
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ 
The 

th  NPRU National Academ
ic Conference 2012

 
 

 

»ÃÑªÞÒ

¾Ñ¹¸¡Ô¨

NPRU

th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand

12-13

Vol.2 



 

 
 

 
 
 

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 12-13 July 2012 

The th  NPRU National Academic Conference 2012

Download 

 

 rdi.npru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยึดม่ันในปรัชญา “การศึกษา
สรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น” และมีวิสัยทัศน คือ 
“เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพคูคุณธรรม พัฒนาองคความรู ภูมิปญญาสูสากล”   
ซึง่กลไกหนึง่ในการขบัเคลือ่นใหเกดิการคดิคนภมูปิญญา เพือ่ทีจ่ะ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ หรือการพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน คือ  
การสรางองคความรูจากงานวิจัยเพ่ือตอบโจทยปญหา และพัฒนา
ทองถิ่น และผลที่ตามมาคือองคความรูที่ไดจากงานวิจัยซึ่งนำไปสู
สากล เวทีของงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครัง้ที ่4 ภายใตแนวคดิ “75 ปจากโรงเรยีนสตรฝีกหดัครู
สูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียม
พรอมสูประชาคมอาเซียน” ในระหวางวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 
2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
หวังวาจะเปนเวทีในการแลกเปล่ียนผลงานวิจัยระหวางนักวิชาการ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
และมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีใชงานวิจัยในการขับเคล่ือน 
เพื่อตอบโจทยปญหา และพัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติตอไป 

ทายทีส่ดุนี ้ ผมขอขอบคณุเครอืขายสหวทิยาการแหงราช-
บณัฑติยสถานในพระบรมราชปูถมัภสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และ
คณะผูจดังานประชมุวชิาการระดบัชาตใินครัง้นี ้ และขอใหชวยกนั
นำความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในครั้งนี้ ไป
ประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่น ประเทศชาติ และสังคมตอไป 

 
 
 

 (ผูชวยศาสตราจารย สมเดช นิลพันธุ) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สารจากอธิการบดี 



“75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและ 
การเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

งานประชมุวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ครัง้ที ่ 4 
ภายใตแนวคิด “75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน” ในระหวาง
วนัที ่ 12 - 13 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ภายใต
ความรวมมอืของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เครือขายสหวิทยาการแหง
ราชบัณฑิตยสถานในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถ ุ 
ประสงคเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางคณาจารย นกัศกึษา 
นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบของภาค
บรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
ซึง่ถกูกลัน่กรองและคดัเลอืกโดยผูทรงคณุวฒุใินสาขานัน้ ๆ จำนวน 3 ทาน 

บทความวจิยัทีไ่ดรบัคดัเลอืกในการนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ บทคัดยอจะไดรับการตีพิมพในเอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการ (Abstract Proceedings Book) พรอมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบดิจิตอลไฟล
ซึ่งจะติดตั้งไวที่เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา (www.rdi.npru.ac.th) และจะสงใหหองสมุดของมหาวิทยาลัย  
ทั่วประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้จะคัดเลือกบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่มีคุณภาพดี ซึ่งถูก
กลั่นกรองและคัดเลือกโดยผูทรงคุณวุฒิ ลงตีพิมพในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก ซึ่งอยูในฐานขอมูล
ดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI : Thai-Journal Citation Index) 

งานประชมุวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ครัง้ที ่4 นีม้กีารแบงสาขาของการนำเสนอบทความวจิยั
เปน 16 สาขา ใน 6 กลุมสาขาวิชาการหลัก คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ครุศาสตร สังคมศาสตร
และมนษุยศาสตร พยาบาลศาสตร และวทิยาการจดัการ มบีทความวจิยัไดรบัการคดัเลอืกใหนำเสนอบทความวจิยัจำนวน 
127 เรื่อง ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ไดมีการจัดกิจกรรมคูขนานอีก 2 กิจกรรม คือ การอภิปรายเรื่อง “มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางพอเพียงและยั่งยืน” โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี และการอภิปรายของ
วิทยากรระดับชาติในเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : วิกฤติ หรือ โอกาส และความทาทายในมิติของสังคม/เศรษฐกิจ 
ความมัน่คง และการเมอืง และการจดัประชมุวชิาการ The Symposium on ASEAN UNIVERSITIES PARTNER MEETING 
โดยมผีูเขารวมจากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐอินเดีย 

ดฉินัขอขอบคณุและแสดงความยนิดตีอความสำเรจ็ของนกัวจิยัทกุทาน ทีไ่ดพากเพยีรทุมเทในการศกึษาคนควาวจิยั 
จนไดผลการวิจัยที่มีประโยชนตอทองถิ่น ประเทศชาติ และสะทอนความกาวหนาทางวิชาการในสาขาตาง ๆ 

ทายนีด้ฉินัขอขอบคณุเครอืขายสหวทิยาการแหงราชบณัฑติยสถานในพระบรมราชปูถมัภสมเดจ็พระเทพรตันราช-
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี และสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ทีไ่ดรวมสนบัสนนุในการจดัประชมุวชิาการระดบัชาติ
ในคร้ังน้ี และหวังวาการรวมมือกันในคร้ังน้ี จะสามารถขับเคล่ือนในการสรางเครือขายการวิจัยในสาขาตาง ๆ ใหกวางขวาง  
ตอไปในอนาคต มีการเชื่อมโยงและสรางประโยชนใหผูที่สนใจนำความรูไปประยุกตใชในการศึกษาวิจัย พัฒนาทองถิ่น 
และประเทศชาติตอไป 

 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ) 
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สารจากรองอธิการบดีฝายวิจัย 
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กำหนดการ 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 

“75 ป จากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและ
การเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

The 4th NPRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE 
“The 75th Anniversary of Nakhon Pathom Rajabhat University” 

วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 
 เวลา  หองประชุมสัตตบงกช 

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 - 08.50 น. กลาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4  

  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 

08.50 - 09.00 น. กลาวเปดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4  

  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

09.00 - 10.00 น. การปาฐกถา ของ องคปาฐกหลัก เรื่อง “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางพอเพียงและยั่งยืน”  

  โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี  

10.00 - 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”  

  โดย รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม และทีมวิจัย ทีมวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

10.30 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณปจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับการศึกษา การเคลื่อนยายแรงงาน และ  

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประชาคมอาเซียน: วิกฤต หรือโอกาส และความทาทายในมุมมองทาง  

  ประชากร และทรพัยากรมนษุย” โดย รองศาสตราจารย ดร.พชัราวลยั วงศบญุสนิ ผูอำนวยการศนูยศกึษา  

  การพัฒนามนุษยและยายถิ่น วิทยาลัยประชากรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: วิกฤติ หรือโอกาส และความทาทายของประเทศไทย  

  ในมุมมองดานเศรษฐกิจ” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช ผูอำนวยการศูนยศึกษาการคา  

  ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

14.00 - 15.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: วิกฤติ หรือโอกาส และความทาทายของประเทศไทย  

  ในมุมมองภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม” โดย นายพิชัย อุตมาภินันท อดีตรองประธานคณะกรรมการ  

  โครงสรางพืน้ฐาน คมนาคม ขนสง และโลจสิตกิส สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย และอนกุรรมมาธกิาร   

  อุตสาหกรรมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา 

15.00 - 16.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน: วิกฤติ หรือโอกาส และความทาทายของประเทศไทยในมุมมอง   

  ดานความมั่นคง” โดย พันเอก ดร.ธีรนันท นันทขวาง รองผูอำนวยการกองการศึกษากองบัญชาการ  

  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด 

16.00 - 17.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณปจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ของประเทศใน  

  ลุมแมน้ำโขง: วิกฤตหรือโอกาส และความทาทายของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”   

  โดย นายทรงฤทธิ์ โพนเงิน คอลัมนิสต “Mekong Corridor” ในเครือเดอะเนชั่นและพิธีกรรายการ  

  รอบบานอาเซียน คลื่น FM 100.5 อสมท. 



กิจกรรมคูขนาน อาคารโลจิสติกส 
 หองประชุม 3 SCI : วิทยาศาสตรกายภาพ  

  Chairpersons : ดร.จักรพงษ แกวขาว 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

13.00 - 14.00 น.  SCI_Invited1 บรรยาย เรื่อง Fabrication of nanostructured for sensor applications 

    โดย ดร.มติ หอประทุม 

14.00 - 15.00 น.  SCI_Invited2 1 ศตวรรษตัวนำยวดยิ่ง: อดีต ปจจุบัน และอนาคต 

    โดย ดร.อาภาพงศ ชั่งจันทร 

15.00 - 15.15 น.  SCI_1 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑทำความสะอาดของกลุมแมบานบางระกำ อำเภอบางเลน  

    จังหวัดนครปฐม โดย ธันยนันท ศรีพันธลม 

15.15 - 15.30 น.  SCI_2 Calculation of Radiation Attenuation Coefficients for Cement Containing  

     with BaCO
3
 and PbO โดย จุรีพร ชิ้นฮะงอ 

15.30 - 15.45 น.  SCI_3 Effect of Gd
2
O

3
 doping on the physical and optical properties of soda   

    lime silicate glass โดย ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

15.45 - 16.00 น.  SCI_4 การพัฒนาผลิตภัณฑสปา ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม :  

    กรณีศึกษาเบื้องตนเถาวัลยเปรียง เถาเอ็นออน และวานนางคำในลูกประคบสมุนไพร 

    โดย อรุณรัตน สัณฐิติกวินสกุล 

16.00 - 16.15 น.  SCI_5 ไอโซเทอรมการดูดซับสารละลายตะกั่วในเสนใยมะพราวแปรสภาพ  

    โดย จตุพล ลิ้มทุติเนตร 

16.15 - 16.30 น.  SCI_6 การศึกษาคาเลขอะตอมยังผลของทัวรมาลีน โดย Pruittipol Limkitjaroenporn 

16.30 - 16.45 น.  SCI_7 การวัดสมบัติทางกลของวัสดุโดยเทคนิคการใชคลื่นอัลตราโซนิกตรวจสอบแบบ  

    ไมทำลาย โดย ศุภรัตน ทัศนเจริญ 

16.45 - 17.00 น.  SCI_8 การดูดซับเมทิลีนบลูโดยใชวัสดุเหลือใช โดย กิ่งกาญจน แสนสุข 

17.00 - 17.15 น.  SCI_9 ผลของ SnO
2
 ตอสมบัติของแกวที่เติมอนุภาคทองคำ โดย ยศกิต เรืองทวีป 

17.15 - 17.30 น.  SCI_10 ผลของ CaO ตอคุณสมบัติของแกวที่เตรียมจากขี้เถาแกลบ โดย กิติพันธ บุญอินทร 

 หอง 301 EDU3 : หลักสูตรและการสอน  

  Chairpersons : ผศ.ดร.สมจิต จันทรฉาย 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

13.00 - 14.00 น.  EDU3_Invited บรรยาย เรื่อง จัดการเรียนการสอนอยางไรใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 

    โดย รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต 

14.00 - 14.15 น.  EDU3_1 แนวทางการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครูสูการเปนครูมืออาชีพ  

    ของนักศึกษาครูสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใชหลักการเปนหุนสวน 

    โดย สุทธิพงศ บุญผดุง 

14.15 - 14.30 น.  EDU3_2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีตอการใชกิจกรรม 

    การเรยีนรูแบบรวมมอืตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สารในการสอนกฎไวยากรณ 

    ภาษาอังกฤษ โดย ดวงกมล ฐิติเวส 

14.30 - 14.45 น.  EDU3_3 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง รังสีดวงอาทิตยสำหรับ 

    นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

    โดย พิสิษฐ สุวรรณแพทย 

 หอง 301 EDU3 : หลักสูตรและการสอน  

  Chairpersons : ผศ.ดร.สมจิต จันทรฉาย 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

14.45 - 15.00 น.  EDU3_4 การศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารกับนักเรียนอนุบาลในการฝกประสบการณ 

    วิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ 

15.00 - 15.15 น.  EDU3_5 การพัฒนารูปแบบการเผยแพรนวัตกรรมรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสรางเสริม  

    สะสมประสบการณภาษาสูโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

    โดย สมจิต จันทรฉาย 

15.15 - 15.30 น.  EDU3_6 ศึกษาผลของการนำรูปแบบการเผยแพรนวัตกรรมรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบ  

    สรางเสรมิ สะสมประสบการณภาษาสูโรงเรยีน ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดันครปฐม 

    โดย ดรุณี โกเมนเอก 

15.30 - 15.45 น.  EDU3_7  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนแบบสรางเสริม สะสม 

    ประสบการณภาษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบางสาธารณรัฐ 

    ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

    โดย P. Sorphimpha 

15.45 - 16.00 น.  EDU3_8 การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาศาสตร ภาควิชาครูคณิตศาสตร  

    (ปรับปรุงพุทธศักราช 2550) มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

    ประชาชนลาว โดย Mr.Yelee Choumo 

16.00 - 16.15 น.  EDU3_9 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดย 

    ใชหลักการเรียนรู CIPPA สำหรับอาจารยแหงมหาวิทยาลัยสุภานุวงศสาธารณรัฐ    

    ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย Mr.Thongthiane Vathanavong 

16.15 - 16.30 น.  EDU3_10  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหา 

    ของนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบางที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 

    การสอนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบคน โดย Ch, Simuan, A, Inyoo 

16.30 - 16.45 น.  EDU3_11 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือสำหรับ 

    อาจารยมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

    โดย Sonephet Thongpadit 

16.45 - 17.00 น.  EDU3_12 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง พระธาตุหลวง 

    เวียงจันทนเพื่อสงเสริมทักษะการฟงของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย 

    แหงชาติลาว โดย Ponenaly Pongnathy  

17.00 - 17.15 น.  EDU3_13 การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

    เอกภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยครูหลวงพระบาง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

    บูรณาการการอานและการเขียน โดย ขันทิพย สะพาพอน 

17.00 - 17.15 น.  EDU3_14 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  

    เรื่อง เมืองมรดกโลกหลวงพระบางสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง  

    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย สมจิต แสงพะสิทธิ์ชัย 



 หอง 302 PAL : รัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร  

  Chairpersons : ผศ.ดร.กัณฑิมา นิลทองคำ 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

13.00 - 14.00 น.  PAL_Invited บรรยาย เรื่อง การเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนในมิติของ 

    ความมั่นคงและความปรองดอง โดย พลโท ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ 

14.00 - 14.15 น.  PAL_1 Knowledge Management of Local Wisdom on Coastal Fisheries,  

    Samutsakorn Province โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง 

14.15 - 14.30 น.  PAL_2 การอาน: อีกหนึ่งกลไกในการพัฒนาคุณภาพพลเมือง โดย ไชยณัฐ ดำดี 

14.30 - 14.45 น.  PAL_3 บทบาทของรัฐบาลกับการวางแผนนโยบายการคลังเพื่อรองรับผูไดรับผลกระทบจาก 

    อุทกภัย โดย นิภาพรรณ เจนสันติกุล 

 หอง 303 CE : วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 

  Chairpersons :  อ.เจษฎา  ปริตาโพธิ์ 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

13.00 - 14.00 น.  CE_Invited บรรยาย เรื่อง การพัฒนาวิธีการแกไขปญหาอุทกภัยในประเทศไทย  

    โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี 

14.00 - 14.15 น.  CE_1 การจำลองกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตแรงดานขางแบบไปกลับ 

    โดย วัชระ จันทรอนันต 

14.15 - 14.30 น.  CE_2 ทัศนคติที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรถตูโดยสารของผูเดินทาง 

    โดย เจษฎา ปริตาโพธิ์ 

14.30 - 14.45 น.  CE_3 การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของอาคารที่พักอาศัยคอนกรีต 

    เสริมเหล็กในเขตชุมชน โดย บัญญัติ วารินทรใหล 

14.45 - 15.00 น.  CE_4 การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังโดยใชเถากนเตาเศษปูนขาวและสารละลายโซเดียม 

    ไฮดรอกไซด โดย อุมาพร ปฏิพันธภูมิสกุล 

15.00 - 15.15 น.  CE_5 Application of 2-D Finite Difference Model to Simulate Seepage Flow 

    through an Earthfill Dam โดย Janjira Aksornnarong 

15.15 - 15.30 น.  CE_6 Modeling Investigation on the Heterogeneity Effect to the Flow Net  

    beneath a Concrete Dam โดย Supatcha Kongphed 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 
 หองประชุม 3 NUR & PH : พยาบาลศาสตรและสาธารณสุข 

  Chairpersons : รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

09.00 - 09.15 น.  PH_1 การติดเชื้อในโรงพยาบาล และรูปแบบดื้อยาตานจุลชีพของ Acinetobacter  

    baumannii ที่แยกไดจากผูปวยมะเร็ง โดย วรยุพา ถมปด 

09.15 - 09.30 น.  NUR_1 การจัดการระบบบริการสุขภาพสำหรับผูประสบอุทกภัย ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย หทัยชนก บัวเจริญ 

09.30 - 09.45 น.  NUR_2 ภาวะความเครียดและการปรับตัวของผูประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำทวม  

    ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” โดย วริยา จันทรขำ 

09.45 - 10.00 น.  NUR_3 การศึกษาศักยภาพการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสรางชุมชนทองถิ่น 

    จัดการตนเองขององคการบริหารสวนตำบลคลองน้ำไหล โดย วริยา จันทรขำ 

10.15 - 10.30 น.  NUR_4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการเกินในเด็กกอนวัยเรียนในจังหวัดนครปฐม 

    โดย ณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล 

10.30 - 10.45 น.  NUR_5 พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย กมลภู ถนอมสัตย 

10.45 - 11.00 น.  NUR_6 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรมเพื่อสราง 

    ชุมชนทองถิ่นพึ่งพาตนเอง ตำบลแมปะ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก  

    โดย กมลภู ถนอมสัตย 

11.00 - 11.15 น.  NUR_7 การศึกษาทุนและศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์เพื่อสรางชุมชน 

    ทองถิ่นจัดการตนเอง โดย สมบัติ ประทักษกุลวงศา 

11.15 - 11.30 น.  NUR_8 ผลการใหคำปรึกษารายบุคคลตอความเครียดของผูประสบอุทกภัย  

    ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย สมบัติ ประทักษกุลวงศา 

11.30 - 11.45 น.  NUR_9 ปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพของผูประสบอุทกภัยกรณีศึกษาวัยทำงานที่ประสบ 

    อุทกภัย ณ ศูนยพักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

    โดย กรวรรณ สุวรรณสาร 

11.45 - 12.00 น.  NUR_10 ชุมชนตนแบบลดโรคลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง และนวัตกรรมโรคเบาหวาน: ธนาคาร 

    รับฝากพุง โดย ดร.ธีรนันท วรรณศิริ 

13.00 - 13.15 น.  NUR_11 ผลของการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมในผูปวยติดสุราเพื่อปองกันการกลับ 

    ไปดื่มซ้ำในโรงพยาบาลศรีธัญญา โดย สมบัติ ประทักษกุลวงศา 

13.15 - 13.30 น.  NUR_12 บทบาทของผูดูแลผูปวยหรือผูสูงอายุในภาวะประสบอุทกภัย กรณีศูนยพักพิง 

    ผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย วันเพ็ญ แวววีรคุปต 



 หอง 301 EDU3 : หลักสูตรและการสอน  

  Chairpersons : ผศ.ดร.สมจิต จันทรฉาย 

 เวลา  เรื่อง 

09.00 - 12.00 น. กิจกรรมและนิทรรศการ 

13.00 - 16.30 น. กิจกรรมและนิทรรศการ 

 หอง 302 EDU4 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู  

  Chairpersons : รศ.บรรดล สุขปติ 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

09.00 - 10.00 น.  EDU4_Invited1 บรรยาย เรื่อง แนวโนมการทำผลงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ 

    โดย นายพรสมบัติ คำตรง 

10.00 - 11.00 น.  EDU4_Invited2 บรรยาย เรื่อง การออกแบบและเขียนแผนจัดการเรียนรูที่เนนการสรางความรู 

    โดย ผูชวยศาสตราจารยนิทัศน ฝกเจริญผล 

11.00 - 11.15 น.  EDU4_1 ผลการใชแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสรางความรูโดยเนนทักษะการคิด 

    วิเคราะห เรื่อง สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือ 

    และอเมริกาใต โดย ธนาคม ตันตยานุวัตร 

11.15 - 11.30 น.  EDU4_2 ผลการใชแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โปรแกรม  

    Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดย กิ่งดาว ฉิมวัย 

11.30 - 11.45 น.  EDU4_3 ผลการเรียนรู และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

    โดยใชแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู หนวยการเรียนรู โลก และ 

    การเปลี่ยนแปลง โดย สุวภีร อินทรใจเอื้อ 

11.45 - 12.00 น.  EDU4_4 ผลการจัดการเรียนรูและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน 

    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสรางความรู  

    วิชาเศรษฐศาสตร เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ โดย นงนุช สวัสดิผล 

13.00 - 13.15 น.  EDU4_5 ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอาน 

    จับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โดยใชแบบฝกทักษะการอาน 

    จับใจความสำคัญ โดย จิรวัฒน บุญครอง 

13.15 - 13.30 น.  EDU4_6 ผลการเรียนรูดวยแบบการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสรางความรู เรื่อง “สารและ 

    การเปลี่ยนแปลง” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหลวงวิทยา  

    อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย เฉลา มวงทรัพย 

13.30 - 13.45 น.  EDU4_7 ผลการใชแบบการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการคิดสรางสรรควิชาการคิด 

    สรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน 

    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย ปนัดดา เปยถนอม 

13.45 - 14.00 น.  EDU4_8 ผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอาน  

    จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม  

    ชุด กำแพงแสนเมืองนาอยู โดย อรัญญา แสงวิจิตร 

 

 หอง 302 EDU4 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู  

  Chairpersons : รศ.บรรดล สุขปติ 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

14.00 - 14.15 น.  EDU4_9 ผลการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมสรางความรูตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิสต  

    เรื่อง รูปสามเหลี่ยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานวังปลา  

    จังหวัดราชบุรี โดย กัลจะญาณี ศิริบุญมา 

14.15 - 14.30 น.  EDU4_10 ผลการใชแบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดาน 

    การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบฝกทักษะ  

    ชุดชนิดของคำในภาษาไทย โดย กิตติยา สิงหโต 

14.30 - 14.45 น.  EDU4_11 ผลการใชแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูดวยตนเอง กลุมสาระ 

    การเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สนุกกับแมเหล็กและไฟฟา สำหรับนักเรียน 

    ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย นภกัญ ศรีออนหลา 

14.45 - 15.00 น.  EDU4_12 ผลการใชแบบการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสรางความรู เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช 

    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

    โดย ปาริชาติ บุญเสวก 

15.00 - 15.15 น.  EDU4_13 ผลการใชแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เรื่อง ความนาจะเปนสำหรับ 

    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี  

    โดย กาญจนา ใจรมเย็น 

15.15 - 15.30 น.  EDU4_14 ผลการใชแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด 

    วิเคราะหเรื่องธาตุและสารประกอบ รายวิชา ว30102 เคมี สำหรับนักเรียน 

    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไมเนนวิทยาศาสตร โดย ลัดดา ปุจฉาการณ 

15.30 - 15.45 น.  EDU4_15 ผลการพัฒนาแบบจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยแบบฝกเสริม 

    ทักษะคณิตศาสตรเรื่องการบวก การลบ และการบวกลบระคนชั้นประถมศึกษา 

    ปที่ 1 โดย กาญจนา จันทรไกร 

15.45 - 16.00 น.  EDU4_16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก 

    และการลบจำนวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

    ปที่ 1 ดวยแบบจัดการเรียนรูที่เนนการสรางความรู โรงเรียนวัดหนองศาลา  

    จังหวัดนครปฐม โดย บังอร เมืองนก 

16.00 - 16.15 น.  EDU4_17 ผลการจัดการเรียนรูดวยแบบการจัดการเรียนรู PATT (PATT Model) สำหรับ 

    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน  

    จังหวัดนครปฐม โดย พัตรา เมฆประยูร 

16.15 - 16.30 น.  EDU4_18 ผลการใชดวยแบบจัดการเรียนรู ELTA Model เรื่อง Fallow me และ 

    เรื่อง Family members สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

    โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

    โดย ธัชษณกร ศรีวันพิมพ 



 หอง 303 HUM : มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  Chairpersons : ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

09.00 - 10.00 น.  HUM_Invited บรรยาย เรื่อง อาเซียน วัฒนธรรม สื่อมวลชน ชาตินิยม และอุปสรรคในการรวมตัว 

    โดย ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด 

10.15 - 10.30 น.  HUM_1 มัชฌิมาปฏิปทา: อุปลักษณการเดินทางในพุทธศาสนา โดย นภัทร อังกูรสินธนา 

10.30 - 10.45 น.  HUM_2 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม  

    มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว โดย นายแกวภูธร หาทาลง 

10.45 - 11.00 น.  HUM_3 การศึกษาสาเหตุการไมสนใจเรียนวิชากฎหมายในชีวิตประจำวันของนักศึกษา  

    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ปยะพร ตันณีกุล 

11.15 - 11.30 น.  HUM_4 รำกลองยาวในวิถีชีวิตชาวโพหัก โดย ผูชวยศาสตราจารยพจนีย กงตาล 

11.30 - 11.45 น.  HUM_5 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสวัสดิการสังคม 

    และสังคมสงเคราะหศาสตรของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา  

    โดย อ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ 

11.45 - 12.00 น.  HUM_6 นวัตกรรมในการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อตอบสนอง 

    ตอความตองการของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

    จังหวัดนครปฐม โดย อ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ 

 หองประชุม 4 EE : วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 

  Chairpersons : รศ.ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

09.00 - 10.00 น.  EE_Invited บรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการบันทึกขอมูลสำหรับฮารดดิสกไดฟ 

    โดย รองศาสตาจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน 

10.15 - 10.30 น.  EE_1 เทคนิคการลดความซับซอนของการลดผลกระทบจากความขรุขระเชิงความรอน 

    ในชองสัญญาณผลตอบสนองบางสวนแบบเขารหัส โดย สันติ กูลการขาย 

10.30 - 10.45 น.  EE_2 สายอากาศไมโครสตริปแพทชรูปสามเหลี่ยมสามชั้นแบบสองความถี่ 

    โดย ประกาศิต ตันติอลงการ 

10.45 - 11.00 น.  EE_3 การพัฒนาระบบการวิเคราะหและตรวจวัดการใชพลังงานของหมอแปลงจำหนาย 

    โดย วิโรจน บัวงาม 

11.15 - 11.30 น.  EE_4 การศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติของ cantenna กับสายอากาศไมโครสตริป 

    แบบสี่เหลี่ยม โดย สรายุทธ บรรหาร 

11.30 - 11.45 น.  EE_5 การพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศระยะไกล โดย หฤทัย ดิ้นสกุล 

11.45 - 12.00 น.  EE_6 เทคนิคการใชงานโปรแกรม SCILAB และภาษา PHP รวมกัน  

    โดย จิรันดร บูฮวดใช 

13.00 - 13.15 น.  EE_7 การวิเคราะหเพื่อตัดสินใจระหวางการใชระบบโทรศัพทแบบเดิมกับระบบโทรศัพท 

    ผานเครือขายอินเทอรเน็ต : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

    โดย นิฏฐิตา เชิดชู 

 หองประชุม 4 EE : วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 

  Chairpersons : รศ.ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

13.15 - 13.30 น.  EE_8 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงความถี่สูงแบบอัลตราโซนิคโดยใชวงจรกึ่งบริดจ 

    อินเวอรเตอรเรโซแนนทแบบอนุกรมสำหรับไลนก โดย สุรศักดิ์ พันธกิตติกุล 

13.30 - 13.45 น.  EE_9 การประยุกตใชโปรแกรม SCIlAB รวมกับ Flash Animation 

    โดย จิรันดร บูฮวดใช 

13.45 - 14.00 น.  EE_10 การศึกษาสนามแมเหล็กในกระบวนการทำน้ำรอนดวยเทคนิคปรับจุดความรอน 

    โดย เฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ 

14.00 - 14.15 น.  EE_11 ชุดขับหลอด High Power LED ดวยวงจร SEPIC Converter ซึ่งควบคุมดวย 

    ไมโครคอนโทรเลอร PIC และปรับความสวางได โดย เจษฏา จำปาซอน 

 หอง 401 COM : คอมพิวเตอร 

  Chairpersons : ดร.สุพจน เฮงพระพรหม 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

09.00 - 10.00 น.  COM_Invited บทบาทของ Machine Learning Algorithm ตองานวิจัยดานเวชสารสนเทศ  

    (Medical Informatics) โดย รองศาสตราจารย ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช 

10.15 - 10.30 น.  COM_1 ระบบติดตามตำแหนงบนเครือขายไรสาย โดย กายรัฐ เจริญราษฎร 

10.30 - 10.45 น.  COM_2 การพัฒนาระบบตรวจจับผูบุกรุกแบบ DoS บนเครือขายแลน  

    โดย กายรัฐ เจริญราษฎร 

10.45 - 11.00 น.  COM_3 การเลือกขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสรางภาพ 3 มิติ ดวยวิธีจำแนก 

    โดย ณัฐชามญฑ ศรีจำเริญรัตนา 

11.15 - 11.30 น.  COM_4 ระบบวิเคราะหการจราจรขอมูลบนระบบเครือขายแบบไรสาย  

    โดย พงศธร เกิดผลทวี 

11.30 - 11.45 น.  COM_5 การจัดการจราจรขอมูลบนโครงขายไอพี โดยการกำหนดคาน้ำหนักเสนทาง 

    ดวยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม โดย ณัฐกุล หาญกิตติกาญจนา 

 หอง 402 GR : การทองเที่ยว 

  Chairpersons : ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

09.00 - 10.00 น.  GR_1 การรับรูและการตัดสินใจซื้อการทองเที่ยวเชิงการแพทยไทยของนักทองเที่ยว 

    คนอเมริกัน โดย สุวัฒน วิรุฬหสิงห 

10.15 - 10.30 น.  GR_2 การจัดการธุรกิจสินคาที่ระลึกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร 

    โดย ปาจรีย ผลประเสริฐ 

10.30 - 10.45 น.  GR_3 การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

    บริเวณตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

    โดย ขวัญยุพา ศรีสวาง 



 หอง 402 EDU1 : วิจัยการศึกษา & EDU2 : บริหารการศึกษา    

   Chairpersons :  ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย & ดร.พรรณี  สุวัตถี   

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

13.00 - 14.00 น.  EDU1&2 Invited การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย...กาวใหมสูอาเซียน 

    โดย ศาสตราจารย ดร.ธีระ  รุญเจริญ 

14.00 - 14.15 น.  EDU1_1 ปจจัยสมรรถนะความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ 

    ครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

    โดย ดร.พรรณี  สุวัตถี 

14.15 - 14.30 น.  EDU1_2 ปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐาน 

    วิชาชีพครูที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน 

    ทศวรรษที่สอง โดย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน 

14.30 - 14.45 น.  EDU1_3 ปจจัยสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผล 

    ตอการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

    โดย ผศ.เรวดี  ศรีเอี่ยมสะอาด 

14.45 - 15.00 น.  EDU2_1 บรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

    โดย อุทัย  สุขแปน 

15.00 - 15.15 น.  EDU2_2 การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

    การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 โดย พรทิพย  บุญณสะ 

15.15 - 15.30 น.  EDU2_3 สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 

    โดย เอกสิทธิ์  ชนินทรภูมิ 

 หอง 403 MAN : บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

  Chairpersons : ดร.แสงแข บุญศิริ 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

09.00 - 10.00 น.  MAN_Invited บรรยาย โดย ดร.จิรพันธ สกุณา 

10.15 - 10.30 น.  MAN_1 การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  

    (การบริหารทรัพยากรมนุษย) โดย ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน 

10.30 - 10.45 น.  MAN_2 บุพปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความพึงพอใจรวมมือของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทย 

    โดย ณิชาภัทร บุญรัตน 

10.45 - 11.00 น.  MAN_3 วิเคราะหการเลือกใชบริการผูขนสงสินคาระหวางประเทศ และความสัมพันธกับ 

    ความพึงพอใจของผูนำเขาสงออกในประเทศ โดย ศาลิษา เหมพันธ 

11.15 - 11.30 น.  MAN_4 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) 

    จังหวัดสมุทรสาคร โดย สุภาณี อินทนจันทน 

11.30 - 11.45 น.  MAN_5 การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญสำหรับการแนะนำการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 

    โดย จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง 

11.45 - 12.00 น.  MAN_6 การพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏนครปฐม โดย หรรษกานต สมไพบูลย 

 หอง 403 PR : นิเทศศาสตร 

  Chairpersons : ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

13.00 - 14.00 น.  PR_Invited บทบาทงานวิจัยทางสื่อสารมวลชนในทศวรรษใหม  

    โดย มาลี บุญศิริพันธ 

14.00 - 14.15 น.  PR_1 บริบทชุมชนที่สนับสนุนการดำเนินงานของหอกระจายขาวสาร บานดอนยายมิ  

    หมู 18 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย ณัชชา ศิรินธนาธร 

14.15 - 14.30 น.  PR_2 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดสุราษฎรธานี 

    และจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสงเสริมการทองเที่ยว  

    โดย นายอาชารินทร แปนสุข 

14.30 - 14.45 น.  PR_3 พฤติกรรมการเปดรับสื่อและสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขต   

    จังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร. สุชาดา แสงดวงดี 

14.45 - 15.00 น.  PR_4 สภาพการสื่อสารเพื่อปองกันยาเสพติด : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบล 

    หนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย ดร.มาริษา สุจิตวนิช 

15.00 - 15.15 น.  PR_5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาหมูบานแบบมีสวนรวม : กรณีศึกษา 

    องคการบริหารสวนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

    โดย ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช 

 หองประชุม 6 AGR : ชีววิทยา เกษตร และอาหาร 

  Chairpersons : ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี 

 เวลา  รหัส  เรื่อง 

09.00 - 09.15 น.  AGR_1 การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารสำหรับ 

    เด็กปฐมวัย โดย ผูชวยศาสตราจารยสรวงพร กุศลสง 

09.15 - 09.30 น.  AGR_2 ทัศนคติและการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑสมปลาชะโดบรรจุถุงสุญญากาศ 

    โดย ภัทราวดี ศรีปญญา 

09.30 - 09.45 น.  AGR_3 การตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียของมะเขือเทศราชินีของกลุมวิสาหกิจ 

    ชุมชนตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

    โดย วันเพ็ญ แสงทองพินิจ 

09.45 - 10.00 น.  AGR_4 ทัศนคติ พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑครองแครงกรอบ 

    โดย สุธรรมา พิสุทธิโสภณ 

10.15 - 10.30 น.  AGR_5 การศึกษาปริมาณวิตามินซี ฟนอลิก เบตา-แคโรทีน ความสามารถในการตาน 

    อนุมูลอิสระ ของผักอินทรีย ผักปลอดภัยจากสารเคมี และผักทั่วไปในจังหวัดนครปฐม 

    โดย อุมาพร อาลัย 

10.30 - 10.45 น.  AGR_6 การศึกษาอาหารพื้นบานและตำรับอาหารพื้นบานชุมชนบางระกำ ตำบลบางระกำ  
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11.00 - 11.15 น.  AGR_8 โตะจีนนครปฐม โดย อารีย อินทรนวล 

11.15 - 11.30 น.  AGR_9 การพัฒนาไขเค็มพอกสมุนไพรรสตมยำ โดย วิรัติ จันทรทรัพย 
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    Dr B. R. Ambedkar โดย Asst Prof. antosh I. Raut 
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 Microbial Contamination Analysis on Fresh Cherry Tomato of Don Toom Agriculturist Cooperative  
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6 น้ำพริกผัดเสริมแคลเซียมจากกางปลานิล 

 Nam Prik Phad Supplemented with Calcium from Fish Bone of Nile Tilapia 

 วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, ขวัญใจ พรมเพียงชาง, ภัคจิรา เกตุแกว และ อรสา ออนสดทวีชัย 38-44 

7 ทัศนคติ พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑครองแครงกรอบ 

 Attitude, Behavior and Opinion of Consumers towards Krong Krang Krob Product 

 นางสุธรรมา พิสุทธิโสภณ 45-52 

8 โตะจีนนครปฐม 
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74 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง รังสีดวงอาทิตยสำหรับนักศึกษา 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 Development of the E-Learning Courseware Media on Solar Radiation for Animal Sciences and  

 Agricultural Technology students, Silpakorn University 

 พิสิษฐ สุวรรณแพทย, ทรัพยศิริ คุมทองมาก, ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ และ กตญ มหาชนะวงศ 669-674 

75 การศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารกับนักเรียนอนุบาลในการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 ของนักศึกษาฝกสอน 

 The Study and Development of Communication Skills with Kindergarteners of Teacher  

 Students on Teaching Professional Experiences in Practicum 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ 675-682 

76 การพัฒนารูปแบบการเผยแพรนวัตกรรมรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม สะสม 

 ประสบการณภาษาสูโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 Development of Innovation Diffusion Model for Distributing Thai Language Instruction  

 Model to Schools under the Jurisdiction of the Office of Nakhon Pathom Province Education Area 

 สมจิต จันทรฉาย และ ดรุณี โกเมนเอก 683-689 
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77 ศึกษาผลของการนำรูปแบบการเผยแพรนวัตกรรมรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม  

 สะสมประสบการณภาษาสูโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 The Study of the Effect of Innovation Diffusion Model for Distributing theThai Language Instruction  

 Model to Schools under the Jurisdiction of the Office of Nakhon Pathom Province Education Area 

 ดรุณี โกเมนเอก และ สมจิต จันทรฉาย 690-699 

78 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา  

 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 The Development of Training Curriculum of 3 Sor Instruction Model For Students In Luanprabang  

 Teacher Training College Lao People’s Democratic Republic 

 P. Sorphimpha, S. Janjai And D. Komen-Ek 700-709 

79 การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ 

 ที่วิทยาลัยครูหลวงพระบาง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือบูรณาการการอานและการเขียน  

 The Development English Major Students’ Reading Comprehension Ability Taught by Cooperative  

 Integrated Reading and Composition Technique at Luangprabang Teacher Training College 

 ขันทิพย สะพาพอน และ วิไลรัตน คีรินทร 710-717 

80 การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาศาสตร ภาควิชาครูคณิตศาสตร (ปรับปรุงพุทธศักราช 2550)  

 มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 The Currilum Evaluation of Bachelor of Education Program in Department of Mathematics  

 (Revised Edition B.E. 2550) at Souphanouvong University Lao People’s Democractic Republic 

 Mr.Yelee Choumo and Assistant Professor Dr.Yothin Srisopha 718-727 

81 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใชหลักการเรียนรู  

 CIPPA สำหรับอาจารยแหงมหาวิทยาลัยสุภานุวงศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 The Development of Training Curriculum on Student centered Instruction By Using Cippa Learning  

 Principles for Lecturers of Souphanouvong University Lao People’s Democratic Republic  

 Mr. Thongthiane Vathanavong, Assistant Professor Dr.Somchit Janjai 728-736 

82 การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เรื่องเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 The Development of Supplementary English Reading Comprehension Activities on The World Heritage Site, 

Luang Prabang, Luang Prabang Teacher Training College, Lao PDR 

 Miss Somchit Sengphasitsay and Assoc. Prof. Dr. Wilairat Kirin 737-744 

83 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษา 

 วิทยาลัยครูหลวงพระบางที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบคน 

 A Study of Learning Achievement on Mathematics and the Ability to Solve Problems of Luang  

 Prabang Teacher Training College’s Students by Using Cooperative Learning Group Investigation  

 Technique Approach 

 Ch. Simuand and A. Inyoo 745-755 
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84 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือสำหรับอาจารย 

 มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 The Development of Training Curriculum on Cooperative Learning Methods for Teachers of  

 Souphanouvong University Lao’s People Democratic Republic 

 Sonephet Thongpadit and Jittirat Seangloetuthai 756-763 

85 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง พระธาตุหลวงเวียงจันทน 

 เพื่อสงเสริมทักษะการฟงของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 

 The Development of Computer Assisted Instruction in English on Phra That Luang to Promote  

 Listening Skill for Year 1 Students of National University of Laos 

 Ponenaly Pongnathy and Suvimol Mukviboonchai 764-771 
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86 การจัดการระบบบริการสุขภาพสำหรับผูประสบอุทกภัย ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 Health Care Service Management System for Flood Victims at the shelter, Nakhon Pathom  

 Rajabhat University 

 หทัยชนก บัวเจริญ 773-782 

87 ภาวะความเครียดและการปรับตัวของผูประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำทวม 

 ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” 

 Stress and Adaptation among Flood Victims at the Shelter in Nakhon Pathom Rajabhat University 

 วริยา จันทรขำ และ สมบัติ ประทักษกุลวงศา 783-791 

88 การศึกษาศักยภาพการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง 

 ขององคการบริหารสวนตำบลคลองน้ำไหล 

 The Study of Capacity and Social Welfare Management by Community Established Self Care Local  

 Management at Khongnamlai Thombon, Khampangpat Province 

 วริยา จันทรขำ, หทัยชนก บัวเจริญ, สมบัติ ประทักษกุลวงศา และ กมลภู ถนอมสัตย 792-802 

89 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการเกินในเด็กกอนวัยเรียนในจังหวัดนครปฐม 

 Factors Associated with Obesity in Preschool Children in Nakhorn Prathom Province  

 นางสาวณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล และ นางสาววารทินีย แสนยศ 803-814 

90 พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 Health Promoting Behaviors among Volunteers at the Shelter for Flood Victims, Nakhon Pathom  

 Rajabhat University, Thailand  

 กมลภู ถนอมสัตย และ นงนุช เชาวนศิลป 815-824 
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91 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อสรางชุมชนทองถิ่น 

 พึ่งพาตนเอง ตำบลแมปะ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก  

 Cultural Based Parcipatory Management to be Local Self- Reliance Maepa Subdistrict, Mae Sot District,  

 Tak Province 

 กมลภู ถนอมสัตย, หทัยชนก บัวเจริญ, วริยา จันทรขำ และ สมบัติ ประทักษกุลวงศา 825-832 

92 การศึกษาทุนและศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลทุงโพธิ์ เพื่อสรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง 

 The Study of Capacity and Social Capitals of Thung-Po Thombon for Community Self Management 

 สมบัติ ประทักษกุลวงศา, หทัยชนก บัวเจริญ, วริยา จันทรขำ และ กมลภู ถนอมสัตย 833-839 

93 ผลการใหคำปรึกษารายบุคคลตอความเครียดของผูประสบอุทกภัย 

 ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 The Effect of Individual Counseling on Stress among Flood Victims at the Shelter,  

 Nakhon Pathom Rajabhat University 

 สมบัติ ประทักษกุลวงศา และ วริยา จันทรขำ 840-845 

94 ปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพของผูประสบอุทกภัย กรณีศึกษาวัยทำงานที่ประสบอุทกภัย  

 ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 Factors Affect the Health Status of Flood Victims in Working Age Group at Temporary Shelter  

 Nakhon Pathom Rajabhat University 

 กรวรรณ สุวรรณสาร 846-855 

95 ชุมชนตนแบบลดโรคลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง และนวัตกรรมโรคเบาหวาน: ธนาคารรับฝากพุง 

 A Community Reduces Disease, Risks for Chronic Disease and Diabetes Innovation : The Belly Bank 

 ดร.ธีรนันท วรรณศิริ และ อกนิษฐ ศรีภูธร 856-865 

96 ผลของการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมในผูปวยติดสุราเพื่อปองกัน การกลับไปดื่มซ้ำ 

 ในโรงพยาบาลศรีธัญญา 

 The Result of Psychosocial Rehabilitation Program for Relapse Prevention in Alcohol  

 Dependence Patient, Srithanya Hospital 

 สมบัติ ประทักษกุลวงศา และ นุชนภา ทองสังขสุข 866-871 

97 บทบาทของผูดูแลผูปวยหรือผูสูงอายุในภาวะประสบอุทกภัย กรณีศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 The Role of Caregivers, Older and Chronically ill Flood Victims, Shelter for Flood Victim 

 วันเพ็ญ แวววีรคุปต และ ฐิติวัลคุ ธรรมไพโรจน 8872-881 

98 แบบแผนการบริการสุขภาพตามความตองการของผูสูงอายุที่ศูนยสงเสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพ  

 คณะพยาบาลศาสตร 

 Health Services Patterns in Accordance With Demand of the Elderly at Health Promotion and  

 Rehabilitation Center, Faculty of Nursing 
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99 การติดเชื้อในโรงพยาบาล และรูปแบบดื้อยาตานจุลชีพของ Acinetobacter baumannii  
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 เรื่อง สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต 

 The Effects of Constructivism Learning Process based on Analytical Thinking by Natural Resources and 
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 ธนาคม ตันตยานุวัตร และ ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล 898-905 

101 ผลการใชแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 The Effects of Using Managing Style of Learning for Developing the Academic Achievement of  

 Microsoft PowerPoint Program for the Students of Prathomsuksa 6 

 กิ่งดาว ฉิมวัย และ ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล 906-911 

102 ผลการเรียนรู และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

 โดยใชแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู หนวยการเรียนรูโลกและการเปลี่ยนแปลง 

 Learning Results and Problems Solving Ability of Mattayom Suksa 2 Students by Using Learning  

 Management Model with Construction Knowledge in the World and Its Changes Unit 

 สุวภีร อินทรใจเอื้อ และ ดร.อมรินทร อินทรอยู 912-918 

103 ผลการจัดการเรียนรูและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

 โดยใชแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสรางความรู วิชาเศรษฐศาสตร เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ 

 The Result of Learning Management & Critical Thinking Skill of the Student in Mathayom 4 with Leaning 
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 นงนุช สวัสดิผล และ ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล 919-927 

104 ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอานจับใจความ  

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความสำคัญ 

 The Results of Cooperative Learning by STAD to side Reading Achievement Summary of a student 4/1 

Mathayomsuaksa by Using Practice of Reading Skill of important Context  

 จิรวัฒน บุญครอง และ ผศ.ดร.วิชัย ลำไย 928-937 
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105 ผลการเรียนรูดวยแบบการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสรางความรู เรื่อง “สารและการเปลี่ยนแปลง”  

 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหลวงวิทยา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 Results of the Management of Learning Model Based on Knowledge Construction  

 on the Topic “Substances and Changes” for Matayomsuksa 2 Students,  

 of Banluangwittaya School, Dontoom District, Nakhon Pathom Province 

 เฉลา มวงทรัพย และ ดร.อมรินทร อินทรอยู 938-947 

106 ผลการใชแบบการจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะการคิดสรางสรรค วิชาการคิดสรางสรรค  

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 The Effects of Using the Learning Management Plan of Creative Thinking Skills Lessons for the  

 Creative Thinking Course,Vocational and Technological Strand, for Mattayomsuksa 4 Students 

 ปนัดดา เปยถนอม และ ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล 948-954 

107 ผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ดานการอานจับใจความ  

 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด กำแพงแสนเมืองนาอยู 

 Results of Learning Management with KWL plus Technique to improve Achievement in Reading  

 Comprehension of Prathomsuksa 5 Students by Using supplementary Reading Series  

 “Pleasant Kamphaeng Saen Town”  

 อรัญญา แสงวิจิตร และ ผศ.ดร.วิชัย ลำใย 955-962 

108 ผลการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมสรางความรูตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิสต  

 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานวังปลา จังหวัดราชบุรี 

 Effects of Learning Management Model. Using a Series of Events known as the Constructivist Theory  

 of Whistler’s Triangle for Prathomsuksa 5 Students at Ban Wang Pla School. Ratchaburi Province 

 กัลจะญาณี ศิริบุญมา และ ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 963-973 

109 ผลการใชแบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการคิดวิเคราะห 

 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบฝกทักษะ ชุดชนิดของคำในภาษาไทย  

 The Result of Cooperative Learning with TAI Technique to Improve Analysis Achievement  

 among Grade 6 Students Using Skill Practice Test and Thai Word List 

 กิตติยา สิงหโต และ ผศ.ดร.วิชัย ลำใย 974-985 

110 ผลการใชแบบการจัดการเรียนรูดวยการสรางความรูดวยตนเอง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

 เรื่อง สนุกกับแมเหล็กและไฟฟา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 Results of Learning Management Model Based on Knowledge Constructivism In the Science  

 Learning Strand on the Topic of Fun with Magnets and Electricity for Prathomsuksa 2 Students 

 นภกัญ ศรีออนหลา และ ดร.อมรินทร อินทรอยู 986-995 

111 ผลการใชแบบการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสรางความรู เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

 Results of Using Learning Management Model Based on Knowledge Construction on the Topic of  

 Plant Life for Matthayomsuksa 1 Students of Phrapathom Witthayalai School in Nakhon Pathom  

 Province 

 ปาริชาติ บุญเสวก และ ดร.อมรินทร อินทรอยู 996-1003 

ส า ร บั ญ (ตอ)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย หนา 

 กลุมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู (EDU4) [รศ.บรรดล สุขปติ] 898-1059 

112 ผลการใชแบบจัดการเรียนรูดวยการสรางความรู เรื่อง ความนาจะเปน สำหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี 

 Effects of Using Learning Management Model Constructing Knowledge in Probability Topic for  

 Matthayomsuksa 3 Students at Huaykrajaopittayakhom School, Kanchanaburi 

 กาญจนา ใจรมเย็น และ ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 1004-1010 

113 ผลการใชแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง ธาตุและ

สารประกอบ รายวิชา ว30102 เคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไมเนนวิทยาศาสตร 

 Effects of Using Learning Management Model for Knowledge Construction to Improve Analytical  

 Thinking Ability in the Elements and Compounds Topic of Course 30102 Chemistry for  

 Mathayomsuksa 4 Students outside Non-science Program  

 ลัดดา ปุจฉาการณ และ ดร.อมรินทร อินทรอยู 1011-1020 

114 ผลการพัฒนาแบบจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวย แบบฝกเสริมทักษะ 

 คณิตศาสตร เรื่อง การบวก การลบ และการบวกลบระคน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 Development of Learning Management for Developed Analytical Thinking Skills with Methematics  

 Practice in Summation and/or Subtraction  

 กาญจนา จันทรไกร และ ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 1021-1030 

115 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ 

 จำนวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยแบบจัด 

 การเรียนรูที่เนนการสรางความรู โรงเรียนวัดหนองศาลา จังหวัดนครปฐม 

 The Development of Mathmatics Learning Achievement in Summation and Substraction of the  

 Results and the first Figure not over 100 Numbers with Learning Management Model Constructing  

 Knowledge of Wat Nongsala Prathomsuksa 1 Students in Nakhon Pathom Province 

 บังอร เมืองนก และ ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 1031-1039 

116 ผลการจัดการเรียนรูดวยแบบการจัดการเรียนรู PATT (PATT Model) สำหรับนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 Effects of Learning Management Constructing of Knowledge as PATT Model for Prathom Suksa 5  

 Students at Anuban Kamphangsean School, Nakhon Pathom 

 พัตรา เมฆประยูร และ ผศ.ดร.วิชัย ลำไย 1040-1049 

117 ผลการใชดวยแบบจัดการเรียนรู ELTA Model เรื่อง Fallow me และเรื่อง Family members  

 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) อำเภอเมือง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 

 The Effects of Using Learning ELTA Model in Fallow me and Family members Topics for  

 Prathom Suksa 5 Students at Tessaban 2 (Prachapiban) School, Kanchanaburi 

 ธัชษณกร ศรีวันพิมพ และ ผศ.ดร.วิชัย ลำไย 1050-1059 

 



“75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและ 
การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

ส า ร บั ญ (ตอ)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย หนา 

 กลุมพุทธชยันตี (BUD) [ดร.มนตรี วิวาหสุข] 1060-1109 

118 การประยุกตจริยธรรมเพื่อการสื่อสารทางการเมืองเชิงสันติ 

 The Proposed Ethics for Political Communication in Peace 

 นางสาวณัฐมา ขันติธรรมกุล 1061-1073 

119 การดูแลผูสูงอายุวิถีพุทธ 

 Elderly Nursing in Buddhism Way 

 วรากรณ พูลสวัสดิ์, กลา สมตระกูล และ ปรารภ แกวเศษ 1074-1081 

120 การฝกอบรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมผูนำชุมชนตามแนวจิตตปญญาศึกษาดวยกระบวนการสุนทรียสนทนา 

 Ethic Training for Community Leaders through the Wisdom Mind Approach with Aesthetics Process 

 วันเพ็ญ เขมะกนก, กลา สมตระกูล และ วศินี ศีลตระกูล 1082-1088 

121 การวิเคราะหสังคมสงฆอันเปนสังคมตัวอยางในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ และพระพรหมคุณาภรณ  

 (ป.อ.ปยุตโต) 

 Analysis of Monkhood Society on the View of Buddhatasphikku and Phrapromkunaporn 

 วรากรณ พูลสวัสดิ์ 1089-1096 

122 พุทธิวิธียุติความรุนแรง: กรณีความรุนแรงตอการฆาลางเผาพันธุศากยวงศ 

 Buddhist Way of Ceasing Violence : A Case of Violence on the Genocide of Sakaya clans/Ethnic 

 พระระพิน ดวงลอยพลอยบุตร 1097-1103 

123 Prabuddha Bharat: Re-Imagining India in the vision of Bodhisattva Dr B. R. Ambedkar 

 Asst.Prof. Antosh I. Raut 1104-1109 

 

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร 
 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ (SCI) [ดร.จักรพงษ แกวขาว] 1110-1111 

124 การศึกษาสารสกัดจากเปลือกแกวมังกรตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอิโคไล 

 ธันยนันท ศรีพันธลม และ พรสวรรค กุลณามาก 1111 

 

 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM) [ผศ.ดร.อุษา นอยทิม] 1112-1113 

125 วิถีชีวิตและทักษะชีวิตเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

 รองศาสตราจารยสุวัฒน วิรุฬหสิงห, ผูชวยศาสตราจารยพัภลภา ศรีไพโรจนกุล, นางสาวรอฮีมะ ยิมาตาโละ, 

 ผูชวยศาสตราจารยคะนึงนิจ นิรมิตเจียรพันธุ, ผูชวยศาสตราจารยวิไล พินโยภรณ  

 และ ผูชวยศาสตราจารยวนิดา หาญเจริญ 1113 

 

 กลุมการทองเที่ยว (GR) [ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน] 1114-1115 

126 การสรางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวตลาดบางหลวง  

 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 พงษสันติ์ ตันหยง, ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย และ พงศสฎา เฉลิมกลิ่น 1115 
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: คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค, การบริหารทรัพยากรมนุษย 
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Studying Desirable Characteristics of Undergraduate  
in Business Administration (Human Resource Management) Program 

 
 

ผูชวยศาสตราจารยวรญา ทองอุน1 และ จนัจิราภรณ ปานยินดี2  
 

1  ( ) 
   

woraya44@hotmail.com 

2  ( ) 
   การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย 

กลุม่บรหิารธรุกจิและเศรษฐศาสตร ์ 
(MAN) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ 
ดร.แสงแข บุญศิริ 

ดร.ฉัตรประมนต์ ภูติจันทร์ 
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ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมดานความเปน
นักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษและการนําเสนอผลงาน (งานประกันคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554 : 60) [3] ซ่ึงศิริวรรณ  สิริพุทไธวรรณ (2547 : 2) [4] ไดกลาวเพิ่มเติมวาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค หมายถึง ลักษณะตาง ๆ  ท่ีพึงมีในตัวบัณฑิต อันเปนผลจากการอบรม/พัฒนานิสิตผานโปรแกรมการศึกษาตาง ๆ ครบถวน
ตามหลักสตูรจนสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตโดยจําแนกเปน 3 ดานที่สําคัญ ไดแก ดานความรู ความสามารถในดานวิชาการ/วิชาชีพ 
ดานคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธและดานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ4 นอกจากนี้จิรประภา  อัครบวร (2554 : 
17) [5] ไดกลาวถึงสมรรถนะหรือคุณลักษณะของนักบริหารทรัพยากรมนุษยควรประกอบดวย มีความนาเชื่อถือ มีความคิด
สรางสรรค มีทัศนคติวาทําได มีความตระหนักถึงวัฒนธรรม มีความคิดเร่ืองความคุมคา5  
 ดังนั้นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) หมายถึง คุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และคุณลักษณะตามความตองการของผูใชบัณฑิต ซ่ึงประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานความรู
ความสามารถวิชาการ  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และดานบุคลิกภาพ 
 
3.  
 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรท่ีทําการศึกษาในการวิจัย คือ บุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย ในสถานประกอบการที่รับนักศึกษา
ชั้นปท่ี 4 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เขาฝก
ประสบการณวิชาชีพ และสถานประกอบการที่ มีบัณฑิตโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
ท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 ทํางานอยู รวมจํานวนท้ังสิ้น 45 คน 
 2. กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในการวิจัย คือ บุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย ในสถานประกอบการที่รับ
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เขาฝกประสบการณวิชาชีพ และสถานประกอบการท่ีมีบัณฑิตโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) ท่ีสําเร็จ
การศึกษาในป 2553 ทํางานอยู ในการวิจัยนี้ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางของ Krejcie & Morgan โดยกําหนดให
ระดับความเชื่อมั่นเทากับ  95 % ความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 
ดวยวิธีการจับสลากรายชื่อสถานประกอบการ 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดยศึกษาความคิดเห็นของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย 
ในสถานประกอบการตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) แบงเปน 
3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนคําถามปลายปด ประกอบดวยมาตรประเมินคา 5 ระดับ จากมากที่สุด 
ถึงนอยท่ีสุดโดยแบงเปน 3 ดาน รวมจํานวน 22 ขอ ไดแกดานความรูความสามารถวิชาการ มี 7 ขอ ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวชิาชีพ จํานวน 7 ขอ และดานบุคลิกภาพ จํานวน 8 ขอ  
 สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค เปนคําถามปลายเปด 
 การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการวิจัย  2  คน  และดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 1 คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  โดยท่ีขอคําถามนั้นผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย 2 ใน 3 และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวจํานวน 22 ขอ 
มาทดลองใช (Pre-Test) กับบุคคลที่เกี่ยวของกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10  คน และทดสอบ 
ความเชื่อม่ัน (Reliability)  โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  ไดคาเทากับ 0.8  แสดงวาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
มีความเชื่อม่ันอยูในระดับท่ียอมรับได 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2555 โดยรวบรวม
ขอมูลจากสถานประกอบการ โดยใชแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด  
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Abstract 
 

The objective of this research was to study desirable characteristics of undergraduate in Business 
Administration (Human Resource Management) Program. Questionnaires were used as tools for data 
collection. The samples were 40 persons who were human resource officers and supervisors in Nakhon 
Pathom, Samutsakhon, Ratchaburi, Kanchanaburi, Suphanburi and Bangkok. The data was analyzed in term 
of frequencies, percentage, means, and standard deviation. The results from this research indicated that all 
three aspects of desirable characteristics of graduates were at high level. The important desirable 
characteristic was moral, integrity and code of ethics aspect, personality aspect and knowledge aspect 
respectively.  

The suggestion of this research was that teaching activities should be developed to focus on the 
desirable characteristics of graduates. Ability in problem solving and using computer applications should be 
trained. In addition, the desirable characteristics which consisted of honesty, compliance, communication 
skills and teamwork should be supported. Ability to individual development should be supported     
continuously. Moreover, learning resources and facilitate should be developed. 
 
Keyword: Desirable Characteristics of Graduates, Human Resource Management 
 
 
1.  
 
 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดเห็นความสําคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาของประเทศใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
สอดคลองตามความตองการของสังคมในศตวรรษที่ 21 และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึงตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดกําหนดเปาหมายของกรอบ คือ การยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากร ท่ีมีคุณภาพสูตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและ
นวัตกรรม เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน รวมทั้งการพัฒนาท่ีย่ังยืนของทองถิ่นไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554: ออนไลน) [1] ซ่ึงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนคุณลักษณะทางวิชาชีพท่ีมีบทบาทตอ
บัณฑิตในการดํารงชีวิตในสังคมมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวในการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดวย คานิยม บรรทัดฐาน 
ประเพณี สัญลักษณ จรรยาบรรณและพฤติกรรม อันนําไปสูการดํารงมาตรฐานและเอกลักษณแหงวิชาชีพ (อัจริยา วัชราวิวัฒน และ
พิริยะลักษณ  เพชรหวยลึก, 2546 : 16) [2] 
 ดังนั้นการศึกษาเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคจะทําใหรับรูเขาใจถึงความตองการของตลาดแรงงานและสามารถผลิต
บัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคได ทางคณะผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของโปรแกรมวิชา 
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตอไป 

 
2.  

 
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซ่ึงผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ 
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการ 
ของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะ 
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือ 
บริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การ
บริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับ
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 M S.D.  

เปนผูที่มีความสามารถในการแกปญหา  4.52 0.67 มากที่สุด 
เปนผูที่มีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ทางคอมพิวเตอรที่เก่ียวของไดดี 

4.47 0.64 มาก 

เปนผูที่มีความสามารถในการประยุกต 
ใชทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริง 

4.37 0.66 มาก 

เปนผูที่มีความสามารถในการวิเคราะห วางแผน ประเมินผล 4.27 0.78 มาก 
เปนผูที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎี 
การบริหารทรัพยากรมนุษย 

4.02 0.86 มาก 

เปนผูที่มีความสามารถใชภาษาอังกฤษไดดี 3.62 0.83 มาก 
เปนผูที่มีความสามารถในการวิจัย 3.60 0.81 มาก 

 4.12 0.54  

 
 2: ความคิดเห็นของบุคคลที่เก่ียวของกับงานบริหารทรัพยากรมนุษยตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดานความรูความสามารถวิชาการ 

  
 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
โดยรวม มีความตองการระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.68 ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายขอพบวาขอท่ีตองการในระดับมากท่ีสุด สูงกวา
ขออ่ืน ๆ คือ เปนผูท่ีปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 รองลงมา คือ เปนผูท่ีปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบของ
หนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 สวนขอท่ีตองการในระดับมากแตนอยกวาขออ่ืน ๆ คือ เปนผูท่ีมีจิตอาสาท่ีจะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ของหนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
 

   M S.D.  

เปนผูที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 4.82 0.44 มากที่สุด 
เปนผูที่ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของหนวยงาน 4.80 0.46 มากที่สุด 
เปนผูที่มีความตรงตอเวลา 4.72 0.55 มากที่สุด 
เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเองตอผูอ่ืน ตอหนวยงาน 
และตอสังคม  

4.72 0.45 มากที่สุด 

เปนผูที่ใหความชวยเหลือผูรวมงาน/หนวยงานเปนอยางดี 4.62 0.54 มากที่สุด 
เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ ตอหนวยงาน 4.46 0.47 มาก 
เปนผูที่มีจิตอาสาท่ีจะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน 4.40 0.54 มาก 

 4.68 0.35  

 
 3: ความคิดเห็นของบุคคลที่เก่ียวของกับงานบริหารทรัพยากรมนุษยตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
 ดานบุคลิกภาพ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคดานบุคลิกภาพโดยรวม มีความตองการในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายขอพบวาขอท่ีตองการในระดับมากท่ีสุด สูงกวาขออ่ืน ๆ คือ เปนผูท่ีมีความสามารถใน
การทํางานเปนทีมและทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 รองลงมา คือ เปนผูท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และเปน
ผูท่ีมีทักษะในการสื่อสาร ท้ังการพูด การเขียนดี การสื่อสารตอผูรวมงาน มีคาเฉลี่ยเทากันเทากับ 4.62 สวนขอท่ีตองการในระดับ
มากแตนอยกวาขออ่ืน ๆ คือ เปนผูท่ีมีความเปนผูนําท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30  
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยนํามาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ใชคารอยละ (Percentage)   
   2. การวิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ใชคาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Means) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
4.  
 
 จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการนําเสนอ โดยแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 
 จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ พบวาผูตอบแบบสอบถามอยูในตําแหนงเจาหนาท่ี/บุคลากรฝายทรัพยากร
มนุษย จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 72.5 และตําแหนงผูจัดการ/หัวหนางาน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 27.5  โดยผูตอบ
แบบสอบถามอยูในหนวยงานเอกชน มีจํานวน 26  คน คิดเปนรอยละ 65 อยูในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 คน คิดเปน 
รอยละ 17.5 และอยูในหนวยงานรัฐบาล จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.5  
 สวนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 ในการวิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค พบวาผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนบุคคลที่เก่ียวของกับงานบริหารทรัพยากร
มนุษยตองการบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดานในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 ซ่ึงเม่ือพิจารณา 
แตละขอแลวพบวาขอท่ีตองการในระดับมากท่ีสุด สูงกวาขออื่น ๆ คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพ สวนขอท่ีตองการในระดับมาก คือ ดานความรูความสามารถวิชาการ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

 M S.D.  
ดานความรูความสามารถวิชาการ 4.12 0.54 มาก 
ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.68 0.35 มากที่สุด 
ดานบุคลิกภาพ 4.52 0.40 มากที่สุด 

 4.44 0.36  

 
 1: ความคิดเห็นของบุคคลที่เก่ียวของกับงานบริหารทรัพยากรมนุษยตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยภาพรวมแตละดาน 

 
 ดานความรูความสามารถวิชาการ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคดานความรูความสามารถวิชาการโดยรวม มีความตองการ
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายขอพบวาขอท่ีตองการในระดับมากท่ีสุด คือ เปนผูท่ีมีความสามารถในการ
แกปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 สําหรับขอท่ีตองการในระดับมาก สูงกวาขออ่ืน ๆ คือ เปนผูท่ีมีความสามารถในการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของไดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 สวนขอท่ีตองการในระดับมากแตนอยกวาขออ่ืน ๆ คือ เปนผูท่ีมี
ความสามารถในการวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 
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แตละขอแลวพบวาขอท่ีตองการในระดับมากท่ีสุด สูงกวาขออ่ืน ๆ คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รองลงมา
คือ ดานบุคลิกภาพ สวนขอที่ตองการในระดับมาก คือ ดานความรูความสามารถวิชาการ สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งนี้
ไปใชประโยชน คือ ควรสงเสริม และมุงเนนการใหความสําคัญกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ซ่ึงบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการตองการในระดับมาก ไดแก การเปนผูท่ีมีความสามารถในการแกปญหา มีความสามารถในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของไดดี ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบของหนวยงาน 
มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีทักษะในการส่ือสาร 
ท้ังการพูด การเขียนดี การสื่อสารตอผูรวมงาน ดังนั้นควรใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไมวาเปนการฝกอบรม มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคอยางตอเนื่อง สงเสริมใหนักศึกษามีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง พัฒนาแหลงเรียนรู 
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสรางบรรยากาศในการเรียนรู ท้ังนี้การผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝายท่ีเก่ียวของจึงจะสามารถดําเนินงานใหประสบความสําเร็จได 
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 M S.D.  

เปนผูที่มีความสามารถในการทํางานเปนทีม 
และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4.70 0.51 มากที่สุด 

เปนผูที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 4.62 0.54 มากที่สุด 
เปนผูที่มีทักษะในการส่ือสาร ทั้งการพูด การเขียนดี  
การส่ือสารตอผูรวมงาน 

4.62 0.49 มากที่สุด 

เปนผูที่สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดี 4.60 0.59 มากที่สุด 
เปนผูที่แตงกายไดเหมาะสม 4.50 0.64 มากที่สุด 
เปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 4.42 0.59 มาก 
เปนผูที่มีความมั่นใจในตนเอง 4.40 0.59 มาก 
เปนผูที่มีความเปนผูนําที่ดี  4.30 0.72 มาก 

 4.52 0.40  

 
 4: ความคิดเห็นของบุคคลที่เก่ียวของกับงานบริหารทรัพยากรมนุษยตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดานบุคลิกภาพ 

 
 สวนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 สวนใหญเสนอแนะวาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีควรมีเพ่ิมเติมคือ มีความใจเย็น มีความอดทน มีความรับผิดชอบ  
รูจักพัฒนาตนเองและเรียนรู รวมท้ังมีอัธยาศัยที่ดี รองลงมา คือ ควรมีการฝกประสบการณการปฏิบตัิงานจริง สามารถทํางานไดจริง 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชประโยชน 
 จากผลการศึกษาพบวาบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานบริหารทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการตองการคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
หลายประการ ไดแก การเปนผูท่ีมีความสามารถในการแกปญหา มีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรท่ี
เกี่ยวของไดดี ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียนดี การสื่อสารตอผูรวมงาน 
ดังนั้นควรท่ีจะมีการสงเสริม และมุงเนนการใหความสําคัญกับคุณลักษณะเหลานี้  
 1. สนับสนุนใหมีการจัดฝกอบรมดานความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของ ใหอาจารยผูสอนกําหนดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมคุณลักษณะดานความซ่ือสัตยสุจริต และความสามารถปฏิบัติ
ตามกฎ ตามระเบียบไวในแผนการจัดการเรียนการสอนและตรวจประเมินผลตามที่ไดกําหนดไว นอกจากน้ีควรจัดใหมีกิจกรรรม 
ท่ีสงเสริมการทํางานเปนทีม รวมท้ังกิจกรรมที่ฝกทักษะการสื่อสาร 
 2. ควรสงเสริมและรักษาใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญ
กับคุณลักษณะดานความซ่ือสัตยสุจริต ความสามารถปฏิบัติตามกฎ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการทํางานเปนทีม 
 3. ควรสงเสริมใหนักศึกษามีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวม 
ในกิจกรรมของโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดบริการใหคําแนะนําแนวทางการพัฒนาตนเองในรูปแบบตาง ๆ  
 4. ควรพัฒนาแหลงเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนรู 
 5. การผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
 
 
5.  
 
 การศึกษาเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมีความสําคัญชวยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการผลิตบัณฑิตไดเขาใจถึงความตองการของ
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was used in this research to derive the fundamental and intermediate statistics.  For the advance statistic, 
the version 8.8 LISREL was adopted, in order to confirm the right selection of indices could not measure 
perfectly.  Structural Equation Modeling (SEM) was used in making the analysis of the relationship of the 
latent variables in the model.  It had 2 steps: the CFA and the path analysis.  The instrument measures the 
personality construct, motivation at work, organizational culture, and managerial competency.  The research 
instruments were the semi-structured interview form and the questionnaire measures the detail point 0-10 of 
“strongly disagree – strongly agree’ continuum.   

The results of this study informed that the antecedents had affected tax compliance behavior. The result 
showed that the revised causal structural model achieves very well fitted.  Its also indicated that an indicator 
for tax compliance behavior of the relative importance of taxpayers’ satisfaction is influenced specifically of 
tax fairness perception, knowledge and understanding, attitude towards taxation, and service quality.  
 
Keyword: Local, Thailand, Taxpayer, behavior, satisfaction 
 

บุพปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความพึงพอใจรวมมือของผูเสียภาษีที่ดินทองถ่ินไทย 
The Antecedents of Thai Local Land Taxpayers’ Satisfaction  

and Compliance Behavior 
 

พลวัตการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒนกอใหเกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามตามมา  ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และระดับโลก   โดยเฉพาะประเทศยักษใหญที่มีผลตอเศรษฐกิจโลกอยางเชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ ญ่ีปุน ที่ตองใชเวลาอีกพัก
ใหญในการแกไขปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ  แรงขับเคล่ือนสําคัญหรือคล่ึนลูกใหมทางเศรษฐกิจกําลังมาจาก แอฟริกา อินเดีย 
จีน และอาเซียน  โดยเฉพาะอาเซียนจับมือรวมกันเปน AFTA กอใหเกิดฐานเศรษฐกิจการคารวมพลเมืองไดกวา 600 ลานคน  มุง
เปาหมายใหภูมิภาคอาเซียนเปนตลาดเดียว และฐานการผลิตเดียว (One Single Market and Production Base)  มีผลให AFTA 
กลายเปนแหลงโอกาสทางการคาการลงทุนหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก  ความพรอมในภาครัฐและการผนึกกําลังเปนหน่ึงเดียวของ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ทําใหปริมณฑลทางกายภาพถูกลดความสําคัญลง (De-territorialization)  ยุทธศาสตร
ของรัฐ-ชาติในโลกใบใหม จึงเปล่ียนไปมุงเนนเปนยุทธศาสตรทองถิ่นในยุคปจจุบัน   

ประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกอาเซียน จําเปนตองปรับเปนมุงเนนยุทธศาสตรชาติใหเปนยุทธศาสตรเพื่อชุมชนทองถิ่น (local 
community) เชนกัน  เพื่อสรางเสริมทองถิ่นไทยใหเขมแข็ง ยืนหยัดพึ่งตนเองไดพรอมเผชิญกับคล่ืนเศรษฐกิจระลอกใหมตามวัฏ
จักรเศรษฐกิจ เพื่อไมใหลมลงอีกและไมตองกูยืมเงินจากตางชาติ  จะอาศัยรายไดจากภายในทองถิ่นเล้ียงตนเอง  รัฐบาลทองถิ่นจึง
ตองมีหนาที่เปนหลักในการวางแผนกลยุทธทางเศรษฐกิจเพิ่มประสิทธิภาพของทองถิ่น  อันจะเพิ่มความเขมแข็งทางดานการเงินของ
ชุมชนในระดับหมูบาน (village) ในเขต อบต.  ดวยนโยบายสงเสริมของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนความเปนอยูที่ดี (well-being)  
แตในขณะน้ีประชาชนในชุมชนทองถิ่นยังคงขาดความรวมมือ (compliance) ในการวางแผนและกระบวนการกําหนดกลยุทธ 
(ธเนศวร เจริญเมือง, 2545; โกวิทย พวงงาม, 2549) ซ่ึง ความรวมมือตอกฎระเบียบของทางราชการในงานวิจัยไทยและภาษา
ราชการไทย ใชคําวา participation แปลวา ความมีสวนรวม น่ันเอง  สวน Compliance ที่นิยมใชกันในตางประเทศเปนคําที่กวาง
กวา participation เพราะรวมถึงความยินยอมพรอมใจ (ดวยใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) อยางเต็มใจ (willingness) เขียนเปน
สูตรไดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 :  ความหมายของความรวมมือ 
 

Compliance        =      participate    +    willingness 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการรับรูความยุติธรรมทางภาษีของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทยในชนบท  ศึกษา

ความรูความเขาใจทางภาษีของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทย  ประเมินทัศนคตินําไปสูการเสียภาษีของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทย  วัด
ระดับความพึงพอใจของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทยตอคุณภาพงานบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และเพื่อระบุ
องคประกอบของปจจัยที่เก่ียวของกับการรับรูความยุติธรรมทางภาษี ความรูความเขาใจทางภาษี ทัศนคตินําไปสูการเสียภาษี
คุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจของผูเสียภาษี และพฤติกรรมความรวมมือทางภาษี  กลุมตัวอยาง จํานวน 830 คน ไดมาจาก
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนและแบบระบบ โดยใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางและแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 0-10 
จากผูเสียภาษีบํารุงทองที่ในเขต อบต. (องคการบริหารสวนตําบล) เพื่อสํารวจพฤติกรรมเชิงลึกในทองถิ่นเก่ียวกับความรวมมือดาน
ภาษี  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติขั้นตนและขั้นกลางดวยโปรแกรมประยุกตทางดานสังคมศาสตร SPSS 17.0 และสถิติขั้นสูงดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.8 เพื่อทดสอบสมมติฐานและยืนยันรูปแบบสมการโครงสราง (SEM : Structural Equation 
Modelling)  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทยตอคุณภาพงานบริการฝายรับเสียภาษีหรืองานคลังของ 
อบต. คอนขางด ี ทัศนคตินําไปสูการเสียภาษีและการรับรูความยุติธรรมทางภาษีอยูในระดับปานกลาง สวนความรูความเขาใจทาง
ภาษีอยูในระดับคอนขางต่ํา  ผลการทดสอบเปนไปตามสมมติฐานกลาวคือ คุณภาพงานบริการมีผลกระทบโดยตรงตอความพึงพอใจ
ของผูเสียภาษี ความรูความเขาใจทางภาษีมีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีโดยสงผานทัศนคตินําไปสูการเสียภาษีและการ
รับรูความยุติธรรมทางภาษี  สุดทายความพึงพอใจของผูเสียภาษีจะกอใหเกิดพฤติกรรมความรวมมือทางภาษี ตัวแปรแฝงและตัวแปร
สังเกตทั้งหมดที่ปรากฏใน SEM ซ่ึงพัฒนาขึ้นมา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษไดอยางสารปูสนิทดี 
 
คําสําคัญ : ผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทย พฤติกรรมความพึงพอใจรวมมือ สมการโครงสราง ลิสเรล อบต  
 
Abstract 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการรับรูความยุติธรรมทางภาษีของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทยในชนบท  ศึกษา

ความรูความเขาใจทางภาษีของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทย  ประเมินทัศนคตินําไปสูการเสียภาษีของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทย  วัด
ระดับความพึงพอใจของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทยตอคุณภาพงานบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และเพื่อระบุ
องคประกอบของปจจัยที่เก่ียวของกับการรับรูความยุติธรรมทางภาษี ความรูความเขาใจทางภาษี ทัศนคตินําไปสูการเสียภาษี
คุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจของผูเสียภาษี และพฤติกรรมความรวมมือทางภาษี  กลุมตัวอยาง จํานวน 830 คน ไดมาจาก
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนและแบบระบบ โดยใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางและแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 0-10 
จากผูเสียภาษีบํารุงทองที่ในเขต อบต. (องคการบริหารสวนตําบล) เพื่อสํารวจพฤติกรรมเชิงลึกในทองถิ่นเก่ียวกับความรวมมือดาน
ภาษี  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติขั้นตนและขั้นกลางดวยโปรแกรมประยุกตทางดานสังคมศาสตร SPSS 17.0 และสถิติขั้นสูงดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.8 เพื่อทดสอบสมมติฐานและยืนยันรูปแบบสมการโครงสราง (SEM : Structural Equation 
Modelling)  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทยตอคุณภาพงานบริการฝายรับเสียภาษีหรืองานคลังของ 
อบต. คอนขางด ี ทัศนคตินําไปสูการเสียภาษีและการรับรูความยุติธรรมทางภาษีอยูในระดับปานกลาง สวนความรูความเขาใจทาง
ภาษีอยูในระดับคอนขางต่ํา  ผลการทดสอบเปนไปตามสมมติฐานกลาวคือ คุณภาพงานบริการมีผลกระทบโดยตรงตอความพึงพอใจ
ของผูเสียภาษี ความรูความเขาใจทางภาษีมีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีโดยสงผานทัศนคตินําไปสูการเสียภาษีและการ
รับรูความยุติธรรมทางภาษี  สุดทายความพึงพอใจของผูเสียภาษีจะกอใหเกิดพฤติกรรมความรวมมือทางภาษี ตัวแปรแฝงและตัวแปร
สังเกตทั้งหมดที่ปรากฏใน SEM ซ่ึงพัฒนาขึ้นมา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษไดอยางสารปูสนิทดี 
 
คําสําคัญ : ผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทย พฤติกรรมความพึงพอใจรวมมือ สมการโครงสราง ลิสเรล อบต  
 
Abstract 

The purpose of this research were to explore taxpayers’ perception towards fairness in the local land 
taxation, to investigate knowledge and understanding on the local land tax of the taxpayers, to determine 
attitude towards the local land tax of taxpayers, to examine taxpayer satisfaction for service quality of LAO 
(Local Administrative Organization), and to identify the association among relevant factors, such as 
perception on fairness, tax knowledge and understanding, attitude towards taxation, service quality, taxpayer 
satisfaction, and tax compliance behavior.   The method of multi-stage random sampling in determining 
target group of taxpayers for in-depth interview, and the systematic random sampling technique were used to 
choose TAO (Tambon or Subdistrict Administrative Organization) from the lists of 20 TAOs.  The pilot survey 
was done with 200 units of sample and the actual collection was done in 830 units.  The version 17.0 SPSS 

บุพปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความพึงพอใจรวมมือของผูเสียภาษีที่ดินทองถ่ินไทย 
The Antecedents of Thai Local Land Taxpayers’ Satisfaction  

and Compliance Behavior 
 

ณิชาภัทร บุญรัตน1, Muzainah Manzor 2 และ Mahamad Tayib2 (2012) 
 

1 โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,  
2 College of Business, Universiti Utara Malaysia 

e-mail : tubskru@hotmail.co.th, muzinah@uum.edu.my, mohamad@uum.edu.my 
Handphone : 083-519-5581 

Theme : Governmental Administrative Organization; Sub-Theme : Finance Management 

บทคัดย่อ 

Abstract 



352 “75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

353“75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012The 4rd NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 12 – 13 July 2012 
 

4 | “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 
 

ทองถิ่นสามารถจัดการงบประมาณในทองถิ่นของตนเองไดดวยตนเอง รวมถึงบริหารจัดเก็บและจัดสรรภาษีโดยไมตองพึ่งพิงเงิน
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจากรัฐบาลที่ทําใหตองขาดความเปนอิสร 
 จากปญหาทั้งหาดาน จึงมีความจําเปนตองทําการศึกษาวิจัยพฤติกรรมความพึงพอใจรวมมือเสียภาษีของผูเสียภาษีที่ดิน
ทองถิ่นไทยในชนบท ความรุนแรงหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมเกิดจากการที่รัฐบาลออกกฎหมายโดยไมถามความคิดเห็นจาก
คนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู ที่สําคัญคือรายได  ความอึดอัดจากการไดรับในส่ิงที่ไมตรงกับความ
ตองการของทองถิ่นเน่ืองจากการบริหารจัดการของภาครัฐแบบเดียวเหมือนกันทั่วประเทศ  ซ่ึงรัฐบาลในตางประเทศจะทําการ
สอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของภาครัฐอยูอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อขอความรวมมือจากประชาชน 
 

พฤติกรรมความรวมมือทางภาษี (Tax Compliance Behavior) 
ปจจัยเปาหมายหรือตัวแปรผลหรือตัวแปรตามของงานวิจัยน้ี คือ พฤติกรรมความพึงพอใจรวมมือทางภาษี  พฤติกรรม

ความรวมมือของผูเสียภาษีเปนผลสะทอนจากประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของหนวยงานทองถิ่น (Tayib, 1998)  พฤติกรรมความ
รวมมือของผูเสียภาษี เปนสวนหน่ึงของการศึกษาดานพฤติกรรมศาสตรของมนุษย อันเปนหน่ึงในสาขาสังคมศาสตร ซ่ึงรวมแขนง
วิชาตาง ๆ ไวในงานวิจัยน้ี ไดแก เศรษฐศาสตร การบัญชี การเงินการคลัง การจัดองคการ รัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร 
ตลอดจนจิตวิทยาความเปนมนุษย  นอกจากน้ี ยังมีเทคนิคทางดานวิทยาศาสตรซ่ึงเปนที่มาของสังคมศาสตรดวย  สวนความรูที่ใชใน
การปฏิบัติงานเก็บขอมูลจริงคือ ภาษาศาสตรรวมทั้งภาษาถิ่นที่ชวยใหงานวิจัยน้ีดําเนินไปอยางราบรื่น   

สํานักพฤติกรรมนิยมซ่ึงมีบทบาทในการพัฒนาสาขาวิชาการบริหารที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย  อันเปนสหวิทยาการที่
ใหความสนใจทางดานจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา  เชื่อวาระบบสังคมเปนที่รวมของความสามัคคีและความขัดแยง
ทามกลางมนุษย  โดยมนุษยมีสมองเพื่อนึกคิดและจดจําเหตุการณที่เปนแรงผลักดันภายนอก (Exogeneous Factors) มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต  ประเทศในกลุมสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบรวมกลุม (collectivistic culture) อยาง
ประเทศในแถบเอเชีย (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2552 : 43)  อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมของแตละประเทศแตกตางกันตามลักษณะ
สังคมและส่ิงแวดลอมภายนอก ไดแก การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  และอิทธิพลของขอมูลขาวสารที่แพรหลายอยางรวดเร็วใน
ปจจุบัน  มีสวนชวยกระตุนหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมความรวมมือของประชาชนได   

พฤติกรรมการแสดงออกของคนไทยทั้งประเทศมีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันใชบังคับ ลักษณะนิสัยของคนไทย
ใกลเคียงกันในทุกภูมิภาคตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ มีภูเขาสลับซับซอน มีแมนํ้าลําธาร ปาดิบชื้นรกชัฏ ทั้งการกิน
อาหารสามม้ือ ขาวเปนอาหารหลัก รวมถึงวัฒนธรรมการแตงกาย สงผลตอการแสดงออกของคนไทยทั้งพฤติกรรมเดี่ยว  และ
พฤติกรรมกลุม  อยางไรก็ตาม พื้นฐานครอบครัว  ฐานะ  และการศึกษา  ทําใหบุคคลมีความแตกตางกันทางความคิด  ทัศนคติ  
ความรูความเขาใจ  นําไปสูความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ แลวแสดงออกเปนพฤติกรรมแตกตางซับซอนเฉพาะบุคคล จึงจําเปนตอง
ทําวิจัยน้ีเพราะภาษีมีผลกระทบที่สําคัญยิ่งตอการเงินภาคเอกชนและภาคประชาชน   

Willingness นํามาซ่ึงความพึงพอใจ (satisfaction) ในเมืองไทยมีวรรณกรรมที่เก่ียวของกับตัวแปรความพึงพอใจเกือบทุก
สาขาวิชาการศึกษาและอาชีพ ความพึงพอใจจึงเปนปจจัยที่ถูกเลือกมาเปนตัวแปรกลาง (mediator variable) ที่สําคัญในกรอบ
แนวคิดของงานวิจัยเพื่อไทยฉบับน้ี  เพื่อเปนตัวแปรเชื่อมโยง  ปจจัยหลักทั้งส่ีที่เกิดกอน  อันเปนสาเหตุที่กอใหเกิดตัวแปรผลตามมา 
คือ พฤติกรรมความรวมมือทางภาษีน้ี  เหตุที่ตองมีตัวแปรกลางเพื่อเชื่อมโยงเน่ืองมาจากปจจัยหลักมีความแตกตางกันทั้งส่ีดาน 
ไดแก การรับรูความยุติธรรมทางภาษี ความรูความเขาใจทางภาษี ทัศนคตินําไปสูการเสียภาษี และคุณภาพงานบริการ จําเปนตอง
ผานตัวแปรกลางเพื่อนําไปสูผลโดยตรง จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งไทยและตางประเทศ ไดเปนตัวแปรกลางสําคัญคือ ความพึง
พอใจของผูเสียภาษี 
 

ความพึงพอใจของผูเสียภาษี (Taxpayers’ Satisfaction) 
ความพึงพอใจของผูเสียภาษีเปนตัวแปรกลางของงานวิจัยน้ี  ไดมาจากงานวิจัยไทยซ่ึงแทบทุกสาขามักมีความเก่ียวพันกับ

ความพึงพอใจ  ความพึงพอใจหมายถึงความชอบใจ เต็มใจ สมใจ จุใจ ยินดี มีเจตคติที่ดีตอบุคคลในระดับความรูสึกหรือภาวะ
อารมณทางบวกตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงของมนุษย ที่สัมพันธกับโลกทัศน เชื่อมโยงตอสภาพแวดลอม แลวแสดงผลลัพธออกมาแตกตางกัน 
(กิติมา ปรีดีดิลก, 2524: 321)  อับลาฮัม ลินคอรน ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา ไดเคยกลาวไววา ถาเปนความพึงพอใจ
ของประชาชนแลว จะไมมีคําวา ลมเหลว  แตหากปราศจากความพึงพอใจของประชาชน จะไมมีคําวา สําเร็จ (วิรัช ลภิรัตนกุล, 
2549: 390-391)  นอกจากน้ี ระดับความพึงพอใจยังเปนตัวชี้วัดความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ อบต.  ซ่ึง Pinto & Slevin 
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 จากการทําวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยน้ี สามารถสรุปปญหาที่มา จําเปนอยางยิ่งตองทําวิจัยพฤติกรรมความรวมมือเสีย
ภาษีที่ดินทองถิ่นไทย  ปญหาหาดานรวมกันชื่อวา ecosociorevenewpolitax มาจาก economic problem (ปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ), social problem (ปญหาทางดานสังคม), revenue problem (ปญหารายรับของรัฐบาล), new tax problem (ปญหา
ภาษีที่ดินทองถิ่นใหม), และ political problem (ปญหาทางดานการเมือง) รวมเปนสาเหตุที่มาของงานวิจัยน้ีในระดับประเทศ
จําเปนและสัมพันธกับปญหาการพัฒนาทองถิ่นดวยรายไดเงินภาษี 

ปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
จากบทนําขางตน เศรษฐกิจเปนปญหาใหญระดับโลกลุกลามกอผลกระทบคนตกงานทั่วโลก ตรงกับชวงตนของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ของไทยมาจนถึงปจจุบัน  เกิดขาวยากหมากแพง (ประชาชาติธุรกิจ, 2552; โสภณ พรโชคชัย, 
2552)  ประเทศไทยจําเปนตองกูหน้ียืมสินจากตางชาติมาลงทุนพัฒนาประเทศ ใหสามารถยืนหยัดสูเศรษฐกิจตกต่ําตอไป การกอหน้ี
ของรัฐบาลทั้งในอดีต ปจจุบัน มีผลเพิ่มหน้ีตอหัวของประชากรลูกหลานแบกภาระชดใชในอนาคต ทําอยางไรรัฐและประชาชนใน
ประเทศจะชวยประเทศไทยใหพนภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโดยไมตองกูหน้ียืมสินจากตางประเทศอีก  หน่ึงในนโยบายสําคัญชวยชาติคือ
การชวยกันเสียภาษี อาจรวมถึงนโยบายภาษีใหมที่จะมีการขยายฐานการคํานวณและอัตราภาษี 
 ปญหาทางดานสังคม 
 ประชากรในประเทศยังมีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันมาก คนรวยรวยลนฟา คนจนไมมีจะกิน คนในเมืองมีชีวิตความ
เปนอยูสุขสบายกวาคนในชนบท คนสวนใหญจึงมุงหนาหางานทําและใชชีวิตอยูในเมืองหลวง กอใหเกิดปญหาการกระจุกตัวและ
อาชญากรรมตามมา เปนภาระหนักเพิ่มใหแกสังคมมีคาใชจายมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริแนวทางการ
ใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชวยใหประชาชนหันกลับมาใชเงินเทาที่ตัวเองมี กลับสูทองถิ่นภูมิลําเนาเพ่ือพัฒนาบานเกิดของตัวเอง 
ทํามาหากินและอยูกับธรรมชาติ แมไมมีเงินก็ไมอดตาย อาศัยทรัพยในดินสินในนํ้าที่มีในทองถิ่น ประทังชีวิตโดยไมเดือดรอน เหลือ
กินเหลือใชแลวอาจหาเพิ่มเปนเงินรายไดเขาชุมชนดวยสินคาตามโครงการ OTOP (One Tambon One Product project)  
นอกจากน้ี รัฐยังมีนโยบายกระจายรายไดที่เปนธรรมเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าต่ําสูงของคนในสังคม การจะดําเนินกิจกรรมใด ๆ ใน
สังคมทองถิ่นตองใชจายเงินงบประมาณที่มาจากเงินภาษีเปนหลักในการผลักดันทุกกิจกรรม ไมมีเงินงานก็ไมเดิน งานไมเดินเงินก็ไม
เขามาในทองถิ่นจากการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว แหลงอุตสาหกรรมและการคาการลงทุน รั ฐจึงจําเปนตอง
อุดหนุนทองถิ่นหากไมหาหนทางพึ่งตนเองดวยเงินรายไดจัดเก็บเองในทองถิ่นจะเปนภาระหนักของรัฐบาล เงินที่กูยืมจาก
ตางประเทศควรไดนําไปลงทุนพัฒนาประเทศทางดานอ่ืนเพื่อชวยกันพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เพราะบางกองทุน
กูยืมมาอยางมีเงื่อนไข  ดังน้ัน ชุมชนตองเขมแข็งเล้ียงตัวเองได ประเทศชาติจะไดไมลมลงเม่ือตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจระลอก
ใหมตามวัฏจักรเศรษฐกิจเพราะฐานรากของประเทศคือชุมชน แข็งแรง 
 ปญหาทางดานรายรับของรัฐบาลไทย 
 สัมพันธกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
กําหนดใหทองถิ่นตองมีเงินรายไดจัดเก็บเอง 25% แตปจจุบัน ยังไมถึง 10% เปนภาระหนักของรัฐบาลที่ตองจัดสรรเงินอุดหนุนมา
เพิ่มให  โดยในปงบประมาณ 2551 รายไดของ อปท. คิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาล อัตรารอยละ 25.20 แตรวมเงิน
อุดหนุนที่รัฐจัดสรรเพิ่มให ทําอยางไรจึงจะเพิ่มรายไดใหแกรัฐบาลทองถิ่นจัดเก็บภาษีเปนรายไดเพิ่มมากขึ้น 

ปญหาทางดานภาษีที่ดินทองถิ่นใหม 
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง ถูกคาดวาจะใชเปนชื่อภาษีที่ดินทองถิ่นใหมที่รัฐจะนํามาใชแทนภาษีบํารุงทองที่ (ภาษีที่ดิน) 

และภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภาษีเรือน)  ภาษีที่ดินทองถิ่นใหมน้ีถูกนําเขารัฐสภาเกือบทุกรัฐบาลแตไมเคยผานจึงยังไมไดนําออกมาใช  
ดวยเหตุผลที่ภาษีเกาลาสมัยใชมานานนาจะมีการปรับอัตราและขยายฐานภาษีใหครอบคลุมพื้นที่รกรางวางเปลาที่ยังไมเคยถูกเสีย
ภาษีและไมมีเจาของมาแสดงตัว รัฐจะไดดําเนินการเวนคืนและจัดสรรใหแกประชาชนเพื่อเปนเจาของและเสียภาษีที่ดินใหถูกตอง
ตามกฎหมาย  น่ันคือ ขอดีของภาษีใหม  สวนขอเสียที่อาจถูกตอตานไดคือ เปนการขยายฐานภาษีและอัตราภาษี 
 ปญหาการเมือง 

พระราชบัญญัติกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นขางตน มีผลใชบังคับเม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 เปนตนมา  แต
คนไทยโดยทั่วไปยังไมคอยรูจักการปกครองตนเอง สวนใหญยังเขาใจวาการปกครองเปนหนาที่ของรัฐ  รัฐบาลทองถิ่นในปจจุบัน
จําเปนตองอาศัยการปกครองตนเองจากคนในพื้นที่ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง จะมีความรูและเขาใจทองถิ่นไดมากกวาคนภายนอกที่ถูก
สงมาจากสวนกลาง  ผลตอการพัฒนาทองถิ่นจะเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น เพราะความตองการของคนในทองถิ่นเดียวกันยังมีความ
คิดเห็นแตกตางหลากหลาย (diversify)  การกระจายอํานาจการปกครองตองมาควบคูพรอมกับอิสรภาพทางการคลัง หมายถึง 
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ความเปนธรรมในการแบงสรรดวยสูตรการแบงสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลางใหแก อปท.  มีความยุติธรรมมาก ประชาชนจะ
ตัดสินใจเขารวมเปนเสียงเดียวกับรัฐบาล หรือตัดสินใจรวมมือในกระบวนการที่เห็นวามีความยุติธรรม   

1.3 บทลงโทษอยางเปนธรรม 
ทฤษฎีของ Adam Smith  เก่ียวกับพฤติกรรมของผูเสียภาษีซ่ึงเปนสวนหน่ึงในหลักการภาษีที่เขียนไวในหนังสือ  An  

Inquiry  into  the  Nature  and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations  ภาคที่ 5  บทที่ 2  ยอหนาที่ 24 (หรือคําอานยอวา 
V.2.24) เม่ือป ค.ศ.1776 (http://www.econlib.org/LIBRARY/Smith/smWNtoc.html) น้ัน  Adam Smith ไดกําหนดหลัก 
(maxim) เก่ียวกับระบบภาษีที่ไมดีจะกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจหลีกหนีภาษีของผูเสียภาษี แตโทษทัณฑทางภาษีจะตามมา
ดวย  น่ันคือ ถากฎหมายวางไวไมดีหรือขัดกับหลักความยุติธรรมแลวจะลอใจใหผูเสียภาษีอยากละเมิดแลวจะถูกลงโทษอยางรุนแรง 

กลาวโดยสรุป ปจจัยหลักการรับรูความยุติธรรมทางภาษี ประกอบดวยสามตัวแปร การกระจายอยางยุติธรรม การแบงสรร
อยางยุติธรรม และบทลงโทษอยางเปนธรรม  ซ่ึงการกระจายอยางยุติธรรมหมายถึงความเจริญของทองถิ่นดวยสินคาและบริการ
สาธารณะเปนผลประโยชนตอบแทนจากการเสียภาษี  การแบงสรรอยางเปนธรรมหมายถึงสัดสวนของเงินงบประมาณที่ทองถิ่น
ไดรับจากรายไดของทองถิ่นที่รวมเปนรายรับของรัฐบาล  สวนบทลงโทษอยางเปนธรรมหมายรวมถึงผูกระทําผิดโดยหลีกเล่ียงหรือ
หลบหนีภาษี  องคประกอบยอยทั้งสามน้ีมีนํ้าหนักรวมเปนการรับรูความยุติธรรมทางภาษี ซ่ึงคาดวาจะมีผลอยางยิ่งตอความพึงพอใจ
ที่กอใหเกิดพฤติกรรมความรวมมือหรือไมรวมมือของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทย 
 

2. ความรูความเขาใจทางภาษี 
ความรูเปนความจําที่ถูกเลือกสรร รวมถึงความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือความคิด การหยั่งรูหยั่งเห็น ความสามารถ

ผูกโยงความคิดเขากับเหตุการณไดสอดคลองกับสภาพจิตของตนจากกระบวนการภายใน แลวสงผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกของ
มนุษยได (กาญจนา แกวเทพ, 2552: 194; อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2552: 35-36)  Tayib (1998) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีทองถิ่นของมาเลเซีย โดยเพิ่มตัวแปรความรูความเขาใจของประชาชนที่มีตอระบบภาษีแลวพบวา พฤติกรรมความเต็มใจของผู
จายภาษีทองถิ่นมาเลเซียจะเกิดขึ้นเม่ือระบบโครงสรางภาษีดี ทําใหประชาชนสามารถเขาใจไดงาย  ความรวมมืออยางเต็มใจจะสูง
ถาประชาชนมีความรูความเขาใจตอระบบภาษี  แลวจะแสดงออกถึงพฤติกรรมความรวมมืออยางเต็มใจตอการมีสวนรวม   

ความรูความเขาใจในประเด็นปญหาของทองถิ่นเปนส่ิงสําคัญ  ซ่ึงแตละทองถิ่นมีลักษณะปญหาและปจจัยตางกัน  การ
เรียนรูจึงยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น  การจัดการปญหาในแตละทองถิ่นน้ัน  ผูนําองคกรที่มาจากการเลือกตั้งในทองถิ่นจะตอบสนองตอ
ปญหาและความตองการของทองถิ่นไดมีประสิทธิภาพมากกวา  ไมเพียงเพราะผูนําองคกรตองสนใจสรางผลงานใหประชาชนพึง
พอใจ  แลวจะไดเลือกใหเปนผูนําองคกรอีกในครั้งตอ ๆ ไป  แตเพราะผูนําองคกรอาศัยอยูในทองถิ่น มีความรูความเขาใจมากกวา
ผูนําที่ถูกสงตัวมาจากแหลงอ่ืน  (Sharpe, 1981: 36 อางถงึใน ธเนศวร เจริญเมือง, 2545: 47) 

2.1 กฎหมายภาษี 
กฎหมายและระเบียบขอบังคับภาษี เปนเรื่องหินในมุมมองของผูจายภาษีและสําหรับการบริหารภาษี (Kelly and 

Oldman อางถึงใน Tayib, 1998) จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและตางประเทศสรุปไดวา ควรตองมีกฎหมายภาษีที่ดินทองถิ่น
ไทยศึกษาเปนปจจัยองคประกอบสําคัญของโครงสรางงานวิจัยน้ี กฎหมายภาษีน้ีประกอบดวยเน้ือหาสองประเด็นคือ (1) ฐานภาษี 
และ (2) อัตราภาษี 

ฐานภาษี ทีท่างราชการกําหนดใชเปนฐานในการคูณอัตราภาษีเพื่อประเมินภาษีที่ตองจาย  เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดินเก็บ
จากฐานการเชา คํานวณภาษีที่ อบต. เรียกเก็บน้ันคิดไดจาก จํานวนเงินคาเชาที่เจาของเก็บเงินจากผูเชาเอามาแจงยื่นเสียภาษีใช
เปนฐานภาษีในการคํานวณคูณดวยอัตราภาษีของภาษีโรงเรือนและที่ดินของ อบต .  สวนภาษีบํารุงทองที่เก็บจากฐานเน้ือที่ดินที่
เจาของครอบครองหรือมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน คิดภาษีจากปริมาณเน้ือที่ดินที่ครอบครอง คูณดวยอัตราภาษีบํารุงทองที่ของ อบต. 
เปนตน (โกวิทย พวงงาม, 2549: 136) 

Adam Smith บิดาแหงเศรษฐศาสตร ไดวางลักษณะของระบบภาษีที่ดี โดยใหแนวคิดไววา การจะสรางความยุติธรรม
ใหแกสังคมดวยการจัดเก็บภาษีน้ัน อัตราภาษีควรจะคงที่ (อรัญ ธรรมโน, 2548: 84)  จากอัตราภาษี ที่ใชกันมี 3 อัตราคือ อัตรา
ภาษีกาวหนา  อัตราภาษีคงที่  และอัตราภาษีถอยหลัง  อัตราภาษีแบบคงที่หมายถึงการคิดคํานวณดวยอัตราภาษีเดียวตลอด  จาก
โครงสรางของภาษีประกอบดวย อัตราภาษี ฐานภาษี วิธีการชําระภาษี ภาระภาษี การขจัดขอโตแยงทางภาษี และการบังคับใช  
ฐานภาษีและอัตราภาษีนับเปนองคประกอบที่สําคัญของกฎหมายภาษี  ฐานภาษีและอัตราภาษีจึงมีผลกระทบตอความพึงพอใจของ
ผูเสียภาษี  ตามระดับการเพิ่มลดของจํานวนภาษีที่ตองเสีย  จะสรางความพึงพอใจและความไมพึงพอใจตอประชาชนทั้งที่เขาใจและ
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(1988: 479-502) และ Turner (1993: 85-97) มีความเห็นวา การวัดความสําเร็จของโครงการตาง ๆ ใหพิจารณาจากบรรทัดฐาน
ตอไปน้ีคือ ความสําเร็จดานเวลา ดานการเงิน ดานประสิทธิผล และดานความพึงพอใจ  แนวคิดความพึงพอใจ สามารถนํามาเปน
กรอบในการศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจรวมมือของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทย เก่ียวกับระดับความพึงพอใจตอระบบภาษี  ปจจัย
สาเหตุที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจของผูเสียภาษี ตลอดจนส่ิงที่ตองปรับปรุงเพื่อแกปญหาแนวลึก (Deep Structure) ของ
พฤติกรรมความรวมมือทางภาษีที่ดินทองถิ่นไทย  ซ่ึงความพึงพอใจที่จะกอใหเกิดความรวมมือน้ันจะวิเคราะหจากปจจัยสาเหตุส่ีดาน
ดังน้ีคือ การรับรูความยุติธรรมทางภาษี  ความรูความเขาใจทางภาษี  ทัศนคตินําไปสูการเสียภาษี  และคุณภาพงานบริการ 
 

1. การรับรูความยุติธรรมทางภาษี 
การรับรู (perception) เปนกระบวนการซ่ึงบุคคลเลือกจัดการ และตีความขอมูลที่ไดรับ เพื่อใหเขาใจความหมายของ

ขอมูลน้ัน ดวยความรูสึกจากอวัยวะสัมผัส ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนัง  เม่ือไดรับขอมูลตาง ๆ สงไปยังสมองเพื่อรวบรวมและ
ประมวลผล กอใหเกิดการรับรูความหมายที่รูจักและเขาใจได  จากน้ันสมองจึงส่ังใหกระทําพฤติกรรมออกมา (วรลักษณา ธีราโมกข, 
2540: 56)  ซ่ึงหากรัฐบาลไทยสามารถแสดงใหประชาชนเห็นประจักษไดวา เงินภาษีทองถิ่นที่ อปท. เก็บไปในที่สุดแลว จะกลับคืน
มาเปนผลประโยชนตอทองถิ่นของผูเสียภาษีดวยความยุติธรรม ทําใหประชาชนผูเสียภาษีเกิดการรับรูในแงมุมของภาษีดานตาง ๆ ที่
สงผลกระทบตอความพึงพอใจของผูเสียภาษี (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550: 41)  ประชาชนผูเสียภาษีจะมีพฤติกรรมยอมรับตอการเสีย
ภาษีและมีจิตสํานึกในการเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น (Tax Consciousness)  จิตสํานึกในการเสียภาษีของประชาชนน้ีพิจารณาไดจาก ผู
เสียภาษีมีความรูสึกเต็มใจตองการจะจายภาษี โดยแสดงออกถึงความตั้งใจในการจายภาษีอยางซ่ือตรง อีกทั้งยังมีสวนรวมชักชวนคน
ในชุมชนใหไปเสียภาษีตรงเวลาดวย (McBarnett, 2006)  ดังน้ัน การรับรูความยุติธรรมทางภาษี  จึงเปนตัวแปรที่สําคัญมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมความรวมมือทางภาษี  ซ่ึงคัด ปจจัยสําคัญจากการทําวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยน้ีไดมา 3 องคประกอบคือ การกระจาย
อยางยตุิธรรม การแบงสรรอยางเปนธรรม และบทลงโทษอยางเปนธรรม ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.1 การกระจายอยางยุติธรรม 
เปาหมายคือ ความกินดีอยูดี (well-being) ในยุคปจจุบันของสังคมทองถิ่น อาจเปรียบเทียบความเจริญกับทองถิ่นรอบขาง 

ซ่ึงความสุขหรือความพึงพอใจของคนไทยไดมาจากการรับรูดูเห็น ไดยินไดฟง ไดใชประโยชนตอส่ิงจําเปนขั้นพื้นฐานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกของประชาชนจากภาครัฐ ในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา สินคาสาธารณะ (public goods) ไดแก ถนน ทารถทาเรือ คู
คลอง วัดมัสยิด โรงเรียนโรงพยาบาล สถานีอนามัยสถานีตํารวจ เตาเผาขยะ เปนตน  แตการจัดโครงสรางพื้นฐานส่ิงจําเปนเหลาน้ียัง
เปนยูนิฟอรม หมายถึงทุกทองถิ่นจะไดรับการแจกเปนงบประมาณใหทําการกอสรางเหมือน ๆ กันโดยไมสนใจวา ประชาชนใน
ทองถิ่นจะตองการหรือไม  รัฐคิดกันเอาเองวาเหมาะสม  อาจสรางความอึดอัดใจ (ไมพึงพอใจ) ใหแกประชาชนในพื้นที่และไมไดใช
ประโยชน 

1.2 การแบงสรรอยางเปนธรรม 
การแบงสรรทรัพยากร (งบประมาณ) เปนวัตถุประสงคหน่ึงของการจัดเก็บภาษี  ดังน้ัน นโยบายภาษีเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเปนไปเพื่อตอบสนองตอการแบงสรรทรัพยากรน้ีดวย (สมคิด เลิศไพทูรย, 2550: 115)  ภาษีมีทั้งสวนที่
รัฐบาลกลางจัดเก็บ  อปท. จัดเก็บเอง (Local levied taxes)  ทั้งสองฝายรวมกันจัดเก็บ (Surcharge taxes)  และรัฐบาลกลาง
จัดเก็บแลวแบงรายไดใหแก อปท. (Shared taxes) (ธเนศวร เจริญเมือง, 2545: 236)  ตามหลักการจัดสรรรายไดคืนใหแก อปท. 
โดยพิจารณาจากภาพรวมรายไดทุกประเภท ไดแก รายได อปท. จัดเก็บเอง + รัฐจัดเก็บ (VAT) + รัฐแบงให + เงินอุดหนุน 
ประกอบกับการคํานึงถึงแหลงกําเนิดภาษี  กลาวคือ ภาษีเกิดที่ใดรัฐจะแบงคืนใหที่น้ัน (คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2551: 6-19)  รายไดของ อปท. จึงมาจากรัฐบาลกลาง โดยกําหนดในรูปของกฎหมายทั้ง
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมถึงระเบียบและขอบังคับ (ชูวงศ  ฉายะบุตร, 2539; 215)   

สวนในระดับภูมิภาค  ตัวแปรที่ใชในการแบงสรรเงินงบประมาณใหแก อปท.  ไดแก จํานวนประชากร ขนาดพื้นที่ จํานวน
หมูบาน และสัดสวนรายไดที่ อปท. จัดเก็บเองดวย (สุนีย ประจวบเหมาะ, 2544)  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาภาพรวมพบวา การ
แบงสรรทรัพยากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนเทศบาลและ อบต. ยังมีอคติเอ้ือตอเทศบาลหรือสนับสนุนเมือง (urban biased) มากกวา
ชนบท (โกวิทย พวงงาม,  2552)  อบต. สวนใหญยังมีรายไดทองถิ่นรวมไมเพียงพอตอรายจาย  เน่ืองจากงานที่จะพัฒนาทองที่ของ 
อบต. ในปจจุบันมีมาก  ประกอบกับ อบจ.  เทศบาล  และ อบต.  มีความเปนมาแตกตางกันและไมไดเกิดขึ้นพรอมกัน  จึงควรมีการ
คนคิดสูตรแบงภาษีแบบใหมระหวางราชการสวนกลางและสวนทองถิ่น  หากประชาชนรับรูถึงความยุติธรรมในกระบวนการ หรือมี
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เปนประโยชนตอการบริหารงานของ อปท. ในระยะยาว  จําเปนตองศึกษาปจจัยทัศนคติที่มีผลตอความพึงพอใจนําไปสูพฤติกรรม
ความรวมมือเสียภาษี  ตัวแปรที่เปนองคประกอบของปจจัยทัศนคตินําไปสูการเสียภาษีที่สําคัญอยางยิง่สําหรับสังคมไทยในปจจุบันน้ี
ไดแก ความซับซอนของภาษี  ความมีสวนรวมกําหนดนโยบายเสียภาษีของประชาชน  และกิจกรรมจูงใจใหเสียภาษี 

3.1 ความซับซอนทางภาษี 
การที่ประชาชนพบกับอุปสรรคในกระบวนการเสียภาษี  น่ันคือ ความยุงยากซับซอนของภาษี  ความซับซอนทางภาษีเปน

ทัศนคติดานลบตอระบบภาษี เพราะกอใหเกิดความขัดของตอการทําความเขาใจ  และลําบากตอการปฏิบัติในขั้นตอนเสียภาษี  
ปจจุบันแตละ อปท. จึงพยายามลดความยุงยากซับซอนเพื่อผลแหงความเต็มใจรวมมือเสียภาษีของประชาชน  อยางไรก็ตาม 
ศักยภาพและความพรอมของแตละ อปท. ในความพยายามดังกลาวไมเทากันเน่ืองจากขอจํากัดดานงบประมาณเปนหลัก 

3.2 การกําหนดนโยบายภาษี 
การมีสวนรวมของประชาชนกับ อปท. ตอนโยบายภาษีทองถิ่นในการเขารวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอที่

ประชุมสภาทองถิ่น  (กองราชการสวนตําบล, 2544: 45; อุดม เชยกีวงศ, 2545: 59:61) ถึงอัตราภาษีที่เปนรายไดของรัฐบาลแตเปน
รายจายของประชาชน จึงมีผลกระทบตอความพึงพอใจ  หากประชาชนผูเสียภาษีไดมีสวนรวมในการเปนผูกําหนดนโยบายเก่ียวกับ
ภาษีโดยเฉพาะอยางยิ่ง อัตราภาษีที่ตกลงกันได จะสงผลตอทัศนคติและความพึงพอใจใหความรวมมือเสียภาษีตามอัตราที่พวก
ตนเองไดเปนผูมีสวนรวมอยางเต็มใจยิ่งขึ้น  ในสภาพความเปนจริงปจจุบัน ประชาชนมีความรูความเขาใจและทัศนคติตอการกําหนด
นโยบายภาษีทองถิ่นเปนอยางไร 

3.3 กิจกรรมจูงใจเสียภาษี 
แรงจูงใจ (motivation) หมายถึง อิทธิพลที่กอใหเกิดพฤติกรรม  แรงจูงใจที่เปนอิทธิพลมาจากภายนอก ไดแก รางวัล 

อํานาจ แรงกดดัน  ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง มี 5 ขั้นตอนตามลําดับขั้น  ความตองการ
ทางดานรางกายเปนแรงจูงใจที่มีมากอนความตองการการยกยอง  ความตองการขั้นพื้นฐานภายในที่เกิดจากแรงผลักดันของทั้ง
บุคคลและสังคม ไดแก ความตองการใหตนเองรูสึกม่ันคง  ตองการความรักความอบอุน  และเปนที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน (ภัสวลี นิติ
เกษตรสุนทร, 2552 : 36; รสชงพร โกมลเสวิน, 2552: 107)  ทฤษฎีลําดับขั้นของ Maslow ยังกลาวถึงแรงจูงใจเปนส่ิงกระตุนให
เกิดพฤติกรรม  ประชาชนที่เปนกลุมคนระดับลางในสังคมมีฐานะยากจน  ขาดการศึกษา  ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  สงผลให
มองไมเห็นไมรูและไมเขาใจวาความรวมมือทางการเมืองจะมีความสําคัญมากไปกวาการดิ้นรนหาเล้ียงชีพอยางไร  จึงปฏิเสธที่จะให
ความรวมมือในทุกรูปแบบหากไมมีส่ิงจูงใจ (กองราชการสวนตําบล, 2544: 49)  กิจกรรมจูงใจใหเสียภาษีจัดขึ้นโดยรัฐบาลไทยเพื่อ
กระตุนเพิ่มความกระตือรือรนอยางเต็มใจในการมาเสียภาษี  ทําให อบต. จัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น ไดแก จัดพิธีเปดเดือนแหงการเสีย
ภาษีมีการตัดริบบิ้นเปดงาน แจกของที่ระลึกแกผูมาเสียภาษีในวันแรก จับฉลากรางวัลผูโชคดีจากการเสียภาษีภายในกําหนด รางวัล
ผูนําชุมชนตัวอยางที่นําสงภาษีตรงเวลา เปนตน  ทองถิ่นตาง ๆ มีกิจกรรมจูงใจเสียภาษีอยางเต็มที่หรือยัง  ประชาชนไดรับรู
รับทราบและถูกกระตุนใหมาเสียภาษีอยางสมํ่าเสมอทั่วถึงหรือไม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 
การกระตุนน้ีมีผลตอความรูและความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนความพึงพอใจของผูเสียภาษีที่ดินทองถิ่นไทยในปจจุบันเปนอยางไร 

