
Keywords:  vehicle.  Heuristics.  dynamic programming. 
 

บทน า 
               ปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นการคา้และราคาสินคา้จะอยูใ่นภาคของอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ซ่ึงมีราคา
ก าหนดอยูใ่นระดบัหน่ึง ซ่ึงควบคุมไดย้ากในเร่ืองของการก าหนดเวลา ในส่วนของตน้ทุนทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม ในขั้นหน่ึงของการคา้ขายมีส่วนหน่ึงท่ีส าคญัคือ ถา้ค่าขนส่งราคาถูกก็จะช่วยลดภาระตน้ทุนของ
สินคา้ได ้ ยกตวัอยา่งเช่น สินคา้ท่ีเขา้มาทางท่าเรือจะท าอยา่งไรให้ไปสู่โรงงานไดเ้ร็ว เพราะหากขนส่งมาจาก
ท่าเรือช้า ภาระต่าง ๆ จะเพิ่มข้ึน คือ ตอ้งมีเส้นทางท่ีเหมาะสมและประหยดั ระบบถนนถือว่าเป็นระบบท่ี
ประหยดัท่ีสุด ในอดีตมีการพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัเส้นทางช่ือโปรแกรม Multi Traveling Salesman 
Problem โดยกฤษฎา บุญเทียม (2551) และโปรแกรม Heuristic Multi Traveling Salesman Problemโดยศิวาวุธ 
บุญเทียม (2551) แต่มีขอ้เสียคือ ตอ้งป้อนขอ้มูลระยะทางระหว่างจุดทุกจุดท าให้ตอ้งเสียเวลามากเม่ือปัญหามี
ขนาดใหญ่ และไม่สามารถค านวณขอ้มูลท่ีเป็นจุดทศนิยมได ้การหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดและหาค าตอบท่ีเหมาะสม
โดยประมาณไม่ไดร้วมเป็นโปรแกรมเดียวกนั จึงไดมี้การพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัเส้นทางพาหนะ
ใหม่เพื่อตอบสนองเหตุผลดงักล่าวข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัเส้นทางพาหนะ 

  
ขอบเขตของการวจิัย 

จดัเส้นทางพาหนะไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 คนั จ  านวนจุดขนส่งไม่เกิน 200 จุด สามารถเลือกวธีิในการจดัเส้นทาง
การขนส่งได ้ทั้งกรณีเส้นทางท่ีดีท่ีสุดโดยใชว้ธีิการโปรแกรมเชิงพลวตั และกรณีเป็นเส้นทางเหมาะสมพอประมาณ 
โดยใชว้ธีิฮิวริสติกแบบเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุดร่วมกบัวธีิการโปรแกรมเชิงพลวตั
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
มีโปรแกรมส าเร็จรูปช่วยตดัสินใจในการจดัเส้นทางพาหนะขนส่งสินคา้ เพื่อลดระยะเวลาและค่าใชจ่้าย

ในการขนส่ง 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
การก าหนดค่าของเมตริกซ์ระยะทางระหว่างคู่จุด  หากมีคู่จุดต่าง ๆ ท่ีเป็นขอ้มูลละติจูดและลองติจูด เรา

สามารถแปลงค่าระยะห่างระหวา่งคู่จุดต่าง ๆ เป็นระยะทางท่ีเป็นระยะขจดัไดโ้ดยใชส้มการท่ี 1 ซ่ึงสมการน้ีมา
จาก Chip (2009)  จะไดค้่าเชิงมุมระหวา่งคู่จุดนั้น ๆ ดงัน้ี  
 

                           
 
                โดยระยะห่างระหวา่งคู่จุด คือ  ผลคูณของค่าเชิงมุมระหวา่งคู่จุด กบั รัศมีเฉล่ียของโลก 
                 ระยะห่างระหวา่งคู่จุด (กิโลเมตร)   =   ค่าเชิงมุมระหวา่งคู่จุด (เรเดียน) × 6,371.10 
  
 การหาค าตอบทีด่ีที่สุดโดยวิธีการโปรแกรมเชิงพลวัต  การหาค าตอบให้ไดร้ะยะทางท่ีสั้นท่ีสุดของการ
จดัเส้นทางพาหนะหลายคนั ท าไดโ้ดยการก าหนดความเป็นไปไดข้องปัญหาและการเลือกตดัสินใจอย่างเป็น
ขั้นตอน ซ่ึงในขั้นตอนสุดทา้ยจะไดค้  าตอบของปัญหาท่ีตอ้งการโดยการเลือกตดัสินใจในขั้นตอนก่อนหน้า  
สามารถก าหนดขั้นตอนได ้ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดความเป็นไปไดข้องการจดัเส้นทางพาหนะ  ดงัน้ี 
          กรณี จดัเส้นทางพาหนะ 2 คนั  f0(j,_),_ = dij,_ 
          กรณี จดัเส้นทางพาหนะ 3 คนั  f0(j,_),_ = dij,_,_ 
          กรณี จดัเส้นทางพาหนะ 4 คนั  f0(j,_),_ = dij,_,_,_ 
          กรณี จดัเส้นทางพาหนะ 5 คนั  f0(j,_),_ = dij,_,_,_,_ 

เม่ือ  f0(j,_) คือ   เส้นทางการเดินทางจากจุดท่ี 1 ไปยงัจุดท่ี j 
         d 1j     คือ  ระยะเดินทางจากจุดท่ี 1 ถึง จุดท่ี j 
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 ขั้นตอนท่ี 2 น าสมการเร่ิมต้นในขั้นตอนท่ี 1 มาค านวณเส้นทางของพาหนะแต่ละคันให้ได้ระยะ
ทางการเดินทางของพาหนะแต่ละคนัท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัดว้ยโปรแกรมเชิงพลวตั โดยก าหนดให ้
        ขั้นตอน เป็น จุดท่ีพาหนะเดินทางไป j โดย j = 1, 2, 3, m 
          สถานะ  เป็น fi(j,s) ระยะทางท่ีพาหนะใชใ้นการเดินทางในขั้นตอนนั้น ๆ 
          ทางเลือก เป็น เส้นทางการเดินทางของพาหนะท่ีสามารถเป็นไปได ้(จากการค านวณขั้นตอน
ก่อนหนา้) 
    ผลตอบแทน เป็น ระยะทางการเดินทางของพาหนะสูงสุดท่ีเกิดข้ึนต ่าสุดโดยใชส้มการยอ้นซ ้ า
หาผลลพัธ์ทีละขั้นตอนโดยยอ้นกลบัในแต่ละขั้นตอน หาทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับขั้นตอนนั้น ๆ ท าต่อไป
จนถึงขั้นตอนเร่ิมตน้ 
          

สมการยอ้นซ ้ า   
                          ƒi( j,{s}) = min{ ƒi-1 (K, S – k ) + dkj}                                                            (2)                        
                            

โดยท่ี   ks ; i = 1, 2,….., N – 2 ; j ≠ 1 ; S   Nj )   
                            เม่ือ    fi(j, s) = เส้นทางการเดินทางของพาหนะท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่
                             f i-1(k, S-{k}) = เส้นทางการเดินทางท่ีพาหนะเดินทางแลว้ 
                             dk  j= ระยะทางท่ีพาหนะเดินทางจากจุด k ไป j  จะได ้ 
 

     สมการหาระยะทางจากจุดสุดทา้ยกลบัไปจุดเร่ิมตน้ คือ  minj=2,3,…,N[fN-2(j, Nj)+dj1]       (3) 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 ท าการยอ้นรอย เพื่อหาเส้นทางการเดินทางของพาหนะแต่ละคนัท่ีไดร้ะยะทางสูงสุดท่ี
เกิดข้ึนต ่าสุด น าผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละขั้นตอนท่ีค านวณไดจ้ากการตดัสินใจในขั้นตอนนั้น ๆ กบั
ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากขั้นตอนก่อน และเม่ือถึงขั้นตอนสุดทา้ยจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของปัญหา  
โดยการยอ้นรอยเร่ิมจากการหาผลลัพธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับสภาวะของระบบแต่ละสภาวะในขั้นตอน
สุดทา้ยก่อน 

การหาค าตอบทีเ่หมาะสมพอประมาณโดยวธีิเพือ่นบ้านทีใ่กล้ทีสุ่ดร่วมกบัวธีิการโปรแกรมเชิงพลวตั 
 ขั้นตอนท่ี 1 ค  านวณหาผลลพัธ์เบ้ืองตน้จากระยะทางและเส้นทางท่ีเป็นไปไดข้องพาหนะในแบบแถว
หรือแบบหลกัของพาหนะแต่ละคนั 
        ขั้นตอนท่ี 2 น าผลลพัธ์เบ้ืองตน้ในขั้นตอนท่ี 1 มาค านวณดว้ยวธีิการโปรแกรมเชิงพลวตั          

ขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบผลรวมระยะทางท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 จากนั้นเลือกผลรวมระยะทางท่ีต ่าสุด
ของเส้นทางท่ีเป็นไปไดแ้บบแถวหรือแบบหลกั 
 
 
 



716 

 

วธีิการวจัิย 
 

ตารางท่ี 1 ละติจูด ลองติจูด ของจุดต่าง ๆ  
 

จุดท่ี 
ละติจูด ลองติจูด 

องศา ลิปดา ฟิลิปดา องศา ลิปดา ฟิลิปดา 
1 13 51 90 100 39 29.20 
2 14 19 49.57 100 31 46.60 
3 14 39 44.58 100 18 17.60 
4 14 54 53.58 100 19 38.41 
5 15 5 29.59 9 59 28.41 
6 15 17 59.48 99 27 22.16 
7 15 43 7.65 100 26 22.76 
8 16 8 23.36 99 22 2.31 
9 16 54 7.75 99 0 46.41 
10 18 44 38.57 99 43 23.76 
11 18 7 31.13 98 55 28.32 
12 18 47 47.27 98 39 36.21 
13 18 44 13.31 97 52 19.78 
14 19 11 24.20 100 10 13.17 
15 19 52 25.47 99 43 23.76 
16 18 41 5.31 100 48 0.2 
17 18 15 3.45 100 10 13.17 
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ตารางท่ี 1 ละติจูด ลองติจูด ของจุดต่าง ๆ (ต่อ) 
 

จุดท่ี 
ละติจูด ลองติจูด 

องศา ลิปดา ฟิลิปดา องศา ลิปดา ฟิลิปดา 
18 17 40 11.33 100 31 46.60 
19 17 14 36.28 99 43 23.76 
20 16 11 13.93 100 20 59.24 
21 16 50 3.26 100 26 22.76 
22 15 2 59.85 100 53 25.12 
23 14 29 51.76 100 53 25.12 
24 16 0 49.95 101 53 21.2 
25 16 25 27.59 101 9 42.25 
26 17 25 19.35 101 36 56.80 
27 14 53 17.69 102 15 17.25 
28 15 58 18.25 102 37 17.84 
29 17 25 45.87 102 59 22.61 
30 18 3 38.76 103 15 58.85 

 
 
 

 

 
    
            ภาพท่ี 1 การป้อนค่าพิกดัของจุดต่าง ๆ ในหนา้ต่าง Lat-Long Table  ของ Vehicle Routing Program   
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ผลการวจิัย 
การทดลองใช ้Vehicle Routing Program ส าหรับการจดัเส้นทางพาหนะ  กรณีจ านวนพาหนะเท่ากบั 2, 

3, 4, 5, 10  จ  านวนจุดท่ีเดินทาง 5 ถึง 30 จุด พบวา่ สามารถหาค าตอบของระยะทางรวมไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดและ
เหมาะสมพอประมาณ ซ่ึงทั้ง 2 แบบ มีค่าเฉล่ียความแตกต่างของระยะทางรวมเม่ือเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด
เท่ากบั  9.71 เปอร์เซ็นต ์ส าหรับเวลาท่ีใชใ้นการค านวณ จะข้ึนอยูก่บัการเลือกค่าของ Combination ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
จ านวนจุดและจ านวนพาหนะ 

ประโยชน์จากการใชง้าน Vehicle Routing Program ในการแกปั้ญหาการจดัเส้นทางส าหรับยานพาหนะนั้น 
พบวา่ สามารถหาผลลพัธ์ของค าตอบในการจดัเส้นทางท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมพอประมาณ สามารถใชง้านไดจ้ริงกบั 
กรณีการขนส่งทางอากาศ เช่น พาหนะท่ีเป็นเคร่ืองบินหรือเฮลิคอปเตอร์ เน่ืองจากระยะทางระหว่างจุดหรือ
คลงัสินคา้ ท่ีใช้จดัเส้นทางการขนส่งเป็นระยะขจดัจึงไม่ตอ้งค านึงถึงส่ิงกีดขวาง เช่น อาคาร บา้นเรือน และ
สามารถลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางขนส่งได ้

การหาผลลพัธ์ของปัญหาการจดัเส้นทางพาหนะไดจ้ากการตดัสินใจเป็นขั้นตอน และเม่ือถึงขั้นตอนสุดทา้ย
จะพบค าตอบท่ีตอ้งการในการแกปั้ญหาการจดัเส้นทางพาหนะ เช่น ตอ้งการจดัเส้นทางพาหนะโดยเดินทางเพียง
รอบเดียวเร่ิมตน้จากจุดท่ี 1 ไปยงัจุดต่าง ๆโดยพิกดัของแต่ละจุดดงัตารางท่ี 1 เพื่อให้ไดร้ะยะทางท่ีสั้นท่ีสุด และ
ระยะทางท่ีเหมาะสมพอประมาณโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัเส้นทางพาหนะ ช่ือ Vehicle Routing Program 
ในการค านวณและบนัทึกผลการวจิยั 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 การจดัเส้นทางของ Vehicle Routing Program โดยวธีิโปรแกรมเชิงพลวตั 
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            ภาพท่ี 3 การจดัเส้นทางของ Vehicle Routing Program โดยวธีิฮิวริสติกร่วมกบัวิธีการโปรแกรม 
                          เชิงพลวตั 
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การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจยีก 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  อ าเภอวเิศษชัยชาญ  จงัหวดัอ่างทอง 

THE DEVELOPMENT OF TRAINING CURRICULUM ON MAKING KANOM 
KAY SORN LUM JIAK OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS,  

IN WISETHCHAICHAN DISTRICT, ANGTHONG PROVINCE 
 

อาจารย์จารี  กาบเครือ* 
Jaree Kabkrau     

 

บทคดัย่อ 
              การวจิยัน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  2) พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก  
3) ทดลองใชห้ลกัสูตรท่ีพฒันา  4) ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลวดันางใน (ละเอียดอุปถมัภ์) จ  านวน 29 คน ซ่ึงไดม้าจาก
การเลือกแบบสมคัรใจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  2) หลกัสูตร
ฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก  3) แบบวดัทกัษะการปฏิบติั  4) แบบวดัเจตคติต่อหลกัสูตร การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน paired t-test  และวเิคราะห์เน้ือหา พบวา่ 

1.  ความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลาย ๆ ฝ่าย พบวา่ ควรพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียกข้ึนใชใ้นโรงเรียน  และจดักิจกรรมการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน   

2.  การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก ประกอบดว้ย ความน า หลกัการ จุดมุ่งหมาย 
โครงสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม เน้ือหา วธีิการและกิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัและประเมินผล เกณฑ์
การผา่นหลกัสูตรฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม และแผนการจดักิจกรรมการฝึกอบรม ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญได้
ประเมินองคป์ระกอบของหลกัสูตรแลว้วา่มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 

3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก มีความสนใจ ตั้งใจ
ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี และสามารถท าขนมเกสรล าเจียกไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

4.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  มีทกัษะการปฏิบติัการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก และมีเจตคติต่อ 
หลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียกโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และผูว้จิยัไดป้รับปรุงดา้นระยะเวลา 

 
 
 

* โรงเรียนอนุบาลวดันางใน (ละเอียดอุปถมัภ)์ ต าบลศาลเจา้โรงทอง อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
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การจดักิจกรรมการฝึกอบรมให้มีความยืดหยุ่นและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และด าเนินการวดัและประเมินผล
ภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
ค าส าคัญ: หลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ทกัษะการปฏิบติั, เจตคติต่อ 
               หลกัสูตรฝึกอบรม 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study basic information of a training curriculum, 2) to 

develop a training curriculum on making Kanom Kay Sorn Lum Jiak, 3) to trial a training curriculum, and 4) to 
evaluate and improve a training curriculum. The sample, obtained by using voluntary sampling technique, was 
29 Prathomsuksa 6 students attending Anubanwatnangnai School. The instruments were 1) a learning achievement 
test 2) a training curriculum on making Kanom Kay Sorn Lum Jiak,  3) an evaluation form of practicing 
skills, and  4) a questionnaire on attitude towards a training curriculum.  Data were analyzed using frequency, 
percentage, mean, standard deviation, paired t-test, and content analysis.   
             The findings were as follows: 
            1. According to the interviews with the students and several related people, every respondent reportedly 
shared the same opinion that the training curriculum on making Kanom Kay Sorn Lum Jiak should be improved 
and used in the school, together with some training activities which were proper to the students.  
            2. Improvement for the training curriculum on making Kanom Kay Sorn Lum Jiak should include 
introduction, principles, objectives, training curriculum structure, contents, training methods and activities, 
media/equipment, measurement and evaluation, criteria, training duration, and planning for training  activities, all 
of which had been considered in compliance and proper by experts.   
            3. The trainee students were active during the training and managed to make Kanom Kay Sorn Lum 
Jiak skillfully.  
            4. The students apparently had higher learning achievement test at the statistically significant level of .05. 
Their overall operational skills were evaluated at a very good level. The attitudes toward a training curriculum 
were evaluated at the highest level.  Besides, the researcher had made the course duration more flexible to conform 
to the contents and the evaluation of the students’ practice continuously. 
Keywords: training curriculum on making Kanom Kay Sorn Lum Jiak.  learning achievement.  practical  
                 skills.  attitudes toward a training curriculum.  
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บทน า 
หลกัสูตรมีความส าคญัในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจวา่ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

โดยมีรายละเอียดท่ีบ่งช้ีวา่  ผูเ้รียนควรเรียนรู้วชิาอะไร  มีเน้ือหาสาระมากนอ้ยเพียงไร  ควรไดรั้บการฝึกฝนให้มี
ทกัษะดา้นใด ควรมีการพฒันาการทั้งในส่วนของร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยา่งไร (ธ ารง บวัศรี, 2543, 
หนา้ 6-7) สอดคลอ้งกบับุญมี  เณรยอด (ม.ป.ป., หนา้ 49) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาหลกัสูตรท่ีจะมีผลต่อการพฒันา
ประเทศในดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี อาชีพของแต่ละทอ้งถ่ิน การใหก้ารศึกษาท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินช่วยให้
ความเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึน ช่วยแกไ้ขปัญหาความเป็นอยูข่องประชาชนได ้

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดักิจกรรมท่ีมุ่งใหบุ้คคลเกิดความรู้ ทกัษะ การพฒันาและประสบการณ์
อนัเหมาะสม ซ่ึงบีช (Beach, 1970, p.193) กล่าววา่ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีจดัข้ึนเพื่อให้บุคคลไดเ้รียนรู้
และมีความช านาญ เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงโดยมุ่งใหค้นไดรู้้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะและเปล่ียนพฤติกรรม 
ของคนไปในทิศทางท่ีตอ้งการ เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

ขนมไทยเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีควรอนุรักษไ์ว ้การท าขนมไทยใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินเป็นส่วนประกอบ
ท่ีมีราคาถูก หาไดง่้าย และยงัเป็นอาชีพไดใ้นสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า (วนัวิภา จุลยา และพจน์นรินทร์ แสงอ่ิม, 2553, 
ค  าน า) จงัหวดัอ่างทองเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีศิลปวฒันธรรมหลากหลายและนบัวนัจะสูญหาย 
หากไม่อนุรักษไ์ว ้จากการส ารวจแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พบวา่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
มีความสามารถในการท าขนมไทยหลายชนิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขนมเกสรล าเจียกเป็นขนมไทยพื้นบา้นของอ าเภอ
วเิศษชยัชาญ เป็นเอกลกัษณ์ท่ีท ากนัท่ีเดียวของจงัหวดัอ่างทอง (ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง, 2526, 
หนา้ 6) 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาการท าขนมเกสรล าเจียกเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมให้ถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการอยา่งเป็นระบบตามกระบวนการวจิยั และเพื่อเป็นการปลูกฝังใหผู้เ้รียนเกิดจิตส านึก เห็นความส าคญั 
มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการท าขนมไทยโบราณ ร่วมสืบสานและอนุรักษใ์ห้ขนมเกสรล าเจียก
ยงัคงอยูคู่่อ  าเภอวเิศษชยัชาญ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสืบต่อไปในอนาคต   
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้รูปแบบการวางแผนหลกัสูตรของนกัการศึกษาและแนวคิดจากการวิจยัของ ไทเลอร์ 
(Tyler, 1949, p.1) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร หลกัสูตร
ต่อไป  ขั้นท่ี 2 การเลือกประสบการณ์ในการเรียนรู้  ขั้นท่ี 3 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ขั้นท่ี 4 การประเมินผล  
และทาบา (Hilda Taba, 1962, pp.422-425) ไดก้  าหนดกระบวนการพฒันาหลกัสูตรไว ้ 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  1)  วินิจฉยั
ความตอ้งการ ส ารวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความจ าเป็นต่าง ๆ ของสังคมและผูเ้รียน  2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย  
3) คดัเลือกเน้ือหาสาระ จุดมุ่งหมายท่ีก าหนด  4) จดัเน้ือหาสาระ  5) คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ครูผูส้อนหรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  6) จดัประสบการณ์การเรียนรู้  7) ก าหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวธีิการประเมินผล     
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   จากการศึกษากระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดและงานวิจยั  ผูว้ิจยัไดน้ ามาสังเคราะห์ขั้นตอน
การพฒันาหลกัสูตรเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม โดยก าหนดรูปแบบการฝึกอบรม
ในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (R & D) ดงัน้ี  1) วิจยัการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  2) พฒันาการสร้างหลกัสูตร  
3) วิจยัการทดลองใชห้ลกัสูตร  4) พฒันาการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร โดยก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยั ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

1.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรและการพฒันา 
    หลกัสูตรฝึกอบรม 
2.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  
     (พ.ศ. 2550-2554) 
3.  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
     และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
4.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
5.  หลกัสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     และเทคโนโลย ี
6.  ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม 
7.  ศึกษาประวติั ความรู้ และเทคนิคการท าขนมเกสร 
     ล าเจียก 
8. ศึกษาความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

การพฒันาหลักสูตร 

1.  พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฉบบัร่าง ประกอบดว้ย 
    - ความน า 
    - หลกัการ 
    - จุดมุ่งหมาย 
    - โครงสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 
    - เน้ือหา 
    - วธีิการและกิจกรรมการฝึกอบรม 
    -  ส่ือ/อุปกรณ์ 
    - การวดัและประเมินผล 
    - เกณฑก์ารผา่นหลกัสูตรฝึกอบรม 
    - ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
    - แผนการจดักิจกรรมฝึกอบรม 

การทดลองใช้หลักสูตร 

น าหลกัสูตรฝึกอบรม การท าขนมเกสรล าเจียก 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลวดันางใน 
อ าเภอวเิศษชยัชาญ  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 29 คน 

การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร 
1. ประเมินผลก่อนฝึกอบรม โดยทดสอบ  
     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนฝึกอบรม 
2. ประเมินระหวา่งฝึกอบรมโดย 
    2.1 การสังเกตพฤติกรรม   
    2.2 ประเมินความรู้จากการตรวจใบงาน 
    2.3 วดัทกัษะการปฏิบติั 
3. ประเมินหลงัการฝึกอบรม 
    3.1 ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั 
          ฝึกอบรม 
    3.2 วดัเจตคติต่อหลกัสูตร 
          ฝึกอบรม  

หลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 

2. ประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมฉบบัร่างโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ  
    ตรวจสอบและหาค่า IOC 

3.  ปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรมฉบบัร่าง 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก 
2.  เพื่อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก 
3.  เพื่อทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก 
4.  เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 วิจยั  (research)  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานโดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 
สถานศึกษา ผูเ้รียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ศึกษาขอ้มูลและเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล 
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2  พฒันา (development) การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฉบบัร่าง โดยน าขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 
มาเป็นแนวทางในการพฒันา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ได้แก่ แบบประเมินหลกัสูตรฉบบัร่าง แผนการจดั
กิจกรรมฝึกอบรม และการวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา วเิคราะห์ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

ขั้นตอนท่ี 3 วจิยั (research) การทดลองใชห้ลกัสูตรกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงทดลอง แลว้
น าผลการทดลองไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
หลกัสูตรฝึกอบรม แผนการจดักิจกรรมฝึกอบรม  

ขั้นตอนท่ี 4  พฒันา (development) การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร มีวิธีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 
ประเมินผลก่อนใชห้ลกัสูตร โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการฝึกอบรม ประเมินผลระหวา่ง
การใช้หลักสูตรโดยใช้แบบประเมินความรู้จากการท าใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวดัทกัษะปฏิบติั  และ
ประเมินผลหลงัใช้หลกัสูตร โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการฝึกอบรม แบบวดัเจตคติต่อ
หลกัสูตรฝึกอบรม  ภายหลงัการประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมฉบบัร่างแล้วน าขอ้มูลผลการด าเนินการระหว่างการ
ทดลองใช้หลกัสูตรมาวิเคราะห์เน้ือหา  ตามองค์ประกอบของหลกัสูตร และน าเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาความ  เพื่อ
ปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรมให้เป็นหลกัสูตรท่ีสมบูรณ์มีประสิทธิภาพต่อไป  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความรู้ แบบวดัทกัษะการปฏิบติั 
แบบวดัเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรม  และการวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
paired  t-test  
 

ผลการวจิัย 
1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน จากการสอบถามความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม และแนวทางใน

การจดักิจกรรมฝึกอบรม พบวา่ นกัเรียนตอ้งการไดรั้บความรู้ในการฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก ร้อยละ 100 และ
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จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียน พบวา่ มีความตอ้งการหลกัสูตรฝึกอบรมการท า
ขนมเกสรล าเจียกฉบบัร่าง โดยเชิญภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาบรรยาย  สาธิต สอนงาน ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง 

2.  ผลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมฉบบัร่าง ประกอบดว้ย ความน า หลกัการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
หลกัสูตร ฝึกอบรม เน้ือหา วิธีการและกิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือ/อุปกรณ์  การวดัและประเมินผล เกณฑ์การผ่าน
หลกัสูตรฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม และแผนการจดักิจกรรมฝึกอบรม 

3.  ผลการทดลองใชห้ลกัสูตร แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการฝึกอบรม โดยการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนก่อนฝึกอบรม ระหวา่งการฝึกอบรม จากการประเมินความรู้จากการปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน การสังเกต
พฤติกรรม การวดัทกัษะปฏิบติั หลงัการฝึกอบรม โดยการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และวดัเจตคติต่อหลกัสูตร
ฝึกอบรม พบวา่ นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ มีทกัษะการ
ท าขนมเกสรล าเจียก และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  

4.  ผลของการประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร โดยเปรียบเทียบผลจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม พบวา่ หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีความรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้มีพฤติกรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  มี
ทกัษะปฏิบติัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผล
การปรับปรุงหลกัสูตรมีการปรับลดเวลาในแผนการจดักิจกรรมฝึกอบรมท่ี 3 จ  านวน 1 ชัว่โมง และเพิ่มเวลาในแผนการ
จดักิจกรรมฝึกอบรมท่ี 4 จ านวน 1 ชัว่โมง และมีการวดัและประเมินผลภาคปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

 
อภิปรายผลการวจิัย 

1.  ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม โดยการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
พบวา่ ดา้นนโยบายมุ่งเนน้ในการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและชุมชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาโดยสถานศึกษา มีหน้าท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชน 
จากการสอบถามและสัมภาษณ์ความตอ้งการ ความจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่าทุกฝ่ายมีความ
ตอ้งการใหมี้การจดักิจกรรมฝึกอบรมข้ึน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก เพื่อสนอง
นโยบายทางการศึกษา และเพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง ไดร่้วมอนุรักษ ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการท าขนมไทยพื้นเมืองโบราณของชาวอ่างทอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทาบา (Taba, 1962, 
p.11) ท่ีกล่าวว่า การพฒันาหลกัสูตรเร่ิมจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการพฒันาหลกัสูตรให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

2.  ผลการพฒันาหลกัสูตร  พบวา่ หลกัสูตรประกอบดว้ย ความน า หลกัการ จุดมุ่งหมายโครงสร้างหลกัสูตร
ฝึกอบรม เน้ือหา วิธีการและกิจกรรมการฝึกอบรม ส่ือ/อุปกรณ์ การวดัและประเมินผล เกณฑ์การผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม และแผนการจดักิจกรรมฝึกอบรม จากผลการวิจยัพบวา่ หลกัสูตรฝึกอบรมฉบบั
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ร่าง มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  เท่ากบั 1.00 แสดงว่าเป็นหลกัสูตรท่ีดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการพฒันาหลกัสูตรของชวลิต  ชูก าแพง (2551, p.16-20) ท่ีกล่าวถึงส่ิงส าคญัของหลกัสูตร ประกอบดว้ย  
1) จุดมุ่งหมาย  2) ขอบข่ายเน้ือหา  3) ความสัมพนัธ์กบัเวลาในหลกัสูตร  

3.  ผลการทดลองใช้หลกัสูตรกบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลวดันางใน (ละเอียด
อุปถมัภ)์ นกัเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มในกิจกรรมฝึกอบรมเป็นอยา่งดี ท า
ใหน้กัเรียนมีความรู้ มีทกัษะในการท าขนมเกสรล าเจียก รวมทั้งสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปราโมทย ์จนัทร์เรือง (2552, pp. 300-301) ท่ีวา่การเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย พุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทกัษะพิสัย สามารถท าให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้จากการฝึกปฏิบติัจริง   และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
ตลอดจนอนุรักษสื์บสานต่อไป 

4.  ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร 
                   4.1  นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใช้หลกัสูตรฝึกอบรมสูงกว่าก่อนใช้หลกัสูตร 
ฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงวา่การจดักิจกรรมตามหลกัสูตรฝึกอบรมที่ให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยการบรรยาย การสาธิต ให้นกัเรียนได้ใช้ส่ือของจริงในการปฏิบติัและปฏิบติั 
กิจกรรมจริงด้วยตนเอง ท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สอดคล้องกบังานวิจยัของชัยรัตน์ แตงวงษ ์
(2552, บทคดัยอ่) พบวา่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชห้ลกัสูตรเร่ืองการสานพดัดา้มจ๋ิวจาก
ผวิไมไ้ผสู่งกวา่ก่อนใชห้ลกัสูตร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
        4.2  นกัเรียนมีความรู้โดยการปฏิบติักิจกรรมใบงานแต่ละแผนการจดักิจกรรมฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัพอใช้  มีการสังเกตพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัคุณภาพดี และมีทกัษะปฏิบติัโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัคุณภาพดีมาก เน่ืองจากการจดักิจกรรมฝึกอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบติั โดยการบรรยาย การสาธิต ใชส่ื้อของจริง ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ก่อให้เกิดทกัษะปฏิบติัท่ี
ดีในการท าขนมเกสรล าเจียก สอดคลอ้งกบัท่ีกรมวิชาการ (2546, หน้า 105) ไดก้ล่าวถึงแนวการวดัและประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเนน้การวดัผลตามสภาพจริง คือ เม่ือนกัเรียนเรียนจบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
แลว้ตอ้งมีผลงานเชิงประจกัษ ์ผลงานท่ีเป็นรูปธรรม ผลงานเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความจริงของผูเ้รียนวา่รู้จริง ท าไดจ้ริง 
ดีจริงหรือไม ่
        4.3  นกัเรียนมีเจตคติต่อหลกัสูตรฝึกอบรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงวา่วิธีการจดักิจกรรมใน
แผนการจดักิจกรรมฝึกอบรมตามหลกัสูตรท าให้นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ชยัรัตน์ แตงวงษ ์(2552, บทคดัยอ่) ท่ีไดพ้ฒันาหลกัสูตรเร่ืองการสานพดัดา้มจ๋ิวจากผิวไมไ้ผ ่ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 
2 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรฝึกอบรมการท าขนมเกสรล าเจียก เพื่อความสะดวกและความเหมาะสม 

ของการน าไปใช ้
2.  ควรศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัท าขนมเกสรล าเจียก 
3.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมฝึกอบรม ควรจดัใหเ้หมาะสมกบัสภาพสถานศึกษานั้น ๆ 
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การปรับตวัเพือ่ความอยู่รอดของร้านค้าปลกีแบบดั้งเดมิภายหลงัได้รับผลกระทบ 
จากการขยายตวัของร้านค้าปลกีสมัยใหม่ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีใช้แนวทางการด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ วิธีวิทยาการศึกษาปรากฏการณ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาผลกระทบและการปรับตวัของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ภายหลงั
จากไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ เก็บขอ้มูลภาคสนามโดยการสังเกตและสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จ านวน 4 ราย และผูบ้ริโภคของร้านคา้ปลีก
แบบดั้งเดิม จ านวน 70 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ คือ จ านวนลูกคา้ 
ยอดขาย และรายไดล้ดลง ไดรั้บผลกระทบจากร้านสะดวกซ้ือเน่ืองจากมีจ านวนสาขามากและสินคา้ใกลเ้คียงกนั 
และไดรั้บผลกระทบจากไฮเปอร์มาร์เก็ตเน่ืองจากท่ีตั้งอยูก่ลางเมืองและผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้คราวละมาก ๆ จาก
ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์สโตร์ จึงท าใหสิ้นคา้อุปโภคบริโภคขายไดล้ดลง การปรับตวัของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม 
ไดแ้ก่  1) พยายามลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่จ  าเป็น เช่น ประหยดัไฟฟ้า ปรับเวลาเปิด- ปิดร้าน  2) ตั้งราคาสินคา้ให้
ใกลเ้คียงหรือถูกกวา่คู่แข่ง  3) ขายสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมของลูกคา้ในขนาดบรรจุท่ีเล็กกวา่และมีการขายเป็นหน่วยยอ่ย  
4) เพิ่มชนิดของสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้  5) ซ้ือสินคา้จากหลายแหล่งท่ีราคาต ่าท่ีสุด ซ้ือคร้ังละไม่มากแต่
ซ้ือบ่อยคร้ัง เพื่อลดการเก็บสินคา้คงคลงั  6) ขายสินคา้ท่ีไม่สามารถหาซ้ือไดใ้นร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ และเพิ่มสินคา้
เฉพาะกลุ่มลูกคา้  7) การบริการท่ีดี  การรู้จกัคุน้เคยและอธัยาศยัไมตรีของเจา้ของร้านเป็นส่วนส าคญัท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ 

 
 
* นกัศึกษาปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
**อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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และตดัสินใจใช้บริการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมควร
วางแผนส าหรับอนาคตในการด าเนินธุรกิจหรือการเปล่ียนธุรกิจ ผูป้ระกอบการควรรวมกลุ่มร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม
เพื่อช่วยเหลือกนัโดยใช้ประสบการณ์ในการบริหารร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรอง และการ
ปรับตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  
ค าส าคัญ: การปรับตวัเพื่อความอยูร่อด, ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม, ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 
 

ABSTRACT 
This qualitative research was studied by the phenomenology method. The objective was to monitor impacts 

of modern trade stores on traditional retail stores in Muang District, Ratchaburi and to find ways to survive on this 
trade war. The data were obtained by observation and interview of 4 local traditional retailers and 70 customers of 
these stores. It was found that the traditional retail stores had a lower number of customers, sales, and revenue due 
to the expanding branches and better location of convenient stores. Moreover, consumers behavior changed because of 
the good location of modern trade retail stores. They preferred to buy many merchandises from hypermarkets and 
super stores. The traditional retail stores’ strategies were as follows:  1) cutting unnecessary cost by saving energy 
and changing business hours,  2) pricing merchandises approximate to, or cheaper than the competitors,’  3) selling 
popular merchandises in smaller packages,  4) adding more merchandises to reach customers’ needs,  5) buying  
merchandises from wholesalers who offer lowest price in a small proportion at a time in order to decrease inventory 
hording,  6) selling products that modern trade retail stores do not have, and  7) having service mind because 
customers would like to deal with nice people. 

From this research, there were many suggestions on how to handle this trade war for traditional retail stores. 
In short, they should set up plans in order to adjust their business in the future, form alliances among themselves 
to be more powerful to negotiate with suppliers and, with their existing experiences, balance the power to confront 
with modern trade store threats. Furthermore, they should make their business more flexible by focusing on customers’ 
behavior in order to fulfill their needs. 
Keywords: the survival adaptation.  traditional retail stores.  modern trade stores. 

 
บทน า 

การเขา้มาของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่โดยนกัลงทุนชาวต่างชาติในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2545 เป็นผล
ใหเ้กิดการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อยา่งรวดเร็ว (วีระวุฒิ สร้อยพลอย, 2550) โดยร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีการ
ตกแต่งร้านและสร้างบรรยากาศให้น่าจบัจ่าย ทนัสมยั มีเคร่ืองปรับอากาศ มีสินคา้หลากหลายชนิดท่ีจดัเรียงอย่าง
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เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือไดต้ามความพอใจ สามารถเดินทางไปมาสะดวก ตั้งอยูใ่นท าเลที่ตั้ง
ที่ดี อีกทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชใ้นระบบบริหารจดัการต่าง ๆ (เกยรู ใยบวักล่ิน, 2553) ท า
ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้งและตรงตามความตอ้งการมากข้ึน ในปัจจุบนัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ได้
ขยายสาขาใหเ้พิ่มมากข้ึนเพื่อใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ  

 ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมเป็นร้านคา้ท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงผูค้นในชุมชนใชบ้ริการซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภค และสินคา้อ่ืน ๆ 
ตามความจ าเป็น ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากบา้นมากนกั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในร้านมีหลากหลายชนิดตามความจ าเป็นของผูบ้ริโภค
ในชุมชน (ใกลรุ่้ง หนูขลิบ, 2549) หรือบริเวณใกลเ้คียง โดยแต่ละร้านในละแวกใกลเ้คียงกนัมีสินคา้ท่ีจ  าหน่ายแตกต่างกนั 
ไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจนวา่ในร้านมีสินคา้ใดบา้ง สินคา้ท่ีวางจ าหน่ายนั้นส่วนมากเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ประจ า
หรือกลุ่มผูบ้ริโภคเดิม เจา้ของร้านเป็นผูดู้แลกิจการเอง อาจมีพนกังานช่วยในร้านแต่จ  านวนไม่มากนกั ส่วนใหญ่
ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมด าเนินกิจการมาเป็นเวลานาน มีความคุน้เคยกบัผูบ้ริโภคในชุมชนเป็นอยา่งดี (เกยรู ใยบวักล่ิน, 2553) 
การขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่สู่พื้นท่ีต่าง ๆ ท าใหร้้านคา้ปลีกดั้งเดิมในพื้นท่ีนั้น ๆ ไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบ
จากการแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

จงัหวดัราชบุรี เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคตะวนัตก โดยมีเศรษฐกิจเติบโตสูงข้ึนอยา่ง  
ต่อเน่ืองประมาณร้อยละ 5-6 ท าให้มีการลงทุนในพื้นท่ีมาก จงัหวดัราชบุรีก็เช่นเดียวกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ไดข้ยายการลงทุนมาด าเนินธุรกิจในพื้นท่ี จึงท าให้จงัหวดัราชบุรีตอ้งเผชิญกบัผลกระทบจากการแข่งขนั
อยา่งรุนแรงของธุรกิจคา้ปลีก เป็นผลให้ร้านคา้ปลีกดั้งเดิมส่วนหน่ึงมีรายไดล้ดลง ประสบปัญหาในการด าเนินกิจการ 
และตอ้งเลิกกิจการไปในท่ีสุด แนวโน้มการแข่งขนัธุรกิจคา้ปลีกยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน จึงท าให้เจา้ของร้านคา้ปลีก
ดั้งเดิมท่ีตอ้งการด าเนินธุรกิจใหอ้ยูร่อดต่อไปตอ้งปรับตวั (ฉฐัถกามาศ พลศรี, 2549)  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาถึงการปรับตวัของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีสามารถด าเนินกิจการ
อยู่ได้ แมไ้ด้รับผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี เพราะเห็นว่า
เจา้ของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมีความเป็นผูป้ระกอบการ ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาการด าเนินธุรกิจให้คงอยูไ่ดใ้น
ขณะท่ีธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ขยายตวัอยา่งมากและมีแนวโนม้จะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการ
เปล่ียนแปลงและมีความซบัซ้อนมากข้ึน จะมีประโยชน์ในดา้นการปรับตวัเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจร้านคา้ปลีก
แบบดั้งเดิมท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และจะเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
ภทัรภร พลพนาธรรม (2549, หนา้ 20) กล่าวไวว้า่ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยา่งมาก 

ส่วนใหญ่นิยมความสะดวกและทนัสมยั ดงันั้น ธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็กจ าเป็นตอ้งปรับตวัในดา้นต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้ง     
กบัรสนิยมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
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ปราศรัย พสัระ (2545, หนา้ 76) กล่าวไวว้า่  ส่ิงที่ผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดเล็กควรปรับตวัเพื่อแข่งขนั

กบัผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดใหญ่ ไดแ้ก่  1) พยายามลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่จ  าเป็น เช่น ค่าจา้งพนกังาน โดย
พยายามจดัการเองภายในครอบครัวมากกวา่การจา้งลูกจา้ง  2) ตั้งราคาสินคา้ โดยการส ารวจสินคา้ของคู่แข่งขนัและ
ปรับลดลงมาให้ใกลเ้คียงกนั เพื่อให้สามารถขายสินคา้และมีเงินทุนมาหมุนเวียนได้  3) น าสินคา้เฉพาะท่ีมีการ
หมุนเวยีนสูงมาจ าหน่าย ขายสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมของลูกคา้ในขนาดบรรจุท่ีเล็กกวา่ผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดใหญ่  4) 
ปรับปรุงร้านคา้ใหส้วยงามเพื่อดึงดูดใจใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ  5) พยายามเพิ่มชนิดของสินคา้ใหมี้ความหลากหลายมาก
ข้ึน  6) เน่ืองจาก  การสั่งซ้ือสินคา้จากซพัพลายเออร์ตอ้งสั่งเป็นจ านวนมากต่อคร้ัง และซพัพลายเออร์จะมาส่งสินคา้
เพียงเดือนละคร้ัง แมว้า่ซพัพลายเออร์บางรายจะให้เครดิต แต่ร้านคา้ไม่ตอ้งการเก็บสินคา้คงคลงัในปริมาณมาก 
ดงันั้นจึงเปล่ียนจากการสั่งซ้ือสินคา้จากซพัพลายเออร์มาเป็นการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่งแทน ซ่ึงท าให้ลด
เงินทุนและสามารถ ซ้ือสินคา้จ านวนนอ้ยมาจ าหน่าย เม่ือสินคา้หมดแลว้ จึงไปซ้ือสินคา้ใหม่ 

คอตเลอร์ (Kotler, 1997, p.109) กล่าววา่ การวางแผนทางการตลาดการบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดท่ีส าคญั  7 ดา้น คือ  1) ดา้นผลิตภณัฑ์  2) ดา้น
ราคา  3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  5) ดา้นบุคคล  6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  7) 
ดา้นกระบวนการ   

แนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยัเหล่าน้ี ไดน้ ามาใชเ้พื่อสร้างแนวค าถามตามประเด็นวตัถุประสงค ์รวมถึงการ
วเิคราะห์ผลในการวจิยัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ไดรั้บจากการขยายตวัของ

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม ่

2.  เพื่อศึกษาการปรับตวัของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ภายหลงั
จากไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม ่

 

วธิีด าเนินการวจิัย   
การวิจยัน้ีใชแ้นวทางการด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) วิธีวิทยาการศึกษาปรากฏการณ์ 