 

4. คุณภาพงานบริการ 
  การบริการเปนการกระทําหรือการปฏิบัติ (Performance)  เปนกิจกรรมที่ไมสามารถจับตองได  ไมสามารถจัดเก็บ  
ตลอดจนไมสามารถขนสงบริการได  สามารถวัดคุณภาพงานบริการไดดวยดัชนีวัดความพึงพอใจ (Client Satisfaction Index: CSI) 
ของผูรับบริการหลังจากไดรับบริการ  การใหบริการที่ดีมีคุณภาพตองอาศัยเทคนิค กลยุทธ และทักษะที่สามารถชนะใจผูรับบริการ
ไดทั้งกอน ระหวาง และหลังการบริการ  จะชวยสรางความเชื่อถือ ศรัทธา และภาพลักษณใหเกิดความประทับใจ  ดึงดูดใจให
ผูรับบริการกลับมาใชบริการซํ้าอีกในอนาคต  ความเจริญรุงเรืองขององคกรไมไดขึ้นอยูกับระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเทาน้ัน  
งานบริการตองคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนหลัก  ซ่ึงผูรับบริการแตละรายมีคุณลักษณะโดยทั่วไปและลําดับขั้นของ
ความตองการแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ  การบริการที่ดีให
ผูรับบริการพึงพอใจจึงเปนงานบริการที่มีคุณภาพ  ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบรวมกันของบุคลากรทุกระดับรวมถึงผูบริหารระดับสูง
ดวย  การพัฒนาบุคลากรใหมีหัวใจบริการเปนองคประกอบสําคัญที่ละเลยไมได 

4.1 ความตั้งใจบริการ (Empathy)  
องคกรพึงระมัดระวังผูใหบริการเปนสําคัญ  เพราะมีผลอยางยิ่งตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการใหบริการ (กรมการ

ปกครอง, 2536: 3-6)  การปรับปรุงบริการใหดีขึ้นทําไดหลายลักษณะ  โดยการใหบริการของเจาหนาที่จัดเก็บรายไดน้ันตองเปนมิตร
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ไมเขาใจได จึงเปนตัวแปรสําคัญที่ควรศึกษาถึงผลกระทบและระดับความรุนแรงขึ้นอยูกับระดับพฤติกรรมความรวมมือทางภาษีที่ดิน
ทองถิ่นไทยเปนอยางไร 

2.2 การประชาสัมพันธภาษีใหม 
การอธิบายความรูดวยการตราเปนตัวบทกฎหมายทําไดหลายวิธี แตงเปนตําราเพื่ออาน เอกสาร แผนพับ ปายกระดาน 

รวมถึงความรูที่ไดจากการดู ฟงจากการประชาสัมพันธ  ไมวาจะเปนการส่ือสารทางเดียวหรือสองทาง รวมถึงการประชุมสัมมนา
ถายทอดความรูความเขาใจใหแกประชาชนผูเสียภาษีดวย  การเรียนรูที่สําคัญไมใชทองจําระเบียบขอกําหนดวาดวยการเงินการคลัง
และงบประมาณของทองถิ่นเทาน้ัน  แตควรจะชวยใหผูที่ศึกษาไดมีความรูพื้นฐานและสรางทัศนคติที่ดี (อุดม ทุมโฆษิต, 2552: 502)  
ฉะน้ัน การประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจในประโยชนของส่ิงที่รัฐจะดําเนินการจัดหาใหดวยเงินภาษีของประชาชน ขณะเดียวกัน
เพื่อรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลจากประชาชนในพื้นที่ที่ภาครัฐอาจไมเคยเขาใจและไดทราบขอมูลเชิงลึก  จากปญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในการดําเนินงานของภาครัฐในพื้นที่ ไดแก การไมยอมรับและตอตานตอการตัดสินใจดําเนินงานของภาครัฐที่มีผลกระทบโดยตรงตอ
ประชาชน จึงเปนส่ิงที่รัฐบาลควรใหความสําคัญหาทางปองกันปญหาลวงหนา (สุมาลี เล้ียงตระกูลงาม, 2548: 13)   

การใหความรูเรื่องภาษีชนิดใหมน้ี พรอมกับเปนการถามเสียงจากประชาชนถึงความเต็มใจ เพราะภาษีชนิดใหมจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอภาระรายจายของประชาชนในการขยายอัตราภาษี (Tax Rate) และขยายฐานภาษี (Tax Base) ครอบคลุม
ที่ดินรกรางวางเปลาที่ผูเปนเจาของครอบครองโดยไมใชประโยชน  การประชาสัมพันธซ่ึงเปนการส่ือสารสองทาง  การนัดพบปะกับ
ประชาชนโดย อปท. รวมกับภาคราชการ เชิญผูเชี่ยวชาญไปยังภูมิภาคตาง ๆ สวนใหญจัดรายการในเมืองและภูมิภาคละไมก่ีจังหวัด  
แฝงไปกับเวทีพูดคุยการเมืองการกระจายอํานาจ  ตลอดหาปที่ผานมายังมีการประชาสัมพันธภาษีใหมกันนอย  อยางไรก็ตาม จาก
แรงกดดันการกระจายอํานาจทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นจึงตองมีการกระจายอํานาจทางการเงินการคลังทองถิ่นตามไปดวย ซ่ึงคงตอง
รอควบคูกับภาครัฐบาลที่ผลักดัน พรบ. ภาษีตัวใหมน้ีใหสําเร็จเปนรูปธรรม  จึงควรสํารวจวา ประชาชนโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบ
ตอภาษีใหมน้ีมีความรูความเขาใจตอภาษีใหมน้ีในระดับใด 

2.3 การเปดเผยขอมูลทางการเงิน 
ความโปรงใสเปดเผยไดของระบบราชการไทยในปจจุบันตามหลักธรรมาภิบาล (good governance) เปนส่ิงสําคัญที่จะ

สงผลตอความรูความเขาใจของประชาชนโดยเฉพาะผูเสียภาษีจะมีความเต็มใจหากทราบถึงสุจริตในการนําเงินภาษีไปใชจายอยาง
เปนธรรม จะเกิดความพึงพอใจและรวมมือเสียภาษี  ที่ผานมาประชาชนทราบถึงสิทธิและหนาที่ในรูปแบบน้ีหรือยัง เก่ียวของกับ
จิตสํานึกความเปนเจาของทองถิ่น จําตองดูแลปกปองผลประโยชนไวใหลูกหลาน  สวนใหญยังสนใจหาเล้ียงชีวิตประจําวันไมสนใจ
การปกครองตนเองคืออะไร ที่รับรูดูเห็นมีหนวยงานสวนราชการทองถิ่นตั้งอยูทําหนาที่ประสานงานมิใชขาราชการปกครองคนใน
หมูบานดังเชนสมัยกอนเหลาน้ี ประชาชนไดมีความรูความเขาใจและเปล่ียนแปลงทัศนคติไปในรูปแบบใด มีความคิดเห็นอยางไรตอ
การมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นที่ตนเองอยูอาศัยหารายไดหรือมีที่ดินเปนทรัพยสินครอบครองในความเปนเจาของพื้นที่ 
 

3. ทัศนคตินําไปสูการเสียภาษี 
ทัศนคตินําไปสูการเสียภาษี เปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอพฤติกรรมความรวมมือ (Jackson & Milliron, 1986 อางถึงใน 

Tayib, 1998) นักจิตวิทยามีความเห็นพองตองกันวา จิตลักษณะที่ทํานายพฤติกรรมไดแมนยําที่สุดคือ ทัศนคติ ซ่ึงควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษย  ทัศนคติเปนความชอบและความไมชอบของแตละบุคคล เกิดจากสภาวะภายในจิตใจที่เก่ียวของกับบุคคลอ่ืน รวมถึง
ความมีใจโนมเอียงตอเหตุการณ เรื่องราวและส่ิงตาง ๆ  โดยแสดงออกมาดวยความรูสึก (feeling)  อารมณ (affective)  และภาวะ
จิต (conative) หรือแนวโนมของพฤติกรรม (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2552: 25; รสชงพร โกมลเสวิน, 2552: 107) 

ภาษีเปนเรื่องยากลําบากตอการเก็บขอมูลเพื่อศึกษาหาความรู และทําความเขาใจตอประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเสีย
ภาษีทีอ่ยูในทองถิ่นชนบท  เพราะภาษีเปนเรื่องที่เก่ียวของกับกฎหมาย สวนราชการ และบทลงโทษ คนทั่วไปไมอยากตอบคําถาม
เรื่องภาษีเพราะเกรงจะมีผลกระทบตอธุรกิจของตน เราจึงไมสามารถทราบความคิดเห็นที่แทจริงไดหากไมศึกษาลงลึกถึงพฤติกรรม
ของคนในทองถิ่น การจะเก็บขอมูลเพียงนําแบบสอบถามไปวางไวที่สํานักงาน อปท. เพื่อใหผูเสียภาษีมากรอกเองมักไมไดความ
จริงใจจากผูตอบตอหนาเจาหนาที่ใน อปท. มักสรุปผลเปนวาการบริหารจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ ภาษีมีการจัดการเปนระบบ ฯลฯ  
แตไมเคยถามในแงมุมความพึงพอใจของผูจายภาษีอยางในงานวิจัยน้ี วาผูจายจายอยางเต็มใจหรือไมเพียงใด พฤติกรรมความรวมมือ
เสียภาษีเปนอยางไร  การปรับเปล่ียนทัศนคติทางความคิดเห็น จึงเปนเรื่องยากตามไปดวยสําหรับรัฐบาลที่ตองการความรวมมือจาก
ประชาชนในทองถิ่น  ระดับความรวมมือทางภาษีจะสงผลตอระดับความสําเร็จของงานปกครองทองถิ่นดวยตนเองของประชาชนอัน
เปนงานที่ตองใหความรวมมือทางดานการเมืองทองถิ่น  การจะยกระดับความรวมมือของประชาชนในการเสียภาษีอยางเต็มใจ  อัน
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เปนกันเองกับประชาชนที่มาติดตอชําระเสียภาษีซ่ึงเปนผูรับบริการ เพื่อสรางความประทับใจดวยการยิ้มแยมแจมใส  มีจิตวิญญาณ
การใหบริการดวยความกระตือรือรนใหผูเสียภาษีไดรับสิทธิประโยชนอยางสะดวกรวดเร็ว  ดวยกิริยามารยาทที่สุภาพและให
ความสําคัญกับผูรับบริการอยางออนนอม  หลีกเล่ียงการใชอารมณ  อุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน  ดําเนินงานอยางตอเน่ืองและ
บริการใหเสร็จสมบูรณ  เพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุดจากการบริการของภาครัฐ  ความตั้งใจคลายกับความรับผิดชอบ
ดวยการรับรูและสามารถตอบสนองความตองการ นําไปสูความพึงพอใจของผูรับบริการ  ความตั้งใจจึงสัมพันธกับความเต็มใจและ
ความพรอมของเจาหนาที่ที่ใหบริการ จดหมายดําเนินการ การออกสลิปไดในทันที  การโทรกลับหาลูกคาอยางรวดเร็ว  เหลาน้ีเปน
ความพรอมใหบริการดวยความเต็มใจในการชวยเหลือลูกคาน่ันเอง  การตอบสนองถูกส่ือสารไปยังลูกคาดวยระยะทางของเวลาที่
ลูกคารอความชวยเหลือ คําตอบตอคําถาม หรือการไดรับความเอาใจใสตอปญหา (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2551: 31-39)   

4.2 ความนาเช่ือถือและไววางใจได 
ความนาเชื่อถือและไววางใจไดตอเจาหนาที่จัดเก็บรายไดเปนความคาดหวังของผูเสียภาษีในการพบปะ  ความสามารถใน

การดําเนินการของ อปท. ตามสัญญาบริการและความถูกตองแมนยําแนนอนในการปฏิบัติงานซ่ึง อปท . หลายแหงมีปญหา
เหมือนกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานความรูความสามารถของบุคลากรคือ การขาดความรูความเขาใจในการงาน ขาดความรูความ
เขาใจในระเบียบ ขอบังคับของ อบต. และระบบขาวสาร (โกวิทย พวงงาม, 2552)  พนักงานทองถิ่นยังขาดความรูความเขาใจในสาย
งานเปนอยางยิ่ง  ผูมีหัวใจบริการตองมีความรอบรูในงานที่รับผิดชอบภายใตกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ  (อุดม ทุมโฆษิต
, 2552: 522)  นอกจากน้ี ยังตองแสวงหาความรูรอบตัวเพื่อนําความรูน้ันมาใชในการปฏิบัติงานใหบริการแกผูรับบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (กรมการปกครอง, 2536: 8-11)  โดยเฉพาะบุคลากรซ่ึงทํางานติดตอกับประชาชนที่มาขอรับบริการควรมี
ความสามารถในการติดตอส่ือสารดวย  การใหขอมูลขาวสารแกผูมาติดตออยางกระจางชัด มีศิลปะการพูด  และบุคลิกภาพที่ดี แตง
กายดีเหมาะสม รักษาเวลาไมผิดนัด การบริการอยางเสมอภาคเปนธรรมคือ ตองถือวาผูรับบริการมีฐานะและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน  
จึงควรตั้งอุดมการณไววางานบริการที่ทําตองเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการเสมอ (อมร รักษาสัตย, 2522: 27) 

4.2 ส่ิงมีตัวตน (Tangible)  
ส่ิงที่เปนรูปธรรมจับตองไดในการใหบริการ ไดแก วัสดุอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยใชอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2551: 39)  สํานักงานควรสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของการจัด
สํานักงาน อุปกรณเครื่องใชเพียงพอ มีแสงสวาง อากาศถายเท และงานบริการประชาชนควรตั้งอยูบริเวณสวนลางของอาคารเพื่อ
อํานวยสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอ  เพิ่มเติมดวยแนวคิดการใหบริการครบวงจรของ ชูวงศ ฉายะบุตร (2539: 14) คือการ
ใหบริการที่ครอบคลุมแกผูรับบริการทุกคน  ซ่ึง นงนุช แกวประดิษฐ (2552) ไดศึกษาคุณภาพงานบริการของเทศบาลพบวา ไมเปนที่
พึงพอใจของประชาชน เน่ืองจากยังมีความแออัดในสถานที่ ไมมีที่น่ังรอ และไมมีความใสใจตอนรับในการใหบริการจากเจาหนาที่
เห็นไดจากการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกที่ไมดีพอ เชน นํ้าดื่มและหนังสือพิมพ ฯลฯ  สวน ชวงระยะเวลาการเก็บภาษีของ
เทศบาลเหมาะสมดีแลว และมีการกําหนดลดภาษีอยางชัดแจง  อยางไรก็ตาม การออกสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บภาษีและบริการของ
เทศบาลยังไมครอบคลุมทั่วเขต 

ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนมาตรการที่ใชวัดประสิทธิภาพของการบริหารงาน  การจัดบริการภาครัฐมิใชการทํางาน
ใหสําเร็จเทาน้ัน  แตจะตองใหบริการอยางดีเปนที่พึงพอใจของประชาชน  คุณภาพงานบริการของ อปท. ที่จําเปนในการจัดเก็บภาษี
ใหครอบคลุมน้ันมีผลกระทบโดยตรงตอความพึงพอใจเต็มใจรวมมือเสียภาษีของประชาชนผูเสียภาษี 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยและการยืนยันกรอบโมเดล (CFA) 
ผลการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยไดทุกขอ กลาวคือ  ปจจัยทั้งส่ีดาน ไดแก การ

รับรูถึงความยุติธรรมทางภาษี ความรูความเขาใจทางภาษี ทัศนคตินําไปสูการเสียภาษี และคุณภาพงานบริการ สงผลกระทบโดยรวม
ตอความพึงพอใจของผูเสียภาษี แลวกอใหเกิดพฤติกรรมความรวมมือทางภาษี สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษไดอยางสาระสนิทรูป
ดี  ดวยโมเดลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของงานวิจัยน้ี จัดกระทําทุกตัวแปรและเสนทางความสัมพันธ มีความฟต เหมาะสมตอการ
นําไปใชพยากรณทํานายตัวแปรผลไดอยางคอนขางแมนยําไดอีกในอนาคต   รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมความพึงพอใจรวมมือของผูเสียภาษี  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี  
การรับรูความยุติธรรมทางภาษีความรูความเขาใจทางภาษี ทัศนคตินําไปสูการเสียภาษี และคุณภาพงานบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกตอความพึงพอใจรวมมือของผูเสียภาษี ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอพฤติกรรมความรวมมือทางภาษี โดยสงผาน
มาทางความพึงพอใจรวมมือของผูเสียภาษี 
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 The questionnaires were designed and sent to import and export company, international trading within 

Thailand.  The questionnaires was sent to 1500 company of the respondents and analyze by frequencies 

distribution such as percentage, mean and standard deviation, also compare means by the One-Way ANOVA 

statistics, Brown-Forsythe and LSD.  The analysis relationship different between independent and dependent 

variables used t-test, One-Way ANOVA statistics, Brown-Forsythe, and LSD.   

 
Keyword: Freight Forwarders, Selection Criteria, Transportation, 3RD party Logistics, SERVQUAL 
 
 
1. Introduction  
 

Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA, 2011) indicates that the rapid expansion of 

Thailand’s economy was to a large part due to the growth in the country’s import/export sectors.  

Consequently, the freight forwarding industry in Thailand took on a more active and important role.  

Competition amongst those involved in the business became fiercer but the direction of this growth was 

haphazard.    As a result, the freight forwarding industry took on a more vital and active role, but the speed of 

its expansion created intense competition as well as haphazard growth. Many felt the industry lacked direction, 

as the industry was unregulated and had no controlling body to ensure freight forwarders operated according 

to international standards. To confront the problems facing the industry at this time, a group of international 

freight forwarders gathered together and finally decided to form an association that would benefit the entire 

sector.  International trading process has many activities such as shipping documentation, booking vessel and 

customs clearance.  So, the shipper’s company need to employ outsource firms who handle and provide 

services related any activities shipments that called “Third Party Logistics” (3PL). In year 2011 TIFFA (Thai 

International Freight Forwarders Association) has large members of international freight forwarder in Thailand 

under the vision: “To promote engagement in enterprises related to International Freight Forwarders”.  As 

above introduction can refers to transportation business or 3PL business has been increasing and enhancing 

among company in the market including high competitions that make organization of these company need to 

make more profit and be exist business. So decision making of their customer is very important to make more 

understanding because it can refer to measurement customer’s satisfaction (Pizam, Neumann and Reichel 

1978). In the opposite, among international trade company which means customer decision making to select 
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Abstract 

 
The purpose of this research is to identify factors of international freight forwarder service quality and 

to study how effects shipper’s selection of third party provider service. 

According this research objectives: (1) to study SERVQUAL 6 dimensions related evaluating freight 

forwarder international selection criteria, (2) to study overall customer satisfaction both price and service 

related freight forwarder international selection criteria. (3) to explore the level of important on SERVQUAL 6 

dimensions freight forwarder international selection criteria. (4) to explore the level of important on overall 

customer satisfaction for evaluates freight forwarder international selection criteria. (5) to identify the 

relationship between perceived service under the key services quality attributes of shippers perspectives which 

are service, price, place, promotion, process, people, physical evidence affect customer satisfaction both in 

price and service. (6) to identify the relationship between expected service factors which are service, price, 

place, promotion, process, people, physical evidence and word of mouth  affect SERVQUAL 6 dimensions. (7) 

to study the different of demographic factors of shippers perspectives on evaluate freight forwarder 

international selection criteria. 

  The conceptual framework in this study is developed between  SERVQUAL and Marketing Mix for 

finding the results International Freight Forwarder selection criteria and relational performance on customer 

satisfaction and loyalty in business to business (B2B). 

 
 

The evaluation of international freight forwarders selection criteria and 
relationship with customer satisfaction among shipper’s perspective in 

Thailand. 
 

น.ส. ศาลิษา เหมพันธ 
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marketing strategy must emphasized the ten key freight logistics service quality attributes if the 3PL  would like 

to be selection by shippers. 

V. Kannan, S.K. Bose, N.G. Kannan (2011) indicated on SERVQUAL items like personal attention, 

responsiveness, professional appearance, record maintenance, empathy, cost, assurance, reliability and etc are 

considered important by Indian shippers in their carrier selection decision, which re-affirm the positive 

connection present between service quality and carrier selection decision.  The shipper selection and retaining 

carrier services is important to provide the best level of shippers’ satisfaction.  Moreover, low freight is the first 

ranked criterion and pricing flexibility is the second ranked one while the least important are physical facilities, 

gifts, on-line booking and professional appearance and trade announcement. 

Kai Chieh Hu and William Jen, 2010 studied about customer loyalty and satisfaction related to service 

quality and relational performance and indicated that customer loyalty to a freight shipping company is 

influenced by their degree of satisfaction, indicating that freight shipping companies should adopt strategies to 

maintain or enhance the satisfaction of their business customer to increase customer repurchase intention.  

Study also showed that relational performance and service quality are significant predictors of satisfaction. 

Wen and Huang (2007) investigated freight forwarders’ perceived satisfaction on service attributes of 

ocean carriers and their choice behaviors.  They found that transit time, frequency of sailing, record of cargo 

delay, freight rate and latent service quality factors were the significant variables influencing the choice of 

ocean carriers by freight forwarders.    

Lu (2003) studied the perceptual difference between maritime firms and shippers in Taiwan with 

regard to the importance of and satisfaction with service attributes.  The results of the study indicated that the 

relative importance of service attributes differed between shippers and maritime firms.   

Khanchitpol Yousapronpaiboon (2002) in his paper entitled “Improving service quality: SERVQUAL 

Instrumentation for Measuring Customer Expectations and perceptions. The study classified the SERVQUAL 

theoretical disconfirmation paradigm studied by Oliver and De Sarbo, 1988, until Parasuraman, Zeithmal and 

Berry revised and developed the conceptualization model. This study was identified perceived quality model 

and service quality expectations also classified conceptual model of service quality with 5 gaps analysis model 

included SERVQUAL’s five dimensions.  In the conclusion, measuring service quality is quite different from 

measuring product quality and author advised testing of SERVQUAL instrument has been reliability of data from 

several services industries. 
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Freight Forwarder Company is very important because import-export processing has complicate of process and 

need connective performance .The problem can be occurs at all time, so they need to have any firm who can 

provide high quality service and perform as a working professional. Thus, this problem is how classified the 

best of Freight Forwarder Selection Criteria measure customer satisfaction and customer expectation among 

shippers perspective. If international freight forwarders fully understand the needs of shippers or customer 

satisfaction they would be in better position market share and right position to satisfy the increasingly 

competitive market (TIFFA, 2010). 

Expected Benefits for this research able to provide and share information to evaluate freight 

forwarder international selection criteria. Knowing advantage and disadvantage factors or attributes on the 

freight forwarder international business. For understand of customer’s requirement and expectation of service 

quality in selection criteria among shipper’s perspective. Implement and develop to CRM and build loyalty of 

customer base on customer satisfaction in term of quality and price available. 3PL business can create the 

competitive advantage strategy by using this research information. The results will contribute to the academic 

research, and provides as a reference for further research in the related field. 

Scope of this research will indicated about international freight forwarders selection criteria, SERVQUAL 

6 dimensions, customer satisfaction for evaluate freight forwarder international selection criteria or customer 

decision making of shipper’s perspective in Thailand 1. Importer and exporter companies who are customers of 

international freight forwarders in Thailand. 2. Manufacturing and trading industries, shipper’s perspectives 

within Bangkok, 3. 3PL provider services among air and ocean freight forwarders. 

2. Literature Review 

Ruth Banomyong and Nucharee Supatn (2011) mentioned that selection criteria is selection logistics 

providers in Thailand a shipper’s perspective, they examined how these attributes impact shippers selection of 

third-party logistics service providers (3PL) attributes. In their methodology focus SERVQAL dimensions 

reliability, assurance, tangibility, empathy, responsiveness and cost with 24 freight logistics service attributes. 

They suggested service price needs to be included for 3PL selection dimensions. In their methodology, 

selected top there exporting industries in Thailand (automotive, electronics and computer).and initially 

contract by telephone before sent questionnaire by fax, e-mail 200 samples conclusions of this study, the 

results indicated that “reliability” and assurance are the most important of services attributes in factors of 

“Accuracy of documents” and “no damage and goods while in transit.” The authors suggested that the 3PL 
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 Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) indentified originally 10 overall dimensions of service quality 

in their research as follows: reliability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, 

credibility, security, understanding the customer and tangibles and found that they are the most factors to 

measure service quality. 

 

3. Methodology 

The sampling subjects of this research distribute to 400 international trade companies in Thailand 

including importer and exporter firms in addition the questionnaires were designed appropriate with 

respondents who has authority to select 3PL provider services as to evaluate freight forwarder international 

selection criteria. According Yamane (1973) recommended the formula for random sample as below:   

 

   

 

n  =  Sample size 

N  =  Population size 

e  =  The error of sampling 

So, the sample size for the study has been calculated according to the recommendation as below. 

The sample size for the study can be calculated by using 16,572 according to the recommendation as 

Thailand’s Exporters Directory’s information. 

 

 

           16,572            

               1 + 16,572 (0.05)² 
 

The analysis the relationship between expected service quality and SERVQUAL.  And also analysis relationship 

between perceived service quality and overall customer satisfaction.   The regression analysis, the results of 

statistic analysis for evaluation freight forwarder international selection criteria and SERVQUAL and customer 

satisfaction. 

n =  = 399.98    400 
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Moreover, same the author as above had another research related to SERVQUAL is measuring service 

quality in Fast Food restaurants for five dimensions of SERVQUAL: Reliability, Responsiveness, Assurance, 

Empathy and Tangibles. In the methodology, collected data interviews who were customers of fast food 

restaurant by interviewing two times for measured expected service quality and measured perceived service 

performance. The results of this study found difference between customer expectations and perceptions of 

fast food restaurant the perceiving service quality was less than expected service quality. In the last author 

suggested that SERVQUAL instrument dimensions measure capability service quality in other industries such as 

hotel, hospital, bank, airline purpose to improving related customer needs.  

Nyeck, Morales, Ladhari and Pons, 2002 stated the SERVQUAL is a measuring tool “remains the most 

completes attempt to conceptualize and measure service quality” and found the main benefit by using the 

SERVQUAL as a measuring tool to examine numerous services industries. 

 Okay Tuna and Mustafa Silan, 1999 mentioned that “Freight transportation selection is of critical 

importance to the shippers in terms of achieving high customer service level, cost saving and efficiency in the 

overall supply chain”.  Their study on 24 importance attributes to measure the perception of the Turkish liner 

transport shippers and questionnaire was used for collecting data. This research separated 7 factors analysis of 

the statements concerning the freight transport selection criteria, they found reliability and the competence 

such as responding to complaints quickly, are most important factors, personal service and supporting 

activities. And  suggested in term of reliability and the competence can be competitive advantage of freight 

transport provider should be base on creating service value for the shippers.  

 Muriphy, Paul R., Daley, James M (1997) studied on investigating selection Criteria for International 

Freight forwarders, their article attempted to address the literature void by investigating IFF customer 

perceptions of important factors used by  their companies to select international freight forwarders, and 

analysis of different respondents in subgroups and authors believed that more significant contribution is the 

use of multiple measures of comparison to evaluate the respondent subgroups.  In methodology used data 

collected from mail survey was sent to 375 randomly selected members of the council of logistics 

management. The result of this research indicated that “forwarder’s expertise” and “reliability of service” are 

the two most important selection factors.  Moreover the authors suggested for the future research that would 

be to replicate the present study using a difference sampling frame such as research in other country base on 

same method.  
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From this study, most of them are in important level which are assurance, tangibility, empathy, 

responsibility and cost.  There is one factor in very important level which is reliability.  And overall SERVQUAL 

6-dimension is in important level. 

Part V: Regression analysis, the results of statistic analysis for evaluation freight forwarder 

international selection criteria are dependent on SERVQUAL and customer satisfaction. 

From this study, all of them are important level which is overall satisfaction in service and overall satisfaction 

in price.  And customer satisfaction is also in satisfied level. The result showed that most of them are 

important level which are cost, convenience, communication and company name / loyalty.  There is one 

factor in the very important level which is service.  And overall on evaluate freight forwarder international 

selection criteria is important level.  

4. Conclusion  
This part is discussion the results and findings from the study with other researchers that are related to 

the study. 

 Firm Demographic 

This study found that all firms demographic which are department of international trading, position 

level, number of employees in company, number of countries are international trading and types of 

manufacturing are related to expected service quality  

While only two characteristics which are department of international trading, and number of countries 

are international trading that are related to perceived service quality.The studied of A. Parasuraman, Valarie A. 

Zeithaml & Leonard L. Berry, 1985 identified that position level could have an impact on quality in service 

firms. Kitzinger (1995), Naumann (1995) and Kannan (2008) studied on a focus group could help to identify a 

comprehensive list of criteria that were relevant to customer. 

Expected Service Quality 

 This study found that expected service quality which is service, price, place, promotion, process, 

people, physical evidence and word or mouth had the relationship with all factors in SERVQUAL which are 

reliability, assurance, tangibility, empathy, responsiveness and cost. 

Ruth Banomyong and Nucharee Supatn (2011) indicated that “reliability” and assurance are the most 

important of services attributes in factors. The authors suggested that the 3PL marketing strategy must 

emphasized the ten key freight logistics service quality attributes if the 3PL  would like to be selection by 

shippers. 
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 This quantitative research by using education tool which is questionnaire.  In order to find out these 

research question, the questionnaire were sent to trading companies in Thailand including import and export 

firms, in additional, the questionnaire was designed appropriate with respondents who has decision making 

power authority to select 3 PLs provider services.   

The results generate from the data analysis is present in five sections as follows: 

 

Part I: Demographic of the respondents. 

Most number and percentage of Department of International Trading is export department which has 

56.50% while both department shows 36.00% and import department shows 7.5%. The highest percentage of 

position level is operation level which has 52.00% while the second is Asst. Manager get 22% and 

import/export manager get 16.5%. For the number of employees in company, the most percentage is between 

50-99 the results 27.5%, the second rank is between 100-499 get 27.80% and numbers of employees less than 

50 get 25.00%. The most percentage of number of countries is international trade is 1-5 countries with results 

32.5%, 16 or above is the second get 23.50% and   11-15 countries is 22.20%. For types of manufacturing, the 

results shows others which refers to jewelry, toys and trading is the highest percentage with 30.80% while 

textile shows 25.80% in the second and agriculture get 11.00%.  

Part II: Respondents on level of important and level of satisfaction. 

From this study, most of them are in important level which are service, place, process, people, 

physical evidence and word of mouth.  There is only one factor in very important level which is price, and 

there is one factor in fair level which is promotion.  Moreover, the overall in expected service quality is 

important level. 

Part III: The results of statistic analysis for Expected Service Quality and Perceived Service are 

dependent on demographic.   

From this study, most of them are in somewhat satisfied which are service, price, place, process, 

people and physical evidence.  There is one factor in neither satisfied level which is Promotion.  And overall in 

perceived service quality is  somewhat satisfied level. 

Part IV: Regression analysis, the result of statistic analysis for Expected Service Quality is dependent 

on SERVQUAL, and also between Perceived Service Quality and Customer Satisfaction.   
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the competence can be competitive advantage of freight transport provider should be base on creating service 

value for the shippers.  

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) indentified originally 10 overall dimensions of service quality 

in their research as follows: reliability, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, 

credibility, security, understanding the customer and tangibles and found that they are the most factors to 

measure service quality and customer satisfaction. 

 

Evaluate Freight Forwarder International Selection Criteria 

         This study found that evaluate freight forwarder international selection criteria which were service 

quality, cost, convenience, communication and company name / loyalty had the relationship with SERVQUAL 6 

dimensions which are reliability, assurance, tangibility, empathy, responsiveness and cost. While only 2 factors 

which are convenience and communication had the relationship with customer satisfaction which are overall 

customer satisfaction in service and overall customer satisfaction in price. 

 Kai Chieh Hu and William Jen, 2010 studied about customer loyalty and satisfaction related to service 

quality and relational performance and indicated that customer loyalty to a freight shipping company is 

influenced by their degree of satisfaction, indicating that freight shipping companies should adopt strategies to 

maintain or enhance the satisfaction of their business customer to increase customer repurchase intention.  

Study also showed that relational performance and service quality are significant predictors of satisfaction. 

Wen and Huang (2007) investigated freight forwarders’ perceived satisfaction on service attributes of 

ocean carriers and their choice behaviors.  They found that transit time, frequency of sailing, record of cargo 

delay, freight rate and latent service quality factors were the significant variables influencing the choice of 

ocean carriers by freight forwarders.    

Muriphy, Paul R., Daley, James M (1997) studied on investigating selection Criteria for International 

Freight forwarders and found that “forwarder’s expertise” and “reliability of service” are the two most 

important selection factors. 

Recommendation to International Freight Forwarders Company. 

International Freight Forwarder Company should provide the best service (over standard in SERVQUAL, 

provide the quickly response or set up KPI in any matter related matter and solves all customers’ problems, 

attempt to build customer loyalty among shippers or build good relationships with customer, should be 
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 V. Kannan, S.K. Bose, N.G. Kannan (2011) showed that SERVQAL items are considered important in their 

carrier selection decision.  Low freight (cost) is the first ranked criterion and pricing flexibility is the second 

ranked one while the least important are physical facilities, on-line booking, and professional appearance and 

trade announcement. 

 Khanchitpol Yousapronpaiboon (2002) in his paper entitled “Improving service quality: SERVQUAL 

Instrumentation for Measuring Customer Expectations and perceptions, this study found that measuring service 

quality is quite different from measuring product quality and author advised testing of SERVQUAL instrument 

has been reliability of data from several services industries. 

 Perceived Service Quality 

 The study found that perceived service quality which are service, price, place, promotion, process, 

people and physical evidence has no significant relationship with customer satisfaction. 

 Wen and Huang (2007) investigated freight forwarders’ perceived satisfaction on service attributes of 

ocean carriers and their choice behaviors and found that transit time, frequency of sailing, record of cargo 

delay, freight rate and latent service quality factors were the significant variables influencing the choice of 

ocean carriers by freight forwarders.    

 Lu (2003) studied the perceptual difference between maritime firms and shippers in Taiwan with 

regard to the importance of and satisfaction with service attributes.  The results of the study indicated that the 

relative importance of service attributes differed between shippers and maritime firms.    

SERVQUAL 6 dimensions and Customer Satisfaction 

 This study explored that SERVQUAL 6 dimensions that reliability, assurance, tangibility, empathy, 

responsiveness and cost had the relationship with customer satisfaction. 

Nyeck, Morales, Ladhari and Pons, 2002 stated the SERVQUAL is a measuring tool “remains the most 

completes attempt to conceptualize and measure service quality” and found the main benefit by using the 

SERVQUAL as a measuring tool to examine numerous services industries. 

 Okay Tuna and Mustafa Silan, 1999 mentioned that “Freight transportation selection is of critical 

importance to the shippers in terms of achieving high customer service level, cost saving and efficiency in the 

overall supply chain” and found that reliability and the competence such as responding to complaints quickly, 

are most important factors, personal service and supporting activities. And  suggested in term of reliability and 
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           [7] Metin Celik, (2010) “A Key Decision-Making Process on Logistics Support to Merchant Ships Based 

on Operation Requirements: Marine Supplier Selection”, America Society of Naval Engineers, pp. 125-135 

  [8] Murphy, Paul R., Daley, James M., (1997) “Investigating Selection Criteria for International Freight 

Forwarders”, Transportation Journal, Vol. 37 Issue1 

  [9] Neil H. Border, G. Schwartz, (1994) “The Concept of the Marketing Mix”, Science in Marketing 

  [10] Robert  A. Howell, CMA, and Stephen  R. Soucy, (1990) “Customer Profitability”, An Article 

published in Management Accounting 

  [11] Ruth Banomyong and Nucharee Supatn, (2011) “Selecting logistics providers in Thailand: a 

shipper’s perspective”, European Journal of Marketing, Vol. 45 No.3 pp. 419-437 

  [12] Srinvas Durvasula, Steven Lysonski and Subhash C. Mehta, (1999) “Testing the SERVQUAL scale in 

the business- to-business sector: The case of ocean freight shipping service”, The Journal of Service Marketing, 

Vol. 13 No. 2, pp 132-150 

 [13] V.Kannan, S.K. Bose and N.G. Kannan (2011), “An evaluation of ocean container carrier selection 

criteria: an India shipper’s perspective” 

 [14] K. Yousapronpaiboon, (2002) “Improving Service Quality: SERVQUAL Instrumentation for Measuring 

Customer Expectations and Perceptions” 

 [15] K.  Yousapronpaiboon, (2002) “Measuring Service Quality in Fast Food Restaurants for five 

Dimensions of SERVQUAL; Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy and Tangible” 

 [16] Zeithamal, Parasuraman and Berry, (1990) “Delivering Quality Service; Balancing Customer 

Perceptions and Expectations” 

 [17] Zeithamal, Parasuraman and Berry, L.L. (1985) “A Conceptual model of service and its implication 
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[1]  Arlai P. and Koch M., “The Importance of Density-Dependent Flow and Solute Transport Modeling to simulate Seawater 

Intrusion into a Coastal Aquifer System”, International Symposium on Efficient Groundwater Resources Management, 
Bangkok, Thailand, February 16-21, 2009. 

 [2] Kaewkhao J., Udomkan N., Chewpraditkul W. and Limsuwan P.,  “Effect of Excess Bismuth on the Synthesis of Bismuth 
Silicate (Bi4Si3O12) Polycrystals”, International Journal of Modern Physics B, 23(5), 2009, pp.1-7. 
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avoiding turnover of their employees for running smoothly operation with shippers and acknowledge 

cooperation requirement as well, attempt to update all information in term of new service and technology for 

supporting their customers, International Freight Forwarders should enhance distribute channel for customer 

convenience purpose. 

Recommendation to Shipper Company 

 Shipper company should continuously update freight cost with others (many) freight forwarders 

(should have a list of freight forwarders on hand), should always compare with others freight forwarders, 

attempt to collect information about providing service quality of others international freight forwarders among 

others shippers for updating and sharing information regularly.  

Suggestions for further study 

The study is conducted only shippers including import and export who used International Freight 

Forwarder that refers to business to business (B2B). In order to develop the results from this study, it should 

follow some following directions. 

 The next studies should comparison between results of business to business (B2B) and business to 

customer (B2C), should study in other difference type of business apart from transportation field such as bank, 

hotel and hospitality or air plane. The next studies research should develop model another gap in SERVQUAL 

theory for getting different measure results of SERVQUAL studies. 
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The Development of Management Innovation to Elevate Handicraft OTOP Groups in Samutsakhon Province  

 
This research aims to (1) Develop appropriate conceptual framework for the development 

of management innovation to improve handicraft (Five-color Ceramics) OTOP groups in  
Samutsakhon (2) Investigate contexts and factors for the improvement of handicraft OTOP groups 
and (3) Consider approaches for the development of management innovation to improve 
handicraft OTOP groups. The researcher collected data with mixed research method, using both 
quantitative and qualitative, to reach the research objectives. The research samples comprises of 
the handicraft (Five-color Ceramics) OTOP producers and supporters of management and 
network for the OTOP groups.  

It is found that the overall factors related to the development of management innovation 
have a high score, with the Five Competitive Forces having the highest average score followed by 
the 7P's Services Marketing Mix and McKinsey 7's Framework. Other factors have the lowest 
average score. The results of multiple regression analyses indicate that 7P's Services Marketing 
Mix has the strongest effect in predicting the possibilities of the development of management 
innovation to elevate the handicraft (Five-color Ceramics) OTOP groups. Factors related to the 
development of management innovation are found to have statistically significant positive 
relationships with the development of management innovation product innovation. Thus, it is 
concluded that predictive equations from the multiple regression analyses between the factors 
related to the development of management innovation and the development of management 
innovation are congruent with the relationship analysis results between the factors related to the 
development of management innovation and the development of management innovation 
 

Keywords: Development of management innovation, Handicraft (Five-color Ceramics) OTOP 
groups 
 
1. บทนํา 
 

การพัฒนาประเทศที่ผานมานับตั้งแตไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 จนมาถึงฉบับปจจุบัน ถือได
วาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของทุกฝายในสังคมไทยที่ตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอมทั้งจากภายในและภายนอกประเทศในแตละชวงเวลามาโดยลําดับ
อยางตอเน่ือง โดยมีผลการพัฒนาประเทศที่เกิดขึ้นมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและทั้งที่ตองเผชิญปญหาอุปสรรคจนไมสามารถบรรลุ
เปาหมายที่วางไวได และในปจจุบันที่กระแสโลกาภิวัตนมีอิทธิพลอยางสูงตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก ซ่ึงสงผลทําใหระบบสังคมโลกมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการคาดการณและ
วางแผนลวงหนาทําไดยากกวาในอดีตที่ผานมา ดวยมีปจจัยทั้งในระดับขามรัฐ ระดับรัฐ และดับทองถิ่น ที่เขามากระทบตอการ
วางแผนที่ตองเปล่ียนแปลงใหทันตามการเปล่ียนไปของสภาพแวดลอมทางการบริหารที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ถือเปนโครงการที่สําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประชาชนในระดับฐาน
รากของประเทศที่ไดมีการดําเนินการสืบเน่ืองตอมาจากนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงในชวงเวลาน้ันประเทศไทยได
ดําเนินการแกปญหาสําคัญ 2 ประการ คือ (1) การหาแนวทางในการแกไขปญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจ และ (2) แนวทางการพัฒนา
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร มี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนากรอบแนวคิดที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP 
(เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร (2) ศึกษาบริบทแวดลอมและองคประกอบในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุม
หัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร และ (3) ศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการที่เหมาะสมกับการ
ยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยเชิงผสม โดยนําการวิจัย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเขามาใชในการทําวิจัยรวมกัน เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในการวิจัยแตละขอ สําหรับ
กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ผูประกอบการเบญจรงคในจังหวัดสมุทรสาคร และผูสนับสนุนการบริหารจัดการและการสนับสนุน
เครือขายของกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร  

ผลการศึกษาพบวา (1) กรอบแนวคิดที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม 
OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร ตัวแปรตนประกอบดวย Five Competitive Forces, McKinsey 7’s Framework , The 
7P’s service marketing mix, Outsourcing และ Integration สําหรับตัวแปรตามประกอบดวย Product innovation, 
Process innovation และ Market innovation (2) ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 101 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.30 
อยูในอําเภอกระทุมแบน คิดเปนรอยละ 86.10 เปนผูประกอบการหลัก คิดเปนรอยละ 60.40 มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 66.30 และสวนใหญเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียน OTOP คิดเปนรอยละ 69.30 ปจจัยที่
เก่ียวของกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการโดยรวมพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดย Five Competitive Forces มีคาเฉล่ีย
มากที่สุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี The 7P's Services Marketing Mix, McKinsey 7's Framework และแนวคิดเรื่องอ่ืนๆ มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด  ทั้งน้ี ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ พบวา The 7P’s service marketing mix เปนปจจัยที่มีอิทธิพลใน
การพยากรณความเปนไปไดของการพัฒนานวัตกรรมการจัดการฯ และยังพบวา The 7P’s service marketing mix เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกันในทางบวกกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาสมการพยากรณที่ไดจากการ
วิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ มีความสอดคลองกับผลวิเคราะหความสัมพันธ (3) ผลการวิจัยไดนํามาสูขอเสนอแนะดังน้ี (3.1) ควรมี
การสนับสนุนผูประกอบการเบญจรงคในดานตางๆ เชน การศึกษาดูงาน การจัดทําแผนกลยุทธในการดําเนินงาน การกําหนด
หลักเกณฑและราคามาตรฐานกลางของสินคา การพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง การสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน การเรียนรูเรื่อง
ใหมๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาตนเอง การอบรมเรื่องการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ การจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑเบญจรงค
พรอมลายละเอียด  
 
คําสําคัญ: การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ, กลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) 
 

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) 
จังหวัดสมุทรสาคร 

The Development of Management Innovation to Elevate Handicraft OTOP 
Group in Samutsakhon Province 
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โครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกเครือขายองคความรู (Knowledge-Based OTOP : KBO) สํานักงานพาณิชยจังหวัดไดสงเสริม
และพัฒนาทักษะการหาชองทางการตลาดสินคา หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดไดสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่น โดยสรางศูนยจําหนายและแสดงสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ เปนตน และเม่ือสอบถามขอมูลเบื้องตนจากกลุม 
OTOP ซ่ึงสวนใหญไดใหความเห็นตรงกันวา กิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐจัดขึ้นไมมีความสอดคลองกับความตองการของกลุม ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน แนวทางตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐจัดทําขึ้นไมไดมาจากความตองการของกลุม OTOP หรือแมกระทั่ง
วิธีการที่ใชในการยกระดับกลุม OTOP ขาดความสอดคลองกับศักยภาพของกลุม เปนตน แตอยางไรก็ตามจะพบอยูเสมอวา มี
องคการมากมายที่ประสบความสําเร็จและสามารถอยูรอดไดทามกลางกระแสของการเปล่ียนแปลงเพราะมีการสรางนวัตกรรมที่สราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคการ ซ่ึงนวัตกรรมที่กลาวถึงไดรวมถึงการสรางสรรคและนําเสนอผลิตภัณฑแปลกใหมใน
สินคาและบริการ รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ ซ่ึงจะสงผลดีตอการดําเนินงานขององคการโดยรวม ซ่ึงอาจกลาวไดวา นวัตกรรมได
กอใหเกิดประโยชนในหลายๆ ดานและนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพขององคการใหดีขึ้นอยางตอเน่ืองอีกดวย ดังน้ันแนวคิดเรื่องการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตกรรม OTOP จังหวัดสมุทรสาคร จึงมีประโยชนอยางยิ่งในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
สําหรับผูที่เก่ียวของในแตละดาน  

การแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัด
สมุทรสาคร จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องที่สอดคลองกับความตองการของกลุม OTOP ซ่ึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงเรื่องดังกลาว โดยมุงหวังใหเกิดแนวทางที่สามารถแกไขปญหาไดอยางตรงประเด็นและเปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหกลุม
หัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร สามารถพึ่งตนเองไดโดยอาศัยหนวยงานภายนอกนอยที่สุดหรือไมพึ่งพาเลย เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาที่เติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว นอกจากน้ีผลการวิจัยที่ไดจะถูกนําไปใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของ OTOP กลุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในดานตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมและนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามจุดมุงหมายของการพัฒนาประเทศ
ดวยโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 
2.1 เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP เบญจรงค

จังหวัดสมุทรสาคร 
2.2 เพื่อศึกษาบริบทแวดลอมและองคประกอบในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) 

จังหวัดสมุทรสาคร 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการที่เหมาะสมกับการยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัด

สมุทรสาคร 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานพื้นที่ จะทําการศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร   
3.2 ขอบเขตดานเน้ือหา ไดนําแนวคิดที่เก่ียวของกับ (1) สภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอกลุมหัตถกรรม OTOP 

(เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร โดยการนําแนวคิด Five Competitive Forces ของ Michael E. Porter มาใชในการศึกษา (2) 
สภาพแวดลอมภายใน โดยการนําแนวคิด McKinsey 7’s Framework ของ Robert Waterman, Tom Peter & Julien Phillips 
มาใชในการศึกษา (3) สวนประสมทางการตลาด โดยการนําแนวคิด The 7P’s service marketing mix ของ Graeme & Ensor 
มาใชในการศึกษา (4) แนวคิดเรื่องอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูบริหารระดับนโยบาย (Outsourcing และ Integration) และ (5) การ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการใน 3 ดานประกอบดวย Product innovation, Process innovation และ Market innovation 

3.3 ขอบเขตดานประชากร คือ (1) ผูประกอบการเบญจรงค (2) ตัวแทนหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในระดับนโยบายและการ
สนับสนุน และ (3) เครือขาย OTOP  

3.4 ขอบเขตดานเวลา ในการวิจัยครั้งน้ี ทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 
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ความสามารถในการแขงขันเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงสภาวการณเศรษฐกิจโลก และชวยใหประเทศไทยสามารถรักษา
เสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งดานอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจฐานรากได ดังน้ัน รัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โดยการมุงปรับฐานเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็งขึ้น เพื่อใหสามารถขยายตัวตอไปในอนาคตไดอยางมีคุณภาพบนฐานขององคความรูและ
การสรางสรรค (high performance, knowledge-based and creative economy) โดยมุงเนนไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในประเทศ เรียกวาเปนการพัฒนาแบบ dual track plus development model กลาวคือ มี
การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศโดยเสริมสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจในระดับรากหญา เพื่อแกไขปญหาความยากจน เปนการกระจายโอกาสในการประกอบอาชีพใหเกิดการ
สรางงาน สรางรายได ลดภาระคาใชจายเพื่อใหประชาชนสวนใหญของประเทศสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น ควบคูกับการเสริมสราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยางมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก รวมทั้งสามารถกาวสูเศรษฐกิจใหมอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการอํานวยการโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติไดจัดใหมีการดําเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion : OPC) เพื่อจัดทําฐานขอมูลผูผลิตและผูประกอบการสินคาหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ และการจัดระดับของการพัฒนาผลิตภัณฑ (1-5 ดาว) ที่จะนําไปสูการนําไปใชประโยชนในการกําหนดแผนการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหมีการคัดสรรทุกๆ 2 ป โดยในป พ.ศ.2553  มี
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน ดังน้ี (1) เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ (Product Level) ที่จะนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product 
Development) (2) เพื่อจัดระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑ (Profile) ที่จะใชในการทํางานเชิงบูรณาการของทุกฝายที่เก่ียวของ (3) เพื่อ
เสริมสรางคุณคาของผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับแกบุคคลทั่วไป จนสามารถใชเปนแหลงสรางรายไดและความเขมแข็งใหกับชุมชน 
และ (4) เพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

จังหวัดสมุทรสาครไดมีการกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาจังหวัด คือ “เปนศูนยกลางการผลิตอาหารทะเลเพื่อความเปนหน่ึงใน
ฐานะครัวของโลก เปนแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหม ทามกลางสภาพแวดลอมที่นาอยูอาศัย” โดยมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับแนวทางในการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไวในประเด็นยุทธศาสตร คือ การเปนครัวของโลกในดาน
อาหารทะเลและการเกษตร ในกลยุทธที่ 4 เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาภูมิปญญาทองถิ่นและ OTOP ใหไดมาตรฐาน และทั้งน้ี
จากการเขารวมโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทยของจังหวัดสมุทรสาครในป พ.ศ.2553 พบวา ผูผลิตสินคาหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไดรับคัดสรร รวมจํานวน 86 ราย ประกอบดวย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จํานวน 35 ราย อําเภอบานแพว 
จํานวน 8 ราย และอําเภอกระทุมแบน จํานวน 43 ราย โดยพบวา สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในภาพรวมไดระดับดาวจํานวน
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนที่ไดรับคัดสรรในครั้งกอน (ป พ.ศ.2549) โดยเปรียบเทียบเปนตารางไดดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย (OTOP Product Champion: OPC) ระหวางป 

พ.ศ. 2549 กับป พ.ศ. 2553 
 

 2549 (98 ราย) 2553 (86 ราย) 
ระดับดาว 

รวม 
ระดับดาว 

รวม 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

เมืองสมุทรสาคร 5 13 11 7 2 38 6 17 4 4 4 35 
กระทุมแบน 2 11 24 5 0 42 8 15 13 6 1 43 
บานแพว 1 3 6 8 0 18 1 6 0 1 0 8 

รวมจํานวน 8 25 43 20 2 98 15 38 17 11 5 86 
 
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (2553) 

 
จากปรากฏการณดังกลาวไดชี้ใหเห็นถึงแนวโนมดานศักยภาพของผูผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในจังหวัดสมุทรสาครที่

ลดลง ทั้งที่หนวยงานที่เก่ียวของทั้งหลายตางไดพยายามจัดทํากิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อสนับสนุนใหผูผลิตสินคาหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑมีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไดสนับสนุนใหมีการดําเนินงาน
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6  “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 
 

1. Threat of New Entrants หมายถึง อุปสรรคและภัยคุกคามของผูประกอบการเดิมในอุตสาหกรรมที่เกิดจาก
ผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรม และมีแนวโนมทีจ่ะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม ซ่ึงสงผลใหเกิดการแขงขันอยาง
หลีกเล่ียงมิได โดยวัดไดจากเรื่อง (1) ผลิตภัณฑไดรับความสนใจในการลงทุนจากผูประกอบการรายใหมมากขึ้น (2) การมีตนทุนที่
เพิ่มสูงขึ้น (3) การมียอดขายในภาพรวมที่มีมูลคาลดลง และ (4) นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐที่ทําใหเกิดคูแขงรายใหมๆ 
เพิ่มขึ้น 

2. Bargaining Power of Suppliers หมายถึง อํานาจการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ซ่ึงหาก Suppliers 
มีอํานาจตอรองมาก ก็ยอมสงผลตอตนทุนและกําไรของผูประกอบการ โดยวัดไดจากเรื่อง (1) ความยากของการหาวัตถุดิบทดแทน 
(2) Suppliers มีจํานวนนอยราย (3) วัตถุดิบที่มีราคาแพง และ (4) จํานวนผูผลิต/ผูจัดหาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผันตัวเองมาเปน
ผูประกอบการเพิ่มขึ้น 

3. Bargaining Power of Buyers หมายถึง อํานาจตอรองของลูกคาที่มีอิทธิพลตอการกําหนดราคาผลิตภัณฑของ
ผูประกอบการใหถูกลง หรือมีอิทธิพลในการตอรองใหผูประกอบการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑใหสูงขึ้น ทั้งน้ี ถาลูกคามีอํานาจ
ตอรองหรือมีอิทธิพลสูงมากเทาใดก็ยอมทําใหผูประกอบการมีกําไรลดลง เพราะมีตนทุนในการดําเนินงานที่สูงขึ้น โดยวัดไดจากเรื่อง 
(1) ลูกคามีแหลงซ้ือผลิตภัณฑจากผูประกอบการไดหลายราย (2) มีขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับตนทุน (3) การซ้ือในปริมาณที่มาก และ 
(4) ผลิตภัณฑสวนใหญมีมาตรฐานเดียวกัน 

4. Threat of Substitutes หมายถึง ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน โดยการเขามาของสินคาทดแทนจะสงผลกระทบตอสวน
แบงทางการตลาดของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมใหหายไป เน่ืองจากลูกคาเดิมบางสวนอาจหันไปใชสินคาทดแทนดวยสาเหตุหลาย
ประการ เชน ราคาสินคา ความนาสนใจของสินคาทดแทน การชวงชิงสวนแบงทางการตลาด และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคของลูกคา เปนตน โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การมีสินคาทดแทนประเภทอ่ืน (2) การประเมินสถานการณของผูประกอบการ  
(3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา และ (4) ราคาของสินคาทดแทนอยูในระดับต่ํากวา 

5. Rivalry Among Existing Firms หมายถึง ระดับความเขมขนของการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ซ่ึงการแขงขันที่รุนแรง
ไมเปนผลดีตอผูประกอบการที่อยูในอุตสาหกรรม เพราะจะทําใหสวนแบงในตลาดลดลง โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมลดลง (2) ตนทุนในการเก็บรักษาสูง (3) ผลิตภัณฑของผูประกอบการแตละรายมีความแตกตางกันในสายตาลูกคา และ 
(4) คูแขงขันซ่ึงมีกลยุทธที่หลากหลาย 

 
4.3 McKinsey 7’s Framework  

Jr., Robert H. Waterman, Thomas J. Peters. & Phillips, Julien R. (1980, p. 14-26) ไดรวมกันศึกษาถึง
องคประกอบหรือปจจัยภายในองคการที่สงผลตอระดับประสิทธิภาพในการทํางาน และเสนอวา ประสิทธิภาพขององคกรเกิดจาก
ความสัมพันธของปจจัยภายในองคการ รวม 7 ประการ ที่มีความสัมพันธและสอดคลองกันในเชิงการบริหารงาน เพื่อชวยใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานและบรรลุผลสําเร็จขององคการอยางมีคุณภาพ โดยเรียกปจจัยดังกลาววา McKinsey 7’s Framework 
ซ่ึงประกอบดวย  

1. Strategy หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการขององคการที่มีความตอเน่ือง ในการพิจารณากําหนดกลวิธีที่เหมาะสมตอ
บริบทการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงประกอบไปดวยการวิเคราะหและทบทวนสถานการณ การกําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน การตัดสินใจกําหนดแผนงานการดําเนินงานหลักและการควบคุมโดยรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายในระยะยาวขององคกร และกอใหเกิดคุณคาที่ยั่งยืน โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การวางแผน
การดําเนินการอยางตอเน่ือง (2) การกําหนดเปาหมาย ทิศทางอยางชัดเจน (3) ใหความใกลชิดกับลูกคาเพื่อใหทราบความตองการที่
แทจริง และ (4) การมุงพัฒนาผลิตภัณฑที่ตนมีความเชี่ยวชาญ 

2. Structure หมายถึง เกณฑหรือโครงสรางที่กําหนดผังการทํางานและการประสานงานขึ้นมาจากแผนกลยุทธ ขนาดของ
องคการรวมไปถึง การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ซ่ึงการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจ ถือเปนองคประกอบ
สําคัญที่ชวยใหผูปฏิบัติเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซอนหรือขัดแยงในหนาที่ รวมถึงชวยใหบุคลากรไดทราบถึง
ขอบเขตและความรับผิดชอบ เกิดความสะดวกในการติดตอประสานงาน ทั้งยังทําใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ซ่ึงจะทําใหการทํางานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอีกดวย โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การ
จัดแบงฝายงานในการดําเนินการ (2) การมอบอํานาจในการตัดสินใจ (3) การตัดสินใจแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว และ (4) การ
ติดส่ือสาร/ประสานงานที่รวดเร็ว 
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4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

4.1 นวัตกรรม 
จากการศึกษาพบวา การพัฒนานวัตกรรมขององคการมีความสําคัญอยางมาก เน่ืองจากจะทําใหองคการสามารถสรางความ

ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน และชวยใหอยูรอดอยางยั่งยืนไดในอนาคตตอไป ทั้งน้ี นวัตกรรมเปนเสมือนการตอยอดความคิดและ
สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อใหเกิดคุณคาสูงสุดตอการดําเนินกิจกรรมของผูประกอบการเบญจรงคได ดังน้ัน นวัตกรรมจึงเปน
เสมือนหน่ึง “เข็มทิศชี้นํา” ในการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการเบญจรงค ซ่ึงจะชวยใหเกิดการวิจัยและการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพสินคาใหสูงขึ้น และจากการศึกษาพบวาประเด็นสําคัญที่บงชี้
ถึงความเปนนวัตกรรมตามมุมมองของผูประกอบการเบญจรงคในจังหวัดสมุทรสาคร สรุปไดวา นวัตกรรมของผูประกอบการ
ผลิตภัณฑเบญจรงคควรประกอบดวย 3 ตัวแปร ดังน้ี  

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานของผูประกอบการเบญจรงคในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ
เบญจรงคใหมีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใหบริการของผูประกอบการที่สอดคลองตรงกับความ
ตองการของลูกคา ซ่ึงจะชวยใหลูกคารูสึกคุมคา มีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ และเปนการชวยสรางความพึงพอใจของลูกคาไดใน
ระดับสูงอีกดวย โดยวัดไดจากเรื่อง (1) ผลิตภัณฑของผูประกอบการมีคุณภาพสูงขึ้น (2) การใหความสนใจในผลิตภัณฑของลูกคา 
(3) ผลิตภัณฑเบญจรงคที่ไดพัฒนาขึ้นใหมมียอดจําหนายสูงกวาของเดิม (4) ผลิตภัณฑถูกลอกเลียนแบบจากผูประกอบการรายอ่ืน 
และ (5) ผลิตภัณฑเบญจรงคไดรับการยอมรับวามีเอกลักษณเฉพาะตัว 

2. นวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานของผูประกอบการเบญจรงคในการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ที่
เก่ียวของกับกระบวนการผลิต ตั้งแตเริ่มตนสรางสรรคผลิตภัณฑจนกระทั่งไดผลิตภัณฑออกมา โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการ ซ่ึงจะชวยใหผูประกอบการไดประโยชนสูงสุดในแงของการลดตนทุน และการสราง
มูลคาเพิ่มของสินคา สําหรับลูกคาจะไดรับประโยชนในแงของคุณภาพของสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น และมีความสอดคลองตรงกับความ
ตองการเพิ่มมากขึ้น โดยวัดไดจากเรื่องดังน้ี (1) มีระบบการควบคุมที่ชวยใหการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทําไดงายขึ้น (2) ตนทุน
ราคาผลิตภัณฑตอหนวยลดลง หรือผลิตภัณฑเบญจรงคมีมูลคาจําหนายเพิ่มสูงขึ้นโดยใชตนทุนเทาเดิม (3) มีการลดระยะเวลาการ
ผลิตใหลดนอยลง หรือใชระยะเวลาเทาเดิมแตสามารถผลิตเบญจรงคไดเพิ่มมากขึ้น (4) มีการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับ
กระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น (5) มีการจัดระบบการบริหารงานอยางเปนสัดสวน เชน การเงิน วัตถุดิบ การจัดสงสินคา 
การตลาด เปนตน และ (6) มีการพัฒนากระบวนการผลิตเบญจรงควิธีใหมๆ ที่ชวยใหผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น 

3. นวัตกรรมการตลาด หมายถึง แนวทางการดําเนินงานของผูประกอบการเบญจรงคในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสราง
ยอดจําหนายสินคาและสรางมูลคาเพิ่มในการจําหนายเบญจรงค ทั้งน้ี รูปแบบการดําเนินการดังกลาวอาจเปนการสรางตลาดลูกคา
กลุมใหมๆ เชน ลูกคาที่ส่ังผลิตสินคาที่ระลึกตามเทศกาล เบญจรงคชนิดพิเศษที่มีมูลคาสูง เปนตน หรืออาจเปนการขยายลูกคากลุม
เดิมใหมีความตองการส่ังซ้ือเพิ่ม และรวมถึงการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเกาก็ได เชน การลด แจก แถม การสราง
สินคาและบริการรูปแบบใหมๆ เปนตน โดยวัดไดจากเรื่องดังน้ี (1) วิธีการทําตลาดลูกคากลุมใหมๆ ที่ยังไมมีใครคนพบ (2) การสราง
ผลิตภัณฑ หรือบริการที่ไมซํ้ากับคูแขง เพื่อชวยใหลูกคาตัดสินใจเลือกไดงายขึ้น (3) การเพิ่มชองทางและผลประโยชนใหแกลูกคา ซ่ึง
ชวยใหมีกลุมลูกคาเพิ่มจากเดิม (4) การสนับสนุนจากสวนราชการในการเขาถึงลูกคากลุมใหมๆ และ (5) มีการพัฒนาชองทางการจัด
จําหนาย เชน การออกแบบตกแตงหนาราน การสราง website แสดงสินคา 

4.2 Five Competitive Forces  
Micheal E.Porter (1985, p.88-93) กลาวไดวา การวิเคราะหปจจัยหรือสภาพการแขงขันในทุกธุรกิจจะทําใหทราบถึงที่มา

ของความรุนแรงในการแขงขันและอิทธิพลอันเกิดจากภาวะการแขงขันเหลาน้ี การวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของทั้งภายในและ
ภายนอก ลวนแลวแตมีความจําเปนสําหรับการจัดทํากลยุทธขององคการ เน่ืองจากองคการจะไมสามารถจัดทํากลยุทธไดหากไม
เขาใจถึงลักษณะที่สําคัญของปจจัยตางๆที่เก่ียวของกับการแขงขัน สําหรับในการวิเคราะหสภาวะของการแขงขันในอุตสาหกรรม
ตางๆ Porter ไดเสนอแนวคิดวา ทุกองคการที่เขาสูตลาดการคาขายลวนแลวแตมีกลยุทธในการแขงขันเปนของตนเอง ไมวาจะโดย
เปดเผยหรือปกปดก็ตาม แตอยางไรก็ตามการแขงขันในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดถูกกําหนดโดยปจจัยสําคัญทั้ง 5 ประการ ซ่ึงตางก็
สงผลตอสภาวะในการแขงขัน โดย Porter เรียกปจจัยทั้งหมดรวมกันวา Five Competitive Forces ทั้งน้ี การวิเคราะหปจจัยหรือ
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมทั้ง 5 ประการ เพื่อใหทราบขอมูลที่เก่ียวของ และระดับความรุนแรงในการแขงขัน รวมถึงอิทธิพล
อันเกิดจากภาวะการแขงขันที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะนําไปสูการจัดทํากลยุทธขององคการไดอยางเหมาะสม โดยมีประเด็นในการวิเคราะหดังน้ี 
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สงเสริมการตลาด (2) การส่ือสารเพื่อใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ (3) การติดตอส่ือสารระหวางผูประกอบการและลูกคา และ 
(4) การสรางความรูสึกที่ดีตอผลิตภัณฑ 

5. People หมายถึง พนักงานในอุตสาหกรรมซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการผลิตสินคา ทั้งน้ี ผูประกอบการมีหนาที่
ตั้งแตการคัดเลือก การพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการทํางาน การจูงใจใหทํางาน และการมอบหมาย
ภารกิจที่เหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหผลการดําเนินการประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยวัดไดจากเรื่อง (1) พนักงานมี
ความรู ความชํานาญในสายงาน (2) ทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนา (3) การสรางแรงจูงใจในการทํางาน และ (4) มีทัศนคติที่ดี
ตองาน 

6. Place หมายถึง กระบวนการใหบริการ หมายถึง กระบวนการวางระบบและออกแบบใหการทํางานมีลําดับขั้นตอนที่
อํานวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงาน และลูกคาไดมากที่สุด ซ่ึงอาจดําเนินการในเรื่องการลดขั้นตอน การจัดระบบของการไหลของ
การใหบริการใหมีอุปสรรคนอยที่สุด เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดมากที่สุด โดยวัดไดจากเรื่อง (1) วิธีการทํางานที่อํานวย
ความสะดวก (2) การลดขั้นตอนใหเกิดความรวดเร็ว (3) การพัฒนากระบวนงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ (4) การแกไขปญหา
ใหลูกคา 

7. Physical Evidence and Presentation หมายถึง ภาพลักษณ หรือส่ิงที่ลูกคาสามารถเห็นไดโดยงายทางกายภาพ และ
เปนส่ิงที่ส่ือใหลูกคาไดรับรูถึงภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย ซ่ึงจะชวยใหลูกคารับรูและเขาใจถึงภาพลักษณของ
ผลิตภัณฑรวมถึงเกิดความเชื่อม่ันตอผลิตภัณฑมากขึ้น โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การออกแบบสถานที่ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ (2) 
การสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑ (3) การสรางความเชื่อม่ันตอผลิตภัณฑ และ (4) การจัดวางรูปแบบผลิตภัณฑที่สงผลตอการ
ตัดสินใจของลูกคา 

 
4.5 แนวคิดเร่ืองอื่นๆ  

ไดจากจากทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดตามแนวคิดของนักวิชาการอ่ืนๆ ทําใหพบวาแตละแนวคิด
เกิดจากการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่ไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสําคัญที่นาจะเปนแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพ
ภายในองคการของกลุมผูประกอบการเบญจรงค และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  ซ่ึง
ประกอบดวย 

1. Outsourcing หมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือกลยุทธของการบริหารงานรูปแบบหน่ึง โดยสงตอกิจกรรมที่ไมใชธุรกิจหลัก 
หรือกระบวนการบางกระบวนการที่เปนธุรกิจหลัก ซ่ึงองคการเคยปฏิบัติเอง โดยเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี พนักงานบางสวน 
อาจสงตอทั้งหมดที่กลาวมาหรือบางสวนใหกับผูใหบริการจากภายนอกซ่ึงมีความชํานาญและมีความพรอมมากกวาเปนผูดําเนินการ
ให โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การใหคําปรึกษา (2) การพัฒนาตลาด (3) การจัดระบบบริหารงาน และ (4) การประเมินผลงาน 

2. Integration หมายถึง การนําเอาศาสตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีความสัมพันธเก่ียวของกันมาผสมผสานเขาดวยกันให
กลมกลืนเปนเน้ือเดียวกัน จนมีความสมบูรณครบถวนในตัวเอง เพื่อนํามาใชประโยชนในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การสนับสนุนผูประกอบการ (2) การรวมกันบูรณาการอยางเปนระบบ (3) การสนับสนุนให
ผูประกอบการรวมมือกัน และ (4) การสนับสนุนความรูทางวิชาการ 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

5.1 วิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาใชการวิจัยเชิงผสม (Mixed methods research) โดยนําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) และเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผสมผสานเขาดวยกัน และในการวิจัยครั้งน้ีจะศึกษาตัวแปรดวยการวิจัย 
เชิงคุณภาพกอนเพื่อใหไดประเด็นที่ชัดเจน และเหมาะสมในการศึกษา จากน้ันจึงนําประเด็นที่ไดมาศึกษาในเชิงปริมาณ และศึกษา
ขอมูลในเชิงลึกดวยการวิจัยเชิงคุณภาพอีกครั้งหน่ึง เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือและมีนํ้าหนักมากยิ่งขึ้น 

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งน้ีแบงเปน 3 ชวง ผูวิจัยไดสํารวจกลุมประชากรที่เก่ียวของกับประเด็นการวิจัยในแตละชวง ดังน้ี 
1. การวิจัยในชวงที่ 1 
ผูวิจัยไดสืบคนขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อใหไดขอมูลที่เก่ียวของกับการพัฒนากรอบแนวคิดที่

เหมาะสมสําหรับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งน้ี จากขอมูล
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3. Systems หมายถึง ระบบการปฏิบัติงานทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการภายในองคการ ซ่ึงระบบการปฏิบัติงานของ
องคการจะเปนการรวบรวมองคประกอบที่สําคัญทั้งหลายที่เก่ียวของกับการบรรลุผลสําเร็จ เพื่อนํามาจัดลําดับขั้นตอนในการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสําหรับการบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว สําหรับการจัดระบบการทํางานในองคการมักประกอบดวย 
ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) เปนตน เพื่อชวยใหผูปฏิบัติสามารถ
ขับเคล่ือนกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การดําเนินงานอยางเปนขั้นตอนที่ชัดเจน (2) การตรวจสอบ
ขอผิดพลาดไดโดยงาย (3) การพัฒนาระบบ วิธีการดําเนินงาน และ (4) การดําเนินงานที่รวดเร็ว 

4. Style หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารโดยการนํา/สรางคุณคา ความเชื่อ และคานิยมที่มี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะขององคการมาเปนปรัชญาหรืออุดมการณในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ ทั้งน้ี 
คุณคา ความเชื่อ และคานิยมดังกลาวจะเปนส่ิงที่กําหนดทิศทางเพื่อใหการดําเนินงานขององคการเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยวัด
ไดจากเรื่อง (1) การสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน (2) การดูแลพนักงานในดานตางๆ (3) การชวยเหลือในการดําเนินงาน และ  
(4) มีวิสัยทัศนโดยมองถึงผลประโยชนระยะยาว 

5. Staff หมายถึง ทรัพยากรบุคคลขององคการ ซ่ึงถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมขององคการ และ
องคการจะประสบความสําเร็จไดเพียงใดขึ้นอยูกับสมาชิกเปนสําคัญ ดังน้ัน องคการจึงจําเปนตองดําเนินการพัฒนาใหสมาชิก
กลายเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่องคการ
ตองการได โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การเปดโอกาสใหพนักงานมีอิสระในการทํางาน (2) การใชเทคนิคจูงใจพนักงาน (3) จํานวน
พนักงาน และ (4) ศักยภาพของพนักงาน 

6. Skills หมายถึง ความสามารถที่สมาชิกจําเปนตองมีในการปฏิบัติงาน เพื่อชวยใหเกิดมีประสิทธิภาพในการทํางานตาม
วัตถุประสงคขององคการ โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะ (2) คุณภาพของผลงานที่ออกมา (3) การให
ความสําคัญตอคุณภาพของผลงาน และ (4) ความยุติธรรมของคาแรงตามคุณภาพของงาน 

7. Shared values หมายถึง ขอกําหนดในการประพฤติปฏิบัติรวมกันของสมาชิกในองคการ เพื่อใชเปนเครื่องกระตุนและ
โนมนาวใจใหสมาชิกเกิดความกระตือรือรนในการประพฤติปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การสงเสริมใหพนักงานมี
ความเชื่อรวมกัน (2) มีการดําเนินการในทิศทางเดียวกัน (3) ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน และ (4) ความเชื่อและคานิยมที่มีรวมกัน 

 
4.4 The 7P’s service marketing mix  

จากทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดตามแนวคิดของนักวิชาการอ่ืนๆ ทําใหพบวาแตละแนวคิดมีสวน
ประสมทางการตลาดที่แตกตางกันออกไป ตั้งแต 4 องคประกอบ ไปจนถึง 15 องคประกอบ (4Ps ถึง 15 Ps) ในการศึกษาครั้งน้ี จึง
นําแนวคิด The 7P’s service marketing mix ซ่ึงเปนแนวคิดสวนประสมการตลาดรวม 7 ประการ ที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ภาค
ธุรกิจนํามาใชเปนเครื่องมือที่ใชในการจัดการการตลาด เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและสามารถทําใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย  

1. Product หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยผูประกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจ และทําใหลูกคาเห็นวาผลิตภัณฑมีประโยชน และมีความคุณคาเม่ือตองตัดสินใจซ้ือ โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การ
สรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ (2) การสรางอัตลักษณของผลิตภัณฑ (3) การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ และ (4) การพัฒนา
ตราสินคา 

2. Price หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ โดยลูกคาไดมีการเปรียบเทียบแลวเห็นวาคุณคาของ
ผลิตภัณฑที่ตนจะไดรับมีมูลคาคุมคาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑ จึงทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือ โดยวัดไดจากเรื่อง (1) คุณคาของ
ผลิตภัณฑ (2) ระดับราคาที่ลูกคาสามารถซ้ือได (3) กลยุทธการตั้งราคา (4) การพิจารณาจากตนทุนของผลิตภัณฑ 

3. Process หมายถึง ชองทางของผูประกอบการในอุตสาหกรรม ประกอบดวยกลุมของบุคคลและธุรกิจซ่ึงเก่ียวของกับการ
เคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากแหลงผลิตไปยังตลาดเปาหมาย หรือกลุมลูกคา โดยวัดไดจากเรื่อง (1) สถานที่จัดจําหนาย
ผลิตภัณฑ (2) การจัดตกแตงสถานที่จําหนายผลิตภัณฑ (3) การจัดทํา website เพื่อเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑ และ (4) การสนับสนุน
ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ  

4. Promotion หมายถึง กิจกรรมที่สรางสรรคขึ้นมามีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนตัวกระตุนและดึงดูดลูกคาใหเขามาสนใจตัว
ผลิตภัณฑ ซ่ึงจะชวยใหมีกิจกรรมการซ้ือขายผลิตภัณฑมากขึ้นในชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยวัดไดจากเรื่อง (1) การจัดกิจกรรม
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28 ขอ (3) The 7P's Services Marketing Mix จํานวน 28 ขอ และ (5) แนวคิดเรื่องอ่ืนๆ (Outsourcing และ Integration) 
จํานวน 8 ขอ 

สวนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร 
(นวัตกรรมผลิตภัณฑ, นวัตกรรมกระบวน และนวัตกรรมการตลาด) จํานวน 16 ขอ  

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม  
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.1 ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นที่นาสนใจในตัวแปรตนและตัวแปร ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อนํามาสราง
แบบสัมภาษณสําหรับเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

2.2 นํารางแบบสัมภาษณเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรับขอแนะนําและนํามาปรับปรุงและตอบประเด็นคําถาม
หลักของการวิจัย ประกอบดวยขอคําถามที่เก่ียวกับ (1) องคประกอบที่สําคัญในการบริหารจัดการที่สงผลเชิงบวกตอการยกระดับ
เครือขาย OTOP ใหมีศักยภาพสูงขึ้น (2) ปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการยกระดับเครือขาย OTOP ใหมีศักยภาพสูงขึ้น  
(3) รูปแบบวิธีการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมตอการยกระดับกลุม OTOP ใหมีศักยภาพสูงขึ้น และ (4) เปาหมายในอนาคตของ
อุตสาหกรรมเบญจรงค และแนวทางในการดําเนินงาน 

 
6. ผลการวิจัย 

6.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1  
เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) 

จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงผูวิจัยไดใชการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระที่เหมาะสมกับการวิจัยครั้งน้ี 
คือ ปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร 
ประกอบดวย (1) Five Competitive Forces ของ Michael E. Porter (2) McKinsey 7’s Framework ของ Robert 
Waterman, Tom Peter & Julien Phillips (3) The 7P’s service marketing mix ของ Graeme & Ensor และ (4) แนวคิด
เรื่องอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูบริหารระดับนโยบาย (Outsourcing และ Integration) สําหรับตัวแปรตามที่เหมาะสมกับการวิจัย
ครั้งน้ี คือ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร ใน 3 ดาน
ประกอบดวย (1) Product innovation (2) Process innovation และ (3) Market innovation  

6.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2  
เพื่อศึกษาบริบทแวดลอมและองคประกอบในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP  

(เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงผูวิจัยไดใชการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวา 
1. ปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการโดยรวมพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดย Five Competitive 

Forces มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี The 7P's Services Marketing Mix, McKinsey 7's Framework และ
แนวคิดเรื่องอ่ืนๆ มีคาเฉล่ียนอยที่สุด โดยมีรายละเอียดในแตละตัวแปร ดังน้ี 

1.1 Five Competitive Forces ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยมีดาน Bargaining Power of Suppliers มี
คาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาตามลําดับคือ ดาน Rivalry among Existing Firms ดาน Threat of Substitutes ดาน Bargaining 
Power of Buyers และดาน Threat of new Entrants มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

1.2 McKinsey 7's Framework ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยมีดาน strategy มีคาเฉล่ียมากที่สุด 
รองลงมาตามลําดับคือ ดาน system ดาน structure ดาน skill ดาน staff ดาน style และดาน shared values มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

1.3 The 7P's Services Marketing Mix ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยมีดาน Product มีคาเฉล่ียมากที่สุด 
รองลงมาตามลําดับคือ ดาน Process ดาน Place ดาน Price ดาน Promotion ดาน Physical Evidence and Presentation 
และดาน People มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

1.4 แนวคิดเรื่องอ่ืนๆ ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยมีดาน Integration มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ 
ดาน Outsourcing มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

2. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก โดยดาน Market innovation มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน Product innovation และดาน Process 
innovation มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 
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ที่ไดพบวา กลุมตัวอยางที่สามารถใหขอมูลไดอยางตรงประเด็น และเหมาะสมกับการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยแบงเปน 2 กลุม คือ 
(1) ผูประกอบการเบญจรงคทีเ่ปนสมาชิกเครือขาย OTOP จังหวัดสมุทรสาคร และประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเบญจรงค 
จํานวน 5 คน ไดแก (1.1) นายสมชาย  นุชบุษบา “นุชบุษบาเบญจรงค” (1.2) นายวิฑูรย  เจียวเจริญ “บุราณเบญจรงค” (1.3) นาง
จิตตติมา  ทองบอ “จิตตติมาเบญจรงค” (1.4) จ.อ.อนันตนัฏฐ  มวงเผือก "ศูนยฝกวิชาชีพเครื่องเบญจรงคตําบลนาดี" และ  
(1.5) นางอุไร แตงเอ่ียม “กลุมเบญจรงคดอนไกดี” โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณสวนบุคคล และการสืบคนขอมูลจากเอกสาร  
(2) ตัวแทนหนวยงานที่ เ ก่ียวของทั้งในระดับนโยบายและการสนับสนุน ไดแก (2.1) รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร  
(2.2) ประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร (2.3) พาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร และ (2.4) พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการเขาประชุมในโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของในวาระตางๆ และการสัมภาษณสวนบุคคล 

2. การวิจัยในชวงที่ 2 
กลุมตัวอยางคือ ผูประกอบการเบญจรงคในจังหวัดสมุทรสาครทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไมขึ้นทะเบียน OTOP ในปงบประมาณ 

2553 ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยจําแนกเปนรายอําเภอ ดังตาราง 
 

อําเภอ 
จํานวน 

ผูประกอบการหลัก1 
จํานวน 

ผูประกอบการยอย2 
จํานวนผูประกอบการ 

โดยประมาณ 
เมืองสมุทรสาคร 6 10-15  20 
กระทุมแบน 54 60-70  120 
บานแพว 1 3-5  5 

รวม 61 70-90  145 
 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (2554) 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากผูประกอบการหลักทุกราย จํานวน 61 ราย และผูประกอบการยอย จํานวน 40 ราย 

โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ในการเก็บขอมูล 
3. การวิจัยในชวงที่ 3 
กลุมตัวอยางคือ ผูประกอบการเบญจรงคและผูที่เก่ียวของกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการที่เหมาะสมกับการยกระดับ

กลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร โดยจําแนกตามมุมมองในการบริหารจัดการ ดังน้ี (1) มุมมองของการบริหาร
กลุม คือ นางอุไร แตงเอ่ียม “ประธานกลุมเบญจรงคดอนไกด”ี (2) มุมมองของผูประกอบการ คือ นายวิฑูรย  เจียวเจริญ “เจาของ
บุราณเบญจรงค” (3) มุมมองของการบริหารจัดการและการสนับสนุนเครือขาย คือ นายบุญชู  ประกอบทรัพย “ประธานเครือขาย 
OTOP จังหวัดสมุทรสาคร” นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน OTOP สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี
ประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของไมนอยกวา 5 ป และผูประกอบการเครือขาย OTOP จังหวัดสมุทรสาคร 

5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย  
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 

1.1 แบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถาม 4 สวน ไดแก 
สวนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย (1) เพศ ไดแก ชาย และ

หญิง (2) อําเภอ ไดแก เมืองสมุทรสาคร กระทุมแบน และบานแพว (3) ประเภทการดําเนินงาน ไดแก ผูประกอบการหลัก และ
ผูประกอบการยอย (4) ระดับการศึกษา ไดแก มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ และปริญญาตรี 
(5) การขึ้นทะเบียน OTOP ไดแก ขึ้นทะเบียน และไมขึ้นทะเบียน 

สวนที่ 2 องคประกอบที่สงผลตอการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตกรรม OTOP จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 4 ตัวแปร ประกอบดวย (1) Five Forces Model จํานวน 20 ขอ (2) McKinsey 7's Framework จํานวน  

                                                        
1 ผูประกอบการเบญจรงคที่ขึ้นทะเบียน OTOP ของจังหวัดสมุทรสาคร 
2 ผูประกอบการเบญจรงคที่ไมขึ้นทะเบียน OTOP ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยดําเนินกิจการในลักษณะรับจางผลิตผลงานตามที่ส่ัง 
ผลิตผลงานบางสวน )เขียนลาย (ซ่ึงตัวเลขจํานวนผูประกอบการเปนตัวเลขประมาณการ เพราะบางชวงที่มีการจางงานมากจะมี
ผูประกอบการเพิ่มขึ้น และบางชวงที่ มีการจางงานนอยผูประกอบการจะไปทําอาชีพอ่ืนแทน 
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ใชในการบริหารงาน ไมมีหลักการที่เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนแนนอน เพราะสวนใหญเปนเครือญาติ จึงมีการจัดสวัสดิการเต็มที่ 
และใหความเปนอิสระในการสรางสรรคผลงาน (5) วิธีการบริหารพนักงาน เน่ืองจากพนักงานสวนใหญเปนเครือญาติกับ
ผูประกอบการ จึงใชการส่ือสารแบบไมเปนทางการในการกําหนดแนวทางในการทํางาน และมีการจายคาแรงตามแตที่ไดมีการตกลง
กัน (6) วิธีการพัฒนาทักษะของพนักงาน มีบางตามความจําเปนที่เก่ียวของกับการทํางาน แตสวนใหญจะอาศัยการสนับสนุนจาก
หนวยงานราชการ และ (7) วิธีการจูงใจใหพนักงานมีอุดมการณรวมกันในการทํางาน จะใชความสัมพันธสวนตัวเปนหลักในการจูงใจ
พนักงานใหมีความเห็น และทํางานในแนวทางที่กําหนด 

2.2 ผูประกอบการ โดยบุราณเบญจรงคไดใหความเห็นในแตละประเด็นดังน้ี (1) กลยุทธที่สําคัญในการดําเนินกิจการคือ 
การพัฒนากระบวนงานทั้งระบบใหสัมพันธกันแบบมืออาชีพ โดยเนนความชัดเจนในการดําเนินการทุกขั้นตอน (2) การแบงกลุม/
แผนกในการบริหารงาน ตองมีการกําหนดบทบาทหนาทีใ่หชัดเจน และมีวิธีการที่ชวยใหพนักงานสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ (3) 
แนวทางในการพัฒนาระบบงาน โดยเนนความเรียบงายในการทํางาน และตองมีการส่ือสารอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดความเขาใจได
ตรงกัน รวมถึงจะใชเครื่องมือเทาที่จําเปนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงาน (4) เทคนิคที่ใชในการบริหารงาน ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาระบบ โดยมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองภายใตความเห็นชอบรวมกันของแตละฝายงาน ซ่ึงจะกอใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน (5) วิธีการบริหารพนักงาน เริ่มตนดวยการทําความเขาใจธรรมชาติความเปนคนของพนักงาน จากน้ันจึงใชวิธีการ 
จูงใจที่หลากหลายและสอดคลองกับพนักงานแตละแบบ โดยมีหลักการและมาตรฐานเดียวกัน (6) วิธีการพัฒนาทักษะของพนักงาน 
เปนส่ิงบุราณเบญจรงคใหความสําคัญเน่ืองจากเห็นวาการพัฒนาทักษะของพนักงานมีความสําคัญตอการพัฒนาองคการ โดยตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบ จากลางขึ้นบน และพนักงานในระดับที่สูงกวาตองสามารถทํางานทดแทนพนักงานที่ระดับต่ํากวาได 
ในยามเรงดวน และ (7) วิธีการจูงใจใหพนักงานมีอุดมการณรวมกันในการทํางาน โดยใชการกระตุนจูงใจใหพนักงานเกิดความรูสึก
ภูมิใจ รวมถึงมีการแสดงใหพนักงานไดเห็นวาองคการไดสรางคนไปพรอมกับการสรางองคการ 

3 The 7P’s service marketing mix ผลการศึกษาสรุปโดยจําแนกตามกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
3.1 การบริหารกลุม โดยกลุมเบญจรงคดอนไกดีไดใหความเห็นในแตละประเด็นดังน้ี (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ โดยกลุม

จะมีการประชุมรวมกันถึงเรื่องราวตางๆ ที่เก่ียวของ กอนดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ ภายใตจุดยืน และเอกลักษณของ
ผลงานของสมาชิก (2) การตั้งราคา ใชหลักการตั้งราคาตามตนทุนจริงที่เกิดขึ้นในแตละชวง แตไมนับรวมถึงการลด แจก แถมใหแก
ลูกคา (3) สถานที่จัดจําหนายสินคา โดยทางกลุมนิยมใชบานเปนสถานที่จัดแสดงสินคา และมีการจัดโซนแบงกลุมแสดงสินคา และ
ใช website เปนชองทางการจัดจําหนายอีกชองทางหน่ึง (4) มีวิธีการสงเสริมการขาย โดยใชการพูดคุยเลาเรื่องใหลูกคาฟง รวมถึง
เขารวมการจัดงานตางๆ ที่หนวยงานตางๆ รวมกันจัดขึ้น และ (5) การพัฒนารูปแบบการจําหนายสินคา โดยใชชองทางในกิจกรรม
ตามเทศกาล และใหลูกคาไดเขารวมกิจกรรมในกระบวนการผลิตเบญจรงค 

3.2 ผูประกอบการ โดยบุราณเบญจรงคไดใหความเห็นในแตละประเด็นดังน้ี (1) การพัฒนาผลิตภัณฑจะมุงเนนไปที่การ
สรางผลิตภัณฑที่ตอบโจทยเพื่อสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงถือเปนการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑอยูในตัวอยูแลว (2) 
การตั้งราคาจะขึ้นกับเงื่อนไขขอจํากัดของลูกคา โดยทั้งผูประกอบการและลูกคาตองตกลงกันไดในเงื่อนไขราคา ระยะเวลา รูปแบบ
ของเบญจรงค และขอจํากัดที่เกิดขึ้น และ (3) สถานทีจั่ดจําหนายสินคา เน่ืองดวยบุราณเบญจรงคไมเนนการจําหนายหนาราน จึงมี
เพียงสินคาตัวโชวเพียงเล็กนอยเทาน้ัน นอกจากน้ียังใช website เปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธผลงาน และส่ือสารกับลูกคา 
อีกดวย 

4 แนวคิดเรื่องอ่ืนๆ ผลการศึกษาสรุปโดยจําแนกตามกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
4.1 การบริหารกลุม โดยกลุมเบญจรงคดอนไกดีไดใหความเห็นวาการชวยเหลือจากหนวยงานราชการที่มีอยูดวยกัน

หลายหนวยงาน ซ่ึงในชวงแรกๆ แตละหนวยจะเขามาชวยเหลือในลักษณะตางคนตางทํา ซ่ึงทําใหเกิดปญหา 2 ประการคือ (1) ส่ิงที่
หนวยงานราชการใหการสนับสนุนไมคอยตรงกับความตองการของกลุม เชน การจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อให ส่ือสารกับ
นักทองเที่ยวตางชาติ การจัดทําแผนพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน และ (2) สมาชิกของกลุมไมคอยมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมที่ใช
ระยะเวลานานๆ  

4.2 ผูประกอบการ โดยบุราณเบญจรงคไดใหความเห็นวา กิจการของบุราณเบญจรงคมีการขยายตัวและไดพัฒนาไปไกล
เกินกวาที่ไดตั้งเปาไว จึงทําใหไมไดขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการเหมือนดังเชนแตกอน แตก็เห็นวาการสนับสนุนความ
ชวยเหลือจากหนวยงานราชการคือส่ิงจําเปนตอการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกผูประกอบการรายเล็กๆ ในอุตสาหกรรมเบญจรงค
ที่มีศักยภาพสูงขึ้นในอนาคต 
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3. ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ พบวา The 7P’s service marketing mix มีอิทธิพลในการพยากรณความเปนไปได 
ของการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร และยังพบวาปจจัยที่
เก่ียวของกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) 
จังหวัดสมุทรสาคร มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาสมการพยากรณที่ไดจากการวิเคราะหแบบ
ถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุม
หัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร มีความสอดคลองกับผลวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่เก่ียวของกับการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร 

6.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 3  
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการที่เหมาะสมกับการยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัด

สมุทรสาคร ซ่ึงผูวิจัยไดใชการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา 
1. Five Competitive Forces ผลการศึกษาสรุปโดยจําแนกตามกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

1.1 การบริหารกลุม โดยกลุมเบญจรงคดอนไกดีไดใหความเห็นในแตละประเด็นดังน้ี (1) คูแขงขันรายใหมๆ ที่เขาสูการ
แขงขันในตลาดเบญจรงคเพิ่มขึ้น ไมมีผลกระทบเพราะกลุมมากเทาใดเพราะการรวมกลุมไดสงผลใหผูประกอบการที่เปนสมาชิกมี
การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงกอใหเกิดความเขมแข็ง และมีอํานาจตอรองในระดับสูง (2) วัตถุดิบกับผลกระทบในอุตสาหกรรม
เบญจรงค ถือไดวาเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอตนทุนในอุตสาหกรรมเบญจรงคอยางหลีกเล่ียงมิได ซ่ึงการขึ้นราคาของวัตถุดิบยอม
สงผลตอการปรับราคาเบญจรงค (3) ลักษณะของลูกคา และวิธีการเลือกใชกลยุทธในการขายเบญจรงค เน่ืองจากลูกคามีหลากหลาย
กลุม และมีความตองการที่แตกตางกัน ดังน้ัน ผูประกอบการแตละรายจึงจําเปนตองเลือกวิธีการบริหารลูกคาที่แตกตางกันไป โดย
หลักสําคัญคือ การสรางปฏิสัมพันธอันดีกับลูกคาเพื่อสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือเบญจรงค (4) ของที่ระลึกซ่ึงอาจกลายเปน
สินคาทดแทนเบญจรงค ถือไดวามีผลกระทบนอยมาก เพราะลูกคาสวนใหญที่เขามาที่กลุมจะตัดสินใจซ้ือมากอนลวงหนาแลว 
นอกจากน้ี กลุมมีการนํารูปแบบผลิตภัณฑของคูแขงมาประยุกตเขากับงานเบญจรงคเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และรูปแบบใหมๆ ของ
เบญจรงค และ (5) สภาพการแขงขันกันของตลาดเบญจรงค เน่ืองดวยภายในกลุมมีการประชุมกันบอยครั้ง จึงมีการตกลงกันวาจะไม
มีการขายตัดราคากันเอง และมีการแนะนํารูปแบบเอกลักษณการผลิตเบญจรงคของสมาชิกในกลุมใหลูกคาไดรับรู รวมถึงปรับปรุง
รูปแบบการขายอยางตอเน่ือง เชน การเลาเรื่อง การพัฒนารูปแบบของเบญจรงค เปนตน 

 
1.2 ผูประกอบการ โดยบุราณเบญจรงคไดใหความเห็นในแตละประเด็นดังน้ี (1) คูแขงขันรายใหมๆ ที่เขาสูการแขงขัน

ในตลาดเบญจรงคเพิ่มขึ้น ไมมีผลกระทบเพราะมีจุดขายที่แตกตางจากผูประกอบการรายอ่ืน ซ่ึงทําใหไดรับความเชื่อม่ันจากลูกคาทั้ง
เจาประจํา และลูกคารายใหม (2) วัตถุดิบกับผลกระทบในอุตสาหกรรมเบญจรงค ถือไดวาเปนเรื่องปกติที่วัตถุดิบมีการขึ้นราคา และ
ไมมองวาเปนปญหาที่จัดการไมได โดยเนนใชเทคนิคการบริหารตนทุนและลดของเสียในกระบวนการผลิต เพื่อใหตนทุนตอหนวย
ลดลงไดมากที่สุด (3) ลักษณะของลูกคา และวิธีการเลือกใชกลยุทธในการขายเบญจรงค ลูกคาหลักเปนหนวยงาน องคกรที่มีกําลัง
ซ้ือสูง ดังน้ัน วิธีการขายจึงใชการตอบโจทยลูกคาภายใตขอจํากัดเปนสําคัญ และกลยุทธสําคัญในการขายเบญจรงคคือ การสราง
มูลคาเพิ่มของชิ้นงานใหเกิดขึ้นในใจของลูกคา (4) ของที่ระลึกซ่ึงอาจกลายเปนสินคาทดแทนเบญจรงค ถือไดวาไมมีผลกระทบ 
เพราะเนนเรื่องการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผลงาน จึงทําใหลูกคาประจําสวนใหญไมไปหาผูประกอบการรายอื่น เน่ืองจาก
ไมสามารถตอบโจทยลูกคาภายใตขอจํากัดไดดีเทา และ (5) สภาพการแขงขันกันของตลาดเบญจรงค เน่ืองดวยบุราณเบญจรงคไม
เนนการขายสินคาหนารานจึงไมทําใหเกิดการแขงขันในพื้นที่ ทั้งน้ี การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผลงานเปนเงื่อนไขสําคัญใน
การดึงดูดลูกคา จึงทําใหไมตกอยูในวังวนของการแขงขันแบบเดิมๆ 

1.3 การบริหารจัดการและการสนับสนุนเครือขาย โดยประธานเครือขาย OTOP และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ผูรับผิดชอบงาน OTOP เห็นวา การแขงขันกับตลาดภายนอกจังหวัด เปนเรื่องที่หลีกเล่ียงไมได แตส่ิงสําคัญคือ จะตองพัฒนาให
ศักยภาพของ OTOP จังหวัดสมุทรสาครมีความเขมแข็ง และมีความสามัคค ีเพื่อชวยเหลือและอยูรอดไดในอนาคต 

2. McKinsey 7’s Framework ผลการศึกษาสรุปโดยจําแนกตามกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
2.1 การบริหารกลุม โดยกลุมเบญจรงคดอนไกดีไดใหความเห็นในแตละประเด็นดังน้ี (1) ใชการใหความสําคัญกับลูกคา

เปนกลยุทธที่สําคัญในการดําเนินกิจการ เพื่อชวยใหลูกคาเห็นถึงคุณคาของเบญจรงคและจูงใจใหซ้ือสินคาโดยงาย สําหรับการพัฒนา
สินคาจะพิจารณาจากกระแสความตองการของตลาดเปนสําคัญ (2) การแบงกลุม/แผนกในการบริหารงาน โดยแตละรานจะมีการ
แบงงานใหพนักงานทําตามความถนัด และสวนใหญทํามากกวา 1 ตําแหนง (3) แนวทางในการพัฒนาระบบงาน โดยกลุมจะมีการ
พัฒนาระบบงานตามความตองการของสมาชิก ซ่ึงมีไมบอยนัก และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการเปนหลัก (4) เทคนิคที่
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บริหารงานที่สําคัญคือ ผูประกอบการจะตองชวยคิดงานและตอบโจทยความตองการภายใตขอจํากัดในดานตางๆ ของลูกคา ทั้งใน
เรื่องของรูปแบบ ลวดลาย และงบประมาณ ซ่ึงแนวทางดังกลาวจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดและตัดสินใจเลือกใชบริการ
ของบุราณเบญจรงคเรื่อยมา ทั้งน้ี ผลวิจัยไดสะทอนใหเห็นวากลยุทธการบริหารจัดการเชิงรุกไดแสดงใหเห็นวิธีคิด วิธีการวิเคราะห
ในเชิงการบริหารงาน เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําเร็จในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด McKinsey 7's Framework ที่ไดกลาวไว
วา กลยุทธเปนส่ิงที่องคการตองวางแผนหรือกําหนดแนวทางเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงผูประกอบการ
เบญจรงคควรจะตองทราบดีวา ในปจจุบันมีเปาหมายอยางไร แลวพันธกิจที่สําคัญตอการไปถึงเปาหมายคืออะไร และใครเปนกลุม
ลูกคาหลัก เพื่อจะไดกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการดําเนินพันธกิจใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และสอดคลอง
กับที่ Gerry Johnson & Keven Scholes (อางถึงใน Edward Russell-Walling, (2009, p.99) ไดกลาววา กลยุทธเปนตัวกําหนด
แนวคิดการบริหารที่เก่ียวของในแตละยุค ทิศทางและขอบเขตการดําเนินงานขององคการในระยะยาว โดยสรางความไดเปรียบใหกับ
องคกรดวยการปรับเปล่ียนการใชทรัพยากรในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยความทาทายอยางเหมาะสม เพื่อตอบสนองความตองการ
ของตลาด และเพื่อทําใหไดตามความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ  

7.3 The 7P’s service marketing mix 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีดาน Product มีคาเฉล่ียมากที่สุด ผลการวิจัยเชิงปริมาณไดชี้ใหเห็นวา เรื่องเบญจรงคมี

ลวดลายที่แสดงความเปนอัตลักษณของทองถิ่นมีคาเฉล่ียมากที่สุดในกลุมคําถามน้ี ผลวิจัยไดบงชี้ถึงทัศนคติ และความเชื่อม่ันของ
ผูประกอบการเบญจรงคที่มีตอจุดยืนของสินคา อันนําไปสูการกําหนดทิศทางในการพัฒนาของอุตสาหกรรมเบญจรงคในอนาคต ซ่ึง
ผลวิจัยเชิงปริมาณมีความสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากกลุมเบญจรงคดอนไกดีที่เห็นวา การพัฒนารูปแบบใหมๆ ของสินคาน้ัน กลุม
เบญจรงคดอนไกดีจะผลิตเบญจรงคตามรูปแบบลวดลายที่เปนจุดยืนของตนเอง เชน แกวนํ้า โถ ชาม ที่เขียนลายไทยเปนหลัก แต
สําหรับบุราณเบญจรงคมีมุมมองที่แตกตางกันไปกลาวคือ การพัฒนารูปแบบของเบญจรงคควรเนนไปที่การตอบโจทยเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาเปนหลัก ผลวิจัยไดสะทอนใหเห็นวาแนวคิดของกลุมเบญจรงคดอนไกดีถือไดวาเปนแนวคิดแบบอนุรักษนิยม
ที่เนนการทําตลาดเชิงรับ สวนแนวคิดของบุราณเบญจรงคเปนแนวคิดเชิงรุกที่มุงแสวงหาตลาดลูกคาใหมๆ ตลอดเวลา ซ่ึงถือไดวาจะ
ชวยใหเกิดการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดอยางตอเน่ือง อาจกลาวไดวาแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม
เบญจรงคดอนไกดีมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Peter F. Drucker (อางถึงในสุธี พนาวร และจักรกฤษณ  พุมไพศาลชัย, 2553, 
หนา 99) ที่ไดกลาวถึงกลยุทธการเปนใหญในตลาดเล็ก (กลยุทธนักเลงคุมซอย) ซ่ึงเปนการพัฒนาตนเองใหเปนเบอรหน่ึงในตลาดที่มี
ขนาดเล็ก และไมมีบริษัทขนาดใหญอยากจะเขามาแขงขันดวย สวนแนวคิดของบุร าณเบญจรงคมีความสอดคลองกับที่ 
Drummond, Graeme and Ensor, John. (2005) ไดกลาวไววา ผลิตภัณฑ (Product) ที่พัฒนาและผลิตขึ้นตองสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาได ทั้งน้ี Lovelock, C. and Wright, L. (2002: 13-15) เห็นวา ผลิตภัณฑจะตองสามารถสราง
ความประทับใจใหกับลูกคา และสามารถแขงกับคูแขงขันได นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Lauterborn, Bob. (1990) ที่
กลาวถึงการทําการตลาดในมุมองของลูกคาวา ผูประกอบการควรตองตอบสนองความตองการของลูกคาในราคาที่ลูกคาสามารถจาย
ได และมีความสะดวกในการซ้ือสินคาและบริการ ผูวิจัยเห็นวา แนวคิดทั้ง 2 แบบมีความเหมาะสมกับกลุมลูกคาแตละแบบ ซ่ึงใน
ปจจุบันชื่อเสียงของกลุมเบญจรงคดอนไกดีไดโดงดังไปไกลถึงตางประเทศ และไดรับการยอมรับใหเปนผูนําตลาดเบญจรงคใน
สังคมไทย โดยกลุมเบญจรงคดอนไกดีมีการรวมตัวกันอยางเขมแขง็ และมีจุดยืนของผลิตภัณฑที่กลายเปนจุดแข็งที่ดึงดูดลูกคาใหเขา
มาเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบญจรงคถึงในหมูบาน และสําหรับบุราณเบญจรงคก็เปนผูประกอบการรายเดียวที่มีชื่อ เสียงไปไกลถึง
ตางประเทศเชนกัน โดยมีรูปแบบผลิตภัณฑที่โดดเดนและสามารถตอบโจทยลูกคาไดทุกกลุม 

7.4 แนวคิดเร่ืองอื่นๆ  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีดาน Integration มีคาเฉล่ียมากที่สุด ผลการวิจัยเชิงปริมาณไดชี้ใหเห็นวา เรื่องมีการ 

บูรณาการรวมกันของสวนราชการเพื่อชวยเหลือผูประกอบการอยางเปนระบบ มีคาเฉล่ียมากที่สุดในกลุมคําถามน้ี ผลวิจัยไดบงชี้ถึง
การรวมมือกันของสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของในการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ ซ่ึงไดทําให เกิดขอดีในหลาย
ประการ เชน ลดความซํ้าซอนของกิจกรรม การใหความชวยเหลือมีทิศทางที่ชัดเจน และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาใน 
ทุกระดับ อันนําไปสูการพัฒนาของอุตสาหกรรมเบญจรงคที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลวิจัยมีความสอดคลองกับการผลวิจัยเชิงคุณภาพที่
กลุมตัวอยางไดใหขอมูลวา ในปจจุบันการชวยเหลือจากหนวยงานราชการจะเนนการบูรณาการเพื่อชวยใหกลุมเบญจรงคดอนไกดี
ไดรับความชวยเหลือที่ตรงประเด็น และครอบคลุมทั้งระบบ เชน การจัดหาตลาดมารองรับการจัดจําหนายสินคาของ OTOP 
สมุทรสาคร การพัฒนารูปแบบการทํางานแบบเครือขายของ OTOP สมุทรสาคร การสนับสนุนในดานวิชาการโดยใหมหาวิทยาลัย 
(ราชมงคล และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เปนผูออกแบบบรรจุภัณฑใหผูประกอบการ การตรวจสอบคุณภาพสินคาเพื่อใหไดรับ
มาตรฐานตางๆ เปนตน และยังมีการรวมกันผลักดันการพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP สมุทรสาคร เพื่อใหไดรับการยอมรับจากลูกคา
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4.3 การบริหารจัดการและการสนับสนุนเครือขาย โดยประธานเครือขาย OTOP และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ผูรับผิดชอบงาน OTOP เห็นวา หนวยงานราชการที่เก่ียวของกับการพัฒนา OTOP จําเปนตองรวมกันใหการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ OTOP สมุทรสาคร ในรอบดานอยางบูรณาการ เพื่อใหไดรับการยอมรับจากลูกคาในระดับตางๆ ใหไดมากที่สุด 

5. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาสรุป
โดยจําแนกตามกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

5.1 การบริหารกลุม โดยกลุมเบญจรงคดอนไกดีไดใหความเห็นในแตละประเด็นดังน้ี (1) แนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเบญจรงค โดยกลุมจะพิจารณาจากกระแสความตองการของตลาดเปนหลัก และในบางครั้งจะมีการสรางผลงานโดย
ลอกเลียนแบบจากผูประกอบการรายอ่ืนๆ ที่ประสบความสําเร็จ (2) แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตเบญจรงค โดยกลุมจะ
เนนสรางกระบวนการผลิตใหเปนจุดขาย ซ่ึงการใหลูกคาไดสัมผัสในกระบวนการผลิตจะชวยสรางมูลคาเพิ่มของเบญจรงคใหเกิดขึ้น
ในใจของลูกคา และมีการแลกเปล่ียนวิธีการพัฒนากระบวนการผลิตกับสมาชิกในกลุม และใชการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป และ 
(3) แนวทางในการพัฒนาตลาดเบญจรงค โดยกลุมจะเนนสรางชื่อเสียง เพื่อทําใหมีลูกคากลุมใหมๆ เขามาหาในพื้นที่โดยตลอด 

5.2 ผูประกอบการ โดยบุราณเบญจรงคไดใหความเห็นวา (1) แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเบญจรงค เห็นวา
ผลิตภัณฑที่จะขายไดตองแตกตาง มีการพัฒนาอัตลักษณ มีมูลคาในใจลูกคา และตอบโจทยความตองการของลูกคาอยางมืออาชีพ 
ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีคือเงื่อนไขสําคัญตอการตัดสินใจเลือกของลูกคา ทั้งยังไมทําใหเกิดการแขงขันอีกดวย (2)  แนวทางในการพัฒนา
กระบวนการผลิตเบญจรงค โดยบุราณเบญจรงคมุงเนนไปที่การสรางระบบใหพนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได และมุงพัฒนา
ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ (3)แนวทางในการพัฒนาตลาดของบุราณเบญจรงค จะใชหลักการมองโลก (มอง
ตลาด/มองลูกคา) ตามความเปนจริงไมใชเชื่อตามๆ กันมา ดังเห็นไดจากรูปแบบของเบญจรงคที่มีความชัดเจนวาจะผลิตออกมาเพื่อ
ตอบสนองกับลูกคากลุมใด 

5.3 การบริหารจัดการและการสนับสนุนเครือขาย โดยประธานเครือขาย OTOP และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ผูรับผิดชอบงาน OTOP เห็นวา หนวยงานราชการที่เก่ียวของกับการพัฒนา OTOP ไดมุงเนนไปที่การสนับสนุนตลาดใหมๆ แก
ผูประกอบการ 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

7.1 Five Competitive Forces 
แนวคิด Five Competitive Forces ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเปนตัวแปรที่มีคาเฉล่ียสูงกวาตัวแปรอ่ืนๆ ที่นํามาใช

ในการวิจัยครั้งน้ี ซ่ึงเปนผลมาจากการที่ปจจัยแวดลอมดังกลาวไมสามารถควบคุมและคาดเดาทิศทางได จึงทําใหกลุมตัวอยางเห็นวา
มีผลกระทบตอการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเบญจรงคมากที่สุด โดยมีดาน Bargaining Power of Suppliers มีคาเฉล่ียมากที่สุด
เม่ือเทียบกับดานอ่ืน ผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา เรื่องผูผลิต/ผูจัดหาวัตถุดิบ (Suppliers) ในอุตสาหกรรมเบญจรงคหลายรายที่ 
ผันตัวเองมาเปนผูประกอบการเบญจรงค มีคาเฉล่ียมากที่ สุดในกลุมคําถามน้ี ผลวิจัยไดบงชี้ถึงปญหาที่ สงผลกระทบตอ
ผูประกอบการเบญจรงค เน่ืองจากการที่ Suppliers ในอุตสาหกรรมเบญจรงค เชน โรงงานเครื่องปนดินเผาที่รับจางผลิตของขาว 
ผูประกอบการขายสงนํ้าทอง สีเบญจรงค ไดผันตัวเองมาสูอุตสาหกรรมเบญจรงค ยอมทําใหผูประกอบการเบญจรงครายเดิมมีคูแขง
ที่ เขมแข็งเพิ่มขึ้น เ น่ืองจาก Suppliers เหลาน้ันถือไดว าเปนผูที่ มีความไดเปรียบในหลายๆ ดาน ซ่ึงสอดคลองกับที่  
Micheal E.Porter (1985, p.88-93) ไดกลาวไววา Suppliers ที่มีความสามารถที่จะเปล่ียนสถานะของตนใหกลายมาเปน
ผูประกอบการรายใหมไดเอง (Forward Integration) น้ัน ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการรายเดิมในอุตสาหกรรม เน่ืองจากการที่ Suppliers ไดเปล่ียนมาเปนผูประกอบการรายใหมน้ันจะทําใหสถานการณ
ของตลาดที่เคยอยูในภาวะสมดุลตองเปล่ียนแปลงไป และยอมสงผลใหผูประกอบการรายเดิมเกิดความพะวักพะวง และตองเฝาระวัง
การชวงชิงสวนแบงทางการตลาด ซ่ึงสงผลใหเกิดการแขงขันในอุตสาหกรรมอยางหลีกเล่ียงมิได นอกจากน้ีผลการวิจัยที่พบวา ตนทุน
การผลิตเบญจรงคจําเปนตองคิดรวมมูลคาของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตดวย  

7.2 McKinsey 7's Framework 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีดาน strategy มีคาเฉล่ียมากที่ สุด ผลการวิจัยเชิงปริมาณไดชี้ใหเห็นวา เรื่อง

ผูประกอบการเบญจรงคไดใหความใกลชิดกับลูกคาเพื่อใหทราบความตองการที่แทจริงมีคาเฉล่ียมากที่สุดในกลุมคําถามน้ี ซึ่งผลวิจัย
ก็สอดคลองกับการผลวิจัยเชิงคุณภาพที่กลุมเบญจรงคดอนไกดีเห็นวากลยุทธที่สําคัญในการขายเบญจรงคคือ การใหความสําคัญและ
ใสใจกับลูกคาที่มาซ้ือดวยตนเอง โดยเฉพาะการพูดคุย การอธิบายเรื่องราวความเปนมา และคุณคาของเบญจรงคแตละรูปแบบแตละ
ลวดลายเพื่อจูงใจใหลูกคาตัดสินใจซ้ือเบญจรงค และยังสอดคลองกับที่บุราณเบญจรงคไดกลาวถึงแนวทางหรือกลยุทธในการ
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2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ 
3. สนับสนุนใหผูประกอบการเบญจรงคมีพันธมิตร/เครือขายในการดําเนินธุรกิจ เพื่อปองกันการแขงขันในอนาคต 
4. ควรสงเสริมผูประกอบการเบญจรงคใหเขารวมอบรมเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธในการดําเนินงาน 
5. ควรมอบหมายใหหนวยงานที่มีความถนัดเรื่องการจัดทําแผนธุรกิจเชิงกลยุทธเปนพี่เล้ียงเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ

เบญจรงคจัดทําแผนกลยุทธในการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม 
6. จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑเบญจรงคใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้น 
7. จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑเบญจรงคภายใตจุดยืนของผูประกอบการ และอัตลักษณ

ทองถิ่น 
8. จัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑเบญจรงคโดยละเอียด เชน ชื่อผลงานพรอมรูปถาย รางวัลที่เคยไดรับ ราคาสินคา วิธีการส่ังซ้ือ 

เปนตน 
9. พัฒนาชองทางการเขาถึงฐานขอมูลผลิตภัณฑเบญจรงคโดยงาย 
10. ควรสงเสริมผูประกอบการเบญจรงคไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย 
11. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูประกอบการเบญจรงคไดรวมกิจกรรมที่สงเสริมเรื่องคานิยมรวมในการพัฒนาเครือขายให

เขมแข็ง 
12. ควรสงเสริมผูประกอบการเบญจรงคใหเขารวมอบรมเรื่องหลักการบริหารงานที่เนนในเรื่องการบริหารคน 
13. จัดกิจกรรมที่มาจากความตองการของผูประกอบการเบญจรงค โดยใชมืออาชีพเปนผูดําเนินการ 
14. ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อจูงใจใหผูประกอบการเบญจรงคเห็นถึงประโยชนในการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
15. ควรสงเสริมผูประกอบการเบญจรงคใหเขารวมอบรมเรื่องใหมๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาตนเองใหเขาสูเปาหมายในการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
3. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

3.1 ควรศึกษาเรื่องเดียวกันน้ีในมิติอ่ืนๆ ในเชิงลึก เชน ปจจัยการพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง แนวทางการปรับตัวเชิงกลยุทธ
ภายใตการเปล่ียนแปลงของตลาด กรณีศึกษาของผูประกอบการเบญจรงคที่ประสบความสําเร็จ 

3.2 ควรมีการศึกษาเรื่องเก่ียวกับการยกระดับกลุมหัตถกรรม สําหรับผูประกอบการเบญจรงคในจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อนําขอมูล 
ที่ไดมาเปรียบเทียบและเสนอแนวคิดในการศึกษาเชิงลึกตอไป 
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ไทย", NIDA Development Journal Vol.51 No.1 157-199, 2011. 
[7] Edward Russell-Walling, MBA 50 หลักการบริหาร (แปลมาจาก 50 Management ideas), กรุงเทพฯ, เอ็กซเปอรเน็ท, 2009. 
[8] สุธี พนาวร และจักรกฤษณ  พุมไพศาลชัย, ผาก๋ึนจอมอัจฉริยะ Peter Drucker, กรุงเทพฯ, บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2553. 
[9] Drucker, P. F., Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper, 1985. 
[10] Drummond, Graeme and Ensor, John. Introduction to Marketing concepts. Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann, 11, 

2005.  
[11] Lovelock, C. and Wright, L. Principles of Service Marketing and Management. New Jersey: Pearson Education International, 

Inc., 2002. 
[12] Lauterborn, Bob., "New marketing litany: four Ps passe: C-words take over." Advertising age. 61 (41), 26, 1990. 
[13] อรพินท สพโชคชัย, "การพัฒนาระบบราชการเพ่ือการบริหารราชการแบบบูรณาการ", เอกสารประกอบการบรรยาย, 2546.  
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ในระดับตางๆ ใหไดมากที่สุด ผลวิจัยไดสะทอนใหเห็นวา สวนราชการไดใหความสําคัญแกผูประกอบการอยางมาก โดยรูปแบบและ
กิจกรรมที่จะใหความชวยเหลือน้ันจะเนนไปที่ความตองการที่แทจริง และสามารถเปนไปไดในทางปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับที่อรพินท 
สพโชคชัย (2546, หนา 8) กลาววา การบริหารงานแบบบูรณาการเปนการเชื่อมโยงทุกภาคสวน ทุกองคประกอบเขามาสูความเปน
หน่ึงเดียว เพื่อใหกลไกตางๆ สามารถทํางานไดอยางสมดุลและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี อุษา  เทียนทอง (2546, หนา 1) ไดกลาวไว
อยางสอดคลองกันวา การบูรณาการจะชวยใหการจัดการความหลากหลายใหเกิดเอกภาพ มีความผสมกลมกลืนประสานสอดคลอง
ในการทํางาน การใชงบประมาณ มีการใชทุนทางสังคมรวมกันที่เชื่อมโยงสัมพันธกันทุกมิติ ควบคูไปกับการทํางานภายใตแนวคิดการ
มีสวนรวมทั้งดานความคิด แผนงานและรวมรับประโยชน เพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุดรวมกัน 

7.5 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับกลุมหัตถกรรม OTOP (เบญจรงค) จังหวัดสมุทรสาคร 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีดาน Market innovation มีคาเฉล่ียมากที่สุดเม่ือเทียบกับดานอ่ืน ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ไดชี้ใหเห็นวา เรื่องทานมีวิธีการทําตลาดกับลูกคากลุมใหมๆ เสมอ มีคาเฉล่ียมากที่สุดในกลุมคําถามน้ี ผลวิจัยไดบงชี้ถึงความ
พยายามของผูประกอบการที่มุงแสวงหาวิธีการใหมๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคากลุมใหมๆ ที่สนใจผลิตภัณฑเบญจรงค ซ่ึงถือ
เปนการขยายตลาดใหมของเบญจรงคใหเปนที่รูจักมากขึ้นกวาเดิม ซ่ึงผลวิจัยก็สอดคลองกับการผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ผูใหสัมภาษณ
ทั้ง 2 กลุมมีความเห็นที่สอดคลองใกลเคียงกันในการพัฒนานวัตกรรมดานการตลาด โดยกลุมเบญจรงคดอนไกดีจะใชการพัฒนา
สถานที่และกิจกรรมในกระบวนการผลิตของกลุมใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวใหมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวและลูกคาใหมๆ สําหรับ
บุราณเบญจรงคจะใชหลักการมองโลก (มองตลาด/มองลูกคา) แลวผลิตเบญจรงคออกมาเพื่อตอบสนองกับลูกคาแตละกลุม ซ่ึงเปน
ลักษณะของการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของตลาด ผลวิจัยไดสะทอนใหเห็นวา การเลือกแนวทางในการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อยกระดับของผูประกอบการน้ันสามารถทําไดอยางหลากหลาย และไมตายตัว ซ่ึงการท่ีผูประกอบการ
จะเลือกวิธีการใดน้ันยอมขึ้นกับความพรอมและแนวคิดที่สอดคลองกับตัวผูประกอบการ โดยแนวคิดของกลุมเบญจรงคดอนไกด ีมี
ความสอดคลองกับที่ Peter F. Drucker (อางถึงในสุธี พนาวร และจักรกฤษณ  พุมไพศาลชัย, 2553, หนา 33-35) ไดกลาวไววา 
การพัฒนานวัตกรรมอาจไมจําเปนตองคิดเองเสียทั้งหมด โดยอาจนําเอาจุดเดนของผูอ่ืนมาปรับใชใหเหมาะสมก็ได ซ่ึงจะเปน
นวัตกรรมที่มีความเส่ียงต่ําและมีตนทุนนอยทั้งในดานเวลาและทรัพยากร นอกจากน้ี Peter F. Drucker ยังไดกลาวเพิ่มเติมวา 
นวัตกรรมที่ดียอมตองสามารถขายได ดังน้ัน การตลาดจึงเปนส่ิงที่ตองคํานึงถึงกอนเสมอ สําหรับแนวคิดของบุราณเบญจรงคมีความ
สอดคลองกับที่ Peter Fisk (2009, p.118-119) ไดกลาวไววา นวัตกรรมเปนการแกไขปญหาของลูกคาดวยวิธีการใหมๆ หรือ
รูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ ซ่ึงนวัตกรรมที่ดีจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา เพื่อนํามาออกแบบผลิตภัณฑหรือบริการที่
สามารถแกไขปญหาใหแกลูกคาไดอยางตรงประเด็น 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 

8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หนวยงานที่เก่ียวของควรสนับสนุนใหมีศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการพัฒนา

มาตรฐานของผลิตภัณฑและบุคลากร 
2. หนวยงานที่เก่ียวของควรสนับสนุนใหผูประกอบการเบญจรงคจัดทําแผนกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ของสินคาตลอดจนพัฒนาแนวทางการวางแผนเพื่อการเติบโตของธุรกิจดวย 
3. หนวยงานที่เก่ียวของควรสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑใหผูประกอบการเบญจรงค รวมถึงการสนับสนุนใหมีการกําหนด

หลักเกณฑและราคามาตรฐานกลางของสินคา 
4. หนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมใหผูประกอบการเบญจรงคมีการรวมตัวกันเปนเครือขายเพื่อสงเสริมคานิยมรวมในการ

พัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง 
5. หนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมผูประกอบการเบญจรงคเห็นถึงความสําคัญกับการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน 
6. หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการแสวงหาขอมูลที่เก่ียวของในแงมุมตางๆ ของกลุมเปาหมายกอนกําหนดกิจกรรมในการ

ดําเนินงาน 
7. หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการสนับสนุนใหผูประกอบการเบญจรงคไดเรียนรูเรื่องใหมๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาตนเอง

ใหเขาสูเปาหมายในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
8.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. ควรสงเสริมผูประกอบการเบญจรงคใหเขารวมอบรมเรื่องการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ 
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[14] อุษา  เทียนทอง, "ความหมาย ความสําคัญ และแนวทางการบูรณาการแผนชุมชน", เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"คณะทํางาน
ประสานงานระดับจังหวัด โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน" วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2546 ณ 
โรงแรมบี พี แกรนดทาวเวอร หาดใหญ จ.สงขลา. 