(phenomenology) เป็นการศึกษาสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัจากทศันะของผูท่ี้ไดป้ระสบกบัเหตุการณ์นั้นโดยตรง 
(Becker, 1992, p.7 อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2552, หนา้ 87) มีประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับท าความเขา้ใจประสบการณ์
ชีวติตามความเขา้ใจของคนผูซ่ึ้งไดป้ระสบมนัมาดว้ยตวัเอง (Cohen, 2000, p.3 อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2552, หนา้ 
87-88) โดยผู ้วิจ ัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู ้ให้ข้อมูลคือ 
ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีได้รับผลกระทบจากการขยายตวัของ
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ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัยงัด าเนินธุรกิจอยู ่ ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างตามแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จ  านวน 4 ราย เน่ืองจากผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมเป็นผูดู้แลและตดัสินใจต่าง ๆ ในร้าน รวมถึงเป็นผู ้
ก่อใหเ้กิดการปรับตวัของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมของตนดว้ย อีกทั้งเป็นผูที้่มีขอ้มูลในร้านจากอดีตถึงปัจจุบนั และ
เป็นผูก้  าหนดอนาคตของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมของตน นอกจากน้ียงัสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 70 ราย เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีท าให้ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได ้และเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ร้านคา้ปลีกแบบ
ดั้งเดิมมีการปรับตวั 

วธีิการเก็บรวบรวมมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการเขา้ไปคลุกคลีในร้านคา้ปลีก
แบบดั้งเดิมท่ีผูว้ิจยัมีความคุน้เคย สังเกต ซกัถาม จดบนัทึก และบนัทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาตีความหรือ
พิจารณารายละเอียดอีกคร้ังในภายหลงั  2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) จากการ
สังเกตอยูใ่นวงนอก ปฏิบติัตนเป็นบุคคลภายนอกไม่เขา้ไปร่วมอยูใ่นกิจกรรมของร้าน  เพื่อเก็บขอ้มูลแบบผูใ้ห้
ขอ้มูลไม่รู้สึกตวัว่าถูกเก็บขอ้มูลอยู่   3) การสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัเพื่ออยู่รอดของร้านคา้ปลีกแบบ
ดั้งเดิมหลงัไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  4) ศึกษาเอกสาร 
(documentary research) ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจะประมวลผลและรายงานในรูปแบบเชิงพรรณนา แบ่งเป็น  1) ขอ้มูลทัว่ไปของร้านคา้
และผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม  2) ผลกระทบท่ีร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวั
ของร้านคา้ปลีกสมยัใหม ่ 3) การปรับตวัเพื่ออยูร่อดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมหลงัไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวั
ของร้านคา้ปลีกสมยัใหม ่ 4) อนาคตการอยูร่อดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และสรุปผลการศึกษาโดยพรรณนาวเิคราะห์ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ตวัผูว้ิจยั เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป สมุดจดบนัทึก ปากกา 
และแนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์  
 

ผลการวจิัย 
 ประวตัิและความเป็นมาของร้านค้าปลกีแบบดั้งเดิม  ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี
ด าเนินกิจการมานานมากกวา่ 15 ปี บางร้านด าเนินกิจการมากวา่ 30 ปี รูปแบบการด าเนินการเป็นการบริหารภายใน
ครอบครัวตั้งแต่เร่ิมกิจการจนถึงปัจจุบนั ไม่มีการจา้งพนกังาน อาศยัแหล่งเงินทุนของตนหรือกูย้ืมธนาคารบางส่วน
เพื่อลงทุนช่วงก่อตั้งร้าน ขนาดร้าน 1-2 คูหา อยูใ่นท าเลท่ีดี ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมีทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ช่วงอาย ุ50- 65 ปี การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ระยะเวลาบริหารงาน
ในร้านเท่ากบัอายขุองร้านคา้ เน่ืองจากเป็นผูก่้อตั้งร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม 

ผลกระทบทีร้่านค้าปลกีแบบดั้งเดิมได้รับภายหลงัจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ คือ จ านวนลูกคา้ 
ยอดขายและรายไดล้ดลง โดยร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมไดรั้บผลกระทบจากร้านสะดวกซ้ือ เน่ืองจากมีจ านวนสาขามาก
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และสินคา้ใกลเ้คียงกนั และผลกระทบจากไฮเปอร์มาร์เก็ต เน่ืองจากที่ตั้งอยูก่ลางเมือง ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก
แบบดั้งเดิมต่างรับรู้ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป โดยผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้คราวละมาก ๆ จากไฮเปอร์มาร์
เก็ตและซูเปอร์สโตร์ จึงท าใหสิ้นคา้อุปโภคบริโภคขายไดล้ดลง  

การปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมภายหลังได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่   
ไดแ้ก่  1) พยายามลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่จ  าเป็น เช่น ประหยดัค่าไฟฟ้า ปรับเวลาเปิด- ปิดร้าน  2) การตั้งราคาสินคา้ 
โดยการส ารวจสินคา้ของคู่แข่งขนัและปรับลดลงมาให้ใกลเ้คียงกนัหรือถูกกวา่  3) ขายสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมของลูกคา้
ในขนาดบรรจุท่ีเล็กกวา่และมีการขายเป็นหน่วยยอ่ย  4) การเพิ่มชนิดของสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ให้มีความ
หลากหลายมากข้ึนและลูกคา้สามารถสั่งซ้ือไดห้ากไม่มีสินคา้ขณะนั้น  5) ซ้ือสินคา้จากหลายแหล่งโดยเลือกซ้ือ
สินคา้แต่ละชนิดจากแหล่งท่ีราคาต ่าท่ีสุด ซ้ือสินคา้คร้ังละไม่มากแต่ซ้ือบ่อยคร้ัง เพื่อลดการเก็บสินคา้คงคลงัและเพื่อให้
สินคา้ใหมแ่ละไม่ขาดสินคา้ส าหรับขายในร้าน  6) ขายสินคา้ท่ีไม่สามารถหาซ้ือไดใ้นร้านคา้ปลีกสมยัใหม่และเพิ่ม
สินคา้เฉพาะกลุ่มลูกคา้  7) การบริการท่ีดี การรู้จกัคุน้เคยและอธัยาศยัไมตรีของเจา้ของร้านเป็นส่วนส าคญัท่ีผูบ้ริโภคช่ืน
ชอบในการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม 

อนาคตของร้านค้าปลกีแบบดั้งเดิม  ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี มีแนวโนม้ลด
จ านวนลงเร่ือย ๆ เพราะส่วนใหญ่เป็นร้านท่ีด าเนินกิจการมานานมากกวา่ 15 ปี บริหารงานโดยเจา้ของร้านท่ีมีอายุมาก  
ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ขาดผูสื้บทอดกิจการ และด าเนินกิจการอยูไ่ดเ้พื่อรอการเปล่ียนแปลง หรือปรับตวัสู่
ธุรกิจอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนมากกวา่ในอนาคต โดยคาดวา่ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมของตนจะเลิกกิจการภายใน 10 ปี 
เพราะไม่สามารถทนต่อการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในธุรกิจคา้ปลีกได ้

ความคิดเห็นลูกค้าในการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม  ลูกคา้ส่วนมากเป็นคนในละแวกใกลเ้คียง เหตุผล
ท่ีเลือกใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม คือ ใกลท่ี้พกัอาศยั ใกลท่ี้ท างาน สะดวกในการซ้ือ พึงพอใจอธัยาศยัไมตรี
ของเจา้ของร้าน มีความช่ืนชอบสนิทสนมเป็นการส่วนตวักบัเจา้ของร้านและบริการดี ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่สามารถรับรู้
ถึงการเปล่ียนแปลงของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม  แต่พึงพอใจในการให้บริการของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ลูกคา้
ส่วนมากคิดวา่ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมีจุดเด่นคือ ใกลท่ี้พกัหรือท่ีท างาน การบริการท่ีดี และอธัยาศยัของเจา้ของร้าน 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ รูปแบบร้านท่ีทนัสมยั สะอาด ติดเคร่ืองปรับอากาศ การจดัวางสินคา้และการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการใหร้้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมเลิกกิจการ เน่ืองจากยงัตอ้งการใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมอยู ่
และหากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมเลิกกิจการไป ลูกคา้ก็ยงัคงซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ไดจ้ากร้านคา้ปลีกสมยัใหม่แต่อาจตอ้งเดินทาง
เป็นระยะทางไกลข้ึน ลูกคา้คิดวา่รูปแบบการใชชี้วติของคนในชุมชนเปล่ียนไป มีความเป็นสังคมเมืองมากข้ึน ผูค้น
ตอ้งการความสะดวกสบาย รวดเร็ว ดงันั้นร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมตอ้งปรับตวัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  
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อภิปรายผลการวจิัย 
 การปรับตวัเพื่อความอยูร่อดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมภายหลงัไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้
ปลีกสมยัใหม่ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จากผลการวิจยัพบวา่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกยรู ใยบวักล่ิน (2553) 
เร่ืองผลกระทบของการขยายตวัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ที่มีต่อการด าเนินงานของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชวห่์วย): 
ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม คือไดรั้บผลกระทบในดา้นจ านวนลูกคา้ ยอดขาย และรายได้
ลดลง ภายหลงัจากท่ีร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่นั้น ผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมไดป้รับตวัเพื่อให้สามารถอยูร่อดได ้โดยการปรับปรุงร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในการวางแผน
ทางการตลาดการบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตามทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส าคญั 7 ดา้น คือ  1) ดา้นผลิตภณัฑ์  2) ดา้นราคา  3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  4) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด   5) ดา้นบุคคล   6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   7) ดา้นกระบวนการ (Kotler, 1997, p.109) จากการวิจยัพบวา่ 
พบดา้นท่ีมีการปรับตวัมากคือ  1) ดา้นผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป   2) ดา้นราคา เน่ืองจาก
มีการส ารวจราคาและพยายามขายราคาถูกกวา่คู่แข่ง  3) ดา้นบุคคล เน่ืองจากอธัยาศยัไมตรีของเจา้ของร้านเป็นส่วน
ส าคญัมากท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบและตดัสินใจใชบ้ริการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมอยา่งสม ่าเสมอ  4) ดา้นกระบวนการ มี
การปรับกระบวนการด าเนินงานในร้านใหต้น้ทุนต ่าลงและสร้างโอกาสในการขายมากข้ึน ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ วีระวุฒิ สร้อยพลอย (2550) เร่ืองการปรับตวัของธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตสายไหม ซ่ึงพบวา่
ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมีการปรับตวัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัต ่า ผลการ 
วจิยัน้ีพบวา่ ดา้นท่ีมีการปรับตวันอ้ยคือ  1) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3) ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ เน่ืองจากในการปรับตวั 3 ดา้นน้ี ตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมซ่ึงมีเงินทุนไม่มากและ
ไม่สามารถปรับใหแ้ข่งขนักบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ได ้จึงเลือกท่ีจะไม่ปรับตวัในดา้นดงักล่าว  

จากผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ไดพ้ยายามปรับตวั
เพื่ออยูร่อดภายหลงัไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ดว้ยวิธีต่าง ๆ ตามความรู้และประสบการณ์
ของผูป้ระกอบการ โดยส่ิงท่ีผูป้ระกอบการไดป้รับตวันั้นสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่ิงท่ีผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดเล็ก
ควรปรับตวัเพื่อแข่งขนักบัผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดใหญ่ของปราศรัย พสัระ (2545) คือ  1) พยายามลดค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ท่ีไม่จ  าเป็น  2) ตั้งราคาสินคา้ โดยการส ารวจสินคา้ของคู่แข่งขนัและปรับลดลงมาให้ใกลเ้คียงกนั เพื่อให้สามารถ
ขายสินคา้และมีเงินทุนมาหมุนเวียนได้  3) น าสินคา้เฉพาะท่ีมีการหมุนเวียนสูงมาจ าหน่าย ขายสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยม
ของลูกคา้ในขนาดบรรจุท่ีเล็กกวา่ผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดใหญ่  4) พยายามเพิ่มชนิดของสินคา้ให้มีความหลากหลาย
มากข้ึน  5) เปล่ียนจากการสั่งซ้ือสินคา้จากซพัพลายเออร์มาเป็นการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่งแทน ส่ิงท่ี
ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ปรับตวันอ้ย คือ การปรับปรุงร้านคา้ให้สวยงามเพื่อดึงดูดใจ
ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการนั้น เน่ืองจากขาดแคลนเงินทุนในการปรับปรุงร้านค้าให้สวยงาม ทั้งท่ีความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมตอ้งการใหร้้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมปรับปรุงร้านคา้ให้สวยงามมากข้ึน แต่ส่ิงท่ีร้านคา้

http://www.thailibrary.org/koha_ku/opac-searchresult.php?author=%E0%A1%C2%D9%C3+%E3%C2%BA%D1%C7%A1%C5%D4%E8%B9&act=search&img=nstda
http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%C7%D5%C3%D0%C7%D8%B2%D4%20%CA%C3%E9%CD%C2%BE%C5%CD%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมืองมีการปรับตวัมากคือ มีการบริการท่ีดี การรู้จกัคุน้เคยและอธัยาศยัไมตรีของเจา้ของ
ร้าน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ปรับตวัเพื่อเป็นจุดเด่นและผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 1.  การท่ีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว  ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมเลิกกิจการเพิ่มมากข้ึน ส่วน
หน่ึงเป็นผลจากการท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมไม่สามารถทนต่อสภาพการแข่งขนัอย่างรุนแรงของการคา้
ปลีกได ้ผูป้ระกอบการควรวางแผนส าหรับอนาคตในการด าเนินธุรกิจหรือการเปล่ียนธุรกิจ  

2.  การรวมกลุ่มร้านคา้ปลีกจะเป็นเร่ืองยากในสังคมเมืองท่ีต่างคนต่างอยู ่ แต่หากผูป้ระกอบการรวมกลุ่มร้านคา้
ปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยใชป้ระสบการณ์ในการบริหารร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มอ านาจ
ในการต่อรอง และการปรับตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
อีกทั้งเป็นการลดการแข่งขนัระหวา่งร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมดว้ยกนัเอง จะสามารถท าใหร้้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมีโอกาส
อยูร่อดไดม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัดา้นหน่ึงของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

จึงเหมาะส าหรับเป็นขอ้มูลในการศึกษาวจิยัประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไป 
2. งานวจิยัน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาวิจยัในสถานท่ีอ่ืน หรือในธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ใน

การศึกษาต่อไป 
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รูปแบบภาวะผู้น า แรงจูงใจภายในที่มีอทิธิพลต่อความคดิสร้างสรรค์ของพนักงาน 
กรณศึีกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากดั มหาชน 

LEADERSHIP MODEL, INTRINSIC MOTIVATION INFLUENCING  
THE CREATIVITY OF THE STAFF: A CASE STUDY OF  

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์* 
Thitawadee Neamsuwan 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์  1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน  

ธนาคารกรุงไทย  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดสร้างสรรค ์ระดบัแรงจูงใจภายใน และ
รูปแบบภาวะผูน้ าของพนกังานธนาคารกรุงไทย ตามพื้นท่ีปฏิบติังาน  3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ
ภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย  และ  4) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น
แรงจูงใจภายใน และรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย ใชว้ิธีการวิจยั
เชิงปริมาณรูปแบบการส ารวจโดยมีแบบประเมินรูปแบบภาวะผูน้ า แบบประเมินแรงจูงใจภายใน และแบบประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ประชากร คือ พนกังานธนาคารกรุงไทย 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ราชบุรี 
กาญจนบุรี และนครปฐม จ านวน 421 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 206 คน พบว่า  1) ระดบัความคิดสร้างสรรค์
ของพนกังานธนาคารกรุงไทย เพศชายสูงกวา่เพศหญิง  2) พนกังานธนาคารกรุงไทยจงัหวดันครปฐมมีระดบัความคิด
สร้างสรรคสู์งท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัราชบุรีและจงัหวดักาญจนบุรี ส่วนจงัหวดักาญจนบุรีมีระดบัแรงจูงใจ
ภายในดา้นความเป็นตวัของตวัเองสูงกวา่จงัหวดัราชบุรี ส่วนแรงจูงใจดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนั  3) ความคิดสร้างสรรคข์อง
พนกังานธนาคารกรุงไทยมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง และมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจภายใน 
และ  4) ภาวะผูน้ าไม่มีอ านาจในการพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย แต่แรงจูงใจ
ภายในมีอ านาจในการพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานกรุงไทย 
ค าส าคัญ: ผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง, ผูน้ าแบบแลกเปล่ียน, แรงจูงใจภายใน, ความคิดสร้างสรรค ์
 
 
* นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการประกอบการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ABSTRACT 
      The purposes of this research were 4-fold: 1) to study and compare the different levels of  KTB staff’s 
creative thinking, 2) to study and compare KTB staff’s different levels of creative thinking, intrinsic motivation 
levels, and leadership models in their working areas,  3) to study the relationship between leadership model, intrinsic 
motivation, and KTB staff’s creative thinking, and  4) to study intrinsic motivation factors and leadership models 
that would affect the KTB staff’s creative thinking. The tool used to collect data was a survey with three evaluation 
forms, namely, a leadership model evaluation form, an intrinsic motivation evaluation form, and a creative thinking 
evaluation form. The quality and reliability of these forms were accredited before they were used to collect data 
from 421 KTB staff in 3 provinces-Ratchaburi, Kanchanaburi, and Nakorn Pathom. The study population was 
calculated to determine the sample size of 206 people. 

     The research results revealed that: 
     1. The KTB male staff’s creative thinking level was higher than that of the female’s. 
     2. The KTB staff in Nakorn Pathom had the highest level of creative thinking, compared with that of 

Ratchaburi and Kanchanaburi. However, the KTB staff of Kanchanaburi had higher self intrinsic motivation than 
that of Ratchaburi. Other motivations were not different. 

     3. The KTB staff's creative thinking was related to transformational leadership and intrinsic 
motivation. 

4. Leadership had no predicting power on the KTB staff’s creative thinking level; however, intrinsic 
motivation had some predicting power on the KTB staff’s creative thinking level. 
Keywords: transformational leadership.  transactional leadership.  intrinsic motivation.  creative thinking. 
 

บทน า 
ปัจจุบนัมีผูก้ล่าวถึงค าวา่ “ความคิดสร้างสรรค”์ อย่างแพร่หลาย เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจยัส าคญัใน

การอยูร่อดและการเติบโตขององคก์รและการเปล่ียนแปลง (เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน, 2554) ธนาคารกรุงไทยซ่ึงเป็น
ธนาคารของรัฐก าลงัปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์และกา้วเขา้สู่การแข่งขนักบัธนาคารของเอกชนจึงจะตอ้งใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานท่ีมีอยู่เพื่อการเปล่ียนแปลง ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรจึงสนใจ
ศึกษาวา่ มีปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าให้พนกังานท่ีมีอยูน่ั้นมีความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มมากข้ึนเพื่อช่วยกนัพฒันาองคก์รโดยใช้
กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อน าผลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานต่อไป 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
         ตัวแปรอสิระ (independent variables)  ตัวแปรตาม (dependent variables) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
      1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย  

     2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดสร้างสรรค์ ระดบัแรงจูงใจภายในและรูปแบบ
ภาวะผูน้ าของพนกังานธนาคารกรุงไทย ตามพื้นท่ีปฏิบติังาน 

     3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคข์อง
พนกังานธนาคารกรุงไทย 

     4. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านแรงจูงใจภายใน และรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
พนกังานธนาคารกรุงไทย 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
      เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบประเมินเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ประกอบดว้ย แบบประเมินภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนแปลง แบบประเมินภาวะผู ้น าแบบแลกเปล่ียน แบบประเมินแรงจูงใจภายใน และแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค ์โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 206 คน  ดงัตารางท่ี 1 
 
 

ความคิดสร้างสรรค ์
ของพนกังาน 

แรงจูงใจภายใน 
ของพนกังาน 

รูปแบบภาวะผู้น า 
- ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง 
- ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน 
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ตารางท่ี 1  รายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล   ความถ่ี ร้อยละ 

กลุ่มตวัอยา่ง   206 100 

เพศ ชาย 53 25.7 

  หญิง 153 74.3 

ต าแหน่ง รองผูจ้ดัการ 28 13.6 

  พนกังานทัว่ไป 178 86.4 

จงัหวดั ราชบุรี 58 28.2 

 กาญจนบุรี 60 29.1 

  นครปฐม 88 42.7 
 

 
 สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรแต่ละตวั ได้แก่ ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน แรงจูงใจภายใน และความคิด
สร้างสรรค์ และพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรค์ดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอย (regression) วิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดสร้างสรรคก์บัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการทดสอบแบบ 
Independent-sample t-test ส าหรับตวัแปรเพศและต าแหน่ง และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOWA) ส าหรับตวัแปรพื้นท่ีจงัหวดัท่ีส ารวจ 
 

ผลการวจิัย  
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบระดบัรูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานกบัตวัแปร       
                  ส่วนบุคคลดา้นเพศและระดบัต าแหน่ง 
รูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจ

ภายใน และความคิด
สร้างสรรค ์

ตวัแปร 
ส่วนบุคคล 

        x          SD t p 

ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง เพศ ชาย 82.717 9.530 0.319 0.750 
  หญิง 82.178 10.942   
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน เพศ ชาย 17.359 5.900 1.518 0.130 
  หญิง 16.490 2.317   
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

 

รูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจ
ภายใน และความคิด

สร้างสรรค ์

ตวัแปร 
ส่วนบุคคล 

 x        SD t p 

แรงจูงใจภายในของพนกังาน เพศ ชาย 19.169 8.831 -0.082 0.935 
  หญิง 19.318 12.056   
ความคิดสร้างสรรค ์ เพศ ชาย 19.491 2.736 2.476 0.014 
  หญิง 18.434 2.654   
ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง ระดบัต าแหน่ง รองผูจ้ดัการ 85.607         10.432 1.781 0.076 
  พนกังานทัว่ไป 81.796 10.532   
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ระดบัต าแหน่ง รองผูจ้ดัการ 18.714 7.981 1.527 0.138 
  พนกังานทัว่ไป 16.398 2.134   
แรงจูงใจภายในของพนกังาน ระดบัต าแหน่ง รองผูจ้ดัการ 95.428 7.805 1.085 0.279 
  พนกังานทัว่ไป 92.937 11.726   
ความคิดสร้างสรรค ์ ระดบัต าแหน่ง รองผูจ้ดัการ 19.250 2.661 1.142 0.255 
  พนกังานทัว่ไป 18.621 2.713   
 

จากตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัรูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายใน และ
ความคิดสร้างสรรค์กบัตวัแปรส่วนบุคคลดา้นเพศ และระดบัต าแหน่ง พบวา่ ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องเพศ
ชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีค่า t = 2.476 ท่ีระดบั p < 0.05 จากกลุ่มตวัอยา่งน้ี
กล่าวไดว้า่ เพศชายมีระดบัความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่เพศหญิงอยา่งมีนยัส าคญั ผลการวิจยัน้ีไม่พบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียของระดบัรูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายในกบัตวัแปรส่วนบุคคลดา้นเพศ  และไม่พบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียของระดบัรูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคก์บัตวัแปรส่วนบุคคลดา้นระดบัต าแหน่ง  
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบระดบัรูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายใน และความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานกบั 
                  ตวัแปรส่วนบุคคลดา้นจงัหวดัท่ีปฏิบติังาน 

 

รูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจ
ภายใน และความคิดสร้างสรรค ์

ตวัแปรส่วนบุคคล  x SD F p 

ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง จงัหวดัท่ีปฏิบติังาน กาญจนบุรี 82.431 8.728 0.520 0.595 
  ราชบุรี 83.355 10.873   
  นครปฐม 81.545 11.496   
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน จงัหวดัท่ีปฏิบติังาน กาญจนบุรี 16.603 1.946 1.038 0.356 
  ราชบุรี 16.250 2.136   
  นครปฐม 17.102 4.964   
แรงจูงใจภายในของพนกังาน จงัหวดัท่ีปฏิบติังาน กาญจนบุรี 92.859 12.148 1.082 0.341 
  ราชบุรี 91.813 12.515   
  นครปฐม 94.534 9.728   
ความคิดสร้างสรรค ์ จงัหวดัท่ีปฏิบติังาน กาญจนบุรี 18.333 2.293 3.313 0.038 
  ราชบุรี 18.250 2.555   
  นครปฐม 19.261 2.973   
 

จากตารางท่ี 3 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัรูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายใน และ
ความคิดสร้างสรรคก์บัตวัแปรส่วนบุคคลดา้นจงัหวดัท่ีปฏิบติังาน พบวา่ ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องเพศชายและ
เพศหญิงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีค่า F = 3.313 ท่ีระดบั p < 0.05 จากกลุ่มตวัอยา่งน้ีกล่าวได้
วา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานจงัหวดันครปฐมมีระดบัความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่พนกังานท่ีปฏิบติังานจงัหวดักาญจนบุรีและ
ราชบุรีอย่างมีนยัส าคญั และผลการวิจยัน้ีไม่พบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัรูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจ
ภายในกบัตวัแปรส่วนบุคคลดา้นจงัหวดัท่ีปฏิบติังาน  
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ตารางท่ี 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ 
 

ตวัแปร TCI TTF TTS TMOTIVE 
TTF .224*    
TTS .133* .399**   
TMOTIVE .510** .231** .161*  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 

TCI   หมายถึง   ความคิดสร้างสรรค ์
TIF   หมายถึง   ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง  
TIS   หมายถึง   ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน  
TMOVIE  หมายถึง   แรงจูงใจภายใน 
 
จากตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

พบวา่ ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 กบัภาวะ
ผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง (TTF) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (TTS) และแรงจูงใจภายในของพนกังาน (TMOTIVE) 
ทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .224, .133 และ .510 ตามล าดบั และภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง 
(TTF) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กบัภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (TTS) และแรงจูงใจ
ภายในของพนกังาน (TMOTIVE) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .399 และ .231 ตามล าดบั ส่วนภาวะผูน้ า
แบบแลกเปล่ียน (TTS) และแรงจูงใจภายในของพนกังาน (TMOTIVE) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .161 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง (TTF) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (TTS) 
และแรงจูงใจภายในของพนกังาน (TMOTIVE) ต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) พบวา่ แรงจูงใจภายในของพนกังาน (TMOTIVE) เป็นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ดงัตารางท่ี 5 กล่าวคือ แรงจูงใจภายในของพนกังาน (TMOTIVE) สามารถ
อธิบายความผนัแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลไดถึ้งร้อยละ 26.0 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .260 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สามารถแสดงสมการการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลไดด้งัน้ี 

 
ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล = 7.347 + .122 (แรงจูงใจภายในของพนกังาน TMOTIVE) 
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ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 
 

ตวัแปร    B  Beta      t R2 change 

คงท่ี 7.347   5.370**  

แรงจูงใจภายในของพนกังาน 
(TMOTIVE) 

0.122 (1) .510 8.391** 0.260 

Multiple R =.510 R2 =.260 Adjust R2=.257 F=70.406**   

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
1.  ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย เพศชายสูงกวา่เพศหญิง ตรงกบังานวิจยัของมณีนุช 

จนัทร์เท่ียง และคณะ (2553) เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่เพศชายเป็นหวัหนา้ครอบครัว ท าให้โดยพฤติกรรมแลว้ผูช้ายมี
การใชค้วามคิด หรือมีการฝึกคิดมากกวา่เพศหญิง จึงท าให้ผลการวิจยัคร้ังน้ีเพศชายมีระดบัความคิดสร้างสรรคสู์ง
กวา่เพศหญิง 

2.  พนกังานธนาคารกรุงไทยจงัหวดันครปฐมมีระดบัความคิดสร้างสรรคสู์งท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดั
ราชบุรีและจงัหวดักาญจนบุรี เน่ืองจากสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีแตกต่างกนัท าให้ระดับความคิดสร้างสรรค์และ
แรงจูงใจภายในต่างกนั อาจเพราะจงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางการพาณิชยต่์าง ๆโดยสภาพสังคมมีการ
แข่งขนักนัสูง จึงมีการใช้ความคิด วิเคราะห์ และต่อสู้กบัคู่แข่งทางธุรกิจมากกวา่จงัหวดัราชบุรีและจงัหวดักาญจนบุรี 
ส่วนจงัหวดักาญจนบุรีมีระดบัแรงจูงใจภายในดา้นความเป็นตวัของตวัเองสูงกว่าจงัหวดัราชบุรี อาจเน่ืองจากสภาพ 
แวดลอ้มของจงัหวดักาญจนบุรีมีความเป็นประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั ท าให้ส่งผลต่อ
แรงจูงใจดา้นความเป็นตวัของตวัเองสูงกว่าจงัหวดัราชบุรีซ่ึงเป็นเมืองดา้นการเกษตร ส่วนแรงจูงใจดา้นอ่ืน ๆ ไม่
แตกต่างกนั จากการวจิยัคร้ังน้ีท าใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีในการท างานมีผลต่อระดบัความคิดสร้างสรรคแ์ละแรงจูงใจภายใน 
เน่ืองจากแต่ละพื้นท่ีมีสภาพแวดล้อม มีส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพร้อม หรือมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างกนั
นัน่เอง 

3.  ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง และมี
ความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจภายใน ผลการวิจยัท าให้เห็นความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีสอดคล้องกนันั่นคือ ความคิด
สร้างสรรค์มีอยู่ในตวัของคนทุกคน หากไดรั้บการส่งเสริมก็จะเป็นการกระตุน้ให้เด่นชัดมากข้ึน ซ่ึงการกระตุน้นั้น
ผูว้ิจยัมองวา่ หากบุคคลท่ีท างานอยูใ่นหน่วยงานใด ผูน้ าจะส่งผลต่อบุคคลในหน่วยงานนั้น ๆ แรงจูงใจภายในก็เป็น
ตวัแปรอีกตวัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค ์และคิดวา่ผูน้ ามีผลต่อระดบัแรงจูงใจภายในเช่นกนั  

4.  ภาวะผูน้ าไม่มีอ านาจในการพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานธนาคารกรุงไทย แต่แรงจูงใจ
ภายในมีอ านาจในการพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานกรุงไทย ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั Amabile ed al. 
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(2002) เน่ืองจากผูน้ าเป็นปัจจยัภายนอก ไม่มีอ านาจในการพยากรณ์ระดบัความคิดสร้างสรรค ์ต่างจากแรงจูงใจภายในท่ี
ส่งผลโดยตรงต่อระดบัความคิดสร้างสรรค์ของพนกังาน จากสมการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เห็นว่า ยิ่งมี
แรงจูงใจมากก็จะส่งผลใหมี้ระดบัความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึนตามล าดบั 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 
1. ใชป้ระโยชน์ในการคดัเลือกพนกังานท่ีจะเขา้มาท างาน โดยค านึงถึงระดบัความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

และเพิ่มบุคลากรท่ีมีระดบัความคิดสร้างสรรค์สูง เพื่อความกา้วหน้าและการสร้างความแตกต่างขององค์กร และ
สามารถน าคุณสมบติัน้ีเพื่อจบัคู่คนให้เหมาะกบังานได้ เพราะหากจบัคู่คนไม่เหมาะกบังานก็จะเป็นการท าลาย
ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าเสียดาย เพราะมนุษยทุ์กคนมีความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นตวัเอง  
 2. ผูบ้ริหารควรให้พนกังานปฏิบตัิงานยากง่ายสลบักนัไป ซ่ึงจะช่วยท าให้ทราบวา่พนกังานคนไหนมี
ความถนดัในเร่ืองใด  เน่ืองจากพนกังานบางคนตอ้งการปฏิบติังานท่ียากเพราะเป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถ แต่บาง
คนไม่ตอ้งการปฏิบติังานท่ียากแต่ตอ้งการท างานเดิม ๆ ท าให้ผูบ้ริหารเขา้ใจลกัษณะของแต่ละคนมากข้ึน และเป็นการ
สร้างแรงจูงใจภายใน เม่ือพนักงานมีแรงจูงใจภายในก็จะท างานอย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าของตวัเองในการ
ท างาน ช่วยลดอตัราการเปล่ียนงานได ้
 3. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้พนกังานสร้างความเพลิดเพลินกบัการท างาน หรือสร้างกิจกรรมในการร่วมมือกนั
ท างาน เพื่อใหเ้กิดการท างานเป็นทีม เกิดการมีบทบาทและคน้พบตวัเอง ท าให้กลา้ท่ีจะเสนอตวัเพื่อรับผิดชอบงานดว้ย
ความเตม็ใจ น ามาซ่ึงแรงจูงใจภายในตวับุคคลนั้น ๆ ส่งผลใหง้านมีประสิทธิภาพ  
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การน าแนวทฤษฎกีารสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพฒันากระบวนการ 

ถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเลีย้งดูเดก็ปฐมวยัเขมรถิน่ไทย ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชน  
และศูนย์พฒันาเดก็เลก็ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 
THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL WISDOM EMPOWERMENT 

THEORY IN DEVELOPMENT OF NORTHERN-KHMER CHILD REARING 
CULTURAL TRANSMISSION PROCESS PRACTICING IN COMMUNITY 
LEARNING RESOURCE AND CHILD CARE CENTER OF MUANG SURIN 

SAMRONG SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพิจุฑา สุภิมารส* 
Asst. Prof. Tipchutha Subhimaros, Ph.D. 

 

บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลและปัจจยัสนบัสนุนและอุปสรรคในการน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิ

ปัญญาชาวบา้นมาใชใ้นการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทย ในแหล่งการ
เรียนรู้ชุมชนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบลส าโรง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ โดยใช้กระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม   
 ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบวา่ การน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชใ้นการพฒันากระบวนการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในแหล่งการเรียนรู้ชุมชน มีขั้นตอน ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์
แหล่งการเรียนรู้ชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม 2) การระบุความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) การสร้างพลงัผา่นประสบการณ์การ
เรียนรู้ของกลุ่ม 4) การพฒันาและใชส่ื้อการเรียนรู้ 5) การสะทอ้นความคิด  และการสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ และ 6) การ
ถอดประสบการณ์การเรียนรู้   

การประเมินผลการสร้างพลงั พบวา่  1) กระบวนการสร้างพลงัท่ีพบ คือ การสนบัสนุนให้ปฏิบติังานส าเร็จตาม
เป้าหมายของกลุ่มโดยการส่งเสริมให้ครูชาวบา้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก าหนดจุดมุ่งหมายและวางแผนการ
ปฏิบติังาน การสร้างกลุ่มงานเพื่อพฒันาทกัษะการท างานกลุ่ม สร้างเจตคติท่ีดีในการท างานและวางแผนงานอยา่ง  

 
* Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Surindra Rajabhat University 
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เป็นระบบ  2) ผลลพัธ์ของการสร้างพลงัท่ีพบ คือความพึงพอใจ ความรู้สึกประสบความส าเร็จในการท างาน ความ
มุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความเป็นตวัของตวัเอง ความรู้สึกมีคุณค่าในตน และการรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถ  3) ผลกระทบท่ีเกิดจากการสร้างพลงัท่ีพบ คือการเปล่ียนแปลงและท่ีเกิดข้ึนทางกายภาพ และการ
เปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีต่อตนเองของผูเ้ขา้ร่วมวิจยั  โดยมีปัจจยัสนบัสนุนคือ 1) สภาวะทางกายภาพของแหล่งการ
เรียนรู้ชุมชน  2) ครูภูมิปัญญาชาวบา้นมีความพร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้  3) กลไกในการขบัเคล่ือนกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูภูมิปัญญาชาวบา้นและครูชาวบา้น  และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคคือ สภาวะทาง
เศรษฐกิจของชุมชน  

ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบวา่ การน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชใ้นการพฒันากระบวนการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีขั้นตอน ดงัน้ี  1) การวิเคราะห์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กอยา่งมีส่วนร่วม 2) การระบุความตอ้งการของครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) การสร้างพลงัผา่นประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูและเครือข่าย 4) การพฒันาชุดการเรียนรู้ 5) การสะทอ้นความคิด  และการสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ 
และ 6) การถอดประสบการณ์การเรียนรู้   

การประเมินผลการสร้างพลงั พบวา่ 1) กระบวนการสร้างพลงัท่ีพบ คือการสนบัสนุนให้ปฏิบติังานส าเร็จตาม
เป้าหมายของกลุ่ม  โดยการอ านวยความสะดวกให้ครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและครูชาวบา้นไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ได้
พฒันาความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามความตอ้งการของตน โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายและวางแผนการ
ปฏิบติังาน และจดัท าแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2) ผลลพัธ์ของการสร้างพลงัท่ีพบ คือความรู้สึกประสบความส าเร็จใน
การท างาน ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน และความรู้สึกมีคุณค่าในตน ทศันคติท่ีมีต่อตนเองในด้านบวก 3) 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการสร้างพลงัท่ีพบ คือการเปล่ียนแปลงและท่ีเกิดข้ึนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทางกายภาพ (เป็น
การวางแผนท างานร่วมกนัของครูและบุคคลในชุมชน) และการเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีต่อตนเองของผูเ้ขา้ร่วมวิจยั 
โดยมีปัจจยัสนบัสนุน คือ 1) ครูภูมิปัญญาชาวบา้นและครูชาวบา้นมีความพร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้ และ 2) สภาวะ
ทางกายภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค คือ 1) การขาดกลไกในการขบัเคล่ือนกิจกรรมการ
เรียนรู้ระหวา่งครูศูนยพ์ฒันาเด็กและครูภูมิปัญญาชาวบา้น 2) การขาดความตระหนกัถึงความส าคญัของภูมิปัญญา 
และ 3) สภาวะทางกายภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

เด็กปฐมวยัท่ีผา่นกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั ซ่ึงพฒันาข้ึนตามแนวทฤษฎี
การสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้น มีความเขา้ใจเก่ียวกบัตนเองและชุมชนเขมรถ่ินไทยดว้ยการรับรู้วฒันธรรมดา้นสังคม 
ดว้ยการเรียนรู้จากป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติในสภาพแวดลอ้มจริง   
ค าส าคัญ: การสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้น, กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรม, การเล้ียงดูเด็กปฐมวยั, เขมรถ่ินไทย, 
                 แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the result of the participatory action research and    2) to 

study factors related in the implementation of the local wisdom empowerment theory in development of Northern-
Khmer child rearing cultural transmission process practiced in community learning resource and child care 
development center of Muang Surin Sub-district Administrative Organization.  
 The first phase findings comprised six stages of empowerment procedures: 1) participatory community 
learning resource appraisal; 2) defining of stakeholders’ needs; 3) empowerment via group’s learning experience; 4) 
development and use of learning materials; 5) reflection and exchange of knowledge; and 6) participatory 
evaluation. The following empowerment evaluations were found: 1) empowerment process, which was the 
encouragement of work achievement by having local teachers participate in making decisions, define objectives, plan 
work, create work groups to develop group work skills, build good attitude, and plan work systematically, 2) 
empowerment outcomes, which included achievement feeling, self-determination, self-confidence, self-esteem and 
self-efficiency, and 3) empowerment consequences, which included changes and self-attitude changes. Supported 
factors were: 1) physical condition of the CCR 2) readiness of local wisdom teachers to transmit knowledge, and 3) 
the mechanism to move participatory learning activities. The obstacle factor was the community’s economic 
condition. 
 The second phase findings comprised six stages of empowerment procedures: 1) participatory child care 
center appraisal; 2) defining of teachers’ and stakeholders’ needs; 3) empowerment via teachers’ and networks’ 
learning experience; 4) development of learning kits; 5) reflection and exchange of knowledge; and 6) participatory 
evaluation. The following empowerment evaluations were found: 1) empowerment process which was the 
encouragement of work achievement by having the child care centers’ teachers learn, develop necessary knowledge 
and skills, set objectives, plan work, and design the learning plan together, 2) empowerment outcomes, which 
included achievement feeling, self-determination, self-esteem and positive self-attitude, and  3) empowerment 
consequences, which included the physical changes in the child care centers (teachers and local people’s plan in 
working together) and research participants’ self-attitude changes. The supported factors were: 1) the readiness of 
local wisdom teachers and local teachers to transmit knowledge, and 2) the physical condition of the child care 
centers. The obstacle factors were: 1) lack of the mechanism to move learning activities between teachers in child care 
centers and local wisdom teachers 2) lack of awareness of the importance of wisdom, and 3) the physical condition of 
the child care centers.  
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After the empowerment process, the children had a better understanding of themselves and Thai Khmer 

community through social culture and self-learning from indigenous community forests and natural resources.  
Keywords: local wisdom empowerment theory.  cultural transmission process. child rearing. Nortern-Khmer. 
       community learning resource.  
 

บทน า 
การถ่ายทอดวฒันธรรมเป็นพลังขับเคล่ือนทางวฒันธรรม และเป็นฐานแห่งการจัดการศึกษา และ                 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีส าคญัมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บ
การสานต่อเพื่อการด ารงอยู่ของชุมชน การถ่ายทอดและการสืบทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง
นั้น เกิดข้ึนในครอบครัวและชุมชนมากกวา่ในโรงเรียน เพราะชีวิตในครอบครัวและชุมชนมีลกัษณะเป็นธรรมชาติ 
เป็นจริงและเป็นประสบการณ์ตรงท่ีเด็กได้เรียนรู้ ซึมซับรับเอาได้มากกว่าการเรียนเน้ือหาในหนังสือ ดังนั้ น 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิตตลอดเวลา จึงมีความส าคญัยิ่งต่อการสืบทอดวฒันธรรมตั้งแต่เกิดจนตาย 
โดยเฉพาะบทบาทของบิดามารดาและวงศาคณาญาติท่ีมีต่อการเล้ียงดูอบรมสั่งสอนบุตรหลาน กระบวนการ
ถ่ายทอดทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั สามารถจะศึกษาไดจ้ากแหล่งความรู้ ผูถ่้ายทอด วิธีการถ่ายทอด การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการถ่ายทอด  การศึกษากบัวฒันธรรมจึงมีความสัมพนัธ์เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั โดยเน้ือตวัของวฒันธรรม คือ การพฒันา โดยเป้าหมายและวิธีการในการพฒันา คือ การพฒันาวฒันธรรม
เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคล ท่ีสั่งสมและฝึกฝนให้เกิดภูมิปัญญาของชาติต่อเน่ืองกนัไปในวิถีของสังคม หากการจดั
การศึกษามีความเช่ือมโยงกบัชีวติ ผูจ้ดัการศึกษาไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นนกับริหารหรือนกัการศึกษาเท่านั้น แต่ครอบครัว 
นกัจิตวิทยา แพทย ์เพื่อนบา้น วดั ชุมชน องคก์รเอกชนท่ีมีความเขา้ใจในการพฒันามนุษย ์ฯลฯ ยอ่มมีบทบาทท่ีจะ
เขา้มาร่วมจดัการศึกษาส าหรับเด็กแต่ละกลุ่ม ซ่ึงตอ้งการรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสและ
สิทธิทางการศึกษาเตม็ตามศกัยภาพของเขาท่ีจะพฒันาได ้(สุมน อมรววิฒัน์, 2544) 
 กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัของชุมชนเขมรถ่ินไทยนั้น  จะพบเห็นไดช้ดัเจน 
สามารถศึกษากระบวนการไดจ้ากวิถีการปฏิบติั การสั่งสอน อบรม ท่ีแสดงถึงความเช่ือของผูดู้แลเด็ก รวมทั้งประเพณี 
พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเหล่านั้น  โดยเฉพาะประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต พิธีกรรมในแต่ละช่วงท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงส าคญัของชีวติตั้งแต่เกิดจนตาย ซ่ึงแต่ละพิธีกรรมมีความส าคญัแตกต่างกนัไปตามเหตุผลและจุดมุ่งหมาย 
เป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ อยู่บนพื้นฐานของความเช่ือและศรัทธา  ดงันั้นกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวยัของชุมชน จึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการเป็นเคร่ืองมือทางการศึกษาเพื่อพฒันามนุษยต์ั้ งแต่
รากฐานในวยัเยาวใ์หเ้จริญเติบโตข้ึนอยา่งสมบูรณ์ มีจิตส านึกในความเป็นไทย มีความรักความผกูพนัต่อพื้นถ่ินของตน 
อยา่งไรก็ตามปัญหาของการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเขมรถ่ินไทยท่ีพบในชุมชนต าบลส าโรง ไดแ้ก่ การขาด
ช่วงของการถ่ายทอดทางภูมิปัญญา รวมทั้งการขาดพื้นท่ีและโอกาสเพื่อให้คนในชุมชนไดเ้ขา้มาส่ือสารเสวนา สนทนา
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แลกเปล่ียน ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัในสถานการณ์จริง หรือการจดั
กิจกรรมเพื่อทบทวนองค์ความรู้ ซ่ึงจะส่งผลให้วฒันธรรมท่ีคนในชุมชนตอ้งการให้มีการถ่ายทอดเพื่อให้ลูกหลานได้
สืบสานต่อไปนั้นสามารถขบัเคล่ือนต่อไปได ้ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาและพฒันาวิธีการท างานร่วมกนัของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
ในการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั  

แนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้น ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบของการสร้างพลงั ไดแ้ก่ แนวคิด
และหลกัการ วตัถุประสงค ์ความรู้พื้นฐาน และยุทธศาสตร์ท่ีใชใ้นการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้น โดยมีขั้นตอน
การสร้างพลงั ดงัน้ี 1) การวเิคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2) การระบุความตอ้งการของชุมชน 3) การสร้างพลงัผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้ของชุมชน 4) การสร้างหน่วยการเรียนรู้ 5) การทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ 6) การ
สะทอ้นความคิด และการสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ และ 7) การถอดประสบการณ์การเรียนรู้ และประเมินผลการ
สร้างพลงักระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยจ าแนกองคป์ระกอบออกเป็น 5 
ดา้น คือ 1) จุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดวธีิการดูแลเด็ก ดว้ยความรักและทะนุถนอม 2) องคค์วามรู้ เน้ือหาวฒันธรรมทั้ง
ดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นวตัถุ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ดา้นขั้นตอนและอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบพิธี  องคค์วามรู้ดา้นคติ
และความเช่ือ 3) คุณลกัษณะของผูถ่้ายทอด คือ เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในองคค์วามรู้และเน้ือหาวฒันธรรมนั้น ๆ 
เป็นผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ ผูน้  าทางธรรมชาติของชุมชน ส่วนคุณลกัษณะของผูรั้บการถ่ายทอด มีทั้งการถ่ายทอดให้ลูกหลาน
ภายในครอบครัวและถ่ายทอดใหค้นอ่ืนในชุมชนท่ีมีความสนใจเรียนรู้  4) วธีิการท่ีใชใ้นการถ่ายทอด มีลกัษณะเป็น
มุขปาฐะ การแสดงวิธีการให้ผูเ้รียนจดจ า การทดลองท าด้วยตนเอง การให้เลียนแบบจากผูถ่้ายทอดและการให้
เรียนรู้แบบครูพกัลกัจ า ส่วนส่ือท่ีใช้ ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือกิจกรรมและส่ือวสัดุ  5) การประเมินผลกระบวนการ
ถ่ายทอด เป็นการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการดว้ยการสังเกตและใหค้  าแนะน า  (ทิพจุฑา สุภิมารส, 2550) 

การวจิยัน้ีศึกษาการน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชใ้นการพฒันากระบวนการถ่ายทอด
วฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลส าโรง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อน าผลการวิจยัมาศึกษาในบริบทท่ีแตกต่างออกไป และน าไปใชก้บั
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน คือ เด็กปฐมวยัช่วงอายุ 3-5 ปี ก าลงัศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั องค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งน้ี เพื่อสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัแนวทฤษฎีสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีสามารถปรับใช้ได้
เหมาะสมกบัหลายบริบท เป็นแนวคิดในการพฒันาหลักสูตรท้องถ่ินจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซ่ึงตรงตามความ
ตอ้งการของชุมชนในการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัท่ีพฒันาข้ึนอย่างเหมาะสมส าหรับเด็ก
ปฐมวยั อนัเป็นปัจจยัส าคญัไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based 
economy) และเศรษฐกิจพอเพียง  
 การพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัของชุมชนเขมรถ่ินไทย ในด้าน
องค์ประกอบของกระบวนการถ่ายทอด และศึกษาเน้ือหาการอบรมเล้ียงดูเด็ก เป็นกระบวนการซ่ึงผูว้ิจยัจะท างาน
ร่วมกับผูเ้ข้าร่วมวิจยั นักวิชาการ นักพฒันา ครูภูมิปัญญาชาวบา้น ผูป้กครองและเด็กปฐมวยัในชุมชน ด าเนิน
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งานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นเพื่อพฒันากระบวนการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทย ในพื้นท่ีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเด็กปฐมวยั
และบุคคลในชุมชน เป็นการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาปฐมวยั ตลอดจนเป็นการสร้างความ
เขม้แขง็ทางวฒันธรรมเพื่อถ่ายทอดสู่เด็กท่ีจะเป็นอนาคตของประเทศชาติ   

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 1.  กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลีย้งดูเด็กตามแนวคิดทางมานุษยวิทยา ทฤษฎีนิเวศวิทยา
วฒันธรรม มองวฒันธรรมเป็นการปรับตวั เป็นระบบหน่ึงของพฤติกรรมท่ีถ่ายทอดทางสังคมและเช่ือมโยงคนในชุมชน
ให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเฉพาะ เป็นประสบการณ์ในสภาพเง่ือนไขท่ีเป็นจริง ทั้งดา้นกายภาพ สังคม และจิตส านึกทาง
สังคมของมนุษย ์เป็นทั้งความหมายและระบบคุณค่าของคนกลุ่มหน่ึง เป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีถ่ายทอดสืบเน่ืองกนัมา มี
ระบบคิดแฝงอยู ่การปรับตวัทางวฒันธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มหรือกลุ่มคนอ่ืน เป็นการคน้พบ
ส่ิงใหม่ภายในสังคมตนเอง มีการให้คุณค่า มีกระบวนการและขั้นตอนการถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่น
หน่ึง ดงันั้น กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรม จึงหมายถึง การให้คุณค่าและการปฏิบติัตน ท่ีแสดงให้เห็นขั้นตอนและ
กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมทางดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นวตัถุ (กาญจนา แกว้เทพ, 2539; อมรา พงศาพิชญ,์ 2541; 
อมรา พงศาพิชญ,์ 2543) 

2.  การสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคลสองคนข้ึนไป ประกอบด้วย
บุคคลท่ีเป็นผูส้ร้างพลงั และผูท่ี้ไดรั้บการสร้างพลงั เพื่อปรับเปล่ียนและพฒันาทกัษะการมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้
หลกัปรัชญา หลกัการเรียนรู้ หลกัการสอน สนบัสนุนการใชค้วามรู้ดั้งเดิมของทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการถ่ายทอดสืบต่อกนั
มา ส่งเสริมความเช่ือในความสามารถของตนเอง และความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เพิ่มพูน
ความรู้สึกส านึกในคุณค่าของตนเอง ความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเอง และความรู้สึกวา่ตนเองมีพลงั สามารถควบคุมความ
เป็นอยู่ วิถีชีวิตของตนเองได้  โดยการวิเคราะห์กลุ่ม การร่วมระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา ใชว้ธีิการสะทอ้นกลบั การสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ (ทิพจุฑา สุภิมารส, 2550) 

  3.  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเกิดจากการกระท า เป็น
กระบวนการของวงจรแห่งการเรียนรู้ท่ีเกิดในตวัผูเ้รียนโดยเร่ิมจากการรับรู้ปัญหา หาทางแกปั้ญหา ลองท า จนเกิด
ประสบการณ์จากผลของการกระท า และสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนของประสบการณ์การเรียนรู้ การ
สังเกตและการไตร่ตรอง การพิจารณาลงความเห็นและการสร้างแนวคิด  และการตรวจสอบและการบูรณาการ 
(Craig, 1997; Knowles, 1984)   

4. พฒันาการความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองของเด็กปฐมวัย เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีตอ้งเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้สึก
เก่ียวกบัตนเองในระดบัท่ีสูงข้ึน การรับรู้เก่ียวกบัตนเองของเด็กท่ีเกิดจากประสบการณ์ การหล่อหลอมทางสังคมและ
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วฒันธรรม ส่งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมดา้นภาษาท่ีใช้ส่ือความคิด ความเช่ือเก่ียวกบัวฒันธรรมของตน ดา้นเช้ือสาย
แสดงถึงลกัษณะของเขมรถ่ินไทย และดา้นการด ารงชีวิตท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัในชุมชนของตน (สุธารา 
โยธาขนัธ์, 2541) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการน าแนวทฤษฎีการสร้าง

พลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชใ้นการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทย
ในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้น
มาใช้ในการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในแหล่งการเรียนรู้
ชุมชนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

3.  เพื่อน าเสนอองคค์วามรู้หรือการเรียนรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันา
กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทย  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 1.  ประชากรในการวจิยั ระยะท่ี 1 ไดแ้ก่ ผูว้ิจยั บุคลากรจากแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 2 คน ครูภูมิปัญญาชาวบา้น 
4 คน ครูชาวบา้น 4 คน และเด็กปฐมวยัในชุมชน อายุ 3-5 ปี 4 คน ประชากรในการวิจยั ระยะท่ี 2 ไดแ้ก่ ผูว้ิจยั ครูศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 4 คน ครูภูมิปัญญาชาวบา้น 12 คน ครูชาวบา้น 8 คน และเด็กปฐมวยัอายุ 3-5 ปี ซ่ึงก าลงัเรียนอยูใ่นศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 30 คน 
 2. การวิจยัน้ีศึกษากระบวนการในการใชแ้นวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นเพื่อพฒันาองคป์ระกอบ
ของกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมทางดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นวตัถุ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั
เขมรถ่ินไทย  

3.  ศึกษาในพื้นท่ีชุมชนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ คือ ชุมชนท่ีมีประชากรชาวเขมรถ่ินไทยโดยเช้ือสายอาศยัอยูม่ากกวา่
ร้อยละ 80 และคนในชุมชนใชภ้าษาเขมรถ่ินไทยเป็นภาษาพื้นถ่ิน ในชุมชนมีกระบวนการสืบทอด ผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม 
มีประวติัศาสตร์ชุมชนเพียงพอท่ีจะมีเร่ืองบอกเล่าท่ีสร้างระบบคุณค่าต่อคนในชุมชน มีกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรม
ทางดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นวตัถุ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทย เช่น ความเช่ือ ประเพณี 
พิธีกรรม ค าสอน นิทานพื้นบา้น เพลงกล่อมเด็ก อาหารและสมุนไพรพื้นบา้น เป็นตน้ และเป็นชุมชนท่ีมีพื้นท่ีใน
การท ากิจกรรมร่วมกนัของชุมชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ เช่น วดั ศูนยก์ารเรียนรู้ ฯลฯ 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
งานวจิยัน้ีใชว้ธีิการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) เป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่  
ระยะท่ี 1 การน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใช้ในการพฒันากระบวนการถ่ายทอด

วฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 
ระยะท่ี 2 การน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใช้ในการพฒันากระบวนการถ่ายทอด

วฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสุรินทร์  โดยศึกษาบริบทของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและจิตภาพของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และสภาพของการน าวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัมาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  เก็บขอ้มูลขณะด าเนินการสร้างพลงัและประเมินกระบวนการสร้างพลงัโดยการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม อุปกรณ์ในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ เทปบนัทึกเสียง 
ภาพถ่าย บนัทึกเทปวดีิโอ เพื่อน ามาใชใ้นการสะทอ้นความคิดจากผูร่้วมวิจยั โดยเก็บขอ้มูล 3 ส่วน ไดแ้ก่  1) ขอ้มูลท่ี
แสดงกระบวนการท างานของผูว้ิจยัร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมวิจยั  2) เก็บขอ้มูลสะทอ้นการเรียนรู้ของเด็กขณะผา่นประสบการณ์
การถ่ายทอดวฒันธรรม โดยใชก้ารสังเกต จดบนัทึก สนทนาเก่ียวกบัผลงานท่ีเด็กสร้างข้ึน เพื่อให้ไดส้ภาพความเขา้ใจ
เก่ียวกบัตนเองของเด็กปฐมวยัในดา้นภาษา เช้ือชาติ และการด ารงชีพ  และ 3) เก็บขอ้มูลการประเมินกระบวนการสร้าง
พลงัโดยใชแ้นวค าถาม การสัมภาษณ์ และการจดัสนทนากลุ่ม  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา กระบวนการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้านในการพฒันา
กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทย โดยใชก้รอบในการวิจยัเป็นเกณฑ์ คือ การ
สร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นตามแนวคิดการสร้างพลงั ไดแ้ก่  1) กระบวนการ  2) ผลลพัธ์  และ  3) ผลกระทบ  วงจร
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูใ้หญ่ คือ 1) ประสบการณ์การเรียนรู้ 2) การสังเกตและการไตร่ตรอง 3) การพิจารณา
ลงความเห็นและการสร้างแนวคิด และ 4) การตรวจสอบและการบูรณาการ  การเรียนรู้ตนเองและสังคมของเด็กปฐมวยั
ในบริบทวฒันธรรมเขมรถ่ินไทยคือ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตนเองในเร่ือง ภาษา เช้ือชาติ และการด ารงชีพ  

การวเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนามใชก้ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากบนัทึกขอ้มูลภาคสนามแบบวิเคราะห์
ขอ้มูลภาคสนาม  แบบส ารวจชุมชน  แบบส ารวจภูมิปัญญาพื้นบา้นและวฒันธรรมชุมชน  แบบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนา  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจ าแนกและจดัระบบหมวดหมู่ขอ้มูล (typology and 
taxonomy) การสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (analytic induction) สร้างขอ้สรุปชัว่คราวระหว่างตวัแปรสองตวัข้ึนไปโดยใช้
แหล่งขอ้มูลเฉพาะ จากนั้นตีความสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลระดบัต่าง ๆ  ท่ีผูว้จิยัน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดต้ลอดเวลา
ท่ีท าการวิจยั โดยระดบัขอ้มูลท่ีสร้างขอ้สรุปไดคื้อ ขอ้มูลจากบนัทึก ขอ้มูลท่ีไดท้  าดชันีหรือจ าแนกประเภทแลว้ และ
ขอ้มูลท่ีไดเ้ปรียบเทียบและวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ิมกระท าพร้อม ๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล
และยงัท าต่อไปหลงัการเก็บขอ้มูลส้ินสุดลง วิเคราะห์โดยมีมุมมองของคนในและตอ้งอาศยัสมมติฐานชัว่คราวจ านวน
มากท่ีผูว้จิยัคิดข้ึนตลอดเวลา 
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ผลการวจิัย 
ระยะที ่1 พบวา่ การน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชใ้นการพฒันากระบวนการถ่ายทอด

วฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ต าบลส าโรง อ าเภอเมือง จงัหวดั
สุรินทร์ มีขั้นตอน ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 2) การระบุความตอ้งการของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) การสร้างพลงัผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ของกลุ่ม 4) การพฒันาและใชส่ื้อการเรียนรู้ 5) การสะทอ้น
ความคิด และการสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ และ 6) การถอดประสบการณ์การเรียนรู้   

การประเมินผลการสร้างพลงั พบวา่  1) กระบวนการสร้างพลงัท่ีพบคือ การสนบัสนุนให้ปฏิบติังานส าเร็จ
ตามเป้าหมายของกลุ่มโดยการส่งเสริมให้ครูชาวบ้านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก าหนดจุดมุ่งหมายและวาง
แผนการปฏิบติังาน การสร้างกลุ่มงานเพื่อพฒันาทกัษะการท างานกลุ่ม สร้างเจตคติท่ีดีในการท างานและวางแผน
งานอยา่งเป็นระบบ  2) ผลลพัธ์ของการสร้างพลงัท่ีพบคือ ความพึงพอใจ ความรู้สึกประสบความส าเร็จในการ
ท างาน ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความเป็นตวัของตวัเอง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนและ
การรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ  3) ผลกระทบท่ีเกิดจากการสร้างพลงัท่ีพบคือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทาง
กายภาพ และการเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีต่อตนเองของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั  

เด็กปฐมวยัในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนท่ีผา่นกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั ซ่ึง
พฒันาข้ึนตามแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้น มีความเขา้ใจเก่ียวกบัตนเองและชุมชนในเร่ืองภาษา เช้ือ
สาย และการด ารงชีพ ดว้ยการเรียนรู้จากป่าชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนคือ 1) สภาวะทาง
กายภาพของแหล่งการเรียนรู้ชุมชน  2) ครูภูมิปัญญาชาวบา้นมีความพร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้  3) กลไกในการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูภูมิปัญญาชาวบา้นและครูชาวบา้น  และปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรคคือ สภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชน และคนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่เห็นความส าคญัของภูมิปัญญา 

องคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานร่วมกนัในการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทย ตามแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้น ดว้ยกระบวนการวจิยัปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ไดแ้ก่ การประชุมกลุ่ม และการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในวถีิชีวิตของชุมชน 

ระยะที่ 2 พบว่า การน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใช้ในการพฒันากระบวนการถ่ายทอด
วฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุรินทร์ มีขั้นตอน ดงัน้ี  1) การวิเคราะห์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งมีส่วนร่วม  2) การระบุความตอ้งการของครูและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  3) การสร้างพลงัผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ของครูและเครือข่าย  4) การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทย  5) การสะทอ้น
ความคิด  และการสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ และ  6) การถอดประสบการณ์การเรียนรู้   

การประเมินผลการสร้างพลงั พบวา่  1) กระบวนการสร้างพลงัท่ีพบคือ การสนบัสนุนให้ปฏิบติังานส าเร็จ
ตามเป้าหมายของกลุ่ม โดยการอ านวยความสะดวกให้ครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและครูชาวบา้นไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ได้
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พฒันาความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามความต้องการของตน โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายและวาง
แผนการปฏิบติังาน และจดัท าแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  2) ผลลพัธ์ของการสร้างพลงัท่ีพบคือ ความรู้สึกประสบ
ความส าเร็จในการท างาน ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานและความรู้สึกมีคุณค่าในตน มีทศันคติต่อตนเองในดา้น
บวก  3) ผลกระทบท่ีเกิดจากการสร้างพลงัท่ีพบคือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทางกายภาพ และ
การเปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีต่อตนเองของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั 

เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผ่านกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั ซ่ึง
พฒันาข้ึนตามแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้น มีความเขา้ใจเก่ียวกบัตนเองและชุมชนในเร่ืองภาษา เช้ือ
สาย และการด ารงชีพ ดว้ยการเรียนรู้จากป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และกระบวนการเรียนรู้ในทั้งชั้นเรียนและจาก
หอ้งเรียนธรรมชาติผา่นหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย คือ 1) ฉนัรักบา้น ฉนัรักโรงเรียน  2) เด็กฉลาดรู้..กินเป็น อยูเ่ป็น  3) 
ของเล่นมหศัจรรย-์ของขวญัแสนวิเศษ   และ  4) เรารักษธ์รรมชาติ  โดยมีปัจจยัสนบัสนุนคือ 1) ครูภูมิปัญญาชาวบา้น
และครูชาวบา้นมีความพร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้  และ  2) สภาวะทางกายภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  และปัจจยัท่ี
เป็นอุปสรรคคือ 1) การขาดกลไกในการขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ระหวา่งครูศูนยพ์ฒันาเด็กและครูภูมิปัญญา
ชาวบา้น  2) การขาดความตระหนกัถึงความส าคญัของภูมิปัญญา  และ  3) สภาวะทางกายภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

องค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานร่วมกนัในการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยัเขมรถ่ินไทย ตามแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้น ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ไดแ้ก่ การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในวถีิชีวติชุมชนและการเรียนรู้จากการปฏิบติัในสถานการณ์จริง 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
1. การน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใช้ในการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการ

อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ใชยุ้ทธศาสตร์การประชุมกลุ่ม การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของชุมชนและการเรียนรู้จาก
การปฏิบติัในสถานการณ์จริง สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามแนวคิดของ เครก (Craig, 1997) ว่า การ
เรียนรู้จากประสบการณ์คือ ความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีเกิดจากการสังเกต การปฏิบติัจากสถานการณ์จ าลองและ/
หรือการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากกิจกรรม ไม่วา่จะเป็นการเขา้ร่วมดว้ยการปฏิบติั ร่วมวิพากษ์ ร่วมประยุกต์ใช้ โดย
อาจเขา้ร่วมทางร่างกาย หรือทางจิตใจก็ได ้

2. การน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใช้ในการพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการ
อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนพบวา่ ปัจจยัสนบัสนุนท่ีส าคญัและมีคุณค่ายิ่ง คือ ความ
พร้อมของครูภูมิปัญญาชาวบา้นซ่ึงมีคุณลกัษณะเป็นผูท่ี้  “ตระหนกัรู้” ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาของตน และมีความ
ตอ้งการถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีตนเองมีใหแ้ก่ผูท่ี้จะมาสืบทอดภูมิธรรม แสดงถึงรากฐานอนัมัน่คง ผกูร้อยและ
ยึดโยงสมาชิกในชุมชนไวด้้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่า รวมถึงความตอ้งการท่ีจะด ารงคงไวซ่ึ้ง
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วฒันธรรมและภูมิปัญญาเหล่านั้นให้อยู่ในวิถีปฏิบติัของคนในชุมชนสืบต่อไป และในขณะเดียวกนั สภาวะทาง
กายภาพของแหล่งการเรียนรู้ชุมชนเป็นปัจจัยสนับสนุนในด้าน “พื้นท่ีและทรัพยากร” ท่ีพร้อม และการมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนเป็น “กลไกส าคญั” ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมระหว่างครูภูมิ
ปัญญาชาวบา้นและครูชาวบา้นให้เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบัสีลาภรณ์ บวัสาย (2547) ซ่ึงระบุว่า 
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไดเ้ม่ือมีกลไกเขา้ไปสานความสัมพนัธ์ในระดบัเขตพื้นท่ีท่ีสามารถจะท าให้
การศึกษาทางเลือก โรงเรียน และชุมชน ให้เช่ือมโยงเขา้หากนั แลว้สร้างการเรียนรู้ท่ีเขม้แข็งข้ึน สร้างพื้นท่ีข้ึนมา
เป็นพื้นท่ีทดลองท่ีจะเช่ือมโยงการศึกษาทางเลือก วดั โรงเรียน และเครือข่ายประชาคมดา้นเด็กเขา้หากนั   

3. ปัจจยัอุปสรรคในการน าแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้พฒันากระบวนการถ่ายทอด
วฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทย ในงานวิจยัระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานร่วมกบัครูศูนย์
พฒันาเด็กเล็กคือ การขาดกลไกในการขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครูศูนยพ์ฒันาเด็กและครูภูมิปัญญา
ชาวบา้น การขาดความตระหนกัถึงความส าคญัของภูมิปัญญา  และสภาวะทางกายภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึง
ผูว้ิจยัใช้กระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และการเรียนรู้จากการปฏิบติัใน
สถานการณ์จริง เพื่อสร้างความตระหนกัถึงคุณค่าของการท างานร่วมกนัของครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและครูภูมิปัญญา
ชาวบา้น จดักิจกรรมสนทนาแลกเปล่ียนและจดัอบรมเสริมความรู้ให้ตามความต้องการของครู สอดคล้องกับ 
Knowles (1984) ซ่ึงกล่าววา่ ผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่สามารถน าประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าใช้ในการแกปั้ญหาในชีวิตของ
ตนเอง ทั้ งน้ี ประสบการณ์ดังกล่าวสามารถน ามาแลกเปล่ียนกับผูอ่ื้นได้ อีกทั้ งยงัเป็นการขยายโลกทัศน์ให้
กวา้งขวางมากข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

 แนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นหลกัการและแนวทางการท างานร่วมกนัระหวา่งนกัวิชาการ
ภายนอกกบัครูภูมิปัญญาชาวบา้นและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูท้  างานเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาทุกระบบสามารถน าไปปรับใช้เพื่อพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมชุมชนหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เพื่อจดักระบวนการสร้างพลงัใหช้าวบา้นเห็นคุณค่าในตนเอง และเห็นคุณค่าวฒันธรรมชุมชนของตน มีความมัน่ใจ
และตระหนกัถึงความสามารถในการพฒันากระบวนการถ่ายทอดความรู้ท่ีทุกคนสามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานและ
ผูอ่ื้นได ้ ดงันั้น การน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นน้ีไปใช้ ตอ้งค านึงถึงสภาพบริบท สังคมและ
วฒันธรรม ตลอดจนลักษณะของเน้ือหาทางวฒันธรรม กระบวนการและขั้นตอนในการถ่ายทอด ตลอดจน
บุคลิกลกัษณะของครูภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่างกนัไป   
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาและติดตามผลการน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใช้ในการพฒันา
กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ว่ามีการด าเนินต่อไปหรือไม่ กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความคงอยูห่รือไม่ อยา่งไรบา้ง   และ
มีผลต่อบุคคลในชุมชนอยา่งไร  
 2. ควรมีการศึกษาและติดตามผลของการน าแนวทฤษฎีการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชใ้นการพฒันา
กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัเขมรถ่ินไทยในแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ในแง่ของปัจจยัท่ีสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรควา่มีปัจจยัใดบา้งท่ียงัคงมีผล ไม่มีผล และมีปัจจยัใหม่
ดา้นใดบา้งท่ีมีผลใหก้ารสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
 3. ควรมีการศึกษาและพฒันากระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัในชุมชนชาติพนัธ์ุ
ต่าง ๆ  

4. ควรมีการท าวิจยัเพิ่มเติมในลกัษณะพหุกรณีเพื่อน าเสนอกระบวนการสร้างพลงัภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีสามารถ
ปรับใชไ้ดเ้หมาะสมกบัหลายบริบท  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะทางปัจจยัส่วนบุคคลรวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
จ  านวน 300 คน เลือกจากจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร เฉพาะผูท่ี้เคยใช้เวบ็ไซต์ Facebook 
เท่านั้น สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) ร้อยละ (percentage of frequency) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of variance: ANOVA) 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากรใช ้
มากท่ีสุดในดา้นการส่ือสาร รองลงมาคือ ดา้นบนัเทิง ดา้นการศึกษา และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นพาณิชย ์กิจกรรมท่ี
ใชง้านมากท่ีสุดคือ การส่งขอ้ความแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ รองลงมาคือ การแสดงความคิดเห็น และอนัดบั
สุดทา้ยคือ การส่งขอ้ความต่าง ๆ  
ค าส าคัญ: เฟซบุก๊, เวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊, เครือข่ายสังคมชุมชน, พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุก๊  
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study both personal factors and other related factors that affect the 

behavior of the 300 facebook website users who were Master's students from Silpakorn University. The analytical 
statistics used in this research were mean, percentage, standard deviation, analysis one-way ANOVA and correlation 
coefficient of persistence Lawson. The statistical significance level was .05.  

The results showed that reasons of the using facebook for Master's students at Silpakorn University, communication 
was the main reason, followed  by entertainment and for commercial purpose was at last.  The purposes of using facebook 
 
* สาขาวชิาการประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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were to send a congratulatory message on occasions, to make comments and to send a message, respectively. 
Keywords: facebook.  website facebook.  social network.  behavior of using website facebook. 
 

บทน า 
ปัจจุบนั “อินเทอร์เน็ต” ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของประชากรจ านวนมากและไดข้ยายวง

กวา้งออกไปมากข้ึน อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในทุกสาขาอาชีพ สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดจ้  านวนมากโดย
ใชร้ะยะเวลาไม่นานนกั นอกจากน้ีองคก์รต่าง ๆ ไดม้ีการน าอินเทอร์เน็ตมาใชเ้พื่อประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน
ของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์องค์กร การโฆษณาสินคา้ การคา้ขาย การติดต่อ ส่ือสาร ฯลฯ 
อินเทอร์เน็ตยงัเป็นส่ือออนไลน์ที่ให้ความบนัเทิง ไม่ว่าจะเป็นการฟังวิทยุ ดูโทรทศัน์หรืออ่านหนังสือพิมพ ์
ฯลฯ (พนัศกัด์ิ  ศิริรัชตพงษ ์และคณะ, 2551, หนา้ 3) 

Social Network คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคมหรือชุมชนออนไลน์ (online communities) โดยทั้งหมดจะ
ด าเนินการผา่นทางเวบ็ไซต ์รูปแบบของ Social Network มี 2 รูปแบบ คือ แบบปิด (internal social network: ISN) 
และแบบเปิด (external social network: ESN) โดยทั้ง 2 รูปแบบมีความแตกต่างกนั คือ Social Network แบบปิด 
คือ การจ ากดับุคคลหรือกลุ่มในวงแคบ ใช้ไดเ้ฉพาะกลุ่มบุคคลในองค์กร หรือการไดรั้บค าเชิญชวน (invite)  จึงจะ
สามารถใชง้านได ้และ Social Network แบบเปิด คือ การท่ีทุกคนสามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชิก นอกจากน้ียงัเป็นเครือข่าย
แบบทัว่ไปขนาดใหญ่ เช่น Hi5, Multiply และ Facebook ท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายในขณะน้ี เป็นตน้ (ภูไท 
เมฆกระจาย, 2554, หนา้ 1)  

เฟซบุ๊ก (facebook) คือ สังคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั โดยมีจุดเร่ิมตน้จาก มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก 
(Mark Zuckerberg) นักศึกษาจากมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ต่อมาได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ในมหาวิทยาลยัทัว่
สหรัฐอเมริกา จากวนัแรกท่ีเป็นเพียง Social Network ภายใน แต่ในปี พ.ศ. 2549 ไดข้ยายมายงักลุ่มผูใ้ชท้ ัว่ไป จนถึง
ปัจจุบนั (กฤติน ยง้ปรีชา, 2553, หนา้ 63) ปี พ.ศ. 2551 เวบ็ไซต ์ Facebook มีสมาชิกมากกวา่ 1 ลา้นคนต่อสัปดาห์ 
โดยเฉล่ียวนัละ 200,000 คน ท าให้มีสมาชิกในปัจจุบนัมากกว่า 50 ลา้นคน นอกจากน้ียงัติดอนัดบั 6 ของการจดั
อนัดบัเวบ็ไซต์ที่มีผูใ้ช้งานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา จากจ านวนสถิติเหล่าน้ี ท าให้เวบ็ไซต์ Facebook เป็น
บริษทัอินเทอร์เน็ตที่มีมูลค่าสูงเป็นอนัดบั 5 ในกลุ่มบริษทัอินเทอร์เน็ตของสหรัฐอเมริกา (CrunchBase, Online, 
2011) 

ในปัจจุบนัเวบ็ไซต ์ Facebook เป็นส่ือออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมในกลุ่มวยัรุ่น โดยเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาซ่ึง
ใชร้ะยะเวลาส่วนใหญ่ในการออนไลน์เวบ็ไซต ์Facebook เม่ือเทียบกบัสถิติการเขา้เวบ็ไซตอ่ื์น จากการศึกษาขอ้มูล
ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการออนไลน์เวบ็ไซต์ Facebook ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 4 
วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตท่าพระ วิทยาเขตตล่ิงชัน วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ และวิทยาเขตเพชรบุรี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2554 เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนต่อไป 

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMark_Zuckerberg&rct=j&q=Mark%20sucker&ei=1NxuTu3uJobwrQeD74GEBw&usg=AFQjCNGYFPdTW6iqbe9bF89gyT7i_Trrxg&sig2=KXte30bU2qKRSPMrYeeTYA&cad=rja
http://www.crunchbase.com/company/facebook
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. ศึกษาลกัษณะประชากรของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
2. ศึกษาพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต ์Facebook ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร 
3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเวบ็ไซต ์ Facebook ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยั 

ศิลปากร 
4. ศึกษาประโยชน์ที่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร จะไดร้ับจากการใชง้านเวบ็ไซต์ 

Facebook 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
     
                                             + 
 
 
 
 
 
                                                       + 
 
 
 

                                                         
 

 ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

  

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ (X1: Nominal) 
2. อาย ุ(X2: Nominal)      H1 
3. สถานภาพ (X3: Nominal) 
4. อาชีพ (X5: Nominal) 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (X6 : Nominal Scale) 

   
  ปัจจัยด้านประโยชน์ 
6. ดา้นการส่ือสาร (X7 : Interval scale)           
7. ดา้นความบนัเทิง (X8 : Interval scale)             H2 
8. ดา้นการศึกษา (X9 : Interval scale) 

9. ดา้นการพาณิชย ์(X10 : Interval scale) 
 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
10. ความตอ้งการดา้นสงัคม (X11 : Interval scale)      H3 
11. ความตอ้งการการยกยอ่ง (X12 : Interval scale) 

 
 

พฤตกิรรมการใช้เวบ็ไซต์เฟซบุ๊ก 

1. ความถ่ีในการใชง้าน (Y1: Ordinal) 
2. ช่วงเวลาในการใชง้าน (Y2: Ordinal) 
3. ระยะเวลาในการใชง้าน (Y3: Ordinal) 
4. สถานท่ีใชง้าน (Y4: Ordinal) 
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สมมติฐานการวจิัย 
1.  H0  : เพศของนกัศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
     H1 : เพศของนกัศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
2.  H0  : อายขุองนกัศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
     H1 : อายขุองนกัศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
3.  H0  : สถานภาพของนกัศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
     H1 : สถานภาพของนกัศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
4.  H0  : อาชีพของนกัศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
     H1 : อาชีพของนกัศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
5.  H0  : รายไดข้องนกัศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
     H1 : รายไดข้องนกัศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
6.  H0  : ปัจจยัดา้นการส่ือสารของนกัศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
     H1 : ปัจจยัดา้นการส่ือสารของนกัศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
7.  H0 : ปัจจยัดา้นความบนัเทิงของนกัศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
     H1 : ปัจจยัดา้นความบนัเทิงของนกัศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
8.  H0  : ปัจจยัดา้นการศึกษาของนกัศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
     H1 : ปัจจยัดา้นการศึกษาของนกัศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
9.  H0  : ปัจจยัดา้นการพาณิชยข์องนกัศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
     H1 : ปัจจยัดา้นการพาณิชยข์องนกัศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 

             10. H0  : ปัจจยัดา้นจิตวทิยาของนกัศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 
      H1 : ปัจจยัดา้นจิตวทิยาของนกัศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใช้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรระดบัปริญญาโท ปีการศึกษา 

2554 รวมทั้งส้ิน 1,162 คน  การก าหนดขนาดตวัอยา่งท าโดยแบ่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรระดบัปริญญาโท ปี
การศึกษา 2554 ออกเป็น 4 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตท่าพระ วิทยาเขตตล่ิงชนั วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ และ
วิทยาเขตเพชรบุรี ผูว้ิจยัได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณดว้ยวิธีของยามาเน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
(Yamane, 1941, p.547 อา้งถึงใน สุธรรม รัตนโชติ, 2551, หนา้ 101) ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
มีจ  านวน 300 คน การสุ่มตวัอย่างเลือกตามสัดส่วนจากนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรระดบัการศึกษาปริญญาโท ปี
การศึกษา 2554 ออกเป็น 4 วทิยาเขต ไดแ้ก่ วทิยาเขตท่าพระ วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ วิทยาเขตตล่ิงชนั และ
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วทิยาเขตเพชรบุรี การเก็บตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งตามโควตา้ (quota sampling) จ  านวน 300 คน และน าแบบสอบถาม
ท่ีไดไ้ปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเพื่อเก็บขอ้มูลน ามาวเิคราะห์ทางสถิติ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
เร่ืองพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์www.hi5.com ของวยัรุ่นโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร (วิจิตรา 
ฆงัคะรัตน์, 2552 ) แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพทางครอบครัว อาชีพ รายไดต่้อเดือน ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม
การใชง้านเวบ็ไซต์ Facebook ไดแ้ก่ ความถ่ีในการใชง้าน เวบ็ไซต ์Facebook ช่วงเวลาท่ีใชง้านเวบ็ไซต ์Facebook 
ระยะเวลาในการใชง้านเวบ็ไซต ์ Facebook และสถานท่ีส่วนใหญ่ท่ีใชง้านเวบ็ไซต ์Facebook  ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบั
การใชป้ระโยชน์เวบ็ไซต์ Facebook ค  าถามท่ีใชเ้ป็นแบบ Rating Scale (Crunch, 1986)  และตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of 
variance: ANOVA) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธของเพียรสัน ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 การวิเคราะห์
ขอ้มูลใช้รูปแบบตารางโดยเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (percentage of frequency) ค  านวณหาค่าเฉล่ีย (mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นรายด้าน โดยการหาค่าเฉล่ียของระดับคะแนนตามระดับ
ความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ  
 

ผลการวจิัย 
1.  ปัจจัยด้านการส่ือสาร  มีระดบัการใชป้ระโยชน์เวบ็ไซต ์Facebook ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ ใชส่้งขอ้ความแสดงความยนิดีในโอกาสต่าง ๆ มากท่ีสุด และส่งขอ้ความทัว่ไปนอ้ยท่ีสุด กก 
2.  ปัจจัยด้านความบันเทิง มีระดบัการใช้ประโยชน์เวบ็ไซต์ Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ใชใ้นการสร้างอลับั้มรูปมากท่ีสุด และเล่นเกมนอ้ยท่ีสุด  
3.  ปัจจัยด้านการศึกษา มีระดบัการใชป้ระโยชน์เวบ็ไซต ์Facebook ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ใช้ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการบา้น/รายงานมากท่ีสุด และคน้หาขอ้มูล
ประกอบการเรียนนอ้ยท่ีสุด  

4.  ปัจจัยการพาณิชย์ มีระดบัการใช้ประโยชน์เวบ็ไซต ์Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ใชใ้นการให้ขอ้มูลสินคา้และบริการมากท่ีสุด และใช้ในการขายสินคา้และบริการนอ้ย
ท่ีสุด  

5.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีระดบัการใช้ประโยชน์เวบ็ไซต์ Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ใชป้ระโยชน์เพื่อการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อน โดยตอ้งการทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
สังคมมากท่ีสุด และใชป้ระโยชน์เพื่อตอ้งการพบเพื่อนต่างเพศนอ้ยท่ีสุด 

http://www.hi5.com/
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อภิปรายผลการวจิัย 
1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เน่ืองจากในปัจจุบนั สังคมเปิดโอกาสให้

ผูห้ญิงเขา้มามีบทบาทเพิ่มมากข้ึน ประกอบธุรกิจมากข้ึน ดงันั้น เพศหญิงจึงมาศึกษาต่อท่ีระดบัปริญญาโทเพิ่มมาก
ข้ึน และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีช่วงอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มากท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นวยัท างาน
และตอ้งการศึกษาหาความรู้เพื่อไปใช้ตามวตัถุประสงค์ของแต่ละบุคคล และพบว่าประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจ
ส่วนตวั มีช่วงอายุระหว่าง 46 -55 ปี น้อยท่ีสุด เน่ืองจากอายุค่อนขา้งเยอะ ท าให้คนในวยัน้ีเขา้มาศึกษาน้อย ไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองอิทธิพลของส่ือโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริโภค พบว ่าผูใ้ช ้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที ่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหวา่ง 16 – 25 ปี มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นช่วงวยัเพิ่งจบการศึกษาและเร่ิมท างาน ชอบ
การพบปะเพื่อนฝงู มีความตอ้งการทางดา้นสังคมและตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อน 

2.  ปัจจัยด้านการส่ือสาร พบว่า นกัศึกษาใชป้ระโยชน์ในเร่ืองการส่งขอ้ความแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ 
มากท่ีสุด เช่น วนัเกิด วนัปีใหม่ วนัวาเลนไทน์ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรองทอง เกิดนาค (2551) ท่ีศึกษา
เร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์สังคมออนไลน์ www.hi5.com  พบว่า ผูใ้ช้งานเว็บไซต์สังคมออนไลน์ 
www.hi5.com มีพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ติดต่อส่ือสารกับเพื่อนและท ากิจกรรมในเว็บไซต์ด้วยการส่ง
ขอ้ความเป็นตวัอกัษรมากท่ีสุด 

3.  ปัจจัยด้านความบันเทิง พบว่า นกัศึกษาให้ความส าคญักบัการสร้างอลับั้มรูปเพื่อเป็นการแบ่งปันรูปภาพ
สวย ๆ หรือแชร์ภาพประทบัใจไปยงัเพื่อน ๆ มากที่สุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรองทอง เกิดนาค (2551) ท่ี
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์สังคมออนไลน์ www.hi5.com พบว่าผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์สังคมออนไลน์ 
www.hi5.com มีพฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์ ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเวบ็ไซต์เพื่อความบนัเทิงโดยการแบ่งปัน
รูปภาพและเพลง 

4.  ปัจจัยด้านการศึกษา พบว่า นกัศึกษาให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการบา้น/
รายงานมากท่ีสุด เป็นการส่งเสริมให้แบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของกลุ่มผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างไดรั้บประโยชน์จากเวบ็ไซต์ช่วยให้ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
ช่วยคน้หาความรู้ใหม ่ๆ และช่วยประหยดัเวลาในการติดต่อส่ือสาร 

5.  ปัจจัยการพาณชิย์ พบวา่ นกัศึกษาท าการคน้หาขอ้มูลสินคา้และบริการมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ นกัศึกษาให้
ความสนใจในการคน้หาขอ้มูลของสินคา้ผา่นทาง Facebook มากกวา่การซ้ือ-ขายสินคา้ผา่นทาง Facebook 
เน่ืองจากยงัไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือในกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท เม่ือเทียบกบัการซ้ือขายผา่นทางเวบ็ไซตท่ี์มีรายละเอียดของ
ร้านคา้และหนา้ร้านอยา่งชดัเจน 
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6.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา พบว่า มีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ในดา้นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อน 

ตอ้งการพบเพื่อนต่างเพศ ตอ้งการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสังคม และตอ้งการทราบเหตุการณ์ต่าง ๆในสังคมท่ีแตกต่างกนั 
โดยความตอ้งการด้านสังคม พบว่า ให้ความส าคญักบัความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อน สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow, 1954, pp.80 - 106) ในเร่ืองของความตอ้งการความรักและเป็นท่ียอมรับของ
กลุ่ม  ดา้นความตอ้งการการยกยอ่ง พบวา่ ให้ความส าคญักบัการทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของรัชฎาภรณ์ รังสีประเสริฐ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองทศันคติและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชง้าน ท่ีพบวา่ ท าให้
เกิดความผอ่นคลาย เพลิดเพลิน เกิดความคิดสร้างสรรค ์ส่วนความตอ้งการทางสังคม คือ ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่ม ตอ้งการการยกย่อง การยอมรับ และการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสังคม ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. ดา้นการส่ือสาร เน่ืองจากมีการใชส่้งขอ้ความแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ มาก ดงันั้นทางเวบ็ไซตค์วร
เพิ่มขอ้ความส าเร็จรูปเพื่อให้ส่งขอ้ความแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ ไดส้ะดวก เช่น สุขสันต์วนัเกิด สวสัดีปี
ใหม่ เป็นตน้ 

2. ดา้นความบนัเทิง เน่ืองจากมีการใชง้านในการสร้างอลับั้มรูปมาก ดงันั้น หากตอ้งการพฒันาเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลยัเพื่อไปใช้ในส่ือการเรียนการสอน ควรสร้างอลับั้มรูปท่ีเก่ียวกบัการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจ
มากกวา่การอ่านจากหนงัสืออย่างเดียว เช่น รูปกราฟต่าง ๆ หรือสูตรทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เขา้ใจง่าย เป็นตน้ และเกม
ในเวบ็ไซต ์Facebook ควรแบ่งตามช่วงอาย ุเพื่อควบคุมเกมท่ีไม่เหมาะสมต่อเยาวชน 

3. ดา้นการศึกษา ควรมีการสนบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอนเก่ียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการจดั
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้Facebook ในหอ้งเรียน เพื่อประยกุตก์บัการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน 

4. ดา้นการพาณิชย ์ควรให้ขอ้มูลสินคา้และบริการเพิ่มมากข้ึน เพื่อผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจในการซ้ือหรือขาย
สินคา้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรขยายกลุ่มตวัอยา่งไปยงัมหาวิทยาลยัอ่ืนหรือจงัหวดัอ่ืน เพื่อทราบพฤติกรรมการใช ้Facebook ของ

นกัศึกษาท่ีแตกต่างออกไป และใชผ้ลวจิยัไปประยกุตก์บัการเรียนการสอนในอนาคต 
2. ควรศึกษาถึงเร่ืองพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Facebook ในเชิงลึกในประเด็นใดประเด็นหน่ึง เพื่อให้ทราบ

ถึงปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ช้ Facebook อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เวบ็ไซต์ Facebook ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุตามความตอ้งการของพนักงาน

ธนาคารออมสิน ภาค 5 และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุกับ
รูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายตุามความตอ้งการของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 5 โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มประชากรคือ พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายุตั้งแต่ 45 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 168 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุกบัรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุตามความตอ้งการของ
พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 5  ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุ โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุ ทั้ง 5 ดา้นพบว่า อยู่ในระดบั
มาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอนามยั ดา้นการเงิน และดา้นความรัก ความเคารพ ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ีอยู่อาศยั ระดบัรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุตามความตอ้งการของ
พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุตาม
ความตอ้งการของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5  ทั้ง 6 ดา้นพบวา่ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนนัทนาการ 
อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นบริการผูอ่ื้น และดา้นงานอดิเรก อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการท างานท่ีไดรั้บเงินตอบแทน   และดา้นการด าเนินธุรกิจและการลงทุน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผล 

 
 

* นกัศึกษาปริญญาโท คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
**อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายกุบัรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายตุามความตอ้งการของพนกังาน
ธนาคารออมสิน ภาค 5 โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 5 ดา้น พบวา่ ทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพนัธ์
กนัคือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นอนามยั และดา้นการเงิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ค าส าคัญ: รูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอาย,ุ ธนาคารออมสิน 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were: 1) to study the activity styles after retiring under needs of the staff of the 
Government Savings Bank, Region 5 and, 2) to study the relationship between factors affecting to the activity styles after 
retiring and the activity styles after retiring under needs of the staff of the Government Savings Bank, Region 5 by using 
the questionnaire as a tool for collecting the information. The sampling group was 168 staff members, at over 45 years of 
age, of the Government Savings Bank, Region 5. The statistics used for analyzing were mean, standard deviation, analysis 
of the relationship between factors affecting the activity styles after retiring and the activity styles after retiring under needs 
of the staff of the Government Savings Bank, Region 5. The result showed that the level of factors affecting the activity 
styles after retiring was generally very high. The level of factors affecting the activity styles after retiring from 5 aspects, 
which were economics, health, finance, love and respect was at the high level. The residence aspect was at the medium 
level.  The level of the activity styles after retiring under needs of the staff of the Government Savings Bank, Region 5 was 
generally high.  
 When considering the level of the activity styles after retiring under needs of the staff of the Government Savings 
Bank, Region 5 from 6 aspects, it was found that the recreation aspect was at the highest level. Learning, giving service 
and hobbies were at the high level, while work repaid by money and business and investment were at the medium level. 
The relationship between factors affecting the activity styles after retiring and the activity styles after retiring under needs 
of staff of the Government Savings Bank, Region 5 are generally related to each other. When considering from 4 aspects 
which were economics, residence, health and finance, it was found that all of them had the relationship which were 
significantly statistical at the level of .01. 
Keywords: activities style after retiring.  Government Savings Bank.  