[15] Peter, Fisk., Customers Genius. Mankato, Minnesota, Capstone, 2009. 
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ดังนั้นผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม  เพ่ือชวยใน
การพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวใหสามารถเพิ่มนักทองเที่ยวใหหันมาเที่ยวมากขึ้นในอนาคต เพ่ิมรายไดและแนะนําแหลง
ทองเที่ยวใหรูจักมากย่ิงขึ้น เนื่องจากการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งนํารายไดเขาประเทศเปน
จํานวนมากในปหนึ่ง ๆ และกอใหเกิดท้ังอาชีพเสริมและอาชีพหลักแกประชากรชาวไทยท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวอีกหลากหลาย
อาชีพ ไมวาจะเปนการขายของท่ีระลึก การขายอาหาร การใหเชาท่ีพัก การบริการหรืออํานวยความสะดวกสบายใหแกนักทองเที่ยว
ในรูปแบบธุรกิจการคาตางๆซ่ึงลวนเปนผลตอเนื่องมาจากการทองเที่ยวทั้งสิ้น ดังนั้นมาตรการหนึ่งท่ีสําคัญจึงเปนไปในเรื่องการ
อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนการสอบถามเร่ืองสถานท่ีทองเท่ียว สถานที่พัก หรือรายละเอียด
ตาง ๆ  เพ่ือเปนขอมูลในการเดินทางและการตัดสินใจ ซ่ึงเหลานี้คือปญหาท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญประสบคือ คําถามท่ีนักทองเท่ียว
ตองการคําตอบมากที่สุด ปญหานี้จึงจัดไดวาตองการการแกไขและประสิทธิภาพโดยดวน 

 
2.  

2.1 เพื่อศึกษาขอมูลและรวบรวมขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม 
2.2 เพื่อพัฒนาตนแบบระบบผูเช่ียวชาญสําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 

 
3.   
 3.1  (Expert System)   
   ศุภชัย อัครนรากุล (2549) ไดกลาววา ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) คือ ระบบงานคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของกับ
ความรูเฉพาะดานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงเขามาชวยในการเสนอทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจโดยจะชวยแกไขปญหาท่ียุงยากซับซอนได
ประหนึ่งเด่ียวกับมนุษยท่ีเปนผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษา โดยรวบรวมความรูของผูเชี่ยวชาญท่ีเปนมนุษยมาแสดงความรูใหแก
ระบบงานคอมพิวเตอร เพ่ือใหเปนระบบงานท่ีฉลาดดวยการใชองคความรูท่ีมีอยูมาทําการอนุมานรวมกับความจริงที่ไดรับเขามาใหม 
จากผูใชแลวใหคําตัดสินใจ และคําตัดสินใจและคําวินิจฉัยออกมาเพื่อนําไปสูผลสรุปหรือคําตอบของปญหานั้น ซ่ึงเปนการแกไข
ปญหาหรือใหคําปรึกษา โดยระบบผูเชี่ยวชาญน้ีจะเนนท่ีการแกไขปญหาหรือใหคําปรึกษาเฉพาะเรื่อง ซ่ึงปญหาสวนใหญจะเปน
ปญหาท่ียุงยากและซับซอนไมคอยมีโครงสรางซ่ึงจะตองใชประสบการณและความชํานาญของมนุษยจึงจะแกไขได 
  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา พานิชกุล (2546) กลาววาปจจุบันระบบสารสนเทศไดรับการพัฒนาข้ึนใหเปนเครื่องมือท่ี
ชวยในการทํางานทางดานตาง ๆ มากมายไมวาจะเปนดานการตัดสินใจเพ่ือแกปญหาทางธุรกิจ ชวยในการทํารายงานตาง ๆ เพ่ือ
นําเสนอขอมูลชวยประมูลที่เกิดขึ้นประจําวันในธุรกิจ ชวยวิเคราะหหาทางออกของปญหา เปนตน การแบงประเภทของระบบ
สารสนเทศ แบงได 6 ประเภท ไดแก  
  1. ระบบการประมวลผลขอมูล (Transaction Processing Systems : TPS)  
  2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)  
  3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS)  
  4. ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES)  
  5. ระบบสารสนเทศเพื่อสํานักงาน (Office Information Systems :OIS)  
  6. ระบบสารสนเทศสวนบุคคลและสารสนเทศเพ่ือการทํางานเปนกลุม (Personal and Work Group Information Systems) 
  เพ่ือเปนอีกหนทางหนึ่งท่ีจะสามารถชวยใหแหลงทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐมมีนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวแลวกลับมาเท่ียว
ซํ้าอีก และเปนวิธีหน่ึงในการสรางตนแบบที่เหมาะสมสําหรับแหลงทองเที่ยวดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการเปนสื่อกลาง(Media) 
และตนแบบ (Model) ตางๆ ในจังหวัดนครปฐม ในการดูแลแหลงทองเที่ยวตามสถานท่ีตางๆ ท้ังนี้เหตุผลหลักอาจเปนเพราะการ
ดูแลในแหลงทองเที่ยวมิไดรับการสนับสนุนจากองคกรท่ีแตกตางกันออกไป จึงไมสามารถดูแลขอมูลการทองเที่ยวไดครอบคลุมทุก
เรื่อง และในสวนของการใหคําแนะนําในดานการทองเที่ยวยังเปนขอเสนอแหลงทองเที่ยวตางๆ ไมไดมีคําแนะนําในเชิงลึกเปนเพียง
แคเว็บทองเที่ยวในเบื้องตนเทาน้ัน  
 
 3.2  
   การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพ่ือพักผอนหยอนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานตื่นเตนหรือเพ่ือหาความรู องคกรการ
ทองเท่ียวของสหประชาชาติ (World Tourism Organization) กําหนดไววา การทองเที่ยว หมายถึงการเดินทาง โดยระยะทาง
มากกวา 80 กิโลเมตรจากบาน เพ่ือจุดประสงคในการพักผอนหยอนใจ 
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Abstract 

The paper aims to (a) develop a prototype expert system for the introduction of tourism in Nakhon 
Pathom Province, (b) serving for the needs of the tourism information for tourists and (c) studying and 
collecting all tourist information of Nakhon Pathom. The 50 questionnaire samples for the study are 
collected. The samples are obtained from interviewing from 5 groups of sample, i.e., (a) 20 tourists, (b) 6 
private tourist agencies, (c) 6 tourist polices, (d) 6 tourist guides, (e) 6 public relation officers of private tourist 
agencies and 6 tourist- or related governmental officers. The study tool is the satisfying questionnaire. And the 
study statistic to analyzing the data is frequency, percentage and standard deviation. The study results shows 
as follows: 

1.  The expert system can serve the tourist information needs at the level of the best, as it is very clear 
and precise to present the tourist information for tourists and 

2.  The expert system is needed to continually collect the interviewing data for sometimes so that the 
interviewing data will be used to improve the system in the future. 

The study recommends that the software should be able to integrate with GPS, Google map, social 
networks, Tablet and IT gadgets. And the software should be presented in various languages, e.g., English, 
Chinese and Japanese in order to serve for foreign tourists. 

keyword: Expert System, Tourism, IT Development and Nakhon Pathom 

 
1.  
 การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดธุรกิจที่ผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง 
มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รัฐบาลจึงมุงเนนผลักดันยุทธศาสตรการทองเท่ียวเปนอันดับแรก ท้ังนี้
เพราะอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนปจจัยที่สําคัญ ท่ีนํารายไดเขาประเทศปละจํานวนมาก ทําใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ 
รวมท้ังกระจายรายไดตาง ๆ สงผลใหประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่ดีประชาชนมีความอยูดีกินดี มีสภาพแวดลอม สภาพวัฒนธรรมท่ีดี
เปนท่ีพอใจของทุกฝาย เกิดการเรียนรูและสรางมิตรภาพที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของประเทศ เนื่องจากมี
ประวัติศาสตรความเปนมาอยางยาวนาน ตั้งอยูทางดานใตของกรุงเทพมหานครเพียง 56 กิโลเมตร มีแหลงทองเที่ยวท่ีนาสนใจ
หลากหลาย ท้ังในเชิงวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรและนิเวศ (แสงแข บุญศิริ, 2552 :1) การทองเที่ยวจึงเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่สําคัญ
ของจังหวัดนครปฐม  ซ่ึงนํารายไดเขาสูจังหวัดในแตละปเปนจํานวนมาก  ซ่ึงกอใหเกิดอาชีพเสริมและรายไดใหแกประชาชนที่
เกี่ยวของกับการทองเท่ียว เชน การขายของท่ีระลึก  การขายอาหาร  การใหเชาท่ีพักอาศัย  รวมถึงการใหบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกนักทองเที่ยวในรูปของธุรกิจตาง ๆ ฯลฯ  ท้ังนี้ลวนแลวแตเปนผลมาจากการทองเที่ยวแทบทั้งสิ้น การขาดระบบ
ผูเชี่ยวชาญสําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ทําใหนักทองเที่ยวไมทราบขอมูลของสถานท่ีทองเที่ยวนั้นอยางเพียงพอ 
เกี่ยวกับการคํานวณคาใชจายในเรื่องตางๆ เชน การคํานวณคาท่ีพัก การคํานวณคานํ้ามันในการเดินทาง การคํานวณคาอาหาร    
เปนตน  
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โดยระบบผูเชี่ยวท่ีพัฒนาขึ้นมาในครั้งนี้จะสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวดวยการชวยตัดสินใจและแนะนําแหลง
ทองเที่ยว และสถานที่ทองเที่ยว สถานที่พัก รานอาหาร การเดินทาง รานขายของท่ีระลึก ฯลฯ โดยอาศัยความตองการที่นักทองเที่ยว
ปอนเขาสูระบบซ่ึงจะเปนไปตามแบบที่ระบบสอบถามมาเปนตัวอนุมานเพื่อหาคําตอบท่ีตรงกับเงื่อนไขความตองการมากที่สุด  

 
5.  

คณะผูวิจัยไดทําการพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
เร่ิมแรกเปดโปรแกรม Internet Explorer ในชอง Address พิมพชื่อระบบ http://www.touringnp.com จากนั้นจะปรากฏหนาจอ ดังรูป 

 

 
 

 3 : หนาแรกของระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
  
ซ่ึงหนาแรกจะประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
 สวนเทศกาลงานทองเที่ยว ผูใชระบบสามารถเลือกดูเทศกาลท้ังหมด สามารถเลือกปุม  จะปรากฏหนาจอดังรูป 
และสามารถเลือกอานชมเทศกาลท่ีตนเองสนใจ เมนูการใชเพ่ิมเติมของระบบจะมีเพ่ิมอีก 2 สวนคือ 1) สถิติเทศกาลในแตละอําเภอ 
และ2) สถิติเทศกาลในแตละเดือน ดังภาพท่ี 4 
 

 
 4 : เมนูแสดงเทศกาลงานทองเที่ยว 
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   บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ไดใหความหมายของ การทองเที่ยว (Tourism) คือ การเดินทาง (Travel) ถาไมมีการเดินทาง 
ก็ไมมีการทองเท่ียว แตตองเปนการเดินทางท่ีเปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจ เชน เพ่ือการพักผอนหยอนใจ ความสนุกสนาน 
การศึกษา ศาสนา กีฬา ติดตอธุรกิจ หรือการประชุมสัมมนา 
   

 
 

 1: แสดงระบบการทองเที่ยว และการมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับทองถ่ินและชุมชนตอการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน 
 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) (2542) 
 
4.  

กรอบการวิจัยการพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม เพ่ือพัฒนาตนแบบระบบผูเชี่ยวชาญ
สําหรับการแนะนําการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม โดยครอบคลุมขอมูลดานการทองเที ่ยวของจังหวัดนครปฐมไดแก วัด วัง 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลาดน้ํา พิพิธภัณฑ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ฯลฯ ดังรูปตอไปนี้ 

 
 

 2: กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย 
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เม่ือโปรแกรมสอบถามจนถึงขอมูลสุดทาย โปรแกรมจะทําการแสดงคําถาม และคําตอบของผูใชระบบ ซ่ึงในสวนนี้จะมีเมนูให
ผูใชระบบไดเลือกใชงาน 3 สวนคือ  

1. แสดงการทองเที่ยว โปรแกรมจะแสดงขอมูลการทองเที่ยวท่ีทําการจัดสรรเรียบรอย แกผูใชระบบใหรับชม 
2. บันทึกขอมูลใหม เปนการกลับไปสูหนาหลักของโปรแกรม เพ่ือทําการตอบคําถามใหมท้ังหมด 
3. ยอนกลับ เพ่ือเปนการแกไขขอมูล ท่ีไดใหกับระบบไว 
ระบบจะทําการจัดสรร และแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตามความตองการของผูใชระบบ และจะจํากัดไมใหเกินเงินคงเหลือ (หลัง

หักคาเดินทาง) ดังภาพท่ี 8 

 
 

 8 : แสดงการจัดสรรการทองเที่ยวตามความตองการของผูใช 
 

6.  
การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับการแนะนําการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม พบวาโปรแกรมระบบการจัดการทองเที่ยวจังหวัด

นครปฐมที่พัฒนาข้ึน สามารถรองรับความตองการในการใชบริการสอบถามขอมูลเพื่อการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากยิ่งข้ึน แตโปรแกรมจําเปนตองทําการเก็บขอมูลตอไปอีกสักระยะ เพ่ือนําขอมูลพฤติกรรม
และความสนใจของนักทองเที่ยวท่ีเขาใชระบบ มาวิเคราะหพฤติกรรมในการพัฒนาซอฟแวรตอไปในอนาคตสามารถพัฒนาปรับปรุง
โปรแกรมใหสามารถใชงานกับเทคโนโลยี มือถือ หรือ Tablet หรืออุปกรณไอทีแบบพกพาตอไป เพ่ือใหเหมาะสมแกผูชื่นชอบการ
เดินทางมากข้ึน  

 
7.  

 7.1 ควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง เปนผูท่ีคอยดูแล แกไข ปรับปรุง ระบบผูเชี่ยวชาญใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือทํา
ใหผลการวิเคราะห และผลการใหคําแนะนําสถานที่ทองเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น 

 7.2 ระบบสามารถนําไปประยุกตใชกับ GPS หรือ GoogleMap จะทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรแกรมเพิ่มขึ้น โดยอาจจะระบุ
ตําแหนง หรือพิกัดของผูใชระบบไดเลย 

 7.3 ปรับปรุงใหโปรแกรมมีภาษาหลากหลายมากขึ้น นอกจากการใชภาษาไทยแลวควรมีเว็บท่ีใชภาษาทางสากล เชน 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, และภาษาญ่ีปุน เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเที่ยวใหกับกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  

 7.4 สรางความหลากหลายทางหนาจอ เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ โดยอาจจะใชเทคโนโลยี XML, DHTML หรือ JAVA Script 
เขามารวมมากขึ้น และอาจจะตองใชสื่อบรรยายจากภาพ, เสียง, วีดีทัศน ฯลฯ เพ่ือสรางความนาสนใจแกผูเขาชม 
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เม่ือผูใชระบบเลือกอานชมเทศกาลท่ีตนเองสนใจ โดยการคลิกเลือกตรงบริเวณช่ือของเทศกาลแลวจะมี Windows popup เพ่ือ
แสดงรายละเอียด พรอมแสดงขอมูลที่พักเพ่ือใชในการตัดสินใจในการทองเที่ยว ในสวนตัวเลข [0…n] คือจํานวนผูเขาอาน ชมในแต
ละงานเทศกาล ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

 5 : ภาพแสดงขอมูลทั้งหมดของเทศกาลงานทองเที่ยว 
 

ผูใชระบบสามารถเลือกอานรายละเอียดของท่ีพักที่ตนเองสนใจ โดยการคลิกเลือกตรงบริเวณช่ือรูปของท่ีพัก แลว Windows จะ
แสดงรายละเอียด พรอมแสดงขอมูลท่ีพัก, พิกัด, และสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ เพื่อใชในการตัดสินใจ ในการเขาพัก ในสวนน้ี ผูใช
ระบบสามารถเลือกดูขอมูลลําดับถัดไป โดยคลิกท่ีลูกศรสีชมพู ท่ีอยูดานซายและดานขวาของรูปภาพ   และหากผูใชระบบ
ตองการดูสถานท่ีท้ังหมด สามารถเลือกปุม  ดังภาพท่ี 6 

 

 
 

 6 : เมนูแสดงสถานท่ีทองเที่ยว 
ภาพที่ 7 เปนหนาหลักของระบบ Intelligent Touring in Nakhon Pathom จัดเปนหนาเริ่มตนของระบบ โดยผูใชระบบ

จะตองตอบคําถามจํานวน 9 ขอ เพ่ือใหระบบตรวจสอบความตองการของผูใชระบบ และระบบจะไดทําการจัดสรรพ้ืนท่ีการ
ทองเที่ยวไดตรงตามความตองการของผูใชระบบ ผูใชระบบจะสามารถจัดระบบการ ทองเที่ยวไดโดยการคลิกเลือก
ท่ีปุม และจะมีคําถาม เพ่ือสอบถามความตองการของผูใชระบบ 

 

 
 

 7 : ภาพแสดงโปรแกรมการจัดสรรการทองเที่ยว 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการของงานการเงินและบัญชีตามความเห็นของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2)  เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของงานการเงินและบัญชีตามความเห็นของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมี
คุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 240 คน พรอมทั้งดําเนินการสนทนา
กลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมใชการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัย พบวา  
1)  การพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชีอยู ในระดับดี ทั้งในภาพรวมและทุก

องคประกอบ 2) บุคลากรที่มีเพศ อายุ ประเภทบุคลากร สายงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และระดับการใชบริการงาน
การเงินตางกันมีคิดเห็นตอการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีคิดเห็นตอการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและ
บัญชีไมแตกตางกัน และ 3) แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี คือ งานการเงินฯ ควร
ใหมีการอบรมบุคลากรเก่ียวกับการบริการ  ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายที่เก่ียวของกับการเงิน ควรจัดประชุมเก่ียวกับระเบียบการ
เบิกจายเงินรวมกับหนวยงานอ่ืน เพื่อใหมีความเขาใจในระเบียบการเบิกจายเงินที่ตรงกัน นอกจากน้ีงานการเงินและบัญชีควรมีการ
ทบทวนกฎระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศตาง ๆ ที่ไมตอบสนองตอการปฏิบัติงานและไมเปนประโยชนตอการบริหารงาน
พรอมทั้งจัดทําคูมือแจกใหกับบุคลากรรับทราบ   
 
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ การบริการอยางมีคุณภาพ งานการเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

DEVELOPMENT OF EFFECTIVE SERVICE QUALITY FOR FINANCIAL AND 
ACCOUNTING DIVISION OF NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY 

 
 

หรรษกานต  สมไพบูลย / HUSSAKANT  SOMPAIBOON1 
สมใจ  บุญทานนท / SOMJAI BOONTHANON1 

บรรดล  สุขปติ / BUNDOL SUKPITI1 
 
 

1บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป  1 
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 7.5 มีระบบ Social Network เชน Tweeter, Hi5, Facebook และ 4Square เพ่ือรองรับขอมูล จากกลุมสังคม Online และ
กระจายความหลากหลายของขอมูลในสังคมเน็ตเวิรค เชน การแชรรูปภาพ ประสบการณในการทองเที่ยว และ ในอนาคตสามารถ
พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมใหสามารถใชงานกับเทคโนโลยีมือถือ หรือ Tablet หรืออุปกรณไอทีแบบพกพาตอไป เพ่ือใหเหมาะสมแกผู
ชื่นชอบการเดนิทางมากข้ึน 
 
8.  
[1]  เจริญ โอวาทวรวรัญู. “การใชระบบผูเช่ียวชาญในการตัดสินทางธุรกิจและ อุตสาหกรรมในแงมุมทางวิศวกรรมศาสตร”, วิทยานิพนธปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 
[2]  ศุภชัย นาทพันธ. “การใชระบบผูเช่ียวชาญเลือกเสนทางงาน: กรณีศึกษาอุตสาหกรรม ผลิตแปรง”, วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 
[3]  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, จําลอง ครูอุตสาหะ. “ASP ฉบับโปรแกรมเมอร”, กรุงเทพฯ : บริษัท เคทีพี คอมพ แอนด ดอนซัลท จํากัด, 2543. 
[4]  ทิพวรรณ พุมมณี. “อุตสาหกรรมการทองเท่ียว”, พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546. 
[5]  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. “การพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืน”. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548 
[6]  ศุภชัย อัครนรากุล. “การพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญสําหรับระบบบริหารคุณภาพ ไอเอสโอ 9000”, เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549. 
[7]  แสงแข บุญศิริและคณะ. “แนวทางยกระดับตราสินคาเกษตรและแหลงทองเท่ียวสูการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนครปฐม”, นครปฐม:

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552. 



398 “75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

399“75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012The 4th NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  Nakhon Pathom  Thailand  12 – 13 July 2012 
 

3  “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 
 

บุคคล 4) การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 5) ความคลองตัว 6) การมุงเนนอนาคต 7) การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
8) การจัดการโดยใชขอมูลจริง 9) ความรับผิดชอบตอสังคม 10) การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา และ 11) มุมมองในเชิง
ระบบ ในสวนที่เก่ียวของกับความเปนเลิศที่มุงเนนผูใชบริการน้ันองคการตองใหความสําคัญกับผูใชบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต 
ดวยการเขาใจความตองการ การสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ทุกขั้นตอนตั้งแตการเขาถึงบริการ คุณภาพการบริการ 
การลดขอผิดพลาดในการใหบริการ การลดขอรองเรียนจากผูใชบริการ รวมทั้งความสัมพันธระหวางองคการกับผูใชบริการ ซ่ึงชวย
สรางความไววางใจ ความเชื่อม่ัน และความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนสถาบันอุดมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ปจจุบันเปดสอน
ในระดับปริญญาตรีและสูงกวา 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร มีการแบงบุคลากรออกเปน 2 สายงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือสาย
งานวิชาการมีภาระงานในการสอน และสายงานสนับสนุนที่ทําหนาที่ในการอํานวยความสะดวกและหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากการสอน 
ประกอบดวย สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักศิลปวัฒนธรรม สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักงานอธิการบดี ซ่ึงทําหนาที่การเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป และงานอ่ืนๆ ที่ไมไดอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานใด ๆ โดยเฉพาะ แบงออกเปน 3 กอง คือกองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และกองกลาง 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554: <http://...>)     

กองกลางแบงออกเปน งานบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ งานเจาหนาที่งานสวัสดิการรายไดและทรัพยสิน งานอาคารสถานที่
และภูมิสถาปตย งานประชุมและพิธีการ และงานการเงินและบัญชี ๆ เปนหนวยงานสําคัญมีหนาที่ใหบริการดานการเงินตาม
กฎระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด และจัดทําระบบบัญชีรับ-จาย ของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานการเงินและ
บัญชี จะตองปฏิบัติงานอยางรัดกุมทุกขั้นตอน จะตองมีความรู สนใจ ติดตามระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและคําส่ังตาง ๆ ให
เปนปจจุบันอยูเสมอ เพราะหลักฐานเอกสารที่เก่ียวของกับการเงินจะตองดําเนินการอยางโปรงใส ถูกตอง และไมขัดตอขอกฎหมายที่
กําหนด ดังน้ันการใหบริการกับบุคคลตางๆ ทั้งเจาของธุรกิจที่ทําการซ้ือขายกับมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา จึง
ตองยึดระเบียบ ขั้นตอน เอกสาร และการตรวจสอบที่รัดกุม ซ่ึงผูใชบริการอาจตองรับไปปรับแก ประกอบกับผูใชบริการมีจํานวน
มากพรอม ๆ กันทําใหตองใชเวลามากกวาจะเบิกจายไดจริง 

ดังน้ันผูวิจัยที่ในฐานะที่เปนบุคลากรประจํางาน งานการเงินและบัญชี จึงเห็นความสําคัญ ที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
รูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี  อยางยั่งยืน อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรที่เก่ียวของ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม       
ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการของงานการเงินและบัญชีตามความเห็นของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของงานการเงินและบัญชีตามความเห็นของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี โดยการ
ปรับใชเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ  (SERVQUAL) ที่พัฒนาโดย เบอรรี่,พาราสุรามาน และเซียแทมล (Berry, Parasuraman และ 
Zeithamal,1990: 23-33) โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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Abstract 
 
 The aims of this research were to: 1) study the level of service quality for the financial and 
accounting division [provided by Nakhon Pathom Rajabhat University personnel;] 2) compare the service 
quality for the financial and accounting provided by personnel of Nakhon Pathom Rajabhat University, 
specified by personal aspects; and 3) study the guidelines to develop service quality for the financial and 
accounting division of Nakhon Pathom Rajabhat University. The research instrument was a questionnaire, 
which was collected from 240 participants, in accordance with focus group discussion. Statistics used in the 
study included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance; 
whereas the data from focus group discussion was analyzed by the content analysis. 
 The research results were found that: 1) The development of service quality for the financial and 
accounting division was at a good level both overall and each aspect. 2) Personnel with different gender, age, 
types of personnel, main line of responsibility for the university, and level of financial service had the 
perspectives toward the development of service quality for the financial and accounting division at the 
statistically significant difference at .05 level. 3) Personnel with different educational level had no different 
perspectives toward the development of service quality for the financial and accounting division. 4) The 
guideline for development of service quality for the financial and accounting division was the division should 
train the personnel about the services, rules and regulations, finance laws. Additionally, the division and other 
divisions should manage the seminar of rules of the reimbursement to promote the understanding in the 
same rules.  Furthermore, the financial and accounting division should review the illegible and disadvantage 
rules and regulations, announcements, and memos toward the administration and it should release the 
aforementioned manuals for the personnel.   
 
Keyword: development of effective, service quality, financial and accounting division  
 
บทนํา 

คุณภาพการใหบริการของภาครัฐเปนความพยายามหน่ึงที่จะเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมการใหบริการขององคกรภาครัฐ 
ที่ชวยสนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศดานการใหบริการเพื่อตอบสนองผูรับบริการ ซ่ึงมาจากการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) และไดมาเปนตนแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติใหกับประเทศตาง ๆ หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย มา
ปรับใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยที่มีชื่อวา Public Sector Management Quality Award (PMQA) เปน
กรอบการบริหารจัดการองคการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการ
นําไปใชในการประเมินองคกรดวยตัวเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการใหเทียบเทามาตรฐานสากล 
โดยมุงเนนใหหนวยงานราชการปรับปรุงองคกรอยางรอบดานและตอเน่ืองครอบคลุมทั้ง 7 ดาน ใชแนวทางการบริหารจัดการโดย
การตอบคําถามตามเกณฑในแตละหมวด ซ่ึงเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพองคกร ที่จะทําใหทราบจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง และนําโอกาสในการปรับปรุงที่พบไปวางแผนพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหสวนราชการมีระดับการบริหาร
จัดการที่ไดมาตรฐานเทียบเทาสากล (การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2554: <http://...>) ในการประชุมของ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบใหทําการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช ตามขอเสนอของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเปนเครื่องมือผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน โดยไดกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2554 สําหรับสวนราชการระดับกรม: 2553) อาศัยคานิยมหลัก (core value) 
11 ประการ คือ 1) การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน 2) ความเปนเลิศที่มุงเนนผูใชบริการ 3) การเรียนรูขององคการและของแตละ
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(communication) หมายถึง การใหขอมูลตาง ๆ แกผูใชบริการใชการติดตอส่ือสารดวยภาษาที่ผูใชบริการเขาใจและรับฟงเรื่องราว
ตาง ๆ จากผูใชบริการ 10. การเขาใจและรูจักผูใชบริการ (understand and customer) รวมทั้งตองการของผูใชบริการและตนเอง  

เท็นเนอร, และดีโทโร (Tenner, & Detoro, 1992: 85) กลาววา คุณภาพการใหบริการไดกําหนดเกณฑมาตรฐานเพื่อใช
วัดคุณภาพการใหบริการที่เรียกวา RATER (reliability, assurance, tangibles, empathy, responsiveness) ไดแก 1. ส่ิงที่จับ
ตองไมได หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏใหเห็น ไดแก บุคลากร สถานที่ 2. ความเชื่อถือได หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามที่รับปากไวไดอยางถูกตอง และเชื่อใจได 3. การตอบสนอง หมายถึง ความเต็มใจที่จะชวยเหลือผูรับบริการไดอยางทันทวงที    
4. การใหความม่ันใจ หมายถึง การใหความม่ันใจดานความรู ความเหมาะสม ความสุภาพออนนอมของผูใหบริการ และสามารถสราง
ความไววางใจ และม่ันใจใหกับผูรับบริการได 5. การเอาใจเขามาใสใจเรา หมายถึง การเอ้ืออาทร เอาใจแกผูรับบริการ   

วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2543: 4) กลาววา คุณลักษณะ 6 ประการ ที่ใชในการพิจารณาคุณภาพการบริการ จากคําวา 
service มีดังน้ี 1. ยิ้มแยมแจมใส หมายถึง ยิ้มแยมและเอาใจเขาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลําบากของผูใชบริการ 2. ตอบสนอง
อยางรวดเร็ว หมายถึง ตอบสนองตอความประสงคจากผูใชบริการอยางรวดเร็วทันใจ 3. เคารพ หมายถึง แสดงออกถึงความนับถือ
ใหเกียรติผูใชบริการ 4. เต็มใจใหบริการ หมายถึง ลักษณะการใหบริการแบบสมัครใจ 5. สุภาพออนโยน หมายถึง กิริยาอาการ
ออนโยน สุภาพและมีมารยาทดี  ออนนอม 6. กระตือรือรน หมายถึง มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนขณะใหบริการ  

ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2546: 29-30) กลาววา ปกติจะมีการประเมินคุณภาพของการบริการ จากการพิจารณาคุณสมบัติ
สําคัญ 10 ดาน คือ 1. ความเชื่อถือได (reliability) เปนความสมํ่าเสมอของผลงานที่สงมอบใหกับผูใชบริการ การรักษาคําม่ันสัญญา 
และเปนที่พึ่งของผูใชบริการ เม่ือเกิดปญหาขึ้นกับการดําเนินงาน  2. การตอบสนองความตองการ (responsiveness) ของ
ผูใชบริการไดอยางทันที ถูกตอง รวดเร็ว และดวยความเต็มใจ ตองใหผูใชบริการรอคอย ตอวา และเลิกใชบริการ หรือหันไปใช
บริการของคูแขงรายอ่ืนๆ 3. ความสามารถ (competence) ความรู ทักษะ และประสบการณของผูใหบริการที่พรอมในการ
ใหบริการแกผูใชบริการ โดยพนักงานจะตองมีความสามารถที่เหมาะสม และสรางความเชื่อม่ันใหแกผูใชบริการวาจะไดรับบริการที่
ตองการและเปนไปตามขอกําหนด 4. การเขาถึงได (access) ผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการไดเม่ือตองการโดยไมตองเสียเวลา
คนหาสถานที่ รอคอยการบริการ และมีขั้นตอนในการติดตอที่ยาวนาน 5. ความสุขภาพ (courtesy) ไมไดหมายถึง การพูดจาที่
สุภาพและการแตงกายที่เรียบรอยเทาน้ัน แตจะครอบคลุมถึงการแสดงออกที่เหมาะสมกับกาลเทศะดวยความเต็มใจและจริงใจ 
ตลอดจนการแสดงความสุขภาพออกมาจากใจ จนผูใชบริการสามารถสัมผัสไดจากความรู สึกที่ดี  6 . การติดตอ ส่ือสาร 
(communication) สรางความเขาใจใหกับผูใชบริการและพยายามทําความเขาใจผูใชบริการ เพื่อที่จะสามารถใหบริการ และ
แกปญหาอยางเหมาะสม 7. ความนาเชื่อถือ (creditability) ความเชื่อใจที่ผูใชบริการมีตอธุรกิจซ่ึงพิจารณาจากชื่อเสียง ความ
ซ่ือสัตย และความโปรงใสในการดําเนินงานของธุรกิจ 8. ความปลอดภัย (security) จากการใชบริการทั้งทางกายภาพความรูสึกและ
ขอมูล โดยผูใชบริการม่ันใจไดวารับบริการที่ไมตองเส่ียงตออันตราย ความผิดพลาด หรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนไมตองกังวลวาขอมูลของตนจะถูกเผยแพรสูสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตเสียกอน 9. ความเขาใจผูใชบริการ 
(understanding the customer) เพื่อที่จะสามารถใหบริการที่สรางความพอใจ และความชื่นชม จากผูใชบริการทําใหเกิดความ
ผูกพัน ซ่ือสัตย และกลับมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 10. สามารถจับตองและรูสึกได (tangibles) ถึงความพรอมและความใสใจใน
การใหบริการ เชน เครื่องมือและอุปกรณการใหบริการ เครื่องแบบพนักงาน และความสะอาดของสถานที่ เปนตน  

เลิฟล็อค (Lovelock อางถึงใน สมดา วินิจกําธร, 2549: 46-47) กลาววา เกณฑในการประเมินคุณภาพการบริการมี 5 ขอ 
ไดแก 1. ความไวใจ หรือความนาเชื่อถือ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการในระดับหน่ึงที่ตองการอยางถูกตอง 
และไววางใจได 2. ความม่ันใจ (assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีความรูและทักษะที่จําเปนในการบริการ มีความสุภาพและเปน
มิตรกับผูใชบริการ มีความซ่ือสัตยและสามารถสรางความม่ันใจใหแกผูใชบริการได และความม่ันคงปลอดภัย 3. ส่ิงที่สามารถจับตองได 
(tangibles) หมายถึง ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ สภาพแวดลอม เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ 4. ความใสใจ (empathy) 
หมายถึง สามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและสามารถติดตอไดงาย ความสามารถในการติดตอส่ือสาร และเขาใจผูใชบริการ 5. การ
สนองตอบผูใชบริการ (responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะใหบริการทันที และใหความชวยเหลือเปนอยางด ี 

ตอมา เบอรรี่,พาราสุรามาน และเซียแทมล (Berry,Parasuraman & Zeithamal,1990: 23-33) ไดพัฒนาเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกวา “SERVAQUAL” (Service Quality) ไดสรุปรวมมิติสําคัญที่บงชี้คุณภาพการบริการได 5 ดาน 
ดังน้ี 1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ (tangibles) หมายถึง การใหบริการที่สามารถสัมผัสจับตองได มีลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏใหเห็น เชน สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณตางๆ วัสดุในการติดตอส่ือสารกับผูใชบริการ และบุคคล  2. ความนาเชื่อถือไววางใจ 
(reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการน้ันตรงกับสัญญาที่ใหไวกับผูใชบริการ บริการที่ใหทุกครั้งทีความถูกตอง 
เหมาะสมและมีความสมํ่าเสมอในทุกครั้งของการบริการ ที่จะทําใหผูใชบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับน้ันมีความนาเชื่อถือสามารถให
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                     ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ  
 การประเมินคุณภาพโดยทั่วไปจะเปนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติที่ผูใชบริการไดรับ (actual performance) กับ
ความคาดหวัง (expectation) เพื่อหาความแตกตางและสาเหตุที่ทําใหเกิดความแตกตาง ซ่ึงสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการ
พัฒนาการใหบริการมีนักวิชาการกลาวถึงการประเมินคุณภาพบริการไว ดังน้ี  เบอร รี ่,พาราสุรามาน และเซียแทมล  
(Parasuman,Zeithal และ Barry อางถึงใน ภัทรวุฒิ อุตภิระ, 2544: 19-20) พบวาการบริการที่จะประสบความสําเร็จจะตอง
ประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตางๆ ดังน้ี 1. การเขาถึงบริการ (access) ประกอบดวย ผูใชบริการเขาใจหรือรับบริการไดสะดวก 
ระเบียบขั้นตอนไมมีความมากซับซอนเกินไป 2. การส่ือสาร (communication) ประกอบดวย มีการส่ือสารชี้แจงขอบเขตและ
ลักษณะงานบริการ และมีการอธิบายขั้นตอนการทํางาน 3. ความสามารถ (competence) ประกอบดวย สามารถในการใหบริการ 
สามารถในการส่ือสาร และสามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ 4. ความสุภาพออนโยน (courtesy) ประกอบดวย การแสดง
ความสุภาพตอผูใชบริการ ใหการตอนรับที่เหมาะสม และผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ด ี  5. ความนาเชื่อถือ (reliability) ประกอบดวย 
ความสมํ่าเสมอ ความพึ่งพา 6. ความซ่ือสัตย (creditability) คุณภาพของการบริการมีความซ่ือตรงนาเชื่อถือ 7. การตอบสนอง 
(responsiveness) ประกอบดวย ความเต็มใจที่จะใหบริการ ความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลา มีการติดตออยางตอเน่ือง 
ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางด ี8. ความม่ันคง (security) ประกอบดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เครื่องมือ อุปกรณ ความ
ปลอดภัยดานอ่ืนๆ เชน ภาพพจน ชื่อเสียง ฯลฯ 9. การสรางส่ิงที่จับตองได (tangibility) ประกอบดวย การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ให
พรอมสําหรับการใหบริการ การเตรียมอุปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการใหพรอม การจัดสถานที่ใหบริการสวยงาม 
สะอาด 10. การเขาใจ (understanding) ประกอบดวย การเรียนรูผูใชบริการ การใหคําแนะนําและเอาใจใสผูใชบริการ การใหความ
สนใจตอผูใชบริการ  
 ภายหลังจากการศึกษาคุณภาพการบริการ มีการพัฒนารูปแบบของการบริการตามความตองการของผูใชบริการ ตาม
เกณฑบงชี้คุณภาพการบริการ (Parasurman and et al., 1985: 41-50) ซ่ึงประกอบดวย เกณฑตาง ๆ 10 ดาน ดังน้ี 1. ความเปน
รูปธรรมของบริการ (tangibles)  หมายถึง ลักษณะส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ อุปกรณเครื่องมือ บุคลากรและวัสดุในการ
ติดตอส่ือสาร 2. ความเชื่อม่ันไววางใจได (reliability)  หมายถึง ความสามารถในการใหบริการตามที่ใหสัญญาไวและมีความ
นาเชื่อถือ 3. การตอบสนองตอผูใชบริการ (responsiveness)  หมายถึง ความยินดีที่จะชวยเหลือผูใชบริการและพรอมที่จะ
ใหบริการในทันท ี4. สมรรถนะของผูใหบริการ (competence) หมายถึง การมีความรู ความสามารถ ทักษะในการบริการที่ใหและ
สามารถแสดงออกมาใหผูใชบริการประจักษได 5. ความมีอัธยาศัยไมตรี (courtesy) หมายถึง ภาพออนโยนใหเกียรติ มีนํ้าใจและ
เปนมิตรตอผูใชบริการ 6. ความนาเชื่อถือ (credibility) หมายถึง ความนาไววางใจ เชื่อถือได ซ่ึงเกิดจากความซ่ือสัตยและความ
จริงใจของผูใหบริการ 7. ความม่ันคงปลอดภัย (security) หมายถึง ความรูสึกม่ันใจในความปลอดภัยใน ชีวิต ทรัพยสิน ชื่อเสียง 
ปราศจากความรูสึกเส่ียงอันตรายและขอสงสัยตาง ๆ รวมทั้งการรักษาความลับของผูใชบริการ 8. การเขาถึงบริการ (access) 
หมายถึง การที่ ผูใชบริการสามารถเขารับบริการ ไดงายและไดรับความสะดวกจากการมารับบริการ  9. การติดตอส่ือสาร 

ลักษณะสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประเภทบุคลากร 
5. สายงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
6. ระดับการใชบริการงานการเงิน 

 

รูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงาน
การเงินและบัญชี 
    1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ 
    2. ความนาเชื่อถือไววางใจ 
    3. การตอบสนองตอผูใชบริการ 
    4. การใหความม่ันใจแกผูใชบริการ 
    5. ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูใชบริการ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยศึกษามีรายละเอียด แบงออกเปน 2 ระยะคือ 
     ระยะที่ 1 รูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชีตามความเห็นของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงาน
การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังน้ี 
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ซ่ึงจําแนกออกเปน ขาราชการ 137 คน พนักงานราชการ 12 คน ลูกจางประจํา 26 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 400 
คน และลูกจางชั่วคราว 26 คน รวมทั้งส้ินจํานวน 601 คน (ขอมูลเดือน กันยายน 2554)  
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน รวมทั้งส้ินจํานวน 240 คน ซ่ึงไดมาดวยวิธีการสุม ดังน้ี 

    2.1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตรกรณีทราบจํานวนประชากรของยามาเน (Yamane,1973) โดยใชคาความ
คลาดเคล่ือนรอยละ 0.05 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 240 คน ดังน้ี 
 

                                                21 Ne
Nn


  

 

โดยกําหนดคาดังน้ี 
      n   =    ขนาดของกลุมตัวอยาง 
      N   =    จํานวนประชากร 
      e   =    ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได กําหนดที่รอยละ 0.05 
 

       2)05.0(6011
601


n  

 
                            =    240 คน 

 

                     2.2 ดําเนินการกําหนดกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random sampling) ในแตละคณะวิชาและ
หนวยงานตามสัดสวนรอยละจํานวนประชากร (บรรดล สุขปติ, 2548: 101-103)  

2.3 แจกแบบสอบถามดวยวิธีการสุมอยางมีระบบ (systematic random sampling)   จากบัญชีรายชื่อของแตละ
หนวยงาน เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของบุคลากร 

ระยะที่ 2 สังเคราะหรูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยได
กําหนดผูแทนบุคลากรสําหรับการสนทนากลุม โดยจําแนกออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 คือกลุมขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 8 คน และกลุมที่ 2 พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จํานวน 8 คน ซ่ึงทั้ง 2 กลุมไดมาโดยการเลือกแบบ
กําหนดคุณสมบัต ิ 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ผูวิจัยศึกษามีรายละเอียด แบงออกเปน 2 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 รูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชีตามความเห็นของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและ
บัญชีตามความเห็นของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  
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ความไวใจได 3. การตอบสนองตอผูใชบริการ (responsiveness) หมายถึง การใหบริการดวยความเต็มใจและมีความพรอมที่จะ
ชวยเหลือบริการใหผูใชบริการทันที และการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 4. การใหความม่ันใจแกผูใชบริการ (assurance) 
หมายถึง ผูใหบริการมีทักษะความรูความสามารถในการใหบริการ และตอบสนองความตองการของผูใชบริการดวยความสุภาพมี
กิริยาทาทางและมารยาทที่ดีในการใหบริการ สามารถที่จะทําใหผูใชบริการเกิดความไววางใจ 5. ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ
ผูใชบริการ (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล ความเอ้ืออาทรเอาใจใสผูใชบริการตามความตองการที่แตกตางกันของ
ผูใชบริการในแตละบุคคล สรุปไดดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 เกณฑการกําหนดคุณภาพการบริการ จําแนกตามความเห็นของนักวิชาการ 
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1. ความเปนรูปธรรมของบริการ       
2. ดานนาเชื่อถือไววางใจ       
3. การตอบสนองตอผูใชบริการ       
4. การใหความม่ันใจแกผูใชบริการ       
5. ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูใชบริการ       
6. ส่ิงที่จับตองไมได       
7. ความเชื่อม่ันไววางใจได       
8. สมรรถนะของผูใชบริการ       
9. ความมีอัธยาศัยไมตรี       
10. ความนาเชื่อถือ       
11. ความม่ันคงปลอดภัย       
12. การเขาถึงบริการ       
13. การติดตอส่ือสาร       
14. การเขาใจและรูจักผูใชบริการ       
15. ยิ้มแยมแจมใส       
16. เคารพ       
17. เต็มใจใหบริการ       
18. สุภาพออนโยน       
19. กระตือรือรน       
20. ความสามารถ       
21. การเขาถึงได       
22. สามารถจับตองและรูสึกได       

 
ทั้งน้ีรายละเอียดดังตารางที่ 1 สอดคลองกับเกณฑกําหนดคุณภาพการบริการของ Berry,Parasuraman และ Zeithamal 

ที่ใช SERVAQUAL เปนเครื่องมือวัดคุณภาพบริการโดยวัดจากการรับรูและความคาดหวังของผูรับบริการ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําเกณฑน้ี
มาใชในการประเมิน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี ความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานนาเชื่อถือไววางใจ การตอบสนองตอ
ผูใชบริการ การใหความม่ันใจแกผูใชบริการ และความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูใชบริการ  
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การเก็บรวบรวมขอมูลมีรายละเอียด แบงออกเปน 2 ระยะคือ 
   ระยะที่ 1 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลประชากรจํานวน 240 คน โดยดําเนินการดังน้ี 

       1. ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
       2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่พัฒนาแลวเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ในระหวางวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยหากไดรับแบบสอบถามในหนวยงานใดไมครบถวนก็จะดําเนินการเก็บขอมูลเพิ่มเติมกับ
หนวยงานน้ัน จนครบตามจํานวนที่กําหนด 

ระยะที่ 2 ภายหลังจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยดําเนินการจัดสนทนากลุม ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ใช
ในการสนทนากลุมไดมาดวยวิธีการกําหนดคุณสมบัติ ไดแก กลุมที่ 1 คือกลุมขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 8 คน และ
กลุมที่ 2 พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จํานวน 8 คน โดยวิธีการดังน้ี 

  1. ประเด็นการสนทนากลุม ผูวิจัยนําประเด็นสําคัญที่วิเคราะหจากแบบสอบถามปลายปด (โดยเฉพาะขอที่มีการ
พัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพอยูในระดับควรปรับปรุง และระดับควรปรับปรุงอยางมาก) ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน ดาน
ความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานนาเชื่อถือไววางใจ ดานการตอบสนองตอผูใชบริการ ดานการใหความม่ันใจแกผูใชบริการ 
ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูใชบริการและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดของแบบสอบถามที่ไดรับในระยะที่ 1 มากําหนด
เปนประเด็นสําหรับการสนทนากลุม เพื่อหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2.  ขั้นตอนการดําเนินการจัดสนทนากลุม 
 2.1  ผูวิจัยกําหนดประเด็นในการสนทนากลุมจากการวิเคราะหรูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงิน

และบัญชีตามความเห็นของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2.2 ผูวิจัยกําหนดรายชื่อผูเขารวมการสนทนากลุม ซ่ึงประกอบดวยโดยมีขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 8 

คน ลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว 8 คน รวม 16 คน  
 2.3 ติดตอผูแทนบุคลากร เพื่อขอความอนุเคราะหในการเขารวมการสนทนากลุม และกําหนดชวงเวลาในการจัด

สนทนากลุม ประมาณเดือน มกราคม พ.ศ. 2555  
 2.4 ดําเนินการจัดการสนทนากลุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด เพื่อสังเคราะหแนวทางการพัฒนา 

คุณภาพการบริการงานเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 5.  การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ระยะคือ 
ระยะที่ 1 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดยการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงใชสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล ดังน้ี 
1. ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่ (frequency) และรอยละ(percentage) 
2. วิเคราะหคาระดับรูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญช ีดวยคาเฉล่ีย (mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แลวแปลความหมายของคาเฉล่ียตามแนวคิดของจอหน ดับเบิ้ลยู เบสท (Jon W,Best., 
1970: 190) 

 3. เปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคล ดวยการทดสอบที (t-test) สําหรับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพการบริการ
ของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามเพศ และสายงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ใชค า      
F-test สําหรับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของระดับคุณภาพการบริการของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระดับการใชบริการงานการเงิน และหากพบความแตกตางจะทํา
การทดสอบคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')  

ระยะที่ 2 ผูวิจัยสังเคราะหรูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จากประเด็นคําถามที่วิเคราะหจากแบบสอบถามปลายปดเฉพาะขอที่มีระดับการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพที่มีขอควร
ปรับปรุง ขอควรปรับปรุงอยางมาก และขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม จากการสนทนากลุม โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา 
(content analysis) 

The 4th NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  Nakhon Pathom  Thailand  12 – 13 July 2012 
 

8  “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 
 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะสวนบุคคล ผูวิจัยสรางขึ้นเปนลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
จํานวน 5 ขอ ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร สายงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และระดับการใชบริการ
งานการเงิน   

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับรูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชีตาม
ความเห็นของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงประกอบดวย ความเปนรูปธรรมของบริการ ความนาเชื่อถือไววางใจได การ
ตอบสนองตอผูใชบริการ การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ การเขาใจและรูจักผูใชบริการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประเมินคาชนิด 5 ชวง (rating scale) ตามแนวความคิดของ เรนซิส ไลเคิรท (Rensis,Likert.,1961: 134) ซ่ึงมีเกณฑการกําหนดคา
ระดับคะแนน ดังน้ี 

 5  หมายถึง คุณภาพการบริการอยูในระดับดีมาก 
 4  หมายถึง คุณภาพการบริการอยูในระดับดี 
 3  หมายถึง คุณภาพการบริการอยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง คุณภาพการบริการอยูในระดับควรปรับปรุง 
 1  หมายถึง คุณภาพการบริการอยูในระดับควรปรับปรุงอยางมาก 
โดยแปลความหมายของคาเฉล่ียตามแนวคิดของจอหน ดับเบิ้ลยู เบสท (John W, Best., 1970: 190) ดังน้ี 

 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง  คุณภาพการบริการอยูในระดับดีมาก 
 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง  คุณภาพการบริการอยูในระดับดี 
 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง  คุณภาพการบริการอยูในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง  คุณภาพการบริการอยูในระดับควรปรับปรุง 
 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง  คุณภาพการบริการอยูในระดับควรปรับปรุงอยางมาก 
 

ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการพัฒนาบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนแบบสอบถามปลายเปด (open ended questionnaire)  

ระยะที่ 2 สังเคราะหรูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัย
จัดการสนทนากลุมโดยการนําประเด็นสําคัญที่วิเคราะหจากการดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจในระยะที่ 1 (โดยเฉพาะขอที่มีคุณภาพการ
บริการอยูในระดับควรปรับปรุง และระดับควรปรับปรุงอยางมาก) และขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามมาใชในการสังเคราะห
แนวทางในการพัฒนาการคุณภาพการบริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงไดดําเนินการเปนขั้นตอนดังน้ี 

 3.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงาน
การเงินและบัญชี เพื่อนําผลการศึกษาสรางเปนนิยามตัวแปรและดัชนีชี้วัด 
 3.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมนิยามตัวแปรและดัชนีชี้วัด ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
 3.3. ผูวิจัยขอหนังสือจากทางสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม เพื่อขอความอนุเคราะหทาน
ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  
 3.4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว ไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) รายขอ เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับตัวแปรที่ตองการวัด โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Item Objective Congruence : IOC) และเลือกเฉพาะขอที่มี IOC ≥0.67 มาเปนขอคําถามเพื่อใชในการทดลองใชตอไป ไดขอ
คําถามทั้งส้ิน 34 ขอ 
 3.5 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิแลว เฉพาะขอที่อยูในเกณฑมาปรับปรุงและสราง
เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  แลวนําไปทดลองใช (try-out) กับบุคลากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูลจริงจํานวน 30 ชุด เพื่อ
นําคําตอบมาวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค ไดคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ .749  
 3.6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยทั้ง 240 คน แลวดําเนินการวิเคราะหผล  

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
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 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะสวนบุคคล ผูวิจัยสรางขึ้นเปนลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
จํานวน 5 ขอ ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร สายงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และระดับการใชบริการ
งานการเงิน   

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับรูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชีตาม
ความเห็นของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงประกอบดวย ความเปนรูปธรรมของบริการ ความนาเชื่อถือไววางใจได การ
ตอบสนองตอผูใชบริการ การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ การเขาใจและรูจักผูใชบริการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประเมินคาชนิด 5 ชวง (rating scale) ตามแนวความคิดของ เรนซิส ไลเคิรท (Rensis,Likert.,1961: 134) ซ่ึงมีเกณฑการกําหนดคา
ระดับคะแนน ดังน้ี 

 5  หมายถึง คุณภาพการบริการอยูในระดับดีมาก 
 4  หมายถึง คุณภาพการบริการอยูในระดับดี 
 3  หมายถึง คุณภาพการบริการอยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง คุณภาพการบริการอยูในระดับควรปรับปรุง 
 1  หมายถึง คุณภาพการบริการอยูในระดับควรปรับปรุงอยางมาก 
โดยแปลความหมายของคาเฉล่ียตามแนวคิดของจอหน ดับเบิ้ลยู เบสท (John W, Best., 1970: 190) ดังน้ี 

 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง  คุณภาพการบริการอยูในระดับดีมาก 
 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง  คุณภาพการบริการอยูในระดับดี 
 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง  คุณภาพการบริการอยูในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง  คุณภาพการบริการอยูในระดับควรปรับปรุง 
 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง  คุณภาพการบริการอยูในระดับควรปรับปรุงอยางมาก 
 

ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการพัฒนาบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนแบบสอบถามปลายเปด (open ended questionnaire)  

ระยะที่ 2 สังเคราะหรูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัย
จัดการสนทนากลุมโดยการนําประเด็นสําคัญที่วิเคราะหจากการดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจในระยะที่ 1 (โดยเฉพาะขอที่มีคุณภาพการ
บริการอยูในระดับควรปรับปรุง และระดับควรปรับปรุงอยางมาก) และขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามมาใชในการสังเคราะห
แนวทางในการพัฒนาการคุณภาพการบริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงไดดําเนินการเปนขั้นตอนดังน้ี 

 3.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงาน
การเงินและบัญชี เพื่อนําผลการศึกษาสรางเปนนิยามตัวแปรและดัชนีชี้วัด 
 3.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมนิยามตัวแปรและดัชนีชี้วัด ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
 3.3. ผูวิจัยขอหนังสือจากทางสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม เพื่อขอความอนุเคราะหทาน
ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  
 3.4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว ไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) รายขอ เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถาม กับตัวแปรที่ตองการวัด โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Item Objective Congruence : IOC) และเลือกเฉพาะขอที่มี IOC ≥0.67 มาเปนขอคําถามเพื่อใชในการทดลองใชตอไป ไดขอ
คําถามทั้งส้ิน 34 ขอ 
 3.5 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิแลว เฉพาะขอที่อยูในเกณฑมาปรับปรุงและสราง
เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  แลวนําไปทดลองใช (try-out) กับบุคลากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูลจริงจํานวน 30 ชุด เพื่อ
นําคําตอบมาวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค ไดคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ .749  
 3.6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยทั้ง 240 คน แลวดําเนินการวิเคราะหผล  

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
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บริการอยางตอเน่ือง ควรมีการทดสอบวัดผลวาบุคคลมีความรูจริงในศาสตรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ 5) ความเขาใจและเห็นอก
เห็นใจผูใชบริการ การปฏิบัติงานมีขั้นตอนเปนขอกําหนดที่ชัดเจน มีคูมือประกอบวาการทํางานแตละอยางตองทําดวยความรวดเร็ว
และยังตองมีความถูกตองแมนยํา ลดเวลาการขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่องายตอการติดตอ  จัดประชุมเก่ียวกับระเบียบในเรื่องการ
เบิกจายเงินรวมกับหนวยงานอ่ืน เพื่อใหมีความเขาใจในระเบียบการตางๆ ใหตรงกัน ใชระบบสารสนเทศเทศชวยจัดการขอมูลและ
ชวยในการคนหาขอมูลหรือเอกสาร การเงินและบัญชีควรมีการทบทวนกฎระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศตางๆ ที่ไม
ตอบสนองตอการปฏิบัติงานและไมเปนประโยชนตอการบริหารงานพรอมทั้งจัดทําคูมือแจกใหกับบุคลากรรับทร าบ ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัย ฯ ควรนําขอมูลดังกลาวไปเปนแนวทางการพัฒนาการรูปแบบการอยางมีคุณภาพใหมากยิ่งขึ้น 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
ไดขอคนพบซ่ึงนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. คุณภาพการบริการอยูในระดับดี ทั้งในภาพรวมและทุกองคประกอบ สอดคลองกับผลการวิจัยของ นันทิยา  
อัศเจรียวัฒนา (2548)  ที่พบวาคุณภาพการบริการของบุคลากรโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับดี เชนกัน ขอคนพบน้ีอาจเปน
เพราะบุคลากรมีความม่ันใจใหแกผูใชบริการ และมีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูใชบริการ อยูในระดับด ี

 2. บุคลากรที่มีเพศ อายุ ประเภทของบุคลากร สายงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และระดับการใช
บริการงานการเงินที่ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ขวัญใจ สนธิสวัสดิ์ (2546) บุญเล่ือน รัตนบํารุง (2550) สิริอัจฉรา ทิพยวงศ (2550) และJohn  (2542) ที่พบวาบุคลากรที่มี
เพศ อายุ ประเภทของบุคลากร สายงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และระดับการใชบริการแตกตางกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณภาพการบริการที่ตางกัน ซ่ึงสามารถอภิปรายไดดังน้ี 
 2.1 บุคลากรเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการมากกวาเพศชาย ซ่ึงเปนไปตาม
สมมุติฐานและสอดกับผลการวิจัยของ ประภา ปญญาวีร (2550) ที่พบวาบุคลากรเพศหญิงมีความละเอียดออน และสัมผัสความรูสึก
ของผูใหบริการไดมากกวาเพศชายในการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งน้ี 

 2.2 บุคลากรสายวิชาการมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการมากกวาสายสนับสนุน ซ่ึงเปนไป
ตามสมมุติฐานและสอดกับผลการวิจัยของ ขวัญใจ สนธิสวัสดิ์ (2546) และบุญเล่ือน รัตนบํารุง (2550) ที่พบวา บุคลากรสาย
วิชาการมีความรูและสถานภาพเพียงพอในการแสดงออกเรื่องตาง ๆ มากกวาบุคลากรสายสนับสนุน เน่ืองจากบุคลากรสายสนับสนุน
สวนใหญจะเปนคนงานที่ปฏิบัติงานไมเก่ียวของกับการเบิกจายเงิน และไมกลาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคณุภาพการบริการ 

     2.3 บุคลากรที่มีอายุต่ํากวา 26 ป และอายุระหวาง 36-45 ป  มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
บริการในดานความเปนรูปธรรมของการบริการมากกวาบุคลากรที่มีอายุระหวาง 26 – 35 ป ขอคนพบน้ีอาจเปนผลสืบเน่ืองมาจาก
บุคลากรที่มีอายุต่ํากวา 26 ป เพิ่งจบการศึกษา เปนบุคลากรที่มีความกระตือรือรนและตองการความเจริญกาวหนาสูง ประกอบกับ
สวนใหญยังไมมีครอบครัวจึงสามารถทุมเทเวลาใหกับการทํางานได สวนบุคลากรที่มีอายุระหวาง 46-55 ป และมากกวา 56 ปขึ้นไป 
มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการนอยกวาอาจเปนเพราะบุคลากรเหลาน้ีมีตําแหนงทางวิชาการเปนที่ยอมรับของ
สังคม ดังน้ัน บุคลากร 2 กลุมน้ี จึงมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการกวาบุคลากรกลุมอายุอ่ืน ๆ บุคลากรที่มีอายุ
ระหวาง 46- 55 ป และอายุมากกวา 56 ปขึ้นไป มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการในดานความเชื่อถือไววางใจได
มากกวาบุคลากรที่มีอายุระหวาง 26-35 ป เพราะบุคลากรเหลาน้ันมีประสบการณและการทํางานที่มากกวามักจะใหความสําคัญกับ
ความนาเชื่อถือและไววางใจได สวนในดานอ่ืนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 2.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาใหความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการที่ไมแตกตางกัน เน่ืองจาก
ผลการวิจัยในภาพรวมไมมีนัยสําคัญที่ 0.05  

 2.5 บุคลากรที่จําแนกตามประเภทบุคลากร ซ่ึงมีสอดกับผลการวิจัยของ บุญเล่ือน รัตนบํารุง (2550) ที่
พบวา ลูกจางประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการในดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
มากกวาขาราชการ ขอคนพบน้ีอาจเปนเพราะขาราชการสวนมากเบิกคารักษาพยาบาลโดยการจายตรงและนอยครั้งที่จะนําใบเสร็จ
มากับตนสังกัด และพนักงานมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากกวาขาราชการในปจจุบัน ขาราชการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
บริการในดานความนาเชื่อถือไววางใจมากกวาพนักงานมหาวิทยาลัย อาจเปนเพราะขาราชการใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือ
ความไววางใจเปนเกณฑในการวัดคุณภาพการบริการวาใหคําม่ันสัญญาไวอยางไรตองรักษาคําม่ันสัญญาไวอยางน้ัน และตองปฏิบัติ
ไดจริง  

The 4th NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  Nakhon Pathom  Thailand  12 – 13 July 2012 
 

10  “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 
 

 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาและรูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงนิและบัญชีอยูในระดับดี ทั้งในภาพรวมและทุกองคประกอบ 
โดยการใหความม่ันใจแกผูใชบริการคามากที่สุด รองลงมา คือ การตอบสนองตอผูใชบริการ ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูใชบริการ 
ความนาเชื่อถือไววางใจ และความเปนรูปธรรมของการบริการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริการของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ลําดับที่ 
การพัฒนารูปแบบการบริการอยางมี

คุณภาพ   S.D. คุณภาพการบริการ 

1 ความเปนรูปธรรมของการบริการ 3.53 0.53 ดี 
2 ความนาเชื่อถือไววางใจ 3.48 0.54 ปานกลาง 
3 การตอบสนองตอผูใชบริการ 3.51 0.67 ดี 
4 การใหความม่ันใจแกผูใชบริการ 3.73 0.70 ดี 
5 ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูใชบริการ 3.71 0.58 ดี 

รวม 3.59 0.60 ดี 

  
2. บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มี เพศ อายุ ประเภทบุคลากร สายงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และ

ระดับการใชบริการงานการเงินที่แตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและ
บัญชีตางกันโดยเพศหญิงมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการมากกวาเพศชาย บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นตอการพัฒนา
รูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพมากกวาบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีอายุต่ํากวา 26 ป และระหวาง 36-45 ป มีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณภาพการบริการมากกวาอายุระหวาง 26 – 35 ป 

อน่ึง ขอเสนอแนะตอการมีความคิดเห็นตอการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี คือ ควร
จัดประชุมหรืออบรมเก่ียวกับระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินใหกับเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจระเบียบการเบิกจายเงิน 
และขั้นตอนการตั้งเบิกฎีกา เอกสารประกอบการเบิก เกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด  ควรมีการอบรมบุคลากรเก่ียวกับการบริการ 
ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายที่เก่ียวของกับการเงิน และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง บุคลากรควรมีความแมนยําในระเบียบตาง ๆ และ
ใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง ควรจัดทําการเผยแพรระเบียบตาง ๆ ทางเว็บไซต (website) ของงานการเงินฯ เพื่อสะดวกในการคนหา 
ลดการตอบขอซักถามของบคุลากรงานการเงินและบัญช ี

3. แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของบุคลากรในงานการเงินและบัญชีที่ สําคัญ คือ 1) ควรจัด
ประชุมหรืออบรมเก่ียวกับระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินใหกับเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจระเบียบการเบิกจายเงิน และ
ขั้นตอนการตั้งเบิกฎีกา เอกสารประกอบการเบิก เกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 2) ควรมีการอบรมบุคลากรเก่ียวกับการบริการ ระเบียบ 
ขอบังคับ กฎหมายที่เก่ียวของกับการเงิน และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง บุคลากรควรมีความแมนยําในระเบียบตาง ๆ และให
คําแนะนําไดอยางถูกตอง 3) ควรจัดทําการเผยแพรระเบียบตาง ๆ ทางเว็บไซต (website) ของงานการเงินฯ เพื่อสะดวกในการคนหา 
ลดการตอบขอซักถามของบุคลากรงานการเงินและบัญชี ซ่ึงแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพมีดวยกัน 5 ดาน 
คือ 1) ความเปนรูปธรรมของการบริการ การจัดภูมิทัศนใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย มีความสวยงาน เชน มีพื้นที่สีเขียว 
จัดใหมีที่น่ังรออยางเพียงพอ มีปายชื่อหอง มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสะดวกในการคนหาและตอบคําถามของผูรับบริการ และยัง
มีการใชส่ือเพื่อเปนการประชาสัมพันธเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ผานทางเว็บไซตของงานการเงินหรือแผนพับ
ประชาสัมพันธ 2) ความนาเชื่อถือไววางใจ บุคลากรจะตองมีความรูเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับที่ชัดเจน และสามารถตอบ
คําถามไดอยางถูกตองแมนยํา บุคลากรของงานการเงินตองตอบขอซักถามไดทุกคน 3) การตอบสนองตอผูใชบริการ งานการเงินและ
บัญชีอาจเพิ่มชองทางในการเสนอความคิดเห็น ขอซักถาม ขอเสนอแนะ ขอรองเรียนตาง ๆ ไมวาจะเปนทาง web page, e-mail,  
facebook หรือ twitter รวมทั้งการเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถเขาพบไดตลอดเวลา 4) การใหความม่ันใจแกผูใชบริการ ควร
พัฒนาความรูของบุคลากร และเขารับการฝกอบรมในดานการเงินการคลัง การอบรมเก่ียวกับจิตอาสา และการอบรมเก่ียวกับการ
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 2.6  บุคลากรที่มีระดับการใชบริการงานการเงินและบัญชี ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สมดา วินิจ
กําธร (2549) ที่พบวาระดับการใชบริการ ในดานความเปนรูปธรรมของการบริการมีระดับการใชบริการติดตอ 3-5 ครั้ง/เดือน 
มากกวาการติดตอ 1-2 ครั้ง/เดือน และติดตอมากกวา 5 ครั้ง/เดือน อาจเปนเพราะบุคลากรที่ทําฎีกาเพื่อเบิกจายเงินทดรองราชการ
ที่บุคลากรไดสํารองจายไปน้ันมากกวา 1-5 ฎีกาตอคน ซ่ึงสํารวจไดจากการส่ังจายเช็คในแตละเดือน บุคลากรที่มีระดับการใชบริการ
งานการเงินและบัญชี ในดานความนาเชื่อถือไววางใจมีระดับการใชบริการติดตอ 3-5 ครั้ง/เดือน และติดตอมากกวา 5 ครั้ง/เดือน 
มากกวาการติดตอ 1-2 ครั้ง/เดือน ขอคนพบน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรมีการแกไขฎีกาที่ไมถูกตองและไมเขาใจถึงระเบียบการเบิก
จายเงิน และอาจตั้งเบิกฎีกามากกวา 5 ฎีกาขึ้นไปจึงทําใหมีการติดตอมากกวา 5 ครั้งขึ้นไป  

อน่ึง ขอคนพบดังกลาวน้ัน งานการเงินและบัญชีควรหาวิธีการจัดการเพื่อลดขอผิดพลาด และพัฒนาการใหบริการ โดย
การเปดฝกอบรมเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับที่เก่ียวของกับการเงินการคลัง หรือฝกอบรมเก่ียวกับการหลักการใหบริการ จิต
อาสา และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่องายตอการติด สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 3. จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พบวา แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพมีดวยกัน 5 ดาน คือ 1) ความเปน
รูปธรรมของการบริการ การจัดภูมิทัศนใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย มีความสวยงาน เชน มีพื้นที่สีเขียว จัดใหมีที่น่ังรอ
อยางเพียงพอ มีปายชื่อหอง มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสะดวกในการคนหาและตอบคําถามของผูรับบริการ และยังมีการใชส่ือเพื่อ
เปนการประชาสัมพันธเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ผานทางเว็บไซตของงานการเงินหรือแผนพับประชาสัมพันธ 2) 
ความนาเชื่อถือไววางใจ บุคลากรจะตองมีความรูเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับที่ชัดเจน และสามารถตอบคําถามไดอยาง
ถูกตองแมนยํา บุคลากรของงานการเงินตองตอบขอซักถามไดทุกคน 3) การตอบสนองตอผูใชบริการ งานการเงินและบัญชีอาจเพิ่ม
ชองทางในการเสนอความคิดเห็น ขอซักถาม ขอเสนอแนะ ขอรองเรียนตาง ๆ ไมวาจะเปนทาง web page, e-mail, facebook 
หรือ twitter รวมทั้งการเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถเขาพบไดตลอดเวลา 4) การใหความม่ันใจแกผูใชบริการ ควรพัฒนาความรู
ของบุคลากร และเขารับการฝกอบรมในดานการเงินการคลัง การอบรมเก่ียวกับจิตอาสา และการอบรมเก่ียวกับการบริการอยาง
ตอเน่ือง ควรมีการทดสอบวัดผลวาบุคคลมีความรูจริงในศาสตรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ 5) ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ
ผูใชบริการ การปฏิบัติงานมีขัน้ตอนเปนขอกําหนดที่ชัดเจน มีคูมือประกอบวาการทํางานแตละอยางตองทําดวยความรวดเร็วและยัง
ตองมีความถูกตองแมนยํา ลดเวลาการขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่องายตอการติดตอ  จัดประชุมเก่ียวกับระเบียบในเรื่องการเบิก
จายเงินรวมกับหนวยงานอ่ืน เพื่อใหมีความเขาใจในระเบียบการตางๆ ใหตรงกัน ใชระบบสารสนเทศเทศชวยจัดการขอมูลและชวย
ในการคนหาขอมูลหรือเอกสาร การเงินและบัญชีควรมีการทบทวนกฎระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศตางๆ ที่ไมตอบสนองตอ
การปฏิบัติงานและไมเปนประโยชนตอการบริหารงานพรอมทั้งจัดทําคูมือแจกใหกับบคุลากรรับทราบ ดังน้ัน มหาวิทยาลัย ฯ ควรนํา
ขอมูลดังกลาวไปเปนแนวทางการพัฒนาการรูปแบบการอยางมีคุณภาพใหมากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการอยางมีคุณภาพของงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
ไดเสนอแนะแนวทางใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจทั่วไป ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหนวยงานที่เก่ียวของ สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ

การบริการอยางมีคุณภาพของหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่เก่ียวของกับการบริการมากยิ่งขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

 2.1 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทาน้ัน ซ่ึงงานการเงินและบัญชีเปน
หนวยงานหน่ึงของสํานักงานอธิการบดี และยังมีหนวยงานอ่ืนๆ ที่ขึ้นกับสํานักงานอธิการบดีคือ งานบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ งาน
การเจาหนาที่และนิติการ งานสวัสดิการรายไดและทรัพยสิน งานอาคารและสถานที่และภูมิสถาปตย งานประชุมและพิธีการ จึงควร
มีการวิจัยใหครอบคลุมทุกทั้งสํานักงานอธิการบดี และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการใหบริการ 
 2.2 ควรมีการวิจัยถึงการมีคุณภาพการใหบริการของหนวยงานตางๆ  
 2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการมีคุณภาพการใหบริการระหวางหนวยงานดวยกัน หรือวิจัยเชิงลึกในราย
องคประกอบของระดับคุณภาพการใหบริการ 
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งานวิจัย “บริบทชุมชนท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหอกระจายขาวสารบานดอนยายมิ หมู 18 ตําบลบางหลวง อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาการ
ดําเนินงานของหอกระจายขาวสาร และ 2) ศึกษาบริบทชุมชนท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหอกระจายขาวสาร พ้ืนท่ีศึกษา คือ 
บานดอนยายมิ หมู 18 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และกําหนดผูใหขอมูลหลัก คือ ผูดําเนินงานหอกระจาย
ขาวสาร แกนนํา กลุมสนับสนุน และประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ การ
สัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม   

ผลการวิจัยพบวา บริบทชุมชนท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหอกระจายขาวสารบานดอนยายมิ หมู 18 ประกอบดวย 
ประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะประชากรและสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ระบบความเช่ือประเพณีและวัฒนธรรม และ
ระบบการสื่อสาร 
 

 : หอกระจายขาวสาร, บริบทชุมชน  
 
Abstract 
 

The research “Community context support the operation of Local Village Broadcasting Towers  
Ban Don Yai Mi Moo 18, Bang Laung District, Amphoe Bang Len, Nakornpathom province” is a qualitative 
research which aims to 1) study the operation of broadcasting towers and  2) study the context in community 
that supports the operation of broadcasting towers .The study location covers Ban Don Yai Mi Moo 18 Bang 
Laung District Bang Len Nakornpathom province , and the Key Informants are the broadcasting towers 
operators, community leader, supporters and involved people in broadcasting towers. Research tools are 
comprised of in-depth interview using semi-structure interview protocol, and non - participant observation.  
 The results revealed that the community context support the operation of local village broadcasting 
towers consist of historical, physical characteristics, the population and social, economic, education, belief 
system and cultural traditional and communication system. 
 
Keyword: Local Village Broadcasting Towers, Community Context 
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 สวนแนวคิดการส่ือสารแบบมีสวนรวม นํามาใชในงานวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานหอกระจายขาวสาร ซ่ึงจัดแบงระดับการมีสวนรวมได 5 ระดับ คือ 1) การมีสวนรวมดานนโยบายหอกระจายขาวสาร    
2) การมีสวนรวมในฐานะผูผลิตรายการ 3) การมีสวนรวมในฐานะแหลงขอมูล 4) การมีสวนรวมของประชาชนโดยมีปฏิกิริยาตอบ
กลับ 5) การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะผูรับสาร 
 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยใช
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (In-depth  Interview) การวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Research) และการสังเกต
แบบไมมีสวนรวม (non-participant observation) และกําหนดผูใหขอมูลหลัก คือ ผูดําเนินงานหอกระจายขาวสาร แกนนํา กลุม
สนับสนุน และประชาชนท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร  

การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึกแบบมีโครงสราง บุคลากรที่ไดคัดเลือก เปนผูท่ีมีสวนสําคัญท่ีมีสวนรวม หรือ
เกี่ยวของกับการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร  หมู 18 ตําบลบางหลวง  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม ผูศึกษาใชการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสราง เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานของหอกระจายขาวสาร ประกอบดวย การ
บริหารจัดการ  การจัดการกระจายเสียง การมีสวนรวมของผูฟง และบริบทชุมชน  ซ่ึงประกอบดวย  ประวัติศาสตร ลักษณะทาง
กายภาพ การเมือง ลักษณะประชากรและสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ระบบความเช่ือ ประเพณีและวัฒนธรรม และการส่ือสาร การ
สนับสนุนจากภายนอก ประกอบดวย ความรู  ทุน  อุปกรณ ขอมูล และกําลังใจ 

 

 

 ผลการวิจัยนําเสนอขอมูลที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของหอกระจายขาวสาร และบริบทชุมชนท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน

ของหอกระจายขาวสาร ซ่ึงประกอบดวย ประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะประชากรและสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา 
ระบบความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม     

1.   18  ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบวาการดําเนินงานหอกระจายขาวสารบานดอนยายมิ หมู 18 ประกอบดวย การบริหารจัดการ การจัดการกระจาย
เสียง การสนับสนุนจากภายนอก และแนวทางการพัฒนาหอกระจายขาวสาร ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1   

   ซ่ึงประกอบดวยผูนําและชาวบาน ลักษณะการทํางาน ในรูปของ
คณะกรรมการหลัก 8 คน นําโดย ผูใหญบานวรวิทย  พูลทองคํา ยึดหลักการบริหารงานใหทุกคนสามารถทําหนาที่ไดในทุกๆ ดาน 
ทํางานไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถทํางานแทนกันไดในทุกตําแหนง   

  ท้ัง 8 คน มีท้ังลักษณะที่เปนทางการและไมเปนทางการ เนื่องจากเปน
แกนนําในชุมชนอยูแลวจึงมีโอกาสพบปะพูดคุยกันอยางสมํ่าเสมอ มีการแลกเปล่ียนขอมูล และสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหว กิจกรรม หรือโครงการจากหนวยราชการ ผานหอกระจายขาวสาร ในขณะเดียวกันสามารถนําเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานหอกระจายขาวสารเขาสูการประชุมในเวทีประชุมหมูบานประจําเดือน 

 เร่ิมจากการสนับสนุนดานอุปกรณเครื่องเสียงจากองคการบริหารสวนตําบล 
บางหลวง และไดมีมติในท่ีประชุมหมูบานใหนําเงินของกลุมคาน้ําประปาหมูบาน มาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานหอกระจาย
ขาวสาร   ไมวาจะมีคาใชจายเพื่อการพัฒนาและการซอมแซม ซ่ึงมีการดําเนินงานตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 
   ในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร 
ชาวบานไดแสดงความคิดเห็น ผานเวทีประชุมหมูบาน สามารถแนะนําขอมูลขาวสาร เสนอความคิดเห็นตอการรับฟงในทุกเร่ืองท่ี

เก่ียวกับหอกระจายขาวสาร  
    โดย ผูชวยผูใหญบานธรรมนูญ คงคาหลวง นําอุปกรณท่ีชํารุดไปซอมแซม 
จากนั้นจึงเบิกจายคาซอมแซมนั้นจากกลุมคาน้ําประปา โดยคนในชุมชนรวมชวยกันสอดสองดูแล หากพบจุดใดขัดของก็โทรศัพทเขา

มาแจงเพื่อใหดําเนินการซอมแซมในทันที  
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บานดอนยายมิ หมู 18 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนชนบทอยูในพ้ืนท่ีหางไกลจากที่ตั้ง

จังหวัดนครปฐม 80 กิโลเมตร โดยต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด เปนพ้ืนท่ีติดตอกับตําบลบางตาเถร อําเภอสองพ่ี
นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการหอกระจายขาวสารดวยตนเอง การมีสวนรวมจากประชาชนอยูใน
ระดับสูง ซ่ึงพบจากงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหอกระจายขาวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” ของณัชชา  ศิรินธนาธร  
และคณะ : (2553) [2] พบวาจํานวนหอกระจายขาวสารที่จัดต้ังขึ้นในพื้นท่ีการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 15 แหง (172 
หมูบาน) เทศบาล 4 แหง (23 ชุมชน) ท้ังสิ้น 158 หอ พบวาหอกระจายขาวสารท่ียังมีการดําเนินงานในอําเภอบางเลน มีจํานวน 88 
หอคิดเปนรอยละ 55.7 และแหลงที่มาของงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร สวนใหญไดมาจากองคการบริหาร
สวนตําบลหรือเทศบาล  คิดเปนรอยละ 81.8  และเกือบทุกแหงอีกเชนกันท่ีตองประสบกับปญหาดานการขาดแคลนทุนทรัพยในการ
บริหารจัดการหอกระจายขาวสาร พบเพียงแหงเดียวท่ีสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดดวยตนเองนั่นคือ หอกระจายขาวสาร 
หมู 18 ตําบลบางหลวง โดยหมู 18 นี้ไดจัดตั้งหอกระจายขาวสารขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอุปกรณ
เครื่องเสียงจากองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง และจากคาน้ําประปาหมูบานเพ่ือดําเนินงานหอกระจายขาวสารอยางตอเนื่อง
และเพียงพอ เงินคาน้ําประปาหมูบานนี้ผูนําและประชาชนในพ้ืนท่ีจัดสรรงบประมาณกันเอง และตอมาไดพัฒนาหอกระจายขาวสาร
เปนเสียงตามสายเพื่อใหมีคุณภาพเพียงพอเพื่อท่ีจะใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับรูขาวสารไดอยางทั่วถึง โดยปจจุบันหอกระจายขาวสาร
มีอยูจุดเดียว ณ ศาลาเอนกประสงค และพรอมใชงาน มีสภาพดี 

อยางไรก็ตามบริบทชุมชนท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหอกระจายขาวสาร ยังขึ้นอยูกับการดําเนินงานหอกระจาย
ขาวสาร ซ่ึงประกอบดวย การบริหารจัดการ  การจัดการกระจายเสียง ผูฟง และการมีสวนรวมของประชาชน อีกท้ังการสนับสนุน
จากภายนอก ซ่ึงประกอบดวย การสงเสริมนโยบาย ทุน เทคโนโลยี ขาวสาร และกําลังใจ 

จากท่ีกลาวมาเบื้องตนเปนท่ีนาสนใจอยางย่ิงวาการดําเนินงานของหอกระจายขาวสารหมู 18 เปนอยางไร และมีบริบท
ชุมชนใดบางท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหอกระจายขาวสาร บานดอนยายมิ หมู 18 ตําบลบางหลวง โดยผลการศึกษาคร้ังนี้
สามารถนําไปปรับใชเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของหอกระจายขาวสารกับบริบทชุมชนอ่ืนไดตอไป ซ่ึงบทความนี้
เปนเพียงสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร”  

 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย 2 ประการ ดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาการดําเนินงานของหอกระจายขาวสาร 
2) เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหอกระจายขาวสาร 
 
 
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกหอกระจายขาวสารหมูบานดอนยายมิ หมู 18 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม เปนพ้ืนที่วิจัยโดยเกณฑในการเลือกพ้ืนท่ีพิจารณาจากการดําเนินงานหอกระจายขาวสารที่ประสบความสําเร็จจากการ
บริหารจัดการดวยตนเอง และการมีสวนรวมจากประชาชนอยูในระดับสูง ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีพัฒนาตอยอดจากงานวิจัยเดิมของผู
ศึกษา เรื่อง   “แนวทางการพัฒนาหอกระจายขาวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” (ณัชชา  ศิรินธนาธร และคณะ : 2553) [2] 
 

 
 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยท่ีอยูบนกรอบการวิเคราะหบริบทชุมชนท่ีสนับสนุนการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร 
ดังนั้น แนวคิดหลักท่ีผูวิจัยนํามาเปนกรอบในการวิจัย ประกอบดวย แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและองคประกอบของชุมชน แนวคิดและ
ขอมูลเกี่ยวกับหอกระจายขาวสาร  และแนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและองคประกอบของชุมชน ใชประกอบการศึกษาบริบทชุมชนในอาณาบริเวณท่ีแนนอน มีการ
ปฏิบัติตอกัน มีความสัมพันธกันตามวัฒนธรรม และความสัมพันธทางสังคม ชุมชน 
 สําหรับแนวคิดและขอมูลเกี่ยวกับหอกระจายขาวสาร ใชประกอบการศึกษาการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร อัน
ประกอบดวย การบริหารจัดการ และการจัดการกระจายเสียง 
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1.4   ผลจากการจัดเวทีชุมชนจากผูมีสวนรวมกับการดําเนินงานหอ 
กระจายขาวสาร ประกอบดวย กลุมผูดําเนินงานหอกระจายขาวสาร กลุมประชาชนที่มีสวนรวมกับการดําเนินงานหอกระจาย
ขาวสาร และกลุมผูสนับสนุนงานหอกระจายขาวสาร ไดแนวทางการพัฒนาหอกระจายขาวสาร ดังตอไปน้ี 

 1) สงเสริมใหคนในชุมชนไดรับรูขาวสารและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง มีการตอยอด 
พัฒนาดานการสื่อสารในระบบการสื่อสารเสียงตามสาย ใหกระจายพื้นท่ีติดต้ังเสียงตามสายใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีมากย่ิงขึ้น  

2) เพ่ิมรูปแบบการจัดรายการ เชน เพลง ขาวสารท่ัวไป ขาวสารแปลกใหมโดย เฉพาะขอมูลให 
ความรูท่ีเปนประโยชนกับคนในชุมชน เชน ความรูเก่ียวกับการ  ทํานา อาชีพเสริม เปนตน 

3) ใชหอกระจายขาวสารในการสืบสานประเพณีภูมิปญญาชาวบาน เชน หมอทําขวัญ เปนการ 
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงใชในเทศกาลประเพณีตางๆ การทําขวัญขันหมาก งานบวช การทําขวัญสรางพระภูมิ   การทําขวัญ
งานแตง โดยใหมีการสืบทอดรุนตอรุน การพัฒนาภูมิปญญาชาวบานเฉพาะในทองถิ่น เชน การทําขนมกง การทําน้ําพริกแกง ใหเปน
ในรูปแบบ OTOP ใหเปนของดีประจําหมูบานเพื่อใหชาวบานเกิดรายไดในชุมชน  
 
 

4) ปรับคุณภาพของการกระจายเสียงที่สงใหกับชุมชนใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
5)  เพ่ิมการกระจายเสียงโดยอาจเปดหอกระจายขาวสารใหมากขึ้น เปดในทุกๆ วัน และในรูปแบบท่ี 

หลากหลาย 
  6) สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการหอกระจายขาวสารใหมากขึ้น  

โดยเฉพาะเยาวชนใหมีโอกาสรวมเปนผูประกาศขาวชุมชน 
7) จัดอบรมผูประกาศขาวอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการกระจายเสียง และจัด 

อบรมใหกับผูรับผิดชอบหอกระจายขาวสารเพื่อเพ่ิมความรูดานการบํารุงรักษาเคร่ืองกระจายเสียง   
8) จัดต้ังหนวยงานใหคําปรึกษา  จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของ และการสงขอมูลขาวสาร  โดย 

ประสานกับหนวยงานราชการ  เชน ประชาสัมพันธจังหวัดนครปฐมใหผูมีความรูเขามาแนะนําวิธีการจัดการกระจายสียง โดยจัดใหมี
ผูดูแลเพ่ิมเติม หรือจัดใหมีหนวยงานเขามาสงเสริมการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร  เพิ่มจํานวนผูปฏิบัติงาน  มีการมอบหมาย
และแบงหนาท่ีใหแกผูรับผิดชอบในแตละฝายอยางชัดเจน 
 

2.   18  ตําบลบางหลวง อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวาประกอบดวย  ประวัติศาสตร ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะประชากรและสังคม เศรษฐกิจ 
การศกึษา ระบบความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม และระบบการสื่อสาร มีรายละเอียดดังนี้ 

บานดอนยายมิ หมู 18 ตําบลบางหลวง นับเปนหมูบานท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และมีความภาคภูมิใจในจุดเริ่มตนของ
หมูบานจนเปนท่ีมาของชื่อหมูบานดอนยายมิ มีลักษณะเปนชุมชนชนบทท่ีมีระบบความเช่ือ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ไดแก
ประเพณีวันสงกรานต และการสืบทอดพิธีบายศรีสูขวัญ ปจจุบันมีประชากรท้ังหมด 583 คน เปนผูสูงอายุจํานวน 74 คน โดยสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทํานา และปลูกพืชผักสวนครัว เปนพื้นที่หางไกลจากท่ีตั้งจังหวัดนครปฐม 80 กิโลเมตร 
โดยต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด พ้ืนท่ีติดตอกับตําบลบางตาเถร อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถนน
สาธารณะชวงเขตติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรียังเปนทางลูกรัง โทรศัพทบานยังมาไมถึง และยังเปนปญหาในเร่ืองการติดตอสื่อสารกับ
ภายนอก  ประชากรสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ผูสูงอายุสวนใหญเขียนหนังสือไมเปนเพราะมีความรูนอย สื่อ
ชุมชนอยางหอกระจายขาวสารที่ใชเพียงทักษะการฟงจึงมีบทบาทมาก และสามารถตอบสนองความตองการของประชากรสวนใหญ
ไดเปนอยางดี ผูประกาศขาวสารชุมชนเปนผูสืบทอดพิธีบายศรีสูขวัญ คนในหมูบานมีการรวมกลุมกันเพ่ือพัฒนากิจกรรมชุมชนใน
ดานตางๆ ความสัมพันธในหมูบานมีลักษณะแบบเครือญาติ รักใครปรองดองกัน ชวยเหลือดูแลซ่ึงกันและกัน มีกลุม 5 ทหารเสือเปน
แกนนํา ท่ีมีบทบาทชัดเจน และดําเนินงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองอยางมุงมั่น เนนประโยชนของชุมชนเปนหลัก มีจิต
อาสา และพัฒนาโครงการใหมๆ ของหมูบานอยูเสมอ โดยเปนผูท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมหมูบาน รวมท้ังรับฟง
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน มีความเปนเครือญาติ ความคุนเคย และความสนิทสนม ซ่ึงคนในชุมชนใหความสําคัญกับระบบเครือ
ญาติอยูในระดับสูง  
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    เฉลี่ย 2-3 ครั้งตอสัปดาห โดยไมเปดการกระจายเสียงในทุกวัน 
ซ่ึงในอดีตเคยเปดทุกวัน โดยถายทอดขาวสารจากวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ตอมาจึงปรับมาประกาศตามชวงเวลาท่ีมี

ขาวสาร และมีกิจกรรมภายในชุมชน โดยประกาศในชวงเวลาเชา 05.30 – 06.30 น. และประกาศอีกครั้งในชวงเวลาเย็น 17.00 – 
18.00 น.  
    ณ ศาลาอเนกประสงค เปนจุดศูนยกลางของหมูบาน ซ่ึงเปนสถานท่ีประชุม

ประจําเดือนหมูบาน การประชุมคณะกรรมการหมูบาน การจัดกิจกรรม และงานประเพณีตางๆ ของชุมชน 
 
  1.2  

    มีผูประกาศหลัก คือ ลุงผาด พูลทองคําและนายประพันธ     พูลทองคํา เนื้อหาใน

การนําเสนอ มี 6 ประเด็น ประกอบดวย 1) การเตือนภัย เชน การเตือนภัยน้ําทวม การปองกันโรคไขเลือดออก 2) ธรรมะ สอนใจ 
สุภาษิต เชิญชวนใหปฏิบัติธรรม 3) วิถีชีวิตของคนในชุมชน ประกาศงานบวช งานทําบุญขึ้นบานใหม งานแตงงาน งานประเพณี งาน
บญุตางๆ และงานศพของคนในหมูบาน ฯลฯ 4) กิจกรรมเฉพาะกลุม กลุมอาชีพ กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ 5) ขาวจากราชการ เชน 
ขาวประกาศจากหนวยงานราชการตางๆ องคการบริหารสวนตําบลบางหลวง 6) การประชุมนัดหมาย 
    ใชภาษาทองถิ่น เขาใจงาย และเปนเอกลักษณ ทุกครั้งที่จะจบรายการจะมี
การกลาวธรรมะคติสอนใจใหฟงทุกครั้ง  ใชเทคนิคการประกาศขาวสาร เชน การประกาศขาวสารตอนเชาไปแลวก็จะมาประกาศซํ้า
อีกครั้งในตอนเย็น เพ่ือใหทราบกันอยางท่ัวถึง 
     พบวาผูรับสวนใหญเปนผูสูงอายุ เนื้อหาขาวสารที่กลาวมาขางตนจึงตรงกับความสนใจ
ของกลุมผูฟงสวนใหญ  และผูรับสารตระหนักถึงคุณคา/ประโยชน ของหอกระจายขาวสาร มีความพึงพอใจอยูในระดับสูง และมี
ปฏิกิริยาตอบกลับในประเด็นตางๆ รวมถึงการมีสวนรวมกับการดําเนินงานหอกระจายขาวสารอยูในระดับสูง 
 

1.3  
1)  ไดรับการสนับสนุนดานความรูท่ัวไป และความรูเฉพาะทาง ไดแก การปองกันโรค

ไขเลือดออก โรคไขหวัด 2009 จากสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางหลวง และความรูดานการประกาศ
ขาวสารชุมชนทางหอกระจายขาวสาร โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือ
สนับสนุนใหเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกาศขาวชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เม่ือป พ.ศ. 2553 ณ เทศบาล
ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงผลจากการฝกอบรมในครั้งนั้นทําใหมีผูประกาศขาวของชุมชนเพิ่มขึ้น คือ ส.
อบต.ประพันธ  พูลทองคํา นอกจากน้ีดวยความสําเร็จจากการบริหารจัดการดวยตนเอง การมีสวนรวมจากประชาชนอยูในระดับสูง 
หอกระจายขาวสารหมู 18 ถือเปนตนแบบท่ีคณาจารยและนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมไดมาศึกษาดูงาน เม่ือป พ.ศ. 2553 ท่ีผานมา 

2)  ไดรับการสนับสนุนอุปกรณเคร่ืองเสียงจากทางองคการบริหารสวนตําบลบางหลวงในการ

จัดต้ังครั้งแรกเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นก็ไมไดขอรับการสนับสนุนใดๆ  
3)   ไดรับการสนับสนุนขอมูลขาวสารจากจดหมายราชการ เอกสารประชาสัมพันธจาก

หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ อาทิ กรมสุขภาพจิต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  เทศบาล  องคการ
บริหารสวนตําบล  และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเปนแหลงใหความรูโดยเฉพาะกองสุขศึกษาและกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางหลวง สถานีตํารวจภูธรบางหลวง สํานักงาน
ปองกันภัยจังหวัดนครปฐม เปนตน 
              4)  การดําเนินงานหอกระจายขาวสารหมู 18 ไดรับการยกยองจากผูนําชุมชนในระดับกํานัน 
และเปนท่ียอมรับไดรับการเชิดชู โดยชุมชนใกลเคียงจะนาํหลักการจัดการหอกระจายขาวสารของหมู 18 ไปเปนตัวอยาง     
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2)  
พ้ืนท่ีหมู 18  มีท้ังหมด 4.8 ตารางกิโลเมตร โดยตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครปฐม เปนหมูบานหนึ่ง 

ในจํานวน 18 หมูบาน ของตําบลบางหลวง ซ่ึงอยูทางทิศเหนือ ติดกับ ตําบลบางตาเถร อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในสมัยกอนพ้ืนท่ีของหมู 18  เปนพ้ืนท่ีรกลาง  มีแตปาไม  และเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปาจํานวนมาก  และพื้นท่ีสวนมากมี

ลักษณะเปนท่ีดอน  ราบลุม  ตอจากนั้นก็เริ่มมีประชากรเขามาอยูอาศัย เริ่มมีคนเขามาพัฒนาชุมชน จากพื้นท่ีท่ีเปนปาไมก็กลายมา
เปนท่ีทํามาหากินของชาวบาน  กลายเปนท่ีทําการเกษตรกรรม  เพาะปลูกของชาวบาน  และพ้ืนที่ท่ีเปนดอนก็เปนที่อยูอาศัยของ
ประชาชน 

เม่ืออดีตหมู 18 ยังไมมีการแบงเขตพื้นท่ีท่ีแนชัด  เพราะพื้นท่ีเปนปารก  ใครที่เขามาอยูอาศัยสามารถจับจองพื้นท่ีไดเลย  
แตตองทําการจับจองดวยวิธีตัดตนไม  ถางหญา  แลวแตกําลังคนวาใครจะทําไดเทาไรก็เอาไปเทานั้น  แลวเขียนปายบอกชื่อวาท่ีตรง
นี้มีคนจับจองเปนท่ีเรียบรอย  ตอมาเริ่มมีการปลูกบานเรือนที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  มีการทําการเกษตรแบบตางคนตางทํา  โดย
ไมมีการทะเลาะเบาะแวงกัน  หลังจากน้ันทางกรมท่ีดินไดลงมาแบงสันปนสวนพ้ืนท่ีใหกับประชาชนในพื้นท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย 
เพ่ือใหประชาชนทุกคนมีท่ีทางเปนของตัวเอง สามารถอยูอาศัยไดโดยไมตองกลัวเกรงอํานาจของใคร ชาวบานไดจดทะเบียนกับกรม
ท่ีดินอยางถูกตอง และมีโฉนดท่ีดินเปนของตนเอง จนมาถึงปจจุบัน หมู 18 ตําบลบางหลวง มีครัวเรือนท้ังหมด 113 ครัวเรือน  

 
3)  
หมู 18 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีครัวเรือนจํานวน 113 ครัวเรือน มีประชากรจํานวน 583 คน 

โดยเปนชาย 263 หญิง 320 คน และเปนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จํานวน 74 คน และเด็ก (อายุ 0-6 ป) จํานวน 44 คน  
ประชากรมีลักษณะเปนเครือญาติ มีความรักใครปรองดองกัน ชวยเหลือดูแลซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในหมู 18 ตําบลบางหลวงมี

ตระกูลหลักอยู 6 ตระกูล คือ 
1) ตระกูลลอมมหาดไทย 
2) ตระกูลคงคาหลวง 
3) ตระกูลพูลทองคํา 

             4) ตระกูลพิมพิรัตน 
           5) ตระกูลวิมูลชาติ 
             6) ตระกูลกาลสมทบ 

ดานการรักษาความปลอดภัยในอดีตไมมี อปภร. (อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน) มาดูแลรักษาความปลอดภัย จึงเปน
หนาท่ีของผูใหญบาน ท่ีตองดูแลลูกบาน เวลามีปญหาอะไรลูกบานจึงแจงใหกับผูใหญบานทราบและดําเนินการ จนมาถึงปจจุบันมี
การพัฒนาในเรื่องการดูแล รักษาความเรียบรอยในสังคมมากข้ึนโดยมี อปภร. เขามาคอยดูแลและทํางานรวมกับผูใหญบานเพื่อสราง
ความปลอดภัยใหกับชาวบาน 

             
4)  
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลักคือ การทํานา รอยละ 50 ครัวเรือน อาชีพเสริมคือ การปลูก

พืชผักสวนครัว ไดแก ผักคะนา พริก พืชผักชนิดตางๆ เลี้ยงสัตว คาขาย คาขาย ทําโรงงาน และการรับจางนอกถิ่นฐาน โดยในแตละ
ปทางองคการบริหารสวนตําบลบางหลวงจัดสรรงบประมาณมาให เพ่ือเปนเงินกองทุนไวใชสอยในหมูบาน และเพื่อใชในการพัฒนา
ในชุมชนในดานตางๆ 200,000 บาทตอป  
 

5)  
ประชากรสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ผูสูงอายุสวนใหญเขียนหนังสือไมเปน เพราะมีความรูนอย เวลาทํา

สัญญาตางๆ ตองใชวิธีการพิมพลายนิ้วมือแทน เยาวชน ท่ัวไปไดเรียนหนังสือไมสูงนัก เพราะทางครอบครัวมีรายไดนอย เยาวชนตอง
มาชวยเหลือครอบครัวทํามาหากิน จึงไมมีโอกาสไดศึกษาสวนใหญจึงจบระดับประถมศึกษาโดยศึกษาจาก โรงเรียนวัดไผโรงวัว 
สําหรับครอบครัวท่ีมีฐานะคอนขางดี มักสงบุตรหลานเรียนท่ีโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
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นอกจากนี้ชุมชนก็เคยมีประสบการณอันเลวรายถึงขั้นชุมชนแตกแยกเนื่องจากอดีตผูใหญบานโกงเงินหมูบาน สงผลให
ชุมชนหันกลับมารวมตัวกันอยางเขมแข็งอีกครั้ง ทําใหเกิดกลุมตางๆ มากมาย รวมท้ังชุมชนตองมีเครื่องมือสื่อสารภายในชุมชนเอง 
เพ่ือใหเกิดการติดตอดานขอมูล ขาวสาร กับคนในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ “หอกระจายขาวสาร” จึงเปนเคร่ืองมืออันสําคัญท่ี
ทําใหชุมชนเขมแข็ง และถักทอเครือขายสายสัมพันธผานระบบเครือญาตินั่นเอง 

 
 

1)   
  ในสมัยท่ีเมืองอูทองเปนราชธานีแหงหนึ่งในลุมแมน้ําทาจีน เจาเมืองอูทองไดอพยพหนีโรคหามาต้ังเมืองชั่วคราว

ท่ีตําบลบางหลวงในปจจุบันไดมอบหมายใหพระมเหสีหลวง คุมราษฎร ขุดคูเมืองดานหนึ่ง จากการขุดคูเมืองทําใหเกิดคลองข้ึน 
คลองนี้เรียกวา “คลองบางหลวง” และพระมเหสีนอยคุมราษฎรขุดคลองนี้เรียกวา “คลองบางนอย” แตการสรางเมืองไมเสร็จพอ
โรคหาหายก็ทรงอพยพราษฎรไปสรางเมืองท่ีอ่ืนคนรุนหลังๆ ตอมาเขาใจวาบริเวณน้ีเปนเมืองหลวงเกา จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
แหงกรุงรัตนโกสินทร มีการตั้งเปนมณฑล อําเภอและตําบล บริเวณน้ีจึงไดชื่อวาเปน “ตําบลบางหลวง” 
     บานดอนยายมิ หมู 18 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เริ่มจัดต้ังเม่ือป พ.ศ. 2475 ในสมัยนั้น
ยังเปนหมูบานขนาดเล็ก มีประชากรไมมาก พ้ืนที่สวนมากเปนปา เปนดอน และเปนพ้ืนที่ราบลุม มีสัตวปาอาศัยอยูมากมาย เชน 
ชาง มา วัว เสือ และยังไมเปนท่ีรูจักของคนในตําบลบางหลวงเทาไรนัก ตอมาในป  พ.ศ. 2494 นายเจริญ  มูลทองชุน ดํารงตําแหนง
ผูใหญบานในสมัยนั้น และริเริ่มการพัฒนาพ้ืนท่ีในชุมชนจากท่ีมีลักษณะเปนปากลายเปนบานเรือน และขยายเปนพ้ืนท่ีทําการ
เกษตรกรรมของชาวบาน หลังจากนั้นจึงเริ่มมีจํานวนประชาชนเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ตอมา พ.ศ. 2518 นาย เจิม 
ผูใหญบานในสมัยนั้น ไดมีการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ มากขึ้นโดยใหชาวบานหันมาทําการเกษตร ปลูกพืช ผักสวนครัว ทํานา ฯ 
เพราะสภาพพื้นท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบลุมซ่ึงเหมาะแกการเพาะปลูก โดยเนนเรื่องการปลูกขาว ตอมาในป พ.ศ. 2536 นายจํานง 
ผูใหญบานในสมัยนั้นไดจัดต้ังหอกระจายขาวสารเปนครั้งแรกโดยมีผูใหญจํานงเปนผูดูแล การจัดต้ังหอกระจายขาวสารข้ึนก็เพ่ือใชใน
การติดตอสื่อสารกับประชาชนทั้งหมูบาน เพราะเมื่อเริ่มมีประชาชนเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมากข้ึน การติดตอสื่อสารเพ่ือให
รับทราบกันอยางทั่วถึงจึงทําไดลําบาก จนมาในป พ.ศ. 2548 นายวรวิทย พูลทองคํา เปนผูใหญบาน จึงไดมีการพัฒนาหอกระจาย
ขาวสารมาเปนเสียงตามสายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการกระจายเสียงใหมากขึ้น และมีการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ท้ังในสวน
ของการเกษตร อาชีพ ท่ีอยูอาศัย เปนตน เพ่ือสงเสริมความเจริญของชุมชน และสรางความสัมพันธอันดีระหวางคนในชุมชนโดยใช
เสียงตามสายเปนสื่อกลางมาจนถึงปจจุบัน  
   
   เดิมทีหมูบานดอนยายมิมีครอบครัวเพียง 3 ครัวเรือนท่ีมาอาศัยอยูตั้งแตเริ่มตน โดยมีครอบครัวของ ยายมิ คงคาหลวง กับ
ตาเบี้ยว พิมพิรัตน มาอาศัยเปนครอบครัวแรกอยูทางตอนใตของชุมชน ตาฉาว กับยายฟก คงคาหลวง อยูทางตอนกลางของชุมชน 
และ ยายเทศ กับตากิ่ง มาลาพง อยูทางเหนือของชุมชน  ตอจากนั้นก็เริ่มมีประชากรเขามาอยูอาศัยเพ่ิมมากขึ้น  ซ่ึงประชากรสวน
ใหญไมใชคนในพื้นท่ี สวนมากเปนคนนอกพื้นท่ีท่ียายมาอยูในชุมชน 

ตอมาในป พ.ศ. 2518 ทางกระทรวงมหาดไทย  ไดขึ้นทะเบียนของหมูท่ี 18 โดยใหชื่อหมูบานวา หมูบานไผโรงวัว แต
ชาวบานไมเห็นดวย จึงเรียกประชุมชาวบาน  โดยใหทุกคนเสนอชื่อหมูบานใหม ทุกคนเสนอวาใหใชชื่อหมูบานดอนยายมิ  เพราะคํา
วา  ดอน  เปรียบเสมือนพื้นท่ีของหมู 18 มีพ้ืนท่ีเปนดอน เปนท่ีราบลุม เหมาะแกการทําการเกษตรกรรมและการเพาะปลูก เปน
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกการอยูอาศัย  ทําใหมีประชากรเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมากจึงเรียกวา  “ดอน”  สวนคําวา  ยายมิ  ก็เปนชื่อของ
บุคคลหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอหมูบานเปนอยางมาก นั่นก็คือยายมิซึ่งเปนคนท่ีเขามาอยูอาศัยในพื้นท่ีนี้เปนคนแรก ยายมิเปนนางในวัง  
สมัยกรุงศรีอยุธยา (ตอนปลาย)  มีความรูเรื่องหมอตําแย  มีฐานะร่ํารวย และมีทรัพยสินเงินทองติดตัวมาจํานวนมาก  ตอมายายมิ  
ไดมาพบรักกับตาเบ้ียว  จึงยายมาอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว และเปนท่ีรูจักของคนในพ้ืนท่ีนั้น  ยายมิเปน  บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ
ในหลายๆ ดาน มีน้ําใจแบงปนทรัพยสมบัติใหกับคนท่ีเดือดรอน  ทําใหทุกคนในชุมชนใหการยอมรับในความเอ้ืออาทรของยายมิ 
และเพ่ือเปนการจารึกบุคคลสําคัญของชุมชนน้ี จึงนําชื่อยายมิมาเปนชื่อหมูบานจวบจนถึงปจจุบัน  
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สรางกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ประชาชนเปนผูกระทํา ไมใช
เปนเพียงผูรับการพัฒนาเทานั้น แตจะเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการพัฒนา 
 

 

บริบทชุมชนท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหอกระจายขาวสารบานดอยยายมิ หมู 18  ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย  ประวัติศาสตรและความเปนมาหมูบานดอนยายมิท่ีเปนชุมชนชนบท เปนหมูบานขนาดเล็กมีประวัติ
ความเปนมาของหมูบานมาอยางยาวนาน และเมื่อเริ่มมีประชาชนเขามาอยูอาศัยจํานวนมากข้ึน จึงจัดต้ังหอกระจายขาวสารเพ่ือใช
ในการติดตอสื่อสารทั้งหมูบาน ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพที่เปนหมูบานในเขตติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเปนพื้นที่
หางไกลจากตัวจังหวัดนครปฐม 80 กิโลเมตร ลักษณะประชากรและสังคมเปนหมูบานที่มีลักษณะความเปนเครือญาติอยูสูงเนื่องจาก
มีตระกูลหลักอยู 6 ตระกูล จึงมีความรักใครปรองดองและการชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ในหมูบานเปนอยางดี โดยมีผูสูงอายุอยูเปน
จํานวนมาก ทําใหผูฟงหอกระจายขาวสารสวนใหญเปนผูสูงอายุท่ีรับฟงอยูกับบาน และเนื้อหารายการสามารถตอบสนองความ
ตองการกับกลุมผูฟงนี้ไดเปนอยางดี ลักษณะทางเศรษฐกิจประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายในหมูบาน หอกระจาย
ขาวสารจึงมีบทบาทสูงในการสงเสริมความรูและแจงขอมูลขาวสาร ดานการศึกษาประชากรสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา ผูสูงอายุสวนใหญเขียนหนังสือไมเปนเพราะมีความรูนอย เยาวชนทั่วไปไดเรียนหนังสือไมสูงนัก เพราะทางครอบครัวมี
รายไดนอย สื่อกระจายเสียงในชุมชนอยางหอกระจายขาวสารท่ีใชทักษะการฟง จึงเหมาะกับประชากรท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา 
นอกจากนี้บานดอนยายมิมีระบบความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อาทิ การปฏิบัติศาสนกิจ การจัดกิจกรรมประเพณีในวัน
สําคัญตางๆ และมีพิธีบายศรีสูขวัญเปนจุดศูนยรวมจิตใจของชุมชน และมีระบบการสื่อสารภายในชุมชนอยางเสียงตามสาย/       
หอกระจายขาวสาร ท่ีมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมาเติมเต็มชองวางของสื่ออินเทอรเน็ต โทรศัพทสาธารณะ และโทรศัพท
บานท่ียังมาไมถึง จากบริบทชุมชนที่กลาวมาพบวาบานดอยยายมิ หมู 18  มีลักษณะเปนชุมชนเขมแข็งท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ “หอกระจายขาวสาร” และ “หอกระจายขาวสาร” ถือเปนเคร่ืองมืออันสําคัญท่ีชวยถักทอเครือขายสายสัมพันธและชวยสราง
พลังใหเกิดชุมชนเขมแข็ง 

 
 

  

1)  
  1.1) องคการบริหารสวนตําบลควรจะมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น โดยเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน       
หอกระจายขาวสารใหเกิดการใชหอกระจายขาวสารเพื่อรองรับงานและภารกิจท่ีมีเขามาอยางตอเนื่องในอนาคต 
  1.2) ควรใหผูปฏิบัติงานหอกระจายขาวสารไดพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรูใหมๆ 
รวมท้ังควรจัดกิจกรรมเครือขายหอกระจายขาวสารในระดับอําเภอ และจังหวัด เพ่ือใหเปนศูนยกลางการพัฒนาหอกระจายขาวสาร
ในอนาคต 
 

2)  
2.1) ควรมีการศึกษาบริบทชุมชนในพื้นท่ีตางๆ ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหอกระจายขาวสาร เพ่ือใหพ้ืนท่ีท่ี

มีลักษณะชุมชนใกลเคียงกันสามารถนําไปปรับใชกับการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร 
2.2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือใหเห็นรูปแบบและความพรอม

ของประชาชนในการมีสวนรวมหอกระจายขาวสาร 
2.3) ควรมีการศึกษากระบวนการเสริมศักยภาพใหแกชุมชนในการดําเนินงานหอกระจายขาวสารที่สอดคลองกับ

บริบทชุมชน 
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6)    
ชาวบานนับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติศาสนกิจ เชน การไปทําบุญกันที่วัดไผโรงวัว มีการตักบาตร ฟงเทศฟงธรรม นั่ง

สมาธิ และทุกเย็นวันพระผูสูงอายุจะรวมตัวกันมาทํากิจกรรมท่ีลานเอนกประสงค อาทิ กิจกรรมการน่ังสมาธิ  การสวดมนต 
โดยเฉพาะกิจกรรมในวันสงกรานต ถือเปนประเพณีท่ีมีความสําคัญของชุมชนแหงนี้ท่ีจะไดมีโอกาสรดน้ําดําหัวขอพรจากผูใหญ และ
พิธีสูขวัญ บางทีเรียกวา "พิธีบายศรี" หรือ "บายศรีสูขวัญ" เปนประเพณีสําคัญ ทํากันแทบทุกโอกาส ท้ังในมูลเหตุแหงความดีและไม
ดี ถือวาเปนประเพณีเรียกขวัญ ใหมาอยูกับตัว พิธีสูขวัญนี้เปนไดท้ังการแสดงความชื่นชมยินดี และเปนการปลอบใจใหเจาของขวัญ
จากคณะ ญาติมิตรและบุคคลท่ัวไป มีความสําคัญมากเพราะเปนการอันเชิญเทพเทวดาเขามาสูพิธีเพ่ือกอใหเกิดความสงบสุขท้ังทาง
กายและทางจิตใจและเพื่อความเปนสิริมงคล พิธีบายศรีสูขวัญสามารถทําไดในงาน ไดแก งานบวช งานแตง งานยกเสาเอก และงาน
ตั้งศาลพระภูมิ เปนตน   
 

7)  
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การสื่อสารภายในชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กลาวคือ สมัยกอนเปนการบอกตอ

โดยปากตอปากเพียงอยางเดียว แตปจจุบันเริ่มมีการใชโทรศัพทมือถือ และมีการใชเสียงตามสาย/หอกระจายขาวสาร เขามาชวย
กระจายขาวสารในหมูบานเพ่ือใหสะดวกสบายมากขึ้น หากแตอินเทอรเน็ต และโทรศัพทสาธารณะ รวมท้ังโทรศัพทบานยังมาไมถึง  

ดานจุดกําเนิดของหอกระจายขาวสารหรือเสียงตามสาย เกิดข้ึนเม่ือรัฐบาลมีนโยบาย ใหจังหวัดนครปฐม กอต้ังหอกระจาย
ขาวสารหมูบานละ 1 แหง เพ่ือใหประชาชนมีความรูและสามารถรับรูขาวสารไดอยางทั่วถึง โดยหมู 18 นี้ไดจัดต้ังหอกระจายขาวขึ้น
เม่ือ  พ.ศ. 2545 โดยมีงบประมาณการจัดต้ังจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สวนหนึ่ง และจากคาน้ําประปาหมูบานสวนหนึ่ง 
ในสวนคาน้ําประปาหมูบานน้ีผูใหญบานและประชากรในพื้นท่ีจัดสรรงบประมาณกันเอง โดยอบต.ไมมีสวนเก่ียวของ และใช
งบประมาณของตนเปนหลักในการปรับปรุงพัฒนาหอกระจายขาวสาร ใหมีศักยภาพเพียงพอเพื่อท่ีจะใหประชากรในพื้นที่ไดรับรู
ขอมูลขาวสารอยางครอบคลุมท้ังพื้นท่ี  
 ปจจุบันหอกระจายขาวสารน้ันมีอยูจุดเดียว ตั้งอยู ณ ศาลาเอนกประสงค ซ่ึงตั้งอยูตรงบริเวณกลางหมูบาน และพรอมใช
งาน มีสภาพดี โดยอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร  
 

 

 จากการวิจัยพบวาการดําเนินงานหอกระจายขาวสารหมู 18 ตําบลบางหลวง อยูในชุมชนเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการ
ดวยตนเอง การมีสวนรวมจากประชาชนอยูในระดับสูง และตอบสนองความตองการของชุมชน ดวยลักษณะของกลุมแกนนําท่ีมีจิต
อาสา เปนคนดี มีคุณธรรม ซ่ือสัตย มีความสามัคคี มีภูมิปญญาทองถ่ิน และปราชญชาวบาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ
การดําเนินงานหอกระจายขาวสาร ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2542) [3] อธิบายวา ทุนทาง
สังคม เปนนามธรรม หมายถึง ความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน ความสามัคคี รวมพลัง การมีองคกร มีหนวยที่จะจัดการ จัดระบบ
ตางๆ ในชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม  มีความสมัครสมานรักใครกลมเกลียวกัน สิ่งตางๆเหลาน้ี เรียกวา เปนทุน
ทางสังคม ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานในทองถ่ินและชุมชนใหมีการพัฒนาท่ีเขมแข็งจริงจังและย่ังยืน 

นอกจากนี้งานศึกษาดังกลาวไมสอดคลองกับแนวคิดของกาญจนา แกวเทพ และคณะ (2543)  [1] รวมทั้งงานวิจัยของ
สมควร พ่ึงฉ่ํา และคณะ (2531)  [4] ท่ีกลาววาการริเริ่มจัดต้ังหอกระจายขาวสวนใหญมาจากการริเริ่มของชาวบาน เริ่มตั้งแตเงินทุน
ในการจัดต้ังซ้ืออุปกรณ ซ่ึงไดมาจากการบริจาคและจัดงานหาเงิน แตสําหรับการกอต้ังหอกระจายขาวสารหมู 18 เริ่มจากการ
สนับสนุนดานอุปกรณเคร่ืองเสียงจากองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง และตอมาไดมีมติในท่ีประชุมหมูบานใหนําเงินของกลุมคา
น้ําประปาหมูบาน มาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานหอกระจายขาวสารอยางตอเนื่องและเพียงพอ   ไมวาจะมีคาใชจายเพื่อการ
พัฒนาและการซอมแซม   

ดานแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมจากงานศึกษาดังกลาว ไดสอดคลองแนวคิดของ สุรี จันทรโมลี และคณะ (2541) [5] ได
ใหความเห็นวา แนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวมก็เชนเดียวกับแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท่ีมีความสัมพันธกับแนวคิดการ
พัฒนาแนวใหม โดยท่ีการสื่อสารแบบมีสวนรวมเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาแบบมีสวนรวม ซ่ึงเปนแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
ชุมชน คือ การชวยใหประชาชนสามารถชวยตนเองได กลาวคือประชาชนหรือกลุมบุคคลสรางจิตสํานึกในการทํากิจกรรมเพื่อ
สวนรวม เชน การระดมพลังสมอง ความสามารถ ความรวมมือในการจัดกิจกรรม โดยมีพ้ืนฐานสรางกลุมสัมพันธ สรางพลังกลุม 
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บทคัดยอ 
  บทความวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับส่ือและสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัด
นครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบันและความ
ตองการส่ือในอนาคต   2)  พฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและความตองการสารสนเทศในอนาคต    และ 3) 
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือและสารสนเทศในปจจุบันและความตองการส่ือ
และสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการ
สัมภาษณเชิงลึก  ทั้งน้ีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณไดใชสถิติเชิงพรรณนา ใชสถิติการวิเคราะหปจจัย และ ใชสถิติทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางประชากร 2 กลุม  ที่ไมเปนอิสระตอกัน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพไดใชการ
วิเคราะหความสอดคลองของขอความ ผลการศึกษาที่สําคัญ มี 3 ประการ ดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางประเมินระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบันและความตองการในการเปดรับส่ือ

ในอนาคตในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลางและมาก  (  =3.05) ( =3.78) ตามลําดับ  
2. กลุมตัวอยางประเมินระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและความตองการในการ

เปดรับสารสนเทศในอนาคตในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลางและมาก (  =3.26)  (  =3.94) ตามลําดับ  ผลการจัดกลุม
พฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบัน ทั้ง 24 ขอ สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุม ไดแก  กลุมที่ 1 การบริหารการตลาด
และการจัดทําบัญช ี กลุมที ่2 การบริหารงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ กลุมที่ 3 การบริหารการผลิต  สวนผลการจัด
กลุมความตองการสารสนเทศในอนาคตทั้ง 24 ขอ สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม  ไดแก กลุมที่ 1 การบริหารการผลิตและการ
ดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และกลุมที่ 2 การบริหารดานการตลาดและการจัดทําบัญช ี  
 3. ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือและสารสนเทศในปจจุบัน และ
ความตองการส่ือและสารสนเทศในอนาคตเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

ผลการวิจัยเสนอแนะใหหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของนํารูปแบบการส่ือสารแบบมีสวนรวมมาใช  และใหความสําคัญ
กับการวางแผนการส่ือสารเชิงกลยุทธทั้งการวางแผนดานเน้ือหา และส่ือ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการขับเคล่ือน
แนวคิดการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คําสําคัญ :   การเปดรับส่ือ, การเปดรับสารสนเทศ, ความตองการส่ือและสารสนเทศ,   วิสาหกิจชุมชน,   เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Media and Information Exposure Behavior for the Management of  

Nakhon Pathom Province’s SMCEs based on the Philosophy of Sufficiency Economy 

บทคัดย่อ 

The 4rd NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 12 – 13 July 2012 
 

10 | “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน” 
 

 
[1] กาญจนา  แกวเทพ และคณะ.2543.  .กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน 

สนับสนุนการวิจัย. 
[2] ณัชชา  ศิรินธนาธร และคณะ.2553.   :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
[3] ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม.2542.  . พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน 

กองทุนเพ่ือสังคม และธนาคารออมสิน. 
[4] สมควร พ่ึงฉ่ํา  และคณะ.2531.  . . 
   2531. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงสาธารณะสุข. 
 [5] สุรีย  จันทรโมลี และคณะ.2541. “ ” 
           วารสารสุขศึกษา 21, 78 (มกราคม-เมษายน 2541): 1-11. 