 

บทน า 
 ปัจจุบนัประเทศไทยอยูใ่นช่วงตน้ของการมีภาวะประชากรสูงอายุ และผลกระทบท่ีมีต่อสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมก็ยงัไม่ปรากฏภาพชัดเจนดงัเช่นท่ีเกิดในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในยุโรปตะวนัตก แต่นักวิชาการด้าน
ประชากรศาสตร์มองวา่ภายในสองถึงสามปีขา้งหนา้น้ี การท่ีประชากรวยัแรงงานเพิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีต ่าลง ขณะท่ี
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ประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วทั้งจ  านวนและสัดส่วน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
แน่นอน ประกอบกบัการท่ีสังคมไทยมีรูปแบบและโครงสร้างครอบครัวท่ีเปล่ียนเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ซ่ึงจะมี
ผลต่อการเก้ือหนุนผูสู้งอาย ุตลอดจนการวจิยัเก่ียวกบัผูสู้งอายใุนประเทศไทยท่ีผา่นมาให้ผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนั
วา่ ผูสู้งอายุไทยประสบปัญหาหลกัส าคญั 2 ประการคือ ปัญหาสุขภาพและปัญหาเศรษฐกิจ โดยปัญหาสุขภาพและ
ความเจ็บป่วยเป็นปัญหาท่ีมีความชุกเพิ่มข้ึนตามอายุอยา่งชดัเจน ในขณะท่ีปัญหาเศรษฐกิจจะเก่ียวขอ้งกบัความไม่
เพียงพอของรายได ้ตลอดจนการขาดการวางแผนหรือการตระเตรียมส าหรับการใชชี้วิตในบั้นปลาย เหล่าน้ีลว้นเป็น
ส่ิงช้ีน าใหเ้ห็นถึงปัญหาในระยะยาวท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน และหากขาดการวางแผนรับมือก็จะท าให้ปัญหา
มีความรุนแรงมากข้ึน 
 ผูสู้งอายหุรือบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ถา้รับราชการเม่ือถึงอายุ 60 ปี ก็จะตอ้งเกษียณอายุตาม
ระเบียบของทางราชการ พน้ภาระหนา้ท่ีไปจากต าแหน่งท่ีเคยท าอยูเ่ป็นประจ า โดยการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุนั้นมีหลาย
รูปแบบ เช่น ตอ้งการท่ีจะท างานหารายไดเ้พิ่มให้กบัครอบครัว ปลูกตน้ไม ้หรือเล้ียงสัตวอ์ยู่ภายในบา้น ตอ้งการ
ออกไปท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน เช่น การสอนหนงัสือ หรือเป็นวิทยากร หรือตอ้งการศึกษาธรรมะและเขา้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ซ่ึงรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีกล่าวมาน้ีข้ึนอยู่กับปัจจยัท่ีจะก าหนดรูปแบบการท ากิจกรรมหลัง
เกษียณอายท่ีุแตกต่างกนั 
 ธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนั อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั มีสาขา 863 สาขาทัว่ประเทศ มีอายุครบ 98 ปี เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 
2554 ท่ีผา่นมา ไดมี้การก าหนดระเบียบการวา่ดว้ยการออกจากงานกรณีเกษียณอาย ุก าหนดใหพ้นกังานท่ีมีอายุตั้งแต่ 
55 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป สามารถออกจากงานกรณีเกษียณอายุได ้ ด้วยภารกิจท่ีธนาคารออมสินได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลให้เป็นธนาคารผูน้ าในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ท าให้มีปริมาณงานท่ีจะตอ้งรับผิดชอบมากข้ึน  
รวมถึงการเปล่ียนแปลงของระบบงานรูปแบบคอร์แบงก้ิง (core banking system) ท  าให้พนกังานท่ีปฏิบติังานกบั
ธนาคารออมสินมานาน และไม่สามารถเปล่ียนแปลงตวัเองให้เขา้กบัระบบการท างานท่ีเปล่ียนไปได ้ จึงเป็นเหตุจูง
ใจให้พนกังานบางส่วนเขา้ร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (early retirement) ซ่ึงเปิดโอกาสให้กบัพนกังานท่ี
ท างานครบ 10 ปีข้ึนไป และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 45 ปี เขา้ร่วมโครงการได ้
 ในสภาวะปัจจุบนัการดูแลรักษาสุขภาพและววิฒันาการทางดา้นเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์เจริญกา้วหนา้ ท าให้
คนท่ีมีอายุหลงัจากเกษียณงานไปแลว้ยงัมีสุขภาพทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาท่ียงัไม่ถดถอย สามารถ
ปฏิบติังานต่อไปได ้ผูว้จิยัซ่ึงปฏิบติังานอยูท่ี่ธนาคารออมสิน ภาค 5 เขตกาญจนบุรี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยั
ก าหนดรูปแบบการท ากิจกรรมหลังเกษียณอายุตามความต้องการของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาช่องทางการประกอบอาชีพหลงัเกษียณอายุ และเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กบัพนกังานท่ีก าลงัจะ
เกษียณอาย ุรวมถึงเป็นฐานขอ้มูลใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัผูสู้งอายดุว้ย 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. ศึกษารูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายตุามความตอ้งการของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 5  
2. ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายกุบัรูปแบบการท ากิจกรรม

หลงัเกษียณอายตุามความตอ้งการของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 5 
 

กรอบแนวในคดิการวจิัย 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่า รูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุมีหลาย

รูปแบบ เช่น การท างานต่อภายหลงัเกษียณอายุ เพราะตอ้งการการยอมรับ และการท างานเป็นการใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม และปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ
ประกอบไปดว้ยดา้นสุขภาพ ดา้นการเงิน ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นบทบาทในครอบครัวและดา้นการใชเ้วลา ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงน าผลจากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ตวัแปรอิสระคือ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุ ตวัแปรตามคือรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุ และ
ใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม ตลอดจนน าผลท่ีไดม้าอภิปรายและสรุปขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการวิจยัใน
คร้ังน้ี 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารออมสินภาค 5 ท่ีมีอายตุั้งแต่ 45 ปี ข้ึนไป จ านวน 

168 คน จากจ านวนพนกังานทั้งหมด 442 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุ ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นอนามยั ดา้นการเงิน และดา้นความรัก ความเคารพ ความอบอุ่น ความเอาใจใส่  ส่วนท่ี 3 รูปแบบ
การท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุ ประกอบดว้ย นนัทนาการ การเรียนรู้ บริการผูอ่ื้น การท างานท่ีไดรั้บเงินตอบแทน 
การด าเนินธุรกิจและการลงทุน และงานอดิเรก  

การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชส้ถิติอยา่งง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (percentage  of  frequency) ค  านวณหา
ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นรายดา้นและโดยรวม แปลความหมายโดยใช้
เกณฑส์ัมบูรณ์ (absolute criteria) โดยการหาค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วง ตามระดบัความส าคญัท่ีมีต่อ
ปัจจยัต่าง ๆ ทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง (test differences hypothesis) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการท ากิจกรรม
หลงัเกษียณอายจุ  าแนกตามตวัแปรอิสระ โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม  และทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
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ท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลังเกษียณอายุกับรูปแบบการท ากิจกรรมหลังเกษียณอายุ โดยแปลงผลค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (ประสพชยั พสุนนท,์ 2553, หนา้ 472)  
 

 ผลการวจิัย 
 
ตารางท่ี 1  ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ Mean SD ระดบั 
1. ดา้นเศรษฐกิจ 3.98 0.693 มาก 
2. ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 3.29 0.609 ปานกลาง 
3. ดา้นอนามยั 4.06 0.553 มาก 
4. ดา้นการเงิน 3.60 0.681 มาก 
5. ดา้นความรัก ความเคารพ  ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ 3.85 0.519 มาก 

รวม 3.76 0.428 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุของพนกังานธนาคารออม
สิน ภาค 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในด้าน
อนามยั รองลงมาคือดา้นเศรษฐกิจ และมีความคิดเห็นนอ้ยสุดในดา้นท่ีอยูอ่าศยั ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 2  รูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุ 
 

รูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ Mean SD ระดบั 
1. นนัทนาการ 4.41 0.66 มากท่ีสุด 
2. การเรียนรู้ 3.56 1.03 มาก 
3. บริการผูอ่ื้น 3.86 1.01 มาก 
4. การท างานท่ีไดรั้บเงินตอบแทน 2.92 1.27 ปานกลาง 
5. การด าเนินธุรกิจและการลงทุน 3.25 1.07 ปานกลาง 
6. งานอดิเรก 3.75 0.96 มาก 

รวม 3.62 0.77 มาก 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่ระดบัรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 5 โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในดา้นนนัทนาการ รองลงมา
คือ ดา้นบริการผูอ่ื้น และมีความคิดเห็นนอ้ยสุดในดา้นการท างานท่ีไดรั้บเงินตอบแทน ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 3  ความแตกต่างระหวา่งกิจกรรมหลงัเกษียณอายตุ่อปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรตาม t p ผลทดสอบสมมติฐาน 

เพศ กิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ -2.52 .013 แตกต่าง 

ปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรตาม F p ผลทดสอบสมมติฐาน 

อาย ุ กิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ 1.38 .254 ไม่แตกต่าง 

สถานภาพ กิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ 0.96 .433 ไม่แตกต่าง 
ภาระทาง
ครอบครัว 

กิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ 9.87 .000* แตกต่าง 

ระดบัการศึกษา กิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ 8.07 .000* แตกต่าง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

กิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ 9.12 .000* แตกต่าง 

สถานท่ีอยูอ่าศยั กิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ 2.37 .073 ไม่แตกต่าง 
ต าแหน่งการ
ท างาน 

กิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ 1.63 .170 ไม่แตกต่าง 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานยอมรับวา่ กิจกรรมหลงัเกษียณอายุโดยรวมแตกต่างไปตามเพศ ภาระ

ทางครอบครัว ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่เพศหญิงมี
กิจกรรมหลงัเกษียณอายุมากกวา่เพศชาย ภาระทางครอบครัวของผูท่ี้มีบุตรและไม่มีบุตรมีกิจกรรมหลงัเกษียณอายุ
น้อยกว่าผูท่ี้มีบุตรอยู่ในอุปการะ ระดับการศึกษา ปวช. / ปวส. และอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีกิจกรรมหลัง
เกษียณอายนุอ้ยกวา่ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญา
ตรีมีกิจกรรมหลงัเกษียณอายุมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีกิจกรรม
หลงัเกษียณอายุนอ้ยกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 - 50,000 บาท มีกิจกรรมหลงัเกษียณอายุมากกว่ารายได้
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เฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีกิจกรรมหลงัเกษียณอายุมากกว่า
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4  ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายกุบัรูปแบบการท ากิจกรรม 
                  หลงัเกษียณอายโุดยรวม 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท า
กิจกรรมหลงัเกษียณอาย ุ

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p ความสัมพนัธ์ 

r 
1. ดา้นเศรษฐกิจ .482** .000 ต ่า 
2. ดา้นท่ีอยูอ่าศยั .377** .000 ต ่า 
3. ดา้นอนามยั .431** .000 ต ่า 
4. ดา้นการเงิน .581** .000 ปานกลาง 
5. ดา้นความรัก ความเคารพ 
ความอบอุ่น ความเอาใจใส่  

.079 .308 ต ่า 

รวม 0579** .000 ปานกลาง 
** p = .01 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุกบัรูปแบบ
การท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุโดยรวม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นอนามยั และดา้นการเงิน มีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ส่วนดา้นความรัก ความเคารพ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
รูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุตามความตอ้งการของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 พบวา่ ส่วน

ใหญ่มีรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุคือ นนัทนาการ รองลงมาคือ การบริการผูอ่ื้น และมีรูปแบบการท า
กิจกรรมหลงัเกษียณอายนุอ้ยสุดในดา้นการท างานท่ีไดรั้บเงินตอบแทน ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของจงกล เนียมหลาง 
(2545) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับความต้องการท างานต่อหลังเกษียณอายุราชการของแพทย์สังกัด
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ภาคกลาง ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการท างานต่อภายหลงั
เกษียณอายุราชการ และประมาณคร่ึงหน่ึงต้องการท างานต่อในภาครัฐ ส่วนระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท า
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กิจกรรมหลงัเกษียณอายขุองพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาระดบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลังเกษียณอายุในแต่ละด้านพบว่า  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากในด้าน
เศรษฐกิจ ดา้นอนามยั ดา้นการเงิน และดา้นความรัก ความเคารพ ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ขดัแยง้กบังานวิจยัของ
นาตยา รัตนอมัภา (2553) ท่ีไดศึ้กษาการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์
สังกดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่ การเตรียมตวัก่อนการเกษียณอายรุาชการของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลศูนย์
สังกดักระทรวงสาธารณสุขโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุราชการดา้นสุขภาพ
อยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นการเงิน ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นบทบาทในครอบครัวและดา้นการใชเ้วลาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 5 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการท ากิจกรรมหลงัเกษียณอายุในแต่ละดา้นพบวา่ มีความคิดเห็น
นอ้ยสุดในดา้นท่ีอยู่อาศยั ดงันั้นควรจะให้ขอ้มูลข่าวสารกบัผูท่ี้ก าลงัจะเกษียณอายุเพื่อให้เกิดความตระหนกัและการ
เตรียมความพร้อมในเร่ืองบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยัในช่วงหลงัเกษียณอายุ โดยหากบา้นท่ีอยูเ่พื่อการท างานในปัจจุบนัเป็น
ท่ีเดียวกบับา้นหลงัเกษียณ ควรตรวจสอบแบบแปลนบา้นเพื่อความสะดวกส าหรับคนสูงอายุ เช่น ความตอ้งการอยูช่ั้นล่าง
เพื่อลดการเดินข้ึนลงบนัได อุปกรณ์ในห้องน ้ ามีราวยึดจบัเพราะหากประสบอุบติัเหตุในห้องน ้ าจะไดมี้ราวจบัเพื่อพยุง
ตวัข้ึนมาได ้และหอ้งท่ีพกัอาศยัหรือบา้นควรจะมีการระบายอากาศท่ีดี เพื่อใหไ้ดรั้บอากาศท่ีบริสุทธ์ิ 
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ปัจจยัแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกจิร้านค้าวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ในเขตชุมชน: กรณศึีกษา อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

SUCCESS FACTORS OF CONSTRUCTION AND MATERIALS 
ENTREPRENEURS IN COMMUNITY: CASE STUDY  

NAKHONPATHOM DISTRICT, NAKHONPATHOM PROVINCE  
 

พมิพ์ชญาณ์  แจ่มใสศรี* 
Pimchaya Jamsaisri 

ดร.กฤษฎา พชัราวนิช** 
Kissada Patcharavanich, Ph.D. 

 

บทคดัย่อทกกกกกกก 
กกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการที่มีผลต่อ
ความส าเร็จทางการประกอบการธุรกิจร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคตลอดจน
แนวทางในการแก้ไขการด าเนินงานของธุรกิจร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน อ าเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน 
อ าเภอเมืองนครปฐม ท่ีก่อตั้งและด าเนินกิจการมาไม่ต ่ากว่า 5 ปีจ านวน 147 คน กลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
(simple random sampling) จ  านวน 108 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติที่ใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) หาค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรโดยใชค้่าสถิติ t-test และ F-
test ก าหนดค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท าการทดสอบ
ภายหลงั (post hoc test) โดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (multiple comparison) ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) และ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความส าเร็จในการประกอบธุรกิจกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและปัจจยั
ความส าเร็จของผูป้ระกอบการโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient)  
 
*  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
**อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม มีความส าเร็จในการประกอบธุรกิจอยู่ในระดบัมากในด้านลูกคา้ แต่ดา้นยอดขายและด้านผลก าไรอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ในดา้นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการอยู่ในระดบัมาก ดา้นความสามารถในการรับรู้โอกาสทาง
ธุรกิจ ด้านความตอ้งการความส าเร็จ และดา้นความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ ในขณะท่ีด้านความเช่ืออ านาจในตน 
ดา้นความกลา้เส่ียง และดา้นความคิดในเชิงนวตักรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจท่ีมีเพศ จ านวนเงินลงทุนเร่ิมตน้ธุรกิจ และจ านวนลูกจา้งในธุรกิจแตกต่างกนัมีระดบัความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจทั้งในดา้นภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และเม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์คุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
และปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ดา้นผลก าไร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจในทุก ๆ 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นบุคคล และดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ, คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ, ธุรกิจร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ 
                ก่อสร้าง 
 

ABSTRACT 
 This research’s purpose was to study success factors, characteristic of entrepreneurs, which affect the 
success of construction and material shops, and to study problems and obstacles including resolution ways in 
business proceeding within Muang Nakhonpathom District. The sample population in this research was 147 
construction and material entrepreneurs in Nakhonpathom area who had run business for at least 5 years. The 
simple random sampling was 108 people. The questionnaires were used in collecting the data. The statistics used 
in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. t-test and F-test used to compare the 
differences. The statistical implied value at .05 was specified for Post hoc Test, using Scheffc’s multiple comparison 
method. Finally, the relationship between success in business proceeding, characteristic of  entrepreneurs and success 
factors of entrepreneurs will be analyzed by using Person’s product moment correlation coefficient. 
 The results of this research revealed that the successful entrepreneurs of construction and material shops 
in Muang Nakhonpathom District were at the high level in terms of the customers. However, the circulation and 
profitability were at medium level. The characteristics of the entrepreneurs  were high. The abilities to 
perceive business opportunities, need for achievement and economic rationality were at high level. On the 
contrary, beliefs in entrepreneurs’ power, risk taking and innovations were at medium level. When analyzed 
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and compared the success of the business, it was found that genders, investments to begin the business and the 
number of the employees in the business were different, but the overall level of successful entrepreneurs was the 
same. The characteristics of entrepreneurs and the success of business had positive relationship at .01 
significance. Also, business success factors and the success of business on profitability had positive relationship 
at .01 significance. Regarding the success factors which were marketing, management, personnel management and 
finance, it was found that they had positive relationship at .01 significance. 
Keywords: success in business proceeding.  characteristic of entrepreneurs.  business in construction and  
                    material shop. 
 

บทน า 
กกกกกกปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัมากข้ึน จากมาตรการการกระตุน้ของภาครัฐ ไดแ้ก่ งบประมาณการกู้
เพิ่มเติมภายใตโ้ครงการไทยเขม้แข็ง และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนท าให้ประชากรมีวีถีการด าเนิน
ชีวติท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม ไม่วา่จะเป็นท่ีอยูอ่าศยั การด าเนินชีวิตประจ าวนั หรือพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อย (กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2553) 
กกกกกกจงัหวดันครปฐม เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของภูมิภาคตะวนัตก และเป็นชุมชนทางการขนส่ง มีจ านวนผูอ้ยู่
อาศยั 964,036 คน ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองทุกสาขาเศรษฐกิจท่ีส าคญั ท าให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจงัหวดักระจายไปสู่สาขาต่าง ๆ อยา่งมัน่คง พิจารณาจากจ านวนผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงจดทะเบียนธุรกิจใหม่
รวม 550 ราย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขายส่ง ขายปลีก สัดส่วนจ านวนธุรกิจร้อยละ 40 ธุรกิจการเงิน อสังหาริมทรัพย ์
และบริการร้อยละ 22 ธุรกิจอุตสาหกรรม หตัถกรรม ร้อยละ 20 และธุรกิจก่อสร้าง ร้อยละ 11 โดยมีการจดทะเบียน
ประเภทบริษทัจ ากดั ธุรกิจการก่อสร้าง 30 ราย คิดเป็นมูลค่า 316.5 ลา้นบาท และประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากดั 31 ราย 
คิดเป็นมูลค่า 33.7 ลา้นบาท  
กกกกกกฉะนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งวางเป้าหมายและนโยบายท่ีชดัเจน มีแผนงานท่ีดีควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัลูกคา้ การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มุ่งหวงัท่ีจะศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและความส าเร็จของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมีการแข่งขนัในตลาด
ค่อนขา้งสูง  

 
กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
 คุณลกัษณะของผู้ประกอบการ ผูป้ระกอบการคือ บุคคลท่ีก่อตั้งองคก์รธุรกิจ โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วางแผน เพื่อด าเนินธุรกิจ จดัสรรปัจจยัท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่ ทุน ท่ีดิน แรงงาน เทคนิคการบริหารดว้ยแนวทางท่ีสร้างสรรค ์



780 

 
ท าหนา้ท่ีเป็นเจา้ของหรือหุน้ส่วนรับผดิชอบการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั้น ผูป้ระกอบการไดรั้บผลตอบแทนเป็น
ก าไร ตลอดจนเป็นผูย้อมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จคือ ความตอ้งการ
ความส าเร็จ ความเช่ืออ านาจในตน ความกลา้เส่ียง ความคิดในเชิงนวตักรรม ความสามารถในการรับรู้โอกาสทาง
ธุรกิจ และความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ 
 ความส าเร็จของผู้ประกอบการ ผูป้ระกอบการท่ีจะสามารถด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือประสบ
ความส าเร็จได ้สามารถวดัไดจ้ากปัจจยัในหลายดา้น  นอกจากจะวดัผลส าเร็จทางดา้นการเงินแลว้ ความส าเร็จยงัวดั
จากดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายในธุรกิจ และดา้นการเรียนรู้กบัการเติบโต หรือดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม
ประกอบกัน  ดังนั้น ผูป้ระกอบการจะประสบความส าเร็จได้ ผูป้ระกอบการต้องก าหนดเป้าหมาย วางแผน และ
ด าเนินการตามแผน ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ ทั้ง 9 ดา้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จไดม้ากท่ีสุด 
 การบริหารจัดการองค์กร  คือ การด าเนินงานร่วมกนัของคณะบุคคล ร่วมกนัด าเนินการใด ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ กลุ่มผูบ้ริหารขององค์กรท าหน้าท่ีวางแผน การจดัองค์กร การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการและ
ควบคุมกิจการให้ด าเนินไปตามนโยบายจนบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีกระบวนการ
บริหารจดัการองคก์รอย่างเป็นระบบ โดยบริหารจดัการระบบงานและระบบคนให้สามารถประสานท างานร่วมกนัได ้
เพื่อใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จและด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 การบริหารการตลาด  การตลาดเป็นส่ิงส าคญัซ่ึงองคก์รธุรกิจตอ้งค านึงถึง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการทางการตลาดโดยใชส่้วนประสมทางการตลาด 4P’s  ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นวา่ 4P’s เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผูข้ายและสะทอ้นถึง 4C’s ในมุมมองของผูซ้ื้อ ดงันั้นธุรกิจของบริษทั
จะประสบความส าเร็จไดต้อ้งเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความประหยดั สะดวก ส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ เป็นการดึงดูดลูกคา้และสร้างความผูกพนัท่ีมัน่คงกบัลูกคา้ ไม่ให้ลูกคา้เปล่ียนใจไปซ้ือ
สินคา้กบัคู่แข่งรายอ่ืน 
 การบริหารการเงินและบัญชี  การด าเนินธุรกิจไม่วา่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม จ าเป็นตอ้งมีระบบ
การเงินและบญัชีท่ีถูกตอ้ง มีการวางแผนระบบบญัชีท่ีดี เพื่อสร้างความมัน่ใจในฐานะทางการเงินของบริษทักบัหุ้นส่วน
หรือผูท่ี้สนใจตอ้งการลงทุนกบับริษทั ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการบริหารการเงินและบญัชีอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้
เป็นขอ้มูลในการวางแผนตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จได ้
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นแนวคิดหน่ึงซ่ึงผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญั เช่น การสรรหาหรือคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้เขา้ไปปฏิบติังานในองคก์ร มีการพฒันา
ทกัษะความรู้ และพฒันาคุณภาพชีวติการท างานท่ีเหมาะสม จะส่งผลดีต่อองคก์รธุรกิจ ท าให้องคก์รธุรกิจมีการเจริญเติบโต
และพฒันาไปในทางท่ีดียิง่ข้ึน 
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      ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 

ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  
- ดา้นลูกคา้  
- ดา้นผลก าไร  
- ดา้นยอดขาย  

 

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
- ความตอ้งการความส าเร็จ       
- ความเช่ืออ านาจในตน            
- ความกลา้เส่ียง 
- ความคิดในเชิงนวตักรรม       
- ความสามารถในการรับรู้โอกาส 

ทางธุรกิจ  
- ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ 

 

ปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ 

- ดา้นการบริหารจดัการ  
- ดา้นการตลาด  
- ดา้นบุคคล  
- ดา้นการเงิน  
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ 

- เพศ   
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา  
- เงินลงทุน  
- ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ  
- จ านวนลูกจา้ง  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. ศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างในเขตชุมชน อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
 2. ศึกษาปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจร้านคา้วสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
 3. ศึกษาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจดา้นลูกคา้ ดา้นผลก าไร และดา้นยอดขายของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ร้านค้าและวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
 4. เปรียบเทียบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้และวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ในเขตชุมชน อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 5. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้และวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างใน
เขตชุมชน อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม กบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
 6. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้และวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างใน
เขตชุมชน อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม กบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
กกกกกกกกการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 
ผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน อ าเภอเมืองนครปฐม ที่ก่อตั้งและด าเนินกิจการมาไม่
ต ่ากว่า 5 ปี และมีลูกจา้งไม่ต ่ากวา่ 2 คน จ านวน 147 ราย ค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีของ Yamane ไดเ้ท่ากบั 108 
คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น เลือกการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) โดยการ
จบัสลากจนไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
กกกกกกกกการวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้การแจกแจกความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลส่วนบุคคล  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ และปัจจยั
ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ โดยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) แปลความหมายค่าเฉล่ียท่ีไดโ้ดยใชเ้กณฑ์สัมบูรณ์ (absolute criteria)  เปรียบเทียบความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจ าแนกตามเพศ อายุ เงินลงทุนเร่ิมตน้ธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจ และจ านวนลูกจา้งในธุรกิจ โดยใชค้่าสถิติ t-test และ F-test ก าหนดค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ในกรณีท่ี
พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบภายหลงั (post  hoc test) โดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (multiple 
comparison) ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จในการประกอบธุรกิจกบั
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient)  
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ผลการวจิัย 
         1.  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุมากกว่า 55 ปี และจบการศึกษาในระดบัอนุปริญญา หรือ 
ปวส. เม่ือพิจารณาขอ้มูลพื้นฐานทางธุรกิจพบวา่ ใชเ้งินลงทุนเร่ิมตน้ธุรกิจ 100,001 – 500,000 บาท มากท่ีสุด โดยมี
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจอยูร่ะหวา่ง 16 – 20 ปี และมีจ านวนลูกจา้งในธุรกิจ 2 – 5 คน 
 2.  คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน อ า เภอเมือง จ ังหวดั
นครปฐม พบว่า  ภาพรวมคุณล ักษณะของผูป้ระกอบการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความสามารถในการรับรู้โอกาสทางธุรกิจ ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ และดา้น
ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ อยู่ในระดบัมาก ขณะท่ีคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความเช่ืออ านาจในตน 
ดา้นความกลา้เส่ียง และดา้นความคิดในเชิงนวตักรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3.  ปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการทั้งในภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการบริหารจดัการ และ
ดา้นการเงิน   
 4.  ระดบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ พบว่า ภาพรวมความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
ตวัอย่างอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก แต่ดา้นยอดขายและดา้น
ผลก าไรอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 5.  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ เงินลงทุนเร่ิมตน้ธุรกิจ และจ านวนลูกจา้งในธุรกิจแตกต่างกนัมีระดบัความส าเร็จใน
การประกอบธุรกิจทั้ งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีระดับ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจในภาพรวมและดา้นลูกคา้แตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัการศึกษาและ
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนัมีระดบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจในภาพรวมและทุก ๆ ดา้น คือ 
ดา้นลูกคา้ ดา้นผลก าไร และดา้นยอดขายแตกต่างกนั   
 ภาพรวมของคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการในดา้นความเช่ืออ านาจในตน ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ ดา้นความสามารถในการรับรู้โอกาสทางธุรกิจ 
ดา้นความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ และดา้นความกลา้เส่ียง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ขณะท่ีดา้นความคิดในเชิงนวตักรรม มีความสัมพนัธ์ทาง
ลบกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ภาพรวมของปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจดา้นผลก าไรของผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจในทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นบุคคล 
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และดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 1.  ภาพรวมคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุ 
อุปกรณ์ก่อสร้างมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 16-20 ปี แสดงวา่การด าเนินธุรกิจตอ้งประสบผลส าเร็จ จึงสามารถ
ด าเนินการอยูไ่ดใ้นระยะเวลา 16-20 ปี เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความสามารถ
ในการรับรู้โอกาสทางธุรกิจ ดา้นความตอ้งการความส าเร็จ และดา้นความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์   อยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในการประกอบธุรกิจผูป้ระกอบการจะตอ้งรู้ถึงโอกาสท่ีควรจะไดรั้บจากสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอตามท่ีธีรยสุ วฒันาศุภโชค (2542, หนา้ 66) ไดอ้ธิบายถึงผูป้ระกอบการในดา้นเศรษฐศาสตร์ว่า ผูท่ี้
น าปัจจยัการผลิต อนัไดแ้ก่ ทุน ที่ดิน และแรงงาน มาผสมผสานจดัสรร ท าการเส่ียง และตดัสินใจเพื่อด าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง รวมถึงเป็นผูข้บัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจและตลาดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมีอิสระ โดยอาศยั
ความคิดที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั ในการก่อให้เกิดสินคา้และบริการชนิดใหม่ ๆ ข้ึนมา เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการที่เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภค และตามท่ีแมคคลีแลนด์ (McCleland 1968, อา้งถึงใน นราเขต  ยิม้สุข, 2552, 
หน้า 9) กล่าววา่ ความตอ้งการความส าเร็จเป็นพลงัขบัทางจิตท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการกระท าของ
มนุษยแ์ละเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูป้ระกอบการ และเป็นท่ีเช่ือกนัว่า หากบุคคลใดมีความ
ตอ้งการความส าเร็จสูง จะมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะประสบความส าเร็จและส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดผลตามมา 
คือ มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะแสดงพฤติกรรมและความสามารถในการประกอบการ 
 ในขณะท่ีคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความเช่ือในอ านาจในตน ดา้นความกลา้เส่ียง และดา้นความคิดใน
เชิงนวตักรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูป้ระกอบร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะมีสินคา้ที่ไดรั้บ
จากบริษทัต่าง ๆ มาขาย ผูป้ระกอบการจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งคิด ริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ เอง นอกจากนั้นบริษทัท่ี
ผลิตวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างมกัจะท าการโฆษณาสินคา้ของตนเองตามส่ือต่าง ๆ ทั้งทางหนงัสือต่าง ๆ ทาง TV การ
ออกบูธตามวาระต่าง ๆ ท าให้ผูป้ระกอบการร้านคา้จะเลือกสั่งสินคา้ท่ีตนเองคิดวา่น่าจะขายดีหรือขายได ้และท าให้
ผูป้ระกอบการไม่มีความจ าเป็นตอ้งเส่ียงในการลงทุน ไม่จ  าเป็นตอ้งแข่งขนักบัใคร เพราะบริษทัผูผ้ลิตสินคา้จะท า
หนา้ท่ีน้ี ดงัท่ีแมคคลีแลนด์ (McCleland 1961, อา้งถึงใน อมัพิกา ไกรฤกษ์, 2532, หนา้ 45) ไดส้รุปลกัษณะของ
บุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จ มีลกัษณะมีความกลา้เส่ียงพอสมควร และความเช่ืออ านาจในตนนั้น และรอท
เทอร์ (Rotter 1996, อา้งถึงใน นราเขต ยิ้มสุข, 2552, หน้า 12) กล่าวว่า ความเช่ืออ านาจในตน หมายถึง ความคิดท่ี
เช่ือว่าความส าเร็จ ความล้มเหลวหรือความเป็นไปได้จริงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเป็นผลมาจาก
ความสามารถ ทักษะหรือการกระท าของตนเอง  บุคคลที ่ม ีความเชื่ออ านาจในตนเ ป็นบุคคลที ่ม ีความ
กระตือรือร้น และเม่ือประสบความล้มเหลวจะมีความพยายามปรับปรุงพฒันาความสามารถและการกระท าของตน
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อยูเ่สมอเพื่อให้ประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลยืน หงส์ไพศาลวิวฒัน์ (2539) ท่ีพบวา่ ผูป้ระกอบการ
ในธุรกิจการผลิต การจดัจ าหน่าย และการบริการใหค้วามส าคญัต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความสามารถ
ในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจสูงสุด งานวิจยัของสมิธและไมเนอร์ (Smith and Miner 1984, อา้งถึงใน ชูเกียรติ จาก
ใจชน, 2546, หนา้ 13) ซ่ึงพบวา่ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจ จะมีความตอ้งการความส าเร็จสูงเมื่อ
เทียบกบักลุ ่มอาชีพอื่นอย ่างมีนยัส าคญั งานวิจยัของสุรพล เพิ ่มผล (2532) ซ่ึงพบวา่ ความมีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็นคุณลกัษณะที่มีความส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการ และงานเขียนของอาทิตย ์ วุฒิกะโร (2527, 
หนา้ 26 - 29) และดนยั เทียนพุฒ (2531, หนา้ 70) ท่ีกล่าวถึงลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
วา่ จะตอ้งมีความกลา้เส่ียงในระดบัปานกลาง อยา่งไรก็ตาม คุณลกัษณะดงักล่าวของผูป้ระกอบการมิใช่คุณสมบติัท่ีติดตวั
มาแต่ก าเนิด แต่เป็นคุณสมบติัท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถพฒันาและปรับเปล่ียนได ้  
 2.  ปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ ทั้งในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ทุก ๆ ดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการตลาด ดา้นบุคคล ด้านการบริหารจดัการ และด้าน
การเงิน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูป้ระกอบการท าหน้าที่ส าคญัคือ เป็นผูร้ะบุโอกาสทางการตลาดโดยการวิเคราะห์
สภาพธุรกิจ การจบัตามองหาโอกาสในการน าสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ก าลงันิยมหรืออยู่ในกระแสสังคมอนัเป็น
การตลาดที่มีศกัยภาพ ด้านบุคคลในผลการวิจยัท่ีพบวา่สถานประกอบการร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างมีจ านวน
ลูกจา้งในธุรกิจ 2-5 คน เน่ืองจากร้านคา้ประเภทน้ีเพียงแต่ให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมแก่ลูกคา้ การจดัสินคา้ จดัส่งสินคา้ 
จึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีบุคลากรมากเกินความจ าเป็นในร้านคา้ท่ีไม่มีขนาดใหญ่โตมากนกัเน่ืองจากมีการลงทุนทางธุรกิจ
ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาทเท่านั้น และเจา้ของผูป้ระกอบการจะเป็นทั้งผูจ้ดัการที่บริหารงานเอง ทั้งการ
คดัเลือกบุคคลเขา้ท างานเอง วางแผนในการเลือกสินคา้ จ  าหน่ายสินคา้ การบริการลูกคา้ คือเป็นทั้งเจา้ขององคก์ร
ท่ีเป็นทั้งผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ในกิจการรวมทั้งเป็นผูจ้ดัการธุรกิจเองอีกดว้ย ดงันั้นปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของวรรณี สุนทราวฒัน์ (2548) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัที่มีความส าคญัต่อการเลือกใช้บริการห้างวสัดุ
ก่อสร้าง ประกอบดว้ย สินคา้ที่ครบและหลากหลาย มีบริการที่รวดเร็ว พนกังานมีความรู้ในผลิตภณัฑ์ สถานท่ี
จอดรถมีความสะดวก ความถูกตอ้งของราคา และมีส่วนลดพิเศษต่าง ๆ  และงานวิจยัของเพญ็จนัทร์ ตนัติวิมลขจร 
(2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัความส าเร็จในดา้นการจดัการองคก์ารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ภาพรวมความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง พิจารณารายดา้น
พบว่า ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจดา้นลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากลูกคา้ส่วนใหญ่แสดงความ
พอใจต่อสินคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างโดยซ้ือในร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จกัดี
ของลูกคา้ และในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ผูป้ระกอบการสามารถรักษาจ านวนลูกคา้เดิมไวไ้ดใ้นระดบัมากท่ีสุด 
นอกจากน้ี ร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างสามารถสร้างการบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้สมอ 
ร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมีราคาสินคา้ท่ีถูกกว่า สินคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมีมาตรฐานสูงและมีความ
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แปลกใหม่กว่าร้านคา้ทัว่ไป ร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมีการจดัวางสินคา้อยา่งเป็นระบบระเบียบ สะดวกใน
การเลือกในระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดส้อดคลอ้งกบั
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) ซ่ึงกล่าวถึงแนวคิดในการด าเนินงานทางการตลาดว่า แนวคิดการผลิตท่ี
ยึดถือว่าผูบ้ริโภคนิยมสินคา้ท่ีหาซ้ือไดแ้พร่หลายและราคาถูก แนวคิดการตลาดท่ีเน้นการตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา้ และแนวคิดทางดา้นลูกคา้เก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการจดัจ าหน่าย และการสร้างความภกัดีแก่ลูกคา้   
 ส าหรับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจดา้นยอดขายอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายรวม
ของปีท่ีผา่นมาสูงกวา่เม่ือ 1 – 2 ปีก่อนในระดบัปานกลาง และผูป้ระกอบการพึงพอใจในยอดขายรวมของปีท่ีผา่นมา
ในระดบัปานกลางเช่นกนั และเม่ือพิจารณาความส าเร็จในการประกอบธุรกิจดา้นผลก าไร แสดงให้เห็นวา่ ในช่วง 1 – 2 
ปีท่ีผา่นมา ธุรกิจของผูป้ระกอบการไดก้ าไรในระดบัปานกลาง และผูป้ระกอบการพึงพอกบัผลก าไรในช่วง 1 – 2 ปี
ท่ีผา่นมา ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ยอดขายเป็นท่ีมาของก าไร โดยพบวา่ ดา้นลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก ส่วน
ดา้นยอดขายและผลก าไรอยูใ่นระดบัปานกลาง ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจไม่ไดพ้ิจารณาจากขอ้มูลทางการเงิน 
ไดแ้ก่ ยอดขายและผลก าไรเท่านั้น สอดคลอ้งกบัเคปแลนและนอร์ตนั (Kaplan & Norton, อา้งถึงใน นวรัตน์ ชนาพรรณ, 
2550) ท่ีกล่าวว่า การวดัผลส าเร็จขององค์กรนั้น นอกจากจะวดัผลส าเร็จทางดา้นการเงินแลว้ ยงัวดัผลส าเร็จดา้น
ลูกคา้ กระบวนการภายในธุรกิจ และการเรียนรู้กบัการเติบโต หรือดา้นการเรียนรู้และนวตักรรมประกอบกนัดว้ย 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ 
พบว่า เพศ เงินลงทุน จ านวนลูกจา้งท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความส าเร็จในการธุรกิจไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ลกัษณะงานของธุรกิจร้านคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ไดเ้น้นไปที่ความรู้ความช านาญเหมือนธุรกิจบางประเภท 
เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมโลหะ หรือธุรกิจไฟฟ้า ท่ีตอ้งใช้ความรู้ดา้นช่างที่จ  าเป็น  แต่ธุรกิจร้านคา้วสัดุอุปกรณ์
ก่อสร้างใช้ความรู้ทางคุณลกัษณะของสินคา้ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของบริษทัผูผ้ลิตจะท าหน้าที่โฆษณาสินคา้ของ
ตนเองในส่ือต่าง ๆ ไวอ้ย่างชัดเจนแล้ว ท าให้ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างมีความสามารถท าไดดี้พอ ๆ กนั ใน
ท านองเดียวกนัผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ธุรกิจแตกต่างกนัมีความส าเร็จในการประกอบธุรกิจไม่แตกต่างกนั 
อาจเน่ืองมาจากในการด าเนินธุรกิจการเพิ่มทุนจะท าเม่ือธุรกิจประสบความส าเร็จแลว้  
 ในขณะที่ผูป้ระกอบการที่มีอายุแตกต่างกนั มีความส าเร็จในการประกอบธุรกิจแตกต่างกนัในด้าน
ลูกคา้ ส่วนผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั  มีระดบัความส าเร็จใน
ธุรกิจท่ีแตกต่างกัน โดยผูป้ระกอบการท่ีมีอายุไม่เกิน 45 ปี มีระดับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจสูงกว่า
ผูป้ระกอบการในช่วงอายุอ่ืน ๆ อาจเน่ืองมาจากในช่วงอายุดังกล่าว เป็นช่วงวยัท่ีผูป้ระกอบการมีความพร้อมทั้ง
ทางดา้นการศึกษา ประสบการณ์ และยงัมีแรงก าลงัที่จะใชศ้กัยภาพของตนอยา่งเต็มความสามารถ ส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจในภาพรวมและทุก ๆ ดา้น คือ 
ดา้นลูกคา้ ดา้นผลก าไร และดา้นยอดขายแตกต่างกนั โดยผูป้ระกอบการท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ปวช. มีระดบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจในภาพรวมสูงกว่าผูป้ระกอบการที่มีการศึกษาในระดบัอนุปริญญา 
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หรือ ปวส. และปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจเน่ืองมาจากผูป้ระกอบการที่สนใจงานธุรกิจที่สามารถท าเงิน
ได้มากจะลาออกจากการศึกษาก่อนจบการศึกษา และมองไม่เห็นว่าการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะเพิ่มความสามารถในการหา
รายได ้โดยศรีสง่า กรรณสูตร และสาโรช บวัศรี (2521) มีขอ้สังเกตวา่ ระดบัการศึกษาน้อยเป็นแรงผลกัดนัให้เกิด
คุณลกัษณะความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์สูงข้ึนคือ พิจารณาถึงผลก าไรที่จะไดร้ับมากกว่า ขณะที่ผูที้ ่มี
การศึกษาสูงอาจค านึงถึงปัจจยัดา้นเกียรติยศ ช่ือเสียง ควบคู่ไปกบัผลตอบแทนทางการเงิน ส่วนระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการที่แตกต่างกนัท าให้ระดบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจต่างกนั โดยผูป้ระกอบการท่ีมี
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจระหวา่ง 5 – 10 ปี มีระดบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจสูงกวา่ผูป้ระกอบการท่ีมี
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจมากกวา่ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูป้ระกอบการท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ธุรกิจในช่วง 5 – 10 ปีแรก ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีธุรกิจก าลงัเติบโตท าให้ผูป้ระกอบการมีการวางเป้าหมายเพื่อด าเนินธุรกิจต่อไป โดยวางแผนการเจริญเติบโต 
ขณะที่ผูป้ระกอบการที่มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกว ่าธุรกิจจะมีความมั่นคงอยู่ตัวแล้วท าให้
ผูป้ระกอบการสนใจวางแผนการถ่ายโอนกิจการและมุ่งหวงัเพียงเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากกิจการท่ีไดด้ าเนินงานมา 
 5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการกับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ พบว่า ภาพรวมของคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จใน
การประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  ความเช่ืออ านาจในตน 
ความต้องการความส าเร็จ ความกล้าเส่ียง ความสามารถในการรับรู้โอกาสทางธุรกิจ และความมีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ อาจเน่ืองมาจาก
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมีคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการรับรู้โอกาสทางธุรกิจ ไดแ้ก่ ความรู้ความ
เขา้ใจในช่องทางหรือโอกาสทางธุรกิจท่ีแฝงเร้นอยู ่มีความตอ้งการความส าเร็จเป็นแรงผลกัดนัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรมและความสามารถในการประกอบการ มีบุคลิกภาพของความเป็นผูม้ีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึง
เป็นบุคคล และมีความกลา้ท่ีจะท าการเส่ียงภายใตส้ถานการณ์ท่ีไดป้ระเมินแล้วว่า ความสามารถที่มีอยู่ของตนเพียง
พอท่ีจะท างานนั้นให้บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของภาณี อุบลศรี (2545) ท่ีพบว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินการสูงและต ่ามีลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญ  โดยผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จสูงมีค่าเฉล่ียลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการสูงกว่า
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จต ่า และนราเขต ยิม้สุข (2552) ท่ีพบวา่ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความ
ตอ้งการความส าเร็จ ความกลา้เส่ียง ความคิดในเชิงนวตักรรม และความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความส าคญัของผูป้ระกอบการ  
 ส่วนความคิดในเชิงนวตักรรมมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
อาจเน่ืองมาจากนวตักรรมเป็นเร่ืองของความสามารถในการใช้ความรู้  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือระบบการจดัการมาพฒันาให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือ
บริการใหม่ แต่ผูป้ระกอบการร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างไม่จ  าเป็นตอ้งใชน้วตักรรมเน่ืองจากผูผ้ลิตสินคา้จะ
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เป็นผูด้  าเนินการดา้นน้ี เพือ่ใหไ้ดผ้ลิตภณัฑอ์อกมาจ าหน่ายหรือแข่งขนักนัในตลาด และโฆษณาสินคา้ท่ีผลิตออกมา
ใหป้ระชาชนไดท้ราบโดยทัว่ไป ผูจ้ดัจ  าหน่ายคือ ร้านคา้ท่ีประกอบธุรกิจจะน าสินคา้ท่ีคาดวา่จะจ าหน่ายไดห้รือขาย
ดี เขา้มาในร้านท าให้เกิดลูกคา้ ยอดขาย และผลก าไรตามมาเป็นความส าเร็จในการประกอบธุรกิจเท่านั้น ดงันั้น
ความคิดในเชิงนวตักรรมมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
 6.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจ ัยความส าเร็จในการประกอบธุรกิจกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการ พบวา่ ภาพรวมของปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจยัความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นบุคคล และดา้นการเงินมีความสัมพนัธ์ทาง 
บวกกบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ อาจเน่ืองมาจากผูป้ระกอบการมีการด าเนินการตามกลยุทธ์
ของหน้าท่ีในงานแต่ละดา้นของกิจกรรมทางการตลาดท่ีเน้นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ การบริหาร
จดัการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการและการควบคุมกิจการให้
ด าเนินไปตามนโยบายจนบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ บุคลากรมีคุณสมบติัและศกัยภาพท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบติังาน และมีการวางแผนดา้นการเงินอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น ปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจมีความสัมพนัธ์
ในทางบวก  กับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจทุก ๆ ดา้น ในทางบวกเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเดโช ธนโชค
จินดา (2550) ปัจจยัท่ีช่วยเสริมใหก้ารด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ การท่ีตวัผูป้ระกอบการตอ้งมีความมุ่งมัน่และ
ตั้งใจในการท าธุรกิจก่อนเป็นอยา่งแรก ส่วนปัจจยัถดัมาท่ีช่วยเสริมให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จนั้นจะมา
จากตวัสินคา้และบริการตอ้งมีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และบุคลากรตอ้งมีทกัษะ มุ่งมัน่ และตั้งใจท างาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ การศึกษา และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกนั มีระดบัความส าเร็จใน
การประกอบธุรกิจแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า อายุ การศึกษา และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ มีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ดงันั้น ผูท่ี้คิดจะประกอบธุรกิจร้านคา้วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจึงควรศึกษาในเชิง
ลึกถึงเหตุปัจจยัดงักล่าว และส ารวจตนเอง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงเหตุปัจจยัดงักล่าว และเก็บเป็นคลงัขอ้มูลส าหรับให้
ผูป้ระกอบการใชใ้นการคน้ควา้ 
 2.  คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการ ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจึงควรมีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการ
ประกอบธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการ 
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 3.  ปัจจยัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการ ดงันั้น หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรมีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในเร่ืองที่ เ ก่ียวกับปัจจัยความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ เพื่อเพิ่มพนูความสามารถในการประกอบธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาต่อความสามารถของ
มารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากในหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด และเปรียบเทียบความสามารถระหวา่ง
ก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรม กลุ่มตวัอย่าง คือ มารดาทารกแรกเกิดน ้ าหนกัน้อยมาก (นอ้ยกว่า 1,500 กรัม) ท่ีเขา้รับ
การรักษาในหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด โรงพยาบาลชลบุรี จ  านวน 14 ราย เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย โปรแกรม
การเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดารายบุคคล คู่มือทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมาก และแบบสอบถามความสามารถของ
มารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกัน้อยมาก ผลการวิจยัพบว่า ภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจ
มารดามีความสามารถในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนักน้อยมากในหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิดดีกว่าก่อนไดรั้บ
โปรแกรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งคะแนนโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้อาหาร ดา้นการท าความสะอาด
ร่างกาย ดา้นการขบัถ่าย  ดา้นการนอนหลบั  ดา้นการปกป้องคุม้ครอง  และดา้นการส่งเสริมพฒันาการ แสดงใหเ้ห็นวา่ 
พยาบาลท่ีใหก้ารดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยมากควรส่งเสริมให้มารดามีพลงัอ านาจในตนเอง  และส่งเสริมให้ 
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มารดามีความสามารถในการดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยมากในหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด ซ่ึงส่งผลให้มารดามี
ความเช่ือมัน่ในความสามารถ และมีพฤติกรรมการดูแลทารกน ้ าหนกันอ้ยมากท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ทารกมี
การเจริญเติบโต และพฒันาการท่ีเหมาะสมต่อไป 
ค าส าคัญ: โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดา, ความสามารถของมารดา, ทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยมาก 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to examine the effects of maternal empowerment program on maternal 
ability to care of very low birth weight newborns in a newborn intensive care unit and compare the ability between 
before and after the program application. The sample included 14 mothers of very low birth weight newborns     
(< 1,500 grams.) admitted in a Newborn Intensive Care Unit (NICU) at Chonburi Hospital, Thailand. Research 
instruments consisted of the maternal empowerment program for taking care of very low birth weight newborns, the 
demographic questionnaire and the scale of maternal ability to care for very low birth weight newborns.  Results 
revealed that after receiving the maternal empowerment program, the mothers had significant ability to care for 
very low birth weight newborns better than before receiving the program for both the total score   and all its 
subscales. There were maternal ability to provide feeding general hygiene caring for excretion sleeping protection 
and promote development. These findings suggested that nurses who were responsible for taking care of very low 
birth weight newborns should enhance and strengthen mother’s empowerment and ability to care for their very low birth 
newborns. As a result, maternal ability and behavior of caring for very low birth weight newborns would be 
appropriated. Additionally, further growth and development of the newborn babies would be promoted correctly. 
Keywords: maternal empowerment program.  maternal ability.  very low birth weight newborn. 
 