422 “75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

423“75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

1.  บทนํา 
 การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือและสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความจําเปนเน่ืองจากวิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise: SMCE) คือ 
กิจการที่ชุมชนและคนในชุมชนเปนเจาของกิจกรรมการผลิตสินคา กิจการใหบริการ หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อสรางรายได และ
การพึ่งตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน โดยทางนําทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยู อันไดแก ความรู ภูมิปญญา
ทองถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรทองถิ่น ฯลฯ ผนวกกับการบริหารการจัดการสมัยใหม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรูของชุมชน ซ่ึงไมทําลายส่ิงแวดลอม    โดยที่เกณฑเงื่อนไขของการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี  9  ประการ (อภิชัย  พันธเสน, 2545 ,อารีย  วิบูลยพงศ และคณะ, 2550) [1] , [2]    
ประกอบดวย 1) การใชเทคโนโลยีถูกหลักวิชาการแตมีราคาถูก 2) ใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 3) เนนการจางงานเปนหลักโดยไมนําเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ยกเวนในกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายแกผลิตภัณฑ  
4) มีขนาดการผลิตที่สอดคลองกับความสามารถในการบริหารจัดการ 5) ไมโลภจนเกินไปและไมเนนกําไรระยะส้ันเปนหลัก   
6) ซ่ือสัตยสุจริตในการประกอบการ ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคและไมเอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือลูกคา ตลอดจนไมเอารัด
เอาเปรียบผูจําหนายวัตถุดิบ 7) เนนการกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภัณฑที่หลากหลายหรือมีความสามารถในการปรับ 
เปล่ียนผลผลิตไดงาย 8) เนนการบริหารความเส่ียงต่ําโดยเฉพาะอยางยิ่งไมกอหน้ีจนเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
และ 9) เนนการใชวัตถุดิบภายในทองถิ่นและการตอบสนองตลาดภายในทองถิ่น ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
 อยางไรก็ตามจากการศึกษาสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบันดวยการลงพื้นที่สัมภาษณเชิงลึกประธาน/กรรมการ 
บริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม  พบวา  การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนยังมีปญหาอุปสรรคหลาย
ประการ   อาทิ การขาดความเขาใจในการสํารวจขอมูลชุมชนและประโยชนของการสํารวจขอมูลชุมชน  การใชทุนทางสังคม 
ภูมิปญญา ความรูและทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนไดอยางสมดุล   การขาดการมีสวนรวมของสมาชิกในการกําหนดเปาหมายการ
จัดตั้งกลุมและดําเนินงานใหสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตตน การขาดความรูความเขาใจของสมาชิกตอ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การขาดส่ือประชาสัมพันธและการอบรมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนรูปธรรม   การพึ่งพาทุนความรู ทรัพยากรและวัตถุดิบจากภายนอกมากกวาการจัดหาหรือ
เตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตในพื้นทีแ่ละการขาดความสามารถดานการตลาดและการสงเสริมการจําหนาย ฯลฯ  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของนริศร มีเจริญ (2547) [3] ที่พบปญหาคลายคลึงกันโดยงานวิจัยไดเสนอใหมีการแกปญหาดวยการจัดอบรม 
ดานวิชาการและการศึกษาดงูานระหวางสมาชิก   การสรางจิตสํานึกการเปนสมาชิกกลุม  และการศึกษาดูงานกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน    

จากที่มาและความสําคัญดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเปดรับส่ือและสารสนเทศเพื่อ
การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 3  ประการ 
คือ เพื่อ  1) ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบันและความตองการส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต   2) ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและความตองการสารสนเทศเพื่อ
การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียความคิดเห็นของกรรมการบริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตอความตองการส่ือและสารสนเทศเพื่อการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันและในอนาคต ผลการวิจัยจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาส่ือและสารสนเทศที่สอดคลองกับสถานภาพการดําเนินงาน ปญหาการส่ือสารที่เปนอยูในปจจุบัน  และความ
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Abstract 
           This article entitled on “Media and information exposure behavior for the management of 
Nakhon Pathom Province’s SMCEs based on the Philosophy of sufficiency economy have 3 objectives;  1) 
study current media exposure behavior and future demand, 2) study current information exposure 
behavior and future demand, and 3) compare opinion of members on current information exposure 
behavior and future demand for the management of Nakhon Pathom Province’s SMCEs based on the 
Philosophy of sufficiency economy.  The data collecting techniques are comprised of quantitative 
technique using questionnaires survey and qualitative technique using in-depth interview.   The 
descriptive statistics, factor analysis and paired t-test was brought to analyze the quantitative data, 
while common themes analysis technique was brought to analyze qualitative data.  Three main 
research results were as follows:   
  1) Samples rated on the overall items for current media exposure behavior and future demand 

at a moderate and a high level; (  =3.05), and ( =3.78) , respectively.   
 2) Samples rated on the overall items for current information exposure behavior and future 

demand at a moderate and a high level; (  =3.26), and (  =3.94), respectively. Moreover, the results 
of factor analysis statistical techniques showed that the 24 items of current information exposure 
behavior can be grouped in to 3 factors: 1) the marketing and accounting management, 2) SMCEs 
management based on the “Philosophy of sufficiency economy”, and 3) production management, while 
the 24 items of future demand of information exposure can be grouped into 2 factors: 1) production 
management and  operation of SMCEs based on the Philosophy of sufficiency economy, and 2) 
marketing and accounting management.  

3) Test of statistical analysis of mean differences between samples’opinion on current  media 
and information exposure behavior and  future demand of media and information exposure for the 
management of Nakhon Pathom Province’s SMCEs based on the Philosophy of sufficiency economy are 
significant at the .05 level. 
 Research suggests that involving public organizations should use participatory communication 
and pay attention to strategic communication plan both content and media for the efficient and 
effective drive of the concept of  SMCEs management based on the Philosophy of sufficiency economy. 
 
Keyword :  media exposure,  information exposure ,  demand of media and information ,  social and 
small community enterprise, sufficiency economy   
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  3.  เคร่ืองมือที่ใช  
  3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ     
   เครื่องมือหลักที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยางไดแก แบบสอบถาม  ประกอบ 
ดวย ขอคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale questions)  ไดแก  

 พฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบันและความตองการส่ือเพือ่การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  แบงเปน 2 ตอน ไดแก 1) พฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบัน และความ
ตองการส่ือในอนาคต รวม 28  ขอ  ประกอบดวยคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale question)  และ 
2) สถานที่เปดรับส่ือในปจจุบันและสถานที่ที่ตองการเปดรับส่ือในอนาคต รวม 8 ขอ  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดประเมิน
ระดับความสมํ่าเสมอในพฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบัน และระดับความตองการส่ือในอนาคต  ตลอดจนสถานที่เปดรับส่ือ
ในปจจุบันและสถานที่ที่ตองการเปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
อนาคตแบงเปน 5 ระดับ มีความหมาย ดังน้ี  1=นอยที่สุด  2=นอย  3= ปานกลาง  4 =มาก  และ 5 =มากที่สุด 
 พฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต รวม  24 ขอ ประกอบดวยคําถามปลายปดแบบมาตรา
สวนประเมินคา (rating scale question) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดประเมินระดับความสมํ่าเสมอของพฤติกรรมการ
เปดรับสารสนเทศในปจจุบัน (24 ขอ) และระดับความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต (24 ขอ)  แบงเปน 5 ระดับ มีความหมาย ดังน้ี   1=นอยที่สุด   2=นอย   3= ปานกลาง  
4 =มาก  และ 5 =มากที่สุด 

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความตรงดานเน้ือหา (content validity) โดยผู วิจัยนํา
แบบสอบถามมาใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองสอดคลองของเน้ือหา ความครอบคลุมของประเด็นคําถาม
ตามปญหาและวัตถุประสงคการวิจัย รวมทั้งความเหมาะสมดานภาษาที่ใช และปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามดวยวิธีการวัดความสอดคลองภายใน โดยใชสูตร Cronbach Alpha และคา
สัมประสิทธ์ิความเชื่อถือไดในแตละสวนไมนอยกวา .7 ขึ้นไป โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน พบวามีคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อถือไดในแตละสวน ดังน้ี  1)   พฤติกรรม
การเปดรับส่ือในปจจุบันและความตองการส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
อนาคต  แบงเปน พฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบัน (.8205) และความตองการส่ือในอนาคต (.9328)  สถานที่เปดรับส่ือใน
ปจจุบัน (.8891) และสถานที่ที่ตองการเปดรับส่ือในอนาคต (.9297)  และ 2) พฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและ
ความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  แบงเปน 
พฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบัน (.9459) และระดับความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่
สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต (.9572)  สามารถนําแบบสอบถามมาใชในการเก็บขอมูลจริงได     
  3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณแบบก่ึงมาตรฐาน ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คณะผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูก
ตองสอดคลองของเน้ือหาในเชิงแนวคิดทฤษฎีและความครอบคลุมของประเด็นคําถามตามปญหาและวัตถุประสงคการวิจัย 
รวมทั้งความเหมาะสมดานภาษาที่ใชและปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ    จากน้ันจึงนําไปทดลองสัมภาษณ 
(pretesting) บุคคลที่อยูในกลุมประธาน/กรรมการบริหาร และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จํานวน  3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
เขาใจในขอคําถาม  ความสอดคลองตอเน่ืองในการถาม  ความยากงายในการตอบคําถามและเวลาที่ใชในการสัมภาษณ 
รวมถึงเพื่อใหคณะผูวิจัยไดสรางความคุนเคยกับลําดับการสัมภาษณ ไดตรวจสอบวาแนวคําถามที่ตั้งไวสามารถทําใหไดคําตอบ 
ที่คาดไวหรือไมและไดพัฒนากลยุทธในการถามคําถามเจาะลึก (probing questions) จากน้ันจึงปรับแกไขภาษาและ       
แนวคําถามใหเขาใจงายและกระชับมากขึ้นกอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักทั้ง 30 ทาน  ประกอบดวยขอ
คําถามหลักไดแก  1) ปกติ ประธานหรือกรรมการบริหารกลุม ใชวิธีการใดในการส่ือสารกับสมาชิกและมักเปนเรื่องใดบาง   2) 
การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 3) วิธีการส่ือสารแนวคิดดังกลาวไปสูสมาชิกในกลุมมี
อะไรบาง 4) ผูสงสารหรือผูทําหนาที่ในการส่ือสารแนวคิดดังกลาวไปสูสมาชิก  5) รูปแบบหรือส่ือที่ใชในการส่ือสารแนวคิด
ดังกลาวไปสูสมาชิก  6) เน้ือหาที่มักส่ือสารไปสูสมาชิกมีอะไรบาง  และ 7) สมาชิกมีความรู ความเขาใจในแนวคิดดังกลาวมาก
นอยเพียงใด และมีวิธีการประเมินอยางไรบาง 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการวิจัยเพื่อใหไดมาซ่ึงคําตอบตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไวทั้ง 3 ขอ ไดใชการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชงิ
คุณภาพควบคูกัน โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม สวนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล     
เชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณแบบก่ึงมาตรฐานสําหรับการสัมภาษณเชิงลึกและแบบวิเคราะหขอมูล   โดยมีรายละเอียด
สรุปได ดังน้ี 

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง   
   ประชากร 

  ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ไดแก กรรมการบริหารและสมาชิกที่สังกัดวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมที่
ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จํานวน  241 แหง โดยแยกเปนอําเภอกําแพงแสน  35  แหง  ดอนตูม  24  
แหง  นครชัยศรี 29 แหง  บางเลน 63 แหง พุทธมณฑล  19  แหง  เมืองนครปฐม  56  แหง และ สามพราน  15  แหง  โดย
จําแนกได  21  กิจการ  คือ  การผลิตพืช  76  แหง  ผลิตประมง  16  แหง  ผลิตปศุสัตว  21  แหง  ปจจัยการผลิต  28  
แหง  แปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร  57  แหง  เครื่องดื่ม  13  แหง  ผลิตภัณฑสมุนไพร 14 แหง  ผลิตภัณฑผาทอ/เส้ือผา  12  
แหง  ดอกไมประดิษฐ  9  แหง  เครื่องจักสาน  6  แหง  ของชํารวยของที่ระลึก  8  แหง  ส่ิงประดิษฐจากโลหะ 1 แหง  
เครื่องประดับ/อัญมณี 2 แหง  เครื่องไม/เฟอรนิเจอร 2 แหง  เครื่องหนัง  2  แหง  ผลิตสินคาอ่ืนๆ 21  แหง  บริการ
ทองเที่ยว  2  แหง  บริการสินคาชุมชน  9  แหง   บริการออมทรัพยชุมชน  5  แหง  บริการสุขภาพ  5 แหงและบริการอ่ืน ๆ 
4  แหง      (ศิริมา เพ็งนรพัฒน, เกษตรจังหวัดนครปฐม, สัมภาษณในการประชุม  http://www.Okation.net/blog/print 
.php?id=444974) [4]  อยางไรก็ตาม ในการจัดทําบัญชีรายชื่อวิสาหกิจชุมชนของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ไม
ปรากฏขอมูลจํานวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแตละแหงทําใหไมทราบจํานวนประชากรที่แนชัด     
 วิธีการเลือกตัวอยางสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
 จากขอมูลจํานวนประชากรที่ไมแนชัด ดังน้ันในการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนในการศึกษาครั้งน้ี  
คณะผูวิจัยจึงใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบไมใหโอกาสของความนาจะเปนในการถูกเลือกมาเปนตัวอยางที่เทากัน  (non – 
probability sampling) ดวยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงโดยใชกลุมวิสาหกิจชุมชนเปนหนวยในเลือกตัวอยาง ประกอบดวย
เงื่อนไขสําคัญ คือ เปนวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการประเมินจากสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมใหเปนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี
และยินดีใหความรวมมือในการวิจัยตั้งแตการแจกและรวบรวมแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกในขั้นตอนสุดทาย โดย
คณะผูวิจัยไดเลือกตัวอยางกลุมวิสาหกิจชุมชนใหกระจายประเภทวิสาหกิจชุมชน และกระจายอําเภอที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุม
วิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม   จากน้ัน จึงไดประสานงานทางโทรศัพทเพื่อขอความรวมมือไปยังประธานกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนในการทําวิจัย ปรากฏวาไดรับความรวมมือจากประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน  16 แหง  จากวิสาหกิจชุมชน 8 ประเภท ที่
จดทะเบียนใน 6 อําเภอของจังหวัดนครปฐมรวมจํานวนกลุมตัวอยางกรรมการบริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทั้งส้ิน 464 
คน 

 วิธีการเลือกตัวอยางสําหรับเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
 คณะผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ประธาน/กรรมการบริหารกลุม 
วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดนครปฐม และไดรับการประเมินจากสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมอยูในระดับดี 
10 แหง ประกอบดวยประธานกลุม/กรรมการบริหาร และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จํานวน 30 คน 

2.  การเก็บขอมูล และการกําหนดพื้นที่  
 2.1  การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 

  วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ไดรับการประเมินจากสํานักงานเกษตรจังหวัด 
นครปฐมใหเปนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี 
   2.2  การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
  คณะผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ประธาน/กรรมการบริหาร
กลุมวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการประเมินจากสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมอยูในระดับดี 10 แหง ประกอบดวยประธานกลุม/
กรรมการบริหาร และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จํานวน 30 คน  
 
 
 



426 “75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

427“75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

4. ผลการดําเนินงาน 
ในการนําเสนอผลการศึกษาไดแบงเปน 4 สวน ไดแก 1)  คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  2) ผลการศึกษาตาม 

วัตถุประสงคขอ 1   3) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอ 2 และ 4) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอ 3  ตามลําดับ  
 สวนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ีสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 56.5) โดยมีอายุเฉล่ีย 45 ป  สวนใหญมี
การศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 65.9)  สังกัดกลุมวิสาหกิจชุมชนระดับเครือขาย (รอยละ 56.5) เปนวิสาหกิจชุมชนที่จด
ทะเบียนมาแลวมากกวา 5-10 ป (รอยละ 38.8) มีสมาชิกในสังกัดมากกวา 30 คนขึ้นไป (รอยละ 72.0) และสวนใหญดํารง
ตําแหนงสมาชิก  (รอยละ 84.9)     
   สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบันและความ
ตองการส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต   
  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบันและความตองการส่ือเพื่อการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต แบงเปน 2 สวน ไดแก 1) ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการ
เปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันแบงเปน ประเภทส่ือและสถานที่
เปดรับส่ือ และ 2) ความตองการส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต แบงเปน
ประเภทส่ือและสถานที่เปดรับส่ือ  ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในปจจุบัน แบงเปน ประเภทส่ือและสถานที่เปดรับส่ือ   
 ความคิดเห็นตอประเภทส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปดรับใน
ปจจุบัน 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอความสมํ่าเสมอในการเปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันทั้ง  28 ขอ  ในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง (  =3.05)  เม่ือพิจารณาตามกลุมของส่ือ 

ที่เปดรับเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ส่ือที่ผลิตขึ้นภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนและส่ือชุมชน ( = 3.10) รองลงมา คือ  

ส่ือที่ผลิตโดยหนวยงานภาครัฐ ( =3.06) ตามดวย ส่ือมวลชน ( =3.0)   ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยาง
ประเมินระดับความคิดเห็นตอความสมํ่าเสมอในการเปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในปจจุบนัอยูในเกณฑปานกลางทุกขอ  โดยส่ือทีมี่คะแนนความสมํ่าเสมอในการเปดรับสูง 3 อันดับแรก คือ ส่ือบุคคล 

ไดแก ประธาน/รองประธาน ( =3.40) รองลงมา คือ การประชุมกลุมอยางสมํ่าเสมออยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง (  = 

3.32) ตามดวย การจัดกิจกรรมกลุมเพื่อแจงขาวและสรางความสัมพันธอยางสมํ่าเสมอ( =3.30)   สวนส่ือที่มีคะแนนความ
สมํ่าเสมอในการเปดรับนอยที่สุด คือ การแจงขาวของกลุมผานเครือขายสังคมออนไลน เชน face book และ twitter   

( =2.69)      
เม่ือพิจารณาส่ือทั้ง 3 กลุม ไดแก ส่ือที่ผลิตขึ้นภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนและส่ือชุมชน ส่ือที่ผลิตขึ้นโดยหนวยงาน

ภาครัฐ และ ส่ือมวลชน พบวา กลุมตัวอยางประเมินระดับความสมํ่าเสมอในการเปดรับส่ือในปจจุบันของแตละกลุมมากที่สุด
และนอยที่สุด ไวดังน้ี 
 ส่ือที่ผลิตขึ้นภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนและส่ือชุมชนพบวา    ส่ือบุคคล ไดแก ประธาน/รองประธานมีคะแนนเฉล่ีย

สูงที่สุด ( =3.40)    สวน การแจงขาวของกลุมผานเครือขายสังคมออนไลน เชน face book และ twitter   มีคะแนน

เฉล่ียนอยที่สุด   ( =2.69)     
 ส่ือที่ผลิตขึ้นโดยหนวยงานภาครัฐ พบวา  คูมือแนวทางการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีคะแนนเฉล่ีย

สูงที่สุด  ( =3.24) สวนส่ือเวปไซตประชาสัมพันธวิสาหกิจชุมชนเพื่อเผยแพรขอมูลและรับฟงความคิดเห็น มีคะแนนเฉล่ีย

นอยที่สุด   ( =2.82)     
 ส่ือมวลชน พบวา การนําเสนอเน้ือหาผานนิตยสาร และหนังสือพิมพผานขาว บทความมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด  

( =3.05)    สวนการผลิตสารคดีหรือรายการโทรทัศน มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุด      ( =2.94) 
 
 

  4.   การดําเนินการวิจัย  
  วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ   
 ในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม   คณะผูวิจัยไดติดตอขอความอนุเคราะหไปยังประธานกลุม และเดินทาง

ไปพบประธาน/กรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทําการกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 16 กลุม เพื่ออธิบายขอคําถามและขอความ
อนุเคราะหในการกระจายแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกรรมการบริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่สมัคร
ใจและเต็มใจในการตอบแบบสอบถามกลับคืนใหกับคณะผูวิจัย   ไดแบบสอบถามกลับคืนจากวิสาหกิจชุมชนทั้งส้ิน จํานวน 
464 ชุดจากจํานวนแบบสอบถาม 570 ชุด คิดเปน 81.40 % ของแบบสอบถามทั้งหมด 

  วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ในการเก็บขอมูล  คณะผูวิจัยเปนผูติดตอนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณเชิงลึกประธานหรือ
กรรมการบริหารกลุมวิสาหกิจชุมชนทุกกลุมดวยตนเองพรอมกับอธิบายหัวขอ วัตถุประสงคการวิจัย แนวคําถามหลักที่ใชใน
การสัมภาษณเชิงลึกแกประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทุกทานลวงหนาเพื่อใหเขาใจแนวทางการสัมภาษณและเตรียมขอมูล
สําหรับการตอบคําถามไวเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและครบถวนมากที่สุด   พรอมทั้งขอความอนุเคราะหในการประสานงานกับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอีกแหงละ 2 คน ทําใหไดจํานวนประธาน/กรรมการบริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสําหรับการ
สัมภาษณเชิงลึก รวม 30 คน คณะผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ จดบันทึกคําสัมภาษณ ตลอดจนขอความอนุเคราะหในการ
บันทึกเสียงคําสัมภาษณ และการถายภาพน่ิงเพื่อนํามาถอดเทปและดําเนินการวิเคราะหเน้ือหาดวยวิธีการหาความสอดคลอง
ของขอความ (common theme analysis) ทั้งน้ีเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห สรุป และการอภิปรายผลการวิจัยในลําดับ
ตอไป   

5.   การวิเคราะหขอมูล  
     การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคขอ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบันและ 

ความตองการส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต และ วัตถุประสงคขอ 
2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตไดใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
อธิบายระดับความคิดเห็นทั้ง 5 ประเด็น ดังกลาวขางตน โดยใชเกณฑการประเมินคามาตรวัด 5 ระดับความคิดเห็นของ
ประคอง กรรณสูตร (2542:77) [5] ในการอธิบายระดับความเห็นดวยตอขอคําถามที่นําเสนอดังน้ี 4.51-5.00 ระดับความเห็น
มากที่สุด   3.51-4.50 ระดับความเห็นมาก 2.51-3.50 ระดับความเห็นปานกลาง 1.51-2.50 ระดับความเห็นนอย และ 1.00-
1.50 ระดับความเห็นนอยที่สุด และ ใชสถิติการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ในการจัดกลุม
ความตองการสารสนเทศในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันและในอนาคต ทั้ง 22  
ขอ โดยใชเกณฑคา Eigen value มากกวา 1 ขึ้นไปในการเลือกจํานวนปจจัย และใชเกณฑคานํ้าหนักปจจัย (factor loading) 
ตั้งแต .4 ขึ้นไปในการพิจารณาจํานวนตัวแปรในแตละปจจัยเน่ืองจากแสดงใหเห็นระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรกับปจจัย
สูง (ศิริชัย พงษวิชัย, 2548: 418; Hair, Anderson, Tatnam and Black, 1998:111) [6],[7]     
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคขอ 3 ไดแก เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นของกรรมการบริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือและสารสนเทศในปจจุบัน และความ
ตองการส่ือและสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
อนาคต  ใชสถิติทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางประชากร 2 กลุม ที่ไมเปนอิสระตอกัน (Paired-Samples t test) 
ในการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบันและความตองการส่ือในอนาคต และ 
พฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและความตองการสารสนเทศในอนาคตเปนรายคู 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 คณะผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ จดบันทึกคําสัมภาษณ  ตลอดจนขอความอนุเคราะหในการบันทึกเสียงคํา
สัมภาษณและการถายภาพน่ิงเพื่อนํามาถอดเทปและดําเนินการวิเคราะหเน้ือหาดวยวิธีการหาความสอดคลองของขอความ 
(common theme analysis) ทั้งน้ีเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห สรุป และการอภิปรายผลการวิจัยในลําดับตอไป   
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โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากัน ( =3.94) รองลงมา คือ รานอาหารหรือรานคาภายในชุมชน ( = 3.72) สวนสถานที่ตองการ

เปดรับส่ือนอยที่สุดในอนาคต คือ ในรถยนตสวนตัวหรือรถประจําทาง  ( = 3.62) 
 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและ

ความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต    
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและความตองการ
สารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต แบงเปน 3 สวน  ไดแก  
  1. ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในปจจุบัน 

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอความสมํ่าเสมอของพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันทั้ง  24 ขอ  ในภาพรวม พบวา อยูในเกณฑปานกลาง 

(  =3.26)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางประเมินความสมํ่าเสมอของพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศเพื่อ
การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันอยูในเกณฑปานกลางทุกขอ  โดยสารสนเทศที่มี
คะแนนเฉล่ียความสมํ่าเสมอในการเปดรับมาก 3  อันดับแรก คือ ความรูในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย  และบัญชีสินคา 

ฯลฯ ( =3.41) รองลงมา คือ ความรูพื้นฐานเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง( = 3.40) และ  ความรูเก่ียวกับการบริหาร

การผลิตสินคา/บริการใหมีคุณภาพ ( = 3.39)    สวนขอมูลสารสนเทศที่มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดในปจจุบัน คือ การ

ประกวดการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ( = 3.04)     
2. ความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต 

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตทั้ง 24 ขอ ในภาพรวมอยูในเกณฑมาก (  =3.94)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
กลุมตัวอยางประเมินระดับความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
อนาคตอยูในเกณฑมากทุกขอเชนกัน  โดยสารสนเทศที่มีคะแนนเฉล่ียความตองการมากที่สุดในอนาคต คือ ความรูเก่ียวกับ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ( =4.12) รองลงมาเปนความรูพื้นฐานเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรูเก่ียวกับการ
บริหารการผลิตสินคา/บริการใหมีคุณภาพ และความรูดานการตลาด การสรางความสัมพันธกับลูกคา และการสงเสริมการขาย  

โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากัน ( =4.0) ตามดวยความรูเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่น ( = 3.99)   สวนสารสนเทศ

ที่มีคะแนนเฉล่ียความตองการนอยที่สุดในอนาคต คือ การประกวดการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( = 3.78)     
3. ผลการจัดกลุมพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงาน

วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต   แบงเปน 2 สวน ไดแก 1) ผลการจัดกลุมพฤติกรรมการ
เปดรับสารสนเทศในปจจุบัน และ 2) ผลการจัดกลุมความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต 
 3.1 ผลการจัดกลุมพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 24   ขอ ดวยสถิติการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)  โดยดวยวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบหลัก (principal components analysis) และหมุนแกนปจจัยแบบมุมฉากดวยวิธีแวริแมกซของ      
ไคเซอรสามารถจําแนกพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันไดเปน  3 กลุม โดยทั้ง  3 กลุม  ประกอบดวย  1) กลุมที่ 1  
การบริหารการตลาดและการจัดทําบัญชี  2) กลุมที่ 2  การบริหารงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) กลุมที่ 3 การ
บริหารการผลิต  สามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดไดรอยละ  76.083   
 กลุมที่ 1 การบริหารการตลาดและการจัดทําบัญชี  ประกอบดวย ตัวแปรที่เก่ียวของกันรวม 10  ตัว เรียงลําดับ
นํ้าหนักปจจัยจากมากไปหานอย ไดแก   1) ความรูเก่ียวกับทรัพยากรและส่ิงแวดลอม (.791)  2) การตลาด การสราง
ความสัมพันธกับลูกคา และการสงเสริมการขาย   (.778)  3) ความรูเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน ทองถิ่น (.777)  4)
ความรูเก่ียวกับเทคนิควิธีการเสริมสรางการมีสวนรวม (.773)   5) การบริหารความเส่ียง เชน ความเส่ียงดานการผลิต ความ
เส่ียงดานการเงิน  6) การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย  และบัญชีสินคา ฯลฯ ซ่ึงมีคานํ้าหนักปจจัยเทากัน (.776)  7) การ
โฆษณา-ประชาสัมพันธ (.738) 8) การออกแบบสินคา/บริการและบรรจุภัณฑ (.694)  9) การคิดคํานวณตนทุน กําไรที่ถูกตอง  
(.693)  และ 10) การพัฒนาทักษะการส่ือสารเพื่อใหบริการลูกคา (.656)   

 ความคิดเห็นตอสถานที่เปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบัน 
ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอสถานที่เปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบัน   พบวา กลุมตัวอยางประเมินระดับความคิดเห็นตอสถานที่ในการเปดรับส่ือ ทั้ง  8 ขอใน

ภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง (  =2.96)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางประเมินระดับความสมํ่าเสมอตอ
สถานที่เปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในเกณฑปานกลางทุกขอ  โดย

สถานที่ที่นิยมเปดรับส่ือมาก 3 อันดับแรก คือ ภายในบาน ( =3.48) รองลงมาคือ ที่ทําการกลุมวิสาหกิจชุมชน ( =3.27) 

ตามดวยรานอาหารหรือรานคาภายในชุมชน ( =3.01)   สวนในรถยนตสวนตัวหรือรถประจําทางมีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุด 

คือ ( =2.63)     
2.  ความตองการส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  

แบงเปนประเภทส่ือและสถานที่เปดรับส่ือ 
  ความคิดเห็นตอประเภทส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตองการ
เปดรับในอนาคต 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอประเภทส่ือที่ตองการเปดรับเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจ

ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตทั้ง 28 ขอ ในภาพรวมอยูในเกณฑมาก (  =3.78)  เม่ือพิจารณาตาม

กลุมของส่ือที่เปดรับเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ส่ือมวลชนมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( =3.83) รองลงมา คือ ส่ือที่

ผลิตขึ้นภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนและส่ือชุมชน และ ส่ือที่ผลิตโดยหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากัน ( =3.76)    
ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางประเมินระดับความคิดเห็นตอประเภทส่ือที่ตองการเปดรับเพื่อการดําเนิน 
งานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตอยูในเกณฑมากทุกขอ  โดยส่ือที่มีคะแนนความตองการสูง

ที่สุด คือ คูมือแนวทางการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( =3.92) รองลงมา คือ การผลิตสารคดีหรือรายการ

โทรทัศน( =3.88) ตามดวย ส่ือบุคคล ไดแก ประธาน/รองประธาน การติดขอมูลขาวสารทางบอรดประกาศขอความของ
กลุม   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเปนแหลงรวบรวมขอมูลและศึกษาเรียนรู  และส่ือบุคคล ไดแก เจาหนาที่สงเสริม

วิสาหกิจชุมชนของหนวยงานรัฐ ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากัน ( =3.87)   สวนส่ือที่มีคะแนนความตองการในการเปดรับใน

อนาคตนอยที่สุด คือ การสงขอความ SMS ทางโทรศัพทมือถือ( =3.60)     
 เม่ือพิจารณาส่ือทั้ง 3 กลุม ไดแก ส่ือที่ผลิตขึ้นภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนและส่ือชุมชน ส่ือที่ผลิตขึ้นโดย

หนวยงานภาครัฐ และ ส่ือมวลชน พบวา กลุมตัวอยางประเมินระดับความตองการส่ือแตละประเภทในอนาคตของแตละกลุม
มากที่สุดและนอยที่สุด ไวดังน้ี 
 ส่ือที่ผลิตขึ้นภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนและส่ือชุมชนพบวา  ส่ือบุคคล ไดแก ประธาน/รองประธาน  และการ

ติดขอมูลขาวสารทางบอรดประกาศขอความของกลุมมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( =3.87) สวนการสงขอความ SMS ทาง

โทรศัพทมือถือส่ือมีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุด   ( =3.60)     
 ส่ือที่ผลิตขึ้นโดยหนวยงานภาครัฐ พบวา คูมือแนวทางการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนน

เฉล่ียสูงที่สุด ( =3.92)    สวนการประกวดวิสาหกิจชุมชนที่ดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   มีคะแนนเฉล่ียนอย

ที่สุด ( =3.63)     

 ส่ือมวลชน พบวา การผลิตสารคดีหรือรายการโทรทัศนมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( =3.88)  สวนการนําเสนอ

รายการทางวิทยุกระจายเสียง มีคะแนนเฉล่ียนอยที่สุด  ( =3.80)     
 
  ความคิดเห็นตอสถานที่ที่ตองการเปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในอนาคต 

 กลุมตัวอยางประเมินระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอสถานที่ที่ตองการเปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงาน

วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตทั้ง 8 ขอ  ในภาพรวมอยูในเกณฑมาก (  =3.77)  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางประเมินความตองการตอสถานที่เปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตอยูในเกณฑมากทั้ง 8 ขอ  โดยสถานที่ที่ตองการเปดรับส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตมาก 3 อันดับแรก ไดแก การเปดรับส่ือภายในบาน และที่ทําการกลุมวิสาหกิจชุมชน 
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  4.1  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของกรรมการบริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตอ
พฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบัน และความตองการส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  ทั้ง 28 คู ดวยสถิติทดสอบ Paired-Samples t test พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู โดยระดับความสมํ่าเสมอของการเปดรับส่ือแตละประเภทเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันมีคาเฉล่ียนอยกวาความตองการในการเปดรับส่ือในอนาคตทุกขอ ซ่ึง
หมายความวา กลุมตัวอยางมีความตองการส่ือแตละประเภทที่นําเสนอทุกขอมากขึ้นในอนาคต  

4.2  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของกรรมการบริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตอ 
พฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัด
นครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตทั้ง 24 คู ดวยสถิติ Paired-Samples t test  พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู  โดยระดับความเห็นดวยตอพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศเพื่อการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันมีคาเฉล่ียนอยกวาความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตทุกขอ ซ่ึงหมายความวา กลุมตัวอยางมีระดับความตองการ
สารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําเสนอทุกขอมากขึ้นในอนาคต  
 
5. บทสรุป  
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือและสารสนเทศในปจจุบันและความตองการส่ือและสารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต ที่พบวากลุมตัวอยางประเมิน
ระดับความคิดเห็นตอความสมํ่าเสมอในการเปดรับส่ือเก่ียวกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในปจจุบันในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง (  =3.05) สวนความตองการส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตในภาพรวมอยูในเกณฑมาก (  =3.78)   ชี้ใหเห็นวาสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนมี
ความสนใจและมีความตองการส่ือที่เสริมสรางความรูความขาใจและความสามารถในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่สังกัด ไมวาจะเปนส่ือที่ผลิตขึ้นภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนและส่ือชุมชน ส่ือที่ผลิต
โดยหนวยงานภาครัฐ และส่ือมวลชน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของกลุมใหมีความเขมแข็ง
และยั่งยืนในอนาคต  อยางไรก็ตาม จากขอมูลก็พบวา กลุมของส่ือมวลชน เปนกลุมที่มีคะแนนเฉล่ียความตองการในอนาคตสูง

ที่สุด  ( =3.83) แตหากจําแนกตามประเภทส่ือพบวาส่ือที่มีคะแนนความตองการในอนาคตมาก 3 อันดับแรก คือ คูมือ

แนวทางการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง( =3.92) รองลงมาคือการผลิตสารคดีหรือรายการโทรทัศน( =3.88) 
ตามดวย ส่ือบุคคล ไดแก ประธาน/รองประธาน การติดขอมูลขาวสารทางบอรดประกาศขอความของกลุม   ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแหลงรวบรวมขอมูลและศึกษาเรียนรู  และส่ือบุคคล ไดแก เจาหนาที่สงเสริมวิสาหกิจชุมชนของ

หนวยงานรัฐ ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเทากัน ( =3.87)    ดังน้ัน หนวยงานที่เก่ียวของจึงควรมีการวางแผนกลยุทธการใชส่ือแบบ
บูรณาการทั้ง 3 กลุม ไดแก ส่ือที่ผลิตขึ้นภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนและส่ือชุมชน  ส่ือที่ผลิตโดยหนวยงานภาครัฐ และ
ส่ือมวลชน ใหมีประสิทธิภาพ สอดรับกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของจํานรรจา ชุมชื่น (2547) [8]     ที่พบวา ส่ือมวลชน
ไมไดมีการเผยแพรขาวสารเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอเน่ืองทําใหไมมีการปฏิบัติตามอยางตอเน่ืองตามไปดวย  
และผลการศึกษาของ ศุภาญา ธนวัฒนเสรี (2550:93-96) [9]      ที่พบวา  การนําเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผาน
ส่ือมวลชนสะทอนใหเห็นวา ส่ือมวลชนยังไมมีความรู ความเขาใจที่ครบถวนและชัดเจน และบางครั้งมีการนําไปใชอยางผิวเผิน
ในลักษณะของการตั้งชื่อเรื่อง บทความหรือพาดหัวขาวเพื่อเรียกรองความสนใจและสรางความหวือหวา แตโดยสาระของ
เน้ือหาไมมีความเก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงงานวิจัยไดเสนอใหใชกลยุทธการส่ือสารที่สรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางเพียงพอเพื่อการนอมนําสูการปฏิบัติใหเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตอยางเปนธรรมชาติเน่ืองจากแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเปนกระบวนทัศนที่เนนคนเปนศูนยกลาง  โดยใชกิจกรรม วิธีการหรือรูปแบบการส่ือสารที่
หลากหลาย ใชกลยุทธการส่ือสารการตลาดที่สอดคลองกับความตองการและความสนใจของกลุมเปาหมาย และมีแผนการใช
ส่ือแตละประเภททั้งหนังสือพิมพ ทีวี นิตยสาร ส่ือกลางแจงในสัดสวนที่เหมาะสมและแนนอน โดยความรวมมือในการส่ือสาร
ระหวางภาคสวนตางๆ โดยมีหนวยงานภาครัฐเปนผูประสานเชื่อมโยงความรวมมือ ภาคส่ือมวลชนมีสวนรวมในการผลิตเน้ือหา
และกิจกรรม  รวมทั้งเปนชองทางในการเผยแพรสาร   

กลุมที่ 2  การบริหารงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย  ตัวแปรที่เก่ียวของกันรวม  8 ตัว เรียงลําดับ
นํ้าหนักปจจัยจากมากไปหานอย ไดแก 1) การผลิตและใชเทคโนโลยีการผลิต  (.781) 2) การประกวดการใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (.774 ) 3) การสรางสรรคและนวัตกรรมในการผลิตสินคา/บริการที่ทันสมัย (.741) 4) การประยุกตใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน  (.708)   5) การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (.695)           
6) ความรูพื้นฐานเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง (.684)   7) การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับวิสาหกิจชุมชน
และองคกรชุมชน(.642) และ 8) การบริหารงานสมัยใหม (.611)   

กลุมที่ 3 การบริหารการผลิต  ประกอบดวย  ตัวแปรที่เก่ียวของกันรวม  6 ตัว เรียงลําดับนํ้าหนักปจจัยจากมากไป
หานอย ไดแก  1) การรวมกลุม (.808)   2) การบริหารการผลิตสินคา/บริการใหมีคุณภาพ  (769)  3) การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน  (.622)  4) การวางแผนเลือกใช/สรางวัตถุดิบและทรัพยากรในชุมชนเพื่อการผลิต (.619)  5) การ
กําหนดจุดขายและเอกลักษณของสินคา /บริการ  (.618)  และ 6) การบริหารบุคคลและแรงงาน (.567)   
 3.2 ผลการจัดกลุมความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
อนาคต ทั้ง 24   ขอ ดวยสถิติการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)  โดยสกัดปจจัยดวยวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบหลัก (principal components analysis) และหมุนแกนปจจัยแบบมุมฉากดวยวิธีแวริแมกซของ          
ไคเซอร (the Kaiser varimax method)  สามารถจําแนกความตองการสารสนเทศในอนาคต ไดเปน 2 กลุม  23 ตัวแปร 
โดยทั้ง 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 การบริหารการผลิตและการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และกลุมที่ 2 การบริหารดาน
การตลาดและการจัดทําบัญชี  สามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดไดรอยละ  77.312   
   กลุมที่ 1 การบริหารการผลิตและการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ประกอบดวย  ตัวแปรที่เก่ียวของกัน
รวม  14  ตัว เรียงลําดับนํ้าหนักปจจัยจากมากไปหานอย ไดแก 1)  การผลิตและใชเทคโนโลยีการผลิต (.816) 2) การ
ประกวดการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (.806)  3) การบริหารการผลิตสินคา/บริการใหมีคุณภาพ (.795) 4) การวางแผน
เลือกใช/สรางวัตถุดิบและทรัพยากรในชุมชนเพื่อการผลิต (.794) 5) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน 6) การ
สรางสรรคและนวัตกรรมในการผลิตสินคา/บริการ ที่ทันสมัย โดยมีคะแนนนํ้าหนักปจจัยเทากัน คือ (.792)  7) ความรูพื้นฐาน
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง (.774) 8) การรวมกลุม (.766)  9) การบริหารบุคคลและแรงงาน (.743)  10) การประยุกตใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน (.735)  11) การบริหารงานสมัยใหม (.730) 12) การบริหารงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (.719) 13) การกําหนดจุดขายและเอกลักษณของสินคา /บริการ (.712) และ 14) การประยุกตใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับวิสาหกิจชุมชนและองคกรชุมชน (.701)  
  กลุมที่ 2 การบริหารดานการตลาดและการจัดทําบัญชี  ประกอบดวย  ตัวแปรที่เก่ียวของกันรวม  9  ตัว เรียงลําดับ
นํ้าหนักปจจัยจากมากไปหานอย ไดแก 1) การคิดคํานวณตนทุน กําไรที่ถูกตอง (.854) 2) การบริหารความเส่ียง เชน ความ
เส่ียงดานการผลิต ความเส่ียงดานการเงิน (.840)  3) การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย  และบัญชีสินคา ฯลฯ (.799) 4)
การตลาด การสรางความสัมพันธกับลูกคา และการสงเสริมการขาย  (.788) 5) การโฆษณา-ประชาสัมพนัธ (.760) 6) การ
ออกแบบสินคา/บริการและบรรจุภัณฑ (.749)  7) ความรูเก่ียวกับเทคนิควิธีการเสริมสรางการมีสวนรวม (.693)  8) ความรู
เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน ทองถิ่น (.686) และ 9) การพัฒนาทักษะการส่ือสารเพื่อใหบริการลูกคา (.660)   
 

สวนที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอ 3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็น
ของกรรมการบริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือและสารสนเทศในปจจุบัน และความตองการส่ือ
และสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  

การนําเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของกรรมการบริหารและสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือและสารสนเทศในปจจุบัน และ ความตองการส่ือและสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตดวยสถิติทดสอบ Paired-Samples t test ได
แบงเปน 2 สวนไดแก  1) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของกรรมการบริหารและสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือในปจจุบันและความตองการส่ือเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  และ 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของกรรมการ 
บริหารและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตอพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศในปจจุบันและความตองการสารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต  ดังน้ี  
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เงื่อนไขความรูและคุณธรรมในการดําเนินงาน  เพื่อใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเขาใจหลักคิดในการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนที่เนนการผลิตและจําหนายสินคา/บริการที่มีคุณภาพตามความสามารถ ทุนทางภูมิปญญา และทุนทางทรัพยากรที่มีอยู
ในชุมชน มีการวางแผนการดําเนินงานของกลุมที่รอบคอบทั้งในดานการผลิตที่คํานึงถึงทุนและผลกระทบตอชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอม มีการวางแผนการตลาดและชองทางการจัดจําหนายไวลวงหนากอนการผลิต และมีการแสวงหาความรูเพื่อ
พัฒนาการผลิตและการจําหนายสินคา/บริการใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง   
  ดานส่ือควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เ ก่ียวของกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผานส่ือมวลชนทั้งส่ือทองถิ่นและส่ือระดับชาติอยางตอเน่ืองเพื่อกระตุนความสนใจ  พรอมกับใหความสําคัญกับส่ือ
เฉพาะกิจที่ผลิตโดยกลุมและโดยหนวยงานภาครัฐ ไดแก คูมือ/แนวทางการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การผลิตรายการ
โทรทัศนเผยแพรในรูปของซีดีแนะนํากระบวนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานกลุมวิสาหกิจชุมชน
นับตั้งแตเริ่มตนจัดตั้งกลุมและการบริหารจัดการกลุมที่เปนรูปธรรม   ส่ือบุคคลไดแกประธาน/กรรมการบริหาร และเจาหนาที่
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนจากภาครัฐที่เก่ียวของเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และชี้ใหเห็นตัวอยางการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินงานของกลุมและการดําเนินชีวิตประจําวันใหเปนรูปธรรมและตอเน่ือง  การจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธขอมูลการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานของกลุมวิสาหกิจชุมชนอยางสมํ่าเสมอ การจัด
อบรมโดยวิทยากรของหนวยงานภาครัฐ การศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนผลสําเร็จ    
การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางวิสาหกิจชุมชนดวยเพื่อถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูหลักการนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานกลุม การถอดบทเรียนตัวอยางกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยตรงเพื่อนําไปศึกษาเพิ่มเติมที่บาน  และการอบรมสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนใหมีความรูในการใชส่ือใหม ไดแก เวปไซต
ประชาสัมพันธของหนวยงานที่เก่ียวของและการแจงขาวสารผานเครือขายสังคมออนไลนโดยอาจใชศูนยอินเตอรเน็ตตําบลเปน
สถานที่ในการจัดอบรมและใหบริการในการสืบคนขอมูลดวยอินเตอรเน็ตแกสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทั้งน้ีเพื่อการประชาสัมพันธ
สินคา/บริการไดอยางรวดเร็ว รองรับการแขงขันทางการตลาดในอนาคต  
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สวนดานสารสนเทศ พบวา กลุมตัวอยางประเมินความสมํ่าเสมอของพฤติกรรมการเปดรับสารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันอยูในเกณฑปานกลางทุกขอ  โดยสารสนเทศที่มี
คะแนนเฉล่ียความสมํ่าเสมอในการเปดรับมากที่สุดในปจจุบัน คือ ความรูในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย  และบัญชีสินคา 

ฯลฯ ( =3.41) รองลงมา คือ ความรูพื้นฐานเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( = 3.40) และ  ความรูเก่ียวกับการ

บริหารการผลิตสินคา/บริการใหมีคุณภาพ ( = 3.39)    โดยผลการจัดกลุมความตองการสารสนเทศในการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบัน แบงเปน   3  กลุม ประกอบดวย  1) กลุมที่ 1  การบริหาร
การตลาดและการจัดทําบัญช ี 2) กลุมที่ 2  การบริหารงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) กลุมที่ 3 การบริหารการผลิต  
สวนในอนาคต พบวา กลุมตัวอยางประเมินระดับความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตอยูในเกณฑมากทุกขอ  โดยสารสนเทศที่มีคะแนนเฉล่ียความตองการในการเปดรับมากที่สุดใน

อนาคต คือ ความรูเก่ียวกับทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ( =4.12) รองลงมาเปนความรูพื้นฐานเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรูเก่ียวกับการบริหารการผลิตสินคา/บริการใหมีคุณภาพ  และความรูดานการตลาด การสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา และการสงเสริมการขาย  โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากัน ( =4.0)  ตามดวย ความรูเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ทองถิ่น ( = 3.99)    ทั้งน้ี ผลการจัดกลุมความตองการสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตแบงเปน 2  กลุม ประกอบดวย  1) กลุมที่ 1 การบริหารการผลิตและการดําเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และ    2) กลุมที่ 2 การบริหารดานการตลาดและการจัดทําบัญชี   ทําใหเห็นวาสารสนเทศที่เปนหัวใจ
สําคัญสําหรับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในปจจุบัน และอนาคต ไดแก  การ
บริหารงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารการผลิต  การบริหารการตลาด และการจัดทําบัญช ี
 ทั้งน้ี จากผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือและสารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบัน และคาเฉล่ียความคิดเห็นตอความตองการในการ
เปดรับส่ือและสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต ดวยสถิติ Paired-
Samples t test   พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยระดับความสมํ่าเสมอของพฤติกรรม
การเปดรับส่ือและสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันมีคาเฉล่ียนอย
กวาความตองการในการเปดรับส่ือและสารสนเทศในอนาคตทุกขอ ซ่ึงหมายความวา กลุมตัวอยางมีความตองการส่ือและ
สารสนเทศทุกชนิดที่นําเสนอมากขึ้นในอนาคต  ทําใหสามารถสรุปไดวาทั้งประธาน/กรรมการบริหารและสมาชิกกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครปฐมใหความสนใจกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ตนสังกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
มากและมีความตองการคาดหวังใหหนวยงานที่เก่ียวของใหความสําคัญกับการผลิตส่ือและสารสนเทศเพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจ และความสามารถในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ นํามาซ่ึงความเขมแข็งและความยั่งยืนของกลุม น่ันเอง 
 ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะสํานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม  สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เปนตน 2  ประการที่สําคัญ ดังน้ี 

1. ควรประสานความรวมมือกัน และนํารูปแบบการส่ือสารแบบมีสวนรวมมาใชกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อรวมกันคิด  
ผลิตและกระจายส่ือเฉพาะกิจรูปแบบตางๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการขับเคล่ือนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูวิสาหกิจชุมชน  
  2. ใหความสําคัญกับการวางแผนการส่ือสารเชิงกลยุทธทั้งการวางแผนดานเน้ือหา และการวางแผนส่ือทั้ง 3 กลุม 
ไดแก ส่ือที่ผลิตขึ้นภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนและส่ือชุมชน  ส่ือที่ผลิตโดยหนวยงานภาครัฐ และส่ือมวลชนแบบบูรณาการใหมี
ความสอดคลอง ตอเน่ืองกัน พรอมกับมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนกลยุทธการส่ือสาร ดังน้ี 
  ดานเน้ือหาควรเรงทําความเขาใจในหลักการพื้นฐานเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชในการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนใหเปนรูปธรรมนับตั้งแตการเริ่มตนจัดตั้งกลุมและการบริหารจัดการกลุมตามหลักคิดดังกลาวแบบมี
สวนรวมระหวางกรรมการบริหาร/สมาชิก จนทําใหกลุมมีความเขมแข็ง ยั่งยืน พึ่งตนเองไดตามหลักการของวิสาหกิจชุมชน   
พรอมกับใหขอมูลและความรูที่จําเปนตอการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบวงจรและ
อยางตอเน่ืองโดยเฉพาะขอมูลการผลิตและแปรรูปสินคา /บริการ ขอมูลการตลาด การประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย
ผานชองทางตางๆ และการวางแผนการผลิตดวยการใชทรัพยากรในพื้นที่อยางเหมาะสมและไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ฯลฯ  เพื่อการปฏิบัติงานกลุมตามหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข ไดแก หลักความพอประมาณ หลักเหตุผล และหลักภูมิคุมกัน บน
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Abstract 
 
 This paper is a part of research topic “Participatory communication management for 
sustainable drug prevention of Nongpaklong Subdistrict Administration Organization, 
Amphoe Muang, Nakhon Pathom province” The paper aims to  1) study the status of 
communication for drug prevention by Nongpaklong Subdistrict Administration 
Organization, Amphoe Muang, Nakhon Pathom province, 2) study communication 
problems for participatory drug prevention sustainably by Nongpaklong Subdistrict 
Administration Organization, Amphoe Muang, Nakhon Pathom province and 3) initiate 
Participatory communication management for sustainable drug prevention of   Nongpaklong 
Subdistrict Administration Organization, Amphoe Muang, Nakhon Pathom province. 
However, the 2nd and 3rd research objectives will not be presented.  Research methodology 
used for data collecting is participatory action research or PAR by cooperation of  
Nongpaklong Subdistrict Administration Organization and community.  Purposive sampling 
was brought to select fourty-six samples which are comprised of  five management and 
staff levels of Nongpaklong Subdistrict Administration Organization taking charge of 
communication, one village headman, ten village chiefs, ten leading people selected as 
representatives in each 10 villages by Nongpaklong Subdistrict Administration Organization 
and community and twenty youth selected as representatives from each 10 villages. The 
structure interview protocol was brought  as data collecting tool, while  common themes 
analysis technique was brought to analyze the qualitative data .   

 The results show that Nongpaklong Subdistrict Administration Organization, 
Amphoe Muang, Nakhon Pathom Province always use one way communication. The flow of 
communication starts as outside and provincial organizations in Nakhon Pathom Province such 
as health care stations, police stations, and school etc. send information and news release to 
Nongpaklong Subdistrict Administration Organization, then the staffs communicate these 
public information to community. Communication channels used as public relations tools are 
messenger, community leaders, circular letter, official letter, telephone, website and village 
tower broadcasting or public announcement by which people living in community and being 
popular are selected as announcers. Main content of communication involve information about 
children,  people with disabilities. elderly people, community ways of live and drug, while 
receiver are people living in each 10 villages of Nongpaklong subdistrict.  

Moreover, communication channels used by Nongpaklong Subdistrict 
Administration Organization for drug prevention are personel media; village headman, 
village chief, youth, and activities; meeting, training and the arrangement of community 
forum etc. 
 
 
Keyword : status of communication, Nongpaklong Subdistrict Administration Organization , 
drug prevention 
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บทคัดยอ 
 
  บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อสรางการมีสวนรวมในการ
ปองกันปญหายาเสพติดแบบยั่งยืนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพการส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม  วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาปญหาการส่ือสารเพื่อสรางการมีสวนรวมในการปองกันปญหายาเสพติด
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงคขอ 3. เพื่อสรางรูปแบบการ
จัดการการส่ือสารเพื่อสรางการมีสวนรวมในการปองกันปญหายาเสพติดแบบยั่งยืนขององคการบริหารสวนตําบล
หนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สําหรับวัตถุประสงคขอที่ 2 และวัตถุประสงคขอ 3 จะไมไดนําเสนอใน
บทความน้ี สําหรับการวิจัยผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR) 
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล และ ชุมชนกลุมตัวอยาง 46 คน ประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงที่รับผิดชอบงานดานการส่ือสารจํานวน 5 คน กํานันจํานวน 1 คน 
ผูใหญบานทั้ง 10 หมูบาน  แกนนําหมูบานหรือบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาคัดเลือกรวมกับชุมชนจาก 
10 หมูบาน ๆ ละ  1  คน  รวม   10  คน ตัวแทนเยาวชนทั้ง 10 หมูบาน ๆ ละ 2 คน รวม 20 คน โดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช ไดแก การสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยวิเคราะหขอมูล โดยใช
การวิเคราะหความสอดคลองของขอความที่ตรงกัน  
 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  สภาพการส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม  ใชวิธีการส่ือสารแบบทางเดียว โดยเริ่มจากองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ไดรับขอมูลขาวสาร
ตางๆ จากหนวยงานภายนอกหรือหนวยงานในจังหวัด อาทิ สถานีอนามัย สถานีตํารวจ โรงเรียน ฯลฯ ที่ตองการจะ
ใหองคการฯ ประชาสัมพันธไปสูชุมชน โดยชองทางการส่ือสาร ไดแก เจาหนาที่สงเอกสาร แกนนําชุมชน จดหมาย
เวียน หนังสือราชการ การใชโทรศัพท  เวปไซต และหอกระจายขาวหรือเสียงตามสาย โดยคัดเลือกจากการเปนคน
ในทองที่เปนหลักและ เปนที่รูจักของคนในชุมชน  ขาวสารสวนใหญจะเก่ียวของกับ เด็ก คนพิการ คนชรา ความ
เปนอยูของชาวบาน และยาเสพติด   ในสวนของผูรับสาร ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานจาก 10 หมูบานของ
ตําบลหนองปากโลง   ทั้งน้ีชองทางการส่ือสารเพื่อปองกันปญหายาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลหนองปาก
โลง ไดแก ส่ือบุคคล ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และเยาวชน และ  ส่ือกิจกรรม ไดแก การประชุม การอบรม และการ
จัดประชาคม  เปนตน 
 
คําสําคัญ :  สภาพการส่ือสาร, องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง, การปองกันยาเสพติด 
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(2546) [4] ทั้งน้ีเพื่อที่จะ Vioce the Vioceless จนอาจกลาวไดวา น่ีคือกระบวนการ "ส่ือภาคประชาชน" หรือ "ส่ือ
ทางเลือก" ซ่ึงพูดใหถึงที่สุดก็คือการสรางความเขาใจใหมและการเปล่ียนความรับรูของสังคม วา การพัฒนาที่แทตอง
มาจากประชาชน และก็คือกระบวนการรื้อสรางใหม (reconstruct) อัตลักษณชุมชน แทนที่การถูกลดทอนบิดเบือน 
(reduct)โดยการส่ือสารกระแสหลักเหมือนที่ผานมา  
 นอกจากการส่ือสารที่ดีแลวรูปแบบของการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพก็สามารถสงเสริมใหเกิดการพัฒนาได
ซ่ึงจะเห็นไดจากงานวิจัยของ ชื่นกมล ทิพยกุล (2542) [5] ไดทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการส่ือสารในสภากาแฟของ
ประชาชนในจังหวัดตรัง เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการส่ือสารที่เกิดขึ้นในสภากาแฟ ผลการศึกษาพบวารูปแบบการ
ส่ือสารน้ันมีหลายแบบ ประกอบดวยบทบาทการเสวนา วิธีการเสวนา การโตตอบในวงสนทนา โดยมีผูรวมวงสนทนา
หลายคน ทําใหมีการพูดคุย แลกเปล่ียน ถกประเด็นปญหาตาง ๆ ทั้งในเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือขาวสารที่เกิดนอก
ชุมชน เชน ขาวการเมือง ขาวกีฬา เปนตน  
 จากการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ขางตนทําใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดการการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ
สามารถสรางการมีสวนรวมในชุมชน และสามารถแกไขปญหาของชุมชน การพัฒนาชุมชนดานตาง ๆ ได การเขามา
มีสวนรวมของประชาชนในชุมชน หรือทองถิ่นน้ันมีความสําคัญยิ่ง เน่ืองจากการเขามามีสวนรวมของประชาชน
นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งของชุมชนในแงของความสามัคคีแลว ทางองคการบริหารสวนตําบลยังจะ
ไดรับขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและชุมชน รวมถึงทรัพยากรมนุษยที่สามารถ
นํามาใชในการดําเนินการและปฏิบัติตามแผนงานที่ไดวางไว ซ่ึงการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน ใน
ตําบลหนองปากโลง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม น้ันสามารถกระทําไดโดยผานรูปแบบการการจัดการการ
ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ   
2. วัตถุประสงค 
  เพื่อศึกษาสภาพการส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสาร (Communication Theory) 
    แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสาร (Forms of Communication) 
  แนวคิดเรื่องการส่ือสารเพื่อชุมชน (Community Communication)   
  แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชน (Participatory Communication) 
  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองทองถิ่นและองคการบริหารสวนตําบล  
   แนวคิดการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

   วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR) โดยรวมมือระหวาง
องคการบริหารสวนตําบล และ ชุมชน 

   1. กลุมตัวอยาง ระบุวิธีการคัดเลือกตัวอยางและขนาดตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีหมูบาน  จํานวนทั้งส้ิน  
10 หมูบาน   ผูวิจัยใชประชากรซ่ึงดํารงตําแหนงทางการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และผูที่เก่ียวของกับการ
ส่ือสาร กํานัน ผูใหญบาน  จาก  10 หมูบาน ประชาชนและเยาวชนตําบลหนองปากโลง โดยใชวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)   

   2. การเก็บขอมูล และการกําหนดพื้นที่ ระบุวิธีการเก็บขอมูลและการเลือกพื้นที ่
  วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจาก
การตัดสินใจของผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย การเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงตองอาศัยความรอบรู ความชํานาญและประสบการณในเรื่องน้ัน ๆ ของผูทําวิจัย  
 

1.  บทนํา 
 ปจจุบัน "ยาเสพติด" ยังคงเปนปญหาระดับชาติ ในภาพรวมแมวาจะมีความรุนแรงนอยกวาชวงกอน
ประกาศสงครามกับยาเสพติด แตเริ่มปรากฏปญหาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน เน่ืองจากสภาพ
ความออนแอของสังคม จริยธรรม ครอบครัว ขาดความอบอุน และเด็ก และเยาวชนถูกทอดทิ้งสูงขึ้น  
         กริช เบียนรัมยและคณะ (2549) [1] ขอมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด และจํานวนผูเขารับการบําบัดรักษาผู
เสพ ผูคาที่เขาสูระบบ ทั้งในเรือนจํา สถานพินิจ และคุมครองเด็กและเยาวชน สํานักงานคุมประพฤติ และสถาน
บําบัดรักษา ตั้งแตป 2548 พบวา จังหวัดที่มีสัดสวนผูเสพ ผูคาเพิ่มขึ้น มีจํานวนเพิ่มขึ้น และจากการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนตอการแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล พบวา ความพึงพอใจในระดับปานกลาง - มากที่สุด มี
สัดสวนลดลงจากรอยละ 95.6 เหลือเพียงรอยละ 65.5   
  จากสภาพปญหายาเสพติดที่แมรัฐบาลมีความตั้งใจจริงที่จะขจัดใหหมดไปจากผืนแผนดินไทย แตจากขาว
ทางโทรทัศนและหนาหนังสือพิมพมีใหเห็นเกือบทุกวันวา มีการจับยาเสพติดและยึดทรัพยอยูเปนประจํา  ใน
ขณะเดียวกันก็มีการวิสามัญฆาตกรรมของเจาหนาที่ทางการ และการฆาตัดตอนจากเจาหนาที่ไมเปนทางการเกือบ
ทุกรายวัน และที่นาตกใจเปนอยางยิ่ง พบวาเด็กและเยาชนหันกลับมานิยมเสพกาวและสารระเหย เพื่อทดแทนยาบา 
เน่ืองจากยาบาหายาก และมีราคาแพงขึ้นถึง 3 เทาตัว นอกจากน้ียังพบวา เด็กและเยาวชนหันไปทดลองเสพสาร
เสพติดใหมๆ ที่กฎหมายและผูใหญอยางเรายังตามไมทัน เชน ไนตรัสออกไซด หรือที่เรียกกันในหมูวัยรุนวา “ดม
ตรัส” และ ดิ้ว เปนตน  
 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดน้ัน หลายฝายเห็นวาหากจะใหปญหาหมดส้ินไป หรืออยูในระดับที่ไม
เปนอันตราย แนวทางที่ดีที่สุดคือ การปองกันไมใหเยาวชนคนรุนใหมเขาไปล้ิมลองยาเสพติด ซ่ึงจะตองสรางความรู
ความเขาใจในโทษและพิษภัย สรางความรูใหเกิดขึ้นในชุมชน สรางเครือขายชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงแมกระทั่งเจาหนาที่ที่
ทําหนาที่จับกุมและปราบปรามการลักลอบคายาเสพติดเอง ก็มีความคิดวา หากทําใหชุมชนเขมแข็งได ปญหายาเสพ
ติดจะลดลงแนนอน  
  ดังน้ันการสรางชุมชนใหเขมแข็งน้ัน ปจจัยหน่ึงที่ชวยเสริมสรางความเขมแข็งน้ันตองอาศัยการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพซ่ึงการส่ือสารถือเปนสวนหน่ึงของชีวิตและสังคม ซ่ึงสงผลใหชีวิตและสังคมดํารงอยูและดําเนินไปได 
เม่ือใดที่ไมมีการส่ือสารเม่ือน้ันก็ไมมีสังคม และในทางตรงขาม หากไมมีสังคมก็ไมมีการส่ือสาร นอกจากการส่ือสาร
และสังคมจะเปนเสมือนเงาของกันและกันแลว การส่ือสารยังถูกนํามาใชเปนเครื่องมือเพื่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม กอใหเกิดความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ทําให
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนแกการดํารงชีวิต มีความรู ความเขาใจถึงความจําเปนในการพัฒนา จึงถือได
วาการส่ือสารเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหน่ึงในการพัฒนาสังคม หรือพัฒนาทองถิ่น 
 Rogers (1971 : 13) [2] ไดนิยามการติดตอส่ือสาร (Communication) วาเปนกระบวนการถายทอด
ขาวสารจากผูสงไปยังผูรับดวยเจตนาเพื่อที่จะเปล่ียนพฤติกรรมบางประการ ของผูรับโดยผานชองทาง (channel) 
ซ่ึงสามารถนําสารไปสูผูรับได "การส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลง" (Communication for Social change ) โดยมุง
หมายใหระบบส่ือสารของสังคม มีบทบาทพึงประสงคในอันที่จะทําให การส่ือสารน้ันเปนไปเพื่อการเรียนรูขามกลุม
ขามปญหา ทําใหการส่ือสารน้ันมีผลในทางแกไขปญหาและเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงที่ดีกวา  เปนการส่ือสารเพื่อความ
เปนธรรมแกทุกฝาย และเปนการส่ือสารอยางมีสวนรวม ที่ผูรับสาร (receiver) สามารถส่ือสารสองทางและ
เปล่ียนเปนผูสงสาร (sender) ไดเม่ือตองการ  
 จากแนวคิดการส่ือสารที่พึงประสงค และจากขอจํากัดของรูปแบบการส่ือสารทั้งหมดดังกลาวมา กอรปกับ
ความเติบโตของขบวนการชุมชน ไดนํามาซ่ึงความตองการที่จะ "ส่ือสาร" ขอเท็จจริงและศักยภาพของชุมชนไปสู
ความรับรูและขยายความเขาใจ ทั้งการส่ือสารในระดับพื้นที่และการส่ือสารไปสูสังคมวงกวาง ชวิศา หนูคง (2544) 
[3]  ดังเห็นไดจากกระแสการเกิดขึ้นของวิทยุชุมชน 148 และความพยายามที่จะสรางส่ือของตนเอง ทั้งในรูปแบบ
จดหมายขาว โปสเตอร เว็บไซต เวทีกิจกรรม จนถึงการจัดตั้งสํานักขาวของภาคประชาชน การเขียนบทความ 
จัดพิมพหนังสือเลม และการจัดเวทีสาธารณะ การสรางสรรคกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ศักดิ์ คงทับทิม 
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  หมูที่ 10 บานรวมใจพัฒนา เต็มพื้นที่การปกครอง 
  จํานวนประชากรแบงตามหมูบาน    องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 
7,284 คน แยกเปน ชาย 3,517 คน หญิง 3,767 คน จํานวนครัวเรือน 1,294 คน 
     สภาพการส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกไดผลดังน้ี 
  1. ขอมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) จากการวิจัยเอกสารขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองปากโลง ไดแก หนังสือราชการ จดหมายราชการ จดหมายเวียน พบวาการส่ือสารสวนใหญ
จะเปนแบบจากบนลงลางคือ จากองคการบริหารสวนตําบลไปยังประชาชนและชาวบานในหมูบาน โดยผานผูนํา
ชุมชน ไดแก ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงแตละหมู ซ่ึงสวนใหญจะเปนการส่ือสาร
แบบทางเดียวหรือแบบ One-way communication 
   2. ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปากโลง และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง พบวา 
การส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง มีวิธีการดังน้ีคือ องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงจะ
ใหเจาหนาที่สงเอกสารไปยังบานของผูใหญบานหรือเรียกผูใหญบานมารับเอกสารจากองคการบริหารสวนตําบล
หนองปากโลง เพื่อนําไปกระจายขาวสารไปยังประชาชนและลูกบาน 
  สภาพการส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
จากการสัมภาษณพบวาทางองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงจะไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ จาก หนวยงาน
ตาง ๆ หรือทางจังหวัดที่ตองการจะใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงประชาสัมพันธหรือกระจายขาวให
ชุมชนและประชาชน 
  ผูสงสาร (Sender) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
  ปาริชาต สถาปตานนท (2549) [6] ตามแนวคิดของเบอรโล น้ัน ผูสงสาร คือ บุคคลซ่ึงเปนผู
เริ่มตนในการส่ือสาร ทําหนาที่ในการเขารหัส ผูสงสารจะทําหนาที่ในการส่ือสารไดดีหรือไมเพียงไร ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติดานตาง ๆ ดังน้ี  
  1. ทักษะในการส่ือสาร (Communication skills) ไดแก ความสามารถในการพูด การเขียน 
และความสามารถในการคิดและการใชเหตุผล 
   2. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง วิธีการที่บุคคลประเมินส่ิงตาง ๆ โดยความโนมเอียงของตนเอง
เพื่อที่จะเขาถึงหรือหลีกเล่ียงส่ิงน้ัน ๆ เชน เรามักจะทําการส่ือสารกับบุคคลที่เรามีความไวเน้ือเชื่อใจหรือบุคคลที่เรา
มีทัศนคติที่ดีตอเขา 
  3. ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูของผูสงสารในสถานการณการส่ือสารครั้งน้ัน ๆ ซ่ึง
จะตองเปนความรูที่ถูกตองและแมนยํา 
   4. ระบบสังคม (Social system) คือ สังคมจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคล 
เพราะบุคคลขึ้นอยูกับกลุมทางสังคม 
   5. ระบบวัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมของมนุษย 
เปนตัวกําหนดในการส่ือสารที่สําคัญ เพราะการส่ือสารระหวางบุคคลตางวัฒนธรรมอาจจะประสบความลมเหลวได 
    จากการสัมภาษณพบวาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงใชเจาหนาที่ไปสงเอกสารซ่ึง
เปนเจาหนาที่ ๆ ไมเขาใจเน้ือหาของจดหมายเวียนหนังสือราชการ จดหมายราชการ และองคการบริหารสวนตําบล
หนองปากโลงใชรองนายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองปากโลง และเจาหนาที่ ๆ ดูแลดานการประชาสัมพันธใน
การกระจายขาวสารผานหอกระจายขาว  โดยคัดเลือกจากการเปนคนในทองที่เปนหลัก รูจักคนในชุมชนและอยูกับ
องคการบริหารสวนตําบลนองปากโลงมานาน โดยไมมีความรูในเรื่องของการประชาสัมพันธและการส่ือสารที่ถูกตอง 

   3. เคร่ืองมือที่ใช ระบุชนิดและเคร่ืองมือหรือวิธีการวัดผลพรอมระบุวิธีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

  4. การดําเนินการวิจัย ระบุข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 
     1. ติดตอประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล 
   2.  สัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งจากองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงและกํานัน ผูใหญบาน 
ตัวแทนเยาวชนในชุมชน 
    3. จัดเวทีชาวบาน เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและพัฒนาโจทยเชิงพื้นที่รวมกับชุมชนและผูเก่ียวของ
โดยสรางการมีสวนรวม 
   4. การสังเคราะหรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อสรางการมีสวนรวมในการปองกันปญหายา
เสพติดแบบยั่งยืนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
  5. จัดเวทีชาวบานเพื่อนําเสนอรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อสรางการมีสวนรวมในการ
ปองกันปญหายาเสพติดแบบยั่งยืนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
   6. สรุปรูปแบบการจัดการการส่ือสารเพื่อสรางการมีสวนรวมในการปองกันปญหายาเสพติดแบบ
ยั่งยืนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

5. การวิเคราะหขอมูล ระบุตัวแปรที่จะวัด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม 
  การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

5. ผลการดําเนินงาน 
  สภาพทั่วไป/ลักษณะภูมิประเทศ 
 องคการบริหารสวนตําบล กอตั้งเม่ือป 2539 เปนสวนหน่ึงของอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย
หมูบาน 10 หมูบาน องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง ยกฐานะจากสภาตําบลหนองปากโลง เม่ือวันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ.2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ตั้งอยูเลขที่ 10/4 หมูที่ 
3 ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง มีระยะทาง
หางจากที่วาการอําเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 10 กิโลเมตร 
 ที่ตั้ง 
  ทิศเหนือเขตองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ทิศตะวันออกเขตองคการบริหารสวนตําบลลําพยา ทิศใต
เขตองคการบริหารสวนตําบลนครปฐม ทิศตะวันตกเขตองคการบริหารสวนตําบลโพรงมะเดื่อ 
  เนื้อที ่
  พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 11.47 ตารางกิโลเมตร 
  การเมือง/การปกครอง 
  เขตปกครอง องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
  ประกอบดวย 10 หมูบาน คือ 
  หมูที่ 1  บานดอนประดู  เต็มพื้นที่การปกครอง 
  หมูที่ 2  บานรางจิก  เต็มพื้นที่การปกครอง 
  หมูที่ 3 บานหนองปากโลง เต็มพื้นที่การปกครอง 
 หมูที่ 4 บานเดนมะเขือ  เต็มพื้นที่การปกครอง 
 หมูที่ 5  บานอูหลม  ไมเต็มพื้นที่ บางสวนเขาเขตเทศบาล 
 หมูที่ 6  บานกระดีเดียว  เต็มพื้นที่การปกครอง 
 หมูที่ 7  บานทุงสีชุก  เต็มพื้นที่การปกครอง 
  หมูที่ 8 บานหุบโตนด  เต็มพื้นที่การปกครอง 
  หมูที่ 9  บานทัพยายทาว   เต็มพื้นที่การปกครอง 
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  วิธีที่ 4 การใชโทรศัพท องคการจะใชการส่ือสารผานโทรศัพทในกรณีที่เปนเรื่องดวน เรงรีบ 
เน่ืองจากการใชการส่ือสารทางโทรศัพทเปนอีกชองทางที่สามารถพูดคุยและแกไขปญหาไดรวดเร็ว ที่สําคัญที่สุดคือ
ตอสายโดยตรงตอผูบริหารไดโดยตรง และอ่ืน ๆ เชน การใหผูใหญบานหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเขาไป
ปรึกษาหารือแทน 
    วิธีที่ 5 การใชเว็บไซด องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงมีเว็บไซดในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร สําหรับการใชเว็บไซดยังใชไดไมมากนัก เน่ืองจากประชาชนสวนใหญยังไมมีอุปกรณคอมพิวเตอรทุก
บาน แตหากบางบานมีก็ตองเปนลูกหลานที่ใชผูใหญจะไมคอยไดใช ที่สําคัญการส่ือสารโดยวิธีน้ีคอนขางจะใชเวลา
มาก ตัวอยางเชน การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ แตถาเปนขาวเร็ว ๆ ก็จะเปนหนังสือสงใหตามบานและหอกระจายขาว 
   ผูรับสาร (Receiver) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
   ผูรับสาร หมายถึง ผูฟง ผูอาน ผูชม เปนคําที่มีความหมายคงไมใชเปนคําที่คูกับบุคคลใด
โดยเฉพาะ เพราะบุคคลอาจเปล่ียนฐานะเปนผูรับสารไดตลอดเวลา นอกจากน้ัน ผูรับสารอาจหมายถึง คน ๆ เดียว 
หรือหลายคนก็ได 
  ผูรับสารมีบทบาทขั้นพื้นฐานอยู 2 ประการ สําคัญคือ  

1. การกําหนดรูความหมายตามเรื่องราวที่ผูสงสารผานส่ือมาถึงตน 
2. การมีปฏิกิริยาตอบสนองตอผูสงสาร 
คุณสมบัติของผูรบสารในการส่ือสารที่มีประสิทธิผล มีดังน้ี  
1. เปนผูฟง และผูอานที่ด ี
2. เปนผูที่สามารถคิดและรับรูความหมายได 
3. เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอผูสงสาร ตอเรื่องที่ส่ือสาร 
4. เปนผูที่มีความพยายามในการรับสารตาง ๆ จากผูสงสารไดด ี
5. เปนผูที่สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอผูสงสารไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง  

   ผูรับสารเปนองคประกอบหน่ึงทีมี่ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาองคประกอบประการอ่ืน ๆ ซ่ึงมี
ผลตอประสิทธิภาพของการส่ือสาร ถาหากผูรับสารไดพัฒนาตนเองใหเปนผูมีทักษะในการส่ือสารที่ดี คือ เปนผูอาน 
ผูฟง เปนผูที่สามารถคิดและรับรูความหมายไดดี มีความพยายามในการรับสารและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอผูสง
สารก็จะทําใหการส่ือสารบรรลุเปาหมายไดอยางด ี
   จากการสัมภาษณพบวาผูรับสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงไดแก ประชาชน 
ชุมชนหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่อาศัยอยูในหมูบานจาก 10 หมูบาน  ซ่ึงถือวาเปนผูถอดรหัส
สาร เพื่อสรางความเขาใจในการส่ือสาร ผูรับสารควรมีคุณสมบัติตาง ๆ 5 ประการ ซ่ึงประกอบดวย ทักษะในการ
ส่ือสาร ทัศนคติ ความรู ระบบสังคม และวัฒนธรรม 
  การส่ือสารกลับ (Feedback) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  
    การส่ือสารกลับ (Feedback) คือ ปฏิกิริยา (Reaction) ของผูรับสารที่แสดงตอบตอสารของผู
รับสงสาร 
    ประเภทของการส่ือสารกลับ 
   1. การส่ือสารกลับทันทีทันใด (Immediate Feedback)  
   2. การส่ือสารกลับที่ลาชา (Delayed Feedback)  
   ชนิดของการส่ือสารกลับ 
   1. การส่ือสารกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
   2. การส่ือสารกลับเชิงลบ (Negative Feedback) 
    ลักษณะของการส่ือสารกลับ 
    1. การส่ือสารกลับเชิงวัจนะ (Verbal Feedback) 
   2. การส่ือสารกลับเชิงอวัจนะ (Nonverbal Feedback) 

โดยไมมีทักษะทางการส่ือสารเพียงพอเน่ืองจากเม่ือไดรับเอกสารราชการมาก็จะอานตามเอกสารราชการน้ัน ๆ โดย
ไมไดทํามาเขียนใหมเพื่อถายทอดใหกับชุมชนเขาใจ  
  สาร (Content) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
    สาร คือ ผลผลิตทางกายภาพที่เปนจริงอันเกิดจากผลการเขารหัสของผูสงสาร และยังหมาย
รวมถึงถอยคํา เสียง การแสดงออกดวยสีหนา กิริยาทาทาง ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทําการส่ือสาร ตามแนวคิดของเบอรโล 
สารควรมีคุณสมบัติ 3 ประการ  
   1. รหัสของสาร (Message code) 
   2. เน้ือหาของสาร (Message content) 
  3. การจัดการสาร (Treatment) ไดแก วิธีการที่ผูสงสารเลือกและจัดเตรียมเน้ือหาของสาร เชน 
การใชภาษา การใชไวยากรณ คําถาม คําอุทาน ความคิดเห็นตาง ๆ สารที่ถูกจัดเตรียมอยางดีจะกอใหเกิดการรับรู
ของผูรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   จากการสัมภาษณพบวาขาวสารตาง ๆ ทีอ่งคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงสงไปยังชุมชน
ขาวที่ไดมาจะมาจาก สวนจังหวัด อนามัย สถานีตํารวจ โรงเรียน ฯลฯ สวนใหญเปนหนังสือราชการ  และขาวสาร
สวนใหญจะเก่ียวของกับ เด็ก คนพิการ และคนชรา เชน โครงการความรูเรื่องสิทธิกฎหมาย ดานสาธารณสุข อนามัย 
ผูสูงวัยใสใจสุขภาพ วัยรุนจะวุนนักถามีรักในวัยเรียน การฝกอาชีพทั้งผูสูงอายุและเด็ก คายศิลปะสําหรับเด็กชวงปด
เทอม วันสําคัญตาง ๆ เชน วันพอ วันสําคัญทางศาสนา สวนดานการเกษตร เชนโครงการเก่ียวกับปลูกหญาแฝก
ปองกันดิน จะประชาสัมพันธผานผูนําเพื่อใหคนมารวมกับเรา 
  ชองทาง/ส่ือ (Channel/Media)  
   ชองทาง ถือเปนพาหะนําสารไปสูผูรับสาร ซ่ึงตามทัศนะของเบอรโล ชองทางที่นําสารไปสู
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก  
  1. การเห็น (Seeing) 
   2. การไดยิน (Hearing) 
  3. การสัมผัส (Touching) 
  4. การไดกล่ิน (Smelling) 
  5. การล้ิมรส (Tasting) 
  จากการสัมภาษณพบวา มีชองทางและส่ือที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงใชดังน้ี 
   วิธีที่ 1 ผูนําชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงจะใชส่ือบุคคล ไดแก กํานัน 
ผูใหญบานทั้ง 10 หมูบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 10 หมูบาน อสม. และสมาคม
แมบาน เปนส่ือนําสารไปยังผูรับสารเปนหลัก เน่ืองจากผูนําชุมชนเปนผูที่อยูใกลชิดกับลูกบานและสามารถส่ือสาร
สะดวกและเขาถึงไดรวดเร็วกวาวิธีอ่ืน ๆ  
   วิธีที่ 2 หนังสือราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงจะส่ือสารกับชุมชนโดยทําเปน
หนังสือราชการ เน่ืองจากฝายสงสารเห็นวา หนังสือราชการ หนังสือเวียน เปนชองทางที่งายคือทุกฝายสามารถ
เขาถึงได หากสามารถอานหนังสือได ประหยัดเพราะใชงบประมาณไมมากนักใชเวลาไมนานสะดวกคือสามารถ
เขาถึงไดงาย มีความคงทน สามารถสงถึงไดแมผูรับสารไมอยูในขณะน้ัน ที่สําคัญที่สุดสามารถใชเปนหลักฐานของ
ทางราชการได โดยสงใหผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไปกระจายขาวสารโดยใหเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลตําแหนงคนงานทั่วไป ไปสงตามผูนําหมูบานแตละหมู โดยไปที่ผูใหญบาน และสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลแตละหมูแตถาไมเจอตัวก็จะใหตัวแทนเซ็นตรับ 
  วิธีที่ 3 หอกระจายขาว/เสียงตามสาย องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงจะใชหอ
กระจายขาวเปนหลักในการกระจายขาวสารตาง ๆ ไปยังชุมชน โดยหอกระจายขาวจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดูแล หอกระจายขาวจะตั้งอยูที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
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สวนกลาง ไดแก จังหวัด อนามัย สถานีตํารวจ โรงเรียน ฯลฯ สวนใหญเปนหนังสือราชการ  และขาวสารสวนใหญ
จะเก่ียวของกับ เด็ก คนพิการ และคนชรา เชน โครงการความรูเรื่องสิทธิกฎหมาย ดานสาธารณสุข อนามัย ผูสูงวัย
ใสใจสุขภาพ วัยรุนจะวุนนักถามีรักในวัยเรียน การฝกอาชีพทั้งผูสูงอายุและเด็ก คายศิลปะสําหรับเด็กชวงปดเทอม 
วันสําคัญตาง ๆ เชน วันพอ วันสําคัญทางศาสนา สวนดานการเกษตร เชนโครงการเก่ียวกับปลูกหญาแฝกปองกันดิน 
จะประชาสัมพันธผานผูนําเพื่อใหคนมารวมกับเรา และมีชองทางและส่ือที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
ใชดังน้ี วิธีที่ 1 ผูนําชุมชน  วิธีที่ 2 หนังสือราชการ วิธีที่ 3 หอกระจายขาว/เสียงตามสาย   วิธีที่ 4 การใชโทรศัพท  
และ  วิธีที่ 5 การใชเว็บไซด   ในสวนของผูรับสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงไดแก ประชาชน/
ชุมชนหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่อาศัยอยูในหมูบานจาก 10 หมูบาน  ซ่ึงถือวาเปนผูถอดรหัส
สาร เพื่อสรางความเขาใจในการส่ือสาร ผูรับสารควรมีคุณสมบัติตาง ๆ 5 ประการ ซ่ึงประกอบดวย ทักษะในการ
ส่ือสาร ทัศนคติ ความรู ระบบสังคม และวัฒนธรรม โดยองคการบริหารสวนตําบลมีเพียงโทรศัพทเทาน้ัน    
  สําหรับชองทางในการส่ือสารเพื่อปองกันปญหายาเสพติดองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงจะ
ส่ือสารโดยผูสงสาร ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ยุวเยาวชน สาร สวนใหญจะไดจากหนวยงานราชการในจังหวัดนํามา
เผยแพรใหกับกลุมเส่ียงและกลุมเยาวชน โดยส่ือ ไดแก กิจกรรม เชน กิจกรรมใหความรูเรื่องยาเสพติดโดยคุณหมอ
จากโรงพยาบาล กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมผูใหญบานเยาวชน ฯลฯ การประชุมเพื่อแจงขาว  มีหนวยงานดาน
การปองกันยาเสพติดมาใหความรูและจัดอบรม เชน หัวขอเยาวชนรูเทาทันยาเสพติด  เพื่อใหทราบถึงประเภท             
พิษภัย วิธีปองกัน การแกปญหา ฯลฯ และนอกจากน้ันยังใชการจัดประชาคมเพื่อหาแนวทางการแกไขและมติในการ
แกปญหา   
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  จากการสัมภาษณพบวาองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงมีเพียงชองทางของโทรศัพทใน
การติดตอส่ือสารกลับโดยโทรเขาไปยังองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  หากชุมชนมีปญหาจะส่ือสารกลับ
ทันทีทันใด (Immediate Feedback) โดยลักษณะของการส่ือสารกลับเปนเชิงวัจนะ (Verbal Feedback)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  รูปแบบการส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
6. บทสรุป  
 จากการศึกษาเรื่อง สภาพการส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมเพื่อสรางการมีสวนรวมในการปองกันปญหายาเสพติดแบบยั่งยืน สามารถสรุปผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงคไดดังน้ี 
  สภาพการส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จะไดรับ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ จาก หนวยงานตาง ๆ หรือทางจังหวัดที่ตองการจะใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
ประชาสัมพันธหรือกระจายขาวใหชุมชนและประชาชน โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงใชเจาหนาที่ไป
สงเอกสารซ่ึงเปนเจาหนาที่ ๆ ไมเขาใจเน้ือหาของจดหมายเวียนหนังสือราชการ จดหมายราชการ และองคการ
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ไดอยางปลอดภัย และเพียงพอตอความตองการของประชาชน การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลําพญาใหมี

ความพรอมในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานแบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  :  การบริหารจัดการระบบประปาหมูบานแบบมีสวนรวม/ องคการบริหารสวนตําบลลําพญา   

Abstract 

This paper is a part of research topic “The Development of Participative and Transparent 
Management System for the Village Water Supply : A Case Study in Lamphaya Subdistrict Administration 
Organization, Amphoe Banglen, Nakhon Pathom province. The purpose of this study was to investigate 
the circumstances of the village water supply management involvement.  49 Key  informants for an in-
depth interview technique were comprised of  9 persons  of Lamphaya Subdistrict Administration 
Organization; administrative officers, permanent secretary, chief of public works, and organization 
members, 9 village chiefs, 13 committees of  village community and 18 water users.  A structured 
interview protocol  and community forum was brought as data collecting tool.  Content analysis was 
brought to analyze qualitative data derived from both in-depth interview technique and community 
forum. 

The circumstances of the participative management of village water supply of Lamphaya 
Subdistrict Administration Organization show that community would like to learn and exchange idea 
about the management system, rule and regulations, guidelines for village water supply. Moreover, they 
would like to understand rule, regulations and command involving survey, design, price estimate, the 
setting of  pipeline and miter of village water supply, management system, management control of 
water loose, pipeline and meter maintenance, the development of production process of water supply 
and quality control of water supply for safety consuming and quantity demand of water users.  Lastly, 
Lamphaya Subdistrict Administration Organization should have a   staff development so that they will 
be ready to initiate the participative management of village water supply effectively and sustainably. 

Keywords: participative management system of water supply,  Lamphaya Subdistrict Administration 
Organization 

1.    

 ประเทศไทยไดมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ เพ่ือบริการประชาชนในประเทศใหเกิดความสะดวกใน

การดํารงชีวิต จึงมีนโยบายบริการสาธารณะขึ้นมา ท้ังระบบขนสงมวลชน ไปรษณีย ไฟฟา โทรศัพท ประปา และการบริการ

จากภาครัฐดานอ่ืนๆ  ระบบประปาหมูบานจึงเกิดข้ึนจํานวนมากเพื่อใหบริการกับประชาชน ทําใหน้ําประปาหมูบานเปน

สิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต โดยใชในการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน ซ่ึงแตกตางจากอดีตท่ีใชน้ําจากแมน้ําลําคลอง บอน้ําหรือ

แหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัยมากกวาปจจุบัน ประชาชนในชนบทบางพื้นท่ีมีน้ําประปาใชแทบทุกครัวเรือน ในหมูบาน 

ในตําบล ในอําเภอ ทุกคนตองใชน้ําประปาด่ืมกินมากกวาอาหาร และจากการตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข พบวาเดิมประชากรในชนบทจะใชน้ําฝน น้ําบอ เพ่ืออุปโภค - บริโภค  แตปจจุบัน ประชากรในชนบท

 :  
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    : 

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการณการบริหาร

จัดการประปาหมูบานแบบมีสวนรวม  กลุมตัวอยางผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล

ลําพญา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําพญา หัวหนาสวนโยธา  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา นักพัฒนาชุมชน 

จํานวน  9  คน  ผูใหญบาน จํานวน  9  ประชาคมหมูบาน  จํานวน  13  คน   และประชาชนผูใชน้ํา  จํานวน  18  คน    

รวมจํานวนท้ังสิ้น  49  คน เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการจัดเวทีชาวบาน และนําขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณและจัดเวทีชาวบานมาวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  สภาพการณการบริหารจัดการประปาหมูบานแบบมีสวนรวมสภาพการสื่อสารขององคการ

บริหารสวนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบวา ประชาชนตองการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบ

การบริหาร ระเบียบขอบังคับและแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับประปาหมูบาน การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ 

ขอบังคับและคําสั่งตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสํารวจออกแบบและประมาณราคาคาติดตั้ง วางทอและติดตั้งมิเตอรน้ํา การให

สมาชิกผูใชน้ํามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารและจัดการควบคุมนํ้าสูญเสีย การบํารุงรักษาทอ มาตรวัดน้ํา อยางมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ําใหมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะนําไปอุปโภค-บริโภค

The Development of Participative and Transparent Management System for the Village Water 

Supply : A Case Study of Lamphaya Subdistrict Administration Organization 



446 “75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

447“75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

เจาของ (sense of belonging) ซ่ึงถือเปนสื่อของระบอบการสื่อสารแบบมีสวนรวมของประชาชน (participatory 

communication) (songpak16.com/chumchon) 

การมีสวนรวม (participatory)  หมายถึง การเขาถึง (accessibility) การสื่อสารแบบสองทางและการมีปฏิสัมพันธ

ของการสื่อสาร (two way communication) การสนทนาแลกเปล่ียนทัศนะซ่ึงกันและกัน (dialogue) การแสวงหาความ

รวมมือจากหลายฝาย (collaboration)  และการตัดสินใจโดยกลุม (group decision-making)  โดยระดับการมีสวนรวมมี  3  

ระดับ เรียงระดับท่ีนอยท่ีสุดหรือระดับพื้นฐานท่ีสุด ไปถึงระดับสูงสุด ไดแก  1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร  2. การมีสวน

รวมในฐานะผูสง ผูผลิต ผูรวมผลิต ผูรวมแสดง และ 3. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (กาญจนา  แกว

เทพ, 2543) [3] 

ผาณิต  คําหอม (2547 : บทคัดยอ) [4] ไดศึกษาทัศนคติของประชาชนตอการใหบริการน้ําประปาของเทศบาลตําบล

ปาย จังหวัดแมฮองสอน  พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการอยูในระดับปานกลางและความคิดเห็น

ดานประสิทธิภาพหรือความรูของประชาชนดานนโยบายอยูในระดับปานกลางเชนกัน  ปญหาท่ีพบในการใหบริการน้ําประปา

ของเทศบาลตําบลปาย พบวา น้ําประปาไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน ไมคอยมีความสะอาดและไหลไมสมํ่าเสมอ 

เจาหนาท่ีขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการหยุดจายน้ํา และแหลงผลิตน้ําประปาอยูใกลกับท่ีกําจัดขยะ 

ซ่ึงกอใหเกิดความสกปรกและเชื้อโรค รวมท้ังเจาหนาท่ีขาดการประสานงานและประชาสัมพันธในโครงการตาง ๆ ท่ีจัดทําข้ึน

ใหประชาชนไดรับทราบ 

อัฟฮอป (Uphoff: 1986) [5] กลาวถึงการพิจารณาการมีสวนรวมในแงของสภาพแวดลอม ได 2 สวน คือ  

สภาพแวดลอมในแงโครงการ และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีกระทบกิจกรรม ไดแก สภาพแวดลอมในอดีต ประสบการณของผูท่ี

เก่ียวของ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม  

อรชร  สมสะอาด (2538 : บทคัดยอ) [6] ไดศึกษาระดับและปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ดําเนินงานโครงการธนาคารน้ํา : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร โดยเลือกหมูบาน จํานวน  5  หมูบาน ท่ีไดรับงบประมาณ ในการ

กอสรางภาชนะเก็บกักน้ําขนาดบรรจ ุ 90 ลูกบาศกเมตร และมีการจัดการในรูปแบบธนาคารน้ํา จากการศึกษาพบวา 

ประชาชนมีสวนรวมในโครงการธนาคารน้ํา รอยละ 53.6  ระดับการมีสวนรวมปานกลาง รอยละ 36.4 ระดับการมีสวนรวมสูง 

รอยละ 10 ปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คือ การไดรับขาวสารเรื่องธนาคารนํ้า 

การเคยผานการอบรมเรื่องน้ําสะอาด ความพอเพียงของภาชนะเก็บกักน้ําในครัวเรือน ปญหาการขาดแคลนน้ํา ความรูเร่ืองน้ํา

สะอาดและอายุ โดยกลุมที่ไดรับขาวสารมากมีสวนรวมมากกวากลุมท่ีไดรับขาวสารปานกลางและนอย กลุมท่ีมีปญหาการขาด

แคลนน้ํามากมีสวนรวมมากกวากลุมท่ีมีปญหาขาดแคลนน้ําปานกลางและนอย กลุมที่มีอายุปานกลางมีสวนรวมมากกวากลุมท่ี

มีอายุมากและนอย  นอกจากนี้ ยังพบวาผูมีภาชนะเก็บกักน้ําพอเพียง มีสวนรวมมากกวาผูมีภาชนะเก็บกักน้ําไมพอเพียง ผูท่ีมี

ความรูมากมีสวนรวมนอยกวาผูท่ีมีความรูปานกลางและนอย ผูท่ีเคยผานการอบรมเร่ืองน้ําสะอาด มีสวนรวมมากกวาผูท่ีไม

เคยผานการอบรม และปญหา-อุปสรรคท่ีพบจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนไมเขาใจวัตถุประสงคและหลักการของ

โครงการ 

สุฟา  บัณฑุกุล (2540) [7]  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการการประปาหมูบานท่ีประสบความสําเร็จและ

ไมประสบความสําเร็จ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยที่นําไปสูการบริหารการประปาหมูบานที่ประสบ

ความสําเร็จ ประกอบดวย การมีสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ดี ประชาชนมีระดับการศึกษาสูง การมีเครือขายการเรียนรู การ

ปกครองภายในชุมชนท่ีเปนประชาธิปไตย ผูนําชุมชนมีประสบการณและซ่ือสัตย มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยีท่ีใชในระบบประปา ผูใชน้ํามีสวนรวมในการคัดเลือกและตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการ และการประปามี

ระดับความเปนสถาบันสูง  สวนปจจัยที่นําไปสูการบริหารท่ีไมประสบความสําเร็จ ไดแก ปญหาความยากจน การขาด

การศึกษา มีการปกครองแบบอุปถัมภ ผูนําชุมชนไมมีความรูและขาดเครือขายการเรียนรูในการพัฒนา ขาดแคลนทรัพยากร

นั้นมีระบบประปาหมูบานใชกันแทบทุกครัวเรือน ซ่ึงระบบนํ้าประปาหมูบานนี้ มีอยูทุกหมูบานทั่วไทย จากการสํารวจพบวา 

คุณภาพของนํ้าประปาหมูบาน ไมเหมาะตอการบริโภค น้ําใส ๆ จากใตดินท่ีสูบขึ้นมาใหผูใหญและลูกเล็กเด็กแดงได ดื่มกิน มี

โลหะหนักปนเปอนอยูในปริมาณสูง ไมไดมาตรฐานน้ําประปาด่ืมได  โลหะหนักไมวาจะเปนเหล็ก สังกะสี โครเมียม ทองแดง 

แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิกเกิล แมงกานีส ปรอท ฯลฯ ถามีปนเปอนในนํ้าท่ีเราด่ืมในปริมาณสูงเกินกวามาตรฐานกําหนด 

จะมีผลตอสุขภาพรางกาย เพราะโลหะหนักสามารถสะสมในรางกายมากจะทําใหตัวเหลืองซีด เปนอัมพฤกษอัมพาตรวมทั้ง

ตายได ถาสะสมไมมากแคเล็ก ๆ นอย ๆ พิษภัยจะไมสงผลใหเห็นจากภายนอก แตจะสงผลใหการเจริญเติบโตของรางกาย

หยุดชะงัก เด็กที่ควรจะสูงก็จะเตี้ยกวามาตรฐาน เจ็บปวยออดๆ แอดๆ บอย และมีผลใหสมองเจริญเติบโตชาไปดวย หากด่ืม

น้ําปนเปอนโลหะหนักมากวันเขา การสะสมก็มีมาก ความโง หรือไอคิวก็จะลดต่ําลงตามวันเวลาท่ีไดดื่มน้ํา ดังนั้น สาเหตุท่ีทํา

ใหเด็กไทยย่ิงเรียนย่ิงโง และเตี้ยกวามาตรฐาน อาจจะไมไดมาจากอาหารแตอาจจะมาจากน้ําท่ีทุกคนตองด่ืม  ผลการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ําประปาหมูบาน 40 แหง พบวาน้ําประปาหมูบานใน อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มีเหล็ก

ปนเปอนสูงเกินมาตรฐานมากถึงรอยละ 49.87 มีตะกั่วสูงเกินมาตรฐานรอยละ 12.81 (ไทยรัฐ. สกูปหนา1. ปท่ี 57 ฉบับท่ี 

17838 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2549) [1] 

 สังคมไทยจําเปนตองเปลี่ยนวิธีคิดใหม จากการคิดพ่ึงพิงผูอ่ืนและสิ่งอื่น มาเปนคิดพ่ึงตนเอง สรางความเขมแข็งและ

ภูมิคุมกันใหตัวเอง ตองดําเนินการพัฒนาโดยเนนคนและชุมชนเปนศูนยกลางการพัฒนา สรางโอกาสใหกับความแตกตางและ

หลากหลายทางความคิด สรางเวทีใหชุมชนแสดงตัวตน (Self / Identity) ตอสังคม ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เนื่องจากปญหาท่ีแทจริงไมไดอยูท่ีการขาดความรู-ภูมิปญญาของชาวบาน หากแตเกิดจากการสูญเสียโอกาสใน

การเขาถึงแหลงความรูท่ีจะประยุกตตอยอดเขากับเทคโนโลยีภายนอก ไมมีโอกาสเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดของตน 

และไมสามารถรวบรวมขอมูลตางๆ ไปสูการจัดการสังคมของตน ท้ังท่ีมีตนทุนทางปญญาและสงัคมสั่งสมอยูมากมาย การ

สนับสนุนใหทองถิ่นมีระบบบริหารจัดการตามลักษณะชุมชนเขมแข็งท่ีเติบโตจากภายใน (Endogenous Growth) นําไปสูการ

พ่ึงพาตนเอง รวมถึงเชื่อมโยงแนวคิดไปสูชุมชนอ่ืนๆ เกิดเปนเครือขายการทํางานที่มี กระบวน  การคิด ไตรตรอง ตัดสินใจ 

และลงมือทํารวมกัน สามารถนําความรูทองถ่ิน ภูมิปญญาพ้ืนบาน และขอมูลความรูตางๆ มาใชงานรวมกัน บริหารจัดการ

ชุมชน และเพ่ือนบาน รวมท้ังประสานการพัฒนากับหนวยงานตางๆ ท่ีรับผิดชอบได แนวคิดนี้สามารถนํามาใชกับการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการประปาหมูบานได  เพ่ือพัฒนาระบบนํ้าประปาหมูบานใหผลิตน้ําประปา ท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ํา

บริโภค มุงสูน้ําประปาด่ืมได เพ่ือสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศไทยใหดีขึ้น อันจะสงผลใหรัฐลด

ภาระคาใชจายในการรักษาเยียวยาโรคที่เกิดจากสุขภาพอนามัย ทําใหประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ

ในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนสืบตอไป  

 การบริหารจัดการระบบน้ําประปาหมูบานท่ีดี  มีความจําเปนท่ีจะตองไดรับความรวมมือหรือการมีสวนรวมจาก

ชุมชนหรือสมาชิกผูใชบริการน้ําประปา โดยเริ่มตนจากการสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบการบริหาร 

ระเบียบขอบังคับและแนวทางการปฏิบัติงาน เก่ียวกับประปาหมูบาน การเสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ  

ขอบังคับและคําสั่งตางๆที่เก่ียวกับการสํารวจออกแบบและประมาณราคาคาติดต้ังวางทอ และติดต้ังมิเตอรน้ํา และการให

สมาชกิผูใชน้ํามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการควบคุมน้ําสูญเสีย การบํารุงรกัษาทอ มาตรวัดน้ํา อยางมี

ประสิทธิภาพ 

กาญจนา  แกวเทพ  (kkaewthep@hotmail.com) [2] กลาวไววา การมีสวนรวมคือความรูสึกเปน 

เจาของ ซ่ึงสามารถทําไดโดย การใชการสื่อสารและกิจกรรมนานาชนิดเพ่ือบอกกับชุมชนวา ชาวบานสามารถจะเขามาบริหาร

จัดการกับหอกระจายขาวได การใชหอกระจายขาวจะมีประโยชนแกชาวบานไดในแงไหนบาง และคุณลักษณะของการสื่อสาร

ท่ีจะนําไปใชกอรางสรางความรูสึกเปนเจาของไดก็คือ กระบวนการ ไมใชผลลัพธ  ท้ังนี้  การบริหารจัดการคนเดียวกับการ

บริหารจัดการแบบมีสวนรวมอาจจะทําใหไดผลลัพธเหมือนกัน แตการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจะนําไปสูความรูสึกเปน



448 “75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

449“75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

จัดการระบบประปาดวยความสมัครใจ (convenient sampling) ดังตอไปนี้ โดยการสัมภาษณผูบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลลําพญา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําพญา หัวหนาสวนโยธา  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา นักพัฒนา

ชุมชน จํานวน  9  คน  ผูใหญบาน จํานวน  9  ประชาคมหมูบาน  จํานวน  13  คน   และประชาชน/สมาชิกผูใชบริการ

น้ําประปา  จํานวน  18  คน    รวมจํานวนท้ังสิ้น  49  คน 

 ท้ังนี้ การสัมภาษณมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการบริหาร ระเบียบขอบังคับและแนวทางการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับประปาหมูบาน 2)การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับและคําสัง่ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

สํารวจออกแบบและประมาณราคาคาติดต้ัง วางทอและติดต้ังมิเตอรน้ํา 3) การสรางความรู ความเขาเขาเกี่ยวกับการบริหาร

และจัดการ ควบคุมน้ําสูญเสีย การบํารุงรักษาทอ มาตรวัดนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 4) แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิต

น้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ําใหมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะนําไปอุปโภค-บริโภคไดอยางปลอดภัยและเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชนผูใชน้ํา 5) การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลําพญาใหมีความพรอมในการบริหาร

จัดการระบบประปาหมูบานแบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ 6) แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประปาหมูบานแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลลําพญา โดยใชแนวคิดการบริหารจัดการของของลูเธอร กูลิค และ

ลินดอลล เออรวิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick)  ประกอบดวย การวางแผน (planning) การจัดองคการ/การจัด

รูปงาน (organizing) การจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถมาบรรจุแตงตั้ง (staffing) การอํานวยการ (directing)  การ

รวมมือประสานงานเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และราบร่ืน (coordinating)  การรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน/การประชาสัมพันธเพ่ือแจงใหประชาชนทราบ (reporting)  และการงบประมาณ (budgeting)   

      1.2  จัดเวทีชาวบานเพื่อนําประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหรวมกับผูบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลลําพญา ผูปฏิบัติงาน  ผูนําชุมชน และประชาชนผูใชน้ําประปา  เพ่ือยืนยันขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึกในประเด็นตาง ๆ ดังกลาวขางตน  ดังนี้  1)  การลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดเวทีชาวบานโดยมี ตัวแทนหรือผูนําชุมชนใน

เขตใชบริการน้ําประปา    เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําพญา  ผูเชี่ยวชาญในการจัดทําระบบประปาหมูบาน และ

สมาชิกผูใชบริการน้ําประปา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหมูบาน การประปาที่มีในปจจุบัน อาทิ 

ขอมูลกายภาพ แหลงทรัพยากร ขอมูลจํานวนประชากร น้ําดิบท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตนํ้าประปา  จํานวนผูใช  

ปริมาณ  คุณภาพน้ํา  เปนตน 2)  เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร ระเบียบขอบังคับและแนวทางการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับประปาหมูบาน และการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการบริหารจัดการและจัดการควบคุมนํ้า

สูญเสีย การบํารุงรักษาทอ มาตรวัดนํ้า อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพนํ้า 3)  รวมกันกําหนดกระบวนการ

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม   คือ การสรางความตระหนักใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging)  โดยการ

รวบรวม  แนวคิดเก่ียวกับ แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา ใหมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ี

จะนําไปบริโภค-อุปโภคไดอยางปลอดภัย และเพียงพอตอความตองการในการอุปโภค-บริโภค และแนวทางการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการประปาหมูบานแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลลําพญา แนะนําระบบประปาท่ีเหมาะสมสําหรับ

เทศบาลตําบลลําพญา โดยการดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสีย 4)  การประชุมของคณะผูวิจัยและผูมีสวนได

สวนเสีย เพ่ือปรับแกไข นําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาองคการบริหารสวนตําบลลําพญาแบบมี 

สวนรวม 

 

 

 

บุคคลที่มีความรูภายในชุมชน ผูใชน้ําไมมีสวนรวมในการรับขาวสารและการจัดการประปาหมูบาน และมีการใชกฎระเบียบใน

การบริหารจัดการนอย 

องคการบริหารสวนตําบลลําพญา  ไดรับการถายโอนกิจการประปาหมูบานมาอยูในความรับผิดชอบ  โดยสามารถ

ดําเนินกิจการประปา ไมวาจะเปนการผลิตน้ําประปา  การจัดเก็บคานํ้าประปา การบํารุงรักษาและการพัฒนาระบบประปา ให

เปนไปตามหลักวิชาการ  ตั้งแต  วันท่ี  19  กันยายน  2546  (ณรงคศักดิ์  เลิศสิทธิพันธ, สัมภาษณ, 10  กันยายน  2552)  

จากการบริหารจดัการที่ผานมา พบวา ชุมชนและสมาชิกผูใชบริการน้ําประปา ยังขาดความรูเกี่ยวกับระบบการบริหาร 

ระเบียบขอบังคับและแนวทางการปฏิบัติงาน เก่ียวกับประปาหมูบาน ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ  ขอบังคับและ

คําสั่งตางๆท่ีเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบและประมาณราคาคาติดต้ังวางทอ และติดต้ังมิเตอรน้ํา ตลอดจนสมาชิกผูใชน้ํายัง

ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการควบคุมนํ้าสูญเสีย การบํารุงรักษาทอ มาตรวัดน้ํา อยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี  ปริมาณน้าํประปาท่ีผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการของผูใช อันเนื่องจากกําลังการผลิตเทาเดิม แต

ความตองการของผูใชมีจํานวนเพิ่มขึ้น  และยังพบวา คุณภาพของนํ้าประปายังไมสามารถนํามาใชบริโภคได  ท้ังนี้ ประชาชน

ผูใชน้ํามีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลลําพญาพัฒนาระบบนํ้าประปาใหมีมาตรฐาน สามารถบริโภคไดอยาง

ปลอดภัย  (องคการบริหารสวนตําบลลําพญา, 10  กันยายน  2552.) [8] 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย กอปรกับการลงพ้ืนท่ีพบปะชุมชม ทําใหผูเขียนไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาหมูบานแบบมีสวนรวม เพ่ือสรางความย่ังยืนในการบริหารจัดการระบบ

ประปาหมูบานอยางย่ังยืนสืบไป โดยสามารถกระทําไดในรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม   

2.  

 1.  เพื่อศึกษาสภาพการณการบริหารจัดการประปาหมูบานแบบมีสวนรวม 

 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจดัการประปาหมูบานแบบมีสวนรวม 

3.  

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

3. ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลลําพญา และขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ประปาหมูบาน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

             4.  คุณภาพน้ําประปา 

5.   งานวิจัยที่เก่ียวของ 

5.1  งานวิจัยในประเทศ 

5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

4.  

      ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) กับกลุมตัวอยางและการจัดเวทีชาวบานเพ่ือสราง

การมีสวนรวม (participatory research)  ดังนี้ 

        1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ในการสัมภาษณเชิงลึกประชากรท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก

มีความจําเปนในการแสวงหาบุคคลที่เปนแหลงขอมูลท่ีถกูตอง (informative) ผูวิจัยจึงกําหนดบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
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              2. สัมภาษณผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลลําพญา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําพญา หัวหนา

สวนโยธา  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา นักพัฒนาชุมชน จํานวน  9  คน  ผูใหญบาน จํานวน  9  ประชาคม

หมูบาน  จํานวน  13  คน   และประชาชน/สมาชิกผูใชบริการน้ําประปา  จํานวน  18  คน    รวมจํานวนท้ังสิ้น  49  คน 

  3. จัดเวทีชาวบานเพื่อนําประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหรวมกับผูบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลลําพญา ผูปฏิบัติงาน  ผูนําชุมชน และประชาชนผูใชน้ําประปา  เพื่อยืนยันขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึกในประเด็นตาง ๆ 

  4. สรุปการพัฒนาระบบบริหารจัดการประปาหมูบานแบบมีสวนรวม : องคการบริหารสวนตําบลลําพญา 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

5.    

  การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

5.  

 สภาพการณการบริหารจัดการประปาหมูบานแบบมีสวนรวมสภาพการสื่อสารขององคการบริหารสวนตําบลลําพญา 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบวา ประชาชนตองการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบการบริหาร ระเบียบ

ขอบังคับและแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับประปาหมูบาน การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับและคําสั่ง

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสํารวจออกแบบและประมาณราคาคาติดต้ัง วางทอและติดตั้งมิเตอรน้ํา การใหสมาชิกผูใชน้ํามี

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการควบคุมน้ําสูญเสีย การบํารุงรักษาทอ มาตรวัดน้ํา อยางมีประสิทธิภาพ การ

พัฒนากระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพนํ้าใหมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะนําไปอุปโภค-บริโภคไดอยางปลอดภัย 

และเพียงพอตอความตองการของประชาชน การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลําพญาใหมีความพรอมในการ

บริหารจัดการระบบประปาหมูบานแบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

6.   

1.    7   
1.1   

  
    

  
      

    
      

1.   

   

 องคการบริหารสวนตําบลลําพญา มีจํานวนประชากร ท้ังสิ้น  1,774  คน จําแนกเปนชาย  857  คน และหญิง  917  

คน  สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางในก่ีศึกษาวิจัย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ไดแก 

ผูบริหารระดับสูงขององคการบริหารสวนตําบลลําพญา ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลลําพญา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพญา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ผูบริหารระดับตน 

ไดแก  หัวหนาประปา/วิศวกร/หัวหนาสวนงานโยธา/หัวหนาโครงการฯ  และผูเกี่ยวของ  ผูปฏิบัติงาน ไดแก เจาหนาท่ีฝาย

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  และประชาชนผูใชบริการน้ําประปา ไดแก ชาวบาน/ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม/ผูมีสวนไดสวน

เสียเกี่ยวกับการใชบริการน้ําประปา 

   ผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลลําพญา  ปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลลําพญา หัวหนาสวนโยธา  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา นักพัฒนาชุมชน จํานวน  9  คน  

ผูใหญบาน จํานวน  9  ประชาคมหมูบาน  จํานวน  13  คน   และประชาชนผูใชน้ํา  จํานวน  18  คน    รวมจํานวนท้ังสิ้น  

49  คน 

  2.    

 ผูวิจัยใช แบบสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)  โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งทางการ (semi standard 

interview protocols)  ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบบริหาร ระเบียบขอบังคับและ

แนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับประปาหมูบาน 2) การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการสํารวจออกแบบและประมาณราคาคาติดต้ัง วางทอและติดต้ังมิเตอรน้ํา 3) การใหสมาชิกผูใชน้ํามีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการควบคมุน้ําสูญเสีย การบํารุงรักษาทอ มาตรวัดน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 4) การ

พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลําพญาใหมีความพรอมในการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานแบบมีสวนรวม

อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 5) แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ําใหมีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะนําไปบริโภค-อุปโภคไดอยางปลอดภัย และเพียงพอตอความตองการ และ 6) แนวทางในการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการประปาหมูบานแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลลําพญา  โดยการสัมภาษณผูบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลลําพญา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําพญา หัวหนาสวนโยธา  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา 

นักพัฒนาชุมชน จํานวน  9  คน  ผูใหญบาน จํานวน  9  ประชาคมหมูบาน  จํานวน  13  คน   และประชาชนผูใชน้ํา  

จํานวน  18  คน    รวมจํานวนท้ังสิ้น  49  คน    

   3.   

  แบบสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)  โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งทางการ (semi standard 

interview protocols) 

  4.   

     1. ติดตอประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเพื่อชี้แจง

รายละเอียดและขอลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล 
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถอยคําอุปลักษณและมโนอุปลักษณการเดินทางท่ีปรากฏในชื่อหนังสือประเภท
ธรรมะในชีวิตประจําวัน ผลการศึกษาพบรูปภาษาอุปลักษณท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางในดานตางๆ ท้ังหมด 3 ดาน ไดแก สถานท่ีใน
การเดินทาง กริยาการเดินทาง และอุปกรณท่ีใชในการเดินทาง ผลการวิจัยขางตน ทําใหทราบมโนทัศนอุปลักษณการเดินทางในพุทธ
ศาสนาท่ีสะทอนจากการนํารูปภาษาที่เก่ียวของกับการเดินทางมาใช กลาวคือ พุทธศาสนิกชนเปนผูเดินทาง การดําเนินชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนนี้เปนการเดินทาง โดยท่ีการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมในพุทธศาสนาเปนการเดินทางไปบนเสนทางที่ถูกตอง และดวย
เหตุนี้หลักธรรมจึงเปนเคร่ืองนําทางไปสูจุดหมายของการเดินทาง ซ่ึงก็คือการหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง  
 

: อุปลักษณ อรรถศาสตร ภาษาไทย  
 
Abstract 
 

This research was purposed to study metaphor and concept of journey metaphor in Buddhism which 
appeared in category of every day Dharma’s name lists. The result has been found that there were 3 forms of 
metaphor that concerned journeys: i.e.; places of the journey, manners of the journey, and equipment used in 
the journey. In addition to the above result, the researcher has found conceptual metaphor of journey in 
Buddhism that had been reflected from adoption of some words concerning journey stated as Buddhist is a 
traveler, Buddhist living is a journey, and living in the principle of Buddhism is a journey to the right path. As 
that, the principle of Buddhism is a guiding tool that aims for the end of the journey which is liberation from 
suffering. 
 
Keyword: Metaphor, Semantic, Thai 
 
 
 
 
 

:  
The Middle Path: Journey Metaphors in Buddhism 
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บทคัดย่อ 

Abstract 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย 
กลุม่มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

(HUM) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม 

ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ 
ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว 
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4.  
 4.1 ทราบรูปถอยคําอุปลักษณการเดินทางในพระพุทธศาสนา 
 4.2 ทราบมโนทัศนอุปลักษณการเดินทางในพระพุทธศาสนาของคนในสังคม 
 4.3 เปนแนวทางในการศึกษาอุปลักษณหรือความหมายในดานอื่นๆ ตอไป 
 
5.  
 5.1 อุปลักษณ (Metaphor) หมายถึง การเปรียบเทียบของสองสิ่ง ซ่ึงเปนการถายโยงความหมายจากแวดวงความหมาย
หนึ่ง คือแวดวงความหมายตนทาง หรือแบบเปรียบ (Source domain) ไปยังแวดวงความหมายปลายทางหรือสิ่งท่ีถูกเปรียบ 
(Target domain) ท้ังนี้สิ่งท่ีนํามาเปรียบตองอยูในวงความหมายตางกัน และอาจปรากฏสิ่งท่ีถูกเปรียบหรือไมก็ได 
 5.2 มโนอุปลักษณ (Conceptual metaphor) หมายถึง ความนึกคิด (Cognition) ของมนุษย ท่ีมีตอสิ่งตางๆ หรือ
เร่ืองราวตางๆ ท่ีอยูรอบตัว ซ่ึงเกิดจากความรู ความคิด หรือประสบการณเก่ียวกับโลก เชน การมองวา การโตแยงหรือการแสดง
ความคิดเห็นเปนสงคราม เปนตน 
 5.3 แวดวงความหมาย (Domain) หมายถึง ความหมายของสรรพส่ิง เปนความหมายที่สรรพสิ่งมีอยู เปนอยู หรือดํารง
สภาพอยู แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แวดวงความหมายตนทาง (Source domain) และแวดวงความหมายปลายทาง (Target 
domain) [9] 
 5.4 การถายโยงความหมาย (Mappings) หมายถึง ความสัมพันธซ่ึงสอดคลองกันอยางเปนระบบระหวางแวดวง
ความหมายทั้งสองคือแวดวงความหมายตนทาง (Source domain) และแวดวงความหมายปลายทาง (Target domain) พรอมทั้ง
แสดงความสัมพันธขององคประกอบท้ังสองแวดวงความหมาย 
 
6.  
 6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีภาษาศาสตรปริชาน ทฤษฎีอรรถศาสตรปริชาน (Cognitive 
semantics) อุปลักษณ (Metaphor) และอุปลักษณเชิงมโนทัศน (Conceptual metaphor)   
 6.2 ขั้นตอนเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
  6.2.1 รวบรวมรายชื่อหนังสือประเภทธรรมะในชีวิตประจําวันจากระบบฐานขอมูลการสืบคนหนังสือของ
หองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ ตามท่ีไดกําหนดไวในขอบเขตของการวิจัย โดยใชคําสําคัญ (keyword) “ธรรมะกับชีวิตประจําวัน” 
เพ่ือใหไดรายชื่อหนังสือ ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพการสืบคนรายชื่อหนังสือประเภทธรรมะในชีวิตประจําวัน 
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1.  
ทฤษฎีภาษาศาสตรปริชาน (Cognitive linguistics) มีแนวคิดวา อุปลักษณเปนปรากฏการณทางภาษาอยางหนึ่ง ท่ีไม

เพียงแตเปนการใชถอยคําในเชิงเปรียบเทียบดังแนวทฤษฎีดั้งเดิมหรือวรรณศิลปเทานั้น แตยังสะทอนความนึกคิด (Cognition) และ
การประมวลผลความคิดของมนุษย (Conceptual process) ผานถอยคําอุปลักษณเหลานั้นดวย ซ่ึงจะทําใหเขาใจความนึกคิดและ
การประมวลผลความคิดของคนในสังคมนั้นๆ ได[1] กระนั้นก็ดี อุปลักษณตามแนวทฤษฎีนี้ไมไดจํากัดการปรากฏเฉพาะในวรรณคดี
เทานั้น แตยังปรากฏในภาษาท่ีเราใชสื่อสารกันในชีวิตประจําวันดวยเชนกัน ดังที่ Lakoff and Johnson[2] ไดนําเสนอการใชภาษา
ในการโตแยงของผูพูดภาษาอังกฤษ ดังนี้  

Your claims are indefensible. 
    He attacked every weak point in my argument. 
    His criticisms were right on target. 
    I demolished his argument.  
    I’ve never won an argument with him. 
    You disagree? Okay, shoot!  
 จากตัวอยางจะเห็นวา มีการใชรูปภาษาท่ีเกี่ยวของกับการทําสงครามในภาษาในการโตแยง ดังปรากฏในรูปภาษาท่ีพิมพ
ตัวหนา ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา ผูพูดภาษาอังกฤษนี้มองการโตแยงเปนสงคราม (Argument is war)  
 อยางไรก็ดี มีการศึกษาอุปลักษณในวิธภาษาตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาษาศาสนา (Religious language) ซ่ึงเปนภาษา
ท่ีใชแสดงความจริงหรือสัจธรรม หรือพระประสงคของเทพเจา ดวยเหตุนี้ภาษาในวิธภาษาน้ีจึงเปนภาษาที่เปนนามธรรมมาก จึงทํา
ใหปรากฏการใชภาษาในเชิงเปรียบเทียบหรืออุปลักษณมากดวยเชนกัน ท้ังนี้เนื่องจากอุปลักษณเปนการใชภาษาเชิงเปรียบเทียบสิ่งที่
เปนนามธรรมกับสิ่งท่ีเปนรูปธรรมสูงกวา หรือเปรียบสิ่งท่ีอยูไกลตัวกับสิ่งท่ีอยูใกลตัว หรือเปรียบสิ่งท่ีเราไมมีประสบการณกับสิ่งท่ี
เรามีประสบการณเปนอยางดี 
 กระน้ันก็ดี มีงานวิจัยที่ศึกษาอุปลักษณในภาษาศาสนาตางๆ งานเขียนและงานวิจัยสวนมากมักเปนงานในคริสตศาสนา ซ่ึง
ผูศึกษามักเปนนักเทววิทยา (Theologist) เชน God Our King ของ Muis[3] God-talk and an invitation to biblical 
imagination ของ Isaak[4] หรือหนังสือเรื่อง Metaphor and myth in science and religion ของ MacCormac[5] ซ่ึงงานตางๆ 
เหลานี้มักเปนสะทอนมุมมองเกี่ยวกับพระเจาในคริสตศาสนาวาเปนพระราชา สวนงานวิจัยที่นําแนวคิดทางภาษาศาสตรปริชานมาใช
ในการศึกษาคืองานของ Jäkel[6] ท่ีไดศึกษาอุปลักษณและมโนอุปลักษณเกี่ยวกับการเดินทางท่ีปรากฏในคัมภีรไบเบิ้ล  
 ในพุทธศาสนาก็มีการศึกษาอุปลักษณดวยเชนกัน แตมักเปนการศึกษาอุปลักษณในรูปของอุปมาอุปไมย ซ่ึงเปนการศึกษา
ตามแนวทฤษฎีดั้งเดิม เชน การศึกษาอุปมาอุปไมยที่ปรากฏในพระไตรปฎก ท้ัง 3 หมวด ของ บุญชอบ เริงทรัพย[7] และการศึกษา
วิเคราะหอุปมาอุปไมยในพระธรรมบท ของ พระมหาอุดร เกตุทอง[8] แตยังไมมีงานใดศึกษาอุปลักษณในพุทธศาสนาตามแนวทฤษฎี
ภาษาศาสตรปริชาน โดยเฉพาะอุปลักษณท่ีเกี่ยวกับการเดินทาง ดังจะเห็นวา แมแตหลักธรรมในพุทธศาสนาเองหลายหลักธรรมมัก
ปรากฏรูปภาษาท่ีเกี่ยวของกับการเดินทาง เชน “มัชฌิมาปฏิปทา” ซ่ึงแปลวา ทางสายกลาง อันเปนขอปฏิบัติท่ีไมตึงหรือหยอน
จนเกินไปซ่ึงจะทําใหบรรลุถึงนิพพาน หรือ “อริยมรรค มีองค 8” ซ่ึงแปลวา หนทางที่ประเสริฐ ซ่ึงจะนําไปสูการดับทุกข ไมเพียงแต
หลักธรรมในพุทธศาสนาเทานั้น ชื่อหนังสือประเภทธรรมะในชีวิตประจําวันก็เชนกัน ก็มักปรากฏรูปภาษาท่ีเก่ียวของกับการเดินทาง 
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาอุปลักษณท่ีเกี่ยวกับการเดินทางที่ปรากฏในช่ือหนังสือประเภทธรรมะในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนหนังสือ
ท่ีแพรหลายและเขาถึงกลุมผูอานท่ีเปนพุทธศาสนิกชนไดมาก ท้ังนี้เพ่ือเขาใจความนึกคิดหรือมโนทัศนของคนในสังคมไทยท่ีมีตอพุทธ
ศาสนาไดชัดเจนย่ิงขึ้น    
 
2.  
 เพ่ือศึกษาถอยคําอุปลักษณและมโนอุปลักษณการเดินทางท่ีปรากฏในชื่อหนังสือประเภทธรรมะในชีวิตประจําวัน 
 
3.  
 3.1 ศึกษาอุปลักษณการเดินทางท่ีปรากฏในชื่อหนังสือประเภทธรรมะในชีวิตประจําวัน ซ่ึงรวบรวมจากระบบสืบคน
ฐานขอมูลหองสมุดตางๆ 3 แหง ไดแก สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 3.2 ศึกษาเฉพาะภาษาไทยมาตรฐานเทานั้น ไมรวมภาษาไทยถิ่น หรือภาษาตางประเทศ 
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 ทาง หมายถึง ท่ีสําหรับเดินไปมา ,แนวหรือพ้ืนท่ีสําหรับใชสัญจร เชน ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ทางเดินรถ ทางเทา ทาง
ขาม ทางรวม ทางแยก ทางลาด ทางโคง [10]  จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา ทาง ซ่ึงเปนคําที่ใชในแวดวงความหมายของการ
เดินทาง มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง หลักธรรมในการดําเนินชีวิต ท้ังนี้เนื่องจาก ทางเปนสถานท่ีท่ีจะนําผูเดินทางไปสู
จุดหมายดังท่ีตั้งใจไว เชนเดียวกับหลักธรรมในพุทธศาสนาที่จะนําผูปฏิบัติธรรมไปสูความสุขความเจริญในชีวิต หลุดพนจากความ
ทุกขท้ังปวง ดวยลักษณะที่สอดคลองกันนี้ จึงมีการเปรียบหลักธรรมในการดําเนินชีวิตกับทางซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีใชในการเดินทาง  
   
   ซ .บน สีขาว 
   ฌ . สูความพนทุกข 
   ญ . สรางสุข 
   ฎ .บน แหงการฝกตน: สูสายธารแหงพุทธธรรมในโลกสมัยใหม 
   ฏ .  ...อนาคตหลังความตาย 
 เสนทาง หมายถึง ทาง แนวทาง เชน ไปสํารวจเสนทางกอนเดินทาง [10] จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา เสนทาง ซ่ึง
เปนคําท่ีใชในแวดวงความหมายของการเดินทาง มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง หลักธรรมในการดําเนินชีวิต ท้ังนี้เนื่องจาก 
เสนทางเปนสถานท่ีท่ีจะนําหรือเปนแนวใหแกผูเดินทางไปสูจุดหมายดังท่ีตั้งใจไวเชนเดียวกับคําวา “ทาง”  
 ในทํานองเดียวกัน หลักธรรมในพุทธศาสนาไดนําหรือเปนแนวทางใหแกผูปฏิบัติธรรมไดดําเนินชีวิตอยางมีความสุขความ
เจริญ หลุดพนจากความทุกขท้ังปวง อันเปนเปาหมายในการดําเนินชีวิตทุกชีวิต ไมเวนแมแตชีวิตหลังความตาย หลักธรรมจะนําผู
ปฏิบัติธรรมคร้ังท่ียังมีชีวิตอยู ใหประสบแตสิ่งท่ีดีภายหลังจากท่ีเสียชีวิตแลว ดังปรากฏในตัวอยาง ฏ ดวยลักษณะท่ีสอดคลองกันนี้ 
จึงมีการเปรียบหลักธรรมในการดําเนินชีวิตกับเสนทางซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีใชในการเดินทาง         
 
   ฐ . สายอริยะ 
 ถนน หมายถึง หนทางท่ีทําขึ้น [10] จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา ถนน ซ่ึงเปนคําท่ีใชในแวดวงความหมายของการ
เดินทาง มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง หลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธอริยะ โดยคําวา อริยะ มีความหมายวา เจริญ 
หรือ ประเสริฐ มากกวาท่ีจะหมายถึง บุคคลผูบรรลุธรรมวิเศษ หรือการบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคล ท้ังนี้เนื่องจากเนื้อหาของ
หนังสือเลมนี้ตองการเนนการสอนธรรมะที่มีเนื้อหาเขาใจงาย เพ่ือใหผูอานเขาใจและนําไปปฏิบัติได ดังนั้นถนนสายอริยะ จึงควร
หมายถึง หลักธรรมท่ีนําไปสูความเจริญ หรือหลักธรรมอันประเสริฐ 
 ถนนเปนสถานท่ีท่ีจะนําผูเดินทางไปสูจุดหมายดังท่ีตั้งใจไว หากเลือกเดินทางไปบนถนนท่ีถูกตอง ผูนั้นก็จะไปถึงท่ีหมายใน
เวลาท่ีควรจะเปน แตหากเลือกเดินทางไปบนถนนท่ีไมถูกตอง ก็อาจทําใหไปไมถึงท่ีหมาย หรือหากไปถึง ก็ใชเวลานานกวาท่ีควรจะ
เปน เชนเดียวกับธรรมะที่จะนําผูปฏิบัติไปสูความสุขความเจริญดังท่ีปรารถนา แตหากปราศจากหลักธรรม ชีวิตก็อาจไมเจริญ ตอง
พบกับปญหาและความทุกขจากการดําเนินชีวิตท่ีไมถูกตองนั้น ดวยลักษณะท่ีสอดคลองกันนี้ จึงมีการเปรียบหลักธรรมในการดําเนิน
ชีวิตกับถนนซึ่งเปนสถานท่ีท่ีใชในการเดินทาง  
 
   ฑ . ธรรม 
   ฒ . แหงการเขาถึงพุทธธรรม 
 วิถี หมายถึง สาย แนว ถนน ทาง มักใชประกอบคําอ่ืน เชน วิถีทาง วิถีชีวิต บาทวิถี [10] จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา 
วิถี ซ่ึงเปนคําท่ีใชในแวดวงความหมายของการเดินทาง มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง หลักธรรมในการดําเนินชีวิต ท้ังนี้
เนื่องจาก วิถีหรือทางเปนสถานท่ีท่ีจะนําผูเดินทางไปสูจุดหมายดังท่ีตั้งใจไว เชนเดียวกับหลักธรรมในพุทธศาสนาท่ีจะนําผูปฏิบัติ
ธรรมไปสูแกนแทของธรรมในพุทธศาสนาอันนํามาซ่ึงความสุขความเจริญในชีวิต และการหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง ดวยลักษณะ
ท่ีสอดคลองกันนี้ จึงมีการเปรียบหลักธรรมในการดําเนินชีวิตกับวิถีซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีใชในการเดินทาง    
  
 2.  หมายถึง ถอยคําอุปลักษณท่ีนํารูปภาษาท่ีมีความหมายเกี่ยวกับการกระทํา หรืออาการ
ใดๆ ท่ีเปนการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทาง มากลาวเปรียบในบริบทพุทธศาสน จากการศึกษาพบรูปภาษาที่เปนกริยาการ
เดินทางจํานวน 8 รูปภาษา ไดแก “เดินทาง”  “กาว”  “กาวเดิน”  “กาวยาง”  “กาวขาม”  “ทองไป” และ “สวนทาง” มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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  6.2.2 เก็บขอมูลและคัดเลือกชื่อหนังสือท่ีปรากฏรูปภาษาท่ีเปนอุปลักษณพุทธศาสน 
 6.3 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
  6.3.1 นําขอมูลท่ีไดคัดเลือกมาศึกษาวิเคราะหความหมายโดยอธิบายความตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ .2542 [10] และหนังสือคลังคํา [11] รวมท้ังใชการวิเคราะหและตีความของผูวิจัยซ่ึงเปนเจาของภาษาประกอบ 
  6.3.2 วิเคราะหมโนทัศนอุปลักษณการเดินทางในพุทธศาสนจากรูปภาษาตามแนวคิดของเลคอฟและจอหนสัน [2]  
 6.4 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
7.  
 ทฤษฎีภาษาศาสตรปริชาน (Cognitive linguistics) มีแนวคิดพ้ืนฐานวา ภาษากับความคิดเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน โดยภาษา
เปนภาพสะทอนความคิด (Cognition) และการประมวลผลความคิดของมนุษย (Conceptual process) ดวยเหตุนี้ การอธิบาย
ปรากฏการณท่ีสําคัญในภาษาจะทําใหเราอธิบายความนึกคิดและการประมวลผลความคิดของมนุษยได 
 อุปลักษณเปนปรากฏการณทางภาษาอยางหนึ่งท่ีนักภาษาศาสตรปริชานสนใจ ท้ังนี้เนื่องจากเชื่อวาการใชภาษาในเชิง
เปรียบเทียบหรืออุปลักษณนี้สามารถอธิบายระบบความคิดและมโนทัศนของผูใชภาษาไดเปนอยางดี การศึกษาอุปลักษณตามแนว
ภาษาศาสตรปริชานี้เริ่มจากแนวคิดของ จอรจ เลคอฟฟ (George Lakoff) และ มารค จอหนสัน (Mark Johnson) นักภาษาศาสตร
ปริชานท่ีเสนอแนวคิดวา อุปลักษณไมใชเปนเรื่องของการใชภาษาในการเปรียบเทียบเทานั้น แตยังเปนเรื่องที่เก่ียวของกับความคิด 
สังคม อารมณ ความรูสึก ฯลฯ ซ่ึงมิใชเรื่องของจินตนาการแตเห็นเรื่องที่อธิบายไดดวยเหตุผล และเหนืออ่ืนใด การใชภาษาใน
ชีวิตประจําวันของคนเราลวนเปนอุปลักษณท้ังสิ้น โดยท่ีคนเราไมรูตัว 
 นอกจากนี้ เลคอฟฟ ไดกลาวถึงกระบวนการการถายโยงความหมาย (Mappings) ในอุปลักษณไววา การใชภาษาในเชิง
เปรียบเทียบหรืออุปลักษณนี้เปนการเชื่อมโยงความคิดระหวางแวดวงความหมาย (Conceptual domain) สองวงความหมาย 
กลาวคือ เปนการถายโยงความหมายจากแวดวงความหมายตนทาง (Source domain) ซ่ึงเปนวงความหมายเดิมกอนที่ใชเปรียบ 
ไปสูแวดวงความหมายปลายทาง (Target domain) ซ่ึงเปนวงความหมายใหมท่ีตองการเปรียบ เชน 
    My mind just isn’t operating today. [2] 
    I’m a little rusty today.  

จากตัวอยางในงานของเลคอฟฟและจอหนสัน ผูใชภาษาอังกฤษมีความคิดวาอารมณและจิตใจของมนุษยเปนเครื่องจักร 
(The mind is a machine) กลาวคือ คําวา “operating” กับคําวา “rusty” เปนคําศัพทท่ีเก่ียวเคร่ืองจักร แตในบริบทนี้นํามา
กลาวถึงจิตใจของมนุษย จึงแสดงใหเห็นวามีการถายโยงความหมายจากแวดวงความหมายตนทาง ซ่ึงในบริบทนี้คือ เคร่ืองจักร 
(operating และ rusty) ไปยังแวดวงความหมายปลายทาง ซ่ึงในบริบทนี้คือ อารมณหรือจิตใจของมนุษย (Mind) 
 
8.   
 อุปลักษณการเดินทาง หมายถึง ถอยคําอุปลักษณท่ีนํารูปภาษาท่ีเก่ียวของกับการเคล่ือนที่จากจุดหนึ่งไปสูจุดหมายอีกแหง
หนึ่ง มากลาวเปรียบในบริบทพุทธศาสน จากการเก็บขอมูลรายชื่อหนังสือประเภทธรรมะในชีวิตประจําวันจํานวน 1,202 ชื่อ พบ
ถอยคําอุปลักษณจํานวน 124 ชื่อ และเปนถอยคําอุปลักษณท่ีปรากฏรูปภาษาท่ีเก่ียวของการเดินทาง 28 ชื่อ ใน 3 ลักษณะ ไดแก 
สถานท่ีในการเดินทาง กริยาการเดินทาง และอุปกรณท่ีใชในการเดินทาง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  หมายถึง ถอยคําอุปลักษณท่ีนํารูปภาษาท่ีมีความหมายเก่ียวกับสถานที่ในการ
เดินทาง ในท่ีนี้หมายถึงเสนทางที่ใชในการเดินทาง มากลาวเปรียบในบริบทพุทธศาสน จากการศึกษาพบรูปภาษาที่เปนสถานที่ใน
การเดินทางจํานวน 5 รูปภาษา ไดแก คําวา “ทาง” “เสนทาง” “หนทาง” “ถนน” และ “วิถี” มีรายละเอียดดังนี้ 
   ก . แหงความสุข 
   ข . พนทุกข 
   ค . พบสุข 
   ง . สายเอก 
   จ . สวาง 
   ฉ . มรรคผลนิพพาน: ธรรมปฏิบัติถึงธรรมกาย 
   ช .สุด ทุกข 
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ในการดําเนินชีวิต ชีวิตก็จะพบกับปญหาและความทุกข ดวยลักษณะท่ีสอดคลองกันนี้ จึงมีการเปรียบการดําเนินชีวิตตามหลักธรรม 
กับการกาวยาง ซ่ึงเปนกิริยาอาการการเดินทาง    
 
   จ . แดนแหงวัฏจิตวัฏวน 

กาว หมายถึง ระยะทางชั่วยกเทายางไปครั้งหนึ่ง [10] สวนคําวา ขาม หมายถึง ยกเทายางผานเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือใหพน
ไป เชน ขามธรณีประตู หรือผานจากขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่ง เชน ขามฝาก ขามถนน หรืออาจหมายถึงลวงพนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยผาน
เหนือสิ่งนั้นไป [10] ดังนั้นคําวา กาวขาม จึงหมายถึง กิริยาอาการยกเทายางผานเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา 
กาวขาม มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง การหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง ท้ังนี้เนื่องจาก กาวขามเปนการยกเทาเหนือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเพื่อไมใหสัมผัสและพนจากสิ่งนั้นไป 
 ในทํานองเดียวกัน การหลุดพนจากความทุกขท้ังปวงเปนเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา อันเปนสภาพท่ีปราศจากซึ่ง
กิเลสและความทุกขท้ังปวง จากตัวอยาง ผูเขียนตองการเปรียบการหลุดพนจากความทุกขมาสูความไมมีทุกข หรือท่ีในพุทธศาสนา
เรียกวา นิพพาน วาเปนการกาวขามจากท่ีหนึ่งสูอีกท่ีหนึ่ง ดวยลักษณะที่สอดคลองกันนี้ จึงมีการเปรียบการหลุดพนจากความทุกข
ท้ังปวงกับการกาวขาม ซ่ึงเปนกิริยาอาการการเดินทาง   
 
   ฉ . กับธรรมะ 
 ราชบัณฑิตยสถาน [10] ไดใหความหมายของคําวา ทอง วาหมายถึง เดินกาวไปในนํ้า สวนนววรรณ พันธุเมธา [11] นอกจาก
จะใหความหมายเชนเดียวกับราชบัณฑิตยสถานแลว ยังไดใหความหมายของคําวา ทอง ในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการวา หมายถึง 
เท่ียวไปในท่ีบางแหง เชน ทองปารีส เม่ือพิจารณาความหมายของคําวา ทอง ในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ จะเห็นวาเหมือนกับ
ความหมายของคําวา ทองเท่ียว ท่ีหมายถึง เท่ียวไปตามสถานที่ตางๆ เชน ชอบทองเท่ียวตางประเทศ [11] ซ่ึงในบางคร้ังเราก็ตัดคํา
และพูดเพียงคําวา ทอง และใชคูกับกริยาบอกทิศทาง ไป เชน ชอบทองไปในท่ีตางๆ  )ชอบทองเที่ยวไปในที่ตางๆ  (ดังนั้น คําวา ทอง
ไป จึงหมายถึง เดิน หรือทองเที่ยวไปในสถานที่ตางๆ 
 จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา ทองไป มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง การดําเนินชีวิต ท้ังนี้เนื่องจาก การทองไป
เปนการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งตามที่ตั้งใจไว หากเลือกเดินทางไปบนเสนทางท่ีถูกตอง ผูนั้นก็จะไปถึงท่ีหมายดังท่ีตั้งใจ
อยางราบรื่นและใชเวลาเดินทางในเวลาที่ควรจะเปน แตหากเลือกเดินทางบนเสนทางที่ไมถูกตอง ก็อาจไปไมถึงท่ีหมายน้ัน หรือหาก
ไปถึง ก็ตองใชเวลาเดินทางนานกวาท่ีควรจะเปน รวมท้ังอาจตองประสบกับอุปสรรคและปญหาระหวางการเดินทาง  
 ในทํานองเดียวกัน การดําเนินชีวิตมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของชีวิต จากวัยหนึ่งสูอีกวัยหนึ่ง จนกระทั่งตาย รวมท้ังตลอด
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู มนุษยตองประสบกับท้ังความสุขและความทุกข อันเปนผลมาจากการกระทําของตนเอง วาจะกระทําดี
หรือไมดี โดยจากตัวอยาง ผูเขียนตองการเปรียบการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมในพุทธศาสนาวาเปนการทองไปหรือเดินทางไปในทาง
ท่ีถูกตอง ดวยลักษณะที่สอดคลองกันนี้ จึงมีการเปรียบการดําเนินชีวิตกับการทองไปอันเปนกิริยาอาการการเดินทาง             
 
   ช . นิพพาน 
 สวนทาง หมายถึง อาการที่เคลื่อนไปตรงขามในเสนทางเดียวกัน [10] จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา สวนทาง มาใชใน
บริบทพุทธศาสน หมายถึง การดําเนินชีวิตไปในทางท่ีไมถูกตอง ท้ังนี้เนื่องจาก การสวนทางเปนการสัญจรจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง
ในทิศทางที่ตรงกันขาม เฉกเชนเดียวกับการดําเนินชีวิตไปในทางท่ีไมถูกตอง ซ่ึงตรงกันขามกับหลักธรรมในพุทธศาสนา ดวยลักษณะ
ท่ีสอดคลองกันนี้ จึงมีการเปรียบการดําเนินชีวิตไปในทางที่ไมถูกตอง กับการสวนทางอันเปนกิริยาอาการการเดินทาง       
 
 3.  หมายถึง ถอยคําอุปลักษณท่ีนํารูปภาษาท่ีมีความหมายเก่ียวกับอุปกรณหรือ
เคร่ืองมือท่ีใชในการเดินทางเพ่ือชวยใหเคลื่อนท่ีไปยังจุดหมายปลายทางไดรวดเร็วหรือถูกตอง มากลาวเปรียบในบริบทพุทธศาสน 
จากการศึกษาพบรูปภาษาท่ีเปนอุปกรณท่ีใชในการเดินทางจํานวน 3 รูปภาษา ไดแก “แผนท่ี”  “เข็มทิศ” และ “นําทาง” มี
รายละเอียดดังนี้ 
   ก . ชีวิตสําหรับทุกคน 
   ข . ชีวิต เข็มทิศความสุข 
   ค . ภาวนา 
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   ก .เ สูความสุข 
 เดินทาง หมายถึง ไปสูจุดท่ีหมายอีกแหงหนึ่งท่ีไกลออกไป [10] จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา เดินทาง ซ่ึงเปนคําท่ีใชใน
แวดวงความหมายของการเดินทาง มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง การดําเนินชีวิตตามหลักธรรม ท้ังนี้เนื่องจาก เดินทางเปนการ
สัญจรหรือเคลื่อนที่จากท่ีหนึ่งไปสูอีกท่ีหนึ่งดังที่ผูเดินทางตั้งใจไว หากผูเดินทางเลือกเดินทางบนเสนทางที่ถูกตอง ผูนั้นก็จะไปถึงท่ี
หมายอยางราบรื่นในเวลาที่ควรจะเปน แตหากผูเดินทางเลือกเดินทางผิด ผูนั้นอาจตองพบกับปญหา อุปสรรคระหวางการเดินทาง 
และอาจไปไมถึงท่ีหมายนั้น 
 ในทํานองเดียวกัน ทุกชีวิตตางมีเปาหมายในการดําเนินชีวิต หากเลือกดําเนินชีวิตอยางถูกตองแลว ซ่ึงในบริบทนี้หมายถึง
การดําเนินชีวิตตามหลักธรรมในพุทธศาสนา ชีวิตก็จะประสบความสุขความเจริญ อันเปนเปาหมายในชีวิตของบุคคลสวนใหญ แต
หากเลือกดําเนินชีวิตผิดพลาด ชีวิตก็จะประสบแตปญหาและความทุกข ดวยลักษณะท่ีสอดคลองกันนี้ จึงมีการเปรียบการดําเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมกับการเดินทาง 
 
   ข . สูศตวรรษใหมดวยพุทธธรรมและเทคโนโลยี 
 กาว หมายถึง ระยะทางชั่วยกเทายางไปครั้งหนึ่ง [10] จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา กาว ซ่ึงเปนคําท่ีใชในแวดวง
ความหมายของการเดินทาง มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง การดําเนินชีวิต ท้ังนี้เนื่องจาก กาวเปนการยางเทาเพ่ือเดินจากท่ี
หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่งดังท่ีผูเดินต้ังใจไว หากกาวไปบนทางท่ีถูกตอง ผูนั้นก็จะไปถึงที่หมายอยางราบร่ืนและในเวลาที่ควรจะเปน แตหาก
ผูเดินทางเลือกกาวไปในทางท่ีผิด ก็อาจตองพบกับปญหา หรืออุปสรรคระหวางการเดินทาง และอาจไปไมถึงท่ีหมายนั้น  
 ในทํานองเดียวกัน การดําเนินชีวิตก็มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของชีวิต จากวัยหนึ่งสูอีกวัยหนึ่ง จนกระทั่งตาย รวมท้ังตลอด
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู มนุษยตองประสบกับทั้งความสุขและความทุกข อันเปนผลมาจากการกระทําของตนเอง วาจะกระทําดี
หรือไมดี โดยจากตัวอยาง ผูเขียนตองการเปรียบการดําเนินชีวิตในศตวรรษใหมตามแนวพุทธศาสนาวาเปนการกาวยางไปในทางท่ี
ถูกตอง ดวยลักษณะที่สอดคลองกันนี้ จึงมีการเปรียบการดําเนินชีวิตกับการกาว    

  
   ค . ตามหลักศาสนธรรม 
 กาว หมายถึง ระยะทางชั่วยกเทายางไปครั้งหนึ่ง [10] สวนคําวา เดิน หมายถึง ยกเทากาวไป [10] จากความหมายขางตน คํา
ท้ังสองคํามีความหมายเหมือนกัน ในภาษาไทยเรียกการนําคําที่มีความหมายเหมือนมาซอนกันวาคําซอน (Synonymous 
compound) ดังนั้น คําวา กาวเดิน จึงมีความหมายของท้ังคําวา กาว และ เดิน โดยหมายถึง อาการยกเทากาวเพื่อเคล่ือนไป 
 อยางไรก็ดี จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา กาวเดิน ซ่ึงเปนคําท่ีใชในแวดวงความหมายของการเดินทาง มาใชในบริบท
พุทธศาสน หมายถึง การดําเนินชีวิต ท้ังนี้เนื่องจาก กาวเดินเปนการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งตามท่ีตั้งใจไว หากเลือกกาว
เดินไปบนเสนทางท่ีถูกตอง ผูนั้นก็จะไปถึงที่หมายดังตั้งใจอยางราบร่ืนและใชเวลาเดินทางในเวลาท่ีควรจะเปน แตหากเลือกเดินทาง
บนเสนทางที่ไมถูกตอง ก็อาจไปไมถึงที่หมายนั้น หรือหากไปถึง ก็ตองใชเวลาเดินทางนานกวาท่ีควรจะเปน รวมท้ังอาจตองประสบ
กับอุปสรรคและปญหาระหวางการเดินทาง  
 ในทํานองเดียวกัน การดําเนินชีวิตมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของชีวิต จากวัยหนึ่งสูอีกวัยหนึ่ง จนกระทั่งตาย รวมท้ังตลอด
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู มนุษยตองประสบกับทั้งความสุขและความทุกข อันเปนผลมาจากการกระทําของตนเอง วาจะกระทําดี
หรือไมดี โดยจากตัวอยาง ผูเขียนตองการเปรียบการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมในพุทธศาสนาวาเปนการกาวเดินทางไปในทางท่ี
ถูกตอง ดวยลักษณะที่สอดคลองกันนี้ จึงมีการเปรียบการดําเนินชีวิตกับการกาวเดิน 

       
   ง . แหงการุณยภาพ 
 เชนเดียวกับตัวอยาง ค  .คําวา กาวยาง เปนคําซอน โดยคําวา ยาง หมายถึง ยกเทากาวไป เดิน อาจใชวา ยางตีน หรือ
ยางเทา ก็ได [10] ดังนั้นคําวา กาวยาง จึงหมายถึง อาการการยกเทาเดินไป จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา กาวยาง มาใชใน
บริบทพุทธศาสน หมายถึง การดําเนินชีวิตตามหลักธรรม ท้ังนี้เนื่องจาก กาวยางเปนการกาวเทาเพ่ือเคล่ือนที่จากสถานท่ีหนึ่งไปยัง
อีกสถานท่ีหนึ่งตามท่ีตั้งใจไว หากกาวยางไปบนเสนทางที่ถูกตอง ผูนั้นก็จะไปถึงที่หมายน้ันในเวลาท่ีควรจะเปนอยางราบร่ืน แตหาก
กาวยางผิด อาจตองใชเวลานานกวาจะไปถึงท่ีหมายท่ีตั้งใจไว และอาจตองประสบกับอุปสรรคตางๆ  
 ในทํานองเดียวกับการดําเนินชีวิต ท่ีทุกชีวิตตางก็มีเปาหมายในชีวิต คือความสุข ความสําเร็จ หรือการหลุดพนจากความ
ทุกขท้ังปวง ซ่ึงเปนเปาหมายของชีวิตในพุทธศาสนา ดังนั้นเพ่ือใหไดมาซ่ึงเปาหมายดังกลาว จึงตองดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิบัติธรรม อันจะนํามาซ่ึงความสุข และหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง แตหากดําเนินชีวิตผิด ขาดหลักธรรม
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9.    
 ผลการศึกษาอุปลักษณการเดินทางท่ีปรากฏในชื่อหนังสือประเภทธรรมะในชีวิตประจําวัน พบถอยคําอุปลักษณท่ีเกี่ยวของ
กับการเดินทางในดานตางๆ ท้ังหมด 3 ดาน ไดแก สถานท่ีในการเดินทาง กริยาการเดินทาง และอุปกรณท่ีใชในการเดินทาง โดยมี
พุทธศาสนิกชนเปนผูเดินทาง การดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนนี้เปนการเดินทาง โดยท่ีเดินทางไปบนเสนทางท่ีถูกตองคือการ
เดินทางตามธรรมะหรือหลักธรรมะ ซ่ึงเปนเคร่ืองนําทางไปสูจุดหมายของการเดินทาง ซ่ึงก็คือการหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง 
 อยางไรก็ตาม มโนอุปลักษณ [พุทธศาสน คือ การเดินทาง] ท่ีปรากฏในผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานงานวิจัยของ 
Jäkel[6] ท่ีไดศึกษาอุปลักษณและมโนอุปลักษณการเดินทางในคัมภีรไบเบิ้ลฉบับภาษาอังกฤษป 1995  (The Holy Bible: New 
revised Standard Version, Anglicized Edition) ท่ีชี้ใหเห็นมโนอุปลักษณ [ชีวิตคือการเดินทาง] LIFE IS A JOURNEY โดย
เสนทางที่ใชในการเดินทางแบงออกเปน 2 สาย คือ เสนทางของพระเจา (God’s way) หรือเสนทางที่ถูกตอง (The good way) 
และเสนทางของปศาจหรือเสนทางท่ีไมถูกตอง (Evil ways) ดังนั้นการเดินทางหรือการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองคือการดําเนินชีวิตตามคํา
สอนหรือคําสั่งของพระเจา และมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต ดังปรากฏมโนอุปลักษณ LEADING A MORAL LIFE IS MAKING A 
JOURNEY ON GOD’S WAY. และ GOD’S COMMANDMENTS ARE THE PATH. 
 เชนเดียวกับในพุทธศาสนา ท่ีการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง เปรียบไดกับการเลือกเดินไปบนเสนทางท่ีถูกตอง ดังปรากฏในผล
การวิเคราะหถอยคําอุปลักษณขางตน ไมวาจะเปน เสนทาง หรือกริยาการเดินทางลวนเปนการเปรียบกับการดําเนินชีวิตตาม
หลักธรรมในพุทธศาสนา แตอาจจะตางกันท่ีจุดหมายปลายทางของการเดินทางที่ศาสนาคริสตคือ การไดเขาสูอาณาจักรของพระเจา 
แตในศาสนาพุทธคือการหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง ดวยเหตุนี้ทําใหเห็นมโนทัศนท่ีเหมือนกันของท้ังสองศาสนา แมวาจะมีความ
แตกตางกันในดานสังคม 
 การศึกษาในคร้ังนี้เปนเพียงการศึกษาอุปลักษณในชื่อหนังสือประเภทธรรมะในชีวิตประจําวันเทานั้น ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาถอยคําอุปลักษณและมโนอุปลักษณท่ีปรากฏในสวนของเนื้อหาตอไป รวมท้ังมีการเปรียบเทียบถอยคําอุปลักษณและมโน
อุปลักษณพุทธศาสนในสังคมไทยกับสังคมอื่นท่ีนับถือพุทธศาสนา 
 
10.  
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 แผนท่ี หมายถึง แบบท่ีเขียนยอจากพ้ืนดิน บอกแมน้ํา ฝงทะเล และอื่นๆ [10]  จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา แผนท่ี ซ่ึง
เปนคําท่ีใชในแวดวงความหมายของอุปกรณท่ีใชในการเดินทาง มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง หลักธรรม ท้ังนี้เนื่องจาก แผนท่ี
เปนเคร่ืองมือท่ีนักเดินทางใชนําทางเพ่ือใหไปถึงสถานที่ท่ีตั้งใจไวไดอยางถูกตอง แตถาหากปราศจากแผนที่ นักเดินทางอาจหลงทาง
และไปไมถึงสถานท่ีนั้น  

ในทํานองเดียวกัน หลักธรรมในพุทธศาสนาเปนแนวทางใหผูปฏิบัติธรรมดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตองและดีงาม หาก
ปราศจากหลักธรรมในการดําเนินชีวิต บุคคลผูนั้นอาจดําเนินชีวิตไปในทางที่ผิด อันจะนํามาซ่ึงปญหาและความทุกข ดวยลักษณะท่ี
สอดคลองนี้ ในทางพุทธศาสนจึงเปรียบหลักธรรมกับแผนท่ี 
 
   ง .แผนท่ีชีวิต ความสุข 
   จ .แผนท่ีชีวิต สูความสําเร็จ 
 เข็มทิศ หมายถึง ชื่อเครื่องชี้บอกทิศ มีเข็มเปนแมเหล็กซ่ึงปลายขางหนึ่งชี้ไปทางเหนือเสมอ [10] จากตัวอยางขางตน มีการ
นําคําวา เข็มทิศ ซ่ึงเปนคําท่ีใชในแวดวงความหมายของอุปกรณท่ีใชในการเดินทาง มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง หลักธรรม 
ท้ังนี้เนื่องจาก เข็มทิศเปนเคร่ืองมือท่ีนักเดินทางใชบอกทิศทางเพื่อไปใหถึงสถานท่ีท่ีตั้งใจไวไดอยางถูกตอง หากปราศจากเข็มทิศ นัก
เดินทางอาจหลงทางและไปไมถึงท่ีหมาย หรืออาจไปถึงแตตองใชเวลาในการเดินทางนานกวาท่ีควรจะเปน และอาจตองพบกับ
อุปสรรคหรือปญหาตางๆ ระหวางการเดินทาง   
 ในทํานองเดียวกัน หลักธรรมในพุทธศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจใหผูปฏิบัติธรรมดําเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกตอง อันจะ
นําไปสูเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือการหลุดพนจากความทุกขท้ังปวงหรือนิพพาน แตหากปราศจากหลักธรรมในการ
ดําเนินชีวิต บุคคลอาจหลงผิด ดําเนินชีวิตไปในทางที่ไมถูกตอง และตองพบกับปญหาตางๆ อันนํามาซ่ึงความทุกข ดวยลักษณะท่ี
สอดคลองนี้ ในทางพุทธศาสนจึงเปรียบหลักธรรมกับเข็มทิศ 
 
   ฉ .พุทธธรรม สรางชีวิต 
 นําทาง หมายถึง พาไปสูท่ีหมาย นําไปใหถูกทาง [10] จากตัวอยางขางตน มีการนําคําวา นําทาง ซ่ึงเปนคําที่ใชในแวดวง
ความหมายของอุปกรณท่ีใชในการเดินทาง มาใชในบริบทพุทธศาสน หมายถึง เปนหลักในการดําเนินชีวิต ท้ังนี้เนื่องจาก ในบางครั้ง
ผูเดินทางจําเปนตองอาศัยบุคคลหรือเคร่ืองมือนําทางเพื่อพาไปสูสถานที่ท่ีตั้งใจไวไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และใชเวลาในการ
เดินทางอยางท่ีควรจะเปน 
 ในทํานองเดียวกัน บุคคลจําเปนตองมีแนวหรือหลักในการดําเนินชีวิตเพ่ือนําชีวิตไปสูความสุขความเจริญ โดยในบริบทนี้
หลักหรือแนวหมายถึง หลักธรรม อันจะทําใหผูปฏิบัติดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตอง ประสบแตความสุขและหลุดพนจากความทุกข
ท้ังปวง ดวยลักษณะที่สอดคลองนี้ ในทางพุทธศาสนจึงเปรียบการเปนหลักในการดําเนินชีวิตกับการนําทางของเครื่องมือหรือบุคคลท่ี
ใชในการเดินทาง 
 
 อยางไรก็ดี จากการศึกษาถอยคําอุปลักษณขางตน พบวามีการนํารูปภาษาท่ีเก่ียวของกับการเดินทาง ไดแกคําวา ทาง 
เสนทาง ถนน วิถี เดินทาง กาว กาวเดิน กาวยาง กาวขาม ทองไป สวนทาง แผนที่ เข็มทิศ และนําทาง มาเปรียบกับองคประกอบ
ตางๆ ในพุทธศาสนา อันไดแก การดําเนินชีวิต หลักธรรม พุทธศาสนิกชน และการหลุดพนจากความทุกขหรือกิเลส ซ่ึงแสดงใหเห็น
วา พุทธศาสนาเปนเรื่องของการเดินทาง การดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนเปนการเดินทาง ท่ีพุทธศาสนิกชนก็คือผูเดินทาง โดยมี
จุดหมายปลายทางคือการหลุดพนจากความทุกขหรือกิเลสท้ังปวง สวนเสนทางและเคร่ืองมือนําทางคือธรรมะหรือหลักธรรมท่ีจะนํา
ผูเดินทางหรือพุทธศาสนิกชนไปสูจุดหมาย ดวยเหตุนี้ การเลือกเดินไปบนเสนทางที่ถูกตองจึงเปรียบไดกับการเลือกดําเนินชีวิตตาม
หลักธรรม ดวยเหตุนี้ มโนอุปลักษณ [พุทธศาสน คือ การเดินทาง] จึงเปนการถายโยงความหมายจากแวดวงความหมายการเดินทาง 
ซ่ึงเปนแวดวงความหมายตนทาง (Source domain) ไปยังแวดวงความหมายพุทธศาสน ซ่ึงเปนแวดวงความหมายปลายทาง 
(Target domain) และสามารถแสดงความสัมพันธขององคประกอบที่เชื่อมโยงกันระหวางการเดินทางกับพุทธศาสนาไดดังนี้   
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
สังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม 
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานครอบครัว และ 3) ศึกษาปญหาและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จํานวน 
345 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม และทําการสนทนากลุมกับนักศึกษา จํานวน 14 คน 
การวิเคราะหขอมูล ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห        
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว โดยรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา คุณภาพชีวิตดานรางกาย คุณภาพชีวิตดานจิตใจ คุณภาพชีวิตดานสังคม และคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม 
อยูในระดับดี มีเพียงคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และปจจัย     
ดานครอบครัว ไดแก เพศ อายุ ระบบการศึกษา ชั้นปที่ศึกษา ที่พักอาศัย ภูมิลําเนา คาใชจายตอเดือนของนักศึกษา 
ความเพียงพอของคาใชจายในแตละเดือน รายไดตอเดือนของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และระดับการศึกษา
ของผูปกครองตางกัน มีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียน สถานภาพสมรส            
ของผูปกครอง และสัมพันธภาพในครอบครัวตางกัน มีคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม 
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ดานรางกาย พบวา นักศึกษามีอาการปวดเม่ือยตามรางกาย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ จึงมี
ความตองการใหอาจารยใสใจสุขภาพของนักศึกษามากขึ้น ดานจิตใจ นักศึกษามีความวิตกกังวล กลัวไมมีงานทํา
ภายหลังเรียนจบ จึงมีความตองการที่ปรึกษาดานสุขภาพจิต ดานสังคมมีปญหาเรื่องความปลอดภัยในทรัพยสิน จึงมี
ความตองการใหคณะวิชามีมาตรการรักษาความปลอดภัย ดานเศรษฐกิจ มีปญหาเรื่องคาใชจายในการเลาเรียน    
จึงตองการใหคณะวิชามีนโยบายแจกเอกสารประกอบการเรียน ลดคาลงทะเบียน สวนดานส่ิงแวดลอมมีปญหา  
เรื่องหองนํ้าไมสะอาด จึงมีความตองการใหเจาหนาที่ทําความสะอาดหองนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ:  คุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว     
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1. บทนํา 
 
    1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
          ประเทศลาว เปนประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงอยูในศูนยกลางของแหลมอินโดจีน 
ไดรับการสถาปนาเปนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 มีพื้นที่
ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับ 5 ประเทศ ไดแก ไทย จีน พมา เวียดนาม และกัมพูชา         
มีประชากรทั้งหมด 6,256,197 คน (กรมสถิติแหงชาติ, 2553: 23-26) พลเมืองภายในประเทศรอยละ 78.60        
มีอาชีพทําการเกษตรเปนหลัก แบงการปกครองออกเปน 16 แขวง และ1 นครหลวง คือ นครหลวงเวียงจันทน    
(บุญมาก  อินทธิพร, 2548: 15) ปจจุบันกําลังดําเนินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 ป พ.ศ.
2554-2558  ซ่ึงในแตละแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว รัฐบาลถือเอาการพัฒนาการศึกษาเปนบทบาท
หลักในการดําเนินการวางนโยบายดานการศึกษา เพื่อขยายการศึกษาใหประชาชนผูดอยโอกาสและผูอยูในเขต
ชนบท เหตุผลหลักที่รัฐบาลถือเอาการศึกษาเปนบทบาทหลักในการพัฒนาก็เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลาวใหดีขึ้นกวาเดิม (คณะกรรมการแผนการและการลงทุน, 2549: 7-9)  
          มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกและใหญที่สุดในประเทศลาว ไดรับการกอตั้งขึ้น   
อยางเปนทางการเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2539 (วงเพชร  ประเสริฐ และคณะ , 2547: 10-11) โดยมี
จุดประสงคในการกอตั้งอยู 2 ประการ คือ 1) เพื่อทําใหระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศลาว          
เปนเอกภาพ 2) เพื่อทําใหการสรางทรัพยากรมนุษย มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้นกวาเดิม ในระยะแรก
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาวประกอบดวย 8 คณะวิชา ตอมามหาวิทยาลัยแหงชาติลาวมีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ
เทียบเทาสากล และในป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยแหงชาติลาวไดมีการปรับปรุงโครงสรางใหม มีคณะวิชาเพิ่มขึ้น 
เปน 11 คณะวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 30)  
 คณะวิทยาศาสตรสังคมเปนคณะวิชาหน่ึง ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ไดรับการกอตั้งขึ้น    
อยางเปนทางการเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ระยะแรกประกอบดวย 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร
การเมือง ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร จัดการศึกษาออกเปน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
การเมือง หลักสูตรประวัติศาสตรและหลักสูตรภู มิศาสตร (แผนกวิชาการและแผนกคุมครองนักศึกษา             
คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 2551: 1) ตอมาป พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตรสังคมไดมีการ
ขยายตัวอยางตอเน่ือง รวมถึงจํานวนนักศึกษามีมากขึ้น สังคมลาวมีการเปล่ียนแปลง มีความตองการ การศึกษา  
มากขึ้น จึงมีการปรับปรุงโครงสรางดานวิชาการเพิ่มเติม ทําใหคณะวิทยาศาสตรสังคมมี 5 ภาควิชา คือ ภาควิชา
วิทยาศาสตรการเมืองและบริหารรัฐกิจ ภาควิชาประวัติศาสตรและโบราณวิทยา ภาควิชาภูมิศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร ภาควิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาสังคมสงเคราะหและการพัฒนา จัดการศึกษาออกเปน 7 
หลักสูตรการเรียน คณะวิทยาศาสตรสังคมเปนคณะวิชาที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อการพัฒนาสังคมที่มุงใหโอกาส          
ทางการศึกษาแกประชาชน ผลิตบัณฑิต และพัฒนาคน ที่พรอมดวยความรู คุณธรรม และจริยธรรม เปนศูนยกลาง
การเรียนรูของประชาชน มีสวนรวม และสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน โดยกระจายโอกาส       
ในการศึกษาไปยังทองถิ่นตาง ๆ นอกจากจะรับนักศึกษาในนครหลวงเวียงจันทนแลว ยังใหโอกาสแกนักศึกษาที่มา
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ (บุญมาก 
 อินทธิพร, 2553: 1-2)    

ในแตละปนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรสังคมจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และนักศึกษาแตละคนจะมีพื้นฐาน     
แตกตางกันและมาพักอาศัยที่นครหลวงเวียงจันทนในสถานที ่ที่ไมเหมือนกัน รวมไปถึงระบบการเรียนก็แตกตางกัน
เชน จะมีการเรียนระบบในแผน ระบบนอกแผน ระบบพิเศษ แตเคียงคูกับการเรียนน้ันก็มีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นใน
กลุมนักศึกษาเชน ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหาความปลอดภัยทางดานทรัพยสินเชน การขโมยรถจักรยานยนต 
ซ่ึงในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมามีรถจักรยานยนตถูกขโมยทั้งหมด 6 คัน คิดเปนมูลคา 228,000 บาท ปญหาการหยุด
เรียนกลางคัน ซ่ึงมีขึ้นทุก ๆ ป (แพงศรี  คํามุงคุณ และพร  แสงดารา, 2554: สัมภาษณ) ปญหาการเจ็บปวย        
ของนักศึกษา ในปหน่ึง ๆ หนวยงานสวัสดิการนักศึกษาตองจายเงินชวยเหลือนักศึกษาทั้งเสียชีวิต และเจ็บปวย     
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to: 1) study the quality of life of undergraduate 
students in the Faculty of Social Sciences at the National University of Laos; 2) compare the 
quality of life of undergraduate students in the Faculty of Social Sciences at the National 
University of Laos as classified by personal factors and family factors; and 3) investigate the 
problems and suggestions for the quality of life improvement of undergraduate students in the 
Faculty of Social Sciences at the National University of Laos. The samples were 345 students     
in the Faculty of Social Sciences at the National University of Laos. The research instrument was 
a questionnaire. The focus group discussion was conducted with 14 students. The quantitative 
data were analyzed by means of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
one-way analysis of variance whereas the qualitative data were analyzed by means of content 
analysis. 
 The research findings showed that: 
 1. The quality of life of undergraduate students in the Faculty of Social Sciences at the 
National University of Laos was overall at a good level. When considering each aspect, it was 
found that physical, mental, social and environmental quality of life was at a good level. Only 
economic quality of life was at a moderate level.  
 2. The comparison of the quality of life of undergraduate students in the Faculty of 
Social Sciences at the National University of Laos as classified by personal factors and family 
factors indicated that students who had different genders, ages, educational systems, years of 
study, residences, hometowns, monthly expenses, ability to pay the monthly expenses, and their 
parents’ monthly income, occupation and educational level had no different quality of life. 
However, the students who were enrolled in different courses, and had a different marital status 
of their parents and different family relationships had a different quality of life at a statistically 
significant level of .05  
 3. In terms of the problems and suggestions for the quality of life improvement of the 
undergraduate students in the Faculty of Social Sciences at the National University of Laos, it was 
found that physical quality of life problems students encountered included bodyaches, 
headaches, and dizziness. The students suggested the teacher should take care of their physical 
health. Regarding mental health, the students had anxieties and they needed mental health 
counseling because they worried about their future occupation after graduation. In terms of the 
social quality of life, the study found that students faced security problems of their property, 
therefore; they needed the faculty to have security measures. Concerning economic quality of 
life, the students’ problem was tuition cost; they wanted the Faculty of Social Sciences to have a 
policy to aid students such as free learning materials and tuition fee reduction. In terms of the 
environment, students stated that the bathrooms were not clean, and they needed the staff to 
clean effectively. 
 
Keywords: quality of life, undergraduate students, National University of Laos 
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ความเปนอยูของบุคคล หรือกลุมคนที่ดํารงชีวิตอยูในสังคม คือ การบงบอกถึงคุณภาพชีวิต ซ่ึงเปนส่ิงที่มนุษยมีความ
ตองการน้ันก็คือ ลักษณะความเปนอยูที่ดใีนสังคม ไมใชเพียงแตลักษณะความเปนอยูเทาน้ัน แตยังเก่ียวของถึงการ
รับรูของบุคคลในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานเศรษฐกิจ ดานส่ิงแวดลอม ดานความสัมพันธทางสังคม และเปาหมาย
ในการดําเนินชีวิตชีวิต รวมถึงความสามารถในการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมของมนุษย โดยผานการสัมผัส      
การรับรู ผานการประเมินความเปนอยูของตน ทั้งน้ีความรูสึกดังกลาวจะขึ้นอยูกับบุคคล สังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอมที่เปนจริงของบุคคลน้ัน ๆ 
  2) องคประกอบของคุณภาพชีวิต 
     องคการยูเนสโก (UNESCO, 1978: 89) ไดกําหนดองคประกอบคุณภาพชีวิตออกเปน 7 มิติ คือ        
1) อาหาร 2) สุขอนามัยและโภชนาการ 3) การศึกษา 4) ส่ิงแวดลอมและประชากร 5) ที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐาน 
6) การมีงานทํา และ7) คานิยม ศาสนา จริยธรรม กฎหมาย และปจจัยดานจิตวิทยา สวนเฟอรานล และเพาเวอร 
(Ferrans & Powers, 1985: 15–21) ไดสรางเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิต และแบงออกเปน 4 องคประกอบ คือ    
ดานสุขภาพและหนาที ่ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานจิตใจ และดานครอบครัว นอกจากน้ี วิชัย รูปขําดี และคณะ 
(2542: 2-7) ยังไดกําหนดองคประกอบคุณภาพชีวิตออกเปน 7 มิติ ไดแก ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ ชีวิตการทํางาน 
สุขภาพ การใชสติปญญา ชีวิตครอบครัว ชีวิตชมุชน และสภาพแวดลอม 
 โดยสรุปเห็นวา การดํารงชีวิตของมนุษยเราตามสภาพความเปนจริงของสังคมตองประกอบดวยดานตาง ๆ 
ที่เก่ียวของอยางที่ขาดไมได เน่ืองจากวา เปนตัวชี้วัดที่บงบอกถึงการดํารงชีวิของมนุษยในสังคมวาอยูในระดับใด    
ซ่ึงควรประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานส่ิงแวดลอม 
 
    2.2 แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว 
           สายสุรี จุติกุล (2537: 26) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับครอบครัววา ครอบครัวมีหนาที่หลักอยู 5 ประการ คือ 
ดูแลความสมบูรณทางดานรางกายและสุขภาพ ดูแลดานจิตใจ ดูแลเศรษฐกิจของครอบครัว ความผูกพันกัน       
ทางสังคมในฐานะเปนหนวยพื้นฐานของสังคม และสรางพื้นฐานจริยธรรม และวิญญาณ 
           ทรงสิริ วิชิรานนท (2551: 51-52) ไดกลาววา ครอบครัวหมายถึง บุคคลที่อยูรวมกันภายในครัวเรือน       
 ซ่ึงประกอบไปดวยสามี ภรรยาและอาจมีบุตรหรือไมก็ได ซ่ึงการอยูรวมกันน้ีจะตองมีการปฏิสัมพันธตอกันในการอยู
รวมกันเปนครอบครัวที่มีคุณภาพ บุคคลตองปฏิบัติตอครอบครัว คือ 1) มีความรักใครกลมเกลียว ชวยเหลือกัน 
เสียสละไมเห็นแกตัว 2) ยอมรับกติกา ระเบียบครอบครัว 3) มีความจริงจังและจริงใจตอหนาที่รับผิดชอบ            
4) ตองรูจักตนและเคารพผูอ่ืน 5) รูจักอดทนอดกล้ัน ควบคุมอารมณของตนเอง 6) รูจักใชเวลาวางทํากิจกรรม
รวมกัน และ7) ปฏิบัติตนใหถูกตองดีงามตามหลักศาสนา 
           สรุปไดวา ครอบครัว หมายถึง กลุมของสังคมขนาดเล็กทีเ่ปรียบเสมือนสภาพแวดลอมที่สามารถหลอหลอม
คนเราใหเปนคนดีและไมดีของสังคมได ครอบครัวเปนสถาบันที่สรางจิตสํานึกดานตาง ๆ ใหแกมนุษย มีคุณภาพที่ดี
อยูในสังคม ถาหากครอบครัวในสังคมใดหากไมมีปญหา สังคมก็จะสงบ มีการพัฒนาที่ดี มีสุขภาพจิตดี และก็ใหเกิด
การพัฒนาประเทศชาติที่มีคุณภาพได 
 
    2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดู 
         การอบรมเล้ียงดูเด็กใหเรียนรูบรรทัดฐาน และคานิยมของสังคมของตนเปนส่ิงจําเปนที่จะทําใหเด็กมีความ
ม่ันใจ เปนรากฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมเม่ือเติบโตขึ้นไปเปนผูใหญ  (สิทธิโชค วรานุสันติกูล,     
2546: 76) รวมถึงวิธีที่ผูใหญในครอบครัวไดแก พอ แม และบุคคลอ่ืน ๆ ใหการอบรมส่ังสอนเด็ก ดูแลเอาใจใส
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ คานิยมตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตในสังคม ใหเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม      
(อูทอง ไชยมูล, 2553: 7)  
         การปลูกจิตสํานึกเบื้องตนใหแกเด็กของพอ แม หรือบุคคลอ่ืน ๆ รวมถึง ครูอาจารย เพื่อสรางใหเด็กมี
พฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมในการดําเนินชีวิต ในสภาพแวดลอมของสังคม และเปนการสรางองคความรูในการ
เริ่มตนการดําเนินชีวิตที่ดีของเด็ก ถือวา เปนการอบรมเล้ียงดูเด็กที่ดี 
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ไมต่ํากวา 60,000 บาท/ป (แผนกคุมครองนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 2553: 1-2) 
และจากการเก็บสถิตขิองเจาหนาทีโ่รงพยาบาลวิทยาเขตดงโดก มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว พบวา ในป พ.ศ. 2553  
มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เขารับการรักษาจํานวน 839 ราย คิดเปนรอยละ 3.60 ของผูปวยทั้งหมด 
(โรงพยาบาลวิทยาเขตดงโดก มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว, 2553: 2-3)  ซ่ึงปญหาตาง ๆ เหลาน้ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น   
เรื่อย ๆ และเปนปญหาสําคัญ เน่ืองจากวา นักศึกษาเปนทรัพยากรที่สําคัญของชาติ เปนกําลังหลักในการพัฒนา
ครอบครัวและสังคม เปนเหตุทําใหมีผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษาไมนอย ซ่ึงในป พ.ศ. 2553 มีนักศึกษา    
ไมสามารถทําภาคนิพนธไดเน่ืองจากคะแนนต่ํากวามาตรฐานที่คณะวิชาวางไว จํานวน 92 คน นักศึกษาที่ไมจบ
การศึกษา 36 คน (แผนกวิชาการ คณะวิทยาศาสตรสังคม, 2553:  4-5)  

คุณภาพชีวิตจึงกลายเปนหัวใจของทิศทางที่เปล่ียนแปลงในการพัฒนาดวยมิติแหงคุณภาพชีวิตเทาน้ัน     
ที่จะชวยประคับประคองใหการพัฒนาเปนไปอยางมีดุลยภาพและยั่งยืนโดยแสดงออกดวยผลสําเร็จจากการพัฒนา
คุณภาพคนใหเปนผูสมบูรณพรอมทั้งกาย ศีล จิต และปญญา พรอมทั้งความสามารถในการสรางสรรคสังคมคุณภาพ 
สังคมแหงการเรียนรู สังคมอันประกอบดวยความสมานฉันทและความเอ้ืออาทรตอกัน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาต,ิ 2545: 6-7) ปจจัยที่ทําใหคนมีคุณภาพไดก็คือ การศึกษา ซ่ึงการศึกษาที่ดีน้ันนอกเหนือจากการ
สรางคน ใหมีสติปญญาและเปนคนดีแลวยังตองสรางใหคนมีความสุขดวย เม่ือเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุข จะทําให
เด็กเรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยางมีความสุข ดํารงชีวิตอยางคนที่คิดถึงประโยชนของสังคม และประเทศชาติมากกวา
ประโยชนสวนตัว (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ, 2542: 5-9) 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะอาจารยในคณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว          
จึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เพื่อนําขอมูลที่ ไดมาใชประโยชนในการวางแผนพัฒนา         
ปรับกลยุทธในการดําเนินการสงเสริมสุขภาพ หรือลดพฤติกรรมเส่ียงของนักศึกษา ใหนักศึกษามีสุขภาพที่สมบูรณ
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต อันจะเปนผลที่ดีตอการเรียนกอใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนบุคลากรที่ดี
ของชาต ิเตรียมพรอมรับใชสังคมใหมีการพัฒนาดีขึ้นกวาเดิม 
 
    1.2 วัตถุประสงคการวิจัย  
         1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 
         2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานครอบครัว 
         3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี       
คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 

 
    1.3 สมมติฐานการวิจัย 
           คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว มีความ
แตกตางกัน เม่ือจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานครอบครัว 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
    2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
         1) ความหมายของคุณภาพชีวิต 
   คุณภาพชีวิต หมายถึง ลักษณะความเปนอยูที่ดีของบุคคล (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 253) และยัง
เก่ียวของกับการรับรูของบุคคลในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานส่ิงแวดลอม ดานระดับความเปนอิสระไมตองพึ่งพา 
ดานความสัมพันธทางสังคม ดานความเชื่อสวนบุคคล ภายใตวัฒนธรรม คานิยมและเปาหมายชีวิต (The WHOQOL 
Group, 1996: 354-356) รวมถึงความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยอีกดวย (Flanagan, 1982: 56-59) สรุปไดวา 
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มหาวิทยาลัยแหงชาติลาวที่เรียนตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 5 ในหลักสูตรตาง ๆ โดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยาง        
ของเครชี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) และไดกลุมตัวอยางจํานวน 345 คน  
         2) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานครอบครัว ลักษณะของคําถามเปนแบบเลือกตอบ สวนที่ 2 คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert’s five-rating scale) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 107) มีเกณฑใหคะแนน 5, 
4, 3, 2, 1 ตามลําดับ และใหคะแนนกลับกันในขอคําถามเชิงลบ โดยระดับคะแนนมีความหมาย คือ 5 หมายถึง    
มากที่สุด 4 หมายถึงมาก 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึงนอย และ 1 หมายถึงนอยที่สุด สวนที่ 3 ปญหาและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ลักษณะคําถาม
เปนแบบปลายเปด 
         3) การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแลว ไปลงรหัส และทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใชสถิติการทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา 
 
    3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
         การเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการสนทนากลุม (focus group discussion) โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
         1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาวที่เรียนปที่ 1 
ถึงปที่ 5 ในหลักสูตรตาง ๆ โดยมีขนาดประชากรทั้งส้ิน 3,079 คน (แผนกวิชาการ คณะวิทยาศาสตรสังคม, 2553: 
2-3) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติ
ลาว ที่เรียนตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 5 ในหลักสูตรตาง ๆ โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในแตละสาขาที่เรียนภายในคณะวิทยาศาสตรสังคม สาขาละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 14 คน  
         2) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชประเด็นการสนทนากลุม เปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล โดยเลือกขอคําถามที่ตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษานํามาตั้งเปนประเด็นคําถาม ดังน้ี ชีวิตความเปนอยู
ของนักศึกษา คุณภาพชีวิตใน 5 ดาน ประกอบดวย คุณภาพชีวิตดานรางกาย คุณภาพชีวิตดานจิตใจ คุณภาพชีวิต
ดานสังคม คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม ความสุขในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา
ปญหาเก่ียวกับคุณภาพชีวิต และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         3) การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบอยางถูกตอง และเพียงพอ ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย แลวนํามาดําเนินการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 
4. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
    4.1 ผลการวิจัย 
         1.คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว โดยรวม 
อยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานส่ิงแวดลอมอยูในระดับดี 
มีเพียงคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง  
         2.การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัย 
แหงชาติลาว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานครอบครัว ไดแก เพศ อายุ ระบบการศึกษา ชั้นปที่ศึกษา 
ที่พักอาศัย ภูมิลําเนา คาใชจายตอเดือนของนักศึกษา ความเพียงพอของคาใชจายในแตละเดือน รายไดตอเดือนของ
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    2.4 แนวคิดเกี่ยวกับนักศึกษาศึกษา 
         มหาวิทยา ลัยขอนแกน (2549 : 5)  ได วางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงคของนักศึกษา  ดัง น้ี                    
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 2) มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกปญหา 
3) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 4) มีจริยธรรม คุณธรรมและความซ่ือสัตยในวิชาชีพ 5) มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 6) มีวินัยและคานิยมที่ดี 7) เสียสละ อุทิศตนและเห็นแกประโยชนสวนรวม 8) 
มีความสามารถในการใชภาษาไดอยางถูกตอง 9) มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการส่ือสารไดอยาง
นอย 1 ภาษา 10) มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 11) สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมี
คุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใช และ12) มีจิตสํานึกในการใฝศึกษาอยางตอเน่ือง  
 นักศึกษาที่ดี ควรประกอบดวย ความรู คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสระ รูจักอุทิศตนและเห็นแก
ประโยชนสวนรวม มีวินัยที่ดี รวมถึงการประพฤติที่เหมาะสมในสังคม 
 
    2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
         ทะนงศักดิ์ วันชัย (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของนักศึกษาอยูในระดับดีเพียง 1 ดาน คือ ดานมโนทัศน สวน
ดานความพึงพอใจในชีวิต ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพและดานรางกายอยูในระดับปานกลาง เม่ือทําการ
เปรียบเทียบเพศพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานสุขภาพและดานรางกาย ดานสังคม 
ดานเศรษฐกิจ จําแนกตามที่พักอาศัยพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานสังคม            
ดานเศรษฐกิจ จําแนกตามชั้นปที่ศึกษาพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         แฮดแดด (Haddad, 1986: abstract) ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในวิทยาลัยจอรดาเนียน 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีการรับรูวาตนเองมีความพึงพอใจในเรื่องสุขภาพ รายได ความสัมพันธกับเพื่อน และ
ความสัมพันธกับครอบครัว จะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง และนักศึกษาที่มีอายุและเพศตางกัน มีความพึงพอใจ     
ในชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05      
         จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ผูวิจัย     ได
เห็นวา มีหลายปจจัยที่เก่ียวของ และมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ซ่ึงมีปจจัยตาง ๆ คือ เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได คุณภาพชีวิตดานรางกาย คุณภาพชีวิตดานจิตใจ คุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิตดานสังคม คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ และการมีสัมพันธภาพในครอบครัว เปนตน แตการที่จะศึกษา
องคประกอบดานใดหรือปจจัยใดน้ันก็ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค และเปาหมายในการที่จะทําวิจัย เพราะคุณภาพชีวิต   
มีองคประกอบที่หลากหลาย และมีความสําคัญแตกตางกันออกไป ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตของเฟอรานลและเพาเวอร (Ferrans and Powers, 1985) มาประยุกตใชกับสภาพความเปนจริง    
ของกลุมเปาหมายที่จะทําการวิจัย ประกอบดวย 1) คุณภาพชีวิตดานกาย 2) คุณภาพชีวิตดานจิตใจ 3) คุณภาพชีวิต
ดานสังคม 4) คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ และ5) คุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัย คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed method research) ในการเก็บขอมูลดวยวิธีทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
 
    3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ   
         1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาวที่เรียน
ปที่ 1 ถึงปที่ 5 ในหลักสูตรตาง ๆ โดยมีขนาดประชากรทั้งส้ิน 3,079 คน (แผนกวิชาการ คณะวิทยาศาสตรสังคม, 
2553: 2-3) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง น้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม 
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เสียชีวิตในป พ.ศ. 2552 ทําใหมีปญหาในการใชจายมาก เพราะพอเปนกําลังหลักในครอบครัว ผมตองมีการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตหลายดาน เพื่อปรับกับสภาพแวดลอมตามความเปนจริง รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ทางดาน
การศึกษาเกิดมีปญหา ไมวาจะเปนคาเทอม คากิจกรรมตาง ๆ ในหองเรียน หรือคณะวิชาตองมีการจายลาชา      
และทําใหเครียด” ผลการศึกษาสอดคลองกับสุขศรี  สงวนสัตย (2552: บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบวา คณะวิชาหรือสาขาวิชาที่เรียน         
ของนักศึกษาตางกันสงผลตอระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
         3. สถานภาพสมรสของผูปกครอง พบวา นักศึกษาที่ผูปกครองมีสถานภาพสมรสตางกัน มีคุณภาพชีวิต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักศึกษาที่ผูปกครองมีสถานภาพสมรส มีคุณภาพชีวิตดีกวา 
นักศึกษาที่ผูปกครองมีสถานภาพโสด หมาย หยาราง หรือแยกกันอยู ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการอยูรวมกันของคูสมรส 
สามารถชวยกันในการเล้ียงดูบุตร ชวยกันสรางเศรษฐกิจครอบครัว และสามารถเปนที่ปรึกษาใหบุตรไดดีกวา     
พรอมน้ีการที่คูสมรสอยูดวยกันจะทําใหเด็กมีความอบอุน สามารถสรางสุขภาพจิตใจใหแกเด็ก ทําใหเด็กมีความ
ม่ันใจ เปนรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สวนนักศึกษาที่ผูปกครองมีสถานภาพโสด หมาย หยาราง        
หรือแยกกันอยู อาจทําใหขาดคูคิด ขาดที่ปรึกษา มีเรื่องกระทบจิตใจ และมักมีปญหาเรื่อย ๆ มีผลทําใหการสราง
เศรษฐกิจครอบครัวมีปญหา สงผลทําใหเด็กขาดที่ปรึกษา ขาดความอบอุน แลวนําไปสูปญหาการเรียนของนักศึกษา 
พรอมกับทําใหคุณภาพชีวิตตกต่ําไปดวย สอดคลองกับการสนทนกลุมกับนักศึกษา พบวา นักศึกษาที่ผูปกครองมี
สถานภาพสมรสไมคอยมีปญหาดานคุณภาพชีวิตมากเทาไร ดังสมพร บุตรแสนไดกลาววา “ฉันเปนคนมาจากจังหวัด
สุวรรณเขต ภาคกลางของประเทศลาว ฉันมีครอบครัวที่มีความพรอมทุกอยาง อยากไดอะไรครอบครัวสามารถ
ตอบสนองได เหตุผลหลักที่ประสบความสําเร็จก็เพราะ พอ แมใสใจในตัวฉัน ครอบครัวของฉันอบอุน และพอ แม  
ใหคําแนะนําในการเรียน หรือปญหาดานตาง ๆ ในการดํารงชีวิตของฉันไดดี ซ่ึงตางกันอยางชิ้นเชิงกับภัยวิญ          
สินทพอน นักศึกษาภูมิลําเนาภาคเหนือ โดยเธอกลาวทั้งนํ้าตาวา “ฉันเปนคนขาดความอบอุน พอ แมแยกกันอยู
ตั้งแตฉันเรียนอยูชั้นมัธยมปลาย และแมไมใหติดตอกับพอเลย พอ แมเลิกกันทําใหฉันรูสึกเสียใจมาก ไมอยากใหเลิก
กันเลย แตเปนเรื่องของผูใหญ ทุกวันเรียนหนังสือก็ไมไดดี แตแมก็ใหกําลังใจมาโดยตลอด แตความรูสึกวาตนขาด
ความอบอุนก็มีมาตลอด เปนสาเหตุทําใหตนไมเขมแข็งทางดานจิตใจ เวลาไปบานเพื่อน เห็นเพื่อนมีพอก็อยากมี 
ถามตัวเองวาทําไมเราไมมีบาง บางครั้งก็ทอแทมากรองไหตลอดบางครั้งก็กลัวเรียนไมจบ มีความวิตกกังวลมาก      
กลัวทําใหแมเสียใจ” สอดคลองกับสายสุร ีจุติกุล (2537: 26) ที่ไดใหแนวคิดเก่ียวกับครอบครัววา ครอบครัวมีหนาที่
หลักอยู 5 ประการ คือ ดูแลความสมบูรณทางดานรางกายและสุขภาพ ดูแลทางดานจิตใจ ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ     
ของครอบครัว ความผูกพันกันทางสังคมในฐานะเปนหนวยพื้นฐานของสังคม และสรางพื้นฐานจริยธรรม           
และวิญญาณ ใหแกสมาชิกในครอบครัว จะนําไปสูความเขมแข็งทางดานสังคม และคุณภาพชีวิตของบุคคล         
ในครอบครัวไดดี ผลการวิจัยยังสอดคลองกับกฤษหนา กมลนัย (2550: บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผล
ตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
จังหวัดหนองคาย พบวา ปจจัยดานครอบครัว ดานสถานภาพสมรสของผูปกครอง มีความสัมพันธทางบวก         
กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
         4. ดานสัมพันธภาพในครอบครัว พบวา นักศึกษาที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวตางกันมีคุณภาพชีวิต      
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่มีความรัก ความผูกพันกับครอบครัวมาก มีคุณภาพ
ชีวิตดีกวานักศึกษาที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวปานกลางและนอย เพราะวา นักศึกษาจะรูสึกอบอุนตลอดเวลา    
กลาทีจ่ะปรึกษาปญหาในการเรียนหรือปญหาตาง ๆ ได สามารถรวมทํากิจกรรมกับครอบครัวอยางมีความสุข ทําให
หางไกลจากส่ิงเสพติด หรืออบายมุขตาง ๆ  นักศึกษาไดรับความสมบูรณทางดานรางกายและจิตใจ และรูสึกวา
ตนเองมีกําลังใจตลอดเวลา เพราะครอบครัว เปนสวนสําคัญในชีวิตมนุษยเรา โดยเฉพาะในชวงวัยรุน เน่ืองจากเปน
วัยที่อยากลอง อยากรู จึงทําใหชีวิตมีปญหา ฉะน้ันความสัมพันธกับครอบครัวจึงกลายเปนเบาหลอมอันดับแรก      
ที่ทําใหมนุษยเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดรับกับการสนทนากลุม พบวา นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรสังคมที่มีความ
ผูกพันกับครอบครัวมากจะมีคุณภาพชีวิตดี แลวนําไปสูผลการเรียนที่ดี ดังปารมี จ้ังลือชัย กลาววา “ฉันเปนคนที่มี
ความสัมพันธกับครอบครัวมาก ไมคอยไปไหนที่หางจากครอบครัว นอกจากมีงานจําเปนทางคณะวิชาจัดขึ้น เชน 
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ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง และระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน            
สวนนักศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียน สถานภาพสมรสของผูปกครอง และสัมพันธภาพในครอบครัวตางกัน มีคุณภาพ
ชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         3. ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศกึษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม 
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ดานรางกายพบวา นักศึกษามีอาการปวดเม่ือยตามรางกาย ปวดศีรษะ จึงมีความตองการ
ใหอาจารยใสใจสุขภาพของนักศึกษามากขึ้น ดานจิตใจ นักศึกษามีความวิตกกังวล กลัวไมมีงานทําภายหลังเรียนจบ 
จึงมีความตองการที่ปรึกษาดานสุขภาพจิต ดานสังคมมีปญหาเรื่องความปลอดภัยในทรัพยสิน จึงมีความตองการให
คณะวิชามีมาตรการรักษาความปลอดภัย ดานเศรษฐกิจมีปญหาเรื่องคาใชจายในการเลาเรียน จึงตองการใหคณะ
วิชามีนโยบายแจกเอกสารเรียนฟรี ลดคาลงทะเบียน สวนดานส่ิงแวดลอมมีปญหาเรื่องหองนํ้าไมสะอาด จึงมีความ
ตองการใหเจาหนาที่ทําความสะอาดหองนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 
 
    4.2 อภิปรายผลการวิจัย 
         1. คุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 
พบวา อยูในระดับดี และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับดี มีเพียงคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ 
ที่อยู ในระดับปานกลาง เน่ืองจากวา มีนักศึกษาจํานวนหน่ึงมาจากตางจังหวัดที่ มีฐานะครอบครัวยากจน            
โดยนักศึกษาจํานวนดังกลาวผูปกครองมีอาชีพทําการเกษตร และรับราชการเปนหลัก ซ่ึงเปนอาชีพที่มีรายไดนอย 
ทําใหนักศึกษาตองทํางานควบคูกับการเรียนดวย ทําใหมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจไมนอย โดยเฉพาะ
คาใชจายในการเลาเรียน และชีวิตประจําวัน จึงทําใหนักศึกษาประเมินตนวา มีคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจอยูใน
ระดับปานกลาง สอดรับกับการสนทนากลุมกับนักศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญมีปญหาในการใชจาย โดยเฉพาะ
การใชจายในกิจกรรมของคณะวิชา หรือหองเรียน การใชจายในการศึกษา ทําใหนักศึกษาบางรายมีความจําเปนตอง
เรียนไปดวยทํางานไปดวย ซ่ึงทําใหเรียนไมไดเต็มที่ การจายคาเทอมไมตรงกับกําหนดเวลา ทําใหตองเสียคาปรับ  
ดังนายคําออน บุตรศรีญา ไดกลาววา “ผมออกจากบานมาเลาเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง แตพบปญหามากมาย 
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ บางครั้งทอมาก อยากกลับไปอยูบานนอกเหมือนเดิม โดยไมตองเรียนอะไร เพราะทุกอยาง
ตองใชจาย ไมวาจะเปนการเรียน แมแตงานสังคมก็เหมือนกัน ผมเองตองทํางานหนักตามรานอาหารเพื่อใหไดเงินมา
เรียนหนังสือ และใชจายในกิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะวิชา” ผลการวิจัยสอดคลองกับทะนงศักดิ์  วันชัย         
(2553: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดานเศรษฐกิจอยูในระดับ
ปานกลาง 
         2. นักศึกษาที่มีหลักสูตรเรียนตางกัน พบวา มีคุณภาพชวิีตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประวัติศาสตรและโบราณวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรการเมืองและบริหารรัฐกิจ 
หลักสูตรการทองเที่ยว หลักสูตรการโรงแรม มีคุณภาพชีวิตดีกวานักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภูมิศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร และนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรสังคมสงเคราะหและการพัฒนา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาที่เรียน          
ในหลักสูตรภูมิศาสตรและสารสนเทศศาสตร และหลักสูตรสังคมสงเคราะหและการพัฒนา สวนใหญเปนนักศึกษา
ตางจังหวัด พื้นฐานครอบครัวมีฐานะยากจน บิดา มารดามีอาชีพรับราชการและทําการเกษตรเปนหลัก ซ่ึงเปนอาชีพ
ที่มีรายรับนอย บางรายบิดาเสียชีวิต ทําใหสงผลดานลบตอคุณภาพชีวิตครอบครัวและตัวนักศึกษาเอง เน่ืองจาก
สังคมลาวจะมีบิดาเปนผูมีบทบาทหลักในครอบครัว พรอมน้ีหลักสูตรที่เรียนเปนหลักสูตรที่ลงชุมชน หรือพื้นที่จริง
บอย จึงทําใหนักศึกษามีคาใชจายสูง สอดรับกับผลการสนทนากลุมกับนักศึกษาภูมิศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
ที่กลาววา “ชีวิตฉันยากจนมาก เพราะพอมีอาชีพทําการเกษตร เงินคาเลาเรียนและใชจายในชีวิตประจําวัน          
ไมเพียงพอ ตองการอะไรก็ไมไดดังตองการ แตก็ทําใจเพราะฉันยากจน บางครั้งก็ตองไดอาศัยเพือ่นบาง เพราะอยูหอ
ดวยกันหลายคน ทําใหตองจายคาเทอมชาในแตละเทอม เพื่อนเก็บเงินในหองเรียนก็ไมมีให บางทีทําใหเครียด
เหมือนกัน” (แสงแกว  คํามุงคุณ, นักศึกษาภูมิศาสตรและสารสนเทศศาสตร ชั้นปที่ 5) สวนนายกองคํา จันทวงศ 
นักศึกษาภูมิศาสตรและสารสนเทศศาสตรปที่ 5 ไดกลาววา “ผมก็ไมตางอะไรจากแสงแกว คํามุงคุณ เน่ืองจากพอ
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การไปดูงานที่ตางจังหวัด หรือไปอบรมที่ตางประเทศ แตตัวฉันเองก็ติดตอกับครอบครัวตลอด ฉันรูสึกวา พอ แมเปน
ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดกับตัวเอง และทําใหฉันมีความม่ันใจในการเรียนหรือทําอะไรก็ตาม ฉันจะเปนคนที่มีความเชื่อม่ัน
กับตัวเองสูง แตฉันก็มีความระมัดระวังเหมือนกัน พรอมน้ีฉันก็มีความรัก ความอบอุนเม่ืออยูกับเพื่อน และอยากชวย
เพื่อนในดานการเรียน เวลาไปตางจังหวัด หรือไปทําการบานกับเพื่อน พอ แมก็โทรถามดวยความเปนหวง ซ่ึงทําให
ฉันรูสึกวา ฉันมีทานอยูเคียงขางตลอดเวลา ทําใหฉันคิดไดวา ครอบครัวเปนสถาบันแหงหน่ึงที่สอนใหฉันเดินไป
ขางหนาอยางม่ันคง และทําใหผลการเรียนของฉันออกมาดีได” สอดรับกับ แสงแกว คํามุงคุณ เธอเปนนักศึกษาที่มี
ฐานะยากจน แตความยากจนของเธอไมไดทําใหเธอทอถอย เน่ืองจากตลอดเวลาเธอ มีพอและครอบครัวคอยให
คําปรึกษา ใหกําลังใจมาโดยตลอด โดยเธอกลาววา “ชีวิตฉันยากจนมาก เพราะพอมีอาชีพทําการเกษตร เงินคาเลา
เรียนและใชจายในชีวิตประจําวันไมเพียงพอ แตก็ดีใจเพราะวามีพอที่ใสใจ มีอะไรพอก็พยายามชวยและใหคําปรึกษา
ไดตลอดเวลา” สอดคลองกับทรงศิริ  วิชีรานนท และคณะ (2551: 51-52) ที่ไดใหแนวคิดเก่ียวกับครอบครัววา การ
อยูรวมกันจะตองมีปฏิสัมพันธตอกัน จึงเปนครอบครัวที่มีคุณภาพและบุคคลตองปฏิบัติ คือ มีความรักใครกลม
เกลียว ชวยเหลือกัน ยอมรับกติกา ระเบียบของครอบครัว รู จักใชเวลาวางทํากิจกรรมรวมกัน จึงสามารถ          
หลอหลอมคนใหเปนคนดีของสังคมได ผลการศึกษาสอดรับกับแฮดแดด (Haddad,1986: abstract) ที่ไดทําการ
วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในวิทยาลัยจอรดาเนียน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่ มีความสัมพันธ           
กับครอบครัวมากจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง 
 
    4.3 ขอเสนอแนะ 
         1) ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช: คณะวิชาควรดูแล ใสใจเปนพิเศษกับนักศึกษาที่มาจากครอบครัว   
ที่ผูปกครอง หมาย หยาราง แยกกันอยู และนักศึกษาที่มีความสัมพันธกับครอบครัวอยูในระดับปานกลางและนอย 
ควรจัดทําโครงการสรางสายสัมพันธระหวางผูปกครองนักศึกษาและครูอาจารย เพื่อรับทราบปญหาของนักศึกษา
และเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหไดบุคลากรพัฒนาสังคมที่มี
คุณภาพมากขึ้นกวาเดิม 
         2) ขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย และแผนงาน : ควรกําหนดนโยบายในการชวยเหลือนักศึกษา 
โดยเฉพาะดานสุขภาพ ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานเศรษฐกิจใหชัดเจน เพื่อใหนักศึกษาไดรับการดูแลเอาใจใส 
และทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกวาเดิม ควรมีนโยบายการผอนผันการเสียคาเทอมเรียนของนักศึกษาใหชัดเจนขึ้น
กวาเดิม พรอมมีการเผยแพรใหนักศึกษารับทราบอยางละเอียด เพื่อใหนักศึกษาไดมีทางเลือกที่ดี และเหมาะสม    
กับสภาพทางดานเศรษฐกิจของตัวเอง ควรมีแผนปรับปรุง หรือใหความสําคัญดานสภาพแวดลอมภายในคณะ
วิทยาศาสตรสังคม เชน ความสะอาดของหองนํ้า ภูมิทัศนของทางเดินคณะวิชา จํานวนโตะน่ังอานหนังสือและ
หองเรียนคอมพิวเตอร เพื่อสรางบรรยากาศและความสะดวกสบายใหแกนักศึกษาในการเลาเรียนมากขึ้น 
         3) ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป: การทําวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เพียงคณะวิชาเดียวเทาน้ัน ฉะน้ันจึงควรทําการศึกษา
ที่คณะวิชาอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ควรทําการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ใหนักศึกษามีสวนรวม เพื่อจะไดขอมูลที่ลึกซ้ึงและประจักษ เพื่อกําหนด
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น 
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Abstract 
 

This research topic is “Causes of inattention in the Law in Daily Live subject of students in Engineering 
Program ,Nakhon Pathom Rajabhat University” The purpose of this research is to study causes of inattention 
to the law in daily live subject of students in engineering program and finding solution. The research used mix 
method between qualitative and quantitative approaches. 

Results showed that respondents had positive attitude toward the law in daily live subject, however, they 
want content relating to legal procedure to be added to the existing text book. A time period in the afternoon 
is not suitable for study. Students should not study more than 1.30 hours. In addition, students need 
additional activities between study in the class to encourage them to learn. 
 
Keyword: law in daily live  
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 1. ความพรอมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  อันเน่ืองจากพัฒนาการทางจิตวิทยาของบุคคล ความพรอมชนิดนี้จะเปล่ียนแปลง
ไปตามพัฒนาการทางจิตวิทยา กลาวคือ เม่ืออายุมากข้ึน คนก็จะมีสภาวะเปล่ียนแปลงไปทําใหเอ้ือตอการเรียนรูมากขึ้น เชนเด็ก
ทารกที่อายุไมเกินสองขวบ ยังพูดไมคอยไดหรือพูดจาไมชัดเจนยอมไมสามารถอานหนังสือได เพียงแตจะเริ่มจดจําไดวาสิ่งใดเรียกวา
อะไรหรือเด็กวัยรุนอายุ 17 - 18 ป ท่ีตอมเพศทํางานเปนปกติแลว ยอมมีความกระตือรือรนในการเรียนรูเรื่องเพศศึกษามากกวาเด็ก
อายุ 10 - 11 ป เชนนี้เปนตน  

 2. ความพรอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปชั่วขณะ หมายถึง สภาวะทางรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา ของบุคคลท่ีไมเปนปกติ อัน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมไดเปนไปตามสภาวะทางจิตวิทยาอันเปนธรรมชาติ แตเกิดจากการกระทําของตนเองหรือสภาวะ
แวดลอม เชน บุคคลท่ีอดนอนมาเกือบตลอดคืน ยอมไมพรอมท่ีจะเรียนรูในวันรุงขึ้น บุคคลท่ีทะเลาะหรือขัดใจกับคนรักอยางรุนแรง
ยอมไมมีจติใจท่ีจะเรียนรูทางวิชาการได หรือเพ่ิงรับประทานอาหารกลางวันมาและตองเขาชั้นเรียนในตอนบาย ทําใหงวงนอนจึงไมมี
ส ม า ธิ ใ น ก า ร เ รี ย น  เ ป น ต น  ค ว า มพ ร อ ม ใ น ลั ก ษณะนี้ จึ ง เ กิ ด ขึ้ น ใ หม ไ ด  หรื อ ถู ก ทํ า ล า ย ไ ป ไ ด อ ยู ต ล อ ด เ ว ล า 
(http://www.sut.ac.th/tedu/article/psychology.htm) 

 
2.4  
 ชัชวาล ม่ันจิต (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการไมสนใจเรียนในวิชากรรมวิธีการผลิตของนักศึกษา

ระดับชั้น ปวช.3 กลุม 3 - 4 แผนกวิชาชางกลโรงงาน” ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันวา ควรมีสื่อในการ
เรียนการสอนที่นาสนใจ ไมควรใชแตแผนใส เพราะนักศึกษาบางคนมองไมเห็น และการอธิบายของครูผูสอนบางคร้ังเร็วเกินไป 
นักศึกษาจดไมทัน สวนดานสภาพแวดลอม พบวา เรียนในแผนกที่มีแตเสียงเครื่องมือ เครื่องจักร อากาศรอนอบอาว 

 เพ็ญธิตา คงแกว (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การแกปญหาความไมตั้งใจเรียนวิชาการวิจัยตลาดของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 
สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี” พบวา การแกไขนักศึกษาท่ีไมต้ังใจเรียนใหกลับมาสนใจในการเรียน ผูสอนตองให
ความสนใจ พูดคุย ทักทายนักศึกษาท่ีไมตั้งใจเรียนเปนกรณีพิเศษ เพ่ือใหนักศึกษาเห็นวาครูใหความสนใจชวยเหลือเอาใจใส ให
นักศึกษาทําแบบปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนและเดินดูทุกกลุม เวลาเรียนควรจัดกลุมนักศึกษาท่ีไมตั้งใจเรียนใหนั่งใกลๆ นักศึกษากลุม
ท่ีเรียนเกง เพ่ือจะไดใหคําแนะนําและเปนพ่ีเลี้ยง และเวลาทํากิจกรรมในชั้นเรียน เชน การนําเสนอ จะพยายามใหนักศึกษาท่ีไมตั้งใจ
เรียนไดมีสวนรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียนตลอด เชน การเตรียมอุปกรณ การจัดชั้นเรียน 

 สําราญ  เมียงมาก (๒๕๕๐) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาสาเหตุและปญหาท่ีทําใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ไม
สนใจเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบวา นักเรียนตองการใหมีการติววิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม
จากที่เรียน เนื่องจากเวลาในการเรียนภาษาไทยมีนอยเกินไป พรอมทั้งนําแนวขอสอบภาษาไทยที่ใชในการ entrance มาติวใหมาก
ขึ้น หาวิธีการสอนที่ทําใหจํางายข้ึน และเวลาในการติวท่ีเหมาะสมควรเปนเวลาเชาหรือกลางวัน นอกจากน้ี ควรเชิญวิทยากรมาให
ความรูเพ่ิมเติมโดยเฉพาะวิทยากรท่ีมีชื่อเสียง สอนสนุก 

 
3.   
 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (mix method) ระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห

ขอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) สวนการวิจัยเชิงปริมาณใชสถิติวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนาโดยการใชคาเฉลี่ย (Mean) รอย
ละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดวยโปรแกรม SPSS 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจเชิงคุณภาพ ไดแก นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตรในกลุมตัวอยางที่มีปญหามากที่สุด 
คือ เปนนักศึกษาที่ไมตั้งใจเรียนในขณะท่ีมีการเรียนการสอนและมาสายเปนประจํา  จํานวน 5 คน และกลุมตัวอยางท่ีใชในเชิง
ปริมาณ ไดแก นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร หมูเรียนท่ี 53/85 จํานวน 28 คน คิดเปนรอยเปอรเซ็นต 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (Research Instrument) ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  
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1.  (Background and Significance of the Problem) 
 

ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดกําหนดใหวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน เปนวิชาแกนที่
นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาตองเรียน ดังนั้นในแตละคร้ังท่ีเปดสอนจะประกอบดวยนักศึกษาที่มาจากหลายสาขาวิชา ผูวิจัยในฐานะ
ผูสอนในวิชาดังกลาว พบวา นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตรสวนใหญไมใหความสนใจในการเรียนวิชาดังกลาวเทาท่ีควรเม่ือ
เปรียบเทียบกับนักศึกษาคณะอื่น มีการพูดคุยในระหวางที่มีการเรียนการสอน ไมคอยมีปฏิกิริยาตอบโตในการเรียน และจากผลการ
สังเกตและปรึกษาจากอาจารยผูสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตรกลุมอื่นในวิชาเดียวกัน พบวามีปญหาไปในทางเดียวกัน
คือ   นักศึกษาขาดความสนใจ ไมเอาใจใส และมักพูดคุยในเวลาเรียน สาเหตุอาจเกิดจากอาจารยผูสอนทําการสอนไมดึงดูดใจ
เทาท่ีควร มีสื่อการสอนหรือกิจกรรมนอย บรรยากาศในการเรียนไมเอ้ือตอการเรียนการสอน นักศึกษาไมเห็นความสําคัญของวิชา
กฎหมายในชีวิตประจําวัน หรืออาจมาจากปจจัยตัวของนักศึกษาเอง เปนตน 

จากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาสาเหตุการไมสนใจเรียน
วิชากฎหมายในชีวิตประจําวันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพ่ือใหทราบสาเหตุท่ีชัดเจน
และใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาและเปนขอสนเทศสําหรับครูผูสอนท่ีพบปญหาสาเหตุเชนเดียวกันตอไป 
 
2.  

 
งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาสาเหตุการไมสนใจเรียนในวิชากฎหมายในชีวิตประจําวันของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
2.1  

 ทฤษฎีการเรียนรู (learning theory) การเรียนรูคือกระบวนการท่ีทําใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถ
เรียนไดจากการไดยินการสัมผัส การอาน การใชเทคโนโลยี การเรียนรูของเด็กและผูใหญจะตางกัน เด็กจะเรียนรูดวยการเรียนใน
หอง การซักถาม ผูใหญมักเรียนรูดวยประสบการณท่ีมีอยู แตการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากประสบการณท่ีผูสอนนําเสนอ โดยการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนจะเปนผูท่ีสรางบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู ท่ีจะใหเกิดขึ้นเปน
รูปแบบใดก็ได เชน ความเปนกันเอง ความเขมงวดกวดขัน หรือความไมมีระเบียบวินัย สิ่งเหลานี้ผูสอนจะเปนผูสรางเงื่อนไข และ
สถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตองพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมท้ังการสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน 
(http://www.st.ac.th/av/learn_theo.htm) 
 

2.2  
 นักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ Burrhus F. Skinner เห็นวา พฤติกรรมการเรียนรูท้ังหลายของมนุษยนั้นเกิดจากรางกายเปนตัว

สั่งใหกระทําเพ่ือตอบสนองสิ่งเราหรือสถานการณท้ังหลาย โดย Skinner เรียกพฤติกรรมเชนนี้วา พฤติกรรมตอบสนองแบบจงใจ
กระทํา (operant behavior) นอกจากนี้ Skinner เห็นวา การเสริมแรงเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู โดยพฤติกรรมใดๆ ก็ตามถา
ไดรับการเสริมแรง พฤติกรรมน้ันมีแนวโนมท่ีจะเกิดซํ้าอีก สวนพฤติกรรมใดๆท่ีไมไดรับการเสริมแรง พฤติกรรมน้ันจะมีแนวโนมท่ี
คอยๆเลือนไป จนกระทั่งหายไปในที่สุด 

 ดังนั้น เม่ือตองการใหบุคคลเกิดการเรียนรูสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง ควรใหบุคคลนั้นเลือกแสดงพฤติกรรมตางๆ เองโดยไมมีการ
บอกหรือบังคับ แตเม่ือใดก็ตามที่บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรูตามท่ีตองการ จะตองมีการเสริมแรงพฤติกรรมนั้นโดยทันที 
เพ่ือใหบุคคลเกิดการเรียนรูพฤติกรรมนั้นวาเปนพฤติกรรมการเรียนรูท่ีถูกตองหรือแกปญหาไดถูกตองแลว (เติมศักด์ิ คทวณิช, 2549, 
หนา 178 - 179) 

 
2.3  
 ความพรอมในการเรียน หมายถึง สภาวะทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญาของผูเรียนท่ีเอ้ือใหผูเรียนสามารถเกิด

การเรียนรูไดดี ความพรอมเกิดข้ึนไดสองทาง คือ 
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5.2  
 5.2.1 ผูสอนควรจัดกิจกรรมการแสดงละครเกี่ยวกับกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานและเปนการจูงใจใหผูเรียนสนใจ

เรียนมากขึ้น 
 5.2.2 ชวงเวลาในการเรียนการสอนวิชากฎหมายเปนสิ่งท่ีผูสอนตองคํานึงถึง ถาเปนการเรียนในตอนบาย ควรเสริมดวย

กิจกรรมมากกวาที่สอนโดยการบรรยายเพียงอยางเดียวเพ่ือใหไมเกิดอาการงวงงุนในขณะเรียน 
 5.2.3 การเลือกสื่อในการสอนนั้น นอกจากการฉายภาพน่ิงประกอบการสอน ผูสอนอาจนําภาพยนตรสั้นๆท่ีนาสนใจและมี

ความเกี่ยวของกับวิชานั้นๆมาใชรวมในการสอนดวย แตท้ังนี้ท้ังนั้น สื่อและอุปกรณตางๆในชั้นเรียนตองเอ้ืออํานวยตอกิจกรรม
เหลานี้ดวย 

 5.2.4 หลังจากจบการเรียนการสอนแลว ผูสอนควรเหลือเวลาในชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษาแขงขันตอบปญหาในสิ่งท่ีเรียนไป
ในวันนั้น พรอมท้ังใหรางวลัตามความเหมาะสมและโอกาส 
 
6.  
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4.  
 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคในการวิจัย สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ดานสื่อการสอน  
 สื่อการสอนตางๆที่มีอยูในชั้นเรียน เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยายเสียง และสื่อการสอนท่ีผูสอนจัดเตรียม

มานั้นมีความพรอมดีอยูแลว ไมเปนอุปสรรคตอการเรียน 
 สวนสื่อการสอนประเภทหนังสือท่ีใชประกอบการเรียนการสอนนั้น กลุมตัวอยาง 46.4 % เห็นวาควรเพิ่มเนื้อหาดาน

กระบวนการดําเนินการทางกฎหมาย เชน เม่ือเกิดคดีความขึ้น ควรปฏิบัติตนอยางไร จะตองดําเนินการอยางไร นอกจากน้ี กลุม
ตัวอยาง 50% เห็นควรเพ่ิมเนื้อหาดานกระบวนการภายหลังคดีเสร็จสิ้นแลว เชน การชดใชคาเสียหายแกเหย่ือ การบังคับคดี เปนตน 
และกลุมตัวอยาง 60.7% เห็นวาเนื้อหาในหนังสือควรมีเนื้อหาท่ีผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับสาขาวิชาท่ีกลุมผูเรยีนศึกษาอยู
ได  

 2. ดานบรรยากาศในชั้นเรียน 
 กลุมตัวอยาง 35.7% เห็นวา เวลาเรียนในชวงบายเปนชวงเวลาที่ไมเหมาะสมกับการเรียนวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน  

และ 42.9% เห็นวา เวลาท่ีใชในการเรียนวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน ไมควรเรียนเกิน 1.30 ชั่วโมง 
 สวนบรรยากาศในหองเรียน เชน แสงสวาง ความเงียบสงบ ขนาดของหองเรียน กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวามีความพรอมดี

อยูแลว ไมสงผลกระทบตอความสนใจในการเรียน 
 3. ดานผูสอน 
 วิธีการสอนของผูสอนดวยการบรรยาย หรือความรูของผูสอนไมเปนสาเหตุท่ีทําใหผูเรียนไมสนใจเรียนวิชากฎหมายใน

ชีวิตประจําวัน แตกลุมตัวอยาง 53.6% เห็นวาการบรรยายโดยฉายภาพนิ่งอยางเดียวไมเพียงพอ ผูเรียนตองการใหมีการเพิ่มกิจกรรม
ในระหวางเรียน เพ่ือเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจเรียนมากข้ึน 

 4. ดานผูเรียน 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอวิชากฎหมายในชีวิตประจําวันในระดับปานกลางคอนไปทางนอย โดยกลุมตัวอยางระดับ

ปานกลางและนอยมีระดับเปอรเซ็นตท่ีเทากัน คือ 28.6%  มีคาเฉลี่ยท่ี 2.53 ซ่ึงจัดอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ี กลุมตัวอยาง
เห็นดวยท่ีใหวิชากฎหมายในชีวิตประจําวันเปนวิชาบังคับตอไปรอยละ 39.3%  และจากการสังเกตของผูวิจัย พบวา เวลาเรียน
ในชวงบายเปนเหตุใหผูเรียนไมสนใจเรียนเมื่อเทียบกับหมูเรียนอื่นในวิชาเดียวกันที่เรียนในชวงเชา อีกท้ัง อุปกรณการสื่อสารเปน
อุปสรรคตอการเรียนการสอนอีกดวย 

 
5.   
 