บทน า 
 ทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยมาก หมายถึง ทารกท่ีมีน ้ าหนกัแรกเกิดนอ้ยกวา่ 1,500 กรัม (สรายุทธ สุภาพรรณชาติ, 
2540; Carlo, 2011) ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทยใ์นการดูแลทารกแรกเกิดท าให้ทารกแรกเกิด
น ้ าหนกันอ้ยมากมีอตัราการตายลดลงมาก (Tsou &Tsao, 2003) จากรายงานการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดน ้ าหนกั
นอ้ยมากในโรงพยาบาลชลบุรี ระหวา่งปี พ.ศ. 2552 ถึง 2554 พบวา่ มีอตัราการรอดชีวิตร้อยละ 80.62, 85.40 และ 
89.49 ตามล าดบั (เวชระเบียนหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด โรงพยาบาลชลบุรี) และพบว่าทารกกลุ่มน้ีมีอตัราการ
เจ็บป่วยสูงกวา่ทารกปกติ (วาริชา เจนจินดามยั, 2550) เน่ืองจากความไม่สมบูรณ์ของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
ลักษณะทางร่างกายท่ีมีความแตกต่างจากทารกปกติ และการดูแลรักษาทารกแรกเกิดน ้ าหนักน้อยมากเป็น
ประสบการณ์แปลกใหม่ของมารดา ส่งผลให้มารดาเกิดความรู้สึกวิตกกงัวล กลวั รู้สึกไม่แน่นอนเก่ียวกบัอาการ ความ
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ปลอดภยัของทารก และภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการรักษา (Hummel, 2003; Whitfield, 2003) นอกจากน้ีมารดาและ
ทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยตอ้งถูกแยกออกจากกนัทนัที มารดาขาดโอกาสในการเรียนรู้ และฝึกทกัษะในการเล้ียงดู
ทารก (เกรียงศกัด์ิ จีระแพทย,์ 2550; นฤมล ธีระรังสิกุล, 2545) มารดาจะขาดความมัน่ใจหรือไม่แน่ใจวา่จะเล้ียงดูทารก
ได ้(จีรเนาว ์ทศัศรี, 2545) ความเครียด และความวิตกกงัวลในมารดาส่งผลต่อความสามารถในการรับขอ้มูล การ
ตดัสินใจ และการสรุปรวบรวมความคิด ท าให้มารดารู้สึกไม่มัน่ใจในการดูแลบุตร รู้สึกลม้เหลวในบทบาทหนา้ท่ีการ
เป็นมารดา รู้สึกส้ินหวงั สูญเสียพลงัอ านาจในตนเอง ขาดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง (McGrath, 2007) 
ตอ้งการการสนบัสนุนดา้นขอ้มูล การยอมรับการท าบทบาทหน้าท่ีการเป็นมารดา และการมีส่วนร่วมในการดูแล
บุตรเท่าท่ีจะสามารถท าได ้(Kenner Eller, 2010) นอกจากน้ียงั พบวา่ การตอบสนองความตอ้งการของมารดาท่ีไม่
เหมาะสม ไม่ตรงกับความต้องการของมารดา จะท าให้มารดาหมกมุ่นในปัญหาและเกิดความเครียดมากข้ึน 
(จุฑารัตน์ มีสุขโข, 2540) ส่งผลกระทบต่อความมัน่ใจในการเล้ียงดูทารกและไม่กลา้ให้การดูแลทารกแรกเกิด
น ้าหนกันอ้ยมากซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาการทอดทิ้งบุตร ปล่อยปละละเลย หรือท าร้ายร่างบุตรในอนาคต (นฤมล ธีระ
รังสิกุล, 2545)   
 การเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมาก เป็นวิธีการท่ีช่วยให้มารดารับรู้
พลงัอ านาจของตนเอง มีความเช่ือมัน่ มัน่ใจ และมีความสามารถในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ลดความกลวั ความเครียด และความวิตกกงัวล (ปาริชาติ บวัหลวง, 2552; Melnyk et 
al., 2006) สร้างความเช่ือมัน่ มัน่ใจในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากให้กบัมารดา และจากการศึกษาท่ี
ผา่นมามีการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาทารกเกิดก่อนก าหนดท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่ 1,500 กรัม และเร่ิมกระท าเม่ือ
ทารกเตรียมตวักลบับา้น แต่ไม่พบวา่ มีการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากท่ีมุ่งเนน้ให้
มารดามีความสามารถในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากขณะอยูใ่นโรงพยาบาล ดงันั้นผู ้วิจยัจึงสนใจศึกษา
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาต่อความสามารถของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ย
มากในหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด ซ่ึงผลการวจิยัท่ีไดจ้ะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทาง
ในการให้การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมาก ส่งเสริมให้มารดามีความสามารถในการดูแลทารกแรก
เกิดน ้าหนกันอ้ยมากอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหท้ารกมีการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีสมวยั 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 การวิจยัน้ีใชแ้นวทางการเสริมสร้างพลงัอ านาจของ Gibson (1995) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีแสดงให้เห็นคุณค่าและการยอมรับ การส่งเสริมพฒันาและการ
สร้างความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึง
ความสามารถในการใชแ้หล่งทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการควบคุมชีวติตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกมัน่ใจในตนเอง และ
รู้สึกวา่ตนเองมีพลงัอ านาจ สามารถควบคุมความเป็นอยูห่รือชีวติตนเองได ้โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
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 1.  การคน้พบสภาพการณ์จริง (discovering reality) เป็นการรับรู้ ท าความเขา้ใจ และยอมรับเหตุการณ์และ
สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ท าความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ในขั้นตอนน้ีบุคคลจะมีการตอบสนอง 3 ดา้นคือ การ
ตอบสนองดา้นอารมณ์ (emotional) การตอบสนองทางการคิดรู้ (cognitive) และการตอบสนองทางพฤติกรรม (behavioral) 
 2.  การสะทอ้นความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (critical reflection) เป็นการทบทวนเหตุการณ์สถานการณ์อยา่ง
รอบคอบ เพื่อการตดัสินใจและจดัการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นการฝึกทกัษะในการท าความเข้าใจกับ
สถานการณ์ การแสวงหาทางเลือก 
 3. การตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบติักิจกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบติั (taking charge) การที่มารดาจะมี
ทางเลือกไดห้ลายวิธีนั้นข้ึนอยู่กบัการแสวงหาแนวทางการแกปั้ญหาของมารดาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแพทย ์
พยาบาล หรือบุคคลอ่ืน ๆ ช่วยในการประกอบการตดัสินใจ และเลือกปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสม เกิดการยอมรับ
ตนเอง 
 4. การคงไวซ่ึ้งการปฏิบตัิที่มีประสิทธิภาพ (holding on) เมื่อบุคคลน าวิธีที่เลือกใช้ไปปฏิบติัแลว้เกิด
ประสิทธิภาพ  หรือประสบผลส าเร็จ บุคคลจะรู้สึกมัน่ใจ มีพลงัอ านาจ มีความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาโดยการเปรียบเทียบความสามารถของมารดาใน
การดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนักน้อยมากขณะอยู่ในหอผูป่้วยหนักทารกแรกเกิด ระหว่างก่อนและหลงัการได้รับ
โปรแกรม 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นแบบก่อนทดลอง (pre-experimental  research  design) แบบกลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลงั 
(one group pretest-posttest design) กลุ่มตวัอยา่งเป็นมารดาทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด จ านวน 14 ราย   
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบดว้ย 1)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ โปรแกรมการเสริมสร้างพลงั
อ านาจมารดา ซ่ึงผูว้จิยัพฒันาข้ึนโดยใชแ้นวคิดของ Gibson (1995) และคู่มือทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมาก มีเน้ือหา
เก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไป การดูแล ปัญหาและอาการผิดปกติท่ีพบได้บ่อย และเกณฑ์ในการจ าหน่ายทารกแรกเกิด
น ้าหนกันอ้ยมากออกจากโรงพยาบาล 2)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล
ของทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมาก แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดา และแบบสอบถามความสามารถของ
มารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมาก ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .90 โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ก่อนการทดลองให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามความสามารถของมารดาในการ
ดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกัน้อยมาก หลงัจากนั้นแจกคู่มือทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมาก และจดักิจกรรมการเสริมสร้าง  
พลงัอ านาจเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 4 สัปดาห์ จ านวน 8 คร้ัง ดงัน้ี 
 สัปดาห์ท่ี 1 จดักิจกรรมทั้งหมด 3 คร้ัง ในวนัท่ี 1, 2 และ 5 ด าเนินการขั้นตอนท่ี 1 การคน้พบสภาพการณ์จริง 
และขั้นตอนท่ี 2 การสะทอ้นคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 สัปดาห์ท่ี 2 และ 3 จดักิจกรรมสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ในวนัที่ 9, 12, 16 และ 19 ด าเนินการขั้นตอนที่ 3 การ
ตดัสินใจเลือกวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสม และลงมือปฏิบติั 
 สัปดาห์ท่ี 4 วนัท่ี 23 ด าเนินการขั้นตอนท่ี 4 การคงไวซ่ึ้งการปฏิบติั เม่ือส้ินสุดการทดลองผูว้ิจยัให้กลุ่ม
ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามความสามารถของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยมาก  
 การวเิคราะห์ข้อมูล  ก าหนดค่าความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยขอ้มูลส่วนบุคคลใชก้ารแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัย การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความ 
สามารถของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนักน้อยมากก่อนและหลงัการได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลงั
อ านาจมารดา ใชส้ถิติทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (Wilcoxon signed ranks test) 
 

ผลการวจิัย 
 1.  มารดาของทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยมาก อายเุฉล่ีย 26.43 ปี (SD = 7.82, range = 16-37) สถานภาพสมรส
คู่ จ  านวน 12 คน (ร้อยละ 85.7) จบการศึกษาระดบัต ่ากวา่อนุปริญญา จ านวน 9 คน (ร้อยละ 64.3) กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก
เป็นแม่บา้น จ านวน 6 คน (ร้อยละ 42.9) รองลงมาอาชีพรับจา้ง 5 คน (ร้อยละ 35.7) ส่วนมากมีรายไดค้รอบครัว
เฉล่ียมากกวา่ 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 6 คน (ร้อยละ 42.9) รองลงมามีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียนอ้ยกวา่ 5,000 
บาทต่อเดือน จ านวน 4 คน (ร้อยละ 28.6) และกลุ่มตวัอยา่งไม่มีประสบการณ์ในการดูแลทารกแรกเกิดมาก่อน
จ านวน 9 คน (ร้อยละ 64.3) 
 ทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากคร้ังน้ีมีจ  านวนทั้งหมด 14 คน ส่วนมากเป็นทารกเพศชาย จ านวน 8 คน 
(ร้อยละ 57.1) คลอดทางช่องคลอด จ านวน 10 คน (ร้อยละ 71.4) ทารกส่วนมากเกิดท่ีโรงพยาบาลชลบุรี จ  านวน 12 
คน (ร้อยละ85.7) เป็นบุตรคนแรก จ านวน 8 คน (ร้อยละ 57.1) อายุครรภม์ารดาเม่ือแรกเกิด เฉล่ีย 29.5 สัปดาห์ (SD = 
1.60) น ้าหนกัแรกเกิดเฉล่ีย 1,099 กรัม (SD = 171.08) คะแนน Apgar score ท่ี 1 นาทีเฉล่ีย 7.21 คะแนน (SD = 1.93) 
และท่ี 5 นาทีเฉล่ีย 8.79 (SD = 0.90) 
 2.  เปรียบเทียบความสามารถของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกัน้อยมากในหอผูป่้วยหนกัทารก
แรกเกิดระหวา่งก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดา พบวา่ ภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลงัอ านาจ มารดามีความสามารถในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากดีกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (Z=3.23,  p<.001) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างพลงั
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อ านาจมารดามีความสามารถในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากในหอผูป่้วยหนกัดีกวา่ก่อนไดร้ับ
โปรแกรมทุกดา้นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี ดา้นการให้อาหาร (Z=3.08, p<.01) ดา้นการท าความสะอาดร่างกาย 
(Z=3.20,  p<.001) ดา้นการขบัถ่าย (Z=3.07,  p<.01) ดา้นการนอนหลบั (Z=3.18,  p<.001) ดา้นการปกป้องคุม้ครอง 
(Z=2.97,  p<.01) และดา้นการส่งเสริมพฒันาการ (Z=3.07, p<.01) 

 
อภิปรายผลการวจิัย 
 ภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากมีความสามารถใน
การดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจท่ีจดัข้ึนภายใตแ้นวคิด
การเสริมสร้างพลงัอ านาจของ Gibson (1995) ซ่ึงประกอบไปดว้ย การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งมารดาและผูว้ิจยั 
การแสดงท่าทีท่ีเป็นมิตร เต็มใจและยินดีท่ีจะให้การช่วยเหลือ ท าให้มารดาเกิดความไวว้างใจ และยอมเปิดเผยขอ้มูล
พร้อมทั้งปัญหาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยมาก ผูว้ิจยัเพิ่มเติมความรู้ในส่วนท่ีมารดาขาด สะทอ้นคิดและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษาให้มารดาตลอดเวลา มีการแจกคู่มือทารกแรกเกิด
น ้าหนกันอ้ยมากเพื่อใหม้ารดาไดก้ลบัไปศึกษาเพิ่มเติม และใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกปฏิบติัการดูแลทารกแรกเกิด
น ้าหนกันอ้ยมากขณะอยูใ่นหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิดร่วมกบัทีมสุขภาพ เม่ือมารดาไดล้งมือปฏิบติัแลว้พบปัญหา 
ผูว้ิจยัและมารดาร่วมกนัประเมินปัญหาและหาแนวทางแกไ้ข ท าให้มารดารู้สึกภาคภูมิใจท่ีมีส่วนในการดูแลทารก
แรกเกิดน ้ าหนกัน้อยมาก ไดแ้สดงบทบาทของตนอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งผูว้ิจยัมีการเสริมแรงบวกดว้ยการ
ชมเชย แนะน า ให้ก าลงัใจ ท าให้มารดายงัคงไวซ่ึ้งการปฏิบติัการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกัน้อยมากต่อไป เม่ือมารดา
รับรู้ถึงความส าเร็จในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมาก ไดรั้บการยอมรับจากทีมสุขภาพ ท าให้มารดามีความ
มัน่ใจในการปฏิบติัท่ีต่อเน่ือง มีการพฒันาการดูแล แสวงหาขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม และภาคภูมิใจในตนเอง มารดา
จะให้การดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกัน้อยมากโดยไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ภทัราวดี ชยังาม, มณีรัตน์ ภาคธูป และนุจรี ไชยมงคล (2554) ที่ไดศ้ึกษาผลของใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างพลงั
อ านาจต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนด พบว่า มารดากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแล
ทารกเกิดก่อนก าหนดสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปาริชาติ บวัหลวง 
(2552) ซ่ึงไดศึ้กษาผลของการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาต่อความเครียดและการแสดงบทบาทมารดาทารกแรกเกิด
ก่อนก าหนดท่ีมีภาวะวิกฤต พบว่า มารดากลุ่มทดลองมีความเครียดน้อยกว่า และสามารถแสดงบทบาทการเป็น
มารดาไดม้ากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Melnyk et al. (2006) 
ซ่ึงไดศึ้กษาการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาทารกเกิดก่อนก าหนดท่ีเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด 
พบว่า มารดาท่ีไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจมีความเช่ือมัน่ มัน่ใจ และสามารถให้การดูแลทารกเกิดก่อนก าหนด
หลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเหมาะสมกวา่มารดากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ การ
น าแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจของ Gibson (1995) มาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอ านาจ
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มารดาทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมาก ท าให้มารดามีความสามารถในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ยมากในหอ
ผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิดสูงข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้มารดาสามารถให้การดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกัน้อยมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 
     1.1 พยาบาลท่ีให้การดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนักน้อยมาก ควรจดัให้มีการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดา 
เพื่อใหม้ารดาสามารถดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยมากขณะอยูใ่นหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิดได ้
 1.2  ผูบ้ริหารควรก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างพลงัอ านาจมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ย
มากตั้งแต่แรกรับเขา้รักษาในหอผูป่้วยหนกัทารกแรกเกิด เพื่อส่งเสริมให้มารดามีส่วนร่วม และมีความสามารถในการ
ดูแลทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยมากไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 2.  ดา้นการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
      2.1 ควรมีการวจิยัซ ้ าและเพิ่มเติม โดยมีการควบคุมตวัแปรแทรกซ้อน และลดขอ้จ ากดัการวิจยั ไดแ้ก่ การ
ออกแบบวจิยัแบบ 2 กลุ่ม ท่ีมีทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่งให้มากข้ึน และใชส้ถิติ parametric 
ในการทดสอบท่ีจะสามารถอา้งอิงไดช้ดัเจนมากข้ึน 
 2.2 ควรมีการติดตามผลระยะยาว วดัผลเป็นระยะ และมีการวดัผลหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
และเพิ่มตวัแปรตามอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การปรับตวัเพือ่ความอยู่รอดของธุรกจิรับซ้ือของเก่าในสังคมระบบการค้า 
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วนัวสิา ทองลา* 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์และวิธีการประกอบธุรกิจรับซ้ือของเก่าในเร่ืองของวิธีการ
ซ้ือขายของเก่า แหล่งท่ีมาของของเก่า และราคาซ้ือขายในตลาด 2) ศึกษาการปรับตวัเพื่อความอยู่รอดของการท า
ธุรกิจรับซ้ือของเก่าในดา้นการบริหารจดัการภายในองคก์ร การปรับตวัในสภาวะตน้ทุนผนัผวน และการปรับตวักบั
ความตอ้งการของลูกคา้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อให้ธุรกิจด ารงและอยู่รอดต่อไป  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ระดบัลึก (in-depth interview) ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือ
ของเก่าในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จ านวน 14 ราย และสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการเขา้ไปอยู่และ
ปฏิบติัตนเป็นพนกังานในร้านรับซ้ือของเก่า พบวา่  1) สถานการณ์และวิธีการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย แหล่งท่ีมา
ของของเก่าจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ กลุ่มรถซาเลง้/รถรับซ้ือของเก่า  และการรับเหมาจากโรงงาน หรือการประมูลจาก
หน่วยงานราชการ วธีิการรับซ้ือของเก่า เม่ือร้านรับซ้ือของเก่าจากแหล่งท่ีมา จากนั้นก็น าของเก่าต่าง ๆ แยกประเภท 
แลว้น าไปขายต่อแก่โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่  มีการก าหนดราคาซ้ือขายของเก่าท่ีเหมาะสม โดยอาจอา้งอิงจาก
ราคารับซ้ือของผูป้ระกอบการรายใหญ่  2) การปรับตวัเพื่อความอยูร่อดของการท าธุรกิจ 3 ดา้น คือ การปรับตวัใน
สภาวะตน้ทุนผนัผวนคือ ผูป้ระกอบธุรกิจรับซ้ือของเก่ามีการรับรู้ราคากลางในตลาดจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ 
หรือจากร้านคา้ของเก่ารายอ่ืน หรือจากข่าวเศรษฐกิจ เพื่อมาประเมินตน้ทุนไวล่้วงหน้า การปรับตวักบัลูกคา้ เร่ือง      
การแจง้ข่าวสารเร่ืองราคา   การท าป้ายบอกทางเพื่อบอกต าแหน่งท่ีตั้งของบริษทั   และการท าโควตาสินคา้ เพื่อสร้าง 
 
 
* กรรมการผูจ้ดัการร้านสมจิตรคา้ของเก่า 
**อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 



801 

 
แรงจูงใจให้กบัลูกคา้ และการปรับตวัด้านการบริหารบุคลากรในองค์กรคือ การให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในการ
ท างาน สวสัดิการต่างๆ การฝึกอบรมพนกังานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การควบคุมกฎระเบียบในการท างานและการ
สร้างความไวว้างใจแก่พนกังาน เพื่อใหพ้นกังานในองคก์รเกิดความผกูพนัแก่องคก์ร  
ค าส าคัญ: การปรับตวัของธุรกิจ, ความอยูร่อดของธุรกิจ, ธุรกิจรับซ้ือของเก่า 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the situation and business operation of  solid waste materials 
business consisting of  trading methods, source of  solid waste materials and market price, and to study business 
adjustment in this business in terms of management within the organization, adjustment costs, and adaptation to 
customer needs from past to present. The data of this qualitative phenomenological research were collected by in-
depth interviews with 14 entrepreneurs in this business in Ratburana, Bangkok and participatory observation in 
solid waste stores.  
 It was found that the situation and business operation included two sources - Zaleng car and antique truck 
groups, and construction by the factory or auction from government offices. When buying solid waste materials 
from all sources, they put materials in a separate category sold to large processing plants. The purchasing price, 
based on that of the major operators, was reasonable. Business adjustment in solid waste materials business included 
adjustment costs by perceived price in market from the major operators, other antique shops, and economic news 
to estimate in advance. Adaptation to customers on price updates, a sign to locate the company, and product quota 
was done to attract the customers. The adaptive personnel management in the organization gave worthy rewards. 
Welfares, staff training on relevant business, work regulation control, trust building created positive organizational ties. 
Keywords: business adjustment.  survival of business.  solid waste materials business. 
 

บทน า 
 ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีส าคญัอย่างหน่ึง นบัวนัจะทวีความรุนแรงข้ึน เน่ืองจาก
ประชากรมีจ านวนเพิ่มข้ึน ปริมาณการบริโภคเพิ่มข้ึน ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มข้ึนด้วย โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
จากชุมชนทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณ 15.03 ลา้นตนัต่อปี หรือวนัละ 41.064 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2550 
ประมาณ 0.26 ลา้นตนั ประกอบดว้ย กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ ไม ้ผา้ ยางและหนงั เศษอาหาร อินทรียส์าร  
และอ่ืน ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2552)   
 จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยจึงก่อใหเ้กิดนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยขยะอินทรียส่์วนใหญ่เกิดจากครัวเรือน ตลาด 
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ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร และโรงแรม สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เป็นอาหารเล้ียงสัตว ์ท าปุ๋ยหมกั ก๊าซชีวภาพ 
และพลงังานทดแทน ใช้เทคโนโลยีผสมผสานหลายวิธีตามหลกั 3Rs ตั้งแต่การควบคุมอตัราการเกิดขยะให้ลด
นอ้ยลง (reduce) การน าขยะไปแปรรูป (recycle)  และการน าขยะกลบัไปใชซ้ ้ า (reuse) ก่อใหเ้กิดธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การน าขยะไปแปรรูป มีกระบวนการตั้งแต่การรับซ้ือคือ กลุ่มธุรกิจซาเลง้และรถรับซ้ือของเก่า ท าหนา้ท่ีเก็บและรับ
ซ้ือของเก่าตามบา้นเรือน ชุมชน ร้านคา้ หรือสถานประกอบการ เพื่อรวบรวมส่งต่อไปยงัร้านรับซ้ือของเก่าเป็น
ธุรกิจท่ีมีการด าเนินกิจการมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ โดยไดท้ าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการรวบรวมวสัดุเหลือใชจ้ากการ
อุปโภคบริโภค แต่ยงัคงมีคุณค่าสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ธุรกิจรับซ้ือของเก่าในปัจจุบนัได้
มีการพฒันาทั้งในเร่ืองการน าเทคโนโลยีเขา้มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมในการผลิต การเรียนรู้และการสร้าง
ตลาด จนกลายเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากล ค านึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเหตุผลน้ีจึงท าให้
ธุรกิจมีการเติบโตไดแ้บบยัง่ยืน มีความยืดหยุน่สูง รวมไปถึงการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มชุมชน มีการด าเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อรณรงคป์ลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการท าธุรกิจ 
 จากการส ารวจขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2550 พบวา่ มีร้านรับซ้ือของเก่าประเภทอ่ืน ๆ  เช่น 
รถจกัรยานยนต์ ไมเ้รือนเก่า ขวด เศษเหล็ก จ านวน 10,200 ร้าน แยกตามภูมิภาคได้ ดงัน้ี  กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีร้านรับซ้ือของเก่าสูงสุด จ านวน 3,060 ร้าน รองลงมาเป็นภาคกลางและภาคตะวนัออก จ านวน 1,632 
ร้าน ภาคใตมี้ร้านรับซ้ือของเก่านอ้ยท่ีสุด จ านวน 816 ร้าน และมีแนวโนม้เปิดกิจการเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี ท าให้
เกิดการแข่งขนักนัมากข้ึน เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนไม่สูง การบริหารเงินเป็นเงินสด และมีกิจการเป็น
ส่วนตวั จึงท าให้มีคนสนใจเปิดธุรกิจน้ีมาก ผูป้ระกอบการแต่ละรายตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกิจ เช่น การปรับตวักบัราคาตลาดของเก่า การบริหารจดัการภายในองค์กร การบริหารความ
ตอ้งการของลูกคา้ การปรับตวัเม่ือประสบกบัปัญหาต่าง ๆ จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าใหผู้ว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของคนในกลุ่มธุรกิจรับซ้ือของเก่ามีความสนใจในเร่ืองการปรับตวัเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจรับซ้ือของเก่าใน
สังคมระบบการคา้ เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลและผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจรับซ้ือของเก่า
ต่อไป 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) ท่ีเรียกว่า การวิจยัแบบปรากฏการณ์
วิทยา (phenomenological research) เนน้การวิเคราะห์และตีความเพื่อความเขา้ใจความหมายของปรากฏการณ์ของ
ประสบการณ์ท่ีบุคคลได้ประสบ ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัคือ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือของเก่าในเขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 14 ราย ศึกษาการปรับตวัเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจรับซ้ือของเก่า โดยใชก้ารสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) และใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยั เร่ิมจากวนัท่ี 10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
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 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (triangulation) คือ 1) ตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data 
triangulation)   2) ตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (theory triangulation)  แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาตีความ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการแตกขอ้มูลทั้งหมดออกเป็นยอ่ย ๆ ตามความหมายท่ีปรากฏอยูแ่ต่ละส่วน คดัแยกขอ้มูลออกเป็นเร่ือง ๆ ซ่ึง
แต่ละส่วนของขอ้มูลจะมีการใหถู้กนิยาม และสุดทา้ยคือการสังเคราะห์โครงสร้าง (structural synthesis) เพื่อหาแก่น
ของประสบการณ์ทั้งหมด 
 

ผลการวจิัย 
สถานการณ์และวธีิการประกอบธุรกจิรับซ้ือของเก่า  แบ่งได ้3 ส่วน ดงัน้ี 

 1.  แหล่งท่ีมาของของเก่า มาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ กลุ่มรถซาเลง้และรถรับซ้ือของเก่า ท าหนา้ท่ีเก็บและรับซ้ือ
ของเก่าตามบา้นเรือน ชุมชน ร้านคา้ หรือสถานประกอบการต่าง ๆ และการรับเหมาจากโรงงาน หรือการประมูล
จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อซ้ือสินคา้จ านวนมาก ๆ หรือการร้ือถอนอาคารส านกังาน เพื่อน าเศษวสัดุต่าง ๆ ไป
แยกประเภท และส่งโรงงานขนาดใหญ่ต่อไป 
 2.  วธีิการรับซ้ือของเก่า  เม่ือร้านรับซ้ือของเก่าไดข้องเก่าจากกลุ่มรถซาเลง้ รถรับซ้ือของเก่า และการเหมา
จากโรงงานหรือประมูลจากหน่วยงานราชการแลว้ จะน าของเก่าไปแยกประเภท ได้แก่ เหล็ก กระดาษ แก้ว พลาสติก 
โลหะมีค่าสูง และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/เคร่ืองใชส้ านกังาน  แลว้น าไปขายต่อแก่โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน
พลาสติก โรงงานท าเหล็ก โรงท ากระดาษ โรงงานท าทองแดง เป็นตน้ 
 3.  ราคาซ้ือขายของเก่า  การก าหนดราคารับซ้ือท่ีเหมาะสม โดยอาจอา้งอิงจากราคารับซ้ือของผูป้ระกอบการ   
รายใหญ่ เช่น ส านกัอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือบริษทั วงษ์พาณิชย ์
จ  ากดั หรืออาจค านวณจากราคาขายของวสัดุท่ีจะสามารถจ าหน่ายไดห้ลงัจากการคดัแยกประเภท หกัตน้ทุนในการ
บริหารจดัการและก าไรท่ีคาดหวงั ทั้งน้ีราคารับซ้ือขยะจะแปรผนักบัชนิดและประเภทของขยะ หากลูกคา้สามารถ
คดัแยกประเภทขยะมาแลว้ ราคารับซ้ือจะสูงกวา่กรณีท่ีลูกคา้น าขยะแบบคละประเภทมาจ าหน่าย 
 การปรับตัวเพือ่ความอยู่รอดของการท าธุรกจิ  สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  การปรับตวัในสภาวะตน้ทุนผนัผวน  ผูป้ระกอบธุรกิจรับซ้ือของเก่ามีการรับรู้ราคากลางในตลาดจาก
ส านกัอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า และบริษทั วงษพ์าณิชย ์จ  ากดั มาประเมินราคาไวล่้วงหนา้ โดยศึกษาจากร้านคา้ของ
เก่ารายอ่ืนและจากข่าวเศรษฐกิจ ถา้แนวโนม้ราคาของเก่าลดลง ทางร้านจะรีบขายของเก่าในร้าน เน่ืองจากจะให้เกิด
สภาวะขาดทุน แลว้น าเงินเหล่าน้ีไปซ้ือของเก่าท่ีมีตน้ทุนต ่ากว่า และในทางตรงกนัขา้มหากแนวโน้มราคาของเก่า
สูงข้ึน ทางร้านจะกกัตุนของเก่าไวจ้  านวนหน่ึงเพื่อน าของเก่าเหล่านั้นไปขายไดก้ าไรสูงสุด  
 2.  การปรับตวักบัลูกคา้  เน่ืองจากปัจจุบนัมีผูเ้ปิดธุรกิจรับซ้ือของเก่าเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขนั
มากข้ึน ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัลูกคา้ โดยลูกคา้ของร้านรับซ้ือของเก่าส่วนใหญ่คือ รถซาเลง้
และรถรับซ้ือของเก่า วิธีการปรับตวัคือ การแจง้ราคารับซ้ือให้ลูกคา้ทราบผ่านทางโทรศพัท์หรือขอ้ความส าหรับ
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ลูกคา้ประจ า และการท าป้ายแจง้ภายในร้านรับซ้ือของเก่าเพื่อให้ลูกคา้ประจ าและขาจรไดรั้บรู้ราคาอีกดว้ย รวมถึง
ส่ือสารกบัลูกคา้ถึงแหล่งท่ีมาของขยะ เพื่อป้องกนัปัญหาแหล่งท่ีมาของขยะท่ีอาจไดม้าจากการลกัขโมย อีกแนวทาง
หน่ึงคือมีการจดบนัทึกรายละเอียดของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ เช่น มีการขอส าเนาบตัรประชาชนของผูน้ าขยะมา
จ าหน่าย นอกจากน้ีทางร้านยงัมีการท าเครดิตใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการก าหนดโควตาของเก่าท่ีตอ้งการ ซ่ึงท าให้ราคารับ
ซ้ือมีมูลค่าสูงข้ึน นอกจากน้ียงัมีการปรับสถานท่ีตั้ง ให้อยูใ่นบริเวณท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย มีถนนตดัผา่น มีป้าย
บอกต าแหน่งสถานท่ีตั้ง มีท่ีจอดรถสะดวก มีพื้นท่ีส าหรับขนถ่ายสินคา้ท่ีลูกคา้น ามาจ าหน่าย  
 3.  การปรับตวัดา้นการบริหารบุคลากรในองคก์ร  บุคลากรในธุรกิจรับซ้ือของเก่าสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 
 -  พนกังานส่วนส านกังาน ซ่ึงมีหนา้ท่ีติดต่อโดยตรงกบัลูกคา้ รวมถึงการด าเนินการดา้นธุรการ และการ
บริหารงาน อาจตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้นงานเอกสารและดา้นฐานขอ้มูล 
 -  พนกังานในส่วนโรงงานและคลงัสินคา้ มีหน้าท่ีขนถ่าย จดัเก็บ และดูแลของเก่าท่ีไดรั้บซ้ือมา โดย
พนกังานส่วนน้ีจดัไดว้า่เป็นพนกังานท่ีไม่ตอ้งอาศยัทกัษะฝีมือเฉพาะดา้น อาจมีเพียงการเตรียมพร้อมให้พนกังาน
เขา้ใจในระบบงานก่อนเร่ิมปฏิบติังาน อาจใชรู้ปแบบการจา้งแบบรายวนัได ้
 -  หวัหนา้งาน/ผูจ้ดัการโรงงาน ท าหนา้ท่ีหลกัในการบริหารจดัการของเก่าท่ีรับซ้ือมาให้เกิดความเป็นระเบียบ 
สามารถค านวณตน้ทุน ความคุม้ค่าในการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาอยา่งเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ในดา้นเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นสถานประกอบการ  
 วธีิการปรับตวัดา้นการบริหารบุคลากรในองคก์รของพนกังานทั้ง 3 ส่วน คือ การให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าใน
การท างาน สวสัดิการต่าง ๆ การฝึกอบรมพนกังานเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น วิธีการแยกประเภท ราคากลาง 
วิธีการใชอุ้ปกรณ์ในการปฏิบติังาน การควบคุมกฎระเบียบในการท างาน และการสร้างความไวว้างใจแก่พนกังาน 
เพื่อใหพ้นกังานในองคก์รเกิดความผกูพนัแก่องคก์ร และร่วมกนัสร้างความส าเร็จใหแ้ก่องคก์รต่อไป  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกในเร่ืองของสถานการณ์และวิธีการประกอบธุรกิจรับซ้ือของเก่า 
น าไปเปรียบเทียบกบักระบวนการด าเนินงานของธุรกิจรับซ้ือของเก่าเป็นห่วงโซ่อุปทาน สามารถสรุปไดว้า่  
 1.  กิจกรรมตน้น ้าของธุรกิจคือ ส่ือสารกบัลูกคา้ถึงแหล่งท่ีมาของขยะ เพื่อป้องกนัปัญหาแหล่งท่ีมาของขยะ
ท่ีอาจไดม้าจากการลกัขโมย อีกแนวทางหน่ึงคือมีการจดบนัทึกรายละเอียดของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และการก าหนด
ราคารับซ้ือท่ีเหมาะสม  
 2.  กิจกรรมหลกัระหวา่งการด าเนินงาน ประกอบดว้ยการคดัแยกประเภทของขยะท่ีรับซ้ือ และจดัพื้นท่ีเก็บ
อยา่งเหมาะสม โดยผูป้ระกอบการอาจตอ้งหาบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีและดา้นการคดัแยกประเภทของ
ขยะ รวมถึงตอ้งศึกษาความตอ้งการของตลาดท่ีมีความตอ้งการวสัดุรีไซเคิลชนิดใด และประสานงานกบับริษทัผูจ้ดั
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จ าหน่ายเคร่ืองจกัร เพื่อตรวจสอบสภาพการใชง้านของเคร่ืองจกัร รวมถึงการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีมีความเหมาะสม
มาใชใ้นการด าเนินงาน  
 3.  กิจกรรมปลายน ้ าคือ การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูป้ระกอบการ โดยแลกเปล่ียนความรู้ในการบริหาร
จดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปล่ียนฐานขอ้มูลของลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณีท่ีผูป้ระกอบการ
รับซ้ือขยะเพียงบางประเภท สามารถเพิ่มความยืดหยุน่ให้กบัลูกคา้ในการรับซ้ือขยะท่ีหลากหลายประเภทมากข้ึน 
โดยอาศยัการประสานงานกบัเครือข่ายผูรั้บซ้ือขยะ (กระทรวงพาณิชย,์ 2552 ) 
 ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงเหตุผลในการปรับตวัเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจรับซ้ือของเก่า เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการ
สนใจประกอบธุรกิจประเภทน้ีมากข้ึน ท าใหผู้แ้ข่งขนัมากข้ึน ผูป้ระกอบการต่างตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ โดยการน ากลยทุธ์ต่าง ๆ เขา้มาใชก้บัธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงในกรณีน้ีคือ การสร้าง
ความเขา้ใจเร่ืองของประเภทและราคาของเก่า การก าหนดโควตาของเก่าท่ีตอ้งการเพื่อให้ลูกคา้สนใจน าสินคา้เขา้มา
ขาย และการมีท าเลท่ีตั้ง พร้อมป้ายบอกทางท่ีดี ลูกคา้สามารถมองเห็นไดง่้าย นอกจากน้ี การปรับตวัให้เขา้กบับุคลากร
ภายในองค์กรก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปได ้โดยการให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า การฝึกอบรมต่าง ๆ      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน พร้อมกบัการปลูกฝังให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กร เพื่อให้ทุกคนตั้งใจท างานเพื่อ
ความส าเร็จแก่องคก์ร และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการปรับตวัในธุรกิจน้ีคือ การปรับตวัเร่ืองตน้ทุน เน่ืองจากราคาของ
เก่านั้นผนัผวนมาก ผูป้ระกอบการตอ้งสามารถค านวณและคาดคะเนราคาของเก่าวา่จะมีแนวโนม้เป็นเช่นไร จะได้
ไม่เกิดปัญหาขาดทุนในการด าเนินงานและท าใหธุ้รกิจอยูร่อดต่อไปได ้
 หลงัจากผูว้ิจยัวิเคราะห์เร่ืองการปรับตวัของธุรกิจรับซ้ือของเก่า สามารถสรุปปัจจยัแห่งความส าเร็จของธุรกิจ
รับซ้ือของเก่าได ้ดงัน้ี  
 1.  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ผูป้ระกอบการในธุรกิจควรค านึงถึงกลยุทธ์ท่ีจะเลือกในการด าเนินธุรกิจให้
เหมาะสมวา่จุดแขง็ของบริษทัคืออะไร  
 2.  ท าเลท่ีตั้ง เน่ืองจากธุรกิจรับซ้ือของเก่าตอ้งมีการเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งของเก่าเป็นจ านวนมาก ทั้งในฝ่ัง
ตน้น ้ าและปลายน ้ า  เพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกคา้และให้ลูกคา้สะดวกสบายในการมาใชบ้ริการ สถานท่ี
ให้บริการควรอยูใ่นบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก โดยอาจตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน หรือบนถนนสายหลกั ท่ีลูกคา้
สามารถเห็นไดส้ะดวก  
 3.  ระบบการบริหารจดัการภายในองคก์รและการใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบถือวา่เป็นจุดส าคญัในการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในคุณภาพของการบริการ 
 4.  ค่าบริการ ส าหรับธุรกิจน้ีจะอยูใ่นรูปของราคารับซ้ือของเก่า หากบริษทัมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีดี ก็
มีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถรับซ้ือของเก่าจากลูกคา้ไดใ้นราคาสูง อนัจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทัไดอี้กดว้ย อยา่งไรก็ตามราคากลางของของเก่าในปัจจุบนั มกัถูกก าหนดจากราคาของวสัดุนั้น ๆ 
ตามราคาในตลาดโลก ซ่ึงจะมีเพียงบริษทัขนาดใหญ่ท่ีจะสามารถก าหนดราคารับซ้ือไดด้ว้ยตนเอง  
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 5.  เทคโนโลย ี มกัไม่มีกระบวนการท่ีซบัซอ้น จะมีความแตกต่างบา้งในดา้นการออกแบบเคร่ืองจกัรในการ
บด ยอ่ย หรืออดัวสัดุต่าง ๆ เท่านั้น  ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือของเก่าจึงควรค านึงถึงปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกไปพร้อม ๆ กนั เพื่อใหธุ้รกิจอยูร่อดและประสบความส าเร็จต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือของเก่ายงัขาดการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รคือ การแจง้ข่าวสารดา้นราคา 