5.1   
 5.1.1 การจูงใจเปนเครื่องมือสําคัญท่ีผลักดันใหบุคคลปฏิบัติ กระตือรือรน และปรารถนาที่จะรวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือลด

ความตึงเครียดของบุคคล ดังนั้น  กิจกรรมการเรียนการสอนจึงตองอาศัยการจูงใจ โดยผูสอนจะตองทําความเขาใจลักษณะความ
ตองการของผูเรียน แลวจึงพิจารณากิจกรรมการเรียนท่ีจะจัดใหสอดคลองกัน  

 5.2.2 ความตองการทางกาย อารมณ เปนแรงจูงใจท่ีสําคัญตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจึงควรหาทาง
เสริมแรงหรือกระตุนโดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการเหลานั้น  

 5.2.3 การเลือกสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ และความพึงพอใจของผูเรียน
จะเปนกญุแจสําคัญท่ีทําใหกระบวนการเรียนรูประสบความสําเร็จไดงาย มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนเพิ่มขึ้น  

 5.2.4 ผูสอนควรพิจารณาสิ่งลอใจหรือรางวัล รวมท้ังกิจกรรมการแขงขัน ใหรอบคอบและเหมาะสมเพราะเปนแรงจูงใจท่ีดี  
โดยคํานึงถึงสถานการณและวิธีการดวย  
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 The board of  drum length, have one of the village by own parishes. This district will have unstable 
employment. Or have the staff to know the musicians will gather  in the village show. The drum diameter is in 
the way of life it well be appreciated, even though the drums are always a long season, but did not live to 
dance to younger generations. The results of this research is part of the evidence in writing to the identity of 
the user in the long drum dance will follow. 
 
Keyword: long drum, respect  dance, long drum dance  
 
 
1.   ชุมชนโพหัก  เปนชุมชนเกาแกชุมชนหนึ่งของอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณของตนเอง ท้ังดานภาษา  ศิลปหัตถกรรม  และวรรณกรรมพ้ืนบาน การละเลนพ้ืนบาน อาหาร และกีฬา เชน       
การแขงเรือยาว เปนตน  การละเลนพ้ืนบานสามารถบอกไดถึงความเปนมาของสังคมนั้น ๆ   ขนบธรรมเนียมประเพณี  และ
วัฒนธรรมของชุมชนโพหัก  ไดสืบทอดกันลงมาชานานจากบรรพชนหลายชั่วอายุคน  จนเปนเอกลักษณประจําทองถ่ินโพหัก  วัฒนธรรม
ประเพณีของชาวโพหักในแตละเทศกาล  ไดปรับปรุงใหเขากับวิถีชีวิตและความเปนอยูท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันรํากลองยาว  
เปนการแสดงท่ีชาวโพหักนิยมนํามาแสดงในงานฉลองเทศกาลตาง ๆ   รวมไปกับการรําโทน เนื่องจากใชเคร่ืองดนตรีในการแสดง
ประเภทเดียวกัน  ซ่ึงมักจะนิยมแสดงกันในฤดูเทศกาลตาง ๆ  เชน  วันปใหม  วันสงกรานต ฯลฯ  กลองยาวของชาวโพหัก                
มีเอกลักษณเฉพาะเปนของตนเองคือมีการรําไหวครูกอนการแสดงโดยใชผูหญิงเปนผูรํา  มีทาทางการรําท่ีแสดงท้ังความออนชอยและเขมแข็ง 
ในการรําผูแสดงจะสะพายกลองยาวประกอบการรําไหวครูดวย  โดยผูชายเปนผูตีกลองประกอบจังหวะไมไดเปนผูแสดงรวมดวยซ่ึงแตกตาง
จากการรําในทองถ่ินอ่ืน ผูแสดงท่ีมีความสามารถเปนผูสูงอายุ ทาทางประกอบการรํากลองยาวของชาวโพหักอาจกรอนจากเดิมและสูญ
หายไปได เนื่องจากเยาวชนในพื้นท่ีไมใหความสนใจในการสืบทอด กลุมผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและรวบรวมเปนหลักฐาน  
เนื่องจากศิลปะสามารถพัฒนาไปตามความเจริญของสังคมแตละยุค  หากไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  เราก็อาจไม
ทราบความเปนมาของทารํา  การบรรเลงเพลงและจังหวะกลองยาวของเดิมในแตละวาระ ในอดีตได   

จากการคนควาของผูวิจัยพบวา การรํากลองยาวเปนการละเลนที่มีแพรหลายในภาคกลาง  มีขนบและวิธีการแสดงแตกตางกันไป
ตามความนิยมของแตละชุมชน   การรํากลองยาวที่อยูในวิถีชีวิตของชุมชนโพหักมีรูปแบบการแสดงท่ีแตกตางและมีเอกลักษณ
เฉพาะพ้ืนท่ี ท้ังยังไมมีการบันทึกทารําและการศึกษาทํานองดนตรีมากอนกลุมผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษารวบรวมขอมูล  การรํากลอง
ยาวในวิถีชีวิตของชาวโพหัก   ไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือประโยชนในการศึกษา และการเรียนรูของผูสนใจวัฒนธรรมการรํากลอง
ยาวเพ่ือนําความรูไปพัฒนา  และสามารถสรางองคความรูเก่ียวกับทองถ่ินไดในอนาคต 

2.   การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาทารํา  จังหวะดนตรีท่ีใชประกอบการรํากลองยาวของชาวโพหัก  
การถายทอดทารํา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนโพหัก เพ่ือนําเสนอจุดเดนของการใชภาษาทารําในการแสดงกลองยาว   นําเสนอใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะหโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
    2.1   
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารเพ่ือสรางกรอบแนวคิดในเรื่องวัฒนธรรมเพลงพื้นบานโพหัก  ทารําประกอบจังหวะกลองยาว 
องคประกอบของการวิเคราะหทารํา  
ขั้นตอนท่ี  2  การศึกษาภาคสนาม เปนการเก็บขอมูลตามกรอบแนวคิดในข้ันตอนท่ี 1 ดวยการสัมภาษณจาก ผูแสดง นักดนตรี ผูชม ผูวาจาง
และจากผูอาวุโสในชุมชน รวมทั้งเจาอาวาสวัดในชุมชน  เพ่ือใหไดขอมูลการรํากลองยาวของชุมชนโพหัก  วัฒนธรรมการรําประกอบกลองยาว 
ขั้นตอนท่ี  3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมการละเลนกลองยาวโพหัก ท่ีเปนกลุมเปาหมาย  จากโอกาสในการแสดง และจาก
การรําโดยแบงประเภทของทารํากลองยาว ดวยการวิเคราะหทารํา ความหมายของทารําท่ีใชประกอบการรํา  เชน  ทารําในการไหวครู  ทารํา
ดําเนินทํานอง  และทารําลา เปนตน   
ขั้นตอนที่  4   การนําเสนอขอมูล อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะในประเด็นท่ีศึกษา  ใชทฤษฎีในการวิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธ
ของภาษาทารํา กับจังหวะดนตรี วิเคราะหทารํากับจังหวะกลอง โดยใชหลักการวิเคราะหการเคล่ือนไหวรางกายตามแนวคิดและ
ทฤษฎีของตะวันตก สรุปไดดังนี้ 
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Abstract 
The study of long drum dance in lifestyle at Pohug. Aimed to investigate the history and examine the 
evolution highlights for the purpose. Study of the long drum dance at Pohug, and analyze the motion of 
the drum dance by the length of the fracture. To show highlight of long drum dance at Pohug. This research 
is qualitative research. 
 The research show that  the long drum dance  have only alderly people the dance afther dance 
band, but they don’t dance the dance patterns of the elderly. The drum dance before people with respect. 
And  dancing drums, a beautiful and different dance drum elsewhere divided into respect the dance 20 
postures and dance drum 20 postures. Both dance have same basic 22 postures and different stance 7. Beast 
the drum is a 4-stroke is a “one bom” “three bom” “bom spike” and “end rhythm”. 

รํากลองยาวในวิถีชวีิตชาวโพหัก 
Longdrum Dance in lifestyle at Pohug  

 
 

ผูชวยศาสตราจารยพจนีย  กงตาล1
,ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิลปชัย  กงตาล2

  
 

1   
  

Pocharnee_k@hotmail.com  
2  

  
 kongtaln@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

Abstract 



486 “75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

487“75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012
The 4rd NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 12 – 13 July 2012 

 

4 | “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” 
 

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อประเทศไทยเปดรับคนจีนใหเขามารับจางขุดคลอง ก็ใหตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นท่ีท่ีเปดใหมเปนกลุม ๆ  
ชาวตางชาติในบริเวณนี้จึงมีอยูถึง  11  กลุม   ไดแก  มอญ (ทวาย ตะนาวศรี)   มอญ (หงษาวดี)   ลาวโซง– ไทยทรงดํา ลาวเวียง–              
ลาวเวียงจันทร  ลาวเหนือ-ลาวลานนา   เขมร (เสียมราฐ  พระตะบอง)  จีนแคะ(ฮักกา)   จีนใหหลํา จีนกวางตุง   จีนฮกเกี้ยน 

นงรัตน  พยัคฆันตร (2531, หนา 361-362) กลาวถึงท่ีตั้งเมืองราชบุรีในสมัยรัตนโกสินทรวา  พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย โปรดเกลาฯใหยายตัวเมืองเดิมที่สรางสมัยขอมเรืองอํานาจมาอยูฝงตะวันออกแทนตัวเมืองท่ีสรางใหมมีกําแพงกออิฐถือ
ปูน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว    แผนดินวางเวนจากการศึกกับพมา เนื่องจากพมาไดตกเปนเมืองข้ึนของ
อังกฤษ  พระองคทรงใหยายตัวเมืองมาตั้งอยูฝงตะวันตกดังเดิม  เนื่องจากมีพ้ืนท่ีกวางขวางมากกวาฝงตะวันออก  จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของราชบุรี ทําใหทราบวา ราชบุรีเปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร   ท่ีมีความสําคัญในฐานะเปนเมืองท่ีมี
ความรุงเรืองมาพรอม ๆ กับอาณาจักรทวารวดี   เปนเมืองท่ีมีโบราณวัตถุคือซากเมืองโบราณที่คูบัว และเปนเมืองหนาดานในฐานะ
เปนสถานท่ีพักกองทัพเมื่อยามมีศึก และเปนสถานท่ีสยบทัพในศึกเกาทัพซ่ึงเปนการรบกับพมาครั้งสุดทายกอนท่ีพมาจะตกเปน
เมืองข้ึนของอังกฤษ   นอกจากจะเปนเมืองสําคัญในฐานะเมืองท่ีมีโบราณวัตถุแลว ราชบุรียังเปนเมืองท่ีอดีตบูรพกษัตริยถึงสอง
พระองคไดเคยทรงมาประทับในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช        ทรงกอบกูบานเมือง    ไดเคยมารวบรวมชาวเมืองราชบุรี
ไปรวมรบและใชพ้ืนท่ีนี้เปนสถานท่ีรวมพล  นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงเคยมาดํารงตําแหนง
หลวงยกบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงธนบุรีดวย 

อภัย นาคคง ( 2536, หนา 13-14)   กลาวถึงประวัติศาสตรโพหักวา  เปนดินแดนท่ีมีผูคนอาศัยอยูกันมาต้ังแตยุคกอน
ประวัติศาสตร    เปนแหลงขุดคนทางโบราณคดีท่ีสําคัญ และไดชื่อวาเปนแหลงอารยธรรมกอนประวัติศาสตรท่ีอยูใกลทะเลมากท่ีสุดใน
ปจจุบัน  และเช่ือวาคนในยุคกอนประวัติศาสตรท่ีโพหักเปนผูสรางอารยธรรมข้ึนมาในโลกซีกตะวันออก   เชนเดียวกับมนุษย   กอน
ประวัติศาสตรท่ีบานเกากาญจนบุรี  หรือที่บานเชียงอุดรธานี  เนื่องจากมีการคนพบแหลงอารยธรรมยุคดึกดําบรรพในพ้ืนท่ีชุมชนโพหักท่ี
โคกพลับ  ในทุงนาหมู  4  เม่ือเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2520  ในการขุดคลองสงน้ําเชื่อมตอคลองโพหักกับคลองตากแดดเสนทางคลองสงน้ํานี้
ตัดเขาไปในเนื้อที่โคกพลับเนินรางซ่ึงไมมีรองรอยวาจะเปนแหลงอารยธรรม  เม่ือมีการขุดคนพบ โครงกระดูกมนุษยและเครื่องปนดินเผาโดย
กํานันโพหัก และรายงานตอกรมศิลปากรจึงทําใหเกิดการขุดคน  และศึกษาทางโบราณคดีขึ้นท่ีตําบลโพหัก  

      การเลนกลองยาวของชาวโพหักในปจจุบันถือเปนเอกลักษณของตําบลโพหัก   และเปนประเพณีท่ีจะตองมีขบวนกลองยาวแห
ไปรอบหมูบานท้ัง 11 หมูของตําบลโพหักในวันตรุษสงกรานต รวมไปกับขบวนแหสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําตําบล  ท่ีมีรูปปนเจาอาวาส 3 
องคของวัดใหญโพหักที่ลวงลับไปแลว  รูปปนพอปูและดอกไมพอปู  เพ่ือใหชาวโพหักไดสรงนํ้าในวันสงกรานตเปนการรวมชาวโพหัก
ทุกรุนใหกลับบานเพื่อมารวมงานในวันที่ 13 เมษายน ของทุกป  การรํารวมไปกับขบวนกลองยาวของชาวโพหักจึงเปนการแสดง
ความเคารพตอสิ่งท่ีตนนับถือ  และทําใหเกิดความสมัคสมานสามัคคีในชุมชน  ในเทศกาลรื่นเริงตาง ๆ ในชุมชนโพหักจึงมีการเลน
กลองยาวรวมดวยทุกกิจกรรม  ดวยอุปนิสัยของชาวโพหักเปนคนรักพวกพองและมีอุปนิสัยชอบความสนุกสนานเม่ือไดยินเสียงกลอง
ยาวก็จะพากันไปดูไปชมการเลนกลองยาว ณ สถานท่ีนั้น ๆ   

      ปจจุบันโพหักมีคณะกลองยาวเพียงคณะเดียว  โดยมีท่ีรวมอยูท่ีบานผูใหญชัยนาม    สังขเขียว  เม่ือมีงานก็จะรวมผูมี
ความสามารถในการตีกลองยาวมารวมวงแสดง  หรือเม่ือมีการแกบนพอปูก็จะใชการตีกลองยาวและรํากลองยาวเพื่อเปนการบูชา  
ชาวบานก็จะมารวมชมและและรวมสนุกสนานไปกับการแสดงนั้น  การถายทอดความรูเร่ืองการตีกลองยาวจึงเกิดการเรียนรู
แลกเปลี่ยนกันในขณะบรรเลงน้ันเอง  เพราะภายในคณะจะมีผูตีกลองหลักซ่ึงถือเปนพระเอกของวงเปนผูตีนํา และกํากับจังหวะ ผู
บรรเลงคนอ่ืน ๆ ภายในวงก็จะเรียนรูท่ีจะปรับจังหวะการตีตามไปดวย  

      จังหวะกลองยาวที่ใชในการบรรเลงมี 4 จังหวะ คือ “บอมเดียว”“สามบอม”“บอมขัด” และ“กระสวนจังหวะจบ”ปจจุบันคณะ     
กลองยาวท่ีโพหักมีเพียงหนึ่งคณะเปนของผูใหญบานหมู 2 ตําบลโพหัก อําเภอบางแพ เม่ือมีการวาจาง หรือมีงานนักขัตฤกษจึงจะ
รวบรวมนักดนตรีในหมูบานมารวมแสดง กลองยาวจึงอยูในวิถีชีวิตของชาวโพหักในเทศกาลงานบุญตาง   
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    2.2.  การเคลื่อนไหวรางกายของลาบาน (Labanotation) มี 8 ประการ [ชมนาด  กิจขันธ, 2541, หนา 1-2] 
ดังนี้ 
1. ทิศจุดหมายปลายทาง (Direction Destination) เปนการพิจารณาการทิศทาง การเคล่ือนไหวของทาทางวาไปทางใด  
2. อิริยาบถ (Motion) เปนการวิเคราะหการเคล่ือนไหวจากอิริยาบถหนึ่งไปอีกอิริยาบถหนึ่งอยางอิสระ  
3. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Anatomical Change) เปนการพิจารณาการเคลื่อนไหวของขอตอของรางการ เชน หัวไหล 
ขอมือ สะโพก หัวเขา  
4. การวาดเปนภาพ (Visual Design) เปนการวาดภาพแทนการบรรยายการเคลื่อนไหวบนเวที  
5. สัมพันธภาพ (Relationship) เปนการวิเคราะหระหวางผูแสดงตอผูแสดง หรือระหวางผูแสดงกับการใชอุปกรณ  
6. จุดกึ่งกลางของน้ําหนัก (Center of Weight Balance) เปนการวิเคราะหการทรงตัว  การถายโอนน้ําหนักในแตละทวงทา  
7. พลวัต (Dinamics) เปนการวิเคราะหพละกําลังในการขับเคลื่อน ระยะเวลาในการเคลื่อนไหวรางกาย  
8. การกําหนดจังหวะ (Rhythmic Pattern) เปนการวิเคราะหการเคลื่อนไหวท่ีตอบสนองตอเสียงดนตรี  
     ท่ีไดตามประเด็นตามกรอบแนวคิด  และวัตถุประสงคในการวิจัย วิเคราะหโดยใชสามัญลักษณะของการฟอนรําของ
ไทย ของหมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ  ปราโมช โดยดูจาก  การทรงตัว การกดทับหนา การต้ังศีรษะ  การยืดยุบ  การเย้ืองกราย  การกด
เกลียวขาง  ท่ีเปนเอกลักษณของการรําไทย 

    2.3  
พรชัย  สุจิตต (2536, หนา 63-73) ไดศึกษาสภาพภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรี  และพบรองรอยวา  บริเวณนี้เคยเปนท่ี

อาศัยของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรมากอนเพราะเปนดินแดน  ท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับการตั้งถ่ินฐาน 5 ประการ คือ  มีพ้ืนที่
เปนภูเขาสูงชัน คือเทือกเขาตะนาวศรีมีที่ดอนคอนขางราบ  มีที่ราบลุม  และมีที่ราบลุมที่น้ําทะเลขึ้นถึงจึงทําใหมีการคนพบ
หลักฐานในการทํามาหากิน  เชน   เคร่ืองมือหินกะเทาะที่ใกลถ้ําเขางู และทําใหมีการสํารวจตอมาอยางตอเนื่อง 

พัชรินทร  ศุขประมูล (2534, หนา 121) กลาวถึงเมืองราชบุรีในฐานะเปนเมืองหนาดาน มีเจาเมืองชั้น พระยาปกครอง และ
เปนสถานที่รวมพลเพ่ือปองกันพระนครมาต้ังแต  สมัยพระมหาจักรพรรด์ิแหงกรุงศรีอยุธยา ท่ีโปรดเกลาใหเจาเมืองราชบุรีพรอมกําลัง
พลมารักษาคูเมือง  และปอมประตูกําแพงเมือง  และในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกอนที่จะทรงทําสงครามยุทธหัตถีในป พ.ศ. 
2135  พมายกทัพมาทางดานเจดียสามองค  ทรงโปรดเกลา ใหพระยาอมรินทรฤๅไชยเจาเมืองราชบุรีคุมพล 500 คน ไปปลนเสบียงใน
ลักษณะกองโจร  ในป พ.ศ. 2203  ทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยาจักรีเกณฑทัพหัวเมืองทางปากใตเพ่ือเขารวมกับทัพหลวง   พระยาราชบุรี
ไดยกทัพรวมเปนกองหนุนและขับไลพมาไดสําเร็จ                                                                                                                    

ประพิณ  ออกเวหา (2525, หนา 1-2)  กลาวถึงหลักฐานทางโบราณวัตถุแสดงถึงเมืองราชบุรีวา เปนเมืองที่เกิดในยุค
เดียวกับเมืองนครปฐม   ท่ีมีความเจริญมาตั้งแตสมัยพระสมณฑูตของพระเจาอโศกมหาราช เดินทางมาเผยแผพระศาสนากอนที่ขอม
จะเขามามีอํานาจในภูมิภาคนี้พอ ๆ กับดินแดนนี้มีชุมชนใหญอยูที่ตําบลคูบัวทั้งยังมีซากเมืองโบราณสมัยทวารวดีปรากฏใหเห็น
ในปจจุบัน  เมื่อขอมเขามามีอํานาจจึงไดยายเมืองจากบริเวณคูบัวมาอยูใจกลางเมืองบริเวณวัดมหาธาตุ  หลักฐานของขอมคือ
องคพระปรางควัดมหาธาตุ  หลังจากนั้นเมื่ออาณาจักรสุโขทัยรุงเรือง    เมืองราชบุรีก็ตกอยูในอํานาจของสุโขทัย  โดยเมืองราชบุรีมี
ฐานะเปนเมืองขอบขัณฑสีมา  ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพอขุนรามคําแหงมหาราชเมื่อสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง
พระเจาอูทองทรงตั้งราชธานีขึ้นใหมที่กรุงศรีอยุธยา  เมืองราชบุรีก็ตกเปนเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา และเปนเมืองหนาดาน
เนื่องจากอยูติดชายแดนพมา  ท้ังเปนทางผานและเปนสมรภูมิในการรบและเปนท่ีตั้งกองทัพ   ตั้งแตศึกสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัย
ตนกรุงรัตนโกสินทร  เมื่อเสร็จศึกบานเมืองเสียหาย    ทําใหตัวเมืองตกอยูในสภาพเปนเมืองราง  เนื่องจากประชาชนหลบหนี
ภัยสงคราม  ในคราวสงครามเกาทัพเมื่อตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงเสด็จมา
บัญชาการทัพท่ีทุงเขางูและสามารถปราบทัพพมาที่ตั้งคายอยูที่ทุงเขางูลมตายและแตกทัพพายไป  พื้นที่นี้จึงปราศจากศึกจากพมา
นับแตนั้นมา 

ตัวเมืองราชบุรีเดิม  อยูทางฝงตะวันตกแมน้ําราชบุรี (แมกลอง)  มีเนินดินซ่ึงเปนกําแพงเมืองเกา  และคายคูปรากฏอยู     
เนื่องจากเปนท่ีต้ังรับทัพพมามาท้ังครั้งกรุงศรีอยุธยา   กรุงธนบุรี และ กรุงเทพฯ  ปจจุบันเรียกเมืองเกานี้วา “คายหลุมดิน” เปนตําบลหน่ึง
ในอําเภอเมือง    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช องคปฐมกษัตรยแหงราชวงคจักรี  ทรงเคยดํารงตําแหนงหลวง
ยกกระบัตรเมืองราชบุรีมากอน  เม่ือเขาไปถวายตัวรับราชการในสมัย    พระเจาตากสินมหาราช   ทรงนําเพ่ือนรวมทัพชาวราชบุรี
เขาไปถวายตัวดวยจํานวนมาก  เม่ือเสวยราชยแลวเชลยศึกที่กวาดตอนมาไดทรงใหมาตั้งถิ่นฐานอยูกับแมทัพนายกองของพระองค   
เพ่ือสะดวกแกการควบคุมดูแล  แมกระท่ังในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระ
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 คือ ใหกํา มือขวาแลวตีลงบน
กึ่งกลางหนากลองบริเวณท่ีติดขาวสุกผสมขี้เถา 
หรือเรียกวาจากลอง เม่ือตีแลวใหผูตียกมือข้ึน
เล็กนอยจากหนากลองทันที เพ่ือชวยใหเกิดเสียง
ดังกังวาน 
 

  

      การรํากลองยาวที่ตําบลโพหักมี 2 ลักษณะ คือ รําไหวครูกอนการแสดง และรําประกอบกลองยาว  ท้ังสองลักษณะใชผูหญิงเปน
ผูแสดง  ไมมีผูชายรํา  การรําท้ังสองลักษณะมีทารําท่ีแตกตางกันอยู 7 ทา จําแนกเปนตารางไดดังนี้ 
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     กระสวนจังหวะเพลงบอมเดียว 

 

 

     กระสวนจังหวะเพลงบอมเดียว    

 

 

      

     กระสวนจังหวะเพลงสามบอม    

 

 

 
       
      “ ” 
 

 

 

   ภาพแสดงการตีกลองในเสียงตาง ๆ  

 

 

 คือ เสียงกลองยาวท่ีใชฝามือจนถึง
ปลายนิ้วตีลงไปบนหนากลอง ตีโดยกดมือขวาลง
ไปท่ีหนากลอง ในขณะท่ีตีตองใหมือแนบติดหนา
กลอง 
 

 

 คือ เสียงที่เกิดจากการตีเปดมือโดย
ใชมือขวาบริเวณโคนนิ้วถึงปลายนิ้วโดยใชนิ้วท้ังสี่ 
ตีลงท่ีบนหนากลองยาวบริเวณระหวางขอบกลอง
กับกึ่งกลางหนากลอง เม่ือมือตีกระทบหนากลอง
แลวเปดมือขึ้นทันที 
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 1 จะเห็นวาทารําในทาไหวครู มีทารําในการแสดงเหมือนกันเจ็ดทา คือ ทามือแบปลอยขางลําตัว ทาวงบน ทาวงกลาง 
ทาวงลาง ทาวงหนา ทามือแบแนบลําตัว (สาย) ทามือแบปลอยดานหลัง  สวนทาท่ีไมเหมือนกันมีสี่ทาคือ ทาไหว ทามือแบปลอย
ดานขาง (นางนอน)  ทามือแบปลอยดานหนา  และทาอาย 

 2   

   
1 ทาจีบหงาย ทาจีบหงาย 
2 ทาจีบควํ่ามวนปลอยเปนมือแบ ทาจีบคว่ํามวนปลอยเปนมือแบ 
3   ทาจีบตะแคงมือ (กราย) ทาจีบตะแคงมือ 
4   ทาจีบหลัง ทาจีบหลัง 

 2 จะเห็นวาทารําไหวครู และทารํากลองยาวใชกิริยามือจีบเหมือนกันทุกทา   

 3   ( ) 

   
1 ทาสายมือพลิกทอนแขน ทาสายมือพลิกทอนแขน 
2 ทามือแบเหยียดแขนตึงขางตัว ทามือแบเหยียดแขนตึงขางตัว 

 3  จะเห็นไดวาทารําไหวครู และทาราํกลองยาวใชการเคลื่อนไหวของแขนเหมือนกันทุกทา   

 4  (   ) 

   
1 โยกตัวขณะรํา - 
2 เบี่ยงลําตัวขณะรํา เบี่ยงลําตัวขณะรํา 
3 กดเกลียวขาง กดเกลียวขาง 
4 กดไหลซาย-ขวา กดไหลซาย-ขวา 
5 โนมตัวไปขางหนา โนมตัวไปขางหนา 
6 เอนตัวไปดานหลัง เอนตัวไปดานหลัง 
7 ยอเขาขณะรํา ยอเขาขณะรํา 

 4 จะเห็นไดวาทารําไหวครู และทาราํกลองยาวใชการเคลื่อนไหวของลาํตัวเหมือนกันอยูหกทา  คือ ทาเบี่ยงลําตัวขณะรํา  
ทากดเกลียวขาง  ทากดไหลซาย-ขวา  ทาโนมตัวไปขางหนา  ทาเอนตัวไปดานหลัง  และทายอเขาขณะรํา   ตางกันท่ีการราํกลองยาว  
ไมมีทาโยกตัวขณะรํา  

 5      -    

   
1 ยํ่าอยูกับที่ ยํ่าอยูกับที่ 
2 กาวเดินยืดยุบ กาวเดินยืดยุบ 
3 กาวไขว กาวไขว 
4 เดินเรียงเทา - 
5 ถายน้ําหนักเทาหนา - หลัง ถายน้ําหนักเทาหนา - หลัง 
6 ยกหนาไขว (ทาถองกลอง) ยกหนา 
7 กระดกหลัง - 
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                             ภาพที่ 1-7 ทารําไหวครู                                                                 ภาพที่ 1-7 ทารํากลองยาว 
    จากทารํากลองยาวของชาวโพหัก ท้ังการรําไหวครู และการรํากลองยาว สามารถวิเคราะหในรูปแบบตารางโดยแบงออกเปน  
8  ลักษณะ คือ 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบ การใชมือแบและวง 

   
1   ทามือแบปลอยดานขางลําตัว (โลมกลอง) ทามือแบปลอยดานขางลําตัว 
2   ทาไหว - 
3   ทาวงบน ทาวงบน 
4   ทาวงกลาง ทาวงกลาง 
5   ทาวงหนา ทาวงหนา 
6   ทาวงลาง ทาวงลาง 
7   - ทามือแบปลอยดานขาง (นางนอน) 
8 ทามือแบแนบลําตัว (สาย) ทามือแบแนบลําตัว (สาย) 
9 ทามือแบปลอยดานหลัง ทามือแบปลอยดานหลัง 
10 ทามือแบแตะแกม (อาย) - 
11 - ทามือแบปลอยลงดานหนา 
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  5   จะเห็นไดวาทารําไหวครู และทารํากลองยาวใชเทาขณะรําเหมือนกันอยูหาทาคือ ทายํ่าอยูกับที่  ทากาวเดิน  ทายืด
ยุบ  ทากาวไขว  ทาถายน้ําหนักเทาหนา – หลัง  ทายกหนา  ตางกันท่ีการรํากลองยาวไมมีทาเดินเรียงเทา และมีทากระดกหลัง ในทา
ถองกลอง  

 6        

   
1 เอียงซาย-ขวา เอียงซาย-ขวา 
2 เงยหนา เงยหนา 
3 กมหัว กมหัว 

  6  จะเห็นไดวาทารําไหวครู และทารํากลองยาวใชการเคล่ือนไหวของศีรษะ  เหมือนกันทุกทา  ท้ังการเอียง การกมหนา  
และเงยหนา   

 7       
 

   
1 ผูรํามีทารําเกี่ยวของกับอุปกรณโดยตรง - 
2 ผูรําใชอุปกรณประกอบการรํา (ตี) - 
3 - ผูรํารําเขาคูกับผูแสดงดายการจับมือ 

 7  จะเห็นไดวาทารําไหวครู และทารํากลองยาวมีสัมพันธภาพระหวางอุปกรณ และผูรําดวยกัน  แตกตางกันทุกขอ  
เพราะทารําไหวครูผูรํามีอุปกรณในการรําเปนหลัก  สวนรํากลองยาวผูรํามีทาทางในการรําอิสระ  เม่ือจะจบเพลงจึงจะมีสัมพันธภาพ
กับผูรําดวยการจับมือเดินข้ึน และเดินลง 

 8    

   
1 รําในจังหวะบอมเดียว รําในจังหวะบอมเดียว 
2 รําในจังหวะสามบอม รําในจังหวะสามบอม 
3 รําในกระสวนจังหวะจบ รําในกระสวนจังหวะจบ 

  8  จะเห็นไดวาทารําไหวครู และทารํากลองยาววามีการเคล่ือนไหวตอบสนองกับจังหวะหรือทํานองดนตรีเหมือนกันทุก
จังหวะ  ในขณะที่ทารําไหวครูมีการรําเริ่มตนจากการโลมกลอง ก็จะใชจังหวะบอมเดียว  และการรํากลองยาวใชจังหวะบอมเดียว  
และจังหวะสามบอมในชวงกลาง  การไหวครูก็ใชจังหวะสามบอมในทาไหวครูชวงการรําทายืน  และใชกระสวนจังหวะจบในชวงทาย
กอนจบในทารําทาอาย  การรํากลองยาวใชกระสวนจังหวะจบในทาเขาคูเดินข้ึนและเดินลง 

      พบวาการรํากลองยาวของชาวโพหักในปจจุบัน มีแตผูสูงอายุเปนผูรํา ผูรํารุนหลังไมไดใชทารําตามแบบแผน

ท่ีผูสูงอายุรํา ทารํากลองยาวของชาวโพหักท้ังทารําไหวครู  และทารํากลองยาวมีความสวยงามและมีทาทางในการรําแตกตางจาก

การรํากลองยาวในทองถ่ินอ่ืน ๆ สามารถแบงทาทางในการรําออกเปน ทารําไหวครู 20 ทา และทารํากลองยาว 20 ทา ทารําท้ังสอง

ประเภทใชทารําพ้ืนฐานเหมือนกัน 20 ทา และทารําท่ีแตกตางกัน 7 ทา  

  ถึงแมชาวโพหักจะนิยมเลนกลองยาวในเทศกาลตาง ๆอยูเสมอ  แตยังไมมีการถายทอดทารําใหแกเยาวชนรุนหลัง  มีเพียง

เจาอาวาสวัดใหญโพหักพระอธิการสําเริง อาทโรเจาอาวาสองคปจจุบัน และประธานชมรมผูสูงอายุท่ีพยายามรวบรวมขอมูลดาน

วัฒนธรรมตาง ๆ ของโพหักไว เปนเอกสารและแผนบันทึกขอมูล หากจะใหการรํากลองยาวของชาวโพหักคงอยูตอ  ควรนําองค

ความรูเรื่องการรํากลองยาวของชาวโพหักสอดแทรกไวเปนบทเรียนทองถิ่น  ถายทอดใหแกเยาวชนในโรงเรียนของชุมชนโพหักตอไป 
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reading comprehension and reading speed of Thai at higher levels, both from the tests and surveys. 
Also, their opinions towards the reading activities were more positive after the experiment.  

 
Keywords: extensive reading, reading comprehension ability, reading speed, reading Thai 
 
 
1. บทนํา  แนวคิดสําคัญที่เปนกรอบในการสงเสริมการอานคือ สมมุติฐานดานขอมูลนําเขา (Input Hypothesis) และ 
สมมุติฐานดานความรัก (Affective Filter Hypothesis) ซ่ึงเสนอโดยคราเชน (Krashen, 1982)[1] หลักการของแนวคิดทั้งสอง
คือ คนเราสามารถรับรูภาษาไดโดยการเก็บเก่ียวภาษาในสภาพแวดลอมที่ไมเปนทางการ เปนลักษณะที่คลายคลึงกับวิธีที่เด็ก
เล็กพัฒนาภาษาในภาษาแม การรับรูภาษาจึงเกิดขึ้นอยางไมตั้งใจ โดยเฉพาะเม่ือคนเรามุงความสนใจไปที่ความหมาย ไมใช 
รูปแบบ หรือ  ตัวภาษา ตามทฤษฎีของคราเชน การรับรูอยางไมตั้งใจจะเกิดขึ้นไดตองมีสภาพแวดลอมบางอยางเอ้ืออํานวย น่ันคือ 
ผูเรียนตองไดรับขอมูลนําเขาที่เปนภาษาเปาหมายในปริมาณมาก (เชนการฟงหรืออานในปริมาณมาก) ภาษาที่ผูเรียนไดรับตอง
มีความหมาย มีความนาสนใจ มีความเก่ียวของกับผูเรียน ไมใชภาษาที่มีการลําดับโครงสราง   การเรียน และที่สําคัญตองเปน
การเรียนในสภาพแวดลอมที่ปราศจากความกดดัน  ลักษณะดังกลาวน้ีไมสอดคลองกับบริบทการเรียนการสอนในหองเรียนของ
สังคมไทย ซ่ึงสวนใหญมีรูปแบบการเรียนภาษาอยางเปนทางการ มีการสอนโครงสรางและรูปแบบภาษาอยางชัดเจนและมีการ
วัดผลประเมินผล นอกจากน้ีเน้ือหาที่ผูเรียนเขาใจอาจมีไมมากพอ เน่ืองจากบทเรียนส้ัน และเน้ือเรื่องอาจไมนาสนใจหรือไม
เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน หรือเน้ือเรื่องยากเกินไปเพราะผูเรียนแตละกลุมมักมีความสามารถหลากหลาย ทําให
ผูสอนไมสามารถเลือกบทเรียนที่เหมาะกับระดับความสามารถทางภาษาหรือความสนใจของผูเรียนแตละคนได รูปแบบการ
เรียนภาษาที่ผูเรียนตองเรียนไปตามเน้ือหาที่ผูสอนกําหนดเปนการจํากัดความกาวหนาทางภาษาของผูเรียนดวย จะเห็นไดวา
ผูเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาสูงมักมีการฝกภาษาเพิ่มเติมดวยตนเอง ซ่ึงการฝกภาษานอกหองเรียนน้ีอาจชวยใหผูเรียน
เก็บเก่ียวภาษาและมีพัฒนาการที่กาวหนายิ่งกวาผูเรียนที่เรียนในหองเรียนเพียงอยางเดยีว 

 การสงเสริมการอานแบบกวางขวาง (extensive reading) ซ่ึงเนนการอานหนังสือภาษาอังกฤษที่ผูอานสนใจเพื่อ
ความเพลิดเพลินหรือเพื่อความรูโดยหนังสือที่อานตองมีระดับภาษาที่ผูอานสามารถเขาใจได มีรูปแบบที่สอดคลองกับ       
แนวทางการพัฒนาภาษาตามสมมุติฐานดานขอมูลนําเขา การอานดวยตนเองจะเอ้ือใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางภาษา
ดวยตนเองโดยใชเวลาวางที่มีอยูไดงาย นอกจากน้ีผูสอนสามารถจัดกิจกรรมในหองเรียนเพื่อกระตุนใหมีการอานใหมากที่สุด 
แนวคิดในการจัดกิจกรรมรูปแบบน้ีมีผูสอนนําไปใชมากมายทั่วโลก ผลการวิจัยสวนใหญพบวา ส่ิงที่โดดเดนที่สุดจากการ
สงเสริมการอานแบบกวางขวางคือ ผูอานมีทัศนคติที่ดีตอการไดอานในบรรยากาศที่ไมตึงเครียด และมีความม่ันใจในการใช
ภาษามากขึ้น นอกจากน้ีการอานมากชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคําศัพท ไวยากรณ การ
อาน การเขียน เปนตน (Jacobs, et al., 2011: <http://...>)[2] การนําแนวคิดดังกลาวมาใชในประเทศไทยยังอยูในวงจํากัด
เพียงการพัฒนาภาษาอังกฤษ (Satitporn, 1995 [3]; Komindr, 2002 [4]; Tutwisoot, 2003 [5]; Liem, 2005 [6]; Kirin,  
2010 [7])  งานวิจัยทีใ่ชการอานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศมีจํากัด อยางไรก็ตามพบวางานวิจัยเก่ียวกับ
การสงเสริมการอานแบบกวางขวางเพื่อพัฒนาภาษาที่สองมีผลดีเชนกัน (Pilgreen & Krashen, 1993[9], Sims, 1996 [11], 
Lituanas, Jacobs & Renandya, 1999 [12], Bell, 2001[10])        

   ตั้งแตปพ.ศ. 2549 มีนักศึกษาจีนมาศึกษาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมหลายกลุม นักศึกษาสวนใหญ
มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยในระดับต่ําซ่ึงสงผลตอการเรียนและการส่ือสารในหองเรียน นักเรียนที่ไมสามารถส่ือสารกับผูสอน
ได มักมีปญหาในการทําความเขาใจเรื่องที่ผูสอนอธิบาย ทําใหเขาใจผิดหรือทํางานไมตรงกับคําส่ัง ดังน้ันในการเรียนการสอน
ภาษาไทย ผูสอนจึงจําเปนตองหาวิธีการเพิ่มความรูดานภาษาโดยเฉพาะคําศัพทและไวยากรณเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษา 
ในการฟง พูด อานและเขียนไดโดยเฉพาะในระยะแรกของการปรับตัวและการพัฒนาเพื่อใหเรียนไดทันผูเรียนสวนใหญในกรณี
ที่ผูเรียนมีความสามารถต่ํากวาเกณฑทั่วไป การประยุกตกิจกรรมการอานแบบกวางขวางจึงเปนแนวทางหน่ึงที ่ไมตองอาศัย
งบประมาณมากนักเพียงแตผูสอนตองเอาใจใสกับกิจกรรมการอานอยางจริงจังเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนอานอยางตอเน่ือง 

 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ พจนานุกรมการสอนภาษาและภาษาศาสตรประยุกตของลองแมน (Longman Dictionary of 
Language Teaching and Applied Linguistics) (Richards, Platt & Platt, 1992: 133) [13] นิยามการอานแบบกวางขวางวา 
เปนการอานที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนานิสัยการอานที่ดี สรางองครวมของความรูดาน คําศัพท และโครงสราง และเปนการสนับสนุน
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการอานภาษาไทยของนักศึกษาจีนโดยการอานแบบกวางขวาง เปนการวิจัยเชิงทดลอง มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการดานความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ  ความสามารถในการอานเร็ว และความ
คิดเห็นของนักศึกษาจีนที่มีตอการอานหลังทํากิจกรรมสงเสริมการอานแบบกวางขวางซ่ึงบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยเปนเวลา 1 ภาคเรียน ประชากรเปนนักศึกษาจีนจํานวน 20 คนที่เคยเรียนภาษาไทยจากวิทยาลัยหล่ิวโจวมาแลว
เปนเวลา 2 ปและมาศึกษาภาษาไทยเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในปการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใชกอนและหลัง
การทดลองคือแบบทดสอบและแบบสํารวจความเขาใจและความเร็วในการอานและแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่
มีตอการอาน และเครื่องมือที่ใชในระหวางการทดลองคือ แบบบันทึกปริมาณการอานและแบบสัมภาษณของผูสอน การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
จีนมีระดับความเขาใจและความเร็วในการอานสูงขึ้นหลังการอานแบบกวางขวาง นอกจากน้ีนักศึกษามีทัศนคติตอการอานใน
ทางบวกเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง 
 
คําสําคัญ: การอานแบบกวางขวาง ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ  ความเร็วในการอาน การอานภาษาไทย 
   

Abstract 
This research on developing Chinese students’ Thai reading abilities using extensive reading 

promotion aimed to explore Chinese students’ Thai reading comprehension and speed and their 
opinions on the reading engagement in and out of class in one semester. The 20 participants were 
Chinese students already learnt Thai from Luizhou College for two years and registering for a Thai 
course at Nakhon Pathom Rajabhat University during the academic year of 2010. The instruments 
employed before and after the experiment consisted of reading comprehension and speed surveys and 
tests and opinion surveys; while those used during the experiment were reading records and teacher 
interviews. Data analyses were performed both quantitatively through computer programs and 
qualitatively through content analysis. Results of the analyses showed that Chinese students had 
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โครงการสงเสริมการอานสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมตนในถิ่นกันดาร และในป ค.ศ. 2007-2008 มีงบประมาณ 100-200
ลานดอลลารในการซ้ือหนังสือและสรางบรรยากาศในการพัฒนาการอานของนักเรียนในระดับประถมและมัธยมตนทั่วประเทศ 
กิจกรรมน้ีทั้งรัฐบาลและเอกชนรวมมือกัน ประสบการณดานการอานภาษาแมที่นักศึกษาจีนคุนเคยน้ี นาจะชวยใหกิจกรรม 
การสงเสริมการอานหนังสือภาษาไทยประสบความสําเร็จไดระดับหน่ึง    

มีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนทฤษฎีที่วาคนเราเรียนรูที่จะเขียนจากการอาน เชน ฮาฟซและทูดอร (Hafiz & Tudor, 
1990) [20]  พบวาขอมูลนําเขาที่ไดจากการอานอาจถายโอนไปสูการรับรูภาษาที่สองของผูเรียน ทั้ง  ๆ  ที่ไมมีกิจกรรมที่ฝกทักษะ
เขียนเลย เพราะการอานหนังสือทําใหผูอานเห็นคําศัพท โครงสรางภาษา  และรูปแบบของงานเขียน ในระดับมหาวิทยาลัยจาโน
โพลอส  (Janopoulos, 1986) [21] พบวา การอานเพื่อความเพลิดเพลินกับความสามารถในการเขียนของนักศึกษามี
ความสัมพันธกัน ผลสรุปน้ีคลายกับที่ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศอานเรื่องจากส่ืออินเทอรเน็ตตาม
อัธยาศัยแลวรายงานวาการอานมีผลดีตอการใชลีลาการเขียนของตนเอง (Al-Rajhi, 2004) [22] 

การอานแบบกวางขวางชวยใหผูอานไดฝกจําคําศัพทและแปลความหมายบทอานโดยอัตโนมัติเพราะภาษาที่อาน
สามารถเขาใจได มีงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องการเพิ่มความสามารถในการอานดวยการอานจํานวนมากมาย ตั้งแต
ในระดับเด็ก (เชน Lai, 1993) [23] ในระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ (เชน Hayashi, 1999 [24], 
Yamazaki, 1996 [25]) หรือเรียนเปนภาษาที่สอง (Pilgreen & Krashen, 1993 [9], Bell, 2001 [10], Sims, 1996 [11], 
Lituanas, Jacobs & Renandya, 1999 [12])   นอกจากน้ี มีงานวิจัยที่พบผลพลอยไดจากการอานที่เชื่อมโยงไปถึงทักษะฟง
และพูดดวย เชน โชและคราเชน (Cho & Krashen, 1994) [26]      

ในดานองคประกอบทางภาษา คราเชน (Krashen, 1993) [1]  พบวา รูปแบบการเขียน คําศัพท การสะกดคํา และการ
ใชไวยากรณของผูอานจะพัฒนาขึ้นพรอมกับปริมาณการอานที่เพิ่มขึ้น ผลจากการจัดกิจกรรมการอานในปริมาณมากในหลาย
ประเทศสนับสนุนคํากลาวดังกลาว (เชน Polak & Krashen, 1988 [27], Day & Swan, 1991 อางถึงใน Richards, 1998:       
37-38 [13])  ในดานโครงสรางประโยคการอานอยางกวางขวางเปนโอกาสใหผูอานพบกับไวยากรณหลากหลายโครงสราง และ
แมวาผูอานจะมิไดตั้งใจศึกษาโครงสรางประโยค การวิจัยของเมสัน (Mason, 2004) [28] ที่ศึกษาสตรีชาวญ่ีปุน 104 คนที่กําลัง
เรียนวิชาการอานแบบกวางขวาง พบวาผูอานมีความรูดานไวยากรณดีขึ้น ผูอานทุกคนอานเฉล่ีย 2,300 หนาภายใน 3 ภาค
เรียน ภายหลังการทดลองผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบโคลซ  แบบทดสอบ TOEIC (เฉพาะการอาน) และแบบทดสอบ
ไวยากรณ ผลการทดสอบพบวา ผูเรียนทั้ง 3 กลุมมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ผูวิจัยไดขอสรุปวาการอานเพียงอยาง
เดียว (โดยไมตองฝกเขียนภาษาอังกฤษ) เปนวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดในการพัฒนาความถูกตองทางไวยากรณของผูอาน ผูวิจัยจึง
แนะนําใหสงเสริมการอานตามอัธยาศัยในหมูผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษคอนขางต่ําในระดับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญ่ีปุน ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับที่แมคลอยด (MacLeod,  2003) [29] พบวา ผูเรียนยังสามารถรับรูไวยากรณไดอยาง
ไมรูตัวจากการอาน แมวาจะไมไดมีการสอนไวยากรณโดยตรง           

ผลดีจากการสงเสริมการอานในปริมาณมากในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่มีตอพัฒนาการทางภาษาของผูเรียนเปน
แรงจูงใจใหผูวิจัยขยายผลงานวิจัยไปสูนักศึกษาจีนที่กําลังเรียนวิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อศึกษา    
ความเปนไปไดในการใชกิจกรรมการอานพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยของนักศึกษาจีนตอไป 

กรอบในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในงานวิจัยน้ีดัดแปลงมาจากแนวทาง (principles of extensive reading) 
ของเดยและแบมฟอรด (Day & Bamford 1998: 7-8) [17] ดังน้ี 

1. ผูเรียนอานมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งในและนอกหองเรียน 
2. ใชส่ือสําหรับอานหลายรูปแบบโดยมีหัวขอเรื่องหลากหลายเพื่อสงเสริมการอานที่มีเปาหมายแตกตางกันไป  
3. ผูอานเปนผูเลือกส่ิงพิมพที่จะอานเองและสามารถหยุดอานหากเรื่องที่เลือกมาไมนาสนใจ 
4. ผูอานมีเปาหมายในการอานที่หลากหลาย เชน อานเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อทราบขอมูลขาวสาร  
5. ส่ือที่ใชอานมีความยากไมเกินระดับความสามารถของผูอาน (พิจารณาจากคําศัพทและโครงสรางภาษา) 
6. การอานเปนกิจกรรมสวนบุคคล และเปนไปอยางเงียบๆ โดยผูอานเลือกสถานที่และเวลาอานเอง 
7. เปนการอานเร็ว เพราะผูเรียนอานส่ือที่ตนสามารถเขาใจไดงาย 
8. ผูสอนปฐมนิเทศผูเรียนโดยแจงเปาหมายของโครงการ   อธิบายวิธีการ ตลอดจนติดตามการอานของผูเรียนแตละคน 

ผูสอนใหคําแนะนําดานวิธีอานแกผูอานเพื่อที่ผูอานจะไดรับประโยชนจากการอานมากที่สุด 
9. บทบาทของผูสอนคือเปนตนแบบในการเปนนักอานและเปนสมาชิกที่ตื่นตัวในการอานโดยแสดงใหผูเรียน

เห็นตนแบบของความเปนนักอานและความรูสึกถึงผลพวงหรือรางวัลที่ไดจากการอาน 

ใหผูเรียนชอบอาน ซ่ึงแตกตางจากแอนเดอรสัน (Anderson, 2008: 9) [15] ที่เห็นวา การอานแบบกวางขวาง หมายถึง การอาน
หนังสือจํานวนมากหรืออานหนังสือที่มีเน้ือเรื่องยาว โดยไมเนนการทําแบบฝกเพื่อทดสอบความเขาใจในเรื่องที่อาน ฮารเมอร 
(Harmer, 2005: 210-211) [14] ไดเปรียบเทียบความหมายของคําวาการอานละเอียดซ่ึงใชกันอยูทั่วไปในสถานศึกษาทุกระดับและ     
การอานกวางขวางไววา 

การอานแบบกวางขวาง เปนการอานที่ผูเรียนทําบอย ๆ นอกเหนือจากการอานในหองเรียน โดยส่ือที่อานอาจเปน    
นวนิยาย สารคดี หนังสือพิมพ วารสารหรือส่ืออางอิงตาง ๆ และหากเปนไปไดควรเปนการอานเพื่อความเพลิดเพลิน หรือที่         
ริชารด เดย (Richard Day อางถึงในฮารเมอร, 2005: 99) [14] เห็นวาเปนการอานสนุก (joyful reading) ซ่ึงทําไดโดยการใหโอกาส
ผูอานไดเลือกเรื่องที่ตองการอาน มีผูสอนใหการสนับสนุน รวมถึงมีการแลกเปล่ียนประสบการณการอานกัน 

การอานละเอียด เปนการอานที่เนนการสอนกลวิธีอาน โดยผูสอนอาจนําบทอานตางชนิดกันมาฝกอาน การเลือกชนิด
หรือหัวขอที่จะอานขึ้นอยูกับเปาหมายของการเรียน เปนการอานเรื่องเฉพาะทาง แตหากกลุมผูเรียนมีความหลากหลายในสาขา      
ก็อาจอานบทอานที่แตกตางกันได แตส่ิงที่แตกตางจากการอานแบบกวางขวางคือ การอานละเอียดมักประกอบดวยการทํากิจกรรม
ควบคูกับการอาน เชน หารายละเอียดของความหมายของคําศัพท หาโครงสรางไวยากรณ หรือนําความรูที่อานไปทํากิจกรรมอ่ืน   

การอานแบบกวางขวางเปนโอกาสในการฝกทักษะที่ไดเรียนมาจากการอานละเอียด ซ่ึงจะนําไปสูความสนุกเพลิดเพลิน 
ในการอานได แอนเดอรสัน (Anderson, 2008: 9) [15] เห็นวาการผสมผสานการอานทั้งสองรูปแบบในหลักสูตรที่สอนจะชวยใหเกิด 
การสอนอานที่มีประสิทธิภาพมากกวา นอกจากน้ีแอนเดอรสันเห็นวาการผสมผสานการอานทั้งสองรูปแบบยังเหมาะเปนอยางยิ่ง
สําหรับผูเรียนภาษาในระดับตน ทั้งน้ีเพราะหนังสือเรียนที่ใชสําหรับการเรียนการสอนมักเนนเพียงกิจกรรมการอานอยางละเอียด
ดังน้ันการผสมผสานการอานทั้งสองชนิดจึงเปนการออกแบบหลักสูตรที่ทาทาย    

สมมุติฐานดานความรักเปนองคประกอบที่สําคัญมากในการสงเสริมการอาน โดยมีหลักการคือ ผูเรียนที่มีแรงจูงใจ    
มีความม่ันใจในตัวเองสูง และมีความกังวลใจต่ําจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรูภาษาที่สองไดดีกวา การมีแรงจูงใจ
ต่ํา มีความเชื่อม่ันในตัวเองนอย และมีความกังวลใจ จะเปนตัวปดก้ันความเขาใจเก่ียวกับขอมูลกําลังอาน (Krashen, 1987: 
32) [1] ดังน้ัน การจัดบรรยากาศและเงื่อนไขตาง ๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนอานใหไดปริมาณมากที่สุดจึงเปนส่ิงจําเปน แนวคิดดาน
สมมุติฐานขอมูลนําเขาและสมมุติฐานดานความรักที่ผนวกกันเขาเปนกรอบในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจึงมีแนวทาง 
ดังน้ี  

1. การอานหนังสือที่ผูอานแตละคนสามารถเขาใจได น่ันคือระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูอาน
ใกลเคียงกับระดับความยากของภาษาในหนังสือที่อาน เมื่อผูอานเขาใจทั้งโครงสรางภาษาและคําศัพทที่ใชในบริบทตาง ๆ 
รวมทั้งไดใชเวลาศึกษาภาษาในสวนน้ันซํ้า ๆ ก็จะเรียนรูภาษาดังกลาวอยางไมตั้งใจ   

2. การอานหนังสือในปริมาณมาก มีความจําเปนมาก ทั้งน้ีเพราะขณะอานผูอานจะไดเห็นคํา สํานวน โครงสราง 
และ ประพจน ซํ้าแลวซํ้าเลา การไดเห็นภาษาแตละครั้ง ผูอานจะนําไปเพิ่มเติมและโยงใยเขากับความรูเดิมในหัวขอเดียวกัน  
(Ellis, 1995) [15 กลาวอีกนัยหน่ึงผูอานเริ่มสรางความคิดรวบยอดดานความหมาย และการใชภาษาสําหรับตนเอง ซ่ึงเม่ือมีความ
เขาใจเพิ่มมากขึ้นผูอานจะมีความลึกซ้ึงในภาษามากขึ้น    

3. บรรยากาศในการอานตองเปนไปในทางบวก โดยมีกิจกรรมที่เอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน 
โดยลักษณะของกิจกรรมตองมีความหมายและเสมือนการใชภาษาในชีวิตจริง  นอกจากน้ีควรเอ้ือใหนักเรียนไดอาน
วรรณกรรมในรูปแบบตาง ๆ มีการเปดโอกาสใหมีการเลือกหนังสืออานไดตามความสนใจ นอกจากน้ีผูอานสามารถเลือกเวลา
และสถานที่ตองการอานเอง  รูปแบบดังกลาวทําใหบรรยากาศในการอานของนักเรียนไมเครงเครียดหรือมีความกดดัน   

การใหผูอานเปนผูเลือกส่ือที่ใชอานเองโดยเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ เก่ียวของกับตนเอง และสามารถอานไดเขาใจน้ี
สัมพันธกับขอแนะนําของคราเชนในดานปจจัยที่ชวยใหผูอานไดซึมซับภาษาอยางมีประสิทธิภาพ  การท ี่ผูเรียนไดเลือกหนังสือ
อานเองมีสวนชวยใหการสงเสริมการอานประสบความสําเร็จได ดังที่วิไลรัตน คีรินทร (2545[8]; Kirin, 2010[7]) พบวา การ
สนับสนุนใหนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางภาษาอังกฤษต่ํา อานในปริมาณมาก สามารถเพิ่มทักษะดานการอานเพื่อความเขาใจ
และความเร็วได รวมทั้งเปล่ียนทัศนคติจากเดิมที่ไมชอบภาษาอังกฤษมาเปนชอบและบางคนชอบอานมากขึ้น นอกจากน้ี ทากา
เซ (Takase, 2007) [19] ไดศึกษาปจจัยที่จูงใจใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศญ่ีปุนอานหนังสือในปริมาณมาก โดย
ศึกษานักเรียนจํานวน 219 คนที่รวมกิจกรรมการอานในปริมาณมากเปนเวลา 1 ปการศึกษา และพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดตอการอานในปริมาณมาก คือ แรงจูงใจภายในที่มีตอการอานภาษาแมและการอานภาษาที่สอง สําหรับการศึกษาผลของ
การสงเสริมใหนักศึกษาจีนอานหนังสือภาษาไทยในปริมาณมากครั้งน้ีผูวิจัยเห็นวาในประเทศจีน (ซ่ึงเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศเชนเดียวกับประเทศญ่ีปุน) มีการสงเสริมการอานคอนขางทั่วถึง เชน เริ่มจากป ค.ศ.2006 มีการดําเนิน
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ประเภท ความสนุกในการอาน ความตองการที่จะอานหนังสือเลมตอไป ความรูสึกชอบภาษาไทย ความรูสึกชอบการอาน 
ความรูสึกอยากอานหนังสือเอง (โดยผูสอนไมไดกําหนด) และความคิดที่วาการอานชวยเพิ่มความสามารถทางการใชภาษาไทยได 
 
5. อภิปรายผล 
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของนักศึกษาจากเครื่องมือทั้งสองประเภทคือ
แบบทดสอบและแบบสอบถามความเขาใจในการอานไดผลสอดคลองกัน คือ นักศึกษามีความเขาใจในการอานสูงขึ้น สาเหตุสําคัญ
นาจะเกิดจากการอานหนังสือตามความสนใจและตามระดับความสามารถของผูอาน ซ่ึงปจจัยทั้งสองเปนหลักการสําคัญของการอาน
แบบกวางขวาง (Day & Bamford, 1998: 8-9)[17] ที่สามารถชวยใหผูอานสามารถทําความเขาใจเน้ือเรื่องที่อานไดงาย  เน่ืองจากผูอาน
มีความรูพื้นฐานเก่ียวกับเรื่องที่จะอานอยูแลว จึงสงผลใหนักศึกษาอานเรื่องไดเขาใจ จึงมีกําลังใจอานมากขึ้น เม่ืออานในปริมาณมาก
ขึ้นจึงรูคําศัพทเพิ่มขึ้นซ่ึงชวยใหสามารถอานไดเร็วขึ้น เปนเหตุใหนักศึกษารูสึกมีความม่ันใจในการอานมากขึ้นเน่ืองจากพบวาตนเอง
อานเรื่องไดเขาใจ  ซ่ึงแทจริงแลวเม่ือนักศึกษาอานตําราซ่ึงอาจเปนเรื่องที่ไมอยูในความสนใจและมีระดับภาษาที่คอนขางยากอาจ
พบวาสามารถอานไดเขาใจนอยลง อยางไรก็ตามความม่ันใจจากการอานหนังสืองายๆไดในปริมาณมากขึ้น ประกอบกับการรูคาํศัพท
เพิ่มขึ้นมีผลใหนักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบความเขาใจในการอานไดดีขึ้นหลังการทดลอง ซ่ึงผลการวิเคราะหแบบสอบถามความ
คิดเห็นก็แสดงใหเห็นวานักศึกษาเห็นวาตนเองมีความสามารถในการทําความเขาใจบทอานดีขึ้นซ่ึงประกอบดวยความสามารถดาน
ระดับความสามารถในการอาน การตอบคําถามจากเรื่องที่อานได การจับใจความของเรื่องได และการบอกขอคิด/แนวคิดจากเรื่อง
ไดเรียงลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อาน 
 ในดานพฤติกรรมการอานจากการสัมภาษณนักศึกษา พบวา โดยทั่วไปนักศึกษาใชเวลาอานหนังสือเลมแรกนานกวา  
เลมที่ 2  สวนการอานหนังสือเลมตอๆ ไปอานไดเร็วถาเปนเรื่องที่ชอบ นักศึกษาชายมักชอบอานเรื่องการดําเนินชีวิต  เรื่อง
เก่ียวกับเทคโนโลยีและการเดินทางทองเที่ยว   สวนนักศึกษาหญิงบางคนชอบอานนวนิยายรัก ประวัติศาสตรประเทศจีน อาหาร
และหนังสือแปลจากภาษาจีนเปนภาษาไทย ในระยะเริ่มตนหนังสือเลมแรกที่นักศึกษาเลือกอานจะเปนหนังสือนิทานเด็ก เน่ืองจาก
หนังสือใชภาษาคอนขางงาย สามารถทําความเขาใจไดทันทีโดยไมตองเปดพจนานุกรม มีภาพประกอบชวยเสริมความเขาใจในภาษาได
มากยิ่งขึ้น ในการอานหนังสือเลมตอๆมา นักศึกษารูสึกสนุกในการทําความเขาใจภาษา ตื่นเตนกับการไดพบคําศัพทใหมๆและภูมิใจ
ที่สามารถทําความเขาใจในเน้ือหาเหลาน้ันไดดีขึ้น การสังเกตจากการตอบคําถามเพื่อตรวจสอบ  ความเขาใจดานการอานของ
นักศึกษาพบวา นักศึกษากลุมน้ีจะตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องที่อานไดดี เลาเรื่องไดละเอียด จดจําชื่อและเรื่องราวได  บางครั้งมีการ
จดบันทึกชื่อเม่ือตองมารับการสัมภาษณดวย นักศึกษาไมคอยเลาสรุปแตจะเลาเรื่องอยางละเอียดเสมอ นักศึกษาอีกจํานวนหน่ึง
อานหนังสือภาษาไทยที่มีภาษาอังกฤษประกอบ เน่ืองจากชวยใหเขาใจไดงาย ใชเวลาในการอานนอยซ่ึงสังเกตไดจากการตอบคําถาม
เพื่อตรวจสอบความเขาใจดานการอานของนักศึกษา เชน นักศึกษาคนหน่ึงกลาววา “ที่ผมเลือกอานเลมน้ีเพราะมีภาพ เขาใจงาย 
ถาไมเขาใจก็ดูภาพก็เขาใจ” หรืออีกคนหน่ึงที่วา “ฉันเลือกเลมน้ี เพราะมีภาษาอังกฤษดวย ถาไมเขาใจอานภาษาอังกฤษ          
ก็เขาใจแลว” โดยสรุปนักศึกษาสามารถอานบทอานไดเขาใจมากขึ้นเน่ืองจากการเลือกอานหนังสือที่ตนสามารถเขาใจได ซ่ึงชวยใหมี
ความรูดานคําศัพทมากขึ้นจึงอานไดเร็วขึ้นและมีความม่ันใจในการอานมากขึ้น 
 2. ในดานความเร็วในการอาน ขอมูลจากเครื่องมือทั้งสองประเภทใหผลการวิเคราะหตรงกันวาหลังการทดลองนักศึกษา
มีความเร็วในการอานเพิ่มขึ้น น่ันคือ สามารถอานหนังสือภาษาไทยไดเร็วขึ้น หากพิจารณาจากประสบการณการเรียนภาษาไทยกอน
มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเม่ือเปรียบเทียบกับนักศึกษากลุมที่มีประสบการณการเรียนนอยกวา อาจกลาวไดวา
ความสามารถทางภาษาไทยมีสวนชวยใหนักศึกษาอานไดเร็วขึ้น เม่ือประกอบกับการจัดกิจกรรมการอานตามรูปแบบการอานแบบ
กวางขวาง คือ เนนการอานหนังสือที่นักศึกษาสนใจหรือมีความรูพื้นฐานอยูกอนแลว รวมถึงอานหนังสือที่อานมีระดับภาษาที่ไมยาก
เกินไป ประกอบกับการตั้งเปาหมายในการอานเพื่อความเพลิดเพลินมากกวาการอานเพื่อคะแนน จึงสามารถทําใหนักศึกษาอานได
รวดเร็วมากขึ้น  
 การไดเลือกอานตามความสนใจน้ีชวยใหนักศึกษาไดมีพัฒนาการและเพิ่มปริมาณการอานไดมากขึ้นเม่ือมีการอานอยาง
สมํ่าเสมอจึงชวยใหนักศึกษาสามารถทําความเขาใจในเน้ือหาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของคําศัพท และรูปประโยคที่นักศึกษา
เคยมีปญหาในการคาดเดาความหมาย     การอานหนังสือมากขึ้นชวยสงผลใหนักศึกษาสามารถอานและเขาใจความหมายไดดียิ่งขึ้น 
จึงทําใหนักศึกษาอานไดเร็วและเขาใจในเรื่องที่อานไดดีขึ้น โดยสรุป ความสามารถทางภาษาไทยที่นักศึกษาจีนกลุมน้ีมีประสบการณ
มากอนเริ่มโครงการ รูปแบบของการอานแบบกวางขวางที่ผูเรียนเลือกหนังสืออานไดตามความสนใจและความตองการ โดยนักศึกษา
เลือกหนังสือที่ชวยใหตนเองอานไดเขาใจเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหนักศึกษาอานไดเร็วขึ้น 

วัตถุประสงค  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ  ความสามารถในการ
อานเร็ว ความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่มีตอการอานหลังทํากิจกรรมสงเสริมการอานแบบกวางขวาง 
   
     กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 

 
 
 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย งานวิจัยน้ี มีรูปแบบเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยประชากรเปนนักศึกษาจํานวน  20  คนที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2553 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นักศึกษากลุมน้ีมีความสามารถทาง
ภาษาไทยในระดับปานกลางเน่ืองจากเคยเรียนภาษาไทยจากวิทยาลัยหล่ิวโจวมาแลวเปนเวลา 2 ป เครื่องมือที่วัดความเขาใจในการ
อานหนังสือภาษาไทยของนักศึกษาจีนประกอบดวย แบบทดสอบความเขาใจในการอานที่มีคาความ เที่ยงคํานวณดวยสูตร Kuder 
Richardson (KR-20) เทากับ 0.78 และคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) เทากับ 0.77
และแบบสอบถามเก่ียวกับความเขาใจในการอานซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันเทากับ .92 สวนความเร็วในการอานของนักศึกษาจีนกอนและ
หลังการทดลองประกอบดวยเครื่องมือ 2 ประเภท คือ แบบทดสอบความเร็วในการอานและแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความเร็วในการอาน 
 กอนเรียนผูสอนปฐมนิเทศเพื่อใหผูเรียนเขาใจวัตถุประสงคและรายละเอียดของกิจกรรมการอาน ตอจากน้ันจึงทํา
แบบทดสอบกอนเรียนคือ แบบทดสอบและแบบสํารวจการอานเพื่อความเขาใจ แบบทดสอบการอานเร็วและแบบสํารวจความคิด
เห็นของนักศึกษาที่มีตอการอาน หลังจากน้ันผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยตามปกติและสอดแทรกกิจกรรม
สงเสริมการอานตลอดภาคเรียน โดยนักศึกษาใชเวลาอานนอกหองเรียนเปนสวนใหญและนําขอมูลจากการอานมาทํากิจกรรมใน
หองเรียน เม่ือนักศึกษาอานหนังสือจบ 1 เลมจะบันทึกจํานวนหนาและสรุปเรื่องที่อานซ่ึงอาจรวมถึงการบันทึกคําศัพท สํานวน
หรือประโยคที่ประทับใจไวดวย แลวจึงมาพบผูสอนเพื่อรับการสัมภาษณเก่ียวกับเรื่องที่อานและพัฒนาการหรือปญหาการอาน 
กิจกรรมการอานดําเนินไปเปนเวลา 1 ภาคเรียนหลังจากน้ันผูเรียนทําแบบทดสอบหลังการทดลองซ่ึงเปน   ชุดเดียวกับ
แบบทดสอบกอนการทดลอง การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณทําโดยการหาคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพทําโดยการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
   
4. ผลการศึกษา 
 1. ความเขาใจในการอาน พบวา นักศึกษามีความสามารถในการอานเพิ่มขึ้น โดยคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบแสดงวา
นักศึกษาสามารถตอบคําถามเก่ียวกับความเขาใจในเรื่องที่อานไดในระดับนอยกอนการทดลองและในระดับปานกลาง  หลังการทดลอง 
และสามารถทําความเขาใจ จับใจความสําคัญในแตละตอนของแบบทดสอบได นอกจากน้ียังพบนักศึกษา  มีความเห็นวาตนเองเขาใจ
หนังสือในระดับนอยกอนการทดลองและเขาใจในระดับปานกลางหลังการทดลองในดานระดับความสามารถในการอาน การตอบ
คําถามจากเรื่องที่อานได การจับใจความของเรื่องไดและการบอกขอคิด/แนวคิดจากเรื่องไดเรียงลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อาน 
 2. ความเร็วในการอาน  พบวา ความเร็วในการอานของนักศึกษามีคาเพิ่มขึ้นหลังการทดลองทั้งจากการทดสอบและจาก
การสอบถามความคิดเห็น โดยขอมูลจากแบบทดสอบพบวานักศึกษาสามารถอานไดเร็วขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนขอมูลจาก
แบบสอบถามพบวานักศึกษาเห็นวาตนเองอานไดเร็วในระดับนอยกอนการทดลองและอานไดเร็วในระดับปานกลางหลังการทดลอง 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอาน  ตามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนเก่ียวกับการทํากิจกรรมการอาน พบวา คาเฉล่ียใน
ประเด็นตางๆทุกดานมีระดับสูงขึ้น โดยดานที่มีคาเฉล่ียเพิ่มขึ้น ประกอบดวย ดานการมีสมาธิในการอาน การอานอยางสมํ่าเสมอ 
ความเพลิดเพลินในการอาน ความม่ันใจในการอาน และประโยชนของการอาน สวนดานอ่ืนๆ แมการแปลผลคะแนนกอนและหลัง
การทดลองจะไมเปล่ียนแปลง แตพบวาคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นในหลายประเด็นมีคาสูงขึ้น เชน การอานหนังสือไดหลาย

- ทฤษฏีการอาน 
- หลักการอานแบบ
กวางขวาง  
- การเปนตนแบบของ
ผูสอน      

อานไดปริมาณมาก 

 

อานไดปริมาณนอย 

ความเขาใจในการอาน 
ความเร็วในการอาน    
ความคิดเห็นตอการอาน 
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 3. ในดานความคิดเห็นที่มีตอการอาน พบวา แมนักศึกษาจะอานหนังสือไดจํานวนไมมากนักแตนักศึกษามีทัศนคติที่
คอนขางดีตอกิจกรรมการอานแบบกวางขวาง โดยพบวานักศึกษามีความคิดเห็นเปล่ียนแปลงไปมากในประเด็นที่เปนผลจากการอาน 
ในระยะยาว เชน การมีสมาธิในการอาน การอานอยางสมํ่าเสมอ ความเพลิดเพลินในการอาน ความม่ันใจในการอาน และ
ประโยชนของการอาน ซ่ึงการที่นักศึกษาจะสามารถเกิดพฤติกรรมหรือความคิดรวบยอดดังกลาวไดแสดงถึงความสามารถในการ
อานไดเขาใจจนถึงระดับที่สามารถไดรับความเพลิดเพลินหรือเห็นประโยชนของการอาน รวมถึงรูสึกม่ันใจในการอานหนังสือ
ภาษาไทย องคประกอบดังกลาวจะพบวาไมเกิดกับนักศึกษากลุมที่มีประสบการณการเรียนภาษาไทยนอยกวา จึงอาจเปนไปไดวา 
ความรูพื้นฐานและประสบการณการอานหนังสือภาษาตางประเทศของผูอานมีผลตอความคิดเห็นในระดับสูงที่มีตอกิจกรรมการ
อาน โดยเฉพาะในพฤติกรรมหรือความคิดรวบยอดในระดับสูง นอกจากน้ีผลการวิจัยแปรผลคะแนนยังแสดงใหเห็นวา การมี
ประสบการณการเรียนภาษามากอนแมจะอานไดไมมากนักยังสงผลใหผูอานมีทัศนคติในทางบวกมากขึ้นในองคประกอบพื้นฐาน
ของการอาน เชน การอานหนังสือไดหลายประเภท ความสนุกในการอาน ซ่ึงองคประกอบดังกลาวสงผลถึงความตองการที่จะอาน
หนังสือเลมตอไป รวมถึงความรูสึกในทางบวกตอภาษาที่อาน ความรูสึกที่ดีตอการอานในดานที่จะเพิ่มความสามารถทางการใช
ภาษาไทยได ซ่ึงองคประกอบทั้งหมดทําใหผูอานเกิดความรูสึกอยากอานหนังสือเองแมผูสอนจะไมกําหนดใหอานก็ตาม  
 ในดานรูปแบบในการจัดกิจกรรมการสงเสริมการอานแบบกวางขวางที่นักศึกษาสามารถเลือกหนังสืออานไดเองตาม
ความสนใจ การไมมีการทดสอบเรื่องที่อาน ชวยใหนักศึกษาไมรูสึกกดดันและอึดอัดกับการอานหนังสือและการไดแลกเปล่ียน
ความคิดในส่ิงที่นักศึกษาไดอานมา เม่ือนักศึกษาทราบวาส่ิงที่ตนเขาใจน้ันถูกตอง และมีคนใหความสนใจกับส่ิงที่ตนเองสนใจ      
ก็มีสวนทําใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการอานทําใหนักศึกษามีกําลังใจในการอานเพิ่มมากขึ้น รูสึกภาคภูมิใจ และม่ันใจในความรู
ดานภาษาไทยของตนเองมากขึ้น สงผลใหมีการเพิ่มปริมาณในการอาน 
 โดยสรุป รูปแบบของการจัดกิจกรรมการอานแบบกวางขวาง เชน การเลือกอานหนังสือตามความสนใจ การอานหนังสือที่
ไมยากเกินไป ตลอดจนการไดแลกเปล่ียนเรื่องที่อานกับเพื่อนสงผลใหนักศึกษามีทัศนคติในทางบวกเก่ียวกับการอานทั้งในดาน
องคประกอบพื้นฐาน เชน การอานหนังสือไดหลายประเภท ความสนุกในการอาน และองคประกอบในระดับสูง เชน             
ความเพลิดเพลินในการอานหรือความม่ันใจในการอาน 
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1.  
การศึกษามีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับการพัฒนามนุษยและสังคม การศึกษาประดุจดังอาวุธและพลังอันมหาศาลที่จะนําพา

ประเทศไปสูความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดในเวทีโลก การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษานอกจากจะตอบสนองความตองการของทองถ่ิน และความตองการในประเทศแลว และจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพิจารณา
ถึงความสอดคลองและความเปนมาเปนไปของตางประเทศดวย ดังคํากลาวท่ีวา “Global Link and Local Reach” ท่ีมีความ
หมายถึง การเชื่อมโยงออกสูโลกภายนอกและตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินดวย 

ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2550 มาตรา 283 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจในการดูแลและการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนรูปแบบการบริหารและการปกครองประเทศท่ีเปนการกระจายอํานาจ (decentralization) ในการบริหารประเทศไปสูทองถิ่น
และมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเปดโอกาสใหทองถิ่นไดมีโอกาสในการจัดการดูแลกิจการหลาย ๆ ดานของตนเอง ไม
วาจะเปน การจัดการระบบสาธารณูปโภค การจัดการดูแลรักษาระบบสิ่งแวดลอม การจัดการการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม การ
ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน อํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเกี่ยวของกันกับสวัสดิ
ภาพของประชาชนเปนอยางมาก แตดวยขอจํากัดทางดานงบประมาณ และดานบุคลากรที่ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคมและแผนงานดานสวัสดิการสังคม[1] ดังนั้น แนวทางหนึ่งท่ีสามารถแกไขปญหาดานการขาดความรูความเขาใจของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม คือ การจัดทําหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะที่มีบทบาทและภารกิจสําคัญในการใหบริการทางดานการศึกษาแกทองถิ่น ซ่ึง
ภารกิจหลักประการหน่ึง คือ การผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น และจากงานวิจัยหลายเร่ือง อาทิ งานวิจัยเร่ือง
รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของ สมศักด์ิ อมรสิริ
พงศ[2] พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอจํากัดทางดานบุคลากรของรัฐท่ีไมเพียงพอและ/หรือไมมี โดยเฉพาะเจาหนาท่ี
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนหรือนักสังคมสงเคราะหประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงท่ีบางองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
และบางองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมี 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน ยังขาดผูท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการสังคม
สงเคราะหและสวัสดิการสังคม ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในทองถิ่น หนวยงานและ
องคกรหลายหนวยงานมีความตองการใชบัณฑิตในสาขาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห อาทิ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โรงพยาบาลประจําจังหวัด อําเภอ และตําบล รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชน แตในปจจุบันสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตในสาขา
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหมีอยูจํากัด และไมเพียงพอตอความตองการของผูใชบัณฑิต ประกอบกับในอนาคต สวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะหกําลังจะไดรับการยกระดับใหเปนวิชาชีพ ๆ หนึ่ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองผลิตบัณฑิตท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการทางดานงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะหทองถิ่น และตองสรางหลักสูตรสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหท่ีมีความเหมาะสมกับการใหบริการในระดับ
ทองถ่ินและเปนที่ยอมรับในระดับสากลดวย การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะหจะทําใหทราบถึงขอมูลหลักสูตรการศึกษาท่ีมีอยูในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสามารถ
ทิศทางของการกําหนดหลักสูตรการศึกษาดังกลาวใหมีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและเปนท่ียอมรับอีกดวย  

 
2.  

2.1 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหศาสตรระหวางสอง

ประเทศ 

2.2 เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหศาสตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

3.  
3.1 ผลการศึกษาทําใหทราบถึงขอมูลหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหของประเทศ

ไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา (หลักสูตรสากล) 
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findings are social welfare and social work curriculum between Thai and United State of America are similar.  
Their aim is to produce quality graduates in social welfare and social work professions. 
 
Keywords : social welfare curriculum, social work curriculum, social welfare and social work curriculum  

 
 

 
A Comparative Study of Social Welfare and Social Work Curriculum 

between Thailand and United State of America 
 

อ. ดร. สมศักด์ิ  อมรสริิพงศ1 และ อ. วลัยลกัษณ  อมรสิรพิงศ2  
 

1   
  

 
amornsiriphong@gmail.com 

2   
  

 
walailucka@gmail.com 

บทคัดย่อ 

Abstract 



504 “75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012

505“75 ปีจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  | Nakhon Pathom  | Thailand  | 12 – 13 July 2012The 4th NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  Nakhon Pathom  Thailand  12 – 13 July 2012 
 

4 | “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” 
 

4.4  
สําหรับการศึกษาสังคมสงเคราะหของประเทศไทย ไดมีจุดเร่ิมตนมาจากสมัยทานปรีดี พนมยงค ไดมีการกําหนดเคาโครง

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท่ีกําหนดใหรัฐตองรับผิด ชอบดานสวัสดิการสําหรับคนในประเทศตั้งแตการศึกษา การ
รักษาพยาบาล โดยเปนแนวคิดเดียว กันกับการจัดรัฐสวัสดิการ (Welfare State) ซ่ึงในขณะนั้นถือวาเปนแนวคิดที่กาวหนามาก 
ประกอบกับในชวงเวลานั้นเปนชวงของการเปลี่ยนผานจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (Monarchy) มาสูการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ทําใหแนวคิดของทานปรีดี พนมยงค ตองลมเลิกไปในที่สุด เพราะผูท่ีมีอํานาจในระบบศักดินาเกรงกลัววา รัฐบาลไม
สามารถหาเงินงบประมาณมาสนับสนุนตามแผนที่วางไวได และหนทางเดียวก็คือ การเก็บมาจากคนรวยซ่ึงก็คือเหลาบรรดาผู
ครอบครองท่ีดินในสมัยนั้น เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหแนวคิดนี้ถูกตอตาน ตอมาในสมัยนายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เขามา
ดํารงตําแหนงไดพยายามหาทางคลี่คลายปญหา เพราะเกรงวาคนจนจะลุกฮือ โดยการจัดต้ังกรมประชาสงเคราะหขึ้น ซ่ึงเปนการให
ความชวยเหลือแบบบรรเทา และในป พ.ศ. 2487 ถือเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาสังคมสงเคราะหขึ้นโดยทานผูหญิงละเอียด พิบูล
สงคราม ภริยาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดจัดต้ังหลักสูตรการศึกษาสังคมสงเคราะหแบบหลักสูตร 1 ป ซ่ึงบริหารการสอนโดย
สภาวัฒนธรรมสตรี (Women’s Cultural Club) และตอมาในป พ.ศ. 2495 ไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากองคการสหประชาชาติมาชวยใน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสังคมสงเคราะห และตอจากนั้นในป พ.ศ. 2497 รัฐบาลก็ไดมีการจัดตั้ง “คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรข้ึน เพ่ือผลิตนักสังคมสงเคราะหใหกับหนวยงานของราชการ โดยในชวงแรกเปดสอนในระดับ
ปริญญาตรี และเพื่อใหการศึกษาสังคมสงเคราะหเปนไปตามมาตรฐานสากล จึงไดมีการศึกษาจากตนแบบของการศึกษาสังคม
สงเคราะหในอังกฤษ  และอเมริกา  หลักสูตรในชวงแรกเปนหลักสูตร 2 ป เพ่ือใหนักศึกษาชั้นปท่ี 3  และชั้นปท่ี 4  ไดเรียน  และ
ตอมาไดพัฒนาไปเปนหลักสูตร 4 ป และปจจุบันเปดสอนในทุกระดับ[11] [12] 

 
5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
สังคมของประเทศไทย กรณีศึกษา  

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

และคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและ
สวัสดิการสังคม  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

หลักสูตรสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
สังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา 

กรณีศึกษา School of Social Work, 
San Diego State University 

ประเด็นการศึกษา 

- ปรัชญาของหลักสูตร 

- ชื่อปริญญา 

- วัตถุประสงคของหลักสูตร 

- โครงสรางหลักสูตร 

- ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 

- รายวิชาและจํานวนรายวิชาและหนวยกิต 

- กระบวนการเรียนการสอน 

- จํานวนนักนักศึกษาและอาจารย 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน 

- เงื่อนไขการจบการศึกษา 

- การประกอบวิชาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา 

- การประเมินผลหลักสูตร 

แนวทางการเปดหลักสูตร
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภฏั 

- แบบสอบถามกับ นักพัฒนาชุมชน 
เจาหนาท่ีและผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน  
- การสัมภาษณผูดูแลหลักสูตรแตละแหง 
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3.2 ผลการศึกษาสามารถนําเสนอแนวทางการเปดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัวสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะหท่ีสอดคลองกับบริบทของประเทศและสอดรับกับความเปนสากล 

 
4.  

4.1    (Hilda Taba) 
เม่ือพิจารณาถึงหัวใจหลักของหลักสูตรแลว เปนการยากที่จะนิยามไดอยางชัดเจนวาเปนอยางไร ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความคิดของ

ผูนิยามหลักสูตรบางคราวอาจจะหมายถึง ความพยายามท้ังหมดของสถาบันการศึกษาที่จะสรางใหเกิดผลลัพธท่ีปรารถนาภายใต
สถานการณท้ังในและนอกสถาบันการศึกษา ฮิลดา ทาบา[3] กลาววา หลักสูตรทุกหลุกสูตรไมมีการออกแบบที่แนนอนตายตัวไวเปน
แบบฉบับ แตอยางนอยหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรจะตองประกอบไปดวย การกลาวถึงเปาหมายของหลักสูตร และวัตถุประสงคเฉพาะ 
โครงสรางของเน้ือหาหลักสูตร และการประเมินผล ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะมีการเชื่อมโยงระหวางกัน นอกจากนี้ ผูศึกษาพบวาในงานของ
เสาวลักษณ โลมา ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของฮิลดา ทาบา[4]  วา หลักสูตรมีองคประกอบอยู 4 ประการ 
ไดแก 1) วัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเฉพาะรายวิชา 2) เนื้อหาสาระและชั่วโมงสอน 3) กระบวนการเรียนการสอน 4) การ
วัดผลและการประเมินผล  

ดังนั้น ผูศึกษาจึงสรุปองคประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของฮิลดา ทาบา (Hilda Taba) วามีอยู 5 องคประกอบ ไดแก  
1) เปาหมายของหลักสูตร  
2) วัตถุประสงคของหลักสูตร (ท้ังวัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเฉพาะของหลักสูตร) 
3) เนื้อหาสาระและชั่วโมงสอน 
4) กระบวนการเรียนการสอน 
5) การวัดผลและประเมินผล 

4.2  ( .)  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีการกําหนดเกณฑและมาตรฐานการจัดทําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

โดยใหสถาบันการศึกษาจัดทําแบบรายงานขอมูลการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนขอมูลการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาในหลักสูตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา[5] 

4.3  
หากจะกลาวถึงจุดกําเนิดของการสังคมสงเคราะห คงจะเปนการยากที่ระบุถึงจุดเริ่มตนวามีมาตั้งแตเม่ือไร ซ่ึงอาจจะเปน

สมัยกอนพุทธกาล พุทธกาล หรือเร่ิมต้ังแตการมีมนุษยเกิดขึ้นบนโลก และมนุษยตางๆ นั้นใหความชวยเหลือกันก็เปนได แตก็ไมมี
หลักฐานใดๆ มาอางอิงไดเลย โดยเชื่อกันวาการสังคมสงเคราะหเกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการมีศาสนา โดยศาสนาทําหนาท่ี
เปรียบเสมือนกับเปนสถาบันในการจัดสวัสดิการใหกับมนุษยอยางหนึ่ง แตถาเปนวิชาชีพสังคมสงเคราะหแรกเริ่มเดิมทีจะปรากฏ
ออกมาในรูปแบบของการเปนอาสาสมัคร (Volunteers) โดยผูท่ีมีจิตใจเมตตาท่ีจะชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน ซ่ึงตอมาก็ไดมีการ
รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะหจนกลายเปนศาสตร (Science) แขนงหนึ่ง และจัดเปนศาสตร
ประยุกต (Applied Science) และเปนศาสตรท่ีเกี่ยวของกับความรักในเพ่ือนมนุษยดวยกัน (Scientific Philanthropy) แตสําหรับ
ประวัติศาสตรความเปนมาของการศึกษาสังคมสงเคราะห บรรดานักวิชาการท้ังหลายตางก็มีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน นักวิชาการ
สวนหนึ่งเสนอวาการศึกษาสังคมสงเคราะหมีจุดเริ่มตนมาจากประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ประมาณปลายศตวรรษที่ 19 แลวแผขยาย
เขาไปในสหรัฐอเมริกา แอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต แตนักวิชาการอีกบางสวนก็อางวาจุดกําเนิดมาจากอเมริกา โดยการอางถึงคํา
ประกาศของ National Association of Social Workers (NASW) ในป ค.ศ. 1998 วาการศึกษาสังคมสงเคราะหมีมาประมาณ 
100 ปแลว  คือในป ค.ศ. 1898 มีหลักสูตรฝกอบรมทางสังคมสงเคราะห (Social Work Training Course) หลักสูตรแรก ซ่ึงเปน
หลักสูตรท่ีมีการจัดต้ังอายุครบ 100 ป เปนหลักสูตรท่ีเรียกวา “Summer School on Philanthropic” ของ Mary Richmond 
เกิดขึ้นในมลรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาสังคมสงเคราะหในยุคแรกๆ จะมีลักษณะเปนหลักสูตรฝกอบรม หรือท่ี
เรียกวา “Training Course” ซ่ึงเกิดข้ึนในยุโรป สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แตท่ีจริงแลวในยุโรปก็มีโรงเรียน (School) ท่ีเปดสอนสังคม
สงเคราะห ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนทางการศึกษาสังคมสงเคราะหอีกแหงหนึ่งในกรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด ซ่ึงเปนโรงเรียน
ท่ีจัดต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1899 ประเทศเนเธอรแลนดจัดวาเปนประเทศหนึ่งท่ีการสังคมสงเคราะหมีการพัฒนาเร่ือยมา แตไมวา
การศึกษาสังคมสงเคราะหจะมีจุดเร่ิมตนมาจากยุโรป หรืออเมริกาก็ตาม แตมีการแผขยายศาสตรแหงวิชาชีพนี้ไปทั่วทุกภูมิภาคใน
โลก รวมท้ังประเทศตางๆในเอเชีย เชน อินเดีย ญี่ปุน รวมถึงประเทศไทยดวย[6] [7] [8] [9] [10] 
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6 | “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” 
 

1) กลุมนักพัฒนาชุมชน และเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 133 คน  
2) กลุมนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 106 คน   
 

8.  
การศึกษาคร้ังนี้ สามารถสรุปผลไดเปน 2 ตอน ไดแก 
8.1   
 จากการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ School of Social 

Work, San Diego State University พบวา [13] [14] [15] [16] [17] [18] 
  หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  หลักสูตรสังคม

สงเคราะหศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ School of Social Work, SDSU มีความคลายคลึงกันคือ เปน
ปรัชญาท่ีหลักสูตรสังคมสงเคราะหสากลใชคลาย ๆ กัน กลาวคือ ปรัชญาของหลักสูตรจําเปนจะตองกลาวถึง ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมจริยธรรม ความรูความสามารถ และทักษะในเชิงวิชาชีพของการเขาสูวิชาชีพสังคมสงเคราะห  

 พบวา ชื่อปริญญาของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะใหชื่อปริญญาภาษาไทย
วา สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) และภาษาอังกฤษวา Bachelor of Social Work Program (B.S.W.) มีความคลายคลึง
กับชื่อปริญญาของหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงภาษาไทยใชวา สังคม
สงเคราะหศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) และภาษาอังกฤษใชวา Bachelor of Social Work (B.S.W.) แตมีความแตกตางจากการใหชื่อ
ปริญญาของ School of Social Work ของ SDSU วา Bachelor of Arts in Social Work คํายอวา BASW (ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาสังคมสงเคราะห)  

 พบวา หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวัตถุประสงค
ของหลักสูตรอยู 3 ประการ ไดแก  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูดานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห มีวิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 
และทักษะวิชาชีพ สามารถประยุกตและพัฒนาเคร่ืองมือการทํางานในองคกร ชุมชน กลุมเปาหมายตางๆ และครอบครัวได  

2) เพ่ือผลิตบัณฑิต ใหสามารถบูรณาการองคความรู ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะหท่ีเชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ มีความสามารถพัฒนากลวิธีการทํางานใหม ๆ และประยุกตเคร่ืองมือการทํางานทางวิชาชีพในการ
ทํางานกับคน องคกร ทองถ่ิน ชุมชน สังคม ท้ังในระดับชาติภูมิภาค สากล รวมท้ังสามารถทํางานแบบสหวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจริยธรรม สํานึกทางสังคม จิตสาธารณะ สามารถเปนผูนําการขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงใน
สังคม เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม 

สําหรับวัตถุประสงคของหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีเพียง
ประการเดียว ไดแก เพื่อผลิตนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร สามารถปฏิบัติงานให
ผูใชบริการมีการพัฒนาและมีความพึงพอใจ  รวมท้ังทํางาน รวมกับสหวิชาชีพอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่หลักสูตรของ 
School of Social Work, SDSU มีอยู 13 ประการ เปนการกลาวถึงการเตรียมบัณฑิตใหสามารถปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือเตรียมบัณฑิต ผูท่ีสามารถปฏิบัติงานไดดังนี้   

1) ปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชทัศนคติและมมุมองของศิลปศาสตร ทักษะดานการคิด
วิเคราะห ปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเชี่ยวชาญหลากหลาย และใชขอมูลหลักฐานเชิงประจักษเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

2) ใชรูปแบบการปฏิบัติงานในลักษณะของความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย (generalist practice model) ในการ
ใหบริการตรง (direct service) แกระบบผูใชบริการทุกขนาด 

3) มีความเขาใจปจจัยทางดานชีวจิตวิทยาสังคม (Biopsychosocial) ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต และการพัฒนา
ของมนุษย และสามารถใชกรอบแนวคิดทฤษฎีในการทําความเขาใจกับมนุษยในสภาพแวดลอมตางๆ เชนเดียวกับปฏิกริยาระหวาง
ปจเจกบุคคลและระบบสังคม 

4) สามารถตระหนักถึงเรื่องของความออนไหวในเร่ืองของการกดข่ี (Oppression) และการเลือกปฏิบัติ 
(Discrimination) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายใตบริบทของการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพบนความหลากหลายของประชากรในพ้ืนท่ีของเขต
ชายแดนของรัฐแคลิฟอรเนียตอนใต 
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6.  
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ี

ผสมผสานระหวางการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
และการสัมภาษณ (Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
สํารวจความตองการและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรจากผูใชบัณฑิตและนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
 
7.  

การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมแบบเจาะจง
ไว 3 สถาบัน ไดแก ประเทศไทยจํานวน 2 สถาบัน ไดแก คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในฐานะที่เปน
มหาวิทยาลัยของรัฐ และคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่เปน
มหาวิทยาลัยของเอกชน และประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 1 สถาบัน ไดแก School of Social Work, San Diego State 
University โดยผูศึกษาไดแบงขอบเขตของการศึกษาออกเปน 3 ดาน ไดแก  

7.1  
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดของเขตของการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมไว 11 

ประเด็น ไดแก  
   1) ปรัชญาของหลักสูตร  
   2) ชื่อปริญญา  
   3) วัตถุประสงคของหลักสูตร  
   4) โครงสรางหลักสูตร  
   5) ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร  
   6) รายวิชาและจํานวนรายวิชาและหนวยกิต  
   7) กระบวนการเรียนการสอน  
   8) จํานวนนักนักศึกษาและอาจารย 
   9) สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน  
   10) เงื่อนไขการจบการศึกษา  
   11) การประกอบวิชาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา 
   12) การประเมินผลหลักสูตร 

7.2  
การศึกษาคร้ังนี้กาํหนดประชากรในการศึกษาไว 2 กลุม ไดแก 
7.2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมของ 3 สถาบัน ไดแก 1) 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2) คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ และ 3) School of Social Work, San Diego State University สําหรับเอกสารที่เก่ียวของท่ีใชในการศึกษา 
ไดแก หลักสูตรสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห และคูมือนักศึกษา  

1) เอกสารหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผู
ศึกษาใชหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

2) เอกสารหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผูศึกษาใชหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)  

3) เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห) ของ School of Social Work, San Diego State 
University ผูศึกษาใชเอกสาร 3 ประเภท ไดแก 1) Student Information Packet 2011/2012 2) Student Handbook 
Undergraduate Program in Social Work Fall 2010 และ 3) Reaffirmation Compliance Audit Report of School of 
Social Work  

7.2.2 ประชากรที่ใชในการเก็บขอมูลแบบสอบถามเปนผูเขารวมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนทองถิ่นดวย
งานสวัสดิการสังคม: บทบาท หนาท่ี และอนาคต ซ่ึงจัดโดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เม่ือ
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2554  ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา จํานวน 239 คน โดยแบงผูใหขอมูลเปน 2 กลุม ไดแก  
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พระเกียรติ เปนหลักสูตรการศึกษา มีจํานวนหนวยกิต 138 หนวยกิต โดยท้ังสองแหงแบงกลุมวิชาเปน 3 หมวดเหมือนกัน คือ 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาเลือกเสรี สวน School of Social Work, San Diego State 
University มีจํานวน 120 หนวยกิต โดยแบงรายวิชาเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 รายวิชากอนเขาศึกษาสาขาวิชาเอกสังคม
สงเคราะห และรายวิชาการศึกษาท่ัวไป กลุมท่ี 2 รายวิชาสาขาวิชาเอก หรือ Upper Division Courses และกลุมท่ี 3 รายวิชาเลือก   

 พบวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ School of Social Work, San Diego State University มีลักษณะ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร
การเรียนการสอนมีหลากหลายวิธีท้ังการบรรยายการฝกปฏิบัติในภาคสนาม การใชบทบาทสมมติ การทําวิจัย เปนตน นอกจากนี้ ยัง
มีการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสทําใหนักศึกษาสามารถติดตามและทบทวนบทเรียนไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
ตลอดจนอาจารยและนักศึกษาสามารถสื่อสารกันไดในหองเรียน 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการสนับสนุนและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังดานการเรียน
และการปฏิบัติการในภาคสนาม โดยมีการกําหนดอาจารยผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษาเฉพาะใหแกนักศึกษา มีการจัดเรียนการ
สอนโดยเนนการบูรณาการองคความรูดานสังคมสงเคราะหเขากับการฝกภาคปฏิบัติสนาม การศึกษาวิจัย การฝกทักษะการแกไข
ปญหาดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม ท้ังจากขอเขียน การฝกภาคปฏิบัติ และจากกิจกรรมตาง ๆ การจัดกิจกรรม
เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ เชน การศึกษาดูงาน การเปนอาสาสมัคร และกิจกรรมการชวยเหลือผูดอยโอกาส ชุมชนและสังคม 
เปนตน 

คณะสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการสนับสนุนและใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาดานวิชาการ วิชาชีพ จริยธรรม และสุขภาพ และดานอ่ืน ๆ แกนักศึกษา เชน การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา การแตงต้ัง
อาจารยท่ีปรึกษา มีแฟมประจําตัวนักศึกษาทุกคน เปนตน 

School of Social Work, San Diego State University จะใชกระบวนการเรียนการสอนทั้งการบรรยายและการ
เรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยกําหนดหัวขอใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควา นําเสนอผลการศึกษาคนควา และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหองเรียน  

 พบวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมด 1,259 คน จํานวนอาจารยท้ังหมด 47 คน คิดเปนอัตราสวน อาจารยตอนักศึกษา เทากับ 1:26.78 คณะสังคมสงเคราะห
และสวัสดิการสังคม ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 507 คน จํานวนอาจารยท้ังหมด 15 คน 
คิดเปนอัตราสวน อาจารยตอนักศึกษา เทากับ 1:33.80 และ School of Social Work, San Diego State University มีจํานวน
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 175  คน จํานวนอาจารยท้ังหมด 31 คน คิดเปนอัตราสวน อาจารยตอนักศึกษา เทากับ 1:5.65 

 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มี
การจัดหองบรรยาย ท่ีมีขนาดพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานโสตทัศนูปกรณ 
เชน เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองฉายภาพ LCD projector เคร่ืองฉายภาพเสมือนจริง เปนตน หองสมุดมีความ
เพียบพรอมดวยหนังสือในสาขาวิชาตามหลักสูตร ใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร 
จัดใหมีหองคอมพิวเตอร หอง Study Room และหองอานหนังสือ เปนตน มีจุดบริการ Internet / WiFi ตามคณะ/หนวยงาน/
อาคารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถใชบริการไดสะดวก  

คณะสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดอุปกรณและทรัพยากร
สารสนเทศ ไดแก ตํารา วารสารท่ีทันสมัย และมีหองปฏิบัติการที่เพียงพอตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
จัดใหมีสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  

School of Social Work, San Diego State University มีการสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่
ประสบความเดือดรอน และมีการสนับสนุนใหนักศึกษาจัดตั้งกลุมสมาคมนักศึกษาปริญญาตรีสังคมสงเคราะหภายใตการดูแลของ
อาจารย และหลายกลุมเปนการเชื่อมโยงเครือขายของศิษยเกาและชุมชนดวย จํานวน 8 กลุม ไดแก 1. Undergraduate Social 
Work Association เปนกลุมสมาคมนักศึกษาสังคมสงเคราะหกลุมหลัก ท่ีสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาท้ังดานวิชาการ 
การศึกษา และกิจกรรมตาง ๆ 2. Asian Pacific Islander Social Work Association (APISWSA) 3. Black Social Work 
Student Caucus (BSWSC) 4. Latino Social Work Student Network (LSWSN) 5. Social Action Committee (SAC) 6. 
Social Work Administrator Network (SWAN) 7. College of Health and Human Service Student Council (CHHSSC) 
และ 8. Faculty Student Mentoring Program (FSMP) 
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5) ปฏิบัติงานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และดวยความยอมรับนับถือ ความรู และทักษะท่ีเชื่อมโยงกับอายุ ชน
ชั้น สีผิว ความพิการ ชาติพันธุ โครงสรางครอบครัว เพศสภาพ สถานภาพสมรส สัญชาติ เชื้อชาติเผาพันธุ เพศ และรสนิยมทางเพศ 
ของผูใชบริการ    

6) สามารถเขาชวยเหลือการทํางานในหนวยงาน เพ่ือนบาน และชุมชน เพ่ือใหเกิดความกาวหนาทางดานความ
ยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ 

7) สามารถระบุขอมูลท่ีใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประเมินผลขอคนพบ และประยุกตขอมูลตาง ๆ กับ
การปฏิบัติงานได  

8) มีความเขาใจประวตัิศาสตรสังคมสงเคราะห ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเปนวิชาชีพในปจจุบัน 
9) วิเคราะหนโยบายทางสังคมและผลกระทบจากนโยบาย และสามารถพัฒนากลยุทธท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เชิงบวกได 
10) ตระหนักและดํารงตนอยูภายใตกรอบของจริยธรรมท่ีเชือมโยงกับคุณคาของงานสังคมสงเคราะห และ

จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีกําหนดโดย NASW และใชคุณคาและจรยิธรรมเหลานี้ในการปฏิบัติงานของตน 
11) สามารถติตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการเขียน การสนทนาพูดคุย และทักษะทางอวัจจนะภาษา 
12) รูคุณคา และการดูแลตรวจตราในสถานการณท่ีเหมาะสม 
13) ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในฐานะที่เปนนักวิชาชีพภายใตโครงสรางขององคกรและระบบการสงบริการ

และสามารถคนหาการเปลี่ยนแปลงขององคกรท่ีเกิดข้ึนไดเมือถึงคราวจําเปน 
 พบวา ลักษณะโครงสรางของหลักสูตรแตละแหงมีความแตกตางกัน โดยหลักสูตรของคณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แบงโครงสรางเปน 3 สวนหลัก ๆ ไดแก สวนที่ 1 กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
สวนที่ 2 กลุมวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต อันประกอบไปดวย วิชาเอกสังคมสงเคราะหศาสตร (75 หนวยกิต) และวิชาโท หรือวิชาเลือก 
(24 หนวยกิต) และสวนที่ 3 กลุมวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต รวมท้ัง 3 สวน นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 135 หนวยกิต 

หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาจะตอง
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาไมนอยกวา 132 หนวยกิต โดยแบงโครงสรางหลักสูตรออกเปน 3 หมวดรายวิชา ไดแก 1. หมวดวิชาการ
ศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต แบงเปน กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และกลุมวิชา
ภาษา 2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หนวยกิต แบงเปน กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุมวิชาวิชาชีพ และกลุมวิชาเฉพาะดานโดยเปดสอนใน 
5 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไดแก กลุมวิชาเสริมการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหดานครอบครัวและเด็ก กลุมวิชาเสริมการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหการแพทย กลุมวิชาเสริมการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย กลุมวิชาเสริมการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
อุตสาหกรรม และกลุมวิชาเสริมการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

หลักสูตรของ School of Social Work, SDSU แบงโครงสรางหลักสูตรออกเปน 3 สวนหลัก ๆ ไดแก สวนที่ 1 กลุม
รายวิชาการศึกษาท่ัวไป (General Education) จํานวน 52 หนวย (Units) สวนที่ 2 กลุมรายวิชากอนเขาศึกษาเฉพาะดานสังคม
สงเคราะหหรือวิชาเอกสังคมสงเคราะห (Pre-Majors) จํานวน 24 หนวย (Units) สวนท่ี 3 กลุมรายวิชาสาขาวิชาเอกเฉพาะดาน 
(Majors) ไมนอยกวา 44 หนวย (Unit) 

 พบวา หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิตของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนหลักสูตรการศึกษา 4 ปการศึกษา นักศึกษาจะตองใชเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ป
การศึกษา และใชเวลาศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 16 ภาคการศึกษา และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห ของ School of Social Work, San Diego State University เปนหลักสูตร
การศึกษา 4 ปการศึกษาเชนเดียวกันกับของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยนักศึกษาสามารถจะใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 7 ปการศึกษา โดยใชเวลาศึกษาจํานวน 10 ภาคการศึกษา ไดแก ชั้นปท่ี 1 มี 3 ภาคการศึกษา ไดแก ภาคฤดูใบไมรวง 
(Fall Semester) ภาคฤดูใบไมผลิ (Spring Semester) และภาคฤดูรอน (Summer Semester) ชั้นปท่ี 2 มี 2 ภาคการศึกษา 
ไดแก ภาคฤดูใบไมรวง (Fall Semester) และภาคฤดูใบไมผลิ (Spring Semester) ชั้นปท่ี 3 มี 3 ภาคการศึกษา ไดแก ภาคฤดู
ใบไมรวง (Fall Semester) ภาคฤดูใบไมผลิ (Spring Semester) และภาคฤดูรอน (Summer Semester) และชั้นปที่ 4 มีเพียง 2 
ภาคการศึกษา ไดแก ภาคฤดูใบไมรวง (Fall) และภาคฤดูใบมิผลิ (Spring) 

    พบวา มีความแตกตางกัน โดยหลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีจํานวนหนวยกิต 135 หนวยกิต คณะสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
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 พบวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคม ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ School of Social Work, San Diego State University จะมี
ลักษณะคลายคลึงกัน คือ การจบการศึกษานักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร เกรดเฉลี่ย ไมต่ํากวา 2.00 (จากระบบ 4 
ระดับคะแนน) และตองขอขึ้นทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมจึงจะสามารถจบการศึกษาได แตหลักสูตรของ School of Social 
Work, San Diego State University จะมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมในเร่ืองของการท่ีนักศึกษาจะตองไดรับการประเมินผลดานการเขียน 
(Graduation Writing Assessment หรือ GWAR) การทดสอบทางคณิตศาสตรและการเขียน (Mathematics and Writing 
Examination) โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 1 (Freshmen) ทุกคนจะตองผานการทดสอบทางคณิตศาสตรเพ่ือไปเรียนในรายวิชาท่ีสูงขั้นไป 
การศึกษาท่ัวไป (General Education) และภาษาตางประเทศโดยนักศึกษาท่ีมาจากประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
ราชการตองผานเงื่อนไขของภาษาตางประเทศดวย 

 พบวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะ
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ School of Social Work, San Diego State 
University ตองการผลิตเพื่อไปประกอบอาชีพในลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ นักสังคมสงเคราะห และผูทํางานดานสังคมท้ัง
หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน หนวยงานระหวางประเทศ และหนวยงานอิสระ    

 พบวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคม ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ School of Social Work, San Diego State University มี
ลักษณะการประเมินหลักสูตรท่ีคลายคลึงกัน คือ การประเมินจากหลายมิติ ท้ังในรูปของคณะกรรมการ อาจารย นักศึกษา และผูใช
บัณฑิต ซ่ึงอาจแตกตางกันไปเฉพาะระยะเวลาของการประเมินหลักสูตรเทานั้น   

8.2  
ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ี 1 นักพัฒนาชุมชน และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 133 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีตําแหนง/สถานภาพการทํางานเปนนักพัฒนาชุมชน/ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
ทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรืออาศัยอยูในจังหวัดนครปฐม มีระยะเวลาทํางาน 3 ป – 5 ป  และมีความคิดเห็นวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรเปดสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น หนวยงานของตนมี
ความจําเปนตองใชบัณฑิตในสาขาสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น หลักสูตรท่ีเปดควรเปนระดับปริญญา
ตรีและโท ชวงเวลาของการเรียนการสอนควรเปนภาคพิเศษ (เสารและอาทิตย) สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น รายการที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ มีจิตอาสา รองลงมา ไดแก มี
ความมานะ อดทน, มีความขยัน และมีความชํานาญในการทํางานกับชุมชน ตามลําดับ 

ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ี 2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน และโปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 106 คน สวนใหญเปน
เพศหญิง อาศัยอยูในจังหวัดนครปฐม ศึกษาในช้ันปท่ี 2 -3 และมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรเปดสอนใน
หลักสูตรสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น หนวยงานมีความจําเปนตองใชบัณฑิตในสาขาสังคมสงเคราะห
และสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน หลักสูตรท่ีเปดควรเปนระดับปริญญาตรี ชวงเวลาของการเรียนการสอนควรเปนภาคปกติ 
สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น รายการท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นสูงสุด คือ มีจิตอาสา  รองลงมา ไดแก มีความมานะ อดทน, มีความขยัน และมีความรูเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตามลําดับ 
 
9.  

การพัฒนาหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจําเปนจะตองสรางอัตลักษณเฉพาะหลักสูตร 
รายวิชาท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน โดยมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตท่ีตอบสนองตอความตองการของหนวยงานของทองถิ่นเปน
หลัก และบัณฑิตจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะทางวิชาชีพของนักสังคมสงเคราะหตามหลักสากลดวย  
 
10.  
[1]  ยุพา วงศไชย, ระพีพรรณ คําหอม, อภิญญา   เวชยชัย, ทิพาภรณ โพธ์ิถวิล, อัญมณี บูรณกานนท และกิติพัฒน นนทปทมะดุลย. 