รายช่ือของลูกคา้ ผูป้ระกอบการควรมีการส่ือสารมากกว่าน้ี โดยการแจง้ผ่านทางโทรศพัท ์อีเมล์ ขอ้ความ หรือท า
กระดานแจง้ข่าวสารภายใน และการส่ือสารภายนอกองคก์รเร่ืองการท าป้ายบอกทางท่ีปัจจุบนัลูกคา้มองเห็นไดไ้ม่
ชดัเจน และการแจง้ข่าวสารเร่ืองราคาของเก่ารายวนั โดยการท าป้ายแจง้ หรือใหพ้นกังานโทรแจง้ลูกคา้ประจ า 

2.  ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบธุรกิจรับซ้ือของเก่าเพิ่มมากข้ึน และท าให้มีการแข่งขนัดา้นราคาเพื่อให้ลูกคา้สนใจน า
ของเก่าเขา้มาขายโดยการเสนอราคาท่ีสูงกวา่ ท าใหต้น้ทุนของผูป้ระกอบการสูงข้ึน ส่งผลท าใหธุ้รกิจอาจเกิดสภาวะ
ขาดทุน ควรมีการจดัตั้งสมาคมธุรกิจรับซ้ือของเก่า เพื่ออบรมการท าธุรกิจ และการก าหนดราคาท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อ
หลีกเล่ียงการแข่งขนัดา้นราคา 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  การวจิยัน้ีศึกษาเฉพาะธุรกิจรับซ้ือของเก่าในเขตราษฎร์บูรณะเท่านั้น ควรมีการศึกษาในลกัษณะเดียวกนั
ในเขตอ่ืน ๆ ดว้ย เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือของเก่าเกิดข้ึนมากมายภายในประเทศไทย 
 2.  การวจิยัน้ีเป็นเร่ืองการปรับตวัเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจรับซ้ือของเก่า ซ่ึงศึกษาในกลุ่มธุรกิจซ้ือมาขาย
ไป ควรศึกษากลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจท่องเท่ียว หรือธุรกิจอุตสาหกรรม 
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โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา 

INFORMATION TECHNOLOGY COMPETENCIES DEVELOPMENT 
PROGRAM FOR DEVELOPING PRATHOMSUKSA SCHOOL TEACHERS 

 
สายสุรีย์พร  เวหะชาติ* 

Saisureeporn Wehachart 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา โดยมีกระบวนการวิจยั 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ (analysis)  การออกแบบ 
(design) การพฒันา (development) การน าไปใช ้(implementation) การประเมินผล (evaluation) 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ประจ าปีการศึกษา 2554 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ านวน 82 คน และกลุ่มตวัอยา่งในการน าโปรแกรมไปใช ้ไดแ้ก่ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึง 6 ประจ าปีการศึกษา 2554 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ านวน 40 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  1) โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา   2) แบบ
ประเมินความรู้ (knowledge)  3) แบบประเมินทกัษะ (skill)  4) แบบประเมินพฤตินิสัย (attribute)  5) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา  
 ผลการวิจยัพบว่า  1) โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาประกอบ  
ดว้ย 8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐาน วตัถุประสงค์ สร้างหลกัสูตรการฝึกอบรม ก าหนดกระบวนการฝึกอบรม 
ด าเนินการ ฝึกอบรม การประเมินผล สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์และให้ขอ้มูลป้อนกลบั  2) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา พบว่า  คะแนนเฉลี่ยจากการ
ประเมินความรู้ (knowledge) และพฤตินิสัย (attribute) ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั  .05 ส่วนการประเมินทกัษะ (skill)  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด และค่าประสิทธิภาพของ  
 
 
 
* นิสิตปริญญาเอก สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา   
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โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา มีค่าประสิทธิภาพ 91.02/92.50 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานครูผูส้อนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู
ประถมศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุดจึงสรุปได้ว่าโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู
ประถมศึกษาท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาไดต่้อไป   
ค าส าคัญ: โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ, เทคโนโลยสีารสนเทศ, ครูประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 This research attempted to develop a program of competency development in information technology for 
primary school teachers, and to evaluate the proficiency of the program. The development of the program followed 
five stages of ADDIE Model procedures, which were Analysis, Design, Development, Implementation and 
Evaluation. 
 The subjects in this study were 82 primary school teachers in occupation and technology learning 
substance group in charge of levels one to six in the Academic Year of 2011 under Chonburi Primary Education 
Service Area Office 1. Forty of them volunteered to participate in this research. The research equipments were 1) 
information technology competencies development program for developing primary school teachers, 2) knowledge 
evaluation form, 3) skill evaluation form, 4) attribute evaluation form, and 5) teacher satisfaction evaluation form 
towards the program of competency development in information technology for primary school teachers. 
 The findings were as follows: 

1. The program of competency development in information technology for primary school teachers 
comprised eight stages, which were basic information analysis, objective stipulation, creation of criteria of training 
curriculum, training procedure stipulation, training operation, course evaluation, desired competency stipulation, 
and output entering. 
 2.  The results from efficiency evaluation in program of competency development in information technology 
for primary school teachers showed that mean score from the evaluation of knowledge and attribute before and after 
the training significantly statistically different at level of .05. Whereas the skill evaluation had a higher mean score 
than the stipulated criteria and the competency of program of competency development in information technology 
for primary school teacher was 91.02/92.50, which was also higher than the criteria. The teachers were satisfied 
with the program of competency development in information technology for primary school teachers at the highest 
level. It could conclude that the program of competency development in information technology for primary school 
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teachers had efficiency as stated in the criteria and could be implemented to develop in information technology for 
primary school teachers. 
Keyword: competencies development program. 
 

บทน า 
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน  ท าให้การเรียนการสอนแพร่กระจาย
ออกไปอย่างกวา้งขวาง มุ่งตรงไปสู่ผูเ้รียนโดยเขา้ถึงผูเ้รียนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี การจดัการเรียนการสอนจึง
ปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการเพื่อให้ทนักบัยุคสมยั ซ่ึงการยึดติดกบัหนงัสือเรียนหรือความรู้จากครูผูส้อนในห้องคง
ไม่ได ้เพราะผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ ไดอ้ีกมากมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Department of 
Information and Applied Technology: DfEE (1998, p.17) ท่ีไดส้รุปประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศวา่เป็น
มากกว่าเคร่ืองมือในการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศมีศกัยภาพในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ใหก้บัผูเ้รียน นอกจากน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศยงัช่วยครูในเร่ืองการสอนในห้องเรียน ช่วยลดเวลาในการบริหารงาน ช่วย
ฝึกฝนและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา  และเทคโนโลยีสารสนเทศยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลงัและศกัยภาพในการศึกษา
ทุกระดบั ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เพราะสามารถรับ
ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ ความต่ืนเตน้และท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน  จะเห็นไดว้า่ในวงการศึกษาไดมี้
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างแพร่หลาย ซ่ึงสามารถน ามาใช้ได้ทั้ งในเร่ืองของการบริหารจดัการภายใน
สถาบนัการศึกษาและในการจดัการเรียนการสอน (กิดานันท์  มลิทอง, 2548, หน้า 7) ดงันั้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเป็นส่ิงใกลต้วัท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดได ้จึงท าให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนเห็นคุณค่า และความจ าเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะน ามาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา  
 การส ารวจข้อมูลครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระท่ี 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาท่ีจบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาท่ี
เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีจ  านวนนอ้ยมาก คิดเป็นร้อยละ  
0.49 ของจ านวนครูทั้งหมด อีกทั้งส่วนใหญ่ยงัเป็นครูผูช่้วยซ่ึงมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนนอ้ย  จึง
ไม่มีความมัน่ใจในการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากขาดความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นในการจดัการเรียนรู้ 
ประกอบกบัการจดัอบรมสัมมนาเพื่อพฒันาครูพบวา่ การก าหนดหลกัสูตรมุ่งเนน้ไปท่ีจุดเนน้ของนโยบายและความ
ตอ้งการของหน่วยงานตน้สังกดัเป็นส าคญั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของครูสอดคลอ้งกบั
รายงานการวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและแผนการปฏิรูปการผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ,์ 2546) ท่ีพบวา่ การพฒันาครูนั้น แมจ้ะมีการ
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จดัโครงการพฒันาเป็นจ านวนมากและจดัหลายหน่วยงาน ปรากฏวา่มีความซ ้ าซ้อน ไม่เป็นระบบ ไม่ทัว่ถึง ไม่ต่อเน่ือง 
ไม่มีความหลากหลายและขาดประสิทธิภาพ ท าให้ครูไดรั้บการพฒันาไม่ตรงตามความตอ้งการ ไดรั้บการพฒันาเฉพาะ
กลุ่ม บางส่วนไม่มีโอกาสไดรั้บการพฒันา ในขณะท่ีครูบางส่วนไดรั้บการพฒันามาก 
 ในปัจจุบนัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ และรูปแบบของการฝึกอบรมท่ีผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงเขา้มามีบทบาทด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยวิธีการฝึกอบรม เพราะสามารถเอ้ืออ านวยความ
สะดวกใหก้บัทุกฝ่ายทั้งผูจ้ดัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เน่ืองจากมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ สามารถตอบสนองการ
เรียนรู้ไดห้ลายรูปแบบ สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถทบทวนบทเรียนได ้สามารถสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได ้เพื่อเป็นการลดขอ้จ ากดัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดการฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูผูส้อนระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
ประโยชนใ์นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป   
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

โปรแกรม 
พฒันาสมรรถนะทาง 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส าหรับครูประถมศึกษา 

สภาพการจดัการเรียนการ
สอนเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของครูระดบัประถมศึกษา 

ใชก้ระบวนการแกปั้ญหา  
ADDIE Model  

ในการออกแบบและพฒันา 
 
 
 
 
 
 

Analysis  -  การวเิคราะห์ 

Development  -  การพฒันา 

Design  -  การออกแบบ 

  Implementation  -  การน าไปใช ้

Evaluation  -  การประเมินผล 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  สมรรถนะ 
-  อินเทอร์เน็ตและ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  ระบบการฝึกอบรม 
-  การฝึกอบรมผา่นเครือข่าย 
   อินเทอร์เน็ต 
-  ทฤษฎี/จิตวทิยา: การ 
    เรียนรู้ของผูใ้หญ่, การ   
    เรียนรู้แบบร่วมมือ, ทฤษฎี 
    การเรียนรู้ของสกินเนอร์  
    เพียเจต ์

สมรรถนะทาง 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การจดัการเรียนรู้ของ

ครูผูส้อนระดบั
ประถมศึกษา 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา 
 2.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา 

 
วธิีด าเนินการวจิัย  
 ขั้นที ่1  การวเิคราะห์ (analysis)  วเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการ วเิคราะห์เน้ือหาและสมรรถนะของ
ครูผูส้อน 
 ขั้นที ่2  การออกแบบ (design)  น าขอ้มูลพื้นฐานและขอ้สรุปเก่ียวกบัสมรรถนะไปสังเคราะห์องคป์ระกอบ 
ต่าง ๆ เพื่อก าหนดร่างโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา ซ่ึงระบบของร่าง
โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา ประกอบดว้ยตวัป้อน (input) กระบวนการ 
(process) ผลผลิต (output) และขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) 
 ขั้นที่ 3 การพัฒนา (development)  น าขอ้มูลจากการออกแบบมาพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพฒันากบั
โปรแกรม Moodel   
 ขั้นที่ 4  การน าไปใช้  (implementation) น าโปรแกรมพฒันาครูท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง มี
วธีิด าเนินการ ดงัน้ี 
 1.  การทดสอบภาคสนามเบ้ืองตน้ (preliminary field testing) ทดลองใชโ้ปรแกรมพฒันาสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษากบัครูผูส้อนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หรือสาระเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 1 คน และมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์แลว้น า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อคน้หาจุดบกพร่องและปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสม 
 2.  การทดสอบภาคสนามหลกั (main field testing) น าโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับครูประถมศึกษาท่ีไดรั้บการปรับปรุงเบ้ืองตน้ไปทดลองใชก้บัครูผูส้อนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร หรือสาระเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมและ
ปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง 
 3.  การทดสอบภาคสนามขั้นปฏิบติัการ (operational field testing) น าโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 40 คน  
 ขั้นที่ 5 การประเมินผล (evaluation)  รวบรวมขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับปรุงโปรแกรมพฒันา
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา  
ประสิทธิภาพของโปรแกรม ดงัน้ี 
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 1.  ค่าประสิทธิภาพสมรรถนะดา้นความรู้ตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 ของแต่ละหน่วยการเรียน 
 2.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียจากการประเมินทกัษะ มีคะแนนเฉล่ียหลงัการฝึกอบรมและก่อนฝึกอบรมมีความ  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียจากการประเมินพฤตินิสัย มีคะแนนเฉล่ียหลงัการฝึกอบรมและก่อนฝึกอบรมมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 4.  ค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา อยูใ่นระดบัมาก  

 
ผลการวจิัย 
 1.  โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา  ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐาน วตัถุประสงค ์สร้างหลกัสูตรการฝึกอบรม ก าหนดกระบวนการฝึกอบรมด าเนิน 
การฝึกอบรม การประเมินผล สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์และใหข้อ้มูลป้อนกลบั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  ระบบพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา 

Input 

Process 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์

ขอ้มูลพื้นฐาน 

วตัถุประสงค ์

สร้างหลกัสูตรการฝึกอบรม 

ก าหนดกระบวนการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

Output 

Feedback 

ใหข้อ้มูลป้อนกลบั 

การประเมินผล 
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     1.1  ขอ้มูลพื้นฐาน (data based) เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะน ามาเป็นปัจจยัในการพฒันาครู ไดแ้ก่ สภาพ

ปัญหาและความตอ้งการ เน้ือหาและสมรรถนะของครูผูส้อน 
      1.2  วตัถุประสงค์ (objectives) วตัถุประสงค์ของโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับครูประถมศึกษา เพื่อเป็นส่ิงท่ีคาดหวงัว่าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะไดรั้บหลงัจากเขา้อบรมตามโปรแกรม
พฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นความรู้  
(knowledge) สมรรถนะดา้นทกัษะ (skill) และสมรรถนะดา้นพฤตินิสัย (attribute)   
 1.3  สร้างหลกัสูตรการฝึกอบรม (developing the curriculum) โดยก าหนดเน้ือหาเป็นหน่วย  ความสัมพนัธ์ของ
เน้ือหาแต่ละหน่วยมีค่อนขา้งนอ้ย ผูเ้ขา้อบรมสามารถเลือกศึกษาเน้ือหาหน่วยใดหน่วยหน่ึงก่อนก็ได ้ประกอบดว้ย 8 
หน่วย  
      1.4  ก าหนดกระบวนการฝึกอบรม (training process) โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา มีขั้นตอนการฝึกอบรม 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นก่อนการฝึกอบรม ขั้นฝึกอบรม  
และขั้นประเมินผล 
      1.5  ด าเนินการฝึกอบรม (training) ผูเ้ขา้ฝึกอบรมศึกษาเน้ือหาประกอบการฝึกอบรมดว้ยตนเอง ซ่ึงเน้ือหา
แบ่งออกเป็น 8 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  หน่วยที่ 2 ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ Microsoft 
Windows  หน่วยท่ี 3 Microsoft Word  หน่วยท่ี 4 Microsoft Excel  หน่วยท่ี 5 Microsoft  PowerPoint  หน่วยท่ี 6 
โปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐาน  หน่วยท่ี 7 อินเทอร์เน็ตเบ้ืองตน้  และหน่วยท่ี 8 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชส่ื้อประกอบการฝึกอบรม ไดแ้ก่  animation  graphic file  e-book และบริการ
สนบัสนุน เช่น e-mail, web board, web page, chat, search และท ากิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นการฝึก อบรม ผา่นทาง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) การคน้หาทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมผา่น
เวบ็ไซต ์(search) และการตั้งกระทูป้รึกษา ตั้งค  าถามและติดต่อส่ือสาร (web board) การสนทนาระหวา่งผูเ้ขา้
อบรมกบัผูเ้ขา้อบรม และผูเ้ขา้อบรมกบัผูใ้หก้ารอบรม (chat) 
      1.6  การประเมินผล (evaluation) เป็นการเก็บขอ้มูลการปฏิบติักิจกรรมผูเ้ขา้อบรมและตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิโดย 1)  ประเมินผลการท ากิจกรรมโดยผูเ้ขา้อบรมและผูใ้ห้การอบรมผา่นเครือข่าย   
อินเทอร์เน็ต 2)  การทดสอบหลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้อบรมทดสอบความรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และไดรั้บผล
การทดสอบเม่ือท าแบบทดสอบเสร็จส้ิน  3) ประเมินพฤตินิสัยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และ 4)  ประเมินความพึง
พอใจต่อโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  พร้อม
ทั้ งแสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา และอุปสรรคในการฝึกอบรมตามโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยี  
สารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา 
      1.7  สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์ (needs competency) ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นความรู้ (knowledge) สมรรถนะดา้น
ทกัษะ (skill) และสมรรถนะดา้นพฤตินิสัย (attribute) 
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      1.8  ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) เป็นกระบวนการให้ขอ้มูล เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ของคป์ระกอบที่มี
ขอ้บกพร่อง เพื่อให้ระบบของโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  ประสิทธิภาพของโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา พบวา่ 
       2.1  ค่าประสิทธิภาพสมรรถนะดา้นความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ของแต่ละหน่วยการเรียนมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของทุกหน่วยการเรียน และเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพโดยรวม พบว่า มีค่า
ประสิทธิภาพ 91.02/92.50 
       2.2  คะแนนเฉล่ียจากการประเมินทกัษะของกลุ่มตวัอย่าง มีคะแนนเฉล่ียหลงัการฝึกอบรมและก่อน
ฝึกอบรมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หมายถึง ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม 
       2.3  คะแนนเฉล่ียจากการประเมินพฤตินิสัยของกลุ่มตวัอยา่ง มีคะแนนเฉล่ียหลงัการฝึกอบรมและก่อน
ฝึกอบรมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 หมายถึง ผูเ้ขา้รับการอบรมมีพฤตินิสัยทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศหลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม 
       2.4  การประเมินความพึงพอใจของครูผูส้อนที่มีต่อโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาเก่ียวกบัการประเมินผลงานโดยผูใ้ห้การอบรมและสมาชิก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาพฒันาข้ึนจากแนวคิดของ  ชูชยั 
สมิทธิไกร (2548, หนา้ 29)  คาสเทตเตอร์ (Castetter, 1976, p. 224) บิชอบ (Bishop, 1979, pp. 4–8) เทรซ่ี (Tracy, 
1982)  แนดเลอร์ (Nadler, 1989)  บลัลาร์ด และคนอ่ืน ๆ (Bullard and other, 1994, p. Xiii)  และริช่ี (Richey, 
1992, pp. 26–27) ซ่ึงองคป์ระกอบของระบบประกอบดว้ย 1)  ตวัป้อนเขา้สู่ระบบ (input) ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐาน (data 
based) วตัถุประสงค ์ (objectives)  2)  กระบวนการ (process) ไดแ้ก่ สร้างหลกัสูตรการฝึกอบรม (building curriculum) 
ก าหนดกระบวนการฝึกอบรม (training process) ด าเนินการฝึกอบรม (training)  การประเมินผล (evaluation)   3) ผลผลิต 
(output) ไดแ้ก่ สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์ (needs competency)  และ  4) ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) ไดแ้ก่ การให้
ขอ้มูลป้อนกลบั สอดคลอ้งกบัฉลองชยั สุรวฒันบูรณ์ (2544, หนา้ 47) ท่ีกล่าววา่ การท่ีจะมีระบบใดระบบหน่ึงข้ึนมาได้
จะตอ้งมีส่วนประกอบหรือส่ิงต่าง ๆ เป็นตวัป้อนโดยเรียกวา่ “ขอ้มูล” เพื่อด าเนินงานสัมพนัธ์กนัเป็น “กระบวนการ” 
เพื่อให้ได้ “ผลลพัธ์” ออกมาตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงระบบดงักล่าวส่งผลให้โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาเป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถน าไปฝึกอบรมครูเพื่อพฒันา
สมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
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 จากการวจิยัพบวา่ สมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศของครูประถมศึกษาก่อนการฝึกอบรมและหลงัการ
ฝึกอบรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 กล่าวคือ หลงัจากฝึกอบรมตามโปรแกรมพฒันา
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาแล้วมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสูงข้ึน  
ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองจากโปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา ไดอ้อกแบบและ
พฒันาจากกรอบแนวคิดท่ีเกิดจากสภาพปัญหาและความตอ้งการของครูผูส้อน จึงท าให้ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
เกิดความสนใจและตั้งใจศึกษาเน้ือหาและปฏิบติักิจกรรมท่ีก าหนดให้ตามกระบวนการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบัวงลอ้
แห่งการเรียนรู้ของสุวฒัน์ วฒันวงศ์ (2547) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงขั้นตอนท่ีนบัว่ามี
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความตอ้งการ (needing or wanting) ในการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งทราบวา่ บุคคลนั้นตอ้งการจะ
เรียนอะไร ตอ้งการจะประสบความส าเร็จในส่ิงใด ตอ้งการคน้หาค าตอบในเร่ืองใด หากจดัการฝึกอบรมตรงกบัความ
ตอ้งการและความสนใจของบุคคลนั้น ๆ ก็จะท าให้การฝึกอบรมบรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้นอกจากน้ี ยงั
ผา่นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขให้มีความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 
ท าใหมี้ความสอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมในคร้ังน้ี ส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรมมีความรู้อยู่ในระดับสูงข้ึน ทั้งน้ีวตัถุประสงค์ของการวิจยัมุ่งหวงัเพื่อพฒันา
ครูผูส้อนท่ีเขา้ร่วมการวิจยัมีความรู้ ทกัษะตามสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัและ
จ าเป็นส าหรับครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 และสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
มีโครงการพฒันาครูทั้งระบบ ถือเป็นนโยบายท่ีตอ้งด าเนินการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีศกัยภาพและมีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในทุกต าแหน่ง ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ McCleland (1970) ท่ีไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การพฒันาองคป์ระกอบของสมรรถนะท่ีเป็นส่วนของความรู้
และทกัษะของแต่ละคนเป็นส่วนท่ีสามารถพฒันาให้มีไดไ้ม่ยาก เพราะสามารถด าเนินการไดด้้วยการศึกษาและ
พฒันาดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ท าใหเ้กิดความรู้ และหากมีการน าความรู้ไปสู่การฝึกปฏิบติัก็ก่อให้เกิดทกัษะ ซ่ึงแตกต่าง
จากองคป์ระกอบสมรรถนะท่ีเป็นมโนทศัน์เก่ียวกบัตนเอง บุคลิกลกัษณะ แรงจูงใจ จิตนาการส่วนบุคคล เป็นส่ิงท่ี
พฒันาไดย้ากเพราะเป็นส่ิงท่ีซ่อนอยูภ่ายในตวัของบุคคล 
 นอกจากน้ี โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษายงัเปิดโอกาสให้ผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมมีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งก่อน
อบรม ขณะอบรมและหลงัอบรม และยงัก าหนดให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมปฏิบติักิจกรรมโดยให้ขอ้มูลป้อนกลบั 
จากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดว้ยกนัเองและผูใ้ห้การฝึกอบรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจย ์(Jay, 2001) จดัการเรียน
การสอนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบโฮมสคูล โดยเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยาและ
เคมี จะมีการแจง้เตือนเป็นระยะ ๆ ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนระหว่างเรียนในระดบัต ่าโดยจะแจ้งเป็นรายบุคคล  
นกัเรียนจ านวนมากสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ในการวิจยัคร้ังน้ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปฝึกฝนจน
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เกิดทกัษะเพิ่มข้ึน ซ่ึงทกัษะตามสมรรถนะจะเกิดข้ึนไดต้อ้งผา่นกระบวนพฒันาและฝึกปฏิบตัิเป็นประจ าจนเกิด
ความช านาญ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kimble (1961) ท่ีไดส้รุปวา่ การเรียนรู้หมายถึง การเปล่ียนแปลง  พฤติกรรมหรือ
ศกัยภาพของพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร อนัเกิดจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน และกลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บการอบรม
โดยใชโ้ปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา ยงัไดรั้บการกระตุน้ ส่งเสริม
สนบัสนุนให้มีการน าความรู้ ทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบติัในภาระงานสอนท่ีตนรับผิดชอบ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนท่ีสรุปแนวคิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 
(Bloom’s taxonomy) วา่มีผลต่อการพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการพลเรือน คือ 1) การพฒันาสมรรถนะหลกั
ของขา้ราชการตอ้งเร่ิมจากการให้เกิดความรู้ (knowledge) ความเขา้ใจ (comprehensive) เก่ียวกบัสมรรถนะแต่ละรายการ 
โดยตอ้งสามารถประยุกต์ (application) ใชใ้นบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกนัในงานได ้ดงันั้น การก าหนด
หลกัสูตรการฝึกอบรมที่ดีจะตอ้งเร่ิมจากความรู้และความเขา้ใจก่อนเพื่อน าไปสู่การประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ต่อไป  2)  ประโยชน์ของการพฒันาสูงสุดจะไม่เกิดข้ึน หากขา้ราชการไม่น าความรู้ ความเขา้ใจและการประยุกต์
เน้ือหาในหลกัสูตรไปใชใ้นการปฏิบติังาน   
 โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา พฒันาข้ึนจากแนวความคิดหรือ
แนวทางในการพฒันาครูผูส้อนท่ีมีความเป็นอิสระของสถานท่ีและเวลา ผูเ้ขา้อบรมสามารถเลือกเวลาและสถานที่ท่ี
ตอ้งการไดต้ามความสะดวก สามารถเลือกศึกษาเน้ือหาตามล าดบัก่อนหลงัที่ตนเองตอ้งการได ้และสามารถเรียก
ขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาแลว้กลบัมาดูใหม่ไดต้ลอดเวลาหากไม่เขา้ใจ สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัไดโ้ดยใช้ห้อง
สนทนาผา่นเครือข่าย ซ่ึงรูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์มี 3 รูปแบบ สอดคลอ้งกบั วลู์ฟ (Wulf, 1996, pp. 50–55) ไดแ้ก่ 
1)  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขา้ฝึกอบรมกบัเน้ือหา 2)  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขา้อบรมกบัผูใ้หก้ารอบรม  3)  ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้ขา้อบรมดว้ยกนัเอง ผูเ้ขา้อบรมสามารถคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาใน
บทเรียน โดยเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตต์่าง ๆ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม ให้ละเอียดมากยิ่งข้ึนได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ฮาร์ดเลย ์(Hadley, 1998) ท่ีไดศึ้กษาการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชก้บัการเรียนการสอน พบวา่  e-mail ใช้ในการ
สนบัสนุนการตอบค าถามและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผูส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึน มีความเขา้ใจกนัดีข้ึน 
ลดความเกรงกลวัของผูเ้รียนท่ีมีต่อผูส้อน ห้องสนทนาช่วยขยายขอบเขตในการสนทนาโตต้อบและขอบเขตของขอ้
ค าถาม ช่วยลดขอ้จ ากดัในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทเรียนและความล่าชา้ในการสนทนา ส่วนปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัแหล่งขอ้มูลจาก WWW ช่วยเพิ่มความสนใจ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่ไดร้ับความนิยมมากที่สุด 
นอกจากน้ี การฝึกอบรมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดทุ้กเวลา และเป็นการ
อบรมท่ีลดค่าใช้จ่ายขององค์กรในด้านสถานท่ีฝึกอบรมและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พาร์ริล (Parrill, 1996) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง “Supplementing Traditional 
Chemical Education on the World Wide Web” โดยสร้างส่ือเสริมส าหรับการเรียนวิชาเคมีผา่นเวิลด์ไวด์เวบ็ พบวา่ การ
เรียนรู้ผา่นทางเวลิดไ์วดเ์วบ็เป็นประโยชน์ดา้นการเป็นหอ้งปฏิบติัการส าหรับการทดลองทางเคมีท่ีมีค่าใชจ่้ายต ่า   
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 โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา มีรูปแบบการพฒันาวิชาชีพแบบ
ผสมผสานและบูรณาการท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ เน่ืองจากครูผูส้อนเป็นบุคคลท่ีอยู่ในวยัผูใ้หญ่ กิจกรรมหรือ
รูปแบบการพฒันาเน้นการเรียนรู้ท่ีสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ (2552) ท่ีไดพ้ฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมออนไลน์สมรรถนะนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
วธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบ กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและท างาน
ดา้นคอมพิวเตอร์ พบวา่ สมรรถนะนกัเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งหมด 10 ดา้น การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม
ออนไลน์ได้หลักสูตรท่ีครอบคลุมหัวข้อการฝึกอบรม 5 หัวข้อเร่ือง และการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรได้
ประสิทธิภาพ 81.36/80.83 ซ่ึงเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนหลงัการ
ฝึกอบรมสูงกวา่คะแนนก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถสรุปไดว้า่ หลกัสูตรฝึกอบรม
ออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสม สามารถน าไปใชฝึ้กอบรมนกัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี จะเห็นไดว้า่ 
การเรียนรู้จะเกิดข้ึนต่อเม่ือส่ิงท่ีเรียนรู้มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของบุคคลและองคก์าร ตลอดจน
สามารถสนองตอบความคาดหวงัของผูเ้ขา้รับการอบรมตามโปรแกรม และการเรียนรู้ท่ีดีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ไดน้ั้นตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ของผูอ่ื้นท่ีไดรั้บรู้น ามาเป็นพื้นฐานในการก าหนดกรอบเน้ือหา
ในการพฒันา โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนถาวรด้วยการจูงใจให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ให้โอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรม ลงมือปฏิบติัจริงแบบบูรณาการ ทั้งน้ีกิจกรรมการพฒันาท่ีมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบัส่ิงท่ีเคยรู้หรือเคยมีประสบการณ์มาแลว้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูผูส้อนท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรม
ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง   
 

ข้อเสนอแนะ  
 1.  ในการฝึกอบรมตามโปรแกรมนั้นผูเ้ขา้อบรมสามารถเลือกเวลาและสถานท่ีท่ีตอ้งการไดต้ามความ สะดวก 
จึงควรมีวิธีการในการตรวจสอบการท ากิจกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ  เพื่อให้ผูเ้ขา้
รับการอบรมปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 
 2.  ผูใ้ห้การฝึกอบรมเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุน เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือผูเ้ขา้
อบรม จึงควรมีเวลาในการติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ขา้รับการอบรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัผูใ้หก้ารอบรมไดโ้ดยทนัที และเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการส่ือสารระหวา่งกนัและ
เรียนรู้ร่วมกนั 
 3.  การอบรมโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ
หลายทิศทางผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวชิาการท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนื   
 4.  โปรแกรมพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษาเป็นโปรแกรมฝึกอบรมผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีผูเ้ขา้ฝึกอบรมสามารถเลือกเวลาในการศึกษาไดอ้ย่างอิสระตามความตอ้งการ แต่อย่างไรก็ตาม 
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หากตอ้งการให้การฝึกอบรมบรรลุตามวตัถุประสงค์ควรตอ้งมีการก าหนดขอบเขตระยะเวลาท่ีชดัเจน เพื่อให้ผูจ้ดัการ
ฝึกอบรมสามารถนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการฝึกอบรมได ้
 5.  พฤตินิสัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นส่ิงท่ีพฒันาไดย้ากกวา่ความรู้และทกัษะ เน่ืองจากอยูลึ่กลงไป
ในจิตใจตอ้งใช้ระยะเวลาในการปลูกฝังนาน จึงควรหากลยุทธ์ในการพฒันาครูอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีพฤตินิสัยท่ีพึง
ประสงค ์ 
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การปฏิบัตติามวฒันธรรมองค์การของบุคลากรในบริษทั ยบิอนิซอย จ ากดั 
THE ORGANIZATION CULTURE OBSERVANCE OF 

EMPLOYEES IN YIP IN TSOI CO., LTD. 
 

สิริกร ภู่ส าล*ี 
Sirikorn Pusamlee 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1)  ศึกษาการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย 

จ ากดั  2) เปรียบเทียบการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั  ยิบอินซอย จ ากดั จ  าแนกตามเพศ 
สถานภาพสมรส อายุการท างานในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การท างานก่อน
หน้าท่ีจะมาท างานท่ีบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั และความสบายใจในการท างานกบับริษทั ยิบอินซอย จ ากดั กลุ่ม 
ตวัอยา่งคือ พนกังานของบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั จ  านวน 241 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) การทดสอบที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) เม่ือพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการแอลเอสดีของฟิชเชอร์ 
(Fisher’s least – significant difference: LSD) ผลการวิจยัพบวา่  1) ความคิดเห็นของพนกังานเร่ืองการปฏิบติัตาม
วฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงไปต ่า ไดแ้ก่ ดา้นจริยธรรม ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นนวตักรรม ดา้นการท างานเป็นทีม และ
ดา้นการมุ่งเนน้ผลงาน 2) การเปรียบเทียบการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั 
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจ าแนกตามระดับการศึกษา และแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 เม่ือจ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ค าส าคัญ: วฒันธรรมองคก์าร, การมุ่งเนน้ผลงาน, การท างานเป็นทีม, บริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 
 

 
 
 
*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1)  study the organizational culture observance of the employees in 
Yip In Tsoi Co.,Ltd., and 2)  compare their organizational culture observance. The respondents were classified by 
gender, marriage status, length of employment in Yip In Tsoi Co.,Ltd., level of education, average monthly 
income, workplace before Yip In Tsoi Co.,Ltd., and perceived comfort at work Yip In Tsoi Co.,Ltd. The sample 
drawn using simple random sampling was 241 employees in Yip In Tsoi Co.,Ltd. The research instrument was a 
questionnaire with a reliability of 0.961. Data were analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-
test, and one-way ANOVA. LSD test was employed when differences were found.  
 The findings indicated that: 
 1.  In overall, the organizational culture observance of employees in Yip In Tsoi Co.,Ltd. was at a high level. 
Considered individually, all aspects were ranged with mean values in descending order as follows: ethics, growth, 
innovation, teamwork, and focus on results. 
 2.  To compare the organizational culture observance of employees in Yip In Tsoi Co.,Ltd., there was a 
difference at a significant level of .05 when classified by level of education. A difference at a significant level of  .001 was 
determined when they were classified into length of employment in Yip In Tsoi Co.,Ltd. and average monthly income. 
Keywords: organization culture.  high performance.  teamwork.  Yip In Tsoi Co.,Ltd.    
 

บทน า 
วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อการบริหาร ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล วิธีการตดัสินใจ ความพึงพอใจของ

ผูป้ฏิบติังาน คุณภาพในการปฏิบติังาน องค์การใด ๆ ก็ตามจะมีความเจริญกา้วหน้าไดย้่อมข้ึนอยู่กบัภาวะผูน้ าองค์การ 
หรือผูบ้ริหารท่ีจะน าพาองคก์ารนั้นเป็นปัจจยัส าคญั เพราะวา่สังคมในปัจจุบนันั้นเป็นสังคมท่ีมีการแข่งขนัและการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะส่งผลต่อความอยูร่อดและความเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร และ
การบริหารองคก์ารของผูน้ าจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญัอีกขอ้หน่ึงคือ วฒันธรรมองคก์าร
ท่ียดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาขององคก์าร องคก์ารท่ีจะประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองจะตอ้งเป็นองคก์ารท่ีมีการพฒันา
วฒันธรรมขององคก์ารท่ีโดดเด่นดว้ย นัน่คือ จะตอ้งมีการพฒันาแบบแผน วิธีการ กฎเกณฑ์ วฒันธรรมองคก์ารจะตอ้ง
ประกอบด้วย ความสามารถในการบริหารองค์การให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ืองตลอดเวลา วฒันธรรมจึงเป็นเร่ืองส าคญัของการบริหารการเปล่ียนแปลงในองค์การ จะท าให้องค์การมี
โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในระยะยาวไดม้าก (สมคิด บางโม, 2538, หนา้ 35) 

ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะพนกังานบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปฏิบติัตามวฒันธรรม
องคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันารูปแบบการจดัองคก์ารท่ีดี
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และเหมาะสม มีการตดัสินใจวางแผน ก าหนดแนวนโยบาย เป็นแนวทางน าไปประยุกต์การปรับปรุงและพฒันา
วฒันธรรมองคก์ารใหดี้ยิง่ข้ึน ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ในอนาคต 
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ี
 การศึกษาการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั ตามแนวคิดของสามารถ 
โชคคณาพิทกัษ ์(2545, หนา้ 2) ที่กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ารควรมีลกัษณะ  1) มีความกา้วหนา้  2) มีคุณธรรม
จริยธรรม  3) มีความเสมอภาค  4) การเห็นประโยชน์ส่วนรวม 5) การรักองคก์ร  6) การท างานเป็นทีม  7) การรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 8)  การแลกเปล่ียนความรู้ 9)  การถ่ายทอดความรู้ และแนวคิดของพิภพ วชงัเงิน (2547, หนา้ 
236) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ารควรมีลกัษณะพื้นฐาน 7 ประการ คือ  1) ความมัน่คง  2) มุ่งเนน้ท่ีตวับุคคล  3) 
ความคิดสร้างสรรค ์ 4) การมุ่งเนน้ผลงาน  5) การรุก  6) ความสนใจในรายละเอียด  7) มุ่งเนน้ท่ีทีม และแนวคิดของ
บริษทั ยบิอินซอย จ ากดั (2553, หนา้ 26-28) ตามขอบข่ายปัจจยัหรือตวัแปรในกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพท่ี 1  

 
                        ตัวแปรอสิระ 
              (independent variables) 

                                 
                         ตัวแปรตาม 
                 (dependent variable) 

 
สถานภาพของบุคลากร 

 
1. เพศ 
2. สถานภาพสมรส 
3. อายกุารท างานในบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ระดบัการศึกษา 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7. การท างานก่อนหนา้ท่ีจะมาท างานท่ี 
    บริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 
8. ความสบายใจในการท างานกบั 
    บริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 

 การปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของ
บุคลากรในบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 

  
 
 1. จริยธรรม (ethics) 
 2. นวตักรรม (innovation) 
 3. ความกา้วหนา้ (growth) 
 4. การมุ่งเนน้ผลงาน (high  
     performance) 
 5. การท างานเป็นทีม (teamwork) 
 

 

 
ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั จ  าแนกตามเพศ 
สถานภาพสมรส อายุการท างานในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การท างานก่อน
หนา้ท่ีจะมาท างานท่ีบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั ความสบายใจในการท างานกบับริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึงการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั โดย

ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ได้แก่ พนักงานของบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั จ  านวน 602 คน หากลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคล่ือน .05 ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 241 คน โดยการสุ่มอยา่งง่าย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  และตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรใน
บริษทั ยิบอินซอย จ ากดั 5 ดา้น ไดแ้ก่  1) จริยธรรม (ethics)  2) นวตักรรม (innovative)  3) ความกา้วหนา้ 
(growth)  4) มุ่งเนน้ผลงาน (high performance)  และ 5) ท างานเป็นทีม (teamwork) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percent) กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามและการปฏิบติัตามวฒันธรรมองค์การของบุคลากรในบริษทั  ยิบอินซอย จ ากดั  หาค่าเฉล่ีย (mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัระดบัการปฏิบติัตามวฒันธรรมองค์การในบริษทั ยิบอินซอย 
จ ากดั  เปรียบเทียบความแตกต่างเฉล่ียของเพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และประสบการณ์ในการท างานกบัการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั โดย
ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) ส าหรับกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และจะใชก้ารทดสอบเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (one - way ANOVA) ส าหรับกลุ่มตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุ่ม เม่ือพบความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีการของฟิชเชอร์แอลเอสดี (Fisher’s 
least – significant difference: LSD)  
 

ผลการวจิัย 
1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.20 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 70.50  มี

อายุการท างานในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั นอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.10 ต าแหน่งพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 94.60 จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.90 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.30 เคย
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ท างานท่ีอ่ืนมาก่อนหน้าท่ีจะมาท างานท่ีบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 79.30 และมีความสบายใจในการ
ท างานกบับริษทั ยบิอินซอย จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 97.50 

2.  การปฏิบติัตามวฒันธรรมองค์การของบุคลากรในบริษทั  ยิบอินซอย จ ากดั พบวา่ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงไปต ่า ได้แก่ ด้านจริยธรรม ด้านความก้าวหน้า ด้าน
นวตักรรม ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้นการมุ่งเนน้ผลงาน 

3.  เปรียบเทียบการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .001 และไม่แตกต่างกนัเม่ือจ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน การท างานก่อนหนา้ท่ีจะมาท างาน
ท่ีบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั และความสบายใจในการท างานกบับริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
1.  การปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 

                   1.1 ดา้นจริยธรรม บริษทั ยิบอินซอย จ ากดั ด าเนินกิจการจากอดีตถึงปัจจุบนัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของบริษทัโดยไม่ละเลยผลประโยชน์ของผูเ้กี่ยวขอ้ง ดว้ยความชอบธรรมและโปร่งใส ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัอมรา เล็กเริงสินธ์ุ (2542, หนา้ 6) ไดก้ล่าววา่ คุณธรรมและจริยธรรมนบัวา่เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของคนทุก
คนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลกัยึดเบ้ืองตน้แลว้ ก็ยากท่ีจะกา้ว
ไปสู่ความส าเร็จแห่งตนและวิชาชีพนั้น ๆ ท่ียิ่งกว่านั้น คือ การขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและใน
วชิาชีพ อาจมีผลร้ายต่อสังคมและวงการวชิาชีพในอนาคตไดด้ว้ย  
                   1.2 ดา้นนวตักรรม บริษทั ยบิอินซอย จ ากดั ไดคิ้ดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ เพื่อให้ไดค้วามแตกต่างท่ีดีข้ึนส าหรับการ
พฒันา แกปั้ญหาในการท างาน ตลอดจนสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ทั้งดา้นระบบ กระบวนการ รวมทั้งการสร้างงาน หรือ
ธุรกิจใหม ่ๆ ท่ีเกิดเป็นมูลค่าเพิ่มทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
                   1.3 ดา้นความกา้วหน้า บุคลากรขององค์การมีความตอ้งการความกา้วหนา้และประสบความส าเร็จใน
หนา้ท่ีการงานของตน ทั้งน้ีเป็นเพราะความกา้วหนา้เป็นปัจจยัพื้นฐานของธุรกิจ ซ่ึงองคก์ารจะเติบโตกา้วหนา้ไปอยา่งไม่
หยุดน่ิง ทั้งในส่ิงท่ีเช่ียวชาญอยูแ่ละโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพื่อความกา้วหน้าท่ีย ัง่ยืนของบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพิจิก พรหมแกว้ (2547, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาการรับรู้วฒันธรรมองค์การของพนกังานบริษทั 
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนกังานตอ้งการโอกาสกา้วหน้าในการท างาน โอกาสในการเล่ือน
ต าแหน่งและค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
                   1.4 ดา้นมุ่งเนน้ผลงาน บริษทั ยิบอินซอย จ ากดั มีการท างานอยา่งมืออาชีพที่ถึงพร้อมดว้ยความรู้ 
ความสามารถ วิจารณญาณ และมีจรรยาบรรณในหน้าท่ี โดยมุ่งเน้นการสร้างผลงานให้เป็นเลิศทั้งเชิงคุณภาพและ
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ปริมาณภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดอกไม ้อุดอ่อง (2548, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การพฒันาวิชาการวฒันธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ทรัพยากรกบัความพึงพอใจในการงานของอาจารยพ์ยาบาลเขต
ภาคตะวนัออก ประเทศไทย พบวา่ การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง โดยวฒันธรรม
องคก์ารแบบสร้างสรรคด์า้นการมุ่งเนน้ผลงานมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  

     1.5 ด้านการท างานเป็นทีม พนักงานในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ด้วยความ
เช่ือมัน่ ศรัทธา ยอมรับ ช่วยเหลือ สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั พร้อมทั้งจดัการความขดัแยง้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกนัและรักษาไวซ่ึ้งพลงัขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิจิก พรหมแกว้ (2547, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการ
รับรู้วฒันธรรมองคก์ารของพนกังานบริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ดา้นการท างานเป็นทีมเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด  
 2.  การเปรียบเทียบการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยบิอินซอย จ ากดั 
                 2.1 การปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั จ  าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัชวนา องัคนุรักษพ์นัธ์ (2546, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารและความ
ผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในธุรกิจโรงแรม เขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่า การรับรู้วฒันธรรมองค์การ
ของพนกังานหญิงและชาย มีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

     2.2 การปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสกาวรัตน์ อินทสุมิต (2543, หนา้ 115) ซ่ึงศึกษาวิจยัเร่ือง การ
รับรู้วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร และความตั้งใจท่ีจะลาออกของพนกังาน: กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ผูท่ี้มีต าแหน่งงานต ่ากว่ามีค่าเฉล่ียระดับการรับรู้วฒันธรรมองค์การมากกว่าผูท่ี้มี
ต าแหน่งสูง แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

     2.3 การปฏิบติัตามวฒันธรรมองค์การของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดัจ าแนกตามระดับ
การศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกบักนกวรรณ เอกนิธิเศรษฐ ์
(2552, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบติัตามวฒันธรรมองค์การของบุคลากรในสังกัด กรมชลประทานเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ การเปรียบเทียบการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารเม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1.  ดา้นจริยธรรม ควรมีการส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกใหก้บับุคลากรในบริษทัใหค้  านึงผลประโยชน์ของ
บริษทั เช่น การยกยอ่งชมเชยพนกังานทุกคนเม่ือบริษทัมีผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย  
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 2.  ดา้นนวตักรรม ควรส่งเสริมใหมี้การจดัท านวตักรรมหรือน านวตักรรมท่ีมีอยูม่าใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น 
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการใชน้วตักรรมสู่การปฏิบติัจริง ศึกษาดูงานการใชน้วตักรรมใหม่ ๆ ในองคก์ารท่ีประสบ
ความส าเร็จ และจดัสรรงบประมาณในการจดัหานวตักรรมท่ีดีและมีประโยชน์ 
 3.  ด้านความก้าวหน้า ควรจดัตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานตามสภาพจริงตามความสามารถ 
โดยเนน้ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และสัมฤทธ์ิผลท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั 
 4.  ดา้นการมุ่งเนน้ผลงาน ควรจดัสรรงบประมาณตามความเหมาะสมกบังานหรือภารกิจท่ีปฏิบติั โดยยึดถือ
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด องคก์ารควรมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน และควรมีการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น การจดักิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ การใหเ้งินเพิ่มพิเศษ 
 5.  ดา้นการท างานเป็นทีม ควรส่งเสริมการระดมความคิดของพนกังาน การท างานเป็นทีม หวัหนา้ทีม
จะตอ้งเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์กบับริษทั   

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ของการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั วา่

มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัมากหรือนอ้ย 
2.  ควรศึกษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารตามทรรศนะของบุคลากรใน

บริษทั ยบิอินซอย จ ากดั เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและแนวทางปฏิบติัจากผูป้ฏิบติังานจริง 
3.  ควรศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในบริษทั ยิบอินซอย จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาบุคลากรต่อไป 
4.  ควรศึกษาวิจยักบัองคก์ารอ่ืนท่ีมีลกัษณะการบริหารงานธุรกิจใกลเ้คียงกนั เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะของ

การปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารของแต่ละท่ี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์ร  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เจตคติต่อการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการ
ท างาน ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่บุคลากรของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2554 จ านวน 159 คน   
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (structural 
equation model: SEM) โดยใชโ้ปรแกรม SAS Version 9.1 ผลการวิจยัพบวา่  1) ตวัแปรปัจจยัทุกตวัมีความ สัมพนัธ์
ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า  2) โมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ และ  3) อิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางออ้มท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่า ตวัแปรการมีส่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากเจตคติต่อการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างานซ่ึงมีขนาด
อิทธิพล เท่ากบั .10 และ .49 ตามล าดบั ส าหรับอิทธิพลทางออ้มต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี
ไดรั้บจากตวัแปรบรรยากาศองคก์ร ผา่นเจตคติต่อการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างานมีขนาดอิทธิพล เท่ากบั 
.80  และ .82 ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: การประกนัคุณภาพการศึกษา, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                ธญับุรี 
 
 
* อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาสถิติประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   
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ABSTRACT  
 The purpose of this research was to study model of causal relationship among environment factors, e.g. 
organization atmosphere, and some personal comprised motivation and attitude toward participation factors effect 
to personal participation in education quality assurance. The target group was 159 people of the personnel from  
Faculty of Science and Technology of Rajamangala University of Technology Thanyaburi in the Academic Year 
2011.  The research instruments were five level scale type questionnaires. SAS version 9.1 program was applied to 
analyze the data, using Structural Equation Model (SEM) technique. The result revealed that:  1) Intercorrelations 
among causal variables and participation in education quality assurance were all positive and significant at .01 
level,  2) The empirical data fitted the hypothesis model after adjusted, and 3) Direct effect occurred from two 
causal variables were attitude toward participation and motivation were .10 and .49, respectively. Indirect effect 
from organization atmosphere through attitude toward participation and motivation was .80 and .82, respectively.  
Keywords: education quality assurance.  Faculty of Science and Technology.  Rajamanggala University of  
                   Technology Thanyaburi. 
 

บทน า 
 โลกในยุคปัจจุบนัเป็นยุคแห่งองค์ความรู้ (knowledge-base society) ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคนให้มีประสิทธิภาพ 
มากท่ีสุดเพื่อพร้อมเขา้สู่การแข่งขนักบันานาประเทศ การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยจะตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อท าให้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัคนไดรั้บการพฒันาอย่าง
เตม็ท่ี ท าใหเ้ป็นคนท่ีรู้จกัคิดวเิคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเองสามารถปรับตวั ให้
ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จกัพึ่งตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่าง
เป็นสุข 
 สถาบนัอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในการผลิตบณัฑิตออกไปสู่ตลาดแรงงาน ภารกิจหลกัท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งปฏิบติัมี 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดงักล่าว มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันา
ประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว (คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา, 2553, หนา้ 1) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี เป็นหน่วยงานสังกดัสถาบนัอุดมศึกษา 
โดยไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2538 ตลอดระยะเวลา 16 ปีท่ีผา่นมา  มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการจดัการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาใหเ้ป็นคณะท่ีมีคุณภาพ ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากน้ียงัเนน้
การจดัการศึกษาและพฒันาก าลงัคนให้มีความช านาญในวิชาชีพ  รวมทั้งการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างเอกลกัษณ์
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ของคณะฯ ท่ีแตกต่างโดยวางเป้าหมายใหเ้ป็นคณะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์แบบ เนน้การบูรณาการ
ความรู้ทอ้งถ่ินเขา้กบันวตักรรมระดบัสูง มีการพฒันางานวจิยัขั้นพื้นฐาน และงานวจิยัขั้นสูง   
 แนวทางการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาในปัจจุบนัอาศยัแนวคิดปัจจยัน าเขา้กระบวนการ และผลผลิต 
(input - process - output) ซ่ึงมุ่งเนน้การประกนัคุณภาพการศึกษาในเชิงกระบวนการ (process quality assurance) อนั
หมายถึง การด าเนินงานท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงเป็นระบบและขั้นตอน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลผลิต (output) ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นส าคญั โดยมีองคป์ระกอบหลกัที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานดงักล่าวอยู ่ 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ บุคลากร (man) เคร่ืองมือ (machine) วสัดุอุปกรณ์ (material) และวิธีการ (method) ทั้งน้ีไดถื้อ
ว่า บุคลากร (man) เป็นองค์ประกอบหลกัประการหน่ึงท่ีมีความส าคญัและเก่ียวพนักบัการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่
สัมฤทธิผลการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอยา่งมาก ดงันั้นตอ้งมีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ  และ
ขั้นตอนในการประกนัคุณภาพการศึกษาตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม (participation) ของผูเ้ก่ียวขอ้งภายในสถานศึกษา อนั
หมายถึงการมีส่วนร่วมของอาจารย  ์ เจา้หน้าท่ี และบุคลากรสายสนบัสนุนอ่ืน ๆ เพื่อร่วมมือในการด าเนินงาน
ปรับปรุง และพฒันาองคก์รการศึกษา (Brown & Moberg,1980, p.25) 

สรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมีความเก่ียวขอ้งควบคู่กนัระหว่าง
ปัจจยัภายนอก อนัหมายถึงสภาพแวดลอ้มในการท างาน และปัจจยัภายใน อนัหมายถึงเจตคติต่อการมีส่วนร่วม และ
แรงจูงใจในการท างาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นสาเหตุส าคญัท่ีน าองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ 
เน่ืองจากจะเป็นตวัผลกัดนัให้การด าเนินงานของสถานศึกษากา้วไปสู่คุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของแต่ละ
สถานศึกษาและสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจะท า
ให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซ่ึงได้แก่ อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีสังกดัคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ในการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศให้กบั
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หรือตน้สังกดั ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน) 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในด้านการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ควบคุม ส่งเสริม พร้อมทั้งปรับปรุงการ
ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน ตลอดจนการเสริมสร้างเจต
คติท่ีดีในการประกนัคุณภาพการศึกษาให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเชิงสาเหตุกบัการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

บุคลากรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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3.  เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและอิทธิพลทางออ้มต่อการมีส่วนร่วมในการประกนั

คุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
1.  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นบุคลากร ไดแ้ก่  อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีสังกดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นปีการศึกษา 2554 จ านวน 159 คน  
2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
     ตวัแปรสาเหตุ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

          -  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน จ านวน 1 ปัจจยั ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์ร ประกอบดว้ย
โครงสร้างองค์กร (X1) ลกัษณะงาน (X2) การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา (X3) ผลการตอบแทนและสวสัดิการ (X4) 
สัมพนัธภาพภายในหน่วยงาน (X5) 
                   -  ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย องคป์ระกอบดา้น
ความคิดความเขา้ใจ (X6) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (X7) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (X8) และแรงจูงใจในการ
ท างาน ประกอบดว้ย ความตอ้งการความผกูพนัหรือการยอมรับ (X9) ความตอ้งการการยกยอ่ง (X10) ความตอ้งการ
ความส าเร็จในชีวติ (X11) 
           ตวัแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ การมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ ( Y1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ( Y2) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( Y3)  การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล ( Y4) 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นภาพประกอบท่ี 1 มีดงัน้ี 

                           แทน ตวัแปรแฝง (latent variable)                       แทน ตวัแปรสังเกตได ้(manifest variable) 
                           แทน ทิศทางอิทธิพลจากตวัแปรสาเหตุไปหาตวัแปรผล 
             ตวัแปรอิสระแบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  
                    1.  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่   ORGCL   =  บรรยากาศองคก์ร 
                    2.  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  ATTIT  =  เจตคติการมีส่วนร่วม  และ  MOTIV  =  แรงจูงใจในการท างาน 
             ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   COOPE  = การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ภาพท่ี 1 รูปแบบโครงสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม 
                                          ในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

วธิีด าเนินการวจิัย   
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยัเป็นบุคลากร ไดแ้ก่ บุคลากรสังกดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี โดยปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นปีการศึกษา 2554 จ านวน 159  คน 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 5 ตอน ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 4 ขอ้ แบบ 

สอบถามวดัการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน 7 ขอ้  แบบสอบถามวดัเจตคติต่อการมีส่วนร่วม
ในการประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน 7 ขอ้  แบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการท างาน จ านวน 10 ขอ้ แบบ 
สอบถามวดับรรยากาศขององคก์ร จ านวน 10 ขอ้   

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบไปดว้ย ( X ) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) ค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ทดสอบนยัส าคญัของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดย
ใช้ t-test ค่าไค – สแควร์ (chi - square)/df  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) ค่ามาตรฐานดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองส่วนท่ีเหลือ (SRMR) และค่าดชันีรากก าลงัสอง เฉล่ีย
ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) 

 
ผลการวจิัย 

ตอนที ่ 1  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา  
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ตารางท่ี 1  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา   
 

ตวัแปร X  SD การแปลความหมาย 
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
      -  บรรยากาศองคก์ร 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
      -  เจตคติต่อการมีส่วนร่วม 
      -  แรงจูงใจในการท างาน 
ตวัแปรตาม 
       -  การมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ 

 
4.01 

 
4.20 
4.09 

 
4.12 

 
.49 

 
.54 
.58 

 
.55 

 
ระดบัดี 

 
ระดบัดี 
ระดบัสูง 

 
ระดบัสูง 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นวา่บรรยากาศในการ
ท างานขององคก์รอยูใ่นระดบัดี ( X  = 4.01) ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ บุคลากรมีเจตคติต่อการมีส่วนร่วมอยูใ่น
ระดบัดี ( X  = 4.20) และมีแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 4.09) นอกจากน้ียงัพบวา่ บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 4.12) 
 

ตอนที ่ 2 การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชศึ้กษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัการ
มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา  

 
 

ตารางท่ี 2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชศึ้กษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัการมีส่วนร่วมใน 
                  การประกนัคุณภาพการศึกษา   
 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกตได ้
COOPE 

Y1 Y2 Y3 Y4 

ORGCL 

X1 
X2 
X3 
X4 
X5 

.380** 

.230** 

.557** 

.320** 

.310** 

.240** 

.261** 

.472** 

.461** 

.220** 

.240** 

.241** 

.310** 

.239** 

.250** 

.226** 

.370** 

.230** 

.320** 

.209** 

ATTIT 
X6 
X7 
X8 

.218** 

.415** 

.226** 

.425** 

.300** 

.498** 

.220** 

.483** 

.290** 

.321** 

.420** 

.639** 
MOTIV X9 

X10 
X11 

.300** 

.352** 

.202** 

.380** 

.200** 

.238** 

.241** 

.316** 

.243** 

.430** 

.360** 

.228** 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดใ้นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของตวัแปรปัจจยัทุกตวัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบั
ต ่า (r < .300) ถึงระดบัปานกลาง (.300 < r < .700) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .218 - .639 
 

ตอนที ่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตวัแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน
การประกนัคุณภาพการศึกษา โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยมีค่าสถิติท่ีไดจ้ากการตรวจสอบโมเดลทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ค่าไค-สแควร์/df  เท่ากบั 1.80  ค่า
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (goodness of fit index: GFI) ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (adjusted 
goodness of fit index: AGFI) และค่ามาตรฐานดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองส่วนท่ีเหลือ (standardized root mean 
square residual: SRMR) มีค่าเท่ากบั 0.94 , 0.91 และ 0.048 ตามล าดบั ค่าดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความแตกต่าง
โดยประมาณ (root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าประมาณ 0.038 จากค่าสถิติท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เม่ือพิจารณาโดยรวม
พบวา่รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุตามภาวะสันนิษฐานมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ดงัภาพท่ี 2 

 

   

ภาพท่ี 2  ผลการตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม 
                             ในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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จากภาพท่ี 2 พบวา่บรรยากาศองคก์ร (ORGCL) มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างาน (MOTIV) และเจตคติ

ต่อการมีส่วนร่วม (ATTIT)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.82 และ 0.80 ตามล าดบั ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกค่า โดยบรรยากาศองคก์ร (ORGCL) มีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อเจตคติการมีส่วนร่วม (ATTIT) และ
แรงจูงใจในการท างาน (MOTIV) เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางออ้มของบรรยากาศองคก์ร (ORGCL) ท่ีมีต่อการมีส่วน
ร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา (COOPE) พบวา่บรรยากาศองคก์ร (ORGCL) มีอิทธิพลทางออ้มต่อการมีส่วน
ร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา (COOPE) โดยส่งอิทธิพลผา่นเจตคติการมีส่วนร่วม (ATTIT) และแรงจูงใจใน
การท างาน (MOTIV) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.47 และเม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลรวมของบรรยากาศ
องคก์ร (ORGCL) พบว่าบรรยากาศขององคก์ร (ORGCL) มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างาน (MOTIV) สูงสุด โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.82 รองลงมา คือ เจตคติต่อการมีส่วนร่วม (ATTIT) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 
0.80 และการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา (COOPE) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.47 

 

อภิปรายผลการวจิัย 
จากโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมในการท างานประกนัคุณภาพการศึกษา มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ม่ือพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ภายในโมเดล พบวา่ ตวัแปรกลุ่มปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ 
บรรยากาศองคก์ร ส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา คือ 
บรรยากาศองค์กรส่งผลทางตรงต่อเจตคติต่อการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างาน ในขณะเดียวกนัก็ส่งผล
ทางออ้มต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาผ่านเจตคติต่อการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างาน 
สอดคลอ้งคลอ้งกบัฉลวย เหลืองบรรจง (2548, หนา้ 98) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบติัภาระงานหลกัของอาจารยใ์นวิทยาลยัภาคกลางสังกดักระทรวงสาธารณสุข โดยพบวา่ แรงจูงใจมี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัภาระงานหลกัของอาจารย ์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของตาบทิพย ์ ฐิติ
พงษพ์าณิช (2549, หนา้ 103) ท่ีพบวา่ เจตคติมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานตาม
แนวทางคุณภาพ เพราะเม่ือบุคลากรมีเจตคติท่ีดีก็จะส่งผลให้อยากเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิริณธ์ิ ธรรมนารถสกุล (2547, หนา้ 92) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุพหุระดบัของผล
การปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ: ศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน  และปัจจยัระดบับุคคล พบวา่ 
บรรยากาศองค์กรส่งผลโดยออ้มต่อการปฏิบติังานรวม โดยผ่านตวัแปรในระดบับุคคล ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อองค์กร 
ความพึงพอใจในการท างาน การรับรู้บทบาทความสามารถในการท างานเป็นทีม ดงันั้นองค์กรทางการศึกษาควร
ส่งเสริมให้สภาพแวดลอ้มในการท างานให้เป็นบรรยากาศท่ีมีลกัษณะของการท างานเป็นทีมและเอ้ือต่อระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 



836 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
1.  เจตคติต่อการมีส่วนร่วม เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพทาง

การศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารของหน่วยงานตอ้งหากลวิธีในการสร้างเจตคติท่ีดีให้กบับุคลากร โดยการเปิดโอกาสในการ
ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ตลอดจนโน้มน้าวให้บุคลากรเขา้ร่วมใน
กิจกรรมของการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพราะเม่ือบุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแลว้ ยอ่มส่งผลใหอ้ยากเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
 2.  การสร้างแรงจูงใจในการท างานก็มีผลต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพราะเม่ือสถานศึกษามี
การจูงใจและการโน้มน้าวจิตใจท่ีดีย่อมส่งผลให้บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
ตวัแปรท่ีผูว้ิจยัน ามาศึกษาในคร้ังน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ  

การศึกษาไดร้้อยละ 60 ท่ีเหลือเป็นตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษาในโมเดลการวิจยัคร้ังน้ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเสนอให้มี
การศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ โดยอาศยัทฤษฎีการมีส่วนร่วมและผลการวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการก าหนดตวั
แปรในโมเดลการวิจยั เช่น การส่ือสารในองคก์ร การไดรั้บการฝึกอบรม วฒันธรรมในการท างานขององคก์ร เป็น
ตน้ 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ใน

เขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการเขา้
มาใช้บริการของลูกคา้ ปัจจยัในการตดัสินใจเขา้มาใช้บริการของลูกคา้ และปัจจยัปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การใชบ้ริการ ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 25-35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท การวเิคราะห์ปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้มาใช้
บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ี อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม พบวา่ เหตุผลท่ีตดัสินใจ
ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ เพราะใกลท่ี้พกั/ส านกังาน บริการของธนาคารท่ีเลือกใชม้ากท่ีสุดคือโอนเงิน ระยะเวลา
สูงสุดท่ีเป็นลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพ อยู่ในช่วง 1-2 ปี ประเภทของบญัชีเงินฝาก ส่วนใหญ่เป็นประเภทออมทรัพย ์
วนัท่ีมกัจะไปใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ คือ วนัเสาร์ เวลาท่ีมกัไปใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จะอยูใ่นช่วงเวลา 
13.01-15.30 น. และ ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน จะเป็น 1-3 คร้ัง การวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสินใจเขา้มาใช้
บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัการตดัสินใจต่อการเลือกใชบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์รายขอ้ พบวา่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ไดแ้ก่ จ  านวนเคร่ือง  ATM  ท่ีกระจายตวัทัว่ประเทศ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ไดแ้ก่  การด าเนินกิจการมาเป็นระยะ 
เวลานาน สร้างคุณภาพการบริการท่ีเป็นมาตรฐาน ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ การให้ค  าแนะน าบริการต่าง ๆ ของธนาคาร                       
 
* นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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เม่ือท่านตอ้งการ ดา้นราคา ไดแ้ก่ อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคาร ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การโอนเงิน
สะดวกรวดเร็ว การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พบข้อสรุปของปัญหาและข้อเสนอแนะคือ การเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ ความถูกตอ้งแม่นย  าในการให้บริการ 
มนุษยสัมพนัธ์ของพนกังาน การใหค้  าแนะน าของพนกังานบริการ  ความรวดเร็วในการให้บริการ และความเหมาะสม
ของสถานท่ีตั้ง  
ค าส าคัญ: การบริการลูกคา้, ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the factors affecting customers’ decision in using the services of 
Bangkok Bank Public Company Limited in Muang District, Nakhon Pathom. The factors were demographic, 
behavior of customers in using bank services, customer’s decisional factors in using bank services and problems 
and suggestions on bank services. The Yamane method was used in determining the sample of 400 people. 
Questionnaires were used in data accumulation. Statistics used in data collection included frequency, percentage, 
mean and standard deviation.  

Results of the research were as follows: The demographic characteristics of the samples were mostly 
female, age ranging between 25-35 years old, single, had undergraduate degrees and worked at private companies 
with an income between 10,001-20,000 Baht/month. Analysis of customers’ behavior in using bank  services showed 
that the reason they chose Bangkok Bank was mainly because of its close proximity to where they lived. The most 
used service was money transfer. The customers were members for 1-2 years. Most of the accounts were savings 
accounts. Most people used Bangkok Bank services on Saturdays. The time period when customers went to the 
bank was between 13:01-15:30 and the frequency of bank service usage was 1-3 times a month. In-depth analysis 
showed that customers chose Bangkok Bank because of its physical characteristics. It had many ATM machines 
nationwide. Its marketing performance was effective. It had been in operation for many decades, building quality 
services in the process, such as its price, bank fees, surcharges, its products, and quick money transfer. The 
problems and suggestions on Bangkok Bank services most requested on the questionnaire were customer 
confidentiality, accuracy of services, human relations of employees, recommendations from employees, speed of 
services and appropriateness of bank location. 
Keywords: customer service.  Bangkok Bank Public Company Limited.   
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บทน า 
นบัจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนธุรกิจไปทัว่โลกแล้ว ยงัส่งผลก่อให้เกิด

ปัญหาเงินเฟ้อ ระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึน ท าให้อ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง ค่าครองชีพสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อ
ผูมี้รายไดน้อ้ยและผูมี้รายไดป้ระจ า  ท าใหข้าดสภาพคล่องทางการเงิน เม่ือผูมี้รายไดป้ระจ ามีรายไดค้งท่ี แต่อาจจะมี
รายจ่ายหลายส่วนท่ีไม่คงท่ีหรือมีรายจ่ายบางส่วนท่ีเพิ่มสูงข้ึน รายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย ท าให้ตอ้งหาแหล่ง
รายไดแ้หล่งใหม่เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนใชจ่้ายในปัจจุบนั ส่งผลให้มีความตอ้งการสินเช่ือส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน ปัจจุบนั
ธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ มีการแยง่ส่วนแบ่งตลาดสินเช่ือส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน โดยแต่ละธนาคารมีการออกผลิตภณัฑ์
สินเช่ือส่วนบุคคลหลายประเภท และต่างก็มีกลุ่มผูใ้ช้บริการเป้าหมายกลุ่มเดียวกนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริม
สภาพคล่องและบรรเทาปัญหาทางการเงินของผูบ้ริโภคเช่นกนั   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในธนาคารพาณิชยท่ี์ไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบายโดยเน้นกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการเป้าหมายจากผูใ้ชบ้ริการรายใหญ่มาเป็นผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ยเพิ่มข้ึน  ท าใหธ้นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตอ้ง
มุ่งขยายสินเช่ือส่วนบุคคลซ่ึงธนาคารมีความพร้อมและมีก าลงัความสามารถท่ีจะแข่งขนัดา้นสินเช่ือส่วนบุคคลกบั
สถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ได ้ดว้ยขอ้มูลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)” เพื่อจะไดท้ราบว่า ปัจจยัใดท่ีส่งผลให้ลูกคา้ของธนาคารเลือกใชบ้ริการกบัธนาคารและ
ธนาคารไดด้ าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดอยา่งไร จึงท าให้ประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั และเพื่อให้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การพฒันากลยุทธ์การตลาด และพฒันาเคร่ืองมือการบริการ
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารต่อไป 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 

  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 - เพศ   
 - อาย ุ  
 - สถานภาพ 
 - ระดบัการศึกษา 
 - อาชีพ 
 - รายไดต่้อเดือน 

 

ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
 - แรงจูงใจ 
 - การรับรู้  
  

 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 - ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
 - ปัจจยัดา้นราคา  
 - ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
 - ปัจจยัดา้นบุคลากร  
 - ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

 
 
การเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม 
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วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
3.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นราคาท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
4.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
5.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นบุคลากรดา้นความพร้อมและความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ 
6.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ ลูกคา้ท่ีใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม รวม 4 สาขา และ 1 ส านกัธุรกิจ ซ่ึงมีจ านวนประชากร 146,861 ราย กลุ่มตวัอยา่งก าหนด
ขนาดโดยการสุ่มจากวธีิของ Yamane ได ้จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ การวิเคราะห์
ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการ ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชบ้ริการใชก้าร
ค านวณหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 

ผลการวจิัย 
1.  ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตพื้นท่ี อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 25 -35  ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  
รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท  

2.  เหตุผลท่ีตดัสินใจใชบ้ริการกบัธนาคาร เพราะอยูใ่กลท่ี้พกั/ส านกังาน บริการท่ีใช ้ไดแ้ก่ บริการฝาก/ถอน  
ระยะเวลาสูงสุดท่ีเป็นลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพคือ 1-2 ปี มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์มกัใช้บริการวนัเสาร์  
ช่วงเวลา 13.01-15.30 น. โดยมีความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือนอยูท่ี่ 1-3 คร้ัง ต่อเดือน  

3.  ระดบัปัจจยัการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื่อวิเคราะห์รายขอ้ พบวา่ มีความคิดเห็นระดบัมากทุกขอ้คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
  4.  ระดบัปัจจยัเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) อยู่
ในระดบัมาก  เม่ือวเิคราะห์รายขอ้ พบวา่ มีความคิดเห็นระดบัมากทุกขอ้  
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อภิปรายผลการวจิัย 
 1.  ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ36 – 45 ปี สถานภาพโสด สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของกุลณฐั  ศิริบุญธรรม (2550) ซ่ึงไดว้จิยัเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขา
ยอ่ยมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
 2.  ระดบัการศึกษาและอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยพบวา่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาท จะเลือกใชบ้ริการธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มากที่สุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนที ทองเขื่อนขนัธ์ (2547) ที่ศึกษาเร่ือง การศึกษา
ทศันคติของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 
 3.  ดา้นพฤติกรรมในการใชบ้ริการของลูกคา้ พบวา่เหตุผลที่ท  าให้ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพเลือกใชบ้ริการ
ธนาคารกรุงเทพมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคารอยูใ่กลท่ี้พกั/ส านกังาน รองลงมา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์/บริการมีความน่าสนใจ ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวิจยัของกฤติยา ทองย  ้า (2552) ซ่ึงไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาถนนทรงพล จงัหวดันครปฐม  

4.  ดา้นประเภทของธุรกรรมท่ีลูกคา้เลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการ  
ฝาก/ถอนเงินมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นธุรกรรมหลกัในการด าเนินกิจการของธนาคาร และเม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของลูกคา้กบัการใช้บริการฝากถอนมีความสัมพนัธ์กนั โดยส่วนใหญ่ลูกคา้ท่ีใช้บริการฝาก/ถอนกบั
ธนาคารกรุงเทพนั้นจะเป็นลูกคา้ท่ีมีเงินเดือนผา่นธนาคารกรุงเทพ ดงันั้น ในทุกเดือนจะตอ้งมีการท าธุรกรรมฝาก/
ถอนอยา่งนอ้ยเดือนละ 1-3 คร้ัง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนวลอนงค ์วเิชียร (2549) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 5.  พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบวา่ระยะ เวลา
สูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) คือ 1–2 ปี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็น
พนกังานบริษทัเอกชนท่ีเพิ่งเร่ิมเขา้ท างานใหม่ และบริษทัท่ีตนสังกดัหรือท างานอยูใ่ห้เปิดบญัชีกบัธนาคารเพื่อใชใ้น
การรับเงินเดือน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภลกัษณ์ ไชยมงคล (2550) ซ่ึงไดท้  าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสันป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
 6.  พฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ดา้นประเภทของบญัชีเงินฝาก พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
บริการเงินฝากประเภทออมทรัพยเ์น่ืองจากเป็นบญัชีประเภทท่ีมีความคล่องตวัในการท าธุรกรรมประเภทฝากถอน
มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รดาดิยา โคตรมิตร (2550) ซ่ึงไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการ
ใชบ้ริการเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัอุดรธานี 
 7.  พฤติกรรมการใช้บริการด้านเวลาท่ีลูกคา้มกัไปใช้บริการและความถ่ีในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา 13.01-15.30 น. และเขา้ไปใช้บริการ
เดือนละ 1 – 3 คร้ัง  
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8.  ดา้นการวเิคราะห์ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพมี

ความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพมากท่ีสุด เป็นผลเน่ืองมาจากความเช่ือมัน่ในความมัน่คงของ
ธนาคารกรุงเทพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร การบริการและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้กบัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ไดด้งัน้ี 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในเร่ืองการโอนเงินสะดวกรวดเร็ว มาก
ท่ีสุด ดงันั้นธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ควรให้ความส าคญักบัรูปแบบการให้บริการ โดยใช้ระบบคิวและมีการ
ประเมินประสิทธิภาพการใหบ้ริการของพนกังานบริการอยา่งสม ่าเสมอ  

2.  ดา้นราคา ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในเร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการของ
ธนาคาร มากท่ีสุด  ดงันั้น ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ควรประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ทราบวา่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) มีบริการช าระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงมีบริการหักบญัชีอตัโนมติั เพื่อช าระสินคา้และ
บริการเป็นประจ าทุก ๆ เดือน  

3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในเร่ือง ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดงันั้น ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ควรมีส่ือโฆษณาท่ีสามารถ
เขา้ถึงประชาชนใหม้ากข้ึนดว้ยวธีิการต่าง ๆ  

4. ดา้นบุคลากรลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการให้ค  าแนะน าบริการต่าง ๆ 
ของธนาคารมากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ควรจดัให้มีการอบรมเพิ่มทกัษะการให้บริการอย่างมือ
อาชีพแก่พนกังานทุกระดบั เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานของการใหบ้ริการ  

5.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในเร่ือง จ านวนเคร่ือง ATM 
ท่ีกระจายตวัทัว่ประเทศ มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ควรพฒันารูปแบบการให้บริการผา่นเคร่ือง 
ATM ใหมี้ความทนัสมยัและมีบริการท่ีหลากหลายข้ึน  

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาเฉพาะลูกคา้ผูใ้ช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอ

เมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐมเท่านั้น ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจากท่ีอ่ืน ๆ เพื่อจะ
ไดท้ราบความเหมือนและความแตกต่างในความคิดเห็นท่ีหลากหลายของกลุ่มตวัอยา่ง แลว้น าผลการศึกษาท่ีไดม้า
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
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              2. จากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณในรูปแบบของการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั ท าให้มีขอ้จ ากดัคือขาดขอ้มูลเชิงลึก ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย 
โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการสนทนากลุ่ม เป็นตน้ เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากข้ึน  
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการจดัการพื้นท่ีสีเขียวท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของสถาบนัการศึกษา
ในอ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต  2) พฒันาโปรแกรมการฝึกอบรม การจดัการพื้นท่ีสีเขียว ในสถาบนัการศึกษาในอ าเภอ
ถลาง จงัหวดัภูเก็ต และ  3) หาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรม การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ไดส้ ารวจขนาด
ของพื้นท่ีสีเขียวในสถาบนัการศึกษาของรัฐ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต  โดย
ก าหนดส ารวจพื้นท่ีศึกษาในระหวา่งเดือนกนัยายนและเดือนตุลาคม 2553  โดยมีจ านวนโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 
30 โรงเรียน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดไม่มีรูปแบบและแนวทางส าหรับการจดัการหรือพฒันาพื้นท่ีสีเขียวอย่าง
ชดัเจน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชพ้ื้นท่ีเพื่อเป็นสนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล และแปลงเกษตร  ส่วนการศึกษา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ไดจ้ดัฝึกอบรมกลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 คน ซ่ึงเป็นตวัแทนโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต โดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมเร่ืองการจดัการพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียน พบว่า 
โปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการพื้นท่ีสีเขียวใน
สถาบนัการศึกษามากข้ึน และมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการฝึกอบรมระดบัมาก 
ค าส าคัญ: โปรแกรมการฝึกอบรม, พื้นท่ีสีเขียว, สถานศึกษา 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the green areas management of educational institution, in 

Thalang District, Phuket Province, 2) to develop training programs for green area management of the educational 
institution in Thalang District, Phuket Province, and 3) to determine the effectiveness of the training  programs.  

For science study, the green area size of government educational institution under the Department of 
Education, Thalang District, Phuket Province, was surveyed from September to October 2010. The target group 
involved thirty schools.  

For environmental study, the sample of fifteen government schools’ representatives under the 
Department of Education, Thalang District, Phuket Province were trained  in the training program of green area 
management. The results revealed that the trainees could get more knowledge and understanding of the green area 
management in the educational institution from this effective training program. The level of confidence was at 95. 
The level of satisfaction for the training program was high. 
Keywords: training programs.  green spaces.  institution. 
 

บทน า 
 ในอดีตเมืองส่วนใหญ่เป็นเพียงชุมชนเล็ก ๆ มีวิถีชีวิตใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ  มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีการ
ขยายตวัเน่ืองจากการเพิ่มของประชากรและการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในเขตมีนบุรีในช่วงระยะเวลา 15 ปีท่ีผา่นมา พบวา่มีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินค่อนขา้งสูง คือ ใน
ปี พ.ศ. 2530 มีพื้นท่ีสีเขียว 59.49 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 95.05 ของพื้นท่ีทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2544 มีพื้นท่ีสี
เขียว 43.30 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 69.18 ของพื้นท่ีทั้งหมด ซ่ึงลดลง 16.19 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 25.87 
ของพื้นท่ีทั้งหมด และร้อยละ 37.39 ของพื้นท่ีสีเขียว โดยสะทอ้นออกมาในรูปของการพฒันาท่ีดินและการก่อสร้าง
อาคาร (จิตติมา รักษา, 2546) อยา่งไรก็ตาม การเกิดข้ึนและพฒันาการของชุมชนเมืองไทยท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในช่วงหลงัการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ซ่ึงมุ่งเนน้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ
การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม ท าใหก้ารพฒันาท่ีดินในเขตเมืองมุ่งเนน้การพฒันาท่ีดินให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สูงสุด โดยละเลยความส าคญัของตน้ไมแ้ละสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ีหน่วยงานภาครัฐซ่ึงเป็นผูดู้แลรักษาท่ีดิน
บางส่วนในเขตเมือง เช่น กรมธนารักษ์ กรมท่ีดิน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ให้ความส าคญักบัตน้ไมน้้อยลง 
กรณีดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นชดัเจนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในปี พ.ศ. 2549 มีประชากรกว่า 5.6 ลา้นคน แต่มี
พื้นท่ีไมย้นืตน้และสวนสาธารณะรวมกนัเพียง 0.70 ตารางเมตรต่อคน นบัวา่นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัมาตรฐานสากลท่ี
ก าหนดไวว้า่ สัดส่วนของสวนสาธารณะต่อประชากรจะตอ้งเท่ากบั 15 ตารางเมตรต่อคน ส่งผลให้ชุมชนเมืองขาด
คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนพื้นท่ีสีเขียว เน่ืองจากการด าเนินงานดา้นพื้นท่ีสีเขียวยงัมีขอ้จ ากดัอยู่
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หลาย ๆ ประการ เช่น ขอ้จ ากดัดา้นความรู้ ความเขา้ใจในประโยชน์ คุณค่า และความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีต่อ
ชุมชนเมือง   ท าให้ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเล็งเห็นถึงความส าคญัของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว จึง
ไดว้างเป้าหมายในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูบูรณะพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษไ์วใ้ห้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของพื้นท่ีของ
ประเทศ ในปีสุดท้ายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) นอกจากน้ียงัมี
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเล็งเห็นถึงความส าคญัของพื้นท่ีสีเขียวและประกาศเป็นกฎกระทรวงออกมา เช่น กรมโยธาธิการ
และผงัเมืองไดก้ าหนดเขตผงัเมืองรวมเพื่อก าหนดประเภทและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
รักษาพื้นท่ีสีเขียวเอาไว ้และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อก าหนดพื้นท่ีคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้ม 

จงัหวดัภูเก็ต เป็นจงัหวดัท่ีมีการเจริญเติบโตดา้นการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ท าให้มีการอพยพแรงงานเขา้
มาในจงัหวดัภูเก็ตอยา่งต่อเน่ืองและมีปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากน้ีในแต่ละปียงัมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาในจงัหวดั
เป็นจ านวนมาก จากขอ้มูลของส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จงัหวดัภูเก็ต พบว่าในปี พ.ศ. 2550 มี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศไทยมากกวา่ 4 ลา้นคน หรือมากกวา่ 11.25 %   เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2549 จากขอ้มูล
ดงักล่าวเม่ือการท่องเท่ียวมีการขยายตวัมากข้ึน ท าให้เกิดความตอ้งการดา้นท่ีพกัอาศยัและสถานท่ีพกัผอ่นเพิ่มข้ึน 
จึงมีการเปล่ียนสภาพพื้นท่ีเป็นอาคารบา้นเรือน โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว จนท าให้มีการบุก
รุกพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีสีเขียว มีผลกระทบต่อชุมชนเมือง ท าให้ขาดคุณภาพชีวิตท่ีดี และพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่
ไม่ไดรั้บการเอาใจใส่เท่าท่ีควร กลายเป็นพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่า ประชาชนทัว่ไปไม่สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ได ้
จากปัญหาดงักล่าวท าให้จงัหวดัภูเก็ตเป็นหน่ึงในหลายจงัหวดัท่ีประกาศใชก้ฎกระทรวงบงัคบัใชผ้งัเมืองรวมเกาะ
ภูเก็ต พ.ศ. 2548 ซ่ึงได้ก าหนดประเภทและการใช้ประโยชน์ท่ีดินในจงัหวดัภูเก็ต โดยมีสาระส าคญัคือ มีการ
ก าหนดการใช้ประโยชน์จากท่ีดินในบริเวณต่าง ๆ เช่น พื้นท่ีส าหรับอยู่อาศยั พื้นท่ีส าหรับอุตสาหกรรม พื้นท่ี
อนุรักษป่์าไม ้พื้นท่ีเพื่อนนัทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พื้นท่ีส าหรับสถาบนัการศึกษา เป็นตน้  พร้อมทั้ง
ก าหนดให้มีท่ีว่างเพื่อเป็นพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการต่าง ๆ นอกจากน้ีจงัหวดัภูเก็ตไดรั้บการประกาศเป็นพื้นท่ี
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2546 เพื่อก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการท่ีตอ้งจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยในรายละเอียดของประกาศดงักล่าวมีการก าหนดความ
สูงของอาคารและพื้นท่ีวา่งท่ีจะตอ้งเวน้ไวเ้พื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีส าหรับพกัผอ่นและสามารถพฒันาให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวได ้
โดยประกาศทั้งสองฉบบันั้นผูท่ี้มีหนา้ท่ีควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายคือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ภูเก็ต ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการอนุญาตและควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ   

พื้นท่ีอ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีก าลงัประสบกบัปัญหาการเติบโตและการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจจากการก่อสร้างเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากระหวา่งปี พ.ศ. 2546-2552 มีโครงการดา้นอสังหาริมทรัพยท่ี์
ยื่นขอเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองตน้ และรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง 
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เกิดข้ึนในอ าเภอถลาง จ านวน 238โครงการ เป็นโครงการท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีดินให้เป็นท่ีพกัอาศยัและการ
ท่องเท่ียว เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจการท่องเท่ียว  
 จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการจดัการพื้นท่ีสีเขียวท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต ว่ามีการจดัการอย่างไร เพื่อน าไปสร้างองค์ความรู้และพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรภายในสถาบนัการศึกษาในการจดัการพื้นท่ีสีเขียว ดงันั้นการให้ความรู้ดา้นการบริหารจดัการ
พื้นท่ีสีเขียวโดยการจดัท าเป็นโปรแกรมฝึกอบรม จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ดา้นความส าคญั
และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริหารจดัการพื้นท่ีสีเขียวอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และการอบรมผา่นผูแ้ทนจาก
สถาบนัการศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นท่ี ท าให้สถาบนัการศึกษาในแต่ละแห่ง
สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการรักษาและปรับปรุงพื้นท่ีวา่งเปล่าให้กลายเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีประชาชนทัว่ไป
ในชุมชนสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในการพกัผอ่นได ้
 