(2548). . กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. 
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1.  
การปกครองทองถ่ินเปนสภาวะของการเปดโอกาสใหมีการกระจายอํานาจท่ีหลากหลายไปยังชุมชนทองถิ่นตาง ๆ 

เพ่ือใหประชาชนในชุมชนเหลานั้นปกครองและดูแลกันเองในขอบเขตพ้ืนท่ีและในภารกิจท่ีกําหนด เปนสภาวะของการใชอํานาจ
ปกครองของรัฐในหลายระดับเพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชนท่ีมีความหลากหลายในทางสังคม อุดมการณ เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม โดยที่ยังคงธํารงความเปนเอกภาพของรัฐและอํานาจอธิปไตย และเปนสภาวะของการมีองคกรท่ีดําเนินกิจการสาธารณะ
ในนามของชุมชน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดอยางอิสระปลอดจากการแทรกแซงโดยองคกรอ่ืน (วีระศักด์ิ เครือเทพ, 2548, น.9) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเร่ืองของการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากกวารัฐธรรมนูญทุก
ฉบับท่ีผานมา โดยในจํานวน 336 มาตรา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติใหมีเรื่องท่ีเกี่ยวกับทองถิ่นถึง 10 มาตรา คือ มาตรา 78 ซ่ึงอยู
ในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และมาตรา 282 ถึงมาตรา 290 ซ่ึงอยูในหมวดการปกครองสวนทองถิ่น (นครินทร เมฆไตรรัตน
, 2546, น. 37) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 ก็เชนเดียวกัน คือ ในจํานวน 309 มาตรา มีเรื่องท่ี
เกี่ยวของกับทองถิ่นมากถึง 13 มาตรา คือ มาตรา 78 ซ่ึงอยูในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ มาตรา 80 (4) แนวนโยบายดาน
ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา 85 (5) แนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
และมาตรา 281 ถึงมาตรา 290 ซ่ึงอยูในหมวดการปกครองสวนทองถิ่น รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550  บัญญัติเรื่องการปกครองสวน
ทองถ่ินไวอยางละเอียดในหมวด 14 มาตรา 281-290 ซ่ึงกําหนดใหรัฐตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาในพื้นท่ี  การ
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองทําเทาที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือ
ประโยชนของประเทศเปนสวนรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย  การบริหาร  การ
จัดบริการสารธารณะ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถ่ินเพ่ือใหตนเองสามารถ
จัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาท่ี 

ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2550 มาตรา 283 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีและภารกิจในการดูแลและการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนรูปแบบการบริหารและการปกครองประเทศท่ีเปนการกระจายอํานาจ (Decentralization) ในการ
บริหารประเทศไปสูทองถิ่นและมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเปดโอกาสใหทองถ่ินไดมีโอกาสในการจัดการดูแลกิจการ
หลาย ๆ ดานของตนเอง ไมวาจะเปน การจัดการระบบสาธารณูปโภค การจัดการดูแลรักษาระบบส่ิงแวดลอม การจัดการการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น อํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
เก่ียวของกันกับสวัสดิภาพของประชาชนเปนอยางมาก แตดวยขอจํากัดทางดานงบประมาณ และดานบุคลากรที่ยังขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและแผนงานดานสวัสดิการสังคมทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนมากยังไมสามารถท่ีจะ
ดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรไดรับการสงเสริมใหจัดทําแผนพัฒนา
งานสวัสดิการสังคมทองถ่ินในพ้ืนท่ีของตน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมีภารกิจเรงดวนในการสงเสริม
ความรูดานสวัสดิการทองถ่ินแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ และผลักดันใหเกิดการจัดทําแผนพัฒนาสวัสดิการสังคมทองถิ่น
ในพ้ืนที่ของตนโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน (สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 
2548, น. 12) แตในขณะเดียวกันก็มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนหนึ่งท่ีสามารถดําเนินการและสรางสรรคนวัตกรรมทางดาน
การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาโครงการวิถีใหมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทยท่ีพบนวัตกรรมทองถ่ินกวา 500 กรณีตัวอยาง     

การจัดสวัสดิการสังคมเปนอีกภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมิไดย่ิงหยอนไปกวาภารกิจ
ทางดานการพัฒนาสาธารณูปโภคอื่น ๆ เลย อีกท้ังยังเปนหนวยงานที่มีความสําคัญ ในฐานะภาคีเครือขายในการบูรณาการความ
รวมมือในการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ไมวาจะเปน กลุมเด็กและเยาวชน กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ 
และกลุมผูดอยโอกาส โดยการเช่ือมประสานความรวมมือกับหนวยงานองคกรตาง ๆ ในทองถ่ิน ไมวาจะเปนกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และภาคประชาชนในทองถิ่น ประกอบกับการจัดสวัสดิการสังคมก็เปนระบบท่ีมีขอบเขตกวางขวาง
ครอบคลุมหลาย ๆ กิจกรรมที่เก่ียวของกับชีวิตผูคนจํานวนมาก อีกท้ังหนวยงานท่ีเขามาเก่ียวของในระบบก็มีอยูเปนจํานวนมากเปน
ท้ังองคกรภาครัฐบาล ธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาสังคม และชุมชน การจัดทําระบบ
การบูรณาการ และสรางความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ เพ่ือเปาหมายในการจัดระบบสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง
สุดใหกับประชาชน รวมทั้งการสรางความเขมแข็งของหนวยงานหลักของประเทศที่จะสามารถเปนศูนยกลางในการบูรณาการงาน
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: นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
Abstract 
 

The purposes of this study are to 1.  search for social welfare prototype of local government 
organizations to serve people’ s need and raise their quality of life  2.  compare social welfare of local 
government organizations : city municipality, town municipality, commune municipality, and sub-district 
admistrative organization  and 3) study the feasibility of building local government organizations’ network in 
social welfare. This research is mixed methodology between qualitative and quantitative. The results reveal 
that local government organizations that receive the highest of social welfare level is Bangtoei Sub-district 
Administrative Organization.  

  
Keywords : innovations of social welfare, social welfare, local government organizations 
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4.  
4.1 ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแตกตางกันจะมีระดับการจัดสวัสดิการสังคมไมแตกตางกัน 
4.2 ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีแตกตางกันจะมีระดับของการตอบสนองความตองการและการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 
 
5.  

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาใช แนวคิดและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการจัดสวัสดิการสังคม แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย โดยผู
ศึกษาไดสังเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  

การศึกษาเร่ือง “นวัตกรรมในการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม” เปนการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods) ระหวางการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับการจัดสวัสดิการสังคมโดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อคนหาตนแบบนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบสนองความตองการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
นําขอมูลท่ีไดไปทําการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือศึกษารูปแบบและความเปนไปไดในการสรางเครือขาย
นวัตกรรมการทํางานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
7.  

การวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตไวดงนี้ 
7.1  
การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาถึงนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามองคประกอบของ

สวัสดิการสังคม 7 ดาน ไดแก ดานการศึกษา (Education) ดานที่อยูอาศัย (Housing) ดานอาชีพและรายได (Employment and 
Income Maintenance) ดานความมั่นคงทางสังคม (Social Security) ดานสาธารณสุข/สุขภาพ (Health) ดานนันทนาการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- เทศบาลนคร 
- เทศบาลเมือง 
- เทศบาลตําบล 
- องคการบริหารสวนตําบล 

1) ระดับของการจัดสวัสดิการสังคม 
- ดานการศึกษา 
- ดานท่ีอยูอาศัย 
- ดานอาชีพ/รายได 
- ดานความม่ันคงทางสังคม 
- ดานสาธารณสุข/สุขภาพ 
- ดานนันทนาการ 
- ดานการบริการสังคมทั่วไป 

2) ระดับของการตอบสนองความตองการ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ความเปนไปไดของเครือขายนวัตกรรมการทํางานดานการจัดสวัสดิการ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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สวัสดิการสังคมไมใหเกิดความซํ้าซอน และทําใหการใชทรัพยากรของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ, 2550, น. 25)  

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ไดบัญญัติความหมายของ “สวัสดิการสังคม” วา
หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซ่ึงเกี่ยวกับการปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม 
เพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองไดอยางท่ัวถึง เหมาะสม เปนธรรม และให
เปนมาตรฐาน ท้ังดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และ
บริการทางสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิท่ีประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
สังคมทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับปจเจกชน ครอบครัว ชุมชน หรือสังคมประเทศ ดังนั้น การจัดสวัสดกิารสังคมเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ
กับความเปนอยูท่ีดีของคนในสังคม ซ่ึงนับวามีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงที่รัฐจะตองกําหนดเปนนโยบายหลัก เพ่ือใหประชาชน
เกิดความปลอดภัย ความมั่นคง และสวัสดิภาพในชีวิต ถาประชาชนไดรับสวัสดิการที่ดียอมทําใหเกิดความสามารถท่ีจะดําเนินชีวิต
และเกิดภูมิคุมกันท่ีดีภายใตกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน ในทายท่ีสุดแลวประเทศชาติก็จะเกิดการพัฒนาไดอยาง
ย่ังยืนในอนาคต  

ดังจะเห็นไดวา ในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรที่ทําหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะในทองถ่ิน
อยางซ่ึงถือไดวาเปนภารกิจหลัก และเปนไปตามการกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสรางนวัตกรรมในการใหบริการประชาชนใหเปนเลิศ และในปจจุบันพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินได
หลาย ๆ แหง มีการจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมสรางสรรคทางดานการจัดสวัสดิการสังคม ดวย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ มากขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงนวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในดานการจัดสวัสดิการสังคม เพราะเปนเร่ืองท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ เพื่อเปนการคนหาตนแบบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีนวัตกรรมในดานนี้ อีกท้ังยังเปนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
ๆ ไดอีกทั้ง และกอใหเกิดการตอบสนองความตองการสูงสุดของประชาชนและเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีให
ดีขึ้นอีกดวย 

 
2.  

2.1 เพ่ือคนหาตนแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางนวัตกรรมดานการจัดสวัสดิการสังคมท่ีตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระหวางเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล
ตําบล และองคการบริหารสวนตําบลที่สามารถตอบสนองตอความตองการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

2.3 เพื่อศึกษารูปแบบและความเปนไปไดในการสรางเครือขายนวัตกรรมการทํางานดานการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
3.  
 3.1 ผลการศึกษาทําใหทราบถึงแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถนํามาเปนตนแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในนวัตกรรม
ดานการจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
 3.2 ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงผลการเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลท่ีตอบสนองตอความตองการและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3.3 ผลการศึกษาสามารถนําเสนอรูปแบบและความเปนไปไดในการสรางเครือขายนวัตกรรมการทํางานดานการจัด
สวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 ดานความม่ันคงทางสังคม เรียงลําดับตามระดับการจัดสวัสดิการสังคมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
1. เทศบาลนครนครปฐม มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.29 
2. เทศบาลเมืองกระทุมลม มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.14 
3. เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.86 

 ดานสาธารณสุข/สุขภาพ เรียงลําดับตามระดับการจัดสวัสดิการสังคมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
1. องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู และองคการบริหารสวนตําบลบางเตย มีคาเฉลี่ย เทากับ 5.00 
2. เทศบาลตําบลออมใหญ องคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม และ

องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.86 
3. องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม องคการบริหารสวนตําบลบางแขม และองคการบริหารสวนตําบลวังเย็น 

มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.71 
 ดานนันทนาการ เรียงลําดับตามระดับการจัดสวัสดิการสังคมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 

1. องคการบริหารสวนตําบลบางเตย มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.78 
2. เทศบาลเมืองกระทุมลม องคการบริหารสวนตําบลนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลบางปลา และเทศบาล

ตําบลสามงาม  มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.33 
3. เทศบาลนครนครปฐม  เทศบาลตําบลออมใหญ องคการบริหารสวนตําบลยายชา องคการบริหารสวนตําบลคลอง

นกกระทุง องคการบริหารสวนตําบลนราภิรมย และเทศบาลตําบลศาลายา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.22 
 ดานการบริการสังคมทั่วไป เรียงลําดับตามระดับการจัดสวัสดิการสังคมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 

1. องคการบริหารสวนตําบลมาบแค องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู องคการบริหารสวนตําบลบางเตย และ
องคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง มีคาเฉลี่ย เทากับ 5.00 

2. องคการบริหารสวนตําบลนราภิรมย และองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.86 
3. องคการบริหารสวนตําบลหวยพระ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.71 
จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา องคการบริหารสวน

ตําบลที่มีคาเฉลี่ยการจัดสวัสดิการสังคมจากการประเมินตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ลําดับท่ี 1 
องคการบริหารสวนตําบลบางเตย ลําดับท่ี 2 องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง และลําดับท่ี 3 มีองคการบริหารสวนตําบล 2 
แหงท่ีไดคาคะแนนเทากัน คือ องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู และองคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง ดังนั้น ผูศึกษาไดคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลท้ัง 4 แหงเพ่ือการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบและความเปนไปไดในการสรางเครือขายนวัตกรรมการ
ทํางานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในข้ันตอนตอไป รวมท้ังคัดเลือกองคการบริหารสวนตําบลที่มี
คาเฉลี่ยการจัดสวัสดิการสังคมในรายดานสูงสุด 3 ลําดับแรก เพ่ือศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคม 6 ดาน 
ไดแก ดานการศึกษา ดานท่ีอยูอาศัย ดานอาชีพและรายได ดานสาธารณสุข/สุขภาพ ดานนันทนาการ และดานการบริการสังคม
ท่ัวไป 
 9.2  

นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา มีนวัตกรรมการจัดสวัสดิการ
สังคมขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย และองคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี   

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย ไดแก การจัดการศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางเตยและโรงเรียนบานบางเตย องคการบริการสวนตําบลบางเตยจะใหการสนับสนุนดานงบประมาณแก
สถานศึกษาท้ัง 2 แหง โดยใหสถานศึกษาเปนผูบริหารจัดการงบประมาณเอง กิจกรรมที่ดําเนินการท่ีมีลักษณะเปนนวัตกรรมไดแก 
กิจกรรมบัณฑิตนอย เปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับการรับปริญญาเมื่อจบการศึกษา การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางเตยจะเนนเร่ืองของความสะอาดและทันสมัยของหองเรียนและสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ซ่ึงเด็กเล็กสามารถเขาศึกษาโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ยกเวน คาใชจายในการซ้ือท่ีนอนของเด็กเล็กเทานั้น 

นอกจากน้ี ยังมีการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนท่ีสนใจ อาทิ การอบรมอาชีพการสรางเครื่องประดับจากคริสตอล 
วิทยากรจะเปนเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมีความรูดานน้ัน ๆ  หรือการอบรมบางหลักสูตรที่เจาหนาที่ไมสามารถให
ความรูไดจะประสานงานกับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากรมาใหความรูแทน  
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(Recreation) และดานการบริการทางสังคมทั่วไป (Social Service)  ซ่ึงเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใต
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 ดวยเชนกัน  

7.2  
การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตพื้นที่การเก็บขอมูลไวท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดนครปฐม 

ไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล จํานวนท้ังหมด 116 แหง (ไมรวมองคการบริหาร
สวนจังหวัด) ไดแก เทศบาลนคร จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 3 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 15 แหง องคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 97 แหง 
 
8.  

ผูศึกษาไดใชเครื่องมือในการศึกษาจํานวน 2 ชุด ไดแก แบบสอบถาม และแนวคําถามในการสัมภาษณ 
8.1 แบบสอบถามออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ขอมูลการจัด

สวัสดิการสังคม 7 ดาน และสวนที่ 3 ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีนวัตกรรมเดนในการจัดสวัสดิการสังคม 7 ดาน ซ่ึงการจัด
สวัสดิการสังคม 7 ดาน เปนองคประกอบของงานสวัสดิการสังคม ท่ีประกอบไปดวย ดานการศึกษา ดานท่ีอยูอาศัย ดานอาชีพและ
รายได ดานความม่ันคงทางสังคม ดานสาธารณสุข/สุขภาพ ดานนันทนาการ และดานการบริการสังคมทั่วไป  

8.2 แนวคําถามสัมภาษณ (Interview) ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท่ีมีระดับของการจัดสวัสดิการสังคมสูงสุดจํานวน 3 แหง เพ่ือทําการศึกษาเชิงลึก เก่ียวกับภูมิหลังการเกิดนวัตกรรมการจัดสวัสดิการ
สังคม จุดเดนของนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคม ขอจํากัดและขอควรปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคม รวมไป
ถึงรูปแบบและความเปนไปไดในการสรางเครือขายนวัตกรรมการทํางานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
9.  

การศึกษาคร้ังนี้ สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้  
 9.1  
 จากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและนํามาเรียงลําดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสวัสดิการสังคม ตาม
คาเฉลี่ย พบวา  
 การจัดสวัสดิการสังคม ท้ัง 7 ดานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยสูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก  

1. องคการบริหารสวนตําบลบางเตย มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.86 
2. องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.59 
3. องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู และองคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.53 
4. องคการบริหารสวนตําบลนราภิรมย มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.37 
5. องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสด์ิ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.31 

 ดานการศึกษา เรียงลําดับตามระดับการจัดสวัสดิการสังคมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
1. องคการบริหารสวนตําบลบางเตย และองคการบริหารสวนตําบลหวยขวาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.71 
2. องคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.57 
3. เทศบาลนครนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง องคการบริหารสวนตําบลนราภิรมย และ

องคการบริหารสวนตําบลบางปลา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.43 
 ดานท่ีอยูอาศัย เรียงลําดับตามระดับการจัดสวัสดิการสังคมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 

1. องคการบริหารสวนตําบลบางเตย มีคาเฉลี่ย เทากับ 5.00 
2. องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.83 
3. องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.50 

 ดานอาชีพและรายได เรียงลําดับตามระดับการจัดสวัสดิการสังคมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
1. องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.88 
2. องคการบริหารสวนตําบลบางเตย และองคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.75 
3. องคการบริหารสวนตําบลหวยพระ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.63 
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จะรวมตัวกันทุกครั้งท่ีมีการสั่งซื้อสินคา และในเทศกาลตาง ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะนําสินคาไปรวมแสดง ท่ีทําการของกลุม
สตรีทําขนมจีบจะอยูท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลผลักดันใหจดทะเบียนกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน  

นอกจากน้ี องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูมีการสนับสนุนใหเกษตรกรในตําบล จัดต้ังกลุมผลิตปุยชีวภาพ แมจะเปน
กลุมท่ีไมไดสรางรายไดโดยตรง แตสามารถชวยใหกลุมเกษตรกรสามารถลดรายจายในการทําการเกษตรลงได อันหมายถึงการมีกําไร
มากข้ึนและสงผลใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นดวย เพราราคาของปุยเคมีท่ีเกษตรกรใชมีราคาสูงทําใหไมไดกําไรจากการทําการเกษตรและ
บางคร้ังขาดทุนดวย 

บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกูในการสรางนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานอาชีพและรายได เปนผู
จุดประกายและใหงบประมาณสนับสนุนใหเกิดการกอต้ังกลุมในตอนเร่ิมตน และผลักดันไปสูการสรางเปน “วิสาหกิจชุมชน” โดยใช
วิธีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการกลุม ผูศึกษาสามารถสรุปบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ไดดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณเริ่มตนในการสรางนวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคม  
2. เปนพ่ีเลี้ยงดานงานเอกสารแกสมาชิกกลุม 
3. หาวิทยากรมาใหความรูในเรื่องท่ีกลุมตองการ  
4. อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีภายในท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินกิจกรรม 
5. พาสมาชิกกลุมไปศึกษาดูงาน และจุดประกายในการจัดต้ังกลุม 
6. ใหความชวยเหลือในดานการตลาดแกกลุมสมาชิก เชน กลุมสตรีทําขนมจีบสงใหกับผูประกอบการโตะจีน และ

หนวยงานราชการในจังหวัด เปนตน 
นอกจากน้ี องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูยังใชกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนดวยการระดมหุนจากสมาชิก 

เพื่อใหสมาชิกเกิดความรูสึกเปนเจาของกลุมรวมกัน การคิดคนกิจกรรมหรือโครงการจะไดมาจากการประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบล  

ลักษณะเดนของนวัตกรรมดานอาชีพและรายไดขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก การใชเวลาวางจากการประกอบ
อาชีพหลักทางการเกษตร คาขาย หรือแมแตขาราชการบํานาญ สามารถสรางรายไดเสริมใหแกครอบครัว อีกท้ังสมาชิกกลุมที่ยังไมมี
งานทําไดมีรายไดในการดํารงชีวิตดวย และสมาชิกสามารถซ้ือผลผลิตจากกลุมกลับไปบริโภคไดในราคาที่ต่ํากวาดวย นอกจากนี้ 
พบวา กลุมอาชีพท่ีมีความเขมแข็งแลวจะมีการแบงปนหุนและกําไรใหแกสมาชิกท่ีนอกเหนือจากคาแรงในการมาทํางาน อาทิ กลุม
ขนมเปยะแมเอยมีการแบงปนหุน และกลุมผลิตปุยชีวภาพมีการแบงปนผลกําไรใหสมาชิก เปนตน 

9.5 /  
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานสาธารณสุขและสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา มีนวัตกรรมการ

จัดสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย และองคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี   
องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานสาธารณสุขและสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย ไดแก โครงการ

จัดหาแพทยและพยาบาลมาตรวจรางกายใหแกผูสูงอายุในตําบล (กิจกรรมน้ีองคการบริหารสวนตําบลบางเตยเปนผูจัดหา
งบประมาณในการจางแพทยและพยาบาลมาตรวจรางกายใหผูสูงอายุ กิจกรรมดําเนินการเดือนละครั้ง) งบประมาณที่ใชในการ
ดําเนินงานนี้สวนหนึ่งทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุน และอีกสวนหนึ่งมาจากกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานท่ีสละเงินคาตอบแทนรายเดือนจากการเปน อสม. คนละ 100 บาทตอเดือน มาใชในการดําเนินกิจกรรมนี้ 

องคการบริหารสวนตําบลวังตะก ู
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานสาธารณสุขและสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ไดแก การสงเสริม

ใหเกิดโครงการการเฝาระวังโรค เชน ความดันโลหิต เบาหวาน โดยดําเนินการรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ
สต.) กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี อาทิ นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงแพทยจากโรงพยาบาลประจําจังหวัดเขามารวมดําเนินการ
เฝาระวังโรค นอกจากนี้ การดําเนินงานจะใชลักษณะของการแบงกลุมบานใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขแตละคนดูแล และบันทึก
ประวัติเก่ียวกับการเฝาระวังโรค บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกูจะเปนผูสนับสนุนงบประมาณสมทบใหแกโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล นอกจากน้ี ยังมีโครงการรณรงคอาหารปลอดภัย การรณรงคใหบริโภคอาหารที่ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม
ลงดวย การดูแลรานคาอาหารในตําบลใหถูกสุขลักษณะอนามัย และการใหความรูแกผูสูงอายุในการดูแลตนเอง 

The 4th NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  Nakhon Pathom  Thailand  12 – 13 July 2012 
 

7 | “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” 
 

องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 
การจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง โดยมีการศึกษานอกโรงเรียนเขามารวมดําเนิน

กิจกรรมสรางสรรคใหแกเด็กเล็ก และผูสูงอายุในพ้ืนท่ี เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ จะมีการเชิญผูสูงอายุ
มารวมกิจกรรมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวย กิจกรรมท่ีจัดขึ้นภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะคลายคลึงกันกับขององคการบริหารสวน
ตําบลบางเตย คือ กิจกรรมบัณฑิตนอย และกิจกรรมวันสงกรานต ซ่ึงจะมีภาคสวนตาง ๆ เขามารวมกิจกรรม ไดแก การศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาชน/ชุมชน เปนตน กิจกรรมบัณฑิตนอยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจะเปนกิจกรรมที่สรางขวัญและกําลังใจ และเปนการแนะแนวการศึกษาใหแกผูปกครองในการศึกษาตอของเด็กเล็กใน
ระดับชั้นท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ี กิจกรรมหลาย ๆ อยางยังมีการบรูณาการกับกิจกรรมของผูสูงอายุดวย อาทิ กิจกรรมวันเด็ก วันแม โดย
เขาไปในฐานนะที่เปนผูรวมงานและกําลังจะมีการดําเนินงานในการใหผูสูงอายุเขาไปเลานิทานใหเด็กเล็กฟง บทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะเปนพ่ีเลี้ยง ผูประสานงาน และสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานบางสวน (แตงบประมาณบางสวนจะได
จากการระดมทุนของผูสูงอายุเองดวย) 

9.3  
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา มีนวัตกรรมการจัดสวัสดิการ

สังคมขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย และองคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี   
องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานที่อยูอาศัยขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย ไดแก โครงการบานเทิดไท ซ่ึง

เปนโครงการท่ีไดรับมอบหมายมาจากสวนกลาง เปนการใหความชวยเหลือแกกลุมผูดอยโอกาสและกลุมคนยากจนในพื้นท่ี ๆ ไมมี
ทุนทรัพยในการสรางบาน หรือซอมแซมบาน องคการบริหารสวนตําบลบางเตยจะใหความชวยเหลือในเรื่องของการปรับปรุง
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให ท้ังนี้ กลุมเปาหมายท่ีจะขอรับบริการตามโครงการน้ีจะตองมีการพิจารณาคัดเลือกกอนการดําเนินการให ซ่ึง
จะตองผานการประชาคมหมูบานและไดรับการเสนอชื่อผานมาทางผูใหญบาน หนวยงานหรือภาคีท่ีเขามารวมดําเนินการจะเปนภาค
ประชาชนท่ีเขามาสนับสนุนแรงงานในการสรางหรือซอมบานให โดยองคการบริหารสวนตําบลบางเตยจะเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณให     

องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานที่อยูอาศัยขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนองจะเหมือนกันกับขององคการ

บริหารสวนตําบลบางเตย ไดแก โครงการบานเทิดไท ท่ีใหการสงเคราะหชวยเหลือการสราง การซอมบานใหกลุมคนยากจนและคน
ดอยโอกาสในพ้ืนท่ีของตําบลทรงคนอง 

9.4  
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานอาชีพและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา มีนวัตกรรมการจัด

สวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง และองคการบริหารสวนตําบลวัง
ตะกู ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี   

 องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
 การสนับสนุนกลุมอาชีพเกษตรกรในพื้นท่ีใหไดรับความรูในการประกอบอาชีพ ซ่ึงในพ้ืนท่ีของตําบลบางเตย 

เกษตรกรสวนใหญจะประกอบอาชีพทําสวนสม และจะประสบปญหาเร่ืองแมลงศัตรูพืช ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางเตยได
จัดทําโครงการใหความรูเก่ียวกับการกําจัดศัตรูพืช และทําหนาท่ีประสานงานและจัดหาวิทยากรจากหนวยงานภายนอกมาใหความรู
แกเกษตรกร และการสงเสริมการจัดต้ังกลุมอาชีพเสริมของคนในตําบล เชน กลุมสตรีแมบานทําขนุนทอดกรอบ โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะทําหนาท่ีในการริเร่ิมจัดต้ังกลุม เปนพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงาน และสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานเบื้องตน  

องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง 
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานอาชีพและรายไดขององคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง ไดแก การจาย

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและการขยายชองทางการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพ่ือการอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุ ออกเปน 3 รูปแบบ รับ
เงินสดดวยตนเอง โอนเขาธนาคารของผูสูงอายุ และมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับแทน  

องคการบริหารสวนตําบลวังตะกู 
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานอาชีพและรายไดขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ไดแก การจัดตั้งและ

สนับสนุนกลุมอาชีพสตรี OTOP ของตําบล โดยมีการสนับสนุนใหเกิดการจัดต้ังกลุมจํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมขนมเปยะแมเอย และ
กลุมสตรีทําขนมจีบ ซ่ึงเปนการรวมกลุมกันของสตรีจากทุกหมูบานในตําบลวังตะกู มารวมกิจกรรมในดานของการสรางรายได โดย
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ผานเรื่องเลาจากผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูจะมีการจายเงินคาเบี้ยเลี้ยงใหแกผูสูงอายุเพ่ือเปนกําลังใจดวย แตสําหรับ
เด็กโตจะพาเขาวัดเพ่ือเรียนรูหลักธรรมะ คุณธรรมและจริยธรรม รวมกับวัดและผูสูงอายุเขารวมดวย   

นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูไดมีการจัดต้ังกลุมอาสาสมัครกูชีพตําบลวังตะกู ใหความชวยเหลือใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อาทิ อัคคีภัย อุบัติเหตุรถยนต ผูปวยฉุกเฉิน เปนตน ซ่ึงทีมกูชีพขององคการบริหารสวนตําบลไดรับการฝกอบรม
และไดรับรางวัลดานการปองกันสาธารณภัยในระดับจังหวัดและภูมิภาคดวย  
 9.8  
 จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอท่ี 1 ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีแตกตางกันจะมีระดับการจัดสวัสดิการสังคมไมแตกตางกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางกันมีระดับการจัดสวัสดิการสังคมในภาพรวมไมแตกตางกัน 
และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตางกันมีระดับการจัดสวัสดิการสังคมไมแตกตางกันเชนกัน 

ขอท่ี 2 ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แตกตางกันจะมีระดับของการตอบสนองความตองการและการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางกันมีระดับการ
ตอบสนองความตองการและการยกระดับคุณภาพชีวิตของการจัดสวัสดิการสังคมทั้ง 7 ดานไมแตกตางกัน  

9.9  
องคการบริหารสวนตําบลบางเตยมีลักษณะการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายท่ีเปนหนวยงานตาง ๆ ในพื้นท่ี 

เชนเดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ อาทิ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน 
สําหรับการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงยังมีการดําเนินการนอยอยู และไมไดเปนรูปแบบของ “สหการ” 
ดวย 

องคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุงมีลักษณะของการดําเนินกิจกรรมดานการจัดสวัสดิการสังคมรวมกับภาคี
ตาง ๆ ในพ้ืนท่ีบาง โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมดานการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจัดโซนน่ิงความรับผิดชอบกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใกลเคียง มีการสนับสนุนบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณดานการบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงปกติแลวองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขนาดใหญจะเปนเจาของเคร่ืองมือและอุปกรณดานการบรรเทาสาธารณภัย องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กมักจะรวม
สนับสนุนกําลังคนเทานั้น ลักษณะความรวมมือจะเปนลักษณะแบบไมเปนทางการ คือ ไมมีการลงนามขอตกลงความรวมมือระหวาง
กัน จะใชลักษณะของการประสานงานรวมมือกันโดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวา 
การดําเนินการในลักษณะของ “สหการ” ไมมี  

องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูมีการดําเนินการดานสวัสดิการสังคมรวมกับภาคสวนตาง ๆ ในพ้ืนท่ี ไดแก ภาค
ประชาชน พัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ โรงพยาบาลประจําจังหวัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม สําหรับการดําเนินงานดานการจัด
สวัสดิการสังคมที่ทํารวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงดวยกันมีเพียงเรื่องของการกูชีพเทานั้น และเปนการดําเนินการใน
ลักษณะของการใหความชวยเหลือ สนับสนุนบุคลากรและอุปกรณระหวางกันเทาน้ัน มิไดดําเนินการในลักษณะของ “สหการ”  

องคการบริหารสวนตําบลทรงคะนองมีการดําเนินการรวมกับหนวยงานภาคีในทองถ่ิน ไดแก อําเภอ ตํารวจ ผูนํา
ชุมชน ภาคประชาชน การดําเนินการในลักษณะของความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงจะมีนอย (มีเพียงการอบรม
บุคลากรรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงเพียงกิจกรรมเดียว) และไมไดอยูในรูปของ “สหการ” เชนเดียวกันกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ   

9.10  
ผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงมีการดําเนินการในลักษณะของการสรางความรวมมือกับ

หนวยงานตาง ๆ ในพื้นท่ี ท้ังหนวยงานราชการในพื้นท่ี สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน แตไมพบวามีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใดดําเนินการในลักษณะของ “สหการ” ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน โดยผูศึกษาไดสรุปปจจัยอุปสรรคท่ีทําให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะของสหการ ไดแก 

1. ขอจํากัดดานระเบียบและขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ท่ีมีการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 
ระเบียบใหดําเนินการไดแตในทางปฏิบัติทําไดยาก อาทิ การจัดการขยะในพ้ืนท่ี ท่ีดูเหมือนจะดําเนินการในลักษณะของสหการได 
เพราะมีเสนทางการเก็บขยะใกล ๆ กัน ท่ีท้ิงขยะท่ีเดียวกัน การจางแรงงานเหมือน ๆ กัน แตในทางปฏิบัติไมสามารถดําเนินการใน
ลักษณะของความรวมมือกันได  

The 4th NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  Nakhon Pathom  Thailand  12 – 13 July 2012 
 

9 | “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” 
 

นอกจากน้ี องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูยังใหความสําคัญกับคุณภาพของนํ้าประปาท่ีจายใหกับคนในตําบลในการ
อุปโภคบริโภค โดยจะมีการสงน้ําประปาใหสถาบันการศึกษาตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานน้ําประปาอยางสมํ่าเสมอ เพราะเชื่อวา
หากน้ําประปาท่ีใชอุปโภคและบริโภคสะอาดปลอดภัยแลว จะชวยใหสุขภาพของประชาชนดีขึ้นดวย  

9.6  
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานนันทนาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา มีนวัตกรรมการจัดสวัสดิการ

สังคมขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี   
องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานนันทนาการขององคการบริหารสวนตําบล จะเปนการจัดกิจกรรมตามเทศกาล

ตาง ๆ ใหแกคนในตําบล อาทิ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันข้ึนปใหม กิจกรรมวันสงกรานต เปนโครงการตามประเพณีท่ัวไป  
9.7  
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานการบริการทางสังคมทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา มีนวัตกรรม

การจัดสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย องคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง และองคการบริหารสวนตําบลวัง
ตะกู ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี   

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานการบริการทางสังคมท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ไดแก การจาย

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และการสนับสนุนกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุในตําบล ซ่ึงผูสูงอายุจะมาประชุมรวมกันท่ีองคการบริหารสวนตําบล
บางเตยทุกวันท่ี 15 ของเดือน กลุมผูสูงอายุมีสมาชิกประมาณ 200 คน มีท่ีตั้งของกลุมผูสูงอายุในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบล
บางเตย ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลบางเตยใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุ และจัดหาวิทยากรมา
ทํากิจกรรมตาง ๆ ให เชน อบรมใหความรูเก่ียวกับการใชชีวิตหลังเกษียณ กิจกรรมทางศาสนา ทําบุญเลี้ยงพระ การจัดหาแพทยและ
พยาบาลมาตรวจรางกาย (กิจกรรมนี้องคการบริหารสวนตําบลบางเตยเปนผูจัดหางบประมาณในการจางแพทยและพยาบาลมาตรวจ
รางกายใหผูสูงอายุ กิจกรรมดําเนินการเดือนละคร้ัง) เปนตน   

องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานการบริการทางสังคมท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง ไดแก การ

เฝาระวังยาเสพติดในตําบล ซ่ึงดําเนินการรวมกับ อปพร. ในพื้นที่ ในการตั้งดานตรวจและเฝาระวังยาเสพติด โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขาไปมีสวนรวมในฐานะท่ีเปนประธานของศูนย อปพร. ซ่ึงเปนโดยตําแหนง สามารถบังคับบัญชาและออกคําสั่งให
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ได นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยมีการเพ่ิมชองทางการจายเบี้ยยังชีพในลักษณะ
เชนเดียวกันกับองคการบริหารสวนตําบลคลองนกกระทุง โดยขยายชองทางการจายเบี้ยยังชีพออกเปน 3 รูปแบบ รับเงินสดดวย
ตนเอง โอนเขาธนาคารของผูสูงอายุ และมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับแทน และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขอรับเบี้ยยังชีพได
ตามความตองการของผูสูงอายุ    

องคการบริหารสวนตําบลวังตะก ู
นวัตกรรมการจัดสวัสดิการสังคมดานการบริการทางสังคมท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลวังตะกู ไดแก การจาย

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การจัดต้ังกลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังตะกู (ออมทรัพยวันละบาท) มีลักษณะเปนการสมทบเงินออม
ทรัพยโดยบุคคล 3 ฝาย ไดแก ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐบาล ฝายละ 1 บาทตอเดือน กองทุนสวัสดิการชุมชน
จะจัดสวัสดิการใหตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต ใหคารักษาพยาบาล เงินชดเชยเมื่อตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีการใหทุนการศึกษาแก
เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี กองทุนนี้เริ่มดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2551 มีสมาชิกกองทุนจํานวน 524 ราย ผูท่ีประสงคจะสมัครเปนสมาชิก
จะตองเปนผูท่ีมีทะเบียนบานอยูในเขตตําบลวังตะกูเทานั้น การบริหารจัดการกองทุนจะอยูในรูปของคณะกรรมการกองทุน กองทุนนี้
จะไมมีการใหกูยืมเงิน แตจะเนนการออมทรัพยและใหสวัสดิการเปนหลัก หากสมาชิกตองการจะกูยืมเงินจะใหไปดําเนินการผาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแทน สําหรับการขยายผลการดําเนินงานกองทุนจะขยายไปยังกลุมเด็กนักเรียนในโรงเรียนแตจะตอง
เปนเด็กนักเรียนท่ีมีทะเบียนบานในตําบลวังตะกูเทานั้น  

องคการบริหารสวนตําบลวังตะกูไดมีการดําเนินกิจกรรมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลวังตะกู ในลักษณะของการ
นําภูมิปญญาทองถ่ินเขาไปสอดแทรกในกิจกรรมใหแกเด็กเล็ก ไดแก กิจกรรม “ผูเฒาเลานิทาน” การใหผูสูงอายุเลานิทานใหเด็กเล็ก
ฟง โดยเชิญผูสูงอายุในชุมชนผลัดกันมาเลานิทานใหเด็กเล็กฟง เปนการสรางสายใยความผูกพันระหวางผูสูงอายุกับลูกหลาน 
ผูสูงอายุจะรูสึกถึงการมีคุณคาในตนเองและไมรูสึกเหงาวาเหว สวนเด็กเล็กจะไดรับความรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ 
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2. แนวนโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกัน หากผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใกลเคียงกันมีความคิดขัดแยงกันทางการเมืองก็ไมสามารถดําเนินการไดแลว  

3. การกําหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนแลว เพราะอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถูกจํากัด
ดวยพ้ืนท่ีแลว การดําเนินการนอกพื้นท่ีความรับผิดชอบจึงไมสามารถดําเนินการได  

4. ขอจํากัดดานงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด การดําเนินการท่ีตองใชงบประมาณจํานวนทาก ๆ อาทิ การจัดซ้ือ
เครื่องมือและอุปกรณขนาดใหญ ๆ กับงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กดําเนินการไดลําบาก 

5. การจัดสรรเรื่องงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงทําไดยาก ไมมีเกณฑกําหนดเรื่องของการ
จัดสรรงบประมาณที่จะมาใชรวมกันท่ีชัดเจน อาทิ องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ้ืนท่ีใหญกวา จะตองสมทบหรือจัดสรรงบประมาณ
มาเทาไหร หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็กกวาจะตองสมทบหรือจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการเทาไหร 

6. ความยากลําบากในการจัดทําระเบียบ/ขอบัญญัติการจัดตั้งสหการ เพราะยังไมมีระเบียบหรือขอบัญญัติเกี่ยวกับ
สหการไวอยางชัดเจน  รวมไปถึงการสงรายละเอียดงบประมาณไปใหสหการเปนผูดูแล ซ่ึงการทําสหการจะตองมีการจัดตั้งองคกร
หรือทีมงานขึ้นมาดําเนินการโดยเฉพาะ  

การศึกษา พบวา การดําเนินการในลักษณะของเครือขายความรวมมือกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ
เปนไปไดคอนขางนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินงานในรูปแบบของ “สหการ” อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการในลักษณะของความรวมมือกันกับภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน จะมีความเปนไปไดมากกวา 
กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสามารถดําเนินการรวมกันไดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลจากทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก การดําเนินการในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัย ท่ีจะมีลักษณะเปนการบูรณาการ
บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณระหวางกัน  
 
10.  
 1. รัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจะตองมีการรวมกันกําหนดกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันท่ีชัดเจน  
 2. รัฐบาลจําเปนจะตองมีการสนับสนุนงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเพียงพอตอการดําเนินงานใน
ลักษณะของเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน 
 
11.  
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการรับรูการทองเที่ยวเชิงการแพทยของนักทองเที่ยวคนอเมริกัน และการตัดสินใจซ้ือบริการ
ทางการแพทยของประเทศไทยของนักทองเที่ยวคนอเมริกัน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลนักทองเที่ยวคน
อเมริกันจํานวน 203 คน และนํามาวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะหปจจัย และแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง  ผล
การศึกษาพบวา นักทองเท่ียวคนอเมริกันรับรูวาประเทศไทยมีอาหารท่ีอรอยนารับประทานท่ีมีชื่อเสียงกองโลกและมีทิวทัศนท่ี
สวยงาม ในการตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทย กรณีถาใหนักทองเที่ยวคนอเมริกันตัดสินใจเลือกประเทศที่จะไปรักษา
ทางการแพทยสามารถอธิบายการตัดสินใจท่ีพิจารณาวาจะมาประเทศไทยไดรอยละ 14.70 มิติความพึงพอใจของลูกคาคือปจจัยการ
รอคอยของประเทศไทยที่มีบัญชีท่ีสั้นกับการรอคอยสําหรับการรักษาทางการแพทยกวาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

: การรับรู, การตัดสินใจซ้ือ, การทองเที่ยวเชิงการแพทย, นักทองเที่ยวคนอเมริกัน. 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to study the perceptions and purchase decision making for Thailand 
Medical Tourism of American tourists. Data were collected by questionnaires from 203 American tourists and 
analyzed by one-way analysis of variance (one-way ANOVA), factor analysis and structural equation model 
(SEM). This study found that American tourists knew that Thai local cuisine was famous all over the world, 
Thailand has beautiful landscapes and good climate. The study of the Thailand medical tourism’s decisions of 
American tourists found that the tourists used of medical services in any country depends on customer 
satisfaction. The consumer satisfaction factors could explain their decision making in buying 14.70 percent.  A 
customer satisfaction factor was a shorter waiting list for medical services than in the United States. 
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คาใชจายการทองเที่ยว, บริการลูกคาโรงพยาบาลสําหรับชาวตางประเทศ, สภาวะแวดลอมทางการเมืองและสังคมของประเทศ[10]  
การศึกษาของ Yu & Ko เร่ือง “A cross-cultural study of perceptions of medical tourism among Chinese, Japanese 
and Korean tourists in Korea” ตัวแปรที่ถูกวัดโดยการวิเคราะหปจจัยที่สํารวจจัดการกับปจจัยที่อยูเบื้องหลังการเลือกของการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย, ความไมสะดวก, รายการท่ีพึงพอใจ คือ ความเปนปกติและการรักษาพยาบาล ปจจัยในการพิจารณาการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย ท่ีแสดงปจจัย (1) ปจจัยการเลือก (2) ความไมสะดวก (3) การรักษาทางการแพทย (4) ความเปนปกติและ
การรักษาพยาบาล[11] 
 การวิเคราะหจากงานวิจัยของ Baloglu & Mangaloglu เร่ือง “Tourism Destination Images of Turkey, Egypt, 
Greece, and Italy as Perceived by U.S.-based Tour Operators and travel Agents,” กับผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
สหรัฐอเมริกา และการรับรูของตัวแทนทองเท่ียวของจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวเลือกทองเท่ียวทะเลเมดิเตอรเรเนียน  การ
สํารวจประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับความรูสึกและการประเมินการรับรู/การยอมรับของจุดหมายปลายทางทั้ง 4 ประเทศ การ
ประเมินความแตกตางของสถานทองเที่ยว 4 แหง ใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว[12] จากงานของ Guiry & Vequist 
เร่ือง “Identifying the Perception and Characteristics of Potential Medical Tourists for South Korea: A Preliminary 
Investigation” ขอมูลถูกจัดเก็บดวยการสํารวจออนไลนกับตัวอยางตามความสะดวกของนักทองเที่ยวเชิงการแพทยท่ีมีศักยภาพท่ี
อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบไคกําลังสอง และการทดสอบคาที[13] ในงานของ Hongnaphadol 
ศึกษาเรื่อง “The perception and respond to consumer motivation of Thailand’s medical tourism: a case study of 
private healthcare service providers in Bangkok”  การศึกษาใชรูปแบบวิธีผสมของเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เปนวิธีผสม 
ในการวัดความเขาใจแรงจูงใจนักทองเที่ยว การศึกษาใชแบบสอบถามเชิงสํารวจ และการสัมภาษณเชิงลึก  ในบริบทการวิเคราะหใช
การวัดปจจัยผลักดันและปจจัยชักจูง โดยตัวบงชี้ เห็นดวย-ไมเห็นดวย เปนรูปแบบมาตรวัดลิเกิรต 5 ระดับ[14] 
 
4.  

 
กรอบแนวคิดสรางอยูบนแนวคิดแบบจําลองพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงหมายถึงพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคขั้นสุดทาย 

คือ ปจเจกบุคคล และครัวเรือน  ผูซ่ึงซ้ือสินคาและบริการสําหรับการบริโภคสวนบุคคล[15] 
ในการศึกษา “เพ่ือตอบคําถามวิจัย และขอสมมุติฐานท่ีวา “การรับรูการทองเที่ยวเชิงการแพทยของไทย คือการรับรูในบริการ

ตางๆ และการรับรูในคาใชจายในบริการตางๆ สัมพันธกับการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยเชิงบวก” จะนิยามตัวแปรที่ใช
ในการวัดการรับรูและระบุตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ คือ  

ตัวแปรกิจกรรมการทองเที่ยว (Tourism activities) นิยาม: คือกิจกรรมของการทองเที่ยวเชิงการแพทย ท่ีเก่ียวกับมิติ โปรแกรม
ท่ีดึงดูดใจ, ธรรมชาติท่ีสวยงาม, อาหาร[16] 

ตัวแปรบริการทางการแพทย, บริการการรักษา (Medical service, care service) นิยาม คือกิจกรรมที่เก่ียวกับคุณภาพบริการ, 
ความทันสมัยของสิ่งอํานวยความสะดวก, คาใชจายการทองเที่ยวและการรักษา, การสื่อสาร, บริการกอนการรักษาและภายหลังการ
รักษา, ความสามารถการเขาถึง[17] 

ตัวแปรราคา/ตนทุน นิยาม: ราคาที่ตองจายสําหรับรายการตางๆ หรือจํานวนเงินท่ีจายหรือท่ีจําเปนในการชําระราคาซ้ือ[18] 
การตัดสินใจซ้ือ 
มโนทัศนแบบจําลองพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค และกระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีอธิบายเกี่ยวกับตัวผูบริโภควาตัดสินใจซ้ือ

เก่ียวของกับปจจยัอะไรและอยางไร? มโนทัศนชี้วา ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือท่ีเก่ียวของกับการเลือกผลิตภัณฑ ซ่ึงผลิตภัณฑ คือ
สินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกับผูบริโภค  ดังนั้น “การตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทยไทยของนักทองเท่ียวคนอเมริกัน” 
เก่ียวของกับการเลือกผลิตภัณฑ เก่ียวของกับปจจยัจิตวิทยา และเกี่ยวของกับปจจัยการตลาด คือผลิตภัณฑ, ราคา, การสงเสริมการ
ขาย, คือการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือบอกลูกคาถึงลักษณะสินคาของธุรกิจ เชน โฆษณาในสื่อตางๆ หรือการทํากิจกรรม ท่ีทําใหคนมา
ซ้ือสินคา, ชองทางการจัดจาํหนาย[19]  ในการศึกษาเพื่อตอบคําถาม การตัดสินใจซ้ือการทองเท่ียวเชิงการแพทยของนักทองเที่ยวคน
อเมริกัน ท่ีมีคําถามวิจัยวา “สวนประสมการตลาดมีสวนในการตัดสินใจซ้ือของนักทองเท่ียวคนอเมริกันกับการทองเที่ยวเชิง
การแพทยของประเทศไทยอยางไร?” โดยมีขอสมมุติฐาน วา “สวนประสมการตลาด คือ  คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจของผูปวย 
สัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือบริการการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย” โดยการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 
โดยแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง  แสดงดังตอไปน้ี 
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1.  
 การทองเที่ยวเชิงการแพทย (medical tourism) เปนปรากฏการณท่ีเติบโตอยางรวดเร็วในปจจุบัน[1] ซ่ึงนักทองเที่ยวท่ีเปนผูปวย
ท่ีมาเยือนตลาดการทองเที่ยวเชิงการแพทยเอเชีย มากกวา 2.9 ลานคน  ทําใหเกิดรายรับตลาดโลกในป 2007 มูลคา US$ 3.4 ลาน
ลาน{2}  และขอเท็จจริงท่ีวาประชากรสูงวัย โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความตองการในดาน
โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณสุขที่มากเปนพิเศษ ดังนั้นจึงสรางโอกาสอยางมหาศาลในตลาดการทองเที่ยวเชิงการแพทยของเอเชีย  
และรายงานดวยที่ใหขอเท็จจริงวาตลาดเอเชีย 5 ประเทศ คือ อินเดีย, ประเทศไทย, สิงคโปร, มาเลเซีย และ ฟลิปปนส มีความ
แตกตางท่ีใหญโตมาก ในเรื่องคาใชจาย, ความรูสึกหรือการรับรูของผูปวย, การแขงขัน และระดับการสนับสนุนของรัฐบาลนั้นๆ  
ไทยเปนประเทศที่มีคาใชจายท่ีต่ํา และมีชายหาดท่ีดึงดูดใจ ทําใหไทยเปนตลาดการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่ใหญท่ีสุดแหงหนึ่งใน
เอเชีย  อยางไรก็ตามภาวะแวดลอมทางการเมืองที่ไมมีเสถียรภาพ และการเกิดโรคระบาด เชน ไขหวัดนก ยับย้ังการเติบโตการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยของไทย และสิงคโปรท่ีเปนคูแขงขันท่ีมีตนทุนการรักษาพยาบาลท่ีสูงกวาไทยโดยเปรียบเทียบ และคูแขงขัน
อยางอินเดียท่ีไดเปรียบท่ีมีคาใชจายท่ีต่ํา และการโผลตัวของผูเลนในการทองเที่ยวเชิงการแพทยจํานวนมาก 

อยางไรก็ตาม การรับรูหรือความรูสึกถึงการถูกหลักสุขาภิบาลของการทองเที่ยวเชิงการแพทยของเอเชียที่ประเทศในโลกตะวันตก 
ท่ีการรับรูหรือรูสึก ยังเปนเรื่องนาสงสัยของประเทศนั้นๆ ท่ีจะเปนสิ่งกีดขวางสําคญัสําหรับความเติบโตท่ีสําคัญกับการทองเที่ยวเชิง
การแพทยของไทย และแมวาไทยจะมีการใชการตลาดในรูปแบบตางๆ เพ่ือสื่อไปสูผูบริโภค วาเปนประเทศที่มีวิทยาการแพทยท่ี
ทันสมัยประเทศหนึ่ง และมีความพรอมในการใหบริการเชิงการแพทย และมีคารักษาพยาบาลท่ีต่ํา พรอมการนําเท่ียวและการ
ทองเที่ยวท่ีมีคาใชจายท่ีต่ํากวาประเทศสหรัฐอเมริกา 5-10 เทาตัว แตก็มีประเด็นคําถามที่วา “นักทองเที่ยวท่ีเปนคนอเมริกัน 
ตระหนักและรับรูหรือไม? กับการทองเที่ยวเชิงการแพทยของไทย และตระหนักหรือรับรูถึงบริการตางๆ และตระหนักและรับรูกับ
คาใชจายในบริการตางๆ ของการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทยหรือไม? ท่ีซ่ึงนําสูประเด็นคําถามที่วานักทองเที่ยวท่ีเปนคน
อเมริกันตัดสินใจซ้ือในบริการการทองเที่ยวเชิงการแพทยอยางไร? 

     “
”   “  ” 

 “  ”  . 
 

 
2. /  
 The Deloitte Center for Health Solutions 2008 สํารวจคนอเมริกันมากกวา 3,000 คน พบวา คนอเมริกันท่ีเดินออก
จากประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย เพราะคาใชจายการรักษาพยาบาลสุขภาพในประเทศอเมริกาเองการเพิ่มขึ้น และ
คุณภาพและความปลอดภัยของการรักษาตางประเทศไมไดเปนปญหา ท้ัง Joint Commission International (JCI) และองคการ
อ่ืนใหการยอมรับ และผูบริโภคต้ังใจทองเที่ยวเพ่ือการรับการรักษาท่ีท้ังปลอดภัยและมีคาใชจายท่ีต่ํากวา[3] 
 ตัวบงชี้มีในงานของ Liu & Kil เรื่อง “A Repeat Purchase Intention Model Based on an Empirical Study of 
Hawai’i Hotels” ใหนิยาม “คุณภาพในการบริการ คือ รูปแบบของทัศนคติท่ีสัมพันธกับความพึงพอใจ และเปนผลลัพธจากการ
เปรียบเทียบของการคาดหมายกับการไดรับบริการ”[4]  และ Parasuraman, Zeithaml, and Berry ไดลดตัวบงชี้ท่ีเปนมิติดั้งเดิม 
10 มิติ  คือ สิ่งท่ีมีตัวตน, ความเชื่อถือได, ความรับผิดชอบ, ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ, การเขาถึง, อัธยาศัยไมตรี, การสื่อสาร, 
ความเชื่อถือ, ความปลอดภัย, ความสามารถในการเขาใจ/การรับรูลูกคา[5] ไปเปนตัวบงชี้ 5 มิติ  ผาน 2 ขั้นตอนของการวิเคราะห
องคประกอบ คือ (1) สิง่ท่ีมีตัวตน (2) ความเชื่อถือได (3) ความรับผิดชอบ (4) การรับประกัน/ความเชื่อม่ัน (5) ความสามารถในการ
เขาใจความรูสึกของผูอื่น[6]  งานของ Hokanson (1995) รวมตัวบงชี้ 11 ตัวบงชี้ ตอไปน้ี คือ พนักงานท่ีมีมิตรภาพ, พนักงานท่ีมี
อัธยาศัย, พนักงานที่เฉลียวลาด, พนักงานที่เก้ือกูล, ความถูกตองของการเรียกเก็บเงิน, ใบแจงหนี้/การเรียกเก็บเงินรวดเร็ว, การตั้ง
ราคาอิงคูแขงขัน, คุณภาพการใหบริการ, คุณคาสมราคา, ใบแจงท่ีถูกตองและบริการที่รวดเร็ว[7]  และแนวคิดของ Aday and 
Anderson (1975) คือ (1) อัธยาศัยไมตรี (2) สารสนเทศ (3) คณุภาพบริการ (4) การตั้งราคาที่อิงคูแขงขัน (5) คุณคาสมราคา (6) 
บริการที่รวดเร็ว[8]  Dhaene ท่ีปรึกษาอาวุโส ของ French international health and social protection agency ไดเสนอ
ปจจัยที่ขับเคล่ือนการทองเที่ยวเชิงการแพทย คือ (1) คุณคาสมราคาคาของเงนิ (2) ไมตองรอคอย (3) การรักษามีคุณภาพ (4) 
สะดวกท่ีจะไป (5) ครอบคลุมประกันชีวิต (6) ระดับการใหบริการ (7) สินคา/บริการที่ขายใหเปนชุด[9]  สมอาจ วงษขมทอง ชี้วา
ปจจัยที่มีผลกระทบการทองเที่ยวเชงิการแพทย คือ คุณภาพบริการทางการแพทย, ราคา, เวลาท่ีตองรอคอย, ระยะทางและ
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แหลงที่มา มิติ จํานวนคําถาม 

Yu & Ko[30] รายการนําเที่ยวที่ดึงดูดใจ 2 

 ความงามของธรรมชาติ 3 

 อาหาร 1 

Dhaene[31], Medical Tourism (n.d.).[32] คุณภาพบริการ 3 

 ความทันสมัยของสิ่งอํานวยความสะดวก 2 

 ไมตองรอคอย 1 

 ปจจัยการรักษาพยาบาล 6 

 ความสามารถการเขาถึงบริการ 1 

สมอาจ วงษขมทอง[33], ราคา 2 

Horowitz & Rosensweig.[34], คาใชจาย 1 

 1 การกระจายของ 22 คําถาม ไปเปนมิติ 10 มิติ ในเคร่ืองมือการสํารวจการรับรูการทองเท่ียวเชิงการแพทย 
 
 ในตารางท่ี 2 ท่ีมี 11 มิติ จํานวน 25 คําถาม มาจากแนวคิด “คุณภาพบริการ” 
แหลงที่มา มิติ จํานวนคําถาม 

Liu & Kil (2005)  ส่ิงที่มีตัวตน 2 

Parasuraman, et al. (1988) ความเช่ือถือได 3 

 ความรับผิดชอบ 1 

 ความเช่ือมั่น 2 

 ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 1 

Hokanson (1995) อัธยาศัยไมตรี 1 

Aday and Anderson (1975); สารสนเทศ 7 

 คุณภาพบริการ 3 

Hokanson (1995) การต้ังราคาที่แขงขันได 2 

Hokanson (1995); คุมคาเงิน 1 

Hokanson (1995) บริการรวดเร็ว 2 

 2 การกระจายของ 25 คําถาม ไปเปนมิติ 11 มิติ ในเคร่ืองมือการสํารวจการตัดสินใจซื้อเชิงการแพทย 
5.3 การจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

 เม่ือไดแบบสอบถามที่สมบูรณ จะใชกับการจัดเก็บขอมูลโดยผูชวยวิจัยอิสระ และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) กับ
นักทองเที่ยวคนอเมริกัน  โดยการออนไลนแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยในรัฐเท็กซัส และไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของอาจารยและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในรัฐเท็กซัส และจัดเก็บขอมูลจากลูกคาอาหารไทยของคนที่ทําธุรกิจรานอาหารในรัฐฟลอริดา จํานวน 2 
รานคา ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ 203 ชุด 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหแบงเปน 3 สวน สวนที่หนึ่ง การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร/กลุมตัวอยาง จะใชสถิติเชิงพรรณนา คือ คา

รอยละ, คาเฉลี่ย 
สวนที่สอง : การวิเคราะหการรับรู ของ “นักทองเท่ียวท่ีเปนคนอเมริกัน รับรูหรือไมกับการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศ

ไทย?” และในการวิเคราะหขอมูลการรับรูของนักทองเที่ยวเชิงการแพทยคนอเมริกัน ในบริการตางๆ ของการทองเท่ียวเชิง
การแพทยของไทย และคาใชจายในบริการตางๆ ของการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย วิเคราะหโดยใชมาตรการประเมิน
ของลิเกิรต 5 ระดับ แสดงจํานวนคนท่ีระดับการรับรูของนักทองเที่ยวเชิงการแพทยคนอเมริกันเปนจํานวนคน และเปนรอยละ และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
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คุณภาพบริการ             ความพึงพอใจของลูกคา           การตัดสินใจซ้ือ 
                               ความพึงพอใจของลูกคา          การตัดสินใจซ้ือ 
คุณภาพบริการ                                                   การตัดสินใจซ้ือ 
จากแบบจาํลองสมการ แสดงความสัมพันธตัวแปรแฝง ท้ัง 3 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ และการตัดสินใจซ้ือ 

และแตละตัวแปรแฝงจะมีตัวบงชี ้ คุณภาพบริการ 5 ตัวแปร และ ความพึงพอใจของผูปวย 6 ตัวแปร  ทิศทางของลูกศรปลายเดียว
จากคุณภาพการบริการและความพึงพอใจตอการรักษา  โดยการตัดสินใจซ้ือ เปนตัวแปรตามในความสัมพันธของการตัดสินใจซ้ือกับ
ท้ังคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผูบริโภคหรือผูปวย ขณะที่ความพึงพอใจเปนตัวแปรอิสระในความสัมพันธของความพึง
พอใจกับการตัดสินใจซ้ือ ความพึงพอใจเองเปนตัวแปรตามในความสัมพันธกับของความพึงพอใจเองกับคุณภาพบริการ โดยนิยามตัว
แปรและนิยามตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ คือ 

ตัวแปรคุณภาพบริการ คือรูปแบบของทัศนคติ สัมพันธไมเพียงกับความพึงพอใจ ยังเปนผลลัพธจากการเปรียบเทียบของการ
คาดหมายกับการปฏิบัติการ[20]  โดยมีตัวบงชี้ ดังตอไปน้ี ตัวบงชี้ คือ สิ่งท่ีมีตัวตน, ความเชื่อถือได, ความรับผิดชอบ, ความเชื่อม่ัน, 
ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอื่น[21] 

ตัวแปรความพึงพอใจของผูปวย/ลูกคา คือระดับความรูสึกของผูบริโภคอันเปนผลจากการเปรียบเทียบ ระหวางผลการรับรูจาก
สินคาหรือบริการกับการคาดหวังของผูบริโภคน้ันๆ  มีพหุปจจัยที่กระทบความพึงพอใจของผูบริโภค  ตามมโนทัศนของ Hokanson 
(1995)[22] และแนวคิดของ Aday and Anderson (1975) ตัวบงชี้หรือตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคนอเมริกันนี้ จะใช 
ตัวบงชี้ ในดานความสะดวกที่ไดรับบริการ, ดานขอมูลที่ไดรับจากบริการ, ดานราคา/คาใชจาย โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี คือ ตัว
บงชี้อัธยาศัยไมตรี, ตัวบงชี้ขอมูลท่ีไดรับจากบริการ, ตัวบงชี้คุณภาพบริการ, ตัวบงชี้การตั้งราคาที่แขงขันได, ตัวบงชี้คุมคาเงิน, ตัว
บงชี้บริการที่รวดเร็ว[23] 

ตัวแปรการตัดสินใจซ้ือ คืออนุกรมการเลือกกระทําโดยผูบริโภคท่ีสําคัญกวากับการกระทําการซ้ือท่ีเริ่มตนทันทีท่ีตั้งใจจะซ้ือ  
ดังนั้นผูบริโภคตองตัดสินใจวาท่ีไหนกับการกระทําการซ้ือ, ตราสินคาอะไร, แบบหรือขนาดที่ซ้ือ เม่ือกระทําการซ้ือ, เทาไรที่จะจาย 
และวิธีอยางไรของการชําระเงินท่ีจะถูกใช นักการตลาดพยายามกับการมีอิทธิพลกับแตละการตัดสินใจเหลานี้โดยใหอุปทาน
สารสนเทศที่ทําใหเปนรูปรางกับกับกระบวนการประเมินคาของผูบริโภค[24]  คือ ตัวบงชี้ตราสินคา/ผลิตภัณฑ[25] 
 
5.  

แบบการวิจัยในการศึกษา “การรับรู” และ “การตัดสินใจซ้ือ” ของนักทองเที่ยวคนอเมริกันนี้ จะใชวิธีผสม (mixed methods) 
ของแนวคิดเชิงปริมาณ และแนวคิดเชิงคุณภาพ 

5.1 หนวยของการวิเคราะหและประเด็นหรือแหลงขอมูล 
การศึกษาการรับรูของนักทองเที่ยวคนอเมริกัน และปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทยไทย

ของนักทองเที่ยวคนอเมริกัน  หนวยของการวิเคราะหปจเจกชน คือ นักทองเที่ยวคนอเมริกัน 
5.2 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท้ังหมดท่ีตองการ กําหนดโดยใชแนวคิดตามกฎ 200 ของ Guilford[26]  ท่ีแนะนําวากลุมตัวอยางมีอยางนอย 200 

ตัวอยาง ด ู[27]   สําหรับกลวิธีการเลือกตัวอยาง ใชกลุมตัวอยางแบบสะดวก[28],[29] 
เครื่องมือการสํารวจ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม ท่ีสรางและพัฒนาเคร่ืองมือจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักและทฤษฎีรองและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดูตารางท่ี 1 การรับรู ท่ีมี 10 มิติ จํานวน 22 คําถาม 
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Mean 

Sig. (2-
tailed) 

ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ดี 4.03 .558 

ประเทศไทยวามีทิวทัศนที่สวยงาม 4.10 .004* 

ประเทศไทยมีอาหารที่อรอยนารับประทานมีชื่อเสียงกองโลก 4.27 .000* 

ประเทศไทยไมมีมลพิษและมีสภาวะแวดลอมที่ดี 3.19 .000* 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีเดินทางไปทองเท่ียวสะดวก 3.77 .000* 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีเชี่ยวชาญในการทองเท่ียวเชิงการแพทย 3.73 .000* 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีปลอดภัยทั้งในแงสุขภาพและชีวิตและทรัพยสิน 3.64 .000* 

งายและสะดวกของการเขาถึงบริการทางการแพทยในประเทศไทย 3.77 .000* 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีใหบริการทางสุขภาพระดับโลก 3.57 .000* 

ประเทศไทยมีบุคคลากรทางการแพทยที่มีทักษะสูง 3.44 .000* 

ประเทศไทยมีสิ่งอํานวยความสะดวก/เคร่ืองมือที่ดีเยี่ยม 3.54 .000* 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีดีกวากับการรักษาทางการแพทย 3.66 .000* 

ประเทศไทยยังเปนสถานท่ีที่คาใชจายในการรักษาทางการแพทยถูกกวาในประเทศสหรัฐอเมริกา 3.97 .481 

ประเทศไทยใหรายการการรอคอยท่ีส้ันหรือนอยสําหรับการรักษาทางการแพทยกวาในประเทศสหรัฐอเมริกา 3.74 .000* 

ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนที่ตองการผาตัดเสริมความงาม/ศัลยกรรมตกแตง/เสริมสรางแกไขความพิการ 3.79 .000* 

ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับคนที่ตองการผาตัด/รักษาโรคตา 3.69 .000* 

ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับคนตองการผาตัด/ผูปวยโรคหัวใจ 3.57 .000* 

ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับคนที่ตองการผาตัดกระดูกและขอ 3.57 .000* 

ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับคนที่ตองการรักษาตา/จมูก/คอ 3.58 .000* 

ประเทศไทยเปนสถานท่ียอดนิยมกับการมาเยือนเพ่ือผาตัด/รักษาฟน 3.96 .394 

ราคาคารักษาทางการแพทยของประเทศไทยมีความเหมาะสม 3.99 .847 

คาใชจายในการรักษาพยาบาลปกติเปนเพียง 20-50% ของการรักษาพยาบาลในประเทศตะวันตก 3.84 .003* 

หมายเหตุ: * Significant ที่ ระดับ 0.05   

 3 การรับรูการทองเท่ียวเชิงการแพทยของไทยของนักทองเท่ียวคนอเมริกัน 
สําหรับการรับรูของนักทองเที่ยวคนอเมริกันกับ “บริการตางๆ ของการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย” พบวา 

นักทองเที่ยวคนอเมริกัน ไมรับรูเกี่ยวกับบริการตางๆ ของการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย ดูตารางท่ี 3  
และกับการรับรูของนักทองเที่ยวคนอเมริกันกับ “คาใชจายในบริการตางๆ ของการทองเที่ยวเชิงการแพทยและบริการทาง

การแพทยของประเทศไทย พบวา ไมรับรูเก่ียวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาลวาปกติเปนเพียง 20-50% ของการรักษาพยาบาล
ในประเทศตะวันตก (คาเฉลี่ย 3.84) ดูตารางท่ี 3 

สําหรับการรับรูเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชน พบวา โรงพยาบาลที่คนอเมริกันรับรู คือ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล 
[ซ่ึงมีคา p-value ต่ํากวานัยสําคญัที่กําหนด .05 (Sig. .000<.05)] 

6.3 การตัดสินใจซ้ือของนักทองเที่ยวคนอเมริกัน 
ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวชิงการแพทยของนักทองเที่ยวคนอเมริกัน คือ การใหบริการทางการแพทยท่ีมี

ประสิทธิภาพ ของโรงพยาบาลนานาชาติของไทย (คาเฉลี่ย 4.58), ปจจัยบริการทางการแพทยท่ีมีคุณภาพนาเชื่อถือของไทย 
(คาเฉลี่ย 4.51), คารักษาพยาบาลของไทย ถูกกวาคารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา (คาเฉลี่ย 4.50), ปจจัยราคาคารักษาทางการ
แพทยไทยมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.43), การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยทีมงานของแพทยผูเชี่ยวชาญไทย (คาเฉลี่ย 4.38), ปจจัย
คาของเงินท่ีการรักษาทางการแพทยไทยคุมคาเงินมาก (คาเฉลี่ย 4.38),  ปจจัยบุคลากรทางการแพทยดูแลผูปวยดวยอัธยาศัยที่ดี 
(คาเฉลี่ย 4.38), ปจจัยการใหบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัยของโรงพยาบาลไทย (คาเฉลี่ย 4.36), ปจจัยอุปสรรคดานภาษา 
(คาเฉลี่ย 4.33), ปจจัยเวลารอคอยท่ีสั้น กวาการใหบริการทางการแพทยในสหรัฐอเมริกา (คาเฉลี่ย 4.32), ปจจัยการไดรับการ
รับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล (คาเฉลี่ย 4.31), ปจจัยการใหบริการทางการแพทยท่ีสะดวกในไทย (คาเฉลี่ย 4.30), ปจจัยการจัด
อํานวยความสะดวกของโรงพยาบาลในไทยในการเคลื่อนยายผูปวย (คาเฉลี่ย 4.29), ชื่อเสียงของโรงพยาบาล (คาเฉลี่ย 4.28), 
บุคลากรมืออาชีพท่ีฝกอบรมอยางดี (คาเฉลี่ย 4.22), ชื่อเสียงของแพทยท่ีใหการรักษา(คาเฉลี่ย 4.21) ดูตารางท่ี 4 
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สวนที่สาม : การวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือ วาปจจัยอะไร? เปนตัวกําหนดการตัดสินใจซ้ือของคนอเมริกัน กับบริการทาง
การแพทยของประเทศไทย โดยแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง (Structural equation modeling: SEM) ซ่ึงเปนการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได หรือความสัมพันธระหวางคุณภาพในการบริการ ท่ีนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ 
และความพึงพอใจของลูกคา ท่ีนําไปสูความต้ังใจซ้ือ หรือคุณภาพในการบริการและความพึงพอใจของลูกคาท่ีนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ  

โดยมีสมการโครงสราง 3 สมการ คือ 

+ารคุณภาพบริก+โภคจของผูบริความพึงพอใ+=จซื้อการตัดสินใ 210  .................................... ...........................(1) 

+ารคุณภาพบริก+=จซื้อการตัดสินใ 10  ................................................................................. ...........................(2) 

+ารคุณภาพบริก+=โภคจของผูบริความพึงพอใ 10  ............................................................................................(3) 

ตัวแปรที่ใชวัดการตัดสินใจซ้ือ ในแบบจําลองเชงิโครงสราง ประกอบดวยตัวแปรตัวชี้วัดใน 11 มิติ  ท่ีมิติเหลานี้รวม สิ่งท่ีมีตัวตน, 
ความเชื่อถือได, ความรับผิดชอบ, ความเชื่อม่ัน, ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอื่น, อัธยาศัยไมตรี, สารสนเทศ, คุณภาพ
บริการ, การตั้งราคาที่แขงขันได, คุมคาเงิน, บริการรวดเร็ว โดยใชการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis)  กับการลดรายการสํารวจ 
25 รายการ ไปสูมิติท่ีสําคัญดวยวิธีการสกัดองคประกอบสําคัญ (The principal component extraction method) ท่ีมีคา
ลักษณะเฉพาะ (Eigenvalues) มากกวา 1  และใชวิธีการหมุนแกนเฉียง (The oblique rotation method: OBLMIN)  เนื่องจาก
ตั้งขอสันนิษฐานวาเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะยืดหยุนกวาและซ่ึงปฏิบัติไดจริงกวาวิธีเชิงตั้งฉาก (The orthogonal method) 
และใชคาแอลฟา สําหรับแตละมิติ ใชสําหรับการทดสอบความเช่ือถือได (reliability)  ถาปจจัยที่มีคาแอลฟามากกวา 0.7 แสดงวามี 
ความตองกันภายใน (internal consistency) สูงและใชรวมกันของแกนรวมกันสูง[35] 

สําหรับในการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจซ้ือ กับประเภทบริการทางการแพทยของนักทองเที่ยวเชิงการแพทยคนอเมริกัน จะ
วิเคราะหคาตัวที และการวิเคราะหความแปรปรวน 
 
6.  

6.1 ลักษณะเฉพาะประชากร 
นักทองเที่ยวคนอเมริกันท่ีตอบแบบสอบถาม เปนชาย รอยละ 44.3  เปนหญิง รอยละ 55.7 มีสถานภาพโสด รอยละ 35.5  หยา

ราง รอยละ 8.9  แตงงาน รอยละ 54.7  แมหมาย/พอหมาย รอยละ 1.0  สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
รอยละ 48.8, 30.0 ตามลําดับ และพบวาการศึกษามีนัยสําคัญกับการตัดสินใจทองเที่ยวเชิงการแพทย (Sig. .002<.05)  มีรายได
ครอบครัว ต่ํากวา $25,000  เปนรอยละ 3.0,  รายได  $25,000-$49,999 รอยละ 11.8,  รายได $50,000-$74,999 รอยละ 11.3, 
รายได  $75,000-$99,999 รอยละ 34.0, รายได  $100,000-149,999 รอยละ 23.6, รายได  $150,000-$199,999  รอยละ 9.4, 
รายได  $200,000 หรือมากกวา รอยละ 4.9, ไมตอบรายไดรอยละ 2.0  และรายไดมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจทองเที่ยวเชิง
การแพทย (Sig. .034<.05)  ประสบการณประเทศไทย นักทองเที่ยวคนอเมริกัน เคยมาเที่ยวประเทศไทย รอยละ 45.3, 
นักทองเที่ยวคนอเมริกันตองการมาเที่ยวประเทศไทย รอยละ 42.4,  นักทองเท่ียวเพียงเคยไดยินเกี่ยวกับประเทศไทย รอยละ 9.4,  
อ่ืนๆ (เย่ียมญาติ, ทําธุรกิจ) รอยละ 3.0   

6.2 การรับรูการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย 

ผลการศึกษาเพื่อศึกษา “ รับรูการทองเที่ยวเชิงการแพทยของไทย” พบวา รับรูวาประเทศไทยมีอาหารที่อรอยนารับประทาน

ท่ีมีชื่อเสียงกองโลก (  4.27)  ประเทศไทยวามีทิศทัศนท่ีสวยงาม (  4.10) 
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มิติองคประกอบ สัดสวน
บรรจุ 

คาลักษณะ 
เฉพาะ 

รอยละของความ
แปรปรวน 

องคประกอบที่ 1  7.947 37.005 

การไดรับการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล .858   

บุคลากรมืออาชีพที่ฝกอบรมอยางดี .849   

การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยทีมงานของแพทยผูเชี่ยวชาญในประเทศไทย .832   

ชื่อเสียงของโรงพยาบาล .818   

ชื่อเสียงของแพทยที่ใหการรักษา .809   

การจัดอํานวยความสะดวกของโรงพยาบาลในประเทศไทย ในการเคล่ือนยายผูปวย .801   

การใหบริการทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพ ของโรงพยาบาลนานาชาติในประเทศไทย .801   

การใหบริการทางการแพทยที่ปลอดภัยของโรงพยาบาลในประเทศไทย .799   

ไมมีอุปสรรคดานภาษา .670   

องคประกอบที่ 2  6.101 11.164 

การรอคอยของประเทศไทย มีบัญชีการรอคอยที่ส้ันสําหรับการรักษาทางการแพทยกวาใน
สหรัฐอเมริกา 

.718   

สารสนเทศจากจุลสารการทองเท่ียว/หนังสือนําเที่ยว .717   

สารสนเทศจากตัวแทนการทองเท่ียว .649   

สารสนเทศจากโทรทัศน/โปรแกรมการทองเท่ียวทางวิทยุ .642   

ราคาคารักษาทางการแพทยไทยมีความเหมาะสม .617   

คารักษาพยาบาลของประเทศไทย ถูกกวาคารักษาพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา .615   

คาของเงินที่การรักษาทางการแพทยไทยคุมคาเงินมาก .614   

สารสนเทศจากเพ่ือน/ญาติ/เพ่ือนรวมงาน/คนที่มีประสบการณ .561   

สารสนเทศ เว็บไซตของโรงพยาบาลของประเทศไทย .537   

หมายเหตุ: สัดสวนบรรจุ หมายถึง factor loading; คาลักษณะเฉพาะ: Eigenvalue; 
                 รอยละสะสมของความแปรปรวนรวม ของ 2 องคประกอบ เทากับ  48.168% 

 5  ผลลัพธของวิเคราะหองคประกอบของคุณภาพบริการและความพึงพอใจการทองเที่ยวเชิงการแพทยของนักทองเท่ียวคนอเมริกัน 
 

การวิเคราะหวิถี โดยใชการวิเคราะหองคประกอบของการตัดสินใจซ้ือการทองเท่ียวเชิงการแพทย 
การวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือ วาปจจัยอะไร? เปนตัวกําหนดการตัดสินใจซ้ือของนักทองเที่ยวคนอเมริกัน กับบริการทาง

การแพทยของประเทศไทย โดยใชแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง ซ่ึงเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพในการบริการ
และความพึงพอใจของลูกคาท่ีนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ และคุณภาพในการบริการที่นําไปสูการตัดสินใจซ้ือ หรือความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ 

ในการวิเคราะหวิถีโดยใชการวิเคราะหองคประกอบ ดูตารางท่ี 6  การตัดสินใจการซื้อการทองเท่ียวเชิงการแพทยของ
นักทองเที่ยวคนอเมริกัน โดยคํานึงถึงประเทศที่จะไปทองเที่ยวเชิงการแพทย กับองคประกอบ “คุณภาพบริการเชิงการแพทย”และ 
“ความพึงพอใจของลูกคาคือนักทองเที่ยวเชิงการแพทย” 
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อ Mean Sig. (2-tailed) 

ไมมีอุปสรรคดานภาษา 4.33 .000* 

ส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพท่ียอดเยี่ยม 3.88 .018* 

การใหบริการทางการแพทยที่ปลอดภัยของโรงพยาบาลในประเทศไทย 4.36 .000* 

บริการทางการแพทยที่มีคุณภาพนาเช่ือถือของประเทศไทย 4.51 .001* 

การใหบริการทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพ ของโรงพยาบาลนานาชาติในประเทศไทย 4.58 .022* 

การใหบริการทางการแพทยที่สะดวกในประเทศไทย 4.30 .000* 

การจัดอํานวยความสะดวกของโรงพยาบาลในประเทศไทย ในการเคล่ือนยายผูปวย 4.29 .000* 

การไดรับการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล 4.31 .000* 

ชื่อเสียงของโรงพยาบาล 4.28 .000* 

ชื่อเสียงของแพทยที่ใหการรักษา 4.21 .000* 

บุคลากรมืออาชีพที่ฝกอบรมอยางดี 4.22 .001* 

การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยทีมงานของแพทยผูเช่ียวชาญในประเทศไทย 4.38 .000* 

การรอคอยของประเทศไทย มีบัญชีที่ส้ันกับการรอคอยสําหรับการรักษาทางการแพทยกวาในประเทศสหรัฐอเมริกา 3.89 .011* 

สารสนเทศ เว็บไซตของโรงพยาบาลของประเทศไทย 3.81 .000* 

สารสนเทศจากตัวแทนการทองเท่ียว 3.56 .000* 

สารสนเทศจากเพ่ือน/ญาติ/เพ่ือนรวมงาน/คนที่มีประสบการณ 4.10 .079 

สารสนเทศจากจุลสารการทองเท่ียว/หนังสือนําเที่ยว 3.56 .000* 

สารสนเทศจากโทรทัศน/โปรแกรมการทองเท่ียวทางวิทยุ 3.30 .000* 

สารสนเทศจากบริษัทประกันภัย 3.80 .002* 

คําแนะนําของแพทยในประเทศสหรัฐอเมริกา 3.86 .014* 

ราคาคารักษาทางการแพทยไทยมีความเหมาะสม 4.43 .000* 

คารักษาพยาบาลของประเทศไทย ถูกกวาคารักษาพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา 4.50 .000* 

คาของเงินที่การรักษาทางการแพทยไทยคุมคาเงินมาก 4.38 .000* 

เวลารอคอยท่ีส้ัน กวาการใหบริการทางการแพทยในสหรัฐอเมริกา 4.32 .000* 

บุคลากรทางการแพทยดูแลผูปวยดวยอัธยาศัยที่ดี 4.38 .000* 

 4  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อการทองเท่ียวเชิงการแพทยของนักทองเท่ียวคนอเมริกัน 
 

แบบจําลองและความสมเหตุสมผล 
การวิเคราะหตัวประกอบ (The factor analysis) ตารางท่ี 4 แสดงผลลัพธของแบบจําลอง โดยการบรรจุ (loaded) 25 รายการ 

ไปเปน 2 มิติ ท่ีมีโครงสรางเดียวกันท่ีสัมพันธกันและอธิบายรวมกันไดท่ีอธิบายในมิติไดรอยละ 48.168 ของความแปรปรวน  ดู
ตารางท่ี 5 มี 9 รายการที่ บรรจุในองคประกอบที่ 1 นาสนใจวาอธิบายไดรอยละ 37.005  นี้เนนยํ้าความสําคัญโดยนักทองเที่ยวคน
อเมริกัน คือ “ปจจัยคุณภาพบริการ” คือรายการ “ปจจัยการไดรับการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล (Hospital is 
accredited)”  และอื่นๆ กับการตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย, เปรียบเทียบกับ มี 9 รายการท่ี บรรจุใน
องคประกอบที่ 2 นาสนใจวาอธิบายไดรอยละ 11.164  ท่ีเนนยํ้าความสําคัญโดยนักทองเที่ยวคนอเมริกัน คือ “ปจจัยความพึงใจของ
ผูบริโภค” คือรายการ “เวลารอคอยที่สั้นกวาการใหบริการทางการแพทยในสหรัฐอเมริกา (Shorter waiting time providing for 
medical services than in US.)” และอื่นๆ กับการตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทยของประเทศไทย 

ความเชื่อถือไดของการวิเคราะหองคประกอบ 
การทดสอบความเชื่อถือไดของคาแอลฟา (alpha-values) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficients) สําหรับการ

กระทําการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือการทองเท่ียวเชิงการแพทยของนักทองเที่ยวคนอเมริกัน ซ่ึงไดระดับแอลฟาของ 2 มิติ มีความ
สอดคลอง จากแอลฟา .8228-.9380  ดวยมีระดับแอลฟารวม เทากับ .9075 คาแอลฟาท่ีสูงชี้วามีความตองกันภายในดี 
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สมการที่ 4 ถาพิจารณาองคประกอบความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเชิงการแพทย โดยการวิเคราะหความแปรปรวนของสมการ 
มีคา ,01.9=0  326.=  ไดสมการแบบจําลองท่ี 4 แสดงความพึงพอใจท่ีนักทองเท่ียวเชิงการแพทยสนใจหรือพิจารณา  

ดังตอไปน้ี คือ 
lityServiceQua326.+08.9=tisfactionConsumerSa  ............................................................................................(4) 

แบบจําลองท่ี 4 มีคา R หรือสหสัมพันธเชิงซอน เทากับ 0.353, R Square หรือสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เทากับ 0.124 นั่นคือ 
“คุณภาพบริการเชิงการแพทย” สามารถอธิบายความพึงพอใจของลูกคาคือนักทองเที่ยวเชิงการแพทยท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจมา
ประเทศไทยไดรอยละ 12.40, Sig F Change ซ่ึงได Sig=.000<.05 

สรุปผล การตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทย สําหรับแบบจําลองกรณีนักทองเที่ยวคนอเมริกันท่ีตัดสินใจเลือกประเทศที่จะ
ไปรักษาทางการแพทย ท่ีสัมพันธของ “คุณภาพบริการทางการแพทย” และ “ความพึงพอใจของลูกคาคือนักทองเที่ยวเชิง
การแพทย” สามารถอธิบายไดรอยละ 12.80  รายการสําคัญคือ ปจจัยการรอคอยของประเทศไทยที่มีบัญชีท่ีส้ันกับการรอคอย
สําหรับการรักษาทางการแพทยกวาในประเทศสหรัฐอเมริกา; สําหรับแบบจําลองการตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทย กรณีถา
ใหนักทองเที่ยวคนอเมริกันตัดสินใจเลือกประเทศท่ีจะไปรักษาทางการแพทย ขึ้นกับ “ปจจัยคุณภาพบริการทางการแพทย” สามารถ
อธิบายไดรอยละ 2.30 รายการสําคัญคือปจจัยการไดรับการรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล; แบบจําลองสําหรับการตัดสินใจซ้ือ
การทองเที่ยวเชิงการแพทย กรณีการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะไปรักษาทางการแพทย ท่ีนักทองเท่ียวคนอเมริกันท่ีจะไปรักษา
ทางการแพทย ขึ้นกับ “ปจจัยความพึงพอใจของลูกคา” ท่ีสามารถอธิบายไดรอยละ 14.70; แบบจําลองสําหรับการตัดสินใจซ้ือการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย กรณีการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะไปรักษาทางการแพทย ท่ีนักทองเที่ยวคนอเมริกันท่ีจะไปรักษาทางการ
แพทย ข้ึนกับ “ปจจัยคุณภาพบริการทางการแพทย” ของนักทองเท่ียวเชิงการแพทย สามารถอธิบายไดรอยละ 12.40  
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Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. (2-tailed) 

แบบจําลอง   B Std. Error Beta     

1 a/ คาคงท่ี .704 .030   23.656 .000** 

 องคประกอบคุณภาพบริการ .013 .032 .029 .426 .671 

  องคประกอบความพึงพอใจของลูกคา .171 .032 .374 5.423 .000** 

2 a/ (คาคงท่ี) .704 .032   22.142 .000** 

 องคประกอบคุณภาพบริการ .069 .032 .151 2.171 .031** 

3 a/ (คาคงท่ี) .704 .030   23.704 .000** 

 องคประกอบความพึงพอใจของลูกคา .176 .030 .384 5.895 .000** 

4b/ คาคงท่ี 9.082 .067   .000 1.000 

 องคประกอบคุณภาพบริการ .326 .067 .326 4.885 .000** 

a/ตัวแปรตาม: เปนประเทศที่ตัดสินใจจะไป ถาจะไปใชบริการเชิงการแพทย 
b/ ตัวแปรตาม: องคประกอบความพึงพอใจของลูกคา 

 6  ผลลัพธการวิเคราะหวิถีของการตัดสินใจซื้อ 
 

สมการที่ 1  การตัดสินใจการซื้อการทองเที่ยวเชิงการแพทยของนักทองเที่ยวคนอเมริกัน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนของ
สมการ  มีคา ,704.=  013.=1  และ  171.=2  ไดสมการแบบจําลองที่ 1 การตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทยของ

นักทองเที่ยวคนอเมริกัน ดังตอไปน้ี คือ 
ารคุณภาพบริก171.+จของลูกคาความพึงพอใ013.+704.=จซื้อการตัดสินใ …………………………………………………………….(1) 

แบบจําลองท่ี 1 มีคา R หรือสหสัมพันธเชิงซอน เทากับ 0.385, R Square หรือสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เทากับ 0.148  สามารถ
อธิบายการตัดสินใจท่ีจะมาประเทศไทย ไดรอยละ 14.80, Sig F Change ซ่ึงได Sig=.000<.05  นั่นคือ การตัดสินใจซ้ือการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย ในกรณีพิจารณา 2 องคประกอบรวมกัน คือองคประกอบ “คุณภาพบริการเชิงการแพทย” และ “ความพึง
พอใจของลูกคาคือนักทองเที่ยวเชิงการแพทย”  โดยที่ “คุณภาพบริการเชิงการแพทย”มี Sig F Change ซ่ึงได Sig=.671>.05  
ดังนั้นคุณภาพบริการเชิงการแพทยจึงไมมีนัยสําคัญหรืออิทธิพลกับการตัดสินใจซ้ือของนักทองเที่ยวเชิงการแพทย 

สมการที่ 2 การตัดสินใจการซื้อการทองเที่ยวเชิงการแพทย กรณีพิจารณาองคประกอบ “คุณภาพบริการเชิงการแพทย” โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนของสมการการตัดสินใจการซื้อการทองเท่ียวเชิงการแพทย มีคา ,704.=  069.=  ไดสมการ

แบบจําลองท่ี 2 การตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทย ดังตอไปนี้ คือ 
ารคุณภาพบริก069.+704.=จซ้ือการตัดสินใ  …………………………………………………………………………………………………………(2) 

แบบจําลองท่ี 2 มีคา R หรือสหสัมพันธเชิงซอน เทากับ 0.151, R Square หรือสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เทากับ 0.023 นั่นคือ 
“คุณภาพบริการเชิงการแพทย” สามารถอธิบายการตัดสินใจท่ีจะมาทองเที่ยวประเทศไทยไดรอยละ 2.30, Sig F Change ซ่ึงได 
Sig=.031<.05  ดังนั้น การตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทยท่ีนักทองเที่ยวเชิงการแพทยสนใจหรือพิจารณา ขึ้นกับ “คุณภาพ
บริการเชิงการแพทย” 

สมการที่ 3 การตัดสินใจการซื้อการทองเที่ยวเชิงการแพทย กรณีพิจารณาองคประกอบ “ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเชิง
การแพทย” โดยการวิเคราะหความแปรปรวนของสมการ มีคา ,704.=  176.=  ไดสมการแบบจําลองท่ี 3 การตัดสินใจซ้ือ

การเชิงการแพทย ดังตอไปนี้ คือ 
โภคจของผูบริความพึงพอใ176.+704.=จซื้อการตัดสินใ  ………………………………………………………………………………………(3) 

แบบจําลองท่ี 3 มีคา R หรือสหสัมพันธเชิงซอน เทากับ 0.384, R Square หรือสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เทากับ 0.147 นั่นคือ 
“ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเชิงการแพทย” สามารถอธิบายการตัดสินใจท่ีจะมาประเทศไทยไดรอยละ 14.70, Sig F Change 
ซ่ึงได Sig=.000<.05  นั่นคือ การตัดสินใจซ้ือการทองเที่ยวเชิงการแพทยท่ีนักทองเท่ียวเชิงการแพทยสนใจหรือพิจารณา ขึ้นกับ 
“ความพึงพอใจ” 
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Abstract 

The study found that popular souvenirs of Kamphaeng Phet province are local food items such as 
Kra-Ya-Sart, Meang (Food wrapped in leaves), Kluai-Guan (Stir banana), Chow-Kuai (Jelly), and non-food items 
such as marble handicrafts, blown glass handicrafts, and Kluai-Kai key rings. The entrepreneurs, tourists, and 
stakeholders suggest that the provincial souvenirs should represent uniqueness and differentiate signs of 
Kamphaeng Phet province with more variety, being identified origin text as Kamphaeng Phet label, the 
producers should be local and offer at an affordable and reasonable price. In addition, they also suggest that 
new souvenirs should be developed which are models of tourism sights such as the historical city wall of 
laterite, Wat-Chang-Rob, the Nop Phra Len Phleng Fair symbols and the dolls dressed in native. Therefore, we 
have analyzed this above result consisting with the potentiality in Art & Culture at Kamphaeng Phet Rajabhat 
University (KPRU) to develop new unique souvenirs which are T-shirts and Cha-Kung-Lao Dolls to present the 
provincial identities.  The important guideline of Souvenir Goods process should focus on public relations and 
target marketing. Products should be widely available in all tourist attractions and souvenir stores, providing 
the consumers a multiple of product choices and at an appropriate cost and price. 
Keyword: Souvenir Goods , Business Management , Tourism Promoting 
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พัฒนาข้ึนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงผลการวิจัยนาจะมีสวนสําคัญในการชวยสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
กําแพงเพชรใหเปนท่ีรูจักของนักทองเที่ยวมากย่ิงขึ้น 
 

 
 
 ในการศึกษาการจัดการธุรกิจสินคาท่ีระลึกเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรในครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนของ
วิธีการดําเนินการวิจัยออก เปน 2  ขั้นตอน ดงัตอไปน้ี 

 1  การศึกษาการจัดจําหนายสินคาท่ีระลึกของจังหวัดกําแพงเพชร แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ไดแก เอกสาร รายงาน เว็ปไซตท่ีเกี่ยวของกับสินคาท่ีระลึกของจังหวัดกําแพงเพชร และแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผูใหขอมูล ไดแก  ผูประกอบการสินคาท่ีระลึกภายในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 23 รานคา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม (Questionairs) วิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2  การพัฒนาสินคาท่ีระลึกและหาแนวทางการจัดการสินคาท่ีระลึกของจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของผูวิจัยจึงไดแบงขั้นตอนการพัฒนาสินคาท่ี
ระลึก เปน 5 ขั้นตอนดังนี้ 

 1) สํารวจความตองการของตลาด 
 2) การวิเคราะหศักยภาพ (จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค)  
 3) การผลิตสินคาท่ีระลึก 
 4) การทดสอบทางดานการตลาดสินคาท่ีระลึก 
 5) การหาแนวทางการจัดการสินคาท่ีระลึก 
โดยทําการเก็บขอมูลจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการสินคาที่ระลึก โดยการสัมภาษณ ผูท่ีมีประสบการณ

เก่ียวกับสินคาท่ีระลึก ไดแก หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ ผูนําทองถ่ิน นักวิชาการ ประธานหอการคา ผูประกอบการสินคาท่ีระลึก 
จํานวน 19 คน และใชแบบสอบถามนักทองเท่ียว จํานวน 400 คน สําหรับกลุมวัยรุน และกลุมวัยทํางานท่ีเปนผูที่ชอบเดินทาง
ทองเที่ยว ใชวิธีการสนทนากลุม จํานวน 2 กลุม กลุมละ 12-13 คน และทําการวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการของท่ีระลึกเพ่ือ
การทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร วาสมควรท่ีจะทําการพัฒนาสินคาท่ีระลึกอะไรจึงจะเหมาะสมกับบริบท และความรู 
ความสามารถของบุคลากรในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในขั้นตอนนี้ไดแก แบบสอบถาม (Questionairs) แบบสัมภาษณเชิงลึก (Indept 
Interview)   การสนทนากลุม (Focus Group) และการวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) 

 
 

 
 ผลการวิจัยพบวา การจัดจําหนายสินคาท่ีระลึกของจังหวัดกําแพงเพชร ผูประกอบการสวนใหญจะเปดจําหนาย

สินคาท่ีระลึกทุกวัน และมีลูกคาเฉลี่ย 10-19 คนตอวัน สินคาที่ขายดีไดแกสินคาท่ีระลึกท่ีเปนของบริโภค เชน กายาสารท เม่ียง 
กลวยกวน เฉากวย ผลิตภัณฑจากกลวย สวนสินคาท่ีไมใชของบริโภค ไดแก หัตถกรรมหินออน หัตถกรรมเปาแกว พวงกุญแจกลวย
ไข เปนตน ท้ังนี้ในการสํารวจความตองการของตลาดพบวา ผูประกอบการ ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจสินคาท่ีระลึก ผูท่ีมี
ประสบการณเก่ียวกับสินคาท่ีระลึก นักทองเที่ยว กลุมวัยรุน และกลุมวัยทํางาน  ผูท่ีชอบเดินทางทองเที่ยว มีความคิดเห็นวา สินคา
ท่ีระลึกควรเปนสินคาท่ีแสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดกําแพงเพชร มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.25) รองลงมาคือสินคาที่ระลึกมีรูปแบบ 
ใหเลือกอยางหลากหลาย (คาเฉลี่ย 4.18) มีขอความที่เขียนใหเห็นวามาจากจังหวัดกําแพงเพชร (คาเฉลี่ย 4.12)  ผูผลิตควรจะเปน
คนที่อยูในทองถ่ิน(คาเฉล่ีย 4.11)  และราคาไมแพงเกินไป (คาเฉลี่ย 4.05)  และเสนอแนะวาหากมีการผลิตสินคาท่ีระลึกข้ึนมาใหม
ควรเปน ศิลาแลงท่ีสรางเปนกําแพงเมืองที่แสดงใหเห็นวาเปนจังหวัดกําแพงเพชร แบบจําลองวัดชางรอบ  สิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงงาน
ประเพณีนพพระเลนเพลง/งานกลวยไข ตุกตาท่ีแตงชุดพ้ืนเมืองกําแพงเพชร แตนักทองเที่ยวท่ีอายุต่ํากวา 30 ปเสนอแนะเสื้อท่ีระลึก
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1.  
 
 การทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงของประเทศไทย อีกทั้งยังมีบทบาทท่ีสําคัญเปนอยางมาก 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ซ่ึงกําลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เห็นไดจากปริมาณนักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป  อีกท้ังคนไทยเองก็มีแนวโนมในการทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น  ซ่ึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวชวยสงเสริมการ
สรางอาชีพและรายไดใหกับประเทศไทยเปนจํานวนเงินมหาศาล เนื่องจากประเทศไทยมีกิจกรรมรูปแบบการทองเที่ยวท่ีหลากหลาย 
ท้ังแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ภูเขา ชายหาด เกาะแกง น้ําตก สวนสัตว สัตวปาและพรรณพืช แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี เชน เทศกาลตางๆ วิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ฯลฯ  รวมถึงแหลงทองเท่ียวท่ีสรางข้ึน เชน แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สวนสนุก สวนสัตวเปด ตลอดจนสถานบันเทิง ตางๆ  
ท่ีกระจายอยูท่ัวภูมิภาคของประเทศ   และจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9  (พ.ศ. 2545-2549) 
ตอเน่ืองมาถึงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2560) สงเสริมใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวท่ีมี
คุณภาพสูงท่ีย่ังยืน และตั้งเปาหมายใหการทองเท่ียวเปนแหลงนําเขาเงินตราตางประเทศ ขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีการทองเที่ยว
ภายในประเทศเพื่อใหเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีเขามาเท่ียวในประเทศไทยในป 2552 จํานวน 
14,149,841 ราย และในป 2553 เพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 15,936,400 ราย [1]  นอกจากแหลงทองเที่ยวแลวองคประกอบท่ีสําคัญอยาง
หนึ่งของการทองเที่ยว คือ สินคาท่ีระลึกที่แสดงถึงการมาเยือนแหลงทองเที่ยว ท้ังนี้ สินคาท่ีระลึก หมายถึงสินคาท่ีนักทองเที่ยวสวน
ใหญหาซ้ือเพื่อเปนท่ีระลึก หรือของฝาก อาจเปนของที่บริโภคหรือเปนสินคาท่ีไดรับการออกแบบสรางสรรค เพ่ือใชเปนสัญลักษณท่ี
กอใหเกิดแรงจูงใจ กระตุนเตือน เนนยํ้าความทรงจําใหระลึกถึงสถานท่ีไปทองเที่ยว ซ่ึงสินคาท่ีระลึกท่ีนักทองเที่ยวซ้ือไปฝาก 
ญาติมิตรยอมเปนสิ่งแสดงถึงความมีนํ้าใจและความระลึกถึงของผูเดินทางทองเที่ยวตอผูรับฝาก ทําใหผูรับดีใจและผูใหมีความสุข  
จึงไมแปลกท่ีนักทองเที่ยวแตละคนมักจะซื้อสินคาท่ีระลึกไปฝากญาติมิตรหลายชิ้น แตถาไมซ้ือสินคาท่ีระลึกกลับไปเปนเรื่องแปลก[2]    
 สําหรับจังหวัดกําแพงเพชร เปนจังหวัดท่ีอยูในเขตภาคเหนือตอนลางหรือภาคกลางตอนบน ของประเทศไทย ซ่ึงนับไดวา
เปนจังหวัดหน่ึงที่เปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญ  มีโบราณสถานที่เกาแกซ่ึงกอสรางดวยศิลาแลงหลาย
แหงรวมอยูในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร และองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)  
ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2543  นับเปนความภูมิใจของชาวกําแพงเพชรเปนอยางย่ิง  ท้ังนี้จังหวัด
กําแพงเพชรยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะเปนปาเขาที่อุดมสมบูรณ คือ อุทยานแหงชาติแมวงก  อุทยานแหงชาติ
คลองลาน  และอุทยานแหงชาติคลองวังเจา  นอกจากน้ียังมีงานเทศกาลประเพณีประจําปท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป คือ 
ประเพณีนพพระเลนเพลง และประเพณีงานสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงเพชร การแขงขันเรือยาว ฯลฯ ซ่ึงจัดข้ึนในทุกป จนเปนท่ี
รูจักในระดับประเทศ ดังนั้นจังหวัดกําแพงเพชรจึงเปนจังหวัดท่ีมีสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวหลายรูปแบบที่นาสนใจ ท้ังทางดานธรรมชาติ 
วิถีชีวิต  เทศกาลประเพณีประจําป และดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ ไมแพจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทย ซ่ึงจะทําใหจังหวัด
กําแพงเพชรมีชองทางท่ีจะพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวไดเปนอยางมาก  โดยจังหวัดกําแพงเพชรมีนักทองเที่ยวเดือนมกราคม- 
มีนาคม ป พ.ศ. 2552 จํานวน 101,665 คน และเดือนเมษายน-มิถุนายน จํานวน 127,608 คน[3]  สําหรับสินคาท่ีระลึกท่ีมีชื่อเสียง
ของจังหวัดกําแพงเพชรท่ีเปนของบริโภค ไดแก  ผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย กายาสารท เม่ียง เฉากวย ฯลฯ และท่ีไมใชประเภท
บริโภค ไดแก  ผลิตภัณฑหินออน  หัตถกรรมเผาแกว พวกกุญแจกลวยไข/ตนกลวยไข ฯลฯ เปนตน 

จากความสําคัญของการทองเที่ยว ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้นเพราะมีแหลงทองเที่ยว 
ทําใหเกิดรายไดท่ีเกิดจากการทองเที่ยว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงมีหนาท่ีสวนหนึ่งท่ีเกี่ยวของ
กับการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นความสําคัญของการทองเที่ยวและการจัดการสินคาท่ีระลึกเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 
ท่ีเปนการสะทอนถึงความเปนจังหวัดกําแพงเพชร จึงไดรวมกันดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสินคาท่ีระลึกของจังหวัดกําแพงเพชร  
เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรทางหนึ่ง ซ่ึงแนวทางในการออกแบบสินคาท่ีระลึก นอกจากตองตรงกับความ
ตองการของนักทองเที่ยวแลว รูปแบบสินคาควรคํานึงถึง คือ[4] 1) รูปแบบของสินคาท่ีระลึกจะตองแสดงออกถึงเอกลักษณ (Image)  
2) ใชวัสดุภายในทองถ่ินใหมากท่ีสุด 3) เนนภูมิปญญาทองถ่ิน และ 4) เนนคุณภาพของสินคา ในแงของ ประโยชนใชสอย  
ความแข็งแรง การบํารุงรักษา ขนาดและนํ้าหนักของสินคาท่ีระลึกเหมาะสม การบรรจุภัณฑท่ีแข็งแรง และ มีการประดิษฐคิดคน
รูปแบบของสินคาใหมๆ อยูเสมอ  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงไดทําการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเพื่อท่ีจะไดพัฒนา
สินคาท่ีระลึกท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของนักทองเที่ยวเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชร โดยการวิจัย
ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดจําหนายสินคาท่ีระลึกของจังหวัดกําแพงเพชร 2) พัฒนาสินคาท่ีระลึกของจังหวัด
กําแพงเพชรเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร และ 3) หาแนวทางการจัดการสินคาท่ีระลึกของจังหวัดกําแพงเพชรท่ี
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2) ตุกตาระบําชากังราว ท้ังนี้ [8] เยาวลักษณ  ใจวิสุทธิ์หรรษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมีการ
ออกแบบทารําสําหรับจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเปนระบําประจําจังหวัดกําแพงเพชร สื่อความเปนจังหวัด
กําแพงเพชร  ซ่ึงเดิมจังหวัดกําแพงเพชรชื่อเมืองมีชื่อวา “ชากังราว” ดังนั้นจึงไดประดิษฐทารํานาฏศิลปสรางสรรค “ระบําชา 
กังราว” โดยระบําชากังราวไดผานการวิพากษจากผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลป วารูปแบบในการรํา และเคร่ืองแตงกายมี 
ความเหมาะสม สามารถเผยแพรเปนเปนระบําประจําจังหวัดกําแพงเพชรไดเปนอยางดี ระบําชากังราวจึงไดเปนชุดการแสดงที่ใช
แสดงในงานประเพณีและงานตางๆ ภายในจังหวัด  ระดับประเทศ และตางประเทศมาโดยตลอด  ดังนั้น หากพัฒนาสินคาท่ีระลึก 
ในรูปแบบของ “ระบําชากังราว” ดังกลาวจะสามารถนําไปเปนสินคาท่ีระลึกและของฝากใหท้ังชาวไทยและชาวตางชาติไดเปน 
อยางดี  อีกทั้งเปนผลิตภัณฑท่ีคิดคนโดยสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม และเปนไปตามความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของ
ท่ีระลึกท่ีแสดงความคิดเห็นสวนหนึ่งวา หากมีการผลิตสินคาท่ีระลึกขึ้นมาใหมควรเปนตุกตาท่ีแตงชุดพ้ืนเมืองกําแพงเพชร ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ[9] ทรงพล  อุปชิตกุลและคณะ ท่ีพบวา รูปแบบสินคาของท่ีระลึกควรมีการพัฒนารูปแบบของที่ระลึกให
มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของทองถิ่น  มีความสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น และทําจากวัสดุ อุปกรณ
ท่ีหางายในทองถิ่นนั้นๆ รวมท้ังมีการสะทอนภูมิปญญาทองถิ่น และในการวิจัยในครั้งนี้ ไดผลิตตุกตาชากังราวและภาพนูนต่ําตุกตา
ชากังราว โดยการผลิตไดมีกรรมวิธีในการผลิต คือ เตรียมอุปกรณ เชน ตุกตา ตัดชุด ดิ้นทองสําหรับตกแตง ทําชุดตนแบบโดยวาดลง
ตามแบบที่กําหนดไว นํามาตัดเปนชิ้นตามท่ีตองการแลวนํามาประกอบในตัวตุกตาหลังจากนั้นก็ตกแตงใหสวยงามโดยใส
เครื่องประดับที่หาไดงาย เชน ลูกปดสีทองมารอยเปนสรอย หรือสังวาลแลวใสใหสวยงาม  สําหรับตุกตาชากังราวที่ผลิตเปนภาพนูน
ต่ํา เตรียมอุปกรณ คือกระดาษลอกลาย กระดาษแข็ง ฟองน้ําแผนบาง ทองคําเปลว ผาสีขาว ผาลูกไม ผาตวน ผาดนทอง กํามะหย่ี 
เพชร พลอย ดินไทย สีน้ํา กาว พูกัน แผนไมอัด เคร่ืองมือรีดผา หลังจากนั้นลอกลายตามรูปแบบที่ออกแบบระบําชากังราว ตัดเปน
ชิ้นตามแบบจนครบทุกชิ้นสวนแลวนํามาติดกาวกับผาที่เตรียมไวจนครบทุกชิ้นแลวนํามาประกอบเปนตัวตุกตา หลังจากนั้นนําตัว
ตุกตามาติดกับกรอบไมกํามะหย่ีทีจัดเตรียมไว และผลิตโดยอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําพงเพชรดังแสดงในภาพท่ี 
2.1 และ 2.2 
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แสดงการมาเยือนจังหวัดแตตองราคาไมแพงเม่ือเทียบกับเสื้อยืดทั่วไป ซ่ึงสอดคลองกับ [2]บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ท่ีกลาววาสินคาที่
ระลึกมักมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนสินคาเอกลักษณของทองถ่ินท่ีไปเที่ยว และนอกจากน้ีผลการวิจัยพบวาสินคาท่ีระลึกควรเปน
สินคาท่ีผลิตโดยคนในชุมชนนั้นๆ ออกแบบอยางประณีต สวยงามและมีประโยชนตองการใชสอยหรือเปนท่ีพึงพอใจของลูกคา ราคา
ไมแพงเกินไปเหมาะกับคุณภาพและการซื้อไปเปนท่ีระลึกหรือไปฝากญาติมิตร สามารถถือไปฝากไดงายโดยมีบรรจุภัณฑ 
ใสท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับ  [5]ศรัญยา วรากุลวิทย ท่ีกลาววา ลักษณะสินคาท่ีระลึก ควรเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนในทองถิ่นน้ัน  
มีลักษณะเปนเอกลักษณ เปนจุดเดนท่ีสามารถเปนตัวแทนของทองถ่ินนั้นๆ เม่ือกลาวถึงผลิตภัณฑนี้แลวเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไปวา
เม่ือเห็นผลิตภัณฑนั้นจะนึกถึงสถานท่ีมาของผลิตภัณฑนั้น และเปนผลิตภัณฑราคาถูก ใชวัสดุในทองถิ่นน้ันๆ เปนสินคาท่ีไดรับ 
การออกแบบและการผลิตอยางประณีตงดงาม คุมคาในการซ้ือและมีประโยชนในการใชสอย และ [4]สุรีย  เข็มทอง และสุรภีร   
โรจนวงศ ท่ีกลาววาแนวทางออกแบบสินคาท่ีระลึกรูปแบบควรแสดงออกถึงเอกลักษณของทองถิ่นน้ันๆ ใชวัสดุภายในทองถิ่นใหมาก
ท่ีสุด  เนนคุณภาพของสินคาในดานประโยชนใชสอย ขนาดและน้ําหนักของสินคาที่ระลึกเหมาะสม การบรรจุภัณฑแข็งแรง และ
ผลการวิจัยของ [6]ภัทรฤดี  สุพัฒโสภณ ท่ีพบวาวัตถุประสงคหลักในการซ้ือสินคาท่ีระลึกคือ การซ้ือเปนของฝากโดยจะคํานึงถึง
ประโยชนใชสอยของสินคาท่ีระลึกเปนอันดับแรก  โดยคุณสมบัติของสินคาท่ีระลึกท่ีตองการคือ สินคาท่ีสะทอนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน ซ่ึงมีราคา คุณภาพและการใชวัตถุดิบท่ีเหมาะสม 

สําหรับการพัฒนาสินคาท่ีระลึกของจังหวัดกําแพงเพชรเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร เม่ือนําขอมูลจาก
ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจสินคาท่ีระลึก และทําการวิเคราะหศักยภาพ (จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค) ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการพัฒนาสินคาท่ีระลึก  และวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของสินคา
ท่ีระลึกจังหวัดกําแพงเพชร  จึงไดทําการผลิตสินคาท่ีระลึก 2 อยาง คือ 1) เสื้อยืดท่ีระลึกท่ีแสดงถึงการมาเยือนจังหวัดกําแพงเพชร 
โดยเนนท่ีราคาไมแพง และมีการเขียนอักษรหรือสัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นถึงจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงเสื้อยืดท่ีระลึกของแหลงทองเที่ยว
และจังหวัดตางๆ จะเปนท่ีนิยมของนักทองเที่ยวในปจจุบัน เปนสินคาท่ีนิยมของทุกเพศทุกวัย และสามารถพกพางาย อีกท้ังมี
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการเรียนการสอน
เร่ืองการสกีนเสื้อซ่ึงจะทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกทักษะในการผลิต  มีรายไดระหวางเรียนและรูจักการทําธุรกิจ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ [7]ธนสิทธิ์  จันทะรี  จันทนีย  วงศคําและธาดา  สุทธิธรรม ท่ีพบวา ผลิตภัณฑท่ีระลึกของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีควรทํา
การพัฒนาขึ้น ไดแก แจกัน กระเปา และเสื้อยืด โคมไฟ กระเบื้องโมเสคดินเผาประดับผนัง เปนตน  และเม่ือทําการสนทนากลุมถึง
แบบของเสื้อท่ีระลึก ผูเขารวมการสนทนากลุมไดใหความคิดเห็นวา ควรผลิตเสื้อยืดท่ีระลึกในเบื้องตน 2 สีท่ีเปนท่ีนิยมโดยท่ัวไปคือ 
สีดําและสีขาว แตตองมีครบทุกขนาด และตองมีการพัฒนาเสื้อยืดท่ีระลึกเพ่ิมเติมตามสมัยนิยมไปเรื่อยๆ  สําหรับตัวอักษรควรใชการ
สกีน ซ่ึงตนทุนในการผลิตไมแพง โดยภาพที่ควรมีบนเสื้อไดแก รูปสเกตกําแพงเมืองกําแพงเพชร กลวยไข  รูปวัดชางรอบ หรือ 
รูปตางๆ ท่ีสื่อใหเห็นวามาจังหวัดกําแพงเพชร เปนตน สวนขอความท่ีควรมีไดแก “ไปมาแลวกําแพงเพชร” รักนะ…ชากังราว”  
“I love Kamphaeng Phet”  “Go to Kamphaeng Phet”  เปนตน แตท้ังนี้การออกแบบตองเปนแบบท่ีเรียบๆ แตแสดงความเก
ในการสวมใสตามสมัยนิยม ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้ไดผลิตเสื้อยืดท่ีระลึกดังกลาว ดังตัวอยางแสดงในภาพที่ 1 
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สําหรับแนวทางการจัดการสินคาที่ระลึกท่ีไดจากการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการสินคาท่ีระลึกผูมีประสบการณ

เกี่ยวกับสินคาท่ีระลึก ผูประกอบการสินคาท่ีระลึก และนักทองเที่ยวพบวาแนวทางการจัดการสินคาท่ีระลึกท่ีสําคัญควรมีการ
ดําเนินการที่สําคัญดังตอไปนี้คือ 1) ควรทําการประชาสัมพันธสินคาท่ีระลึกใหเปนท่ีรูจักท้ังคนในจังหวัดกําแพงเพชรและ
นักทองเที่ยวผานทางสื่อตางๆ ไมวาจะเปนแผนพับการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร เว็ปไซดจังหวัด
กําแพงเพชร หรือการออกงานประเพณีตางๆ ของจังหวัดกําแพงเพชร อีกท้ังควรทําการประชาสัมพันธผานการจัดงานทองเที่ยวใน
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ เปนตน 2) ควรมีการวางจําหนายในแหลงทองเที่ยวและรานจําหนายสินคาท่ีระลึกท่ีนักทองเที่ยว
สามารถหาซื้อไดสะดวก 3) มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เสมอ 4) ควรมีสินคาท่ีระลึกใหเลือกหลายรูปแบบและมีราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ  และ 5) มีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ [6] ภัทรฤดี  สุพัฒโสภณ ท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาท่ีระลึก คือ สถานท่ีจัดจําหนายสินคาท่ีระลึก ควรเปนสถานท่ีท่ีเขาถึงงาย และสะดวกแกการเลือกซ้ือ และสอดคลองกับ [4]  
สุรีย  เข็มทอง และสุรภีร   โรจนวงศ ท่ีกลาววาการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งของธุรกิจสินคาท่ีระลึกจําเปนตองเลือกทําเลท่ี
นักทองเที่ยวมาเท่ียวประจํา โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว ศูนยการคา หรือสถานที่ท่ีใกลแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ และการเลือกวิธีการ
ประชาสัมพันธสินคาใหลูกคารูจัก โดยการจัดแสดงสินคาหรือนําสินคาไปจําหนายท่ีศูนยพาณิชยกรรมหรือแหลงทองเที่ยวโดยตรง 
ซ่ึงการจําหนายโดยวิธีดังกลาวทําใหผูผลิตและผูบริโภคหรือผูซ้ือมีโอกาสที่จะพบกัน จะชวยใหผูบริโภคไดรูจักสินคาไดอยางรวดเร็ว 
 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ คือ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ควรมี 
การประชาสัมพันธสินคาท่ีระลึกใหแพรหลายและเปนท่ีรูจักและเนนความเปนเอกลักษณของจังหวัดกําแพงเพชร มีการพัฒนาสินคา
ท่ีระลึกในรูปแบบและประเภทสินคาเพ่ิมเติม อีกท้ังมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ตลอดจนมีการวางขายในแหลงทองเท่ียวและรานขาย
สินคาท่ีระลึก 
 

 
 

สินคาท่ีระลึกท่ีพัฒนาข้ึนจากการวิจัยในครั้งนี้ โดยการวิเคราะหขอมูลจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจสินคาท่ีระลึก จาก
การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของสินคาท่ีระลึกจังหวัดกําแพงเพชร และภายใตการวิเคราะหศักยภาพของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรม ทําใหผลิตสินคาท่ีระลึก ไดแก เสื้อท่ีระลึก ตุกตาระบําชากังราว และภาพนูนต่ําระบําชากังราวที่แสดงใหเห็นถึง
เอกลักษณจังหวัดกําแพงเพชร โดยแนวทางในการจัดการจัดการสินคาที่ระลึกท่ีสําคัญ ไดแก ควรทําการประชาสัมพันธสินคาท่ีระลึก
ใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย  มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  วางจําหนายในแหลงทองเท่ียวและรานจําหนายสินคาที่ระลึก  และมี
รูปแบบของสินคาท่ีใหเลือกหลายหลายแบบ มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม ในการทําการวิจัยครั้งตอไป
ควรทําการวิจัยเพ่ือติดตามผลการจําหนายสินคาท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนเพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาสินคาท่ีระลึกตอไป และ
ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสินคาท่ีระลึกอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายท่ีตรงตอความตองการของนักทองเที่ยว 
 

 
 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีใหทุนสนับสนุนการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ และสถาบันวิจัยและพัฒนา   
ท่ีใหการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการวิจยัเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 

 
 
[1] การทองเท่ียวและกีฬา,กระทรวง. (2553).   2009. [Online]. 