กรอบแนวคดิและทฤษฎี 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ีท่ีศึกษา  ประวติัความเป็นมาและ

ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัภูเก็ต บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งแนวความคิดดา้นวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการพื้นท่ีสีเขียว กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพื้นท่ีสีเขียว ขนาดและมาตรฐานของการ
จดัการพื้นท่ีสีเขียว และกรอบแนวคิดดา้นกระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษาในประเด็นความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา   หลกัการของส่ิงแวดลอ้มศึกษา   กระบวนการเรียนรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์   กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา   แนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม ประโยชน์ของการฝึกอบรม และกระบวนการใน
การฝึกอบรม โดยศึกษาคน้ควา้จากงานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาการจดัการพื้นท่ีสีเขียวท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของสถาบนัการศึกษาในอ าเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต   
 2.  เพื่อพฒันาโปรแกรมการฝึกอบรมการจดัการพื้นท่ีสีเขียวในสถาบนัการศึกษาในอ าเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต   
 3.  เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรม  
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ผูว้จิยัก าหนดการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ คือ 

1. การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างองคค์วามรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียว ไดแ้ก่  
1) ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวจากเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ 2)  ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิเก่ียวกบั
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การจดัการพื้นท่ีสีเขียวและสถานการณ์พื้นท่ีสีเขียวท่ีอยูใ่นสถาบนัการศึกษา  3) ศึกษาปัญหาดา้นการจดัการพื้นท่ีสี
เขียวของสถาบนัการศึกษา  4) ศึกษาแนวทางการจดัการพื้นท่ีสีเขียว 

2. การศึกษาดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มศึกษา เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีไดม้าจดัท าเป็นโปรแกรมฝึกอบรมการ
จดัการพื้นท่ีสีเขียวส าหรับสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ 1) การส ารวจ ศึกษา คดัเลือกสถานท่ี และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
วิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ 2) ก าหนดวตัถุประสงค์ของโปรแกรมฝึกอบรม 3) ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรม  
4) ตรวจสอบคู่มือการฝึกอบรมโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5) ทดลองคู่มือฝึกอบรมกบักลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักบั
กลุ่มเป้าหมาย 6) ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมฝึกอบรมให้สมบูรณ์ 7) ด าเนินการใชโ้ปรแกรมฝึกอบรม 8) ประเมินผล
การฝึกอบรม 9) ประเมินความพึงพอใจ 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคือ กลุ่มบุคคลท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนักบักลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน เพื่อใช้
ส าหรับทดลองโปรแกรมการฝึกอบรม และตวัแทนบุคลากรจากสถาบนัการศึกษาในเขตอ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 
จ านวน 15 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบส ารวจเพื่อเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ด้านสถานการณ์และการ
จดัการพื้นท่ีสีเขียวในปัจจุบนัของสถาบนัการศึกษา และแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มูลดว้ยตนเอง และขอความร่วมมือจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ตในการท าวิจยั
รวมทั้งการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และประเมินผลการฝึกอบรม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ( x )  จากการทดสอบก่อนการทดลอง (pretest) และหลงัการทดลอง  
(posttest) ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อศึกษาความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียและผลการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมฝึกอบรม
การจดัการพื้นท่ีสีเขียว  
 

ผลการวจิัยและอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรมฝึกอบรมการจดัการพื้นท่ีสีเขียวในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ในเขตอ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต สรุปสาระส าคญัได ้2  ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม จากการศึกษาการจดัการพื้นท่ีสีเขียวในสถาบนัการศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัภูเก็ต ท่ีอยูใ่นอ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต พบวา่ สถาบนัการศึกษายงัไม่มีการจดัการพื้นท่ีสี
เขียวอย่างถูกหลกัวิชาการ ส่วนใหญ่ใช้พื้นท่ีสีเขียวเป็นสนามฟุตบอล สวนหย่อมป้ายหน้าโรงเรียน แปลงปลูก
พืชผกัของนกัเรียน และบริเวณท่ีนัง่พกัผ่อน การจดัพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียนส่วนมากไม่ไดค้  านึงถึงความเพียงพอ
ของพื้นท่ีสีเขียวต่อจ านวนนักเรียน อาจเป็นเพราะขอ้จ ากดัของพื้นท่ี เน่ืองจากสถานศึกษาบางแห่งมีพื้นท่ีเพียง
เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนนกัเรียน ดว้ยขอ้จ ากดัของราคาท่ีดินท าให้ไม่สามารถขยายพื้นท่ีของโรงเรียน อีกทั้ง
พื้นท่ีสีเขียวในปัจจุบนัยงัขาดการดูแล 
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 2. ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา  ผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจพบวา่ ก่อนด าเนินการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 65 คะแนน หลงัการอบรมมีคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจเท่ากบั 78 คะแนน และเม่ือน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียโดยใชค้่า t-test ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้
ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน  ผลการทดสอบวดัความตระหนกัและเจตคติพบว่า ก่อนการอบรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 63 
คะแนน ส่วนหลงัการเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉล่ียดา้นความตระหนกัและเจตคติเท่ากบั 82 คะแนน  และเม่ือ
เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียโดยใชค้่า t-test ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความ
ตระหนกัและเจตคติเพิ่มข้ึน การใชโ้ปรแกรมฝึกอบรมการจดัการพื้นท่ีสีเขียวส าหรับสถาบนัการศึกษาภาครัฐ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในเขตอ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นกลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ หวัขอ้ เน้ือหาและความรู้ท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์   
 โปรแกรมฝึกอบรมการจัดการพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีวิจัย เป็นแนวทางการจัดการพื้นท่ีสีเขียวส าหรับ
สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีวิจยั มีความเหมาะสมกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั จากการใช้โปรแกรมสามารถ
พฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และเหมาะสมกบัสภาพปัญหาปัจจุบนัของพื้นท่ีวิจยั และจากการประเมินประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมการฝึกอบรม  เม่ือน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายพบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกั 
เจตคติ และเห็นความส าคญัของการจดัการพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
 

การน าผลการวจิัยไปใช้ 
 สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ สามารถน าโปรแกรมการฝึกอบรมไปบูรณาการการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนใน
โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนต่าง ๆในพื้นท่ีอ่ืน ๆ สามารถน าไปใชใ้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียนได ้  
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โครงการ การประชุมวชิาการระดับชาติ   
เร่ือง  ผลงานวจัิยและงานสร้างสรรค์เพือ่การพฒันา 

(Research and Creative Solutions for Development) 
2012 SPUC National Conference  
วนัศุกร์ที ่ 4  พฤษภาคม 2555 

ณ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทในการส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยั 
ไม่วา่จะเป็นการวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ในดา้นสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การบริหาร การ
จดัการ ศึกษาศาสตร์ และการประดิษฐ์คิดคน้ และไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการสร้างเวทีในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ซ่ึงจะน าไปสู่การศึกษา คน้ควา้ วิจยั และ
พฒันานวตักรรมใหม่ ๆ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงก าหนดการจดัประชุมวิชาการระดบัชาติ เป็นการ
น าเสนอผลงานการวิจยัและส่ิงประดิษฐ์ข้ึน ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อใชเ้ป็นเวทีในการแลกเปล่ียน
ความคิดประสบการณ์ด้านวิชาการของอาจารย ์นักวิชาการ  นักวิจยั นิสิต นักศึกษา และเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่
สาธารณะ อีกทั้งการประชุมยงัเป็นไปตามตวับ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบนัอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นเวทีทางวชิาการในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย ์นกัวจิยั นิสิต 
นกัศึกษา นกัประดิษฐ ์ ในระดบัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 2.2  เพื่อเป็นการเสนอผลงานวจิยัประจ าปีในสาขาสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร 
การจดัการ ศึกษาศาสตร์และผลงานสร้างสรรค ์ ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
 2.3  เพื่อเป็นการด าเนินการตามตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษา (สกอ.) 
  ตัวบ่งช้ีที ่4.2: มีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
   เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 : มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคใ์นทางวชิาการและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
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   เกณฑ์มาตรฐานข้อที ่3 : มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
ไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
 3. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
 
4. วธีิการด าเนินงาน 
 การประชุมวชิาการในคร้ังน้ี ก าหนดวธีิด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 4.1  การปาฐกถาและการอภิปรายโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
 4.2  การน าเสนอผลงานวิจยัของอาจารย ์นักวิจยั นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดบัอุดมศึกษาทั้งแบบ
บรรยายและแบบโปสเตอร์ 
 4.3  การแสดงนิทรรศการผลงานและนวตักรรมส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ใหม่ ๆ  
 
5. วนั เวลา และสถานที ่
 วนัศุกร์ท่ี 4  พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
  ณ หอ้งศรีสุข  อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ 
 
6. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นกัวชิาการ อาจารย ์นกัวจิยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ ์ จากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทัว่ประเทศ 
และผูส้นใจทัว่ไป จ านวน 300 คน 
 
7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูล และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั อนัจะ
น าไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ต่อไป 
 7.2 นกัวิชาการ อาจารย ์นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ์ ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยั นวตักรรม การคิดคน้
ส่ิงประดิษฐใ์หม ่ๆ สู่สาธารณชน 
 7.3 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี จดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 7.4 มหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี ไดใ้หบ้ริการวชิาการแก่สังคม 
 7.5 มหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี ไดเ้ผยแพร่ผลงานวจิยั 
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 8. ค่าลงทะเบียน 
 8.1 ผูน้ าเสนอผลงานวิจยั/สร้างสรรค์ (ลงทะเบียนล่วงหน้า ระหว่าง วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554  ถึงวนัท่ี  
31 มกราคม 2555) 
  - บุคคลทัว่ไป   1,500 บาท 
  - นกัศึกษา   1,000 บาท 
 8.2 ผูน้ าเสนอผลงานวจิยั/สร้างสรรค ์(ลงทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 1 - 15 กุมภาพนัธ์  2555) 
  - บุคคลทัว่ไป   2,000 บาท 
  - นกัศึกษา   1,500 บาท 
 8.3 ผูส้นใจเขา้ร่วมประชุม (ลงทะเบียนล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 5 มีนาคม 2555) 
  - บุคคลทัว่ไป   1,500 บาท 
  - นกัศึกษา   1,000 บาท 
 8.4 ผูส้นใจเขา้ร่วมประชุม (ลงทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 6 มีนาคม  2555 เป็นตน้ไป และหนา้งาน) 
  - บุคคลทัว่ไป   2,000 บาท 
  - นกัศึกษา   1,500 บาท 
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ค าส่ังมหาวทิยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 
ที ่286/2554 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที ่2 
( 2012 SPUC National Conference) 

---------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 2  ของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  ท่ีจะจดัข้ึน 
ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555  ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 43 
(1) แห่งพระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และค าสั่งท่ี 47/2543 เร่ืองการมอบอ านาจให ้รองอธิการบดี 
วทิยาเขตชลบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1.1 รองอธิการบดีวทิยาเขตชลบุรี     ประธานกรรมการ 
 1.2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                               กรรมการ 
 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ     กรรมการ 
 1.4 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา    กรรมการ 
 1.5 ท่ีปรึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี   กรรมการ        
 1.6 ผูช่้วยอธิการบดี      กรรมการ    
 1.7 ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ)  กรรมการและเลขานุการ 
 1.8 หวัหนา้ส านกังานวชิาการ     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ     
มีหน้าที ่  ก าหนดนโยบายและแนวทางในการจดังาน 
2.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดการประชุม 
 2.1 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ     ท่ีปรึกษา 
 2.2 ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ)  ประธานกรรมการ 
 2.3 รองคณบดี       กรรมการ 
 2.4 ประธานคณะกรรมการทุกฝ่าย     กรรมการ 
 2.5 หวัหนา้สาขาวชิา      กรรมการ 
 2.6 หวัหนา้ส านกังานรองอธิการบดี    กรรมการ 
 2.7 บุคลากรส านกังานวชิาการ     กรรมการ 
  
           2.8  หวัหนา้… 
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 2.8 หวัหนา้ส านกังานวชิาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 2.9 นางภาริดา   เทพอวยชยั   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.   ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ใหก้ารจดังานด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.  จดัประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 3.   ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัในการด าเนินงานทางวชิาการ 
3.  คณะกรรมการฝ่ายพจิารณาผลงาน 
 3.1 รองศาสตราจารยว์าณี    ฐาปนวงศศ์านติ  ประธานกรรมการ 
 3.2 รองศาสตราจารยก์าญจนา  มณีแสง   รองประธานกรรมการ 
 3.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อุสาหะ   กรรมการ  
 3.4 ดร.ธ.ธง    พวงสุวรรณ  กรรมการ 
 3.5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ อุสาหะ   กรรมการ 
 3.6 ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นูทรัพย ์ วจันสุนทร  กรรมการ 
 3.7 ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์    จนัทร์งาม  กรรมการ 
 3.8 ดร.สอาด    หอมมณี   กรรมการ 
 3.9 ดร.ปาริชาติ    คุณปล้ืม   กรรมการ 
 3.10 ดร.จิราพร    ระโหฐาน  กรรมการ 
 3.11 ดร.ปริยา    รินรัตนากร  กรรมการและเลขานุการ 
 3.12 นางจิราวรรณ    เนียมสกุล  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 3.13 ดร.นิเวศ    จิระวชิิตชยั  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
 3.14 ดร.อตันนัท ์    เตโชพิศาลวงศ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
 3.15 นายอนนัต ์    ช่วยนึก   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
 3.16 นางสาวอุราภรณ์   รักมิตร   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
 3.17 นายพลกฤษณ์   ไพรสาณฑว์ณิชกุล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
 3.18 นายมนตรี    พลเยีย่ม   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
 3.19 นางสาวรัศมีพร   พยงุพงษ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
มีหน้าที ่ 1.  จ  าแนกสาขาบทความวิจยัและพิจารณากลัน่กรองผลงานวจิยัเบ้ืองตน้เพื่อเสนอผูท้รงคุณวฒิุพิจารณา
พร้อมแนบใบลงนามรับเงินค่าตอบแทน 
 2.  พิจารณาผลงานสร้างสรรค ์เพื่อร่วมน าเสนอในการประชุมวชิาการ 
 
          3.  ติดตาม… 
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 3.  ติดตามผลการพิจารณาผลงานวจิยัจากผูท้รงคุณวฒิุ 
 4.  แจง้ผลการพิจารณาบทความวจิยัแก่เจา้ของบทความวจิยั 
 5.  ติดตามบทความวจิยัฉบบัแกไ้ขจากเจา้ของผลงานวจิยัเพื่อลงพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง 
(Proceedings) 
 6.  เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุและด าเนินการจดัส่งใหเ้ม่ือกระบวนการพิจารณา
ส้ินสุดลง 
 7.  จดัตารางเพื่อน าเสนอในงานประชุมวชิาการ 
4.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 
 4.1 นายฐิติศกัด์ิ    ศกัด์ิศรีวฒันา  ประธานกรรมการ 
 4.2 นางขวญัเดือน   ช่ืนใจ   กรรมการ 
 4.3 นางวนัทนีย ์     จาริยศิลป์  กรรมการ 
 4.4 นางสาวน่ิมนวล   โสดา   กรรมการ 
 4.5 นางสาวทศพร   โหตรภวานนท ์ กรรมการ 
 4.6 นางภาริดา    เทพอวยชยั  กรรมการ 
 4.7 นางวภิา    เอมบ ารุง  กรรมการ 
 4.8 นางสาวพีรญา   สูงเนิน   กรรมการ 
 4.9 นางสาวนวรัตน์               กงัวาลเนาวรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  จดัท าก าหนดการ ค ากล่าว หนงัสือเชิญประธานและแขกผูร่้วมงานในพิธีเปิด ฯ 
 2.   ด าเนินการพิธีเปิดงานประชุมวชิาการระดบัชาติคร้ังท่ี 2 ตามก าหนดการใหเ้รียบร้อย 
5.  คณะกรรมการฝ่ายผลงานและนวตักรรม 
 5.1 ดร.ธ.ธง    พวงสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 5.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ อุสาหะ   กรรมการ 
 5.3 ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นูทรัพย ์ วจันสุนทร  กรรมการ 
 5.4 ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม  กรรมการ 
 5.5 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระภสัสร  ค าสวสัด์ิ  กรรมการ 
 5.6 ดร.สอาด    หอมมณี   กรรมการ 
 5.7 ดร.ปาริชาติ    คุณปล้ืม   กรรมการ 
 5.8 ดร.จิราพร    ระโหฐาน  กรรมการ 
           5.9 นายอชิระ... 
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 5.9 นายอชิระ    ใจสุบรรณ  กรรมการ 
 5.10 นายมนตรี    พลเยีย่ม   กรรมการ 
 5.11 นางสาวธนาพร   ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา กรรมการ 
 5.12 นางพนารัตน์    อุปพงศ ์  กรรมการ 
 5.13 นางอริสรา    เสริมแกว้  กรรมการ 
 5.14 นางเยาวนารถ    พนัธ์ุเพง็  กรรมการ 
 5.15 นายชชัทพงษ ์   เช้ือดี   กรรมการ 
 5.16 นางสาวอุทยัรัตน์   เพง่ผล   กรรมการ 
 5.17 นายธนิต    สงวนเนตร  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  จดันิทรรศการทางวชิาการเพื่อแนะน ากิจกรรมของคณะใหมี้ประสิทธิภาพ   
 2.  ก าหนดตารางการจดักิจกรรมของคณะใหด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย   
 3.  ด าเนินการจดันิทรรศการและกิจกรรมตามก าหนดการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
 6.1 นางวรพรรณ    วงศพ์ิศาล      ประธานกรรมการ 
 6.2 นายธีระ      แสงศิริสายนัห์กุล กรรมการ 
 6.3 นายวราวธุ    กล่ินอ่อน  กรรมการ 
 6.4 นายพงศศ์กัด์ิ    ม่วงวงษ ์  กรรมการ 
 6.5 นางอรพรรณ     ค าสวสัด์ิ  กรรมการ 
 6.6 นางสาวพรพรรณ     พิมพะกรรณ์  กรรมการ 
 6.7 นางสาวนนัทิศา   ผายสูงเนิน  กรรมการ 
 6.8 นางสาวองัคณา   อ่ิมใจ   กรรมการ  
 6.9 นางสาวนิดา      ชยัลงักา     กรรมการ 
 6.10 นางสาวศศิลดา     ตรึกหากิจ                        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  จดัท าสูจิบตัร แผน่พบั โปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพนัธ์งาน 
 2.  ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
 3.  ออกเสียงตามสาย วทิยกุระจายเสียง และประกาศในส่ือส่ิงพิมพแ์ละทางเวบ็ไซต ์
 4.  ใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผูส้อบถามทางโทรศพัท ์
 5.  บนัทึกภาพน่ิงตลอดงาน 
          7.  คณะกรรมการ... 
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7.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 7.1 นายสมภพ    แอลล ์  ประธานกรรมการ 
 7.2 นายวรพล    รักเจียม   กรรมการ 
 7.3 นายนิรวตัร    สีด า   กรรมการ 
 7.4 นายวนิยั    สารวรรณ  กรรมการ 
 7.5 นายธีรพงษ ์   พิมพจ์นัทร์  กรรมการ 
 7.6 นายปิติ    ปิยจิรภาส  กรรมการ 
 7.7 นายสุริยนัต ์   จกัไม ้  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  อ านวยความสะดวกดา้นการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ โสตทศันูปกรณ์ เคร่ืองเสียง ใหก้บัวทิยากรและ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และบนัทึกภาพวดิีทศัน์กิจกรรมในการประชุมวชิาการทั้งหมด 
8.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่สาธารณูปโภค รักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 8.1 พนัเอก (พิเศษ) สุชีพ   สินจิตร์    ประธานกรรมการ 
 8.2 นาย ณ นองศกัด์ิ   วงศพ์ิศาล  กรรมการ  
 8.3 นางศิลาพร    เกตุสละ   กรรมการ 
 8.4 นางหทยัทิพย ์   บุญหลา้   กรรมการ 
 8.5 นางสาวขนิษฐา   บุญจ๊ีด   กรรมการ 
 8.6 นางสาวมณีพรรณ   ธ ารงกิตติกุล  กรรมการ 
 8.7 นายณฐัพล    คชวงษ ์   กรรมการ 
 8.8 นายจิระศกัด์ิ    รุ่งฉาย   กรรมการ 
 8.9 นายชมเชย    อรรคอุดม  กรรมการ 
 8.10 นายบรรจง    แกว้ดอนรี  กรรมการ 

8.11 นายกฤต    ปลัง่บวัแกว้  กรรมการ 
 8.12 นายศุภกร    ภู่บึงพร้าว  กรรมการ 
 8.13 พนกังานส านกังานอาคารสถานท่ี    กรรมการ 
 8.14 นางสุนนัทา    รักบรรจง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  วางแผนก าหนดสถานท่ีภายในบริเวณงานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้เรียบร้อย 
 2.  ท าป้ายเพื่อการประชาสัมพนัธ์งานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั จดัตกแต่งบริเวณภายใน
อาคาร และบริเวณโดยรอบ เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม และอ านวยความสะดวกแก่ผูร่้วมงาน 
                3.  ดูแลระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
          4.  ดูแล… 
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 4.  ดูแลความปลอดภยัภายในบริเวณสถานท่ีจดังาน และดูแลความปลอดภยัของผูร่้วมงาน 
 5.  จดัการจราจรและบริเวณจอดรถ 
9.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 
 9.1 นายภูวกร    ยิม้แยม้   ประธานกรรมการ 
 9.2 บุคลากรส านกังานบริการและสวสัดิการ   กรรมการ 
 9.3 บุคลากรส านกังานทะเบียน       กรรมการ 
 9.4 นางอรุณเลิศ    วรรณยศ      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   จดัเตรียมอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวนั ส าหรับบริการใหแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ขา้ร่วมรับฟัง 
10.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการจัดพมิพ์ 
 10.1 นางสาวนพวรรณ   ยติุธรรม   ประธานกรรมการ 
 10.2 บุคลากรส านกังานหอ้งสมุด     กรรมการ 
 10.3 นางสาวจนัทร์จิรา   นกงาม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   รวบรวมเอกสาร ผลงานวจิยั และจดัพิมพ ์Proceedings เพื่อแจกผูเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการ 
11.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 11.1 นางสาวธิดา    มุตธิกุล   ประธานกรรมการ 
 11.2 นายอดิเรก    โพธ์ิสุวรรณ  กรรมการ 
 11.3 นางวาสนา    สิริทวบุีญ  กรรมการ 
 11.4 นายนิมิตร    แสงประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   จดัเตรียมรถตูใ้หพ้ร้อมใชง้านส าหรับ รับ-ส่ง ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
12.  คณะกรรมการฝ่ายรับจัดจองทีพ่กั 
 12.1 นายสมพล    เขม็ก าเหนิด  ประธานกรรมการ 
 12.2 บุคลากรส านกังานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  กรรมการ 
 12.3 นางสาวศุภมงคล   โคตรถา   กรรมการ 
 12.4 นางสาวนวรัตน์   กงัวาลเนาวรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   1.  หาขอ้มูลราคาท่ีพกัภายในเขตจงัหวดัชลบุรี และบริเวณใกลเ้คียงมหาวทิยาลยั 
 2.  ประสานงานการจองท่ีพกัส าหรับผูเ้ขา้ประชุม 
13.  คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ 
 13.1 นายอดิศกัด์ิ    ภิญญาคง  ประธานกรรมการ 
          13.2 นายศุภชยั... 
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 13.2 นายศุภชยั    ภิรมยร่ื์น  กรรมการ 
 13.3 นายสุพพตั    เทียมเมธี  กรรมการ 
 13.4 บุคลากรส านกังานบริการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
 13.5 นางสาววรรษมน   ศรีเจริญ   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 1.  จดัท าเวบ็ไซตข์องงานประชุมวชิาการระดบัชาติของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
 2.  จดัท าเวบ็เพจโปรแกรมลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์
14.   คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 14.1 นางสมพิศ    แสงแกว้  ประธานกรรมการ 
 14.2 บุคลากรส านกังานทะเบียน     กรรมการ 
 14.3 นางสาวสิริเพญ็   สุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1.  รับลงทะเบียน 
 2.  แจกเอกสารในการประชุมใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม    
15.  คณะกรรมการฝ่ายหาผู้สนับสนุนการจัดงาน 
 15.1    นายนรินทร์    พนาวาส  ประธานกรรมการ 
 15.2 นายปรีชา    ธีระวทิย ์  กรรมการ 
 15.3 นายสิทธิชยั    อ่ิมอ่อง   กรรมการ 
 15.4 นายบรรพต    ปานจนัทร์  กรรมการ  
 15.5 ดร.จิราพร    ระโหฐาน  กรรมการ 
 15.6 ดร.สอาด    หอมมณี   กรรมการ 
 15.7 ดร.ธ. ธง    พวงสุวรรณ  กรรมการ 
 15.8 ดร.ปาริชาติ    คุณปล้ืม   กรรมการ 
 15.9 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ อุสาหะ   กรรมการ 
 15.10 ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นูทรัพย ์ วจันสุนทร  กรรมการ 
 15.11 ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม  กรรมการ 
 15.12 นายอดิศกัด์ิ    ภิญญาคง  กรรมการ  
 15.13 นางสมพร    แกว้สงค ์ กรรมการ 
 15.14 นายสุพพตั    เทียมเมธี  กรรมการ 
 
          15.15 นางสาว… 
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 15.15 นางสาวพรพิมล   โลหะการก  กรรมการและเลขานุการ 
 15.16 นางสาวนวรัตน์   กงัวาลเนาวรัตน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ จดัหาผูส้นบัสนุนการจดังาน 
16.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 16.1 นายปรีชา    ธีระวทิย ์  ประธานกรรมการ 
 16.2 บุคลากรส านกังานการคลงั     กรรมการ 
 16.3 บุคลากรส านกังานบญัชี     กรรมการ 
 16.4 นางสาวลกัขณา   ขลุ่ยโนรี  กรรมการและเลขานุการ 
 16.5 นางสาวอ าภา    พุทธรักษา  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1.  จดัเก็บค่าลงทะเบียน 
 2.  ดูแลการเบิกจ่ายเงินและการช าระบญัชีใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
17.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 17.1    นางณิชาภา    เทียมคลี   ประธานกรรมการ 
 17.2 นางสุกาญจน์ดา   งามชนะ   กรรมการ 
 17.3 นางขวญัเดือน   ช่ืนใจ   กรรมการ 
 17.4 นายอดุลย ์   จวงสอน  กรรมการ 
 17.5 นายชยัณรงค ์  ชยัจินดา  กรรมการ 
 17.6 นางสาวนรีกานต ์  อรรคอุดม  กรรมการ 
 17.7 นางสาวสุภาภรณ์   พลสงคราม  กรรมการ 
 17.8 นางสาวทศัว ี  ม่ิงมงคล  กรรมการ 
 17.9 นกัศึกษาช่วยงาน      กรรมการ 
 17.10 นายยงยทุธ    แกว้อุดม  กรรมการและเลขานุการ 
 17.11 นางสาวนิรชร   บุญชูกุศล  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ประธาน ผูท้รงคุณวฒิุ แขกผูมี้เกียรติและผูเ้ขา้ประชุมวชิาการ 
 2. ประสานงานกบัฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจดัสถานท่ี และฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ 
 
 

18.  คณะกรรมการ... 
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18.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 18.1 รองศาสตราจารยก์าญจนา  มณีแสง   ประธานกรรมการ 
 18.2 บุคลากรส านกังานวจิยัและแผน    กรรมการ 
 18.3 นายพิชญา    ทองอยูเ่ยน็  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  จดัท าแบบประเมินผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 
 2.  สรุปแบบประเมินผล 
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

                                              สั่ง   ณ   วนัท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2554 
 
                                                                                 
 
                                                                                     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมวงศ ์ วจันสุนทร) 
                                                                                                  รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 
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ค าส่ังมหาวทิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ที ่ 437/2554 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดกรอง  ประสานงาน  และติดตามผลงานวจัิย 
ในการประชุมวชิาการระดับชาติ  คร้ังที ่2  (2012 SPUC National Conference) 

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

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานพิจารณาผลงานวิจยัโครงการประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 2 ของมหาวทิยาลยั  
ศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ท่ีก าหนดจดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2555  เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งเรียบร้อย  จึงเห็น
ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคดักรอง ประสานงาน และติดตามผลงานวจิยั ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
กลุ่มที ่1   ศึกษาศาสตร์ 
 1.  รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง     ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายพิชญา  ทองอยูเ่ยน็     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 3.  นางสาวรัศมีพร  พยงุพงษ ์    อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
กลุ่มที ่2   นิติศาสตร์  /  การปกครอง (กลุ่ม A)    
 1.  รองศาสตราจารยสุ์วทิย ์ น่ิมนอ้ย     ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายอนนัต ์ ช่วยนึก     อนุกรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มที ่3   นิติศาสตร์  /  การปกครอง (กลุ่ม B)    
 1.  ดร.สอาด  หอมมณี     ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายชชัทพงษ ์ เช้ือดี     อนุกรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มที ่4   บริหารธุรกจิ / การจัดการ    (กลุ่ม A)    
 1.  ดร.ปาริชาติ  คุณปล้ืม     ประธานอนุกรรมการ 
 2.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระภสัสร ค าสวสัด์ิ     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 3.  นายพลกฤษณ์  ไพรสาณฑว์ณิชกุล     อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
กลุ่มที ่5   บริหารธุรกจิ / การจัดการ    (กลุ่ม B)    
 1.  ดร.จิราพร  ระโหฐาน     ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายชยัณรงค ์ ชยัจินดา     อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
 

กลุ่มท่ี  6...   
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กลุ่มที ่6   บัญชี       
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม     ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นางสาวอุราภรณ์    รักมิตร     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 3.  นางสาวพรทิวา  ขาวสอาด     อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
กลุ่มที ่7   สารสนเทศศาสตร์ 
 1.  ดร.ธ.ธง       พวงสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ   
 2.  นายธนิต     สงวนเนตร อนุกรรมการ 
 3.  นางสาวอุทยัรัตน์     เพง่ผล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 4.  ดร.เศรษฐชยั     ชยัสนิท  อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
กลุ่มที ่8   นิเทศศาสตร์ 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นูทรัพย ์    วจันสุนทร  ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายพงศสิ์น     พรหมพิทกัษ ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 3.  ดร.อตันนัท ์    เตโชพิศาลวงศ ์ อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
กลุ่มที ่9   ภาษาและการท่องเทีย่ว 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์   อุสาหะ  ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายมนตรี     พลเยีย่ม  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 3.  นางณฐัพร     อิฐสุวรรณ กงั อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ 1.  พิจารณาผูท้รงคุณวุฒิเพื่ออ่านบทความวิจยัเฉพาะสาขา 
 2.  ติดตามผลการประเมิน ประสานกบัเจา้ของบทความเพื่อแกไ้ขและแจง้ผล 
 3.  ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานในการน าเสนอ 
 4.  ด าเนินการการน าเสนอกลุ่มยอ่ย 
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

        สั่ง   ณ   วนัท่ี  3  ธนัวาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

                                                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมวงศ ์ วจันสุนทร) 
                                                                                                รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 
         ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนอธิการบดี 
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ค าส่ังมหาวทิยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

ที ่ 086/2555 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวชิาการระดับชาติ  คร้ังที ่ 2  (เพิม่เติมคร้ังที ่1) 
 

-----------------------------------  
 เพื่อใหก้ารประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 2  ของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ท่ีจะจดัข้ึนใน
วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555 ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศยัอ านาจตามค าสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุม                                                                                                               
ท่ี 47/2543 เร่ือง การมอบอ านาจใหร้องอธิการบดี  วทิยาเขตชลบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ คร้ังท่ี  2  (เพิ่มเติม)  ดงัต่อไปน้ี 
1.  คณะกรรมการกองบรรณาธิการฝ่ายจัดท ารายงานสืบเน่ือง 
 1.  รองศาสตราจารยว์าณี ฐาปนวงศศ์านติ ประธานกรรมการ 
 2.  รองศาสตราจารย ์ดร.น ้าทิพย ์ วภิาวนิ กรรมการ 
      มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 3.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล กรรมการ 
                            มหาวทิยาลยับูรพา 
 4.  รองศาสตราจารยร์ะเบียบ สุภวรีิ กรรมการ 
      มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 5.  ดร.เศรษฐชยั ชยัสนิท กรรมการ 
 6.  นางสาวนพวรรณ ยติุธรรม กรรมการและเลขานุการ 
 7.  นางสาวรัตนา เอมสถิตย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.  ประสานงานกบัฝ่ายเอกสารการจดัพิมพ ์
 2.  จดัตน้ฉบบัเพื่อจดัพิมพ ์ 

3.  ตรวจรูปแบบและพิสูจน์อกัษรใหถู้กตอ้งก่อนจดัพิมพ ์
2.  คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอกลุ่มย่อย 
  กลุ่มงานวจัิยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง 903) 
 1.  ดร.เศรษฐชยั ชยัสนิท ประธาน 
 2.  นางสาวอุทยัรัตน์ เพง่ผล เลขานุการ   
      กลุ่มงานวจิยั… 
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กลุ่มงานวจัิยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง 904) 
 1.  นายนรินทร์ พนาวาส ประธาน 
 2.  ดร.นิเวศ จิระวชิิตชยั เลขานุการ 
 กลุ่มงานวจัิยด้านการศึกษา (ห้อง 905) 
 1.  รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง ประธาน 
 2.  นางจิราภรณ์ ชมยิม้ เลขานุการ 
 กลุ่มงานวจัิยทัว่ไป (ห้อง 906) 
 1.  รองศาตราจารย ์ดร.ชาติชาย อิสรัมย ์ ประธาน 
 2.  นายพลกฤษณ์ ไพรสานฑว์ณิชกุล กรรมการ 
 3.  นางสาวธนาพร ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา เลขานุการ 
 กลุ่มงานวจัิยด้านนิติศาสตร์ (ห้อง 1003) 
 1.  ดร.สอาด หอมมณี ประธาน 
 2.  นายชชัทพงษ ์ เช้ือดี กรรมการ 
 3.  นายจงรักษ ์ พลสงคราม เลขานุการ 
 กลุ่มงานวจัิยด้านนิติศาสตร์ (ห้อง 1004) 
 1.  รองศาสตราจารยสุ์วทิย ์ น่ิมนอ้ย ประธาน 
 2.  นายอนนัต ์ ช่วยนึก กรรมการ 
 3.  นายเศรษฐ์ อินสกุล เลขานุการ 
 กลุ่มงานวจัิยด้านนิเทศศาสตร์ (ห้อง 1005) 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นูทรัพย ์ วจันสุนทร ประธาน 
 2.  ดร.อตันนัท ์ เตโชพิศาลวงศ ์ เลขานุการ 
 กลุ่มงานวจัิยด้านบริหารธุรกิจและบัญชี (ห้อง 1006) 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม ประธาน 
 2.  นางสาวอุราภรณ์ รักมิตร กรรมการ 
 3.  นางอริสรา เสริมแกว้ เลขานุการ 
 กลุ่มงานวจัิยด้านภาษาและการท่องเทีย่ว (ห้อง 1009) 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ อุสาหะ ประธาน 
 2.  นายมนตรี พลเยีย่ม กรรมการ 
 3.  นางณฐัพร อิฐสุวรรณ  กงั เลขานุการ 
      กลุ่มงานวจิยั… 
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 กลุ่มงานวจัิยด้านบริหารธุรกิจ (ห้อง 1010) 
 1.  ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ์ ประธาน 
 2.  นายชยัณรงค ์ ชยัจินดา เลขานุการ 
 กลุ่มงานวจัิยด้านบริหารธุรกิจ (ห้อง 1011) 
 1.  ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม ประธาน 
 2.  นางพนารัตน์ อุปพงศ ์ เลขานุการ  
 กลุ่มงานวจัิยด้านบริหารธุรกิจ (ห้อง 1012) 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระภสัสร ค าสวสัด์ิ ประธาน 
 2.  นายอชิระ ใจสุบรรณ เลขานุการ 
 กลุ่มงานวจัิยที่น าเสนอแบบโปสเตอร์ (ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคาร ดร.สุข - มาลนีิ  พุคยาภรณ์) 

1.  นายธนิต สงวนเนตร ประธาน 
 2.  นายอภิชยั ตระหง่านศรี กรรมการ 
3.  นายกฤษณ์ตินทร์ รักษาค า เลขานุการ 

มีหน้าที ่  1.  แนะน าผูน้ าเสนอผลงานวิจยัในการด าเนินการน าเสนอผลงาน 
 2.  ก ากบัเวลาในการน าเสนอ โดยใชเ้วลาน าเสนอ  15  นาที  และตอบขอ้ซกัถาม 5 นาที รวมเวลาทั้งหมด  
20 นาที เม่ือเร่ิมน าเสนอครบ 10 นาที ส่งสัญญาณเตือนดว้ยการยกป้าย  “เหลือเวลา 5 นาที”   และเตือนอีกคร้ังเม่ือ
ครบก าหนดเวลาตอบขอ้ซกัถาม  5  นาที  ใหย้กป้าย  “หมดเวลา” 
 3.  คอยก ากบัความเรียบร้อยของบรรยากาศในการน าเสนอกลุ่มยอ่ย 
 4.  ก ากบัใหน้กัศึกษาช่วยงานเปล่ียนป้ายช่ือใหส้อดคลอ้งกบัผูน้ าเสนอ 
 5.  แนะน าผูน้ าเสนอแบบโปสเตอร์ด าเนินการตอบขอ้ซกัถามตามเวลาท่ีก าหนด 
 6.  มอบเกียรติบตัรการน าเสนอผลงานวชิาการหลงัเสร็จส้ินการน าเสนอ 
3. คณะกรรมการฝ่ายพจิารณาผลงานทางวชิาการ 
 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์  ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย ์พลต ารวจตรีหญิงนยันา เกิดวชิยั   กรรมการ 
 3.  Prof.Dr.Zhiyun Wang   กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรัณย ์ วรรธนจัฉริยา  กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ์ดร.คุณวฒิุ คนฉลาด   กรรมการ 
 6.  รองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สุขศรีงาม   กรรมการ 
 7.  รองศาสตราจารย ์ดร.สัลยทุธ์ สวา่งวรรณ   กรรมการ 

8.  รองศาสตราจารย…์ 
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 8.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ ประณีตพลกรัง  กรรมการ 
 9.  รองศาสตราจารย ์ดร.เอ้ือน ป่ินเงิน   กรรมการ 
 10.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ บุญวเิศษ   กรรมการ 
 11.  รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต ไข่มุกต ์  กรรมการ 
 12.  รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติศกัด์ิ เกิดประสพ   กรรมการ 
 13.  รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา เกิดประสพ   กรรมการ 
 14.  รองศาสตราจารย ์ดร.น ้าทิพย ์ วภิาวนิ   กรรมการ  
 15.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล   กรรมการ 
 16.  รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ สุวจิตตานนท ์ กรรมการ 
 17.  รองศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์ อินทรประเสิรฐ  กรรมการ 
 18.  รองศาสตราจารย ์ดร.ภูริชญา วฒันรุ่ง   กรรมการ 
 19.  รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ โชคเหมาะ   กรรมการ 
 20.  รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง   กรรมการ 
 21.  รองศาสตราจารยย์นื ภู่วรวรรณ   กรรมการ 
 22.  รองศาสตราจารยสุ์พล อิงประสาร   กรรมการ 
 23.  รองศาสตราจารยภ์ารดี มหาขนัธ์   กรรมการ 
 24.  รองศาสตราจารยด์ลพร บุญพารอด   กรรมการ 
 25.  รองศาสตราจารยสุ์นา สิทธิเลิศประสิทธ์ิ  กรรมการ 
 26.  รองศาสตราจารยเ์นตร์พณัณา ยาวริาช   กรรมการ 
 27.  รองศาสตราจารยสุ์วทิย ์ น่ิมนอ้ย   กรรมการ 
 28.  รองศาสตราจารยบ์  ารุง สุขพรรณ์   กรรมการ 
 29.  รองศาสตราจารยธ์นชยั ยมจินดา   กรรมการ 
 30.  รองศาสตราจารยสุ์มน อยูสิ่น   กรรมการ 
 31.  รองศาสตราจารยนิ์พนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ  กรรมการ 
 32.  รองศาสตราจารยว์าณี ฐาปนวงศศ์านติ  กรรมการ 
 33.  รองศาสตราจารยศิ์ริโสภาคย ์ บูรพาเดชะ   กรรมการ 
 34.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิชิต อู่อน้   กรรมการ 
 35.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวณีิ เพชรสวา่ง   กรรมการ 
                   36.  ผูช่้วยศาสตราจารย…์ 
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 36.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิภาว ี หตัถกรรม   กรรมการ 
 37.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา รัศมีขวญั   กรรมการ 
 38.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาติ มณีโชติ   กรรมการ 
 39.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระพีพร ศรีจ าปา   กรรมการ 
 40.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกวทิย ์ มณีธร     กรรมการ 
 41.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ   กรรมการ 
 42.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัวรรณ์ แสงวภิาค   กรรมการ 
 43.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี วงศห์ลา้   กรรมการ 
 44.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล  กรรมการ 
 45.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปฐม หงษสุ์วรรณ   กรรมการ 
 46.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ   กรรมการ  
 47.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชรนนท ์ สายณัห์เกณะ  กรรมการ  
 48.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ภู่พฒัน์วบิูลย ์ กรรมการ 
 49.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา สงวนสัตย ์  กรรมการ 
 50.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมวงศ ์ วจันสุนทร   กรรมการ 
 51.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาธิษฐ ์ นากกระแสร์  กรรมการ 
 52.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต   กรรมการ 
 53.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา จนัทวงศ ์  กรรมการ 
 54.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ   กรรมการ 
 55.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั มีค า   กรรมการ 
 56.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ อุสาหะ   กรรมการ 
 57.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นูทรัพย ์ วจันสุนทร   กรรมการ 
 58.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม   กรรมการ 
 59.  ผูช่้วยศาสตราจารยน์วลศรี เด่นวฒันา   กรรมการ 
 60.  ผูช่้วยศาสตราจารยว์รุิฬห์ ศรีบริรักษ ์  กรรมการ 
 61.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) ประทีป ทบัอตัตานนท ์ กรรมการ 
 62.  ดร.จิราพร ระโหฐาน   กรรมการ 
 63.  ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม   กรรมการ 

64.  ดร.จุมพฎ… 
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 64.  ดร.จุมพฎ บริราช   กรรมการ 
 65.  ดร.จกัรพงษ ์ ลิมปนุสสรณ์  กรรมการ 
 66.  ดร.ฐิติมา ไชยกุล   กรรมการ 
 67.  ดร.บวรวทิย ์ เปร่ืองวงศ ์  กรรมการ 
 68.  ดร.สารทิศ สกุลคู   กรรมการ 
 69.  ดร.อศัมเ์ดช วานิชชินชยั   กรรมการ   
 70.  ดร.กมล ชยัวฒัน์   กรรมการ 
 71.  ดร.กมล จิราพงษ ์  กรรมการ 
 72.  ดร.พนูผล เตวทิย ์  กรรมการ 
 73.  ดร.อฏัฐมา นิลนพคุณ   กรรมการ 
 74.  ดร.นิเวศน์ จิระวชิิตชยั   กรรมการ 
 75.  ดร.คนึงนิจ กุโบลา   กรรมการ  
 76.  ดร.กลัยา ตณัศิริ   กรรมการ  
 77.  ดร.จ าเนียร จวงตระกลู   กรรมการ  
 78.  ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ   กรรมการ 
 79.  ดร.สุธี อยูส่ถาพร   กรรมการ 
 80.  ดร.สอาด หอมมณี   กรรมการ 
 81.  ดร.นิพทัธ์ จงสวสัด์ิ   กรรมการ 
 82.  ดร.อคัรา โสภารักษ ์  กรรมการ 
 83.  ดร.สาวติรี รตโนภาส สุวรรณลี  กรรมการ 
 84.  ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป   กรรมการ 
 85.  ดร.ธนวตัร ลิมป์พาณิชยก์ุล  กรรมการ 
 86.  ดร.ธรินี มณีศรี   กรรมการ 
 87.  ดร.ปริยา รินรัตนากร   กรรมการและเลขานุการ 
 88.  นางสาวพีรญา สูงเนิน   ผูช่้วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ พิจารณากลัน่กรองผลงานวจิยัและผลงานสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้จา้ของผลงานน าเสนอในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 2 
 
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

   สั่ง   ณ   วนัท่ี  24  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 
 

                                                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมวงศ ์ วจันสุนทร) 
                                                                                                รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 
         ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนอธิการบดี 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