Available:http://www.mots.go.th/main.php?filename=visitor_number_2009. [2553, สิงหาคม 23]. 
[2] บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา. (2548). . กรุงเทพฯ: เพรส ดีไซน. 
[3] การทองเท่ียว,กรม. (2553). . . [Online]. Available: http://www.tourism.go.th  

/2010/th/statistic/tourism.php. [2553, เมษายน  17]. 
 [4] สุรีย  เข็มทอง และสุรภีร   โรจนวงศ. (2545). “การจัดการธุรกิจสินคาที่ระลึก” ใน . 

หนวยที่ 7. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ในการทดสอบทางดานการตลาดสินคาท่ีระลึกท่ีผลิตขึ้นจากงานวิจัย โดยการทดลองการขายซ่ึงเปนการทดลองทางดาน

การตลาด (Marketing) เพ่ือตรวจสอบขอมูลเบื้องตนวา ตลาดมีความตองการในแงของขนาด รูปราง ชนิด หรือใคร ท่ีไหน เม่ือไร
เพ่ือทดสอบทางดานการตลาดน่ันเอง ท้ังนี้พบวาเสื้อยืดสินคาท่ีระลึกที่มีผูนิยมซ้ือมากที่สุดคือ “ไปมาแลวกําแพงเพชร” และ  
“I love Kamphaeng Phet”  .และการทดลองการขายตุกตาระบําชากังราว พบวาทุกแบบท่ีผลิตข้ึนมีผูสนใจใกลเคียงกัน แตผูซ้ือ
สินคาไดเสนอแนะวาควรทําเปนภาพนูนต่ําตุกตาชากังราวเพื่อท่ีจะไดเปนสินคาที่ระลึกของตุกตาชากังราวอีกรูปแบบหนึ่ง แตจาก
การทดลองขายพบวาภาพนูนตํ่าใสกรอบสวยงามแตควรผลิตท่ีราคาตํ่ากวานี้ 

 

 
 
 

 2.1 : ตุกตาระบําชากังราว 

 2.2 : ตุกตาระบําชากังราวและภาพนูนตํ่า 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  1)  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม บริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  2)  เพื่อวัดระดับความรู ความตระหนัก ในเรื่องของการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สําหรับจัดการสภาพแวดลอมของผูประกอบการรานคาตลาดนํ้าวัดลําพญา  อําเภอ   
บางเลน  จังหวัดนครปฐม 3)  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการสภาพแวดลอมแกผูประกอบการรานคาของตลาดนํ้า          
วัดลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจประกอบการสัมภาษณแบบเจาะลึก  กลุม
ตัวอยางไดแกผูประกอบการรานคา  จํานวน 100 ราย  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา  ดวยคาความถี่  รอยละ  คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และทดสอบสถิติอนุมานโดย t-test สําหรับวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  (in-depth  Interview) เก็บขอมูลจากผูนํา
ชุมชน ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการเชิงพรรณนา (Descriptive Approach Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูประกอบการคาของตลาดนํ้าวัดลําพญา  จํานวน  100  คน  เปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง  ผลการวิเคราะหระดับความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
และมีความตระหนักดานส่ิงแวดลอม มลพิษและการจัดการส่ิงแวดลอม การจัดสภาพภูมิทัศนอยู ในระดับมาก  โดยผล               
การเปรียบเทียบความตระหนักดานส่ิงแวดลอมดวยคาสถิติ t-test พบวา  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ใน
สวนของระดับการมีสวนรวมที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา พบวา ระดับการมี
สวนรวมตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ประชาชนมี
สวนรวมมากที่สุดในดานปฏิบัติกิจกรรม  รองลงมาไดแก ดานการคนหาสาเหตุของปญหา    ดานการวางแผนและดานการติดตาม
และประเมินผลซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากัน 
 
คําสําคัญ  การมีสวนรวม  / การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม / ตลาดนํ้าวัดลําพญา 
 
Abstract 

The research objectives are 1) to study the participation  level of  community about natural resources 
and environmental conservation, 2) to evaluate the knowledge and awareness level about natural resources 
environment conservation of the community trader  for the environment and to encourage the community 
trader on the environmental management at the Lampaya Temple  Floating  market,  Banglen  District, 
Nakhonpathom Province. And 3) to romote local paticipation  

การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม บริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

The  Community Participation  in  Natural  Resource and Environmental 
Conservation at  Lampaya  Temple  Floating  Market, Banglen District, 

Nakhonpathom Province 
 

ขวัญยุพา  ศรีสวาง1  
 

1ช่ือโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
khuanyu@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

Abstract 
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[5] ศรัญยา  วรากุลวิทย. (2551). . กรุงเทพฯ: เฟองฟา. 
[6] ภัทรฤดี  สุพัฒโสภณ. (2547). . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง. 
[7] ธนสิทธิ์  จันทะรี  จันทนีย  วงศคํา และ ธาดา  สุทธิธรรม. (2545-2546).  
  . ขอนแกน: ภาควิชาพ้ืนฐานสถาปตยกรรม คณะถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
[8] เยาวลักษณ  ใจวิสุทธิ์หรรษา,(2553).   . กําแพงเพชร: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
[9] ทรงพล  อุปชิตกุลและคณะ. (2549).  

. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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ดังกลาวน้ีจะเปนประโยชนสําหรับหนวยราชการ  องคกร  และประชาชน  ในการวางแผนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุง
สภาพแวดลอมตอไปในอนาคตได 

 
2.  วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริเวณตลาดนํ้า
วัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อวัดระดับความรู ความตระหนัก ในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สําหรับจัดการ
สภาพแวดลอมของผูประกอบการรานคาตลาดนํ้าวัดลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการสภาพแวดลอมแกผูประกอบการรานคาของตลาดนํ้าวัดลําพญา   
อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย    

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ  ผูประกอบการรานคาในตลาดนํ้าวัดลําพญา  จํานวนทั้งส้ิน  100  คน เพื่อใชในการ
วัดความรูและความตระหนัก  และผูใหขอมูลสําคัญ  key Information จํานวน 3 ทาน สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก  ซ่ึงประกอบไป
ดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา  ผูจัดการตลาดนํ้าวัดลําพญา  และประชาสัมพันธของตลาดนํ้าวัดลําพญา พื้นที่ใน
การศึกษาครั้งน้ีคือบริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  วิธีการในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณเชิงลึก รวมไปถึงการศึกษาวิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม เปนเครื่องมือในการวิเคราะหการมีสวนรวมในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใชประชากรคือผูนําชุมชน  และผูประกอบการรานคาในบริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา โดยผูวิจัยทําการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจงเฉพาะผูประกอบการรานคาที่มีความสนใจและสมัครใจที่จะใหขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะพอคาแมคาในวัน
เสาร – อาทิตย จํานวน 100 ชุด สําหรับขอมูลดานการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูวิจัยใชการสัมภาษณเฉพาะประเด็นสําคัญ  เพื่อเปน
การตรวจสอบยืนยันความถูกตองที่ไดจากการสํารวจพรอมทั้งมีการสังเกต  จดบันทึก  กับนายกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา , 
ประชาสัมพันธตลาดนํ้าวัดลําพญา และผูจัดการตลาดนํ้าวัดลําพญา ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูวิจัยทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาสถิติ โดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลในสวนของการสัมภาษณเชิงลึก  ผูวิจัย
นําเสนอในรูปแบบความเรียง (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 100) 
 
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอตกลงในเรื่องของการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมรวมกัน  และดําเนินการจัดทําใหเปนระบบ  ขั้นตอน  
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ  แจงใหทราบถึงขั้นตอนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและมลภาวะทางนํ้า  บริเวณตลาดน้ําวัดลําพญา  
อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

2. ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี  จะเปนปจจัยเสริมเพื่อนําไปสูการวางนโยบายในเรื่องของการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน
ตอไป 

3. สภาวัฒนธรรมตําบลลําพญา  สามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการพัฒนา  การกําหนด
นโยบายและการจัดทําแผนปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมและมลภาวะทางนํ้าตอไป 

 

6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
            เกียรติศักดิ์  เรือนทองดี (2536 : 14) ไดสรุปวา  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมายถึง การรวมคิด
แกไขปญหา การดําเนินการ  และกิจกรรมในชุมชน  รวมวางแผน วางโครงการ รวมปฏิบัติงาน ในรูปของการเสียสละแรงงาน      
การบริจาคเงิน วัสดุส่ิงของ  และรวมคิดตามผลงานบํารุงรักษาสาธารณประโยชนในหมูบาน ทั้งน้ี การแสดงออกในการมีสวนรวม
อาจเปนการแสดงออกของบุคคลโดยตรง โดยผานองคกรประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ เอง 
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This research was the survey research. The research sample were the community traders for 100 
people. We gained the information by questionnaires and in-depth interviews. We used the descriptive statistic 
such as mean, percentage , average, standard deviation and t-test analysis for describing the information. 
Descriptive approach was used for concluding the in-dept interviews. 

The result of research There are man more than woman trader in the market. The level of natural 
resources and environment participation of community was in the middle level and they ware about 
environment, pollution, environmental management and landscape management was in the high level.  The 
different statistic of environmental awareness by t-test was 0.5 and the level of natural resource and 
environment conservation was in the middle level.  The first, it found the highest level in the activity and the 
second is the problem finding and the third were the planning and the evaluation that were  in the same 
level. 
 
Key words : Participation / Environmental management / Lampaya Floating Market 
 
1. บทนํา 
 ในปจจุบันไดมีการกลาวถึงปญหาที่เกิดจากผลกระทบของส่ิงแวดลอมกันมากขึ้นทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและกําลัง
พัฒนา  เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณประชากรทั่วโลกและการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ทําใหมีการบริโภคทรัพยากรเพิ่มขึ้น    
อยางมากและรวดเร็ว และการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงที่ผานมามุงแตสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   มีการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชในการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามประชากรที่เพิ่มขึ้น  ทําใหทรัพยากรไมเพียงพอ  โดยที่ทรัพยากรบางอยางเม่ือ
นํามาใชแลวไมสามารถฟนฟูได  (non-renewable resources)  สวนในการผลิตและการบริโภคไดมีการทิ้งของเสียออกมาสู
ส่ิงแวดลอมอีกตอหน่ึง  การเรงพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนามิไดคํานึงถึงปญหาส่ิงแวดลอมทําใหเกิดความ    
เส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมกอใหเกิดปญหามลพิษตาง ๆ ตามมา  แนวทางในการลดปญหาดังกลาว ประการหน่ึงก็คือ ตองให
ประชาชนหรือชุมชนไดเขามีสวนรวมในการแกไขปญหา โดยจะตองผสมผสานกันระหวางภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ กลาวคือ   
ภาคนโยบายจะตองหาเน้ือหาสาระเก่ียวกับการสนับสนุนและการสรางเสริมกิจกรรมหรือโครงการตางๆ โดยเปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในรับรูขอมูล ขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็น  รวมตัดสินใจ  และรวมประเมินผล  สวนในภาคการปฏิบัติ จะตองอาศัย
กลไกของรัฐและจุดแข็งขององคกรประชาชนรวมกันผลักดันใหมีการแปลงภาคนโยบายมาเปนระดับปฏิบัติการอยางจริง จังและ
ตอเน่ือง โดยรัฐเปนผูใหการสนับสนุนดานงบประมาณ  ขอมูล  และบุคลากรแกประชาชน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย            
เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม 
 ตลาดนํ้าวัดลําพญา  เปนสวนหน่ึงของตําบลลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  มีประชาชนอาศัยอยูอยาง
หนาแนน  สวนใหญบานเรือนอยูริมแมนํ้านครชัยศรีหรือแมนํ้าทาจีน  และอาศัยนํ้าจากแมนํ้าในการอุปโภคและบริโภค  ตลอดจนมี
อาชีพที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวบริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา  ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวที่จัดตั้งโดยสภาวัฒนธรรมตําบลลําพญารวมกับ
วัดลําพญา โรงเรียนลําพญา และประชาชนชาวตําบลลําพญา  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม  สงเสริม
อาชีพเพื่อหารายไดใหกับครอบครัวในชุมชน  โดยการจําหนายสินคาพื้นบาน  เปดโอกาสใหผูที่สนใจไดศึกษาคนควาวิถีชีวิตของ
ชุมชนริมแมนํ้าทาจีน  วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนทองถิ่นที่อาศัยอยูในบริเวณน้ี  ซ่ึงจากการบริหารจัดการดังกลาวขางตน   
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา  และทําใหตลาดนํ้าวัดลําพญาเส่ือมโทรมลงได  ถาหากประชาชน
ขาดจิตสํานึกและความรูในการอนุรักษตลาดนํ้าวัดลําพญา  ประกอบกับสภาพตลาดนํ้าวัดลําพญาในปจจุบัน  มีการขยายตัวเปน
แหลงทองเที่ยวที่เกิดใหมอยางรวดเร็ว  โดยจากการสังเกตไดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาสูตลาดนํ้าวัดลําพญามีจํานวนมากขึ้น  
จึงทําใหเกิดความเส่ือมโทรมตามมา  ซ่ึงสังเกตไดจากตามแมนํ้าลําคลองจะมีเศษขยะ  เศษวัชพืชเนาเสียที่ชาวบานหรือเกษตรกรทิ้ง
ลอยตามนํ้ามา  และพอคา แมคา ลางถวยลางชามในคลอง  โดยนํ้าจากการลางจานจะมีไขมันปนเปอนอยูในแมนํ้า  ซ่ึงจะเปนภาพที่
ไมนาดูสําหรับนักทองเที่ยว 
 จากปญหาดังกลาวขางตน  หากเหตุการณเชนน้ียังถูกปลอยใหดําเนินตอไปโดยขาดการดําเนินการแกไขใหถูกตองอาจ
สงผลกระทบตอความเส่ือมโทรมของตลาดนํ้าวัดลําพญาไดในที่สุด  ทั้งในดานของมลภาวะส่ิงแวดลอม    ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ทําการศึกษาเรื่องของการจัดการส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวมบริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม เพื่อจะได
ใชเปนแนวทางการพัฒนา  และการกําหนดทิศทางการจัดการส่ิงแวดลอมในบริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา  ซ่ึงผลจากการศึกษาในเรื่อง
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 วิไลพร สมบูรณชัย ( 2534 : 132 – 133 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูนําอาสาพัฒนาตนเองในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดลําปาง จากผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขทีเ่ปนโสดยอมมีสวนรวมในการทํางานดานการสงเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอมมากวาเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีครอบครัวแลว  และระยะเวลาที่อาศัยอยูในทองถิ่น การมีตําแหนงทางสังคม 
การรับรูขาวสารที่ไมแตกตางกัน สวนผลการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 

จรูญ  ขุนทรง (2538 : 133-136) ไดศึกษาความตระหนักของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการอนุรักษแมนํ้าลํา
คลองในจังหวัดนครปฐม พบวา ประชาชนกลุมอายุ 41 ปขึ้นไป ผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีสวนรวมในการอนุรักษ มากกวาผูที่
มีการศึกษาระดับประถม และอุดมศึกษา ผูที่มีงานทํามีสวนรวมมากกวา พวกที่มีรายไดต่ําและระดับสูง ผูที่ไมไดเกิดในทองถิ่นที่อยู
ปจจุบัน จะมีสวนรวมในการอนุรักษมากกวา ผูที่มีระยะเวลาอยูในทองถิ่นมากกวา 10 ปขึ้นไป นอกจากน้ันยังพบวา ผูเปนสมาชิก
กลุม องคกรใดๆ  ก็ตาม จะมีสวนรวมในการอนุรักษมากกวาผูไมเปนสมาชิกกลุม และองคกรใดๆเลย ผูที่ไดรับขาวสารส่ิงแวดลอมมี
สวนรวมในการอนุรักษ ส่ิงแวดลอมมากกวาผูไมไดรับขาวสาร สําหรับการมีความรูความเขาใจและเจตคติตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  พบวา ผูมีความรูความเขาใจ มีเจตคติในระดับสูง 

พิทยา สุวคันธ (2540:90) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของเจาหนาที่รัฐในการทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดลําพูน ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) การมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอมระดับจังหวัด  ในประเด็นการมีสวนรวมรับรูขอมูล
ขาวสาร การวิเคราะหขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในลักษณะการเขารวมในขั้นตอนการมีสวนรวม
ตามความรับผิดชอบตามบทบาท และหนาที่ในการจัดทําแผนฯ พบวา  เจาหนาที่รัฐมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ไมแตกตางกัน
ระหวางเจาหนาที่ทั้งสามกลุม คือ เจาหนาที่รัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

2) ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของเจาหนาที่รัฐในการจัดทําแผนฯ พบวา มีเพียงสองกลุมปจจัยยอยที่มี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญคือ กลุมความรูความสามารถ และประสบการณดานส่ิงแวดลอม และกลุมกฎหมาย นโยบาย ระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ มีความสัมพันธเชงิบวกกับการมีสวนรวม 

3) ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่รัฐในการจัดทําแผนฯ พบวา  มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานคลายกับองคกร
ของรัฐอ่ืนโดยทั่วไปคือ มีปญหาดานอุปสรรคและความรูความเขาใจระยะเวลาในการดําเนินการ งบประมาณ บุคลากร และ
เครื่องมือ และอุปกรณจํากัดเปนปญหาระดับกลาง 

ริชมอนด (Richmond: 1977:201) ทําการศึกษาความรูและเจตคติเก่ียวกับส่ิงแวดลอมของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน
ประเทศอังกฤษ พบวา นักเรียนที่มีความรูดานส่ิงแวดลอมคอนขางต่ํา มีเจตคติทางบวกตอส่ิงแวดลอม เม่ือเปนเรื่องที่ไมเก่ียวของกับ
ชีวิตนักเรียน และมีเจตคติทางลบ เม่ือเปนเรื่องที่เด็กตองมีความรับผิดชอบและเสียสละเขามาเก่ียวของ นักเรียนชายมีความรูดาน
ส่ิงแวดลอมดีกวานักเรียนหญิง และพบวา เพศไมมีความแตกตางตอเจตคติเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ซ่ึงไดมีผูที่ศึกษาไวเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงทําใหสามารถทราบไดวาตัวแปรใดบางที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษ ซ่ึงพอสรุป
ไดวา การมีสวนรวมขึ้นอยูกับตัวแปรหลายอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ระยะเวลาที่
อาศัย การเปนสมาชิกกลุม และความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะเห็นไดวามีความสอดคลองกับเรื่องที่
จะดําเนินการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา ตามแนวคิดที่กลาวมาเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไป 

 
7. ผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริเวณตลาดนํ้า          
วัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไดขอสรุปดังน้ี 
 กลุมตัวอยางเปนผูประกอบการรานคาในตลาดนํ้าวัดลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ผูตอบแบบสอบถาม   
สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.00 รองลงมาเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 31.00  โดยมีอายุต่ํากวา 30 ป
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.00  รองลงมามีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 25.00 และต่ําสุดคือชวงอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 
10.00  สวนใหญมีสถานภาพโสดมากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.00 โดยมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,500 บาทขึ้นไปมากที่สุด คิดเปน    
รอยละ 26.00 และจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.00  และรับรูขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากส่ือประเภทโทรทัศนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.90  รองลงมา
คือการพูดคุยสนทนาระหวางกัน  คิดเปนรอยละ 15.20 และอินเทอรเน็ต  คิดเปนรอยละ 3.60 
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 สุจินต ตาววีรกุล (2539 : 63) ใหความหมายไววา หมายถึง กระบวนการกระทําที่ประชาชนมีความสมัครใจเขามามีสวน
รวมในการกําหนดการเปล่ียนแปลง เพื่อตัวประชาชนเอง โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อตนเองและมีสวนรวม
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังปรารถนา หรือที่ตั้งไวทั้งน้ีตองมิใชการกําหนดกรอบแนวคิดจากบุคคลภายนอก 
 จากแนวความคิดดังกลาวขางตน  สามารถสรุปไดวา  การมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา การมีสวนรวมที่แทจริง
ของประชาชนจะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา  ไดแก การศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา การเลือกวิธีและวางแผนในการแกปญหา การดําเนินงานตามแผน  และขั้นสุดทายคือ การติดตามและ
ประเมินผล การมีสวนรวมของประชาชนจึงมีความสําคัญทําใหพวกเขาสามรถยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาใหอยูในระดับที่ไดรับ
ความจําเปนพื้นฐานได จากความหมายดังกลาวมาแลวขางตน พอสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การที่ปจเจกบุคคล กลุมคน 
หรือองคกรประชาชน  ทั้งเปนทางการ หรือไมเปนทางการก็ได ซ่ึงไดรวมกันคิดแกไขปญหาการดําเนินการและกิจกรรมในชุมขน โดย
รวมวางแผนโครงการ รวมปฏิบัติงานในลักษณะของการเสียสละแรงงาน บริจาคเงิน วัสดุส่ิงของ รวมแบงปนผลประโยชน  และรวม
ติดตามผลงานดวยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาทรัพยากรส่ิงแวดลอมหรือชุมขนใหบรรลุตามเปาหมาย 
 เกษม จันทรแกว (2540:113) ไดกลาวถึงหลักการอนุรักษไว ธรรมชาติของทรัพยากรเม่ือถูกนํามาใชน้ัน  ขึ้นอยูวาเปน
ทรัพยากรประเภทใด ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน  แตที่เหมือนกันคือ เม่ือนํามาใชก็ตองเกิดความเส่ือมโทรม และ/หรือ
ทรัพยากรรอยหรอ บางชนิดของทรัพยากรอาจนอยลงหรือเส่ือมโทรม ทําใหหายากหรืออาจสูญหายก็ได ดังน้ัน  การอนุรักษจึงตอง
กําหนดหลักการใหชัดเจน เพื่อนําไปสูการสรางมาตรการและสรางแผนการอนุรักกษตอไป สําหรับหลักการอนุรักษน้ันสามารถสรุปไว 
3 หลักการ ดังน้ี  การใชแบบยั่งยืน  การฟนฟูส่ิงเส่ือมโทรม  การสงวนของหายาก หลักการทั้ง 3 หลักการน้ี มีความสัมพันธตอกัน
และกัน ฉะน้ันขั้นตอนของทั้ง 3 หลักการจะผสมผสานกันเสมอ 
 จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา “การอนุรักษ” หมายถึง การเก็บรักษา ซอมแซม การพัฒนา การปองกัน 

การสวงน และการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาใกเกิดประโยชนมากที่สุด มีการสูญเสียนอยที่สุด และใชได     

ในระยะเวลายาวนานที่สุด 

 เกษม จันทรแกว (2540:136-138) ไดใหความหมายทรัพยากรธรรมชาติวา หมายถึง “ส่ิงตางๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติ     

และใหประโยชนตอมนุษยไมทางใดก็ทางหน่ึง” ทรัพยากรเหลาน้ี ไดแก นํ้า ปาไม ดิน แรธาตุ สัตวปา ทุงหญา และมนุษย และอ่ืนๆ 

 ดังน้ัน สรุปไดวาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงตาง  ๆ ที่อยู
รอบตัวเราทั้งที่เปนส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิตหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้นดวยวิธีการฉลาด และสมเหตุสมผลเพื่อให
เกิดประโยชนตอประชาชนสวนรวมมากที่สุด มีการสูญเสียโดยเปลาประโยชนนอยทีสุด และสามารถใชประโยชนไดนานที่สุด 
 ตลาดนํ้าวัดลําพญา ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าทาจีน บริเวณหมูที่ 5 ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีกระบวนการ
กอเกิดมาจากแนวคิดของทานอดีตเจาอาวาสวัดลําพญา  ประธานสภาตําบลลําพญา (สภาวัฒนธรรมตําบล จังหวัดนครปฐม , มปป.) 
โดยมี  นายณรงคศักดิ์  เลิศสิทธิพันธ ซ่ึงเปนอดีตกํานันตําบลลําพญา  ที่มาจากการเลือกตั้ง และปจจุบันดํารงตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบลลําพญา เปนประธานสภาวัฒนธรรมตําบลลําพญา  ในวันอาทิตยที่ 5 กันยายน 2542 ซ่ึงเปนวันที่ชาวชุมชน       
ลําพญาไดทําพิธีเปดตลาดนํ้าวัดลําพญาขึ้น โดยมีนายอําเภอลําพญา  เปนประธาน  สวนอาหารที่นํามาจําหนายในวันน้ัน  สวนมาก
เคยเปนอาหารที่ขายในเรือมากอน เชน กวยเตี๋ยว ขนมจีนนํ้ายา ขนมจีนนํ้าพริก ขนมครก กาแฟ และมีพวกผักพื้นบาน ผลไมตางๆ
นอกจากน้ี  ในสวนบนบกก็มีการจําลองการจักสานตะกรา กระบุง พัด  และของกระจุกกระจิก เปนการสานจากไมไผและหวาย
หลังจากน้ันทางประธานสภาวัฒนธรรมฯ  และคณะกรรมการไดออกหนังสือเชิญชวนใหชาวบานในชุมชนลําพญาใหมารวมกันคาขาย
ที่ตลาดนํ้าวัดลําพญา โดยในชวงแรกจะเนนแมคาที่คาขายในหมูบานอยูแลวและใหมาคาขายเพิ่มที่ตลาดนํ้า จากน้ันเปนประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ โดยการคาขายที่ตลาดนํ้าในชวงแรกเริ่มขึ้นที่แพของวัด  ซ่ึงเปนแพที่ใชเล้ียงปลามากอน มีแมคาบางสวนที่ขายอยู     
บนแพ แตสวนมากขายในเรือที่เปนเรือพาย เอามาเกาะขางๆ แพ  และมีรมคันใหญเอาไวบังแดดจากน้ันก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ มี
การทําแพที่ขายเพิ่มขึ้นมา ในปจจุบันมีแพที่ตอขึ้นมาทั้งหมด  8 แพ  คือแพวัด  2 แพ แพเอกชน 2 แพ และแพของผูคาขายอีก      
2 แพ คือ แพเพชรวารี และแพเพชรนทีธราราที่ประธานสภาวัฒนธรรมฯ เปนผูออกทุนในการตอแพขึ้นมากอน จากน้ันใหผูคาส่ังจอง
แพเปนล็อค ๆ ละประมาณ 22,000 - 35,500 บาท อีก 1 แพสุดทายเพิ่งแลวเสร็จเปนแพขององคการบริหารสวนตําบลที่เขามาดูแล 
ไดทุนสรางมาจากงบกระตุนเศรษฐกิจประจําตําบล รวมทั้งการกําหนดเวลาในการจัดตลาดนํ้าก็เปล่ียนไปจากเดิม ที่กําหนดเปดเปน
ประจําทุกวันอาทิตยเวลา 07.00-14.00 น. ตั้งแตวันเปดคือ 5 กันยายน 2542 (ราตรี โตแพงพัฒน, 2543 : 211) เปนตนไป ตอมา
เม่ือมีนักทองเที่ยวเพิ่มจํานวนมากขึ้น  จึงไดขยายเวลาเพิ่มขึ้นเปนเปดทั้งวันเสารและวันอาทิตยรวมทั้งวันนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 
07.00-16.00 น. โดยประมาณ ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2542 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
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ลอยปนเปอนแมนํ้า ซ่ึงคณะกรรมการของตลาดเห็นวาจะตองทําบอดักไขมันประมาณ 2 บอไวปองกัน ซ่ึงอาจจะเปนปญหาที่เกิดขึ้น
ในขณะน้ี 
 มลภาวะทางอากาศ ซ่ึงเกิดจากรานคาประเภทปงยาง ทอด เพื่อขจัดควันไฟที่สรางความรําคาญใหกับนักทองเท่ียวและ
ประชาชนทั่วไป โดยตองมีการติดตั้งปลองควันใหสูงขึ้นเพื่ออากาศจะไดถายเทไดสะดวกขึ้น 
 วิธีและมาตรการในการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม มาตรการในการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พบวา ผูนําชุมชนใชวิธีการขอรอง และขอความรวมมือ โดยการแนะนํา บอกกลาววิธีการปฏิบัติ
ในการรักษาส่ิงแวดลอม รวมทั้งการประชาสัมพันธ หรือการประชุมชี้แจงใหเห็นความสําคาที่จะสงผลกระทบโดยตรงตอตัว
ผูประกอบการคาเอง หากสภาพแวดลอมของตลาดนํ้าเส่ือมโทรมลงก็จะขายของไมได เพราะไมมีใครเขามาซ้ือของ ถาหากตองการ
ใหคนเขามาซ้ือของก็ตองพัฒนาตลาดใหสะอาด สวยงามเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเขามา ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
 
9. ขอเสนอแนะ 

1. ความรู ความตระหนักของผูประกอบการรานคาในเรื่องของการจัดการส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา  อําเภอ

บางเลน  จังหวัดนครปฐม  จะเกิดประโยชนสูงสุดไดน้ันก็จะตองอาศัยความรวมมือของผูประกอบการรานคาในการที่จะนําความรูไป

เผยแพร  บอกตอ เพื่อใหเกิดความตระหนักในเรื่องของจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม บริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญาอยางยั่งยืน

ตอไป 

2. ในเรื่องของความสําเร็จในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา  อําเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐมน้ัน  จะเกิดผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือการมีสวนรวมของทุกภาคสวนไมวาจะเปนองคการ

บริหารสวนตําบลลําพญา  ผูประกอบการรานคาในตลาดนํ้าวัดลําพญา  และนักทองเที่ยวไมวาจะเปนชาวไทย หรือชาวตางชาติที่เขา

มาทองเที่ยวยังสถานที่ดังกลาวน้ี 

3. ในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมบริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม ควรจะคํานึงถึง      

อัตตลักษของทองถิ่นเดิม หรือภูมิปญญาดั้งเดิมของอําเภอบางเลน น่ันเอง  ซ่ึงตรงน้ีนาจะเปนส่ิงที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวที่มายัง    

ตลาดนํ้าลําพญาไดเปนอยางดี เชนเรือกระจูด หรือบริเวณที่จําหนายสินคาหัตถกรรมที่เปนหลังคามุงจาก  การใชเรือพายของกลุม

ผูคาน่ันเอง 
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 ผลการวิเคราะหความรูและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประชาชน พบวามีระดับ
ความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง และมีความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 
มลพิษและการจัดการส่ิงแวดลอม การจัดสภาพภูมิทัศนอยูในระดับสูง  นอกจากน้ีน้ันผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบความตระหนัก       
ดานส่ิงแวดลอม  พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริเวณตลาดนํ้าวัดลําพญา 
พบวา ระดับการมีสวนรวมตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวาประชาชนมีสวนรวมในดานปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการคนหาสาเหตุของปญหา    ดานการ
วางแผน  และดานการติดตามและประเมินผล โดยมีคาเฉล่ียเทากัน 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริเวณตลาดนํ้า
วัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยอภิปรายผลประเด็นที่สําคัญดังน้ี 

ความรูและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กลุมตัวอยางมีความรูเพิ่มมากขึ้นและมี
ความตระหนักที่ดีมากเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซ่ึงก็เปนไปตามเปาหมายที่ผูวิจัยไดทําศึกษา
วรรณกรรมที่เก่ียวของไวดังน้ี การที่ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของประชาชนอาจเปนเพราะวา ประชาชนที่มีสวนรวมที่มีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมอาจไมจําเปนตองมีความรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากอนก็ได ทั้งน้ีการมีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของประชาชนอาจเปนผลมาจากแรง
ผลักหรือแรงกระตุนจากส่ิงอ่ืนๆก็ได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วันพร  จันทรเวโรจน (2543 : 120-123) พบวา ความรูไมมี
ความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชัย คําเพราะ (2543 : 113-116) พบวา ความรูไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการบริหารของ
เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชนดานเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมที่มี
ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวม
ในดานคนหาสาเหตุของปญหา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมในดานการวางแผน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย 
การมีสวนรวมในดานกาปฏิบัติกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในดานการติดตามและประเมินผล โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   อาจเน่ืองมาจาก ผูคาสวนใหญจะไมคอยมีเวลามากนัก เน่ืองในวันธรรมดาจะตองตองทํานาทําไร 
จะมาประกอบอาชีพคาขายเฉพาะในวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ จากที่ไดกลาวมา ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่นน้ัน ตองมีการสงเสริมในดานตางๆมีการสรางแรงจูงใจโดยมีการใหประชาชน
ผูประกอบการคาหันมาใหความรวมมือ โดยพยายามชักจูงโดยมีการแนะนํา บอกกลาวผูประกอบการคา โดยชี้ใหเห็นถึงผลดีของการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ผูประกอบการรานคาจะไดรับ และการคนหาปญหาและสาเหตุของผูประกอบการ
รานคาเน่ืองมาจากเหตุผลพื้นฐานคือ ผูประกอบการยอมรูปญหาของตนเองไดดีที่สุด และการมีสวนรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
แรงงาน การรวมแรงประกอบกิจกรรมที่ทําใหประชาชนมีความผูกพันกันมากขึ้น และกอใหเกิดความรูสึกรวมกันในการเปนเจาของ
กิจกรรมและผลงานที่ปรากฏซ่ึงจะสงผลใหประชาชนบํารุงรักษาใหดํารงอูอยางสมบูรณและมีประโยชน พิทยา สุวคันธ (2540 : 90)
รวมไปถึงการสรางความผูกพัน จูงใจใหเกิดความรับผิดชอบรวมกัน และหันมาใหความรวมมือเปนอยางดีกับผูนําซ่ึงสอดคลองกับ   
คํากลาวของ สุธาวัลย เสถียรไทย (2543:12) ที่กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนเปนรากฐานที่สําคัญในกระบวนการการ
ตัดสินใจดานการพัฒนา และเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีผานกระบวนการสรางความเขมแขง็ของประชาสังคม 
 ปญหาดานส่ิงแวดลอมของตลาดน้ําวัดลําพญา  ปญหาดานขยะ จากการศึกษาสังเกตการณเก่ียวกับปญหาส่ิงแวดลอม 
พบวา เกิดจากชาวบานทิ้งขยะและส่ิงปฏิกูลลงแมนํ้า ลอยมาตามแมนํ้า ทําใหภูมิทัศนไมนาดู ยังมีการการทิ้งขยะลงในถังที่ปนกันอยู
บาง  ซ่ึงในสวนน้ีควรมีการแยกประเภทของขยะเปยก และขยะแหง  ซ่ึงคณะกรรมการของตลาดไดมีการจัดหาถังขยะแยกประเภท
ไวภายในแพแลว  แตมีนักทองเที่ยวบางสวนที่ยังขาดในเรื่องของความตระหนักน้ันเอง   สวนในดานตัวผูขายวัสดุที่นํามาใชในการใส
อาหาร เชน โฟมและพลาสติกซ่ึงยอยสลายอยาก ทําใหเกิดปญหาดานการกําจัดขยะ ซ่ึงตรงน้ีผูดูแลตลาดไดมีนโยบายเชิญชวนใหใช
วัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายได   แตผูซ้ือ/นักทองเที่ยว ก็นิยมวัสดุแบบโฟมและพลาสติก เพราะความสะดวกสบาย เน่ืองจากซ้ือไป
ทานที่บานหรือถือทานขณะทองเที่ยวไดเลยทําใหไมเลอะเทอะ   แตทางตลาดนํ้าวัดลําพญาก็ไดมีการแนะนําใหใชใบตองรอง        
โฟมกอน สวนปญหาอีกดานคือปญหาไขมันที่เกิดจากการชําระลางอุปกรณและเศษอาหารอุปโภค บริโภค ของแมคา ทําใหไขมัน
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Abstract 
 

The research on “Knowledge Management of Local Wisdom on Coastal Fisheries, Samutsakorn 
Province” was intended to explore into 1) the context of seashore fishing in Samutsakorn province, 2) the 
collection of body of knowledge on local wisdom in coastal fisheries, Samutsakorn province, 3) the problem 
and processes pertaining to the management of local wisdom on coastal fisheries in Samutsakorn province, 
and 4) the creation of a pilot community in managing the local wisdom on seashore fishing, Samutsakorn 
province. This research employed qualitative research method in which data gathering was accomplished 
through the interviewing, participative and non-participative observation including focus group method. The 
key-informants include local fishermen in Koke Kam and Puntainorasingh districts, the governor of Koke Kam  
district administration, and the deputy permanent secretary of Koke Kam district administration. Data analysis 
began by compiling the collected data into groups, then organizing and identifying the related concepts in 
order to lead into the interpretation of various factors concerning the knowledge management of local 
wisdom on coastal fisheries in Samutsakorn province.  

The research revealed that context of seashore fishing is a large floodplain closed to the seashore 
and mangrove forest stretching away of about 41.8 kilometers. The western area of the province is an alluvial 
plain in the fresh water territory which is perfect for rice farming and gardening. The lower area of the 
province is closed to the sea in which salt-field, fisheries, and sea-animals farming, for instance, shrimps and 
various kinds of hard-shelled animals are appropriate. Coastal fisheries are the main and one of the most 
important occupations of people who live in coastal areas. At the moment, this way of life has been changed 
inevitably due to the repercussion of globalization trend. The unique and authentic way of fishermen’s lives 
are peaceful, simple but reflected with principles, ideal together with up-to-date tactics. On top of that, the 
areas are blessed with plentiful of natural resources. It is a tragedy to discover, from the research, that this 
genuine way of life is fading away under the harsh shadow of materialistic society in the present.  

For the knowledge management of the indigenous wisdom on coastal fisheries, the research unveiled 
that the peasants transferred their knowledge through preaching and telling unto the younger generation. 
Related problems and the management process of the local wisdom on coastal fisheries showed that the 
older folk’s knowledge in finding another appropriate occupation had not been  well aware or developed. 
The local people still relied on utilizing their accumulated knowledge to lead their lives. Those who have 
been taught or passed on the local knowledge are members of the family or blood-relatives. Those who 
obtained the local wisdom are normally treasure their knowledge and usually had no intention to pass on 
the knowledge to any strangers.               
 
Keywords: Knowledge Management, Local Wisdom, Coastal Fisheries 
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ภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูท่ีเกิดจากพ้ืนฐานความรูของชาวบานหรือความรอบรูของ

ชาวบานท่ีมาจากการเรียนรู  และการส่ังสมประสบการณท่ีตอเนื่องตอกันมาท้ังทางตรง  คือ  จากประสบการณของตนเอง  หรือ
ทางออมซึ่งมาจากผูอาวุโสของหมูบาน  ความรูที่สะสมสืบทอดตอกันมาท่ีเปนความสามารถของชาวบานท่ีคิดไดเอง  ทําเอง  โดยใช
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยเร่ืองการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นการทําประมงชายฝง จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)  ศึกษา

บริบทชุมชนดานการทําประมงชายฝง จังหวัดสมุทรสาคร 2) รวบรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการประมงชายฝง  
จังหวัดสมุทรสาคร  3) ศึกษาสภาพปญหาและกระบวนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการประมงชายฝง จังหวัด
สมุทรสาคร  และ4) สรางชุมชนนํารองในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการทําประมงชายฝง จังหวัดสมุทรสาคร  โดยใช
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณ  การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม  และการสนทนากลุม 
ผูใหขอมูลหลัก  คือ ชาวประมงพ้ืนบานในพ้ืนท่ีตําบลโคกขาม  ตําบลพันทายนรสิงห  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  
และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  การวิเคราะหขอมูลไดนําขอมูลท่ีไดรับมาประมวลรวบรวมจัดเรียงหมวดหมู  
จัดระบบและระเบียบเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางแนวคิด  เพื่อนําไปสูการแปลหรืออธิบายความหมายของตัวแปรตาง ๆ ที่มี
นัยสําคัญตอการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการประมงชายฝง จังหวัดสมุทรสาคร  จากผลการวิจัยบริบทชุมชนดานการทํา
ประมงชายฝง พบวาพ้ืนท่ีโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมติดชายฝงทะเลและปาชายเลน  ระยะทาง 41.8  กิโลเมตร  พ้ืนท่ีดานทิศตะวันตก
ของจังหวัดเปนท่ีราบลุมในเขตน้ําจืด ภูมิประเทศเหมาะแกการทํานา  ทําสวน  พ้ืนท่ีตอนลางอยูใกลทะเล  เหมาะแกการทํานา
เกลือ  การทําประมง  และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง  ไดแก  กุง และหอยชนิดตางๆ  อาชีพการทําประมงพ้ืนบานนับเปนอาชีพ
หลักอาชีพหนึ่งท่ีสําคัญยิ่งของชุมชนชนบทริมทะเล  แตขณะนี้ชีวิตประมงพ้ืนบานที่ตองเปล่ียนแปลงไป จากกระแสการพัฒนา
ประเทศไปสูความเปนโลกาภิวตันท่ีไดสงผลตอวิถีชีวิตของชาวประมงอยางหลีกเล่ียงไมได  วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบานแตดั้งเดิมเปน
ชีวิตที่สงบเรียบงาย  แตแฝงไวดวยหลักคิด อุดมการณ และยุทธวิธีอันทันสมัยตอเหตุการณ ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีมีความอุดม
สมบูรณโดยธรรมชาต ิ แตเปนท่ีนาเสียดายอยางย่ิงวาสิ่งดี ๆ เหลานี้กําลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัตถุนิยมของสังคมปจจุบัน 
สําหรับองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการประมงชายฝง   พบวาชาวบานไดมีการถายทอดองคความรูในดานตางๆ 
ดวยการส่ังสอนและบอกกลาวจากผูใหญในชุมชนใหแกคนรุนหลังสืบตอไป  สภาพปญหาและกระบวนการการจัดการความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการจัดการประมงชายฝง พบวาความรูในการแสวงหาอาชีพอาชีพอื่นมิไดมีการพัฒนา  ยังคงใชความรูด้ังเดิม  
ผูเรียนหรือกลุมเปาหมายท่ีรับการถายทอดภูมิปญญาจากผูรูในทองถิ่น  สวนมากจะเปนบุคคลในครอบครัว  หรือเปนญาติโดย
สายเลือด  ผูรูมีความหวงแหนความรูที่มีอยู  และจะไมแพรงพรายใหกับบุคคลอื่น   
 
คําสําคัญ:  การจัดการความรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ประมงชายฝง 
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สังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม  และการสนทนากลุม  โดยผูใหขอมูลหลัก  คือ  ชาวประมงพื้นบาน  ซึ่งจะทําใหเห็นถึง
รูปแบบในการจัดการความรู  และแนวทางในการถายทอดความรูเพ่ือยกระดับความรูเดิม และสภาพความเปนอยูของชาวประมงใน
พ้ืนท่ี  

 
วัตถุประสงค   
 1.เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนดานการทําประมงชายฝง  จังหวัดสมุทรสาคร  

2. เพ่ือรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการประมงชายฝง  จังหวัดสมุทรสาคร 
 3. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและกระบวนการการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการประมงชายฝง จังหวัด
สมุทรสาคร 
 4. เพ่ือสรางชุมชนนํารองในการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น ดานการทําประมงชายฝง จังหวัดสมุทรสาคร  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย   

1. ประชากร  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (qualitative research)  มีการเก็บขอมูลภาคสนาม (field  
survey)  โดยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนรายบุคคล  (in-depth interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ  (key 
informants)  ท่ีประกอบอาชีพประมงชายฝงในพ้ืนที่ตําบลโคกขาม  จํานวน  11  คน  และพ้ืนท่ีตําบลพันทายนรสิงห  จํานวน  
10  คน   

2. วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  ใชเทคนิคและวิธีการวิจัย ดังนี้ 
        2.1 การสังเกต  (observation  method)  เพ่ือใหไดความสมบูรณของขอมูลในการศึกษาวิจัย  ผูวิจัยไดใชเทคนิค
การสังเกตแบบมีสวนรวม (participative observation)  จากชาวประมงพ้ืนบานจํานวน  21  คน  โดยผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวม
ในการสังเกตการทําประมงชายฝงของชาวประมงพ้ืนบาน  ทําใหผูวิจัยไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมในการทําประมง
ชายฝงในดานสภาพดิน  ฟา  อากาศ  ซึ่งชาวประมงจะรูดีวาฤดูกาลไหนจะมีสัตวน้ําชนิดใดจํานวนมาก  และมีอยูที่ใดบาง  จากการ
สังเกตจากทิศทางของลมและน้ํา ข้ึนน้ําลง  เปนตน   สําหรับเทคนิคการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non- participative  
observation)  ผูวิจัยไดใชการสังเกตตลอดเวลาที่อยูในพ้ืน ท่ี  แตมิไดใหชาวประมงรูตัววากําลังถูกสังเกตพฤติกรรมหรือ
ปรากฏการณตางๆ  โดยมุงสังเกตถึงสภาพแวดลอมท่ัวไปของพ้ืนท่ีการทําประมงชายฝงในตําบลโคกขาม  และตําบลพันทายนร
สิงห   

   2.2 การสัมภาษณ (interview  method)  ใชเทคนิคการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview)  ซึ่ง
ผูวิจัยเปนผูทําการสัมภาษณดวยตนเอง  เพ่ือใหไดขอมูลละเอียดตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนดไวใหมากท่ีสุด  โดยใชการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก  (in-depth interview) จากชาวประมงพ้ืนบานในพ้ืนที่ตําบลโคกขาม  จํานวน  11  คน  และพ้ืนท่ีตําบล
พันทายนรสิงห  จํานวน  10  คน  ดังไดกลาวขางตน  รวมท้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  จํานวน  1  คน  และรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกขาม  จํานวน  1  คน  รวมท้ังสิ้น  23  คน  ซึ่งการสัมภาษณจะไมกําหนดรูปแบบมาตรฐาน 
(unstructured interview) ไมมีการกําหนดขอคําถามอยางตายตัว แตจะกําหนดไวเพียงกรอบหรือประเด็นท่ีจะสัมภาษณเทานั้น  
โดยอาศัยกรอบแนวคิดท่ีพัฒนาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เปนกรอบในการต้ังประเด็นคําถาม และจะไม
เรียงลําดับคําถามกอนหลัง  ลักษณะของคําถามจะเปนแบบปลายเปด  และหากวาในขณะที่ทําการสัมภาษณพบปรากฏการณหรือ
ประเด็นปญหาท่ีผูวิจัยมีขอสงสัย  ก็จะทําการสัมภาษณแบบเจาะประเด็น เพื่อใหไดคําตอบอยางชัดเจน 

2.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  กลองดิจิตอล  และกลองบันทึกวีดีโอ  เพ่ือใชบันทึกภาพ  บันทึกการสัมภาษณ  
และการสนทนาท่ีเปนนัยสําคัญของผูใหขอมูล  เพ่ือใหไดขอมูลอยางครบถวนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการท่ีดําเนินไปพรอม ๆ กับการเก็บขอมูล   โดยใชการสังเกตและการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก  และทําการบันทึกขอมูลอยางละเอียดในทุกแงมุม  เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาในทุก ๆ ดาน หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมา
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สมัย และมีลักษณะของการสืบทอดเพ่ิมพูนสะสมความรูจากบรรพบุรุษสูรุนลูกรุนหลานในปจจุบัน [1]  การใชองคความรูและ
วิทยาการสมัยใหมเขามาแทนที่ภูมิปญญาทองถ่ิน  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบานอันเปนปจจัยหลักท่ีสงผลกระทบ
ตอความคิดและวิถีการดํารงชีวิตของชาวบาน อยางไรก็ตามในสถานการณปจจุบันมีการตื่นตัวของสังคม โดยการหันกลับมาให
ความสําคัญในการท่ีจะฟนฟูและปรับใชภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเขากับความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การกลับมาใช
ความรูในลักษณะพอเพียงหรือท่ีเรียกวาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระราชทาน เพ่ือเปนแนวทางปฎิบัติของทุกฝายและประชาชนโดยท่ัวไป เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู
และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เร่ิมตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลภาภิวัตน อันจะกอใหเกิดความสมดุลและ
ความพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  ท้ังดานวัตถุ  สังคม  ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี  จากเหตุผลดังกลาวกอใหเกิดเปนแรงผลักดันใหคนริเร่ิมสนใจเกี่ยวกับบริบทแวดลอม หรือธรรมชาติ
มากกวาท่ีจะไลตามความลํ้าหนาทางเทคโนโลยีเพียงแตอยางเดียว ซึ่งความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสวนของความรูนั้นจําเปนตองมี
การบูรณาการองคความรูใหเกิดขึ้นใหม 
 การใชแนวคิดเร่ืองการจัดการความรู (Knowledge  Management)  ถูกนํามาอธิบายการใชประโยชนจากภูมิปญญา
ทองถิ่นในการพัฒนาสังคม เพ่ือเปดกรอบกวางของความคิดทางความรู  หากพิจารณาจากการใหความหมายของการจัดการความรู
อยางถองแทแลวจะพบวาเปนกระบวนการการสรางความรู  การเรียนรู  การถายทอดความรู และการประยุกตใชความรูที่มี
ความสําคัญในการพัฒนาทุนทางสังคมดานทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ เพ่ือเปนการสรางสรรค สั่งสมภูมิปญญา สงเสริม
กระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของมนุษย  ทามกลางบริบทสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสภาพแวดลอมทางสังคมที่มี
พัฒนาการยาวนาน แมสังคมมนุษยจะมีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร มนุษยยังคงมีศักยภาพอันย่ิงใหญท่ีสามารถเรียนรูทั้งจากมนุษย
ดวยกันและจากธรรมชาติ [2] การเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูในการดํารงชีวิตจะมีการสรางความรูข้ึนจากประสบการณที่ตนเอง
เคยพบเจอมาแลวสวนหนึ่ง  และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการอบรมสั่งสอน การถายทอดความรูจากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา ซึ่งตางหนุนเสริมการสรางกระบวนการเรียนรูใหแกมนุษย การเรียนรูจากประสบการณของมนุษยเกิดจากการ
เรียนรู  ลงมือปฎิบัติจริง  และไดรับการพัฒนาเพ่ือถายทอดความรูแกคนรุนหลังดวยวิธีการสาธิต  การส่ังสอนดวยการบอกเลา  
และการสรางองคความรูดวยการทําเปนลายลักษณอักษร  เพ่ือเรียนรูในการทํางาน  การรักษาสุขภาพ  การกินอยู  องคความรู
ดังกลาวจะถูกบูรณาการผานประสบการณมุมมองของแตละคน  ผสมผสานเขากับความรูประจักษท่ีเปนระบบ  ซึ่งจะนําไปสูการ
เรียนรูรวมกันท้ังตัวบุคคลเอง  ชุมชน  และสังคม  โดยมีกลไกทางสังคมเปนตัวประสานองคความรูอยางตอเนื่อง  และนํามา
ประยุกตใชใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน การศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินการทําประมงชายฝง 
จังหวัดสมุทรสาคร จึงเปนประเด็นท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณคาขององคความรูท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนทองถิ่น  ซึ่งเกิดจากการเรียนรู
ของชาวบานในชุมชนเอง 

จังหวัดสมุทรสาคร เปนเมืองแหงเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพท้ังทางดานการประมง การอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เปน
จังหวัดท่ีมีชายฝงทะเลยาว  41  กิโลเมตร  จึงมีการประกอบอาชีพทําการประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเปนอาชีพหลัก  
ชาวประมงพื้นบานท่ีดํารงชีวิตอยูริมชายฝงทะเลไดเรียนรูวงจรชีวิตของสัตวน้ําแตละชนิดไดอยางนาอัศจรรย โดยไมพึ่งพา
เทคโนโลยีใด ๆ  นอกจากเรือ  เคร่ืองมือประมงแบบพื้นฐาน  และแรงงานคน  ความรูที่หลากหลายของชาวประมงพ้ืนบาน  เชน 
ความรูในเร่ืองลม และการขึ้นลงของน้ํา  ไดถูกถายทอดจากคนรุนแลวรุนเลา  ดังนั้นการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินในการ
จัดการประมงชายฝงทําใหคนในทองถ่ินมีความรูความเขาใจ และไดเขามามีสวนรวมในการทําการวิจัยดานการจัดการประมงชายฝง  
เพ่ือนําไปพัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับองคความรูทางดานวิชาการ ซึ่งการจัดการความรูเปน
กระบวนการในการนําความรูท่ีมีอยู หรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผานกระบวนการตางๆ  เชน การคนหาความรู 
รวบรวมความรู แลกเปล่ียนความรู ใชความรูในการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บความรู เปนเคร่ืองมือสําคัญในการยกระดับเพ่ิมขีด
ความสามารถในการทําประมงของชาวบานในชุมชน จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินการทําประมงชายฝง จังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับการรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดการประมงชายฝง จังหวัดสมุทรสาคร  โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ  การ
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วัน  นอกจากการเล้ียงกุงทะเลแลว  การเล้ียงปลาสลิดก็ถือไดวาเปนสัตวน้ําในพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรมีศักยภาพสูง  ประมาณรอยละ  80  
ของผลผลิตที่ไดท้ังหมด  สงจําหนายแกพอคาคนกลางตางจังหวัด  เชน  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  และสมุทรปราการ เปนตน  
ดังนั้นจึงเกิดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนใหผูเลี้ยงปลาสลิดมีการเพ่ิมมูลคาโดยการแปรรูป และผลักดันใหเปนสินคาที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดสมุทรสาคร สัตวน้ําจืดท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่ง  คือ  ปลานิล เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเปนแหลงโรงงานแปรรูปท่ีมีความ
ตองการปลานิลในจํานวนมาก  เพื่อทําการแลเนื้อสงออก  กอปรกับเกษตรกรภายในจังหวัดมีความรูในการเล้ียงปลานิลอยูแลว 
ดังนั้นจึงมีการสงเสริมการเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก ในสวนของการเล้ียงหอยโดยเฉพาะหอยแมลงภู  พบวาเกษตรกรมักประสบ
ปญหาการตายของหอยในชวงฤดูน้ําหลาก  ซึ่งพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรสาคร เปนพ้ืนที่ปากอาวของแมน้ําทาจีน ซึ่งรองรับน้ําจืดที่ไหล
ลงมาต้ังแตจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ทําใหเกิดภาวะความเค็มตํ่า แพลงตอนตาย ทําใหน้ําเสีย สงผลใหหอยแมลงภู
ตายเนื่องจากแพลงตอนเปนอาหารของหอยแมลงภู   

2. เพ่ือรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการประมงชายฝง  จังหวัดสมุทรสาคร 
การทําประมงชายฝงหรือประมงพื้นบานนั้น เปนการใชแรงงานของคนในครอบครัวเปนหลักและเปนการประมงเพื่อยัง

ชีพ  ซึ่งจะแตกตางจากการประมงพาณิชยท่ีทําการประมงเพื่อแสวงหากําไร  ชาวประมงพื้นบานจังหวัดสมุทรสาคร เปนผูท่ีมีชีวิต
อยางยากไร ขาดแคลนส่ิงจําเปนตอการดํารงชีวิต ปญหาใหญก็เนื่องมาจากความอุดมสมบูรณทรัพยากรทางทะเลลดลงไป  เพราะ
ผลกระทบจากการกระทําของหนวยงานของรัฐ  และเรือประมงพาณิชยท่ีเขามากอบโกยทรัพยากร ในปจจุบันวิถีชีวิตชาวประมง
พ้ืนบานยังคงดําเนินชีวิตอยูแบบพอเพียง รายไดไมแนนอน  พอกินพอใช  ความเหน็ดเหนื่อยและความอดทนที่ตองตอสูกับคลื่น
ทะเลรวมทั้งสภาพภูมิอากาศ ความขยันจึงเปนหัวใจหลัก เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆเปนแบบพื้นฐานที่เกิดจากการพัฒนาภูมิปญญา
ของชาวบาน ท่ีสรางและคิดขึ้นเองและยังคงใชอยูในปจจุบัน ดวยความตระหนักรูท่ีถูกปลูกฝงมาจากรุนสูรุน จึงทําใหเกิดการ
ถายทอดองคความรูและภูมิปญญาจากบรรพชนในเร่ืองของการทําประมงเพ่ือใชในการดํารงชีวิตจากรุนสูรุน เพื่อมิใหความรูนั้นสูญ
หายไปตามกาลเวลา ชาวบานจึงไดมีการถายทอดองคความรูในดานตางๆ ดวยการสั่งสอนและบอกกลาวของผูใหญในหมูบานแก
คนรุนหลังสืบตอไป  ภูมิปญญาเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติในการทําประมงชายฝงมีมากมายหลายประเภท และไดสืบทอดมา
เปนระยะเวลายาวนาน นับจากรุนบรรพชนมาจนถึงรุนปจจุบัน  ไดแก  
 1) ความรูเร่ืองลม  ความรูเร่ืองลมนั้นเปนส่ิงท่ีชาวประมงทุกคนจําเปนตองรูเพ่ือใชในการออกทะเลจับสัตวน้ํา การออก
ทะเลแตละคร้ังชาวบานยอมเผชิญกับความเส่ียงในดานตางๆ เชน ปริมาณของสัตวน้ําท่ีจับได  หรือหากเจอมรสุมก็ทําใหจับสัตวน้ํา
ไมได เปนตน ดังนั้นชาวบานท่ีอาศัยอยูบริเวณชายฝงจึงถายทอดความรูเกี่ยวกับเร่ืองลม เพ่ือใหสามารถเอาตัวรอดและดํารงชีวิตอยู
ไดรวมกับธรรมชาติ  กลาวคือลมมี  2  ฤดูกาล  คือ  ฤดูแลงและฤดูฝน   โดย ฤดูแลง เร่ิมจากปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือน
เมษายน และฤดูฝน เร่ิมจากปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ชนิดของลมแบงเปน 5 ประเภท คือ ลมออกพัดจาก
ตะวันออกเฉียงเหนือ เร่ิมพัดในชวงหนาแลงชวงเดือนธันวาคม  ลมหมุน (ลมหัวดวน) เกิดข้ึนในชวงฤดูแลง  ลมพลัดหรือลมมรสุม 
จะเกิด 2 ชวง (พัดจากตะวันออกเฉียงใต)  ชวงท่ี 1 เกิดในชวงปลายฤดูแลงตนฤดูฝน  และชวงท่ี 2 เกิดในชวงปลายฤดูฝนตนฤดู
แลง  ลมบาโลด พัดจากตะวันตกเฉียงเหนือ  ลมตะวันตก เกิดข้ึนในชวงฤดูฝน มี 3 ชนิด ไดแก  ลมใตหรือลมสลาตัน จะพัดลงมา
จากเดือนเมษายนถึงกันยายน  มีฝนตกชุก และในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ลมมีการพัดแรงมาก ชาวประมงไมคอยออกทะเล  
ลมเหนือหรือลมตาหรา จะพัดในชวงเดือนพฤศจิกายน  และลมตะวันตกเฉียงใตหรือลมบัดดายา เกิดชวงฤดูฝน 

จะเห็นไดวาลมนั้นมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวประมงเปนอยางมาก ท้ังในแงของความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพยสินในการออกและอยูในทะเล รวมท้ังการจับสัตวทะเลท่ีตองการได ชาวบานจําเปนจะตองรูจักและคุนเคยกับลมประเภท
ตางๆ รูถึงระยะเวลาท่ีจะเกิดลม ปรากฏการณการตางๆ ที่แสดงถึงประเภทของลมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน  เพ่ือท่ีจะเลือกเวลาออกทะเล
ไดอยางถูกตอง หรือเมื่อยังอยูในทะเลก็จะตัดสินใจใหถูกตองวาตนควรจะรีบกลับเขาฝงเม่ือไร  ชาวบานจะตองรูถึงอิทธิพลของลม
ท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของทะเล  ซึ่งจะมีผลถึงการปรากฏตัวของสัตวทะเลชนิดตาง ๆ อันจะทําใหชาวบานสามารถเลือกชวงเวลา
ในการออกมาจับสัตวทะเลไดอยางเหมาะสม  ความจําเปนเชนนี้ชาวบานจึงสะสมความรูในเร่ืองของลมมาอยางตอเนื่อง เพ่ือท่ีจะ
สามารถจัดการในเร่ืองดังกลาวนี้ไดอยางถูกตอง แมนยํา ไมผิดพลาด เพราะถาพลาดบางคร้ังอาจจะหมายถึงชีวิต  
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ประมวลรวบรวมเปนหมวดหมู  นํามาจัดระบบระเบียบเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางแนวคิด  เพื่อนําไปสูการแปลความหมายของ
ตัวแปรตาง ๆ ที่มีนัยตอการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการประมงชายฝง  โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบเชิงบรรยาย 
(descriptive research) อธิบาย  และสรุปเชิงวิเคราะห 
 
ผลการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนดานการทําประมงชายฝง  จังหวัดสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดชายทะเล  ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีนในเขตพ้ืนที่ตอนลางของภาคกลางของประเทศไทย  หรือ 

ประมาณเสนรุงท่ี  13  องศาเหนือ  และเสนแวงท่ี  100  องศาตะวันออก อยูในเขตปริมณฑลนครหลวง หางจากกรุงเทพมหานคร
ตามระยะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ - มหาชัย ประมาณ  30.1 กิโลเมตร และตามระยะทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (พระราม 
2)  ประมาณ  30  กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนท่ี 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216  ไร  สภาพภูมิประเทศ พ้ืนท่ี
โดยทั่วไป เปนที่ราบลุมติดชายฝงทะเลและปาชายเลน ระยะทาง 41.8  กิโลเมตร  พ้ืนที่ดานทิศตะวันตกของจังหวัด เปนท่ีราบลุม
ในเขตน้ําจืด เขตจังหวัดถูกแบงเปน 2 สวน ดวยแมน้ําทาจีนซึ่งไหลมาจากจังหวัดนครปฐมทางดานทิศเหนือ ผานจังหวัด
สมุทรสาคร ไหลลงสูอาวไทยทางตอนใตของจังหวัด  พ้ืนที่สูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 1-2 เมตร  ภูมิประเทศเหมาะแกการทํา
นา  ทําสวน  พ้ืนที่ตอนลางอยูใกลทะเลเหมาะแกการทํานาเกลือ  การทําประมง  การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง ไดแก  กุง และหอย
ชนิดตางๆ 

จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดชายทะเลท่ีตั้งอยูริมฝงแมน้ําทาจีน  มีลักษณะเปนพ้ืนที่ราบลุมชายฝงแมน้ําท่ีอุดมสมบูรณ 
อาชีพหลักของประชากร  คือ อาชีพประมงทะเล การเพาะเล้ียงชายฝง และการทํานาเกลือ จังหวัดสมุทรสาครไมมีพ้ืนที่ปาไม  มี
เพียงปาชายเลน  ซึ่งปจจุบันถูกบุกรุกเขาไปทําประโยชนและบางสวนถูกน้ําทะเลกัดเซาะ จึงเหลือปาชายเลนอยูเพียงเล็กนอย 
นอกจากนั้นพื้นท่ีบางสวนดังกลาวยังเปนยานธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวมาจากเมืองหลวงทาฉลอม ช่ือนี้เปนที่รูจักคุนเคยกัน
เปนอยางดี ในฐานะของสุขาภิบาลหัวเมืองแหงแรกของประเทศไทย 

การประมง จังหวัดสมุทรสาคร มีชายฝงทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงมีการประกอบอาชีพทําการประมง และการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําเปนอาชีพหลัก ผลผลิตจากการประมงทะเลสวนใหญไดรับจากแหลงน้ําธรรมชาติ  ไดแก  บริเวณอาวไทย ทะเล
อันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย รวมท้ังทะเลดานประเทศเวียดนาม  ชาวประมงสมุทรสาครมีศักยภาพทางการประมงสูงมาก ท้ัง
นั้ชาวประมงจังหวัดสมุทรสาครยังสามารถทําการประมงนอกนานน้ําไทย  โดยมีเรือประมงทะเล ท่ีเปนเรือบรรทุกหองเย็นขนถาย
สินคาสัตวน้ําท่ีไปรวมทําการประมงในนานน้ําตางประเทศ  เชน  พมา  อินโดนีเซีย  เวียดนาม  ไปจนถึงประเทศในทวีปแอฟริกา  
เชน  โซมาเลีย เยเมน ซึ่งวัตถุดิบท่ีจับไดจะเปนปลาชนิดตางๆ  เชน ปลาเกา ปลากะพง ปลาหมึก โดยเรือบรรทุกขนถายสินคาสัตว
น้ํา (เรือแม) จะนําสินคาสัตวน้ํากลับขึ้นฝง โดยมีทาเทียบเรือและรถตูคอนเทนเนอร ตลอดจนแพปลาจํานวนมากรองรับ สงผลให
จังหวัดสมุทรสาครเปนแหลงธุรกิจการประมงขนาดใหญครบวงจร ซึ่งมีท้ังการทําประมงทะเล การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา รวมถึง 
อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา อุตสาหกรรมหองเย็น อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํากระปอง อุตสาหกรรม
แปรรูปสัตวน้ําพื้นเมือง  โรงงานน้ําแข็ง  อุตสาหกรรมผลิตกระปอง  กลองกระดาษ พลาสติก  อุตสาหกรรมการตอเรือ  รวมทั้งยัง
เปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาสัตวน้ํา สินคาประมงทะเลที่สําคัญของประเทศแหงหนึ่ง  โดยมีสะพานปลา  3  แหง  (สะพาน
ปลาเทศบาล, สะพานปลาสมุทรสาคร, ตลาดทะเลไทย)  เปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาสัตวน้ําของผูทําการประมงและผูคา
สัตวน้ํา  ซึ่งในแตละวันจะมีเรือประมงท้ังในและนอกเขตจังหวัด รวมท้ังรถบรรทุกหองเย็นขนาดใหญ มาจําหนายสินคาสัตวน้ําเปน
จํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีตลาดกลางคากุงขนาดใหญอีก 1 แหง ท่ีมีการนํากุงชนิดตาง ๆ มาจําหนายในลักษณะของการประมูลใน
แตละวันเปนจํานวนมากเชนกัน 

การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมาสภาพการเลี้ยงสัตวน้ําในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะการ
เพาะเล้ียงกุงกุลาดําประสบปญหาอยางมาก  มีการเกิดโรคระบาดเปนสาเหตุหลัก เกือบรอยละ 60  ของเกษตรกรตองหยุดเล้ียง
และตองหันไปประกอบการเล้ียงสัตวน้ําชนิดอื่นแทน เชน  การเลี้ยงปลากะพงขาว ปลานิล การเล้ียงหอย หรือไมก็เปล่ียนไป
ประกอบอาชีพอื่น ทําใหมีพ้ืนที่รกราง หรือไมก็ขายท่ีใหกับนายทุนสําหรับการสรางโรงงานหรือหมูบานจัดสรร ในป 2552 
เกษตรกรหันมาเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม  ซึ่งทนตอโรค และเจริญเติบโตไดดีกวา  ท้ังยังใหผลผลิตท่ีมีอายุการเล้ียงส้ัน เพียง 70-90  
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คงอยู ดังคําสัมภาษณ “อยากใหลูกหลานรุนหลังสนใจและอนุรักษไวไมใหสูญหายไป เพราะอาชีพนี้เปนอาชีพสุจริต และสําคัญกับ
ชุมชนของเรา ถาหากลูกหลานในชุมชนไมมีความสนใจที่จะรับการสืบทอดมรดกแหงความคิดท่ี ปู ยา ตา ยายไดฝากไว แลวใครจะ
เห็นคุณคา”   
 
อภิปรายผล 

1. บริบทชุมชนดานการทําประมงชายฝง  จังหวัดสมุทรสาคร พื้นท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุมติดชายฝงทะเลและปาชายเลน  
ระยะทาง 41.8  กิโลเมตร  พื้นท่ีดานทิศตะวันตกของจังหวัดเปนท่ีราบลุมในเขตน้ําจืด เขตจังหวัดถูกแบงเปน  2  สวน  ดวยแม
น้ําทาจีนซึ่งไหลมาจากจังหวัดนครปฐมทางดานทิศเหนือ  ผานจังหวัดสมุทรสาคร ไหลลงสูอาวไทยทางตอนใตของจังหวัด  ภูมิ
ประเทศเหมาะแกการทํานา  ทําสวน  พ้ืนท่ีตอนลางอยูใกลทะเล  เหมาะแกการทํานาเกลือ  การทําประมง  และการเพาะเล้ียง
สัตวน้ําชายฝง  ไดแก  กุง และหอยชนิดตางๆ  จังหวัดสมุทรสาครไมมีพ้ืนที่ปาไมมีเพียงปาชายเลน  ซึ่งปจจุบันถูกบุกรุกเขาไป
แสวงหาประโยชนและบางสวนถูกน้ําทะเลกัดเซาะ จึงเหลือปาชายเลนอยูเพียงเล็กนอย  นอกจากนั้นพื้นท่ีบางสวนดังกลาวเปน
ยานธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมาจากเมืองหลวงทาฉลอม ในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมาสภาพการเลี้ยงสัตวน้ําในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยเฉพาะการเพาะเล้ียงกุงกุลาดําประสบปญหาอยางมาก  โดยมีการเกิดโรคระบาดเปนสาเหตุหลัก เกษตรกรตอง
หยุดเล้ียงและตองหันไปประกอบการเล้ียงสัตวน้ําชนิดอื่นแทน เชน การเล้ียงปลากะพงขาว ปลานลิ การเล้ียงหอย หรือไมก็
เปล่ียนไปประกอบอาชีพอื่น  ทําใหมีพ้ืนที่รกรางหรือไมก็ขายท่ีใหนายทุนสําหรับการสรางโรงงานหรือหมูบานจัดสรร  ดังนั้นสุข
ภาวะของชาวประมงจึงเชื่อมโยงกับอาชีพท่ีทําและความอุดมสมบูรณของทองทะเลเปนอยางมาก  ความเส่ือมโทรมของทองทะเล
ทําใหชาวประมงมีชีวิตท่ียากลําบากข้ึน  ฐานะทางเศรษฐกิจแยลง  ไมมีเงินออม  ทําใหแตละครอบครัวมีหนี้สินมากขึ้น  ชาวประมง
ทํางานทุกวันแตรายไดไมพอเลี้ยงครอบครัว  สงผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวมของครอบครัวและชุมชน แตกระนั้นก็ยังคงมีคนกลุม
หนึ่งที่ยังคงยึดในอาชีพทําการประมงพื้นบานอยางเหนียวแนน  ซึ่งถึงแมวาอาชีพประมงพ้ืนบานนับวันยิ่งจะเหลือนอยลง แตอาชีพ
การทําประมงพ้ืนบานก็ยังดํารงคงอยู  และยังเปนการดํารงอยูท่ีมีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัว ดังนั้นการสรางสุขภาพ
ใหชาวประมงมีสุขภาวะท่ีดีขึ้นนั้น จึงตองเกี่ยวเนือ่งกับการฟนฟูทะเลหรือสงเสริมการเพาะเล้ียงชายฝง   

อาชีพการทําประมงพ้ืนบานนับเปนอาชีพหลักอาชีพหนึ่งท่ีสําคัญยิ่งของชุมชนชนบทริมทะเล  แตในขณะนี้ชีวิตประมง
พ้ืนบานตองเปลี่ยนแปลงไป จากกระแสการพัฒนาประเทศไปสูความเปนโลกาภิวัตนท่ีไดสงผลตอวิถีชีวิตของชาวประมงอยาง
หลีกเล่ียงไมได  วิถีชีวิตชาวประมงพืน้บานแตด้ังเดิมเปนชีวิตท่ีสงบเรียบงาย  แฝงไวดวยหลักคิด อุดมการณ และยุทธวิธีอันทันสมัย
ทันเหตุการณ เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ  แตเปนท่ีนาเสียดายวาส่ิงดี ๆ เหลานี้กําลังจะเปล่ียนแปลงไปตาม
กระแสวัตถุนิยมของสังคมในปจจุบัน อันเนื่องมาจากการทําอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมาจากเมืองหลวงทาฉลอม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของกมลวรรณ ฉัตรมงคล (2546) [3] ที่ศึกษาผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาชายฝงทะเล
ตะวันออกตอชุมชนประมง: กรณีศึกษาชุมชนคลองตําหรุ  จังหวัดชลบุรี  พบวาผลกระทบในเชิงลบทางดานเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากโรงงานท้ังใน  และนอกนิคมอมตะนคร  ไดแก  การท่ีคนในชุมชนตองสูญเสียกรรมสิทธิ์ในท่ีดินจากการเปน
เจาของท่ีดินในคลองตําหรุ  ตองเปลี่ยนสภาพมาเปนแรงงานรับจาง ปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของคนในคลองตําหรุ การลดลงของพ้ืนที่ปาชายเลน  และปญหาการบุกรุกคลองสาธารณะของคนในคลองตําหรุอันเปนผลมา
จากการเกิดโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนคลองตําหรุ   

2.  องคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการประมงชายฝง  จังหวัดสมุทรสาคร  ปจจุบันวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบาน
ยังคงดําเนินชีวิตความเปนอยูแบบพอเพียง รายไดไมแนนอน  พอกินพอใช  เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆเปนแบบพื้นฐานที่เกิดจากภูมิ
ปญญาของชาวบานในการสรางและคิดข้ึนเองและยังคงใชอยูในปจจุบัน รวมทั้งความรูของชาวบานดังกลาวเปนความรูท่ีใชเพียง
ประสาทสัมผัสในการรับรูเทานั้น  ไมมีเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรใดๆ ชวยท้ังส้ิน  ดังนั้นจึงเปนท่ีนาสนใจวาชาวบานใชวิธีอะไรใน
การกอรูปความรูดังกลาว ท่ีสามารถเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ อยางเชนในเร่ืองลมไดถูกตองแมนยํา ความเขาใจ
เบ้ืองตนเกี่ยวกับทรัพยากรทะเลและชายฝงของชาวบานดังกลาว  เปนความเขาใจท่ีกอตัวข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการขั้น
พ้ืนฐานท่ีสําคัญของชาวบาน  คือการไดปจจัยเพ่ือการดํารงชีวิต ชาวบานตองเขาใจธรรมชาติของสัตวทะเล เพื่อรูวาเขาควรจะจับ
อะไรเปนอาหารหรือนําไปแลกเปล่ียน จับที่ไหน อยางไร เมื่อไร ตองเขาใจปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะลม  และ
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 2) การข้ึนลงของนํ้า 
การขึ้นลงของน้ํา เปนปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล มหาสมุทร หรือแมน้ําลําคลองท่ีน้ําทะเลทวมถึง 

เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรหรือดวงอาทิตย แตดวงจันทรอยูใกลโลกมากกวา จึงมีอิทธิพลตอการเกิดน้ําขึ้นน้ําลงมากกวาดวง
อาทิตย การขึ้นลงของน้ํานั้น มีผลกระทบตอปริมาณของสัตวน้ําดวยเชนกัน ดังนั้นผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลงจึงไดเปรียบเทียบ
ในเร่ืองของการจับสัตวน้ํา  กลาวคือรูวาสัตวน้ําจะมีปริมาณมากในชวงเวลาใด ทําใหสามารถจับสัตวน้ําไดอยางถูกท่ีถูกเวลา ซึ่งการ
ข้ึนลงของน้ํานั้นมี  2  ฤดู  ไดแก  ฤดูแลง (น้ํามากกลางคืน)  และฤดูฝน (น้ํามากกลางวัน)  โดยน้ําจะขึ้นสูงสุดวันละ  2  คร้ัง  ใน
ระหวางนั้นอาจมีการข้ึนๆ ลงๆ  แตกตางกันในแตละชวงเวลาและแตละฤดูกาล  ไดแก 

น้ํามากกลางวัน เร่ิมต้ังแตในชวงกลางเดือน เมษายน – กันยายน ชวงนี้จะมีพวก กุง ปูและปลา จํานวนมาก 
น้ํามากกลางคืน เร่ิมต้ังแตในชวงปลายเดือน กันยายน –มีนาคม ชวงนี้กุง ปูและปลาจะลดจํานวนลง และในชวงเดือน

กันยายน – ตุลาคม น้ําจะมากท่ีสุด 
ปริมาณน้ําจืด ปริมาณน้ําจืดมีการลดลงในชวงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม เพราะอยูในชวงหนาแลง 
น้ําเกิดหรือน้ําใหญ เปนปรากฏการณที่น้ําเร่ิมสูงหรือไหลแรง และมีปริมาณน้ํามากกวาปกต ิ(เม่ือโลก ดวงจันทร ดวง

อาทิตย มาอยูในแนวเดียวกันคือวันข้ึน 15 คํ่า หรือ แรม 15 คํ่า น้ําจะขึ้นมาก) จะเกิดข้ึนประมาณ 11-15 คํ่า และน้ํา 12 คํ่า 
จะมีปริมาณมากที่สุด 

น้ําตาย คือ น้ํานิ่งท่ีมีสภาวะข้ึนนอย ลงนอย น้ําท่ีไหลไมคอยแรง ทรงตัว น้ําข้ึน-ลงคอนขางนอยและชาหรือไหลออนลง 
(ดวงจันทร โลก และดวงอาทิตยโคจรอยูในแนวต้ังฉากกันจะตรงกับขึ้น 8 คํ่า หรือ แรม 8 คํ่า ซึ่งตางก็สงแรงดึงดูดมายังโลก ทําให
แรงดึงดูดของดวงจันทรไมสามารถดึงดูดน้ําใหข้ึนไดเต็มท่ี) จะเร่ิมตั้งแต 7 - 10 คํ่า 

น้ําเชา เร่ิม 11 คํ่า น้ําขึ้นตอนเชา 6.00 น. และน้ําลงเวลา 11.00 น. 
น้ําคํ่า เกิดในชวงฤดูแลง เร่ิมจากปลายเดือนกันยายน – มีนาคม น้ํามากในเวลากลางคืน 
น้ําแหง ไมแนนอน ถาวันไหนน้ํามากจะแหงชาและถาวันไหนน้ํานอยน้ําจะแหงเร็ว  เชน ชวงน้ํา 12 คํ่า น้ําข้ึนเวลา 6.30 

น. น้ําเร่ิมลงเวลา 9.30 น. และน้ําแหงเวลา 10.00 น. 
3. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและกระบวนการการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการประมงชายฝง จังหวัด

สมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดชายทะเลท่ีตั้งอยูริมฝงแมน้ําทาจีน  มีลักษณะเปนพื้นท่ีราบลุมชายฝงแมน้ําที่มีความอุดม

สมบูรณ อาชีพหลักของประชากร  คือ อาชีพประมงทะเล  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดแก  กุง และหอยชนิดตางๆ  ความรูใน
การประกอบอาชีพประมง  ใชวิธีเรียนรูเอง  เลาสูกันฟง หรือบางคนไดรับความรูจากบรรพบุรุษ  ความรูในการแสวงหาการ
ประกอบอาชีพอื่นๆไมไดมีการพัฒนา ยังคงใชความรูด้ังเดิมในการประกอบสัมมาอาชีพ ผูเรียนหรือกลุมเปาหมายท่ีรับการถายทอด
ภูมิปญญาจากผูรูในทองถิ่น สวนมากจะเปนคนในครอบครัว เปนญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรูเฉพาะเร่ือง  ผูรูท้ังหลายมัก
หวงแหนมากจะไมแพรงพรายใหคนอื่นๆรูไดโดยงาย  อยางเชนความรูในเร่ืองสีของน้ํา ซึ่งจะบงบอกถึงความสมบูรณของน้ํา และมี
ความสัมพันธกับปริมาณของสัตวน้ําท่ีจะจับได  ท่ีผานมาการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการประมงชายฝง มักจะมาจาก
การบอกเลาจากคนรุนหนึ่งสูรุนหนึ่งหรือการสืบทอดแบบปากตอปาก  เนื่องจากคนในสมัยกอนไมมีการบันทึก  กอปรกับวิถีชีวิต
ของคนไทยไมชอบวิธีการบันทึก  ขณะเดียวกันท่ีเยาวชนในทองถิ่นปจจุบันเม่ือเรียนจบก็จะเขาไปทํางานในเมือง โอกาสท่ีพอ แม 
ปูยา ตายาย จะถายทอดความรูโดยตรงเฉพาะดานใหกับบุตรหลานของตนจึงมีนอยมาก  การทําประมงชายฝงเปนอาชีพท่ียังคง
ตองอาศัยประสบการณในการเรียนรูปรากฏการณธรรมชาติเปนอยางมาก  ดังนั้นความรูในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงจึงขาด
หายไปทีละนอย โดยหากพิจารณาถึงขอจํากัดท่ีความรูในสวนตัวบุคคลนั้น  จะไมสามารถปรับเปล่ียนถายกันไดโดยปราศจากการ
สอนหรือเรียนรู  โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองของเทคนิคตลอดจนวิธีการตางๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  ดังคําสัมภาษณ “ถา
ตนหมดลมหายใจแลว ใครจะถายทอดเทคนิคและวิธีการในการเรียนรูปรากฏการณธรรมชาติ  กับภูมิปญญาอันทรงคุณคานี้ไว
เพ่ือใหลูกหลานไดเรียนรูตอไป”  ซึ่งเปนท่ีนาเสียดายเปนอยางมาก  เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนตางก็ไปศึกษาในเมือง  จึงทํา
ใหเด็กและเยาวชนเหลานั้นไมสนใจของใกลตัว หรือในภูมิปญญาของปูยาตายาย ลูกหลานท่ีอยูในหมูบานก็ตางเดินทางเขาไป
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือดินแดนของความรุงเรืองอยางกรุงเทพมหานคร  ทําใหไมมีผูท่ีจะสืบทอดภูมิปญญาเหลานี้ให
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ในการเก็บบันทึก   หรือใหสวนราชการ  หรือองคกรทางการศึกษาชวยในการแนะนําหรือเปนผูจัดเก็บบันทึกเอง  ซึ่งจะทําใหเกิด
การดํารงไวซึ่งภูมิปญญาทองถ่ินมีอยูอยางตอเนื่อง  ย่ังยืน  และเปนระบบ 

2.  ผลการวิจัยพบวาวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดานการประมงชายฝง จะเนนการถายทอดเปนรายบุคคล และเปน
การสอนปฏิบัติ  เนื้อหาไมชัดเจน ใชประสบการณของผูสอนเปนหลัก  ผูถายทอดจะเปนผูท่ีอยูในทองถ่ินนั้นชุมชนนั้นเอง  ดังนั้น
การเผยแพรในวงกวางจะเกิดขึ้นคอนขางยาก  สถานศึกษาท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรเกี่ยวกับการประมงชายฝง  หรือการศึกษา
นอกโรงเรียน ควรใชรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือใหเกิดประสิทธผิลในการเรียนการสอน  โดยใหผูเรียนเขาไปศึกษาในชุมชน
นั้นๆ  เนนการสอนแบบตัวตอตัวโดยผูมีความเช่ียวชาญในชุมชนนั้น  และยังเปนการสรางคานิยม และกระตุนใหเกิดการรัก
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นอีกดวย 

3.  ผลการวิจัยพบวาส่ือท่ีใชในการถายทอดเปนบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในการถายทอด  ดังนั้นจึงควรใชสื่ออื่นๆ รวมท้ัง
เทคโนโลยีเขาชวย  เชน การทําวีดีโอ  การทําคูมือ  แผนพับ  การจัดบอรด และเนื้อหาเกี่ยวกับการทําประมงชายฝง  เปนตน  

4. หนวยงานภาครัฐ หรือสถาบันดานวิชาการ ควรสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของชุมชน ในการสืบคนภูมิปญญา
ทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับการทําประมงชายฝงอยางตอเนื่อง  โดยใหความสําคัญกับการแลกเปล่ียน  การเรียนรูผานเวทีชาวบาน และ/หรือ
เวทีประชาคมชุมชน โดยสามารถใชชองทางการสรางกระบวนการเรียนรูผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือสรางกระบวนการวิจัย
ทองถิ่นอยางเปนระบบ 

    5. หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) เพ่ือชวยพัฒนาเว็บไซตการจัดการ 
ความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานการประมงชายฝงในแตละพ้ืนท่ี  

6. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนในทองถ่ินสนใจภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการประมงชายฝง โดยอาจจัดการ
ประกวดการประกอบอาชีพทองถิ่น  การใหทุนในการศึกษาวิจัย และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น  การมอบโลหประกาศเกียรติคุณการ
ประกอบอาชีพทองถิ่นดีเดน  เปนตน   
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเร่ืองนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก 
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ระดับน้ําเพื่อพวกเขาจะไดรูวาจะออกทะเลและอยูในทะเลอยางไรถึงจะปลอดภัย และรูวาลมแตละชนิดแตละเวลาสงผลตอการ
ปรากฏตัวของสัตวน้ําอยางไร  ซึ่งจะสัมพันธกับปริมาณในการจับสัตวน้ําของพวกเขา ดวยความตระหนักรูที่ถูกปลูกฝงมาจากรุนสู
รุนนี้  จึงทําใหเกิดการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาจากบรรพชนในเร่ืองของการทําประมงเพื่อใชในการดํารงชีวิตสูคนรุนหลัง
ตอไป เพ่ือมิใหความรูนั้นสูญหายไปตามกาลเวลา ชาวบานจึงไดมีการถายทอดองคความรูในดานตางๆ ดวยการส่ังสอนและบอก
กลาวของผูใหญในหมูบานแกคนรุนหลังสืบตอไป  ภูมิปญญาเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติในการทําประมงชายฝงมีมากมาย
หลายประเภท และมีการสืบทอดมาเปนระยะเวลายาวนาน นับจากรุนกอนมาจนถึงรุนปจจุบัน ดังนั้นจะตองทําใหชาวบาน
ตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของการสูญหายทางภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง ดวยการถายทอดความรู และเก็บรวบรวมภูมิ
ปญญาของทองถ่ินของตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรงศิริ สาประเสริฐ  (2541) [4] ท่ีทําวิจัยเร่ืองลักษณะการถายทอด
ความรูของภูมิปญญาชาวบาน  และพบวาภูมิปญญาชาวบานถายทอดความรูใหกับผูเรียนโดยใชวิธีการบอก  ทําใหดูและปฏิบัติดวย
ตนเอง   วิธีการถายทอดความรูท่ีใชเปนประจํา  คือ  การบอกเนนใหผูเรียนเปนผูถาม และมีความเห็นวาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ
ถายทอดความรูคือ การใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  และสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา จันทะสูน  (2538) [5]  ที่ทําการ
วิจัยเร่ืองภูมิปญญาชาวบาน และกระบวนการถายทอดการศึกษาพิธีเสนเรือนของชาวลาวโซง จังหวัดพิษณุโลก  พบวาลักษณะการ
ถายทอดการศึกษาแบบไมเปนทางการ  จะไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ  บิดามารดา ญาติพี่นอง  เปนการถายทอด
ประสบการณท้ังทางตรงและทางออม สืบทอดไดจากการสังเกต จดจํา ทําตาม และใชประสบการณสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคน
อีกรุนหนึ่ง 

3. สภาพปญหาและกระบวนการการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการประมงชายฝง จังหวัดสมุทรสาคร 
ความรูในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน  ใชวิธีเรียนรูเอง  เลาสูกันฟง หรือบางคนไดรับความรูจากบรรพบุรุษ  ความรูในการ
แสวงหาอาชีพอื่นไมไดมีการพัฒนา  ใชความรูด้ังเดิมตลอด  ผูเรียนหรือกลุมเปาหมายท่ีรับการถายทอดภูมิปญญาจากผูรูในทองถิ่น  
สวนมากจะเปนคนในครอบครัว  เปนญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรูเฉพาะเร่ืองผูรูท้ังหลายมักหวงแหนมาก จะไมแพรงพราย
ใหคนอื่นๆ รู  ทั้งนี้เนื่องจากกลัวการแกงแยง และการไดเปรียบหรือเสียเปรียบในการทํามาหากิน  โดยเฉพาะอยางย่ิงความรูท่ี
จะตองทําผลผลิตเพ่ือคาขาย  กลัวเร่ืองชื่อเสียงเกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปญญา ถาถายทอดความรูใหกับคนอื่นแลวเขาทํา
ดีกวา  เจาตํารับก็จะเสียชื่อเสียง  มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู ยา ตา ทวด ท่ีตองการปกปดเคล็ดลับหรือกลวิธีการผลิต  ในเร่ือง
ของสื่อและเทคโนโลยียังไมพัฒนาเทาท่ีควร  ซึ่งท่ีผานมาการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการประมงชายฝง มักจะมาจาก
การบอกเลาจากคนรุนหนึ่งสูรุนหนึ่งหรือการสืบทอดแบบปากตอปาก  เนื่องจากคนในสมัยกอนไมมีการบันทึก  ขณะเดียวกันท่ี
เยาวชนในทองถิ่นปจจุบันเมื่อเรียนจบก็จะเขาเมืองไปทํางาน  โอกาสที่พอ แม ปูยา ตายาย จะถายทอดความรูโดยตรงเฉพาะดาน
ใหกับบุตรหลานของตนจึงมีนอยมาก  ประกอบกับปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทอดทิ้งภูมิปญญาทองถ่ิน เนื่องจาก
สภาพของสังคมไทยมีการเคล่ือนไหวอยางเปนพลวัตร ทําใหทัศนคติของคนในสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหเหมาะสมกับ
สถานการณในขณะนั้น โดยหลงลืมภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ีมีการถายทอดมาอยางยาวนาน  การทําประมงชายฝงเปนอาชีพท่ี
ตองอาศัยประสบการณในการเรียนรูปรากฏการณธรรมชาติ ดังนั้นความรูในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงบางสวนจึงขาดหายไป ยิ่ง
ขอจํากัดท่ีความรูในตัวบุคคลแลวนั้น  ไมสามารถปรับเปลี่ยนถายกันไดโดยปราศจากการสอนหรือเรียนรู  โดยเฉพาะเทคนิค
ตลอดจนวิธีการตางๆ ในเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพยุงพร  ไตรรัตนสิงหกุล  (2537) [6]  ที่ศึกษาภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการถายทอดหัตถกรรมพ้ืนบานเคร่ืองจักรสารบานหนองปาตองอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา : การ
วิเคราะหเชิงประวัติศาสตร  พบวาผูถายทอดและผูรับรูการถายทอด  ไดแก ครอบครัว  เพ่ือนบานและบุคคลตางหมูบานท่ีเปนผู
ถายทอดและผูรับการถายทอด 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยพบวากระบวนการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการประมงชายฝง จังหวัดสมุทรสาคร  ดาน
เนื้อหาการถายทอดยังไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร  ยังคงใชการถายทอดโดยการบอกเลา และเนนการปฏิบัติตาม ซึ่งจะ
พบวาถาผูถายทอดเสียชีวิต และไมมีการสืบตอของความรูนั้น  ความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นก็เกิดการสูญหายไป  ดังนั้นควรมีการ
เก็บภูมิปญญาทองถ่ินไวในรูปความรูท่ีชัดแจง (Explicit knowledge) โดยใหชาวบานเกิดความตระหนักและเขาใจถึงความสําคัญ
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creating economic growth, found that reading is the foundation of education and quality of society and 
citizenship. 
 
Keyword: Reading, Improve, Citizenship 
 
บทนํา 

 
ในทางวิชาการ การอาน เปนคํากริยา แปลวา วาตามตัวหนังสือ สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อใหเขาใจ [1] นอกจากน้ียังมี

นักวิชาการหลายทานตางใหความหมายของการอานที่คลายคลึงกัน เชน จินตนา ใบกาซูยี [2] กลาววาการอานเปนส่ิงสําคัญในการ
พัฒนาความเจริญงอกงามทางสมองและสติปญญา การอานเปนปุยอยางดีที่บํารุงสมองใหเจริญวัย พลอยพาใหสติปญญางอกงามไป
ในทางที่ถูกตอง มีเหตุผล ขณะอานสมองจะทํางานตลอดเวลา การอานจึงชวยใหคนคิดเปน การอานถือเปนการพักผอนที่มีคุณภาพ 
ทําใหชีวิตมีรสชาติและสีสันเพิ่มขึ้น การอานจึงไมใชแคอานผานไปเรื่อยๆ แตการอานในแตละชวงเวลาทําใหสมองเกิดการพัฒนา 
ในขณะที่ บุญศิริ ภิญญาธินันท [3] ไดกลาววา การอานคือ การรับรูความหมายของสารจากลายลักษณอักษร การอานเริ่มจากการ
มองดูตัวหนังสือแลวสามารถแปลตัวหนังสือออกมาเปนเสียงและความหมายได เป าหมายของการอานอยูที่ผูอานสามารถเขาใจและ
รับรู ความหมายของเรื่องราวที่อานไดซ่ึงคลายคลึงกับ สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน [4] ไดกลาววา การอานคือ การทํา
ความเขาใจหนังสือดวยความรู การสังเกต พิจารณาดวยเชาวนปญญารอบดาน 

จากความหมายขางตน สรุปไดวา การอาน มีผลทั้งในเรื่องของการรับรู การสังเกตที่มาจากสารที่เปนลายลักษณอักษร 
และการอานน้ันมีผลทําใหเกิดการพัฒนาทางสมองและสติปญญา 

การอานจึงเปนเรื่องของการสงเสริมและพัฒนากระบวนการทางความคิดในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล และนิสัยรักการ
อานเปนส่ิงสําคัญในการแสดงออกเก่ียวกับความสนใจ การชอบอาน การมีความพรอม ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) นัก
ปรัชญาชาวอังกฤษกลาววา “การอานทําใหคนเปนคนโดยสมบูรณ” (Reading maketh a full man) เพราะฉะน้ันผูอานหนังสือได
อยางมีประสิทธิภาพยอมไดเปรียบและมีชีวิตที่กาวหนา [5] สําหรับประเทศไทย พบวา “ในป 2550 ที่ผานมาจะยังไมมีการรวบรวม
หรือจัดทําสถิติจํานวนคนไทยที่ไมรูหนังสือแต หากยอนกลับไปดูขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่จัดทําตั้งแตเดือนกันยายน ป 
2548 จะพบวา ประเทศไทยมีผูที่ไมอานหนังสือถึง 22.4 ลานคนหรือเกือบ 40% ของประชากรทั้งประเทศ ดวยเหตุผลวาชอบดู
โทรทัศน หรือฟงวิทยุมากกวา ขณะที่เด็กที่มีอายุ 10-14 ป กวา 60% ใหเหตุผลในการไมอานหนังสือวา เพราะไมชอบ และไม
สนใจ” [6]  

นอกจากน้ียังมีขอมูลอีกดานหน่ึงไดนําเสนอวา “ป 2551 คนไทยอานหนังสือลดลงเฉล่ีย 66.3% จากป2548 ซ่ึงคนไทย
อานหนังสือ 69.1% และอานหนังสือเฉล่ียคนละ 39 นาทีตอวัน  ลดลงจากป 2548 ซ่ึงคนไทยอานหนังสือเฉล่ีย คนละ 46 นาทีตอ
วัน อัตราการซ้ือหนังสือของคนไทย 2 เลม/คน/ป หรือรอยละ0.22 ของรายไดตอหัว (ป 2550) อัตราการอานหนังสือของคนไทย
เฉล่ีย 5 เลม/คน/ป และหนังสือที่ขายดีที่สุดในตลาด ไดแก หนังสือดารา นิยาย เรื่องยอละคร TV  กีฬา สุขภาพ คูมือตาง ๆ” [7] 
และจากขอมูลทั้งหมด แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ในโลกที่กําลังเปล่ียนแปลงและมีความผันผวนตลอดเวลาทั้งในเรื่องของขอมูล
ขาวสาร ความรู และสภาพแวดลอมภายนอกตางๆ อัตราการอานหนังสือของคนไทยกลับมีแนวโนมถดถอยลงและลุมหลงกับการใช
ระบบสารสนเทศ การใชเครือขาย Network พูดคุย Facebook, twister, hi5 เปนตน และลักษณะของเว็บที่ใชงาน คนไทยยังใช
อินเตอรเน็ตเพื่อความบันเทิงอยางเต็มที่ คิดเปน 50.33% ในขณะที่เชิงขาวสารความเคล่ือนไหวตางๆ ใชเพียง 24.9% เทาน้ัน [8] 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอมูลตางๆ เหลาน้ีสะทอนใหเห็นวา คนไทยไมสนใจในเรื่องของการอานแตกลับใหความสําคัญกับการอานการใช
อินเตอรเน็ตเพื่อความบันเทิงมากกวาการแสวงหาความรู นอกจากน้ีสถิติของกลุมผูใชอินเตอรเน็ตสูงสุด คือกลุมอายุ 15-24 ป นิยม
ใชงานในชวงเวลา 20.00-24.00 น. และมีความถี่ของการใชงานมากกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห [9] จากขอมูลดังกลาว บงบอกใหเห็น
วา ณ ขณะน้ีประเทศไทยเขาสูวิกฤตการอานแลว และที่สําคัญหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของควรหันมาสงเสริมการอานอยางจริงจัง 
เพราะการอานหนังสือเปนบอเกิดแหงความรูทั้งมวลและนอกจากจะมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของทุกคนในโลกยุคปจจุบันแลว 
การอานหนังสือยังเปนกลไกสําคัญที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได [10] การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู และเปน
รากฐานของการศึกษา กิจกรรมในสถานศึกษา 80-90% จะตองอาศัยการอาน ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการอาน จึงจะ
สามารถรวมกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียนมักมีความกวางขวางขึ้น หนังสือเพียงอยางเดียวสามารถชวยให
ผูเรียนคิดไปตามลําดับขั้น [11] และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายถึงความสําคัญของการอาน
หนังสือในการประชุมใหญสามัญประจําป พุทธศักราช 2530 ของสมาคมแหงประเทศไทยฯ [12] โดยทรงกลาวถึงคุณประโยชนที่ได
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บทคัดยอ 
 

ความสามารถของมนุษยถูกทาทายดวยความเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดานสารสนเทศ ซ่ึงมีผลตอแนวทางการพัฒนา
ของประเทศที่เปล่ียนจากการรวบรวมทรัพยากรและการสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจกลายเปนการสรางความรู เครื่องมือสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ คือ การทําใหประชากรในประเทศไมเพียงแตมีความสามารถในการอานออกเขียนได แตตองสามารถอาน และ
จับใจความสาระสําคัญ ตลอดจนนําความรูที่ไดรับถายทอดไปยังบุคคลอ่ืนได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยกลไกการสงเสริมให
ประชาชนในประเทศรักการอาน โดยทําใหการอานน้ันเปนวาระแหงชาติและเกิดในทุกกลุม ทุกวัย ทุกที่ และทุกเวลาน้ัน ตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกฝายในประเทศ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) อธิบายถึงปญหาและวิกฤตการอานของประเทศไทย และแนวทางการสงเสริมการอานให
เหมาะสมกับวัย 2) อธิบายความสัมพันธของการอาน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูความเปนพลเมือง ซ่ึงจากการ
คนควา พบวา ประชาชนในประเทศไทยมีอัตราการอานที่ต่ํา ดังน้ันกลไกสําคัญในการสรางนิสัยรักการอาน คือ ความเขาใจถึงความ
แตกตางของแตละวัยและการเลือกหนังสือใหเหมาะสมกับวัย รวมถึงบทบาทของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และในมิติของ
การพัฒนาประเทศและการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบวา การอานเปนรากฐานสําคัญของการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพของสังคมและพลเมือง 
 
คําสําคัญ: การอาน, การพัฒนา, พลเมือง 
 

Abstract 
 

The ability of a human being challenged by changes in information technology. Which affects the 
development of the country’s transition from a collection of resources and wealth to become a knowledge 
economy. Important tool in developing countries is to keep the population in the country not only has the 
ability to read and write. It can read and capture their essence. The knowledge that has been broadcast to 
other people. Human resource development mechanism in the country encouraging people to read. This 
makes reading the national agenda, and across all ages, everywhere and every time. Requires cooperation from 
all parties in the country. This article is intended to 1) describe the problems and critical reading of Thailand. 
And ways to promote reading to suit the age, 2) describe the relationship of reading. Education and human 
resource development. From the research found that people in this low rate. Thus, an important mechanism 
in the habit of reading is to understand the nuances of various ages and a selection of books appropriate to 
their age. The role of the family and education institutions. The dimension of national development. And 
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นิสัยรักการอานของคนไทยจึงเริ่มตนจากครอบครัว บิดามารดา ผูใกลชิด ที่จะสงเสริมการอานใหเหมาะสมกับวัย โดย ฉวีวรรณ              
คูหาภินันท [15] ไดสรุปความสนใจและความตองการอานของเด็กวัย 8-20 ป ไวดังน้ี  

1) เด็กวัย 8-12 ป (ชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4) เด็กวัยน้ีจะเขาใจคําเปรียบเทียบสนใจเรื่องเปนจริงมากขึ้น เด็กชาย
สนใจเรื่องวิทยาศาสตร การผจญภัย การตอสู เรื่องจินตนาการกวางไกลเก่ียวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การทดลองงายๆ 
ตามที่เรียนมาจากโรงเรียน เด็กหญิงจะชอบการแตงกายเส้ือผา การบานการเรือน ยังคงชอบเรื่องเก่ียวกับเทวดา นางฟา ทั้ง
เด็กหญิงและเด็กชายจะชอบเหมือนๆ กัน เชน วรรณคดี นิทาน นิทานสําหรับเด็กงายๆ เก่ียวกับเทพบุตร ชาดก สุภาษิต คํา
พังเพย นิทานพื้นบาน เรื่องตลก การตูนขําขัน เขาใจปญหาสังคมศาสนา เด็กวัยน้ีจะชอบหนังสือที่มีเรื่องและรูปเทาๆ กัน หรือ
รูปอาจจะลดนอยลงไดลดรูปสีลงได เน้ือเรื่องยาวขึ้น สามารถอานเรื่องสารคดีงายๆ รูเรื่อง เรื่องตลกงายๆ เขาใจไดดี เรื่อง
ความรูตางๆ วรรณคดีงายๆ นอกจากน้ีบางคนที่อานหนังสือเกงมักจะหันไปอานหนังสือในวัยถัดไปไดเปนอยางด ี

2) เด็กวัย 12-14 ป (ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) เปนเด็กกอนวัยรุน ความสนใจในการอานจะตองกวางขวางมากขึ้น 
ชอบเรื่องวิทยาศาสตร ชีวประวัติบุคคลสําคัญๆ เรื่องเด็กวัยเดียวกัน เรื่องโรงเรียน กีฬา งานอดิเรก สัตวและแมลงตางๆ เรื่อง
ทองถิ่นประเพณีพื้นบาน เด็กวัยน้ีจะรูจักวินิจฉัยการอาน หาขอเท็จจริงมาพิสูจน รูจักคนควาเพิ่มเติมในส่ิงที่สงสัย และอยากรู
อยากเห็น เด็กชายจะสนใจวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ดาราศาสตร การทดลองตางๆเรื่องที่ขมวดปมใหคิด เรื่องผจญภัยใน
อวกาศ ประวัติศาสตร เกมคอมพิวเตอร สวนเด็กหญิงยังคงสนใจเรื่องในครอบครัว และเริ่มสนใจอานหนังสือนวนิยายรัก ทั้ง
เด็กหญิงและเด็กชายชอบเรื่องสัตว เด็กวัยน้ีจะเขาใจหลักเกณฑตางๆ ไดดีเด็กวัยน้ีจะชอบหนังสือที่มีเรื่องมากกวารูปสวนมาก
จะชอบหนังสือขนาดฉบับกระเปา ชอบอานหนังสือการตูน และชอบอานนิตยสารมากโดยเฉพาะนิตยสารที่มีเรื่องที่สนใจเปน
พิเศษ 

3) เด็กวัย 15 – 20 ป (วัยรุน) สนใจเรื่องการแตงกาย วิธีการเรียนใหเกง การจํา การเปนคนเกง เดน จิตวิทยางายๆ 
งานอดิเรก มารยาทในสังคม การวางตน การคบเพื่อน การคบเพศตรงขาม ชอบอานเน้ือเรื่องเก่ียวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
การรักษาสุขภาพ อนามัยวรรณคดี โคลงกลอน  นวนิยายรัก ประวัติศาสตร วิทยาศาสตรกาวหนา คอมพิวเตอร การทดลอง
เรื่องที่เปนความรู เครื่องบิน จรวด ดาวเทียม เทคโนโลยี เกษตร ภาษา กีฬา การตอสู อาวุธที่ใชในสงคราม ปญหาสังคม 
การเมือง นักสืบ ผจญภัย การทองเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม เปนตน เด็กวัยรุนผูชายจะชอบเนนทางดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี กีฬา การผจญภัย และดนตรี วัยรุนทั้งหญิงและชาย ชอบอานวารสาร นิตยสาร และหนังสือการตูนมาก 

 จะเห็นไดวาชวงอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการชอบอานหนังสือ ไมเหมือนกัน ในความคิดเห็นของผูเขียนเห็นวา การ
เริ่มตนสูทศวรรษแหงการอานที่แทจริง คือ การเริ่มตนที่กลุม เด็กๆ และเยาวชน ที่สามารถหลอหลอมใหพวกเขา รู และรักการอาน
ได สรางนิสัยการอานดวยกระบวนการหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคม เพราะนิสัยรักการอานไม ไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
จําเปนตองสรางขึ้นมาเปรียบเทียบไดกับตนไม [16] และควรเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่มาจากครอบครัว เชน ยามวางคุณพอ คุณแมรวมกัน
อานหนังสือนิทานใหลูกฟง การอานที่มีลักษณะหลากหลายเชน การอานหนังสือที่มีภาพประกอบสวยงาม การอานนิทานสอนใจ การ
อานหนังสือเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมของไทย หรือแมแตการซ้ือของขวัญที่เปนหนังสือให ซ่ึงสามารถคัดสรรและเลือกใหเหมาะสม
ไดตามสมควร การมีกิจกรรมรวมกันวันละเล็กวันละนอยจะเปนการปลูกฝงใหเด็กเกิดนิสัยรักการอานไดอยางยั่งยืน เพราะกลุมเด็ก
เหลาน้ีจะเติบโตไปพรอมกับนิสัยรักการอานและเกิดเปนวัฒนธรรมการอาน นอกจากน้ีกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวยัง
ชวยลดปญหาครอบครัว ความแตกแยก การปลอยใหบุตรหลานตองอยูกับปา นา อา หรือเพียงลําพังโดยไมมีกิจกรรมใดๆ รวมถึง
เปนการเสริมสรางความผูกพันในครอบครัว นอกจากน้ีผลการวิจัยในตางประเทศไมวาจะเปนนิวซีแลนด อังกฤษ หรือแมแตอมริกา 
ตางชี้ใหเห็นความสําคัญของครอบครัวตอการพัฒนาดานการอาน [17] 

ในลําดับตอมาผูมีบทบาทสําคัญไมนอยไปกวาครอบครัว คือ สถาบันการศึกษาน่ันเอง โดยในงานของ ทักษพร คงคาลัย 
[18] เรื่อง การศึกษาบทบาทผูบริหารที่มีอิทธิพลตอผลการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู: กรณีศึกษาในโรงเรียน
องครักษ จังหวัดนครนายก ไดกําหนดโมเดลใหบทบาทผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงตอบทบาทครูในการสงเสริมการอานของนักเรียน มี
อิทธิพลทางออมตอคุณภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยสงผานบทบาทของครู และมีอิทธิพลทางออมตอผลการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานของนักเรียน โดยสงผลผานบทบาทครูและคุณภาพการจัดกิจกรรม ซ่ึงผลการศึกษา พบวา โมเดลที่สอดคลองกับ
ขอมูลคือ บทบาทผูบริหารมีผลทางตรงตอบทบาทคร ู(DE =.82) และตอคุณภาพการจัดกิจกรรม (DE =.58) และมีผลทางออมตอผล
การจัดกิจกรรม (IE = .68) บทบาทครูมีผลโดยตรงตอผลการจัดกิจกรรม (DE = .52) และโดยออมตอผลการจัดกิจกรรมผานคุณภาพ
การจัดกิจกรรม (IE = .29) ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสนับสนุนความคิดเห็นของผูเขียนวา ครูเปนบุคคลที่มีบทบาทตอการสงเสริมการ
อานของนักเรียน เพราะโรงเรียน สถานศึกษาคือบานหลังที่สองของนักเรียน สําหรับกิจกรรมรณรงคสงเสริมการอานน้ัน สามารถทํา
ไดดังน้ี 
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จากการอานหนังสือ สรุปไดดังน้ี 1) การอานหนังสือทําใหไดเน้ือหาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรูดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การฟง 
2) ผูอานสามารถอานหนังสือไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที ่สามารถนําหนังสือไปไหนมาไหนได 3) หนังสือเก็บไวนานกวาส่ืออยาง
อ่ืน ซ่ึงมักมีอายุการใชงานโดยจํากัด 4) ผูอานสามารถฝกการคิดและสรางจินตนาการไดเองขณะอาน 5) การอานสงเสริมใหสมองดี 
มีสมาธินานกวาและมากกวาส่ืออยางอ่ืน ทั้งน้ีเพราะขณะอานจิตใจจะตองมุงอยูกับขอความ พินิจพิเคราะหขอความ 6) ผูอานเปนผู
กําหนดการอานไดดวยตนเอง จะอานคราวๆ อานละเอียด อานขามหรืออานทุกๆ ตัวอักษร เปนไปตามใจของผูอาน หรือจะเลือก
อานเลมไหนก็ได เพราะหนังสือมีมากสามารถเลือกอานไดเอง 7) หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกวาส่ืออยางอ่ืน ทําให
สมองผูอานเปดกวาง สรางแนวคิดใดๆ โดยเฉพาะได 8) ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตนเอง วินิจฉัยเน้ือหาสาระไดดวยตนเอง 
หนังสือบางเลมมีขอความที่สามารถนําไปปฏบิัติไดดวย เม่ือปฏิบัติแลวก็เกิดผลดี  

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ผูเขียนไดพยายามชี้ใหเห็นวา การอาน ของประชาชนในประเทศไทยมีอัตราการอานที่ต่ํา ทั้ง
ที่การอานมีประโยชนมากมาย แตเหตุใดการอานจึงไมไดรับความสนใจจากประชาชน ซ่ึงเปนที่มาของการเขียนบทความชิ้นน้ี โดยขอ
สันนิษฐานเบื้องตนของผูเขียน คือ  

1) ประชาชนทุกคนที่ประกอบอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการอานแตกตางกัน เชน ผูประกอบอาชีพคาขาย กรรมกร
แรงงาน มีพฤติกรรมการอานที่ไมไดมุงเนนวิเคราะห การใชความคิดอยางเปนเหตุเปนผล มุมมองของผูประกอบอาชีพคาขาย 
กรรมกรแรงงานจะมองไปที่ภาพความสวยงาม และการติดตามส่ือโทรทัศนมากกวา เชนเดียวกันกับ นักธุรกิจ นักลงทุนในธุรกิจ
ประเภทตางๆ ก็จะมีพฤติกรรมการเลือกอานหนังสือที่แตกตางกันเชน เลือกอานเฉพาะหนังสือพิมพ เลือกอานเฉพาะบาง
คอลัมน และเลือกการติดตามส่ือส่ิงพิมพประเภทหุน การลงทุนตางๆ การคํานวณผลกําไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ
มากกวาการอานหนังสือเพื่อใหเกิดการกระตุนทางความคิดหรือมีมุมมองที่นอกเหนือไปจากชีวิตประจําวัน  

2) การเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอานหนังสือที่ไมเทากัน เชน กลุมที่มีอายุ 20 ปขึ้นไปจะมีความคิดเห็นถึง
ความสําคัญของการอานหนังสือนอยกวากลุมเด็ก เยาวชนในชวง 8-19 ป ดวยเหตุผลที่วาเริ่มเขาสูการทํางานที่มีสังคมของการ
ส่ือสาร การพูดคุย มากกวาการศึกษาเลาเรียน เม่ือเขาสูระบบการทํางาน การส่ือสารที่ดีที่สุดที่นิยมใชคือ อินเตอรเน็ต อัตรา
การใชอินเตอรเน็ตจึงสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปริมาณในการอานหนังสือ   

อยางไรก็ตามขอสันนิษฐานเบื้องตนเปนเพียงความคิดเห็นของผูเขียนที่เพิ่มเติมขึ้น ซ่ึงอาจเปนแนวทางวิเคราะหไดวา จะ
ทําอยางไรใหประชาชนในประเทศไทยมีอัตราการอานหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงในปจจุบันหนวยงานตางๆ ไดตื่นตัวและพยายาม
รณรงคสงเสริมการอาน โดยเม่ือวันที่ 8 เม.ย. 2554 ที่หองประชุมลําพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) รวมกับโครงการมหานครแหงการอาน: Bangkok Read For Life กรุงเทพมหานคร เครือขายความรวมมือการอาน
ในคณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต และแผนงานสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “หนังสือ ส่ืออาน และการอาน: กลไกและเครื่องมือ
ปฏิรูประบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อความสุข ความใฝรู ตลอดชีวิต” โดยนายชินวรณ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการใน
ขณะน้ัน กลาววา รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะดานการศึกษา เปนการลงทุนที่จะใหผลตอบแทน
แกประเทศชาติอยางคุมคาในระยะยาว ในสวนกระทรวงศึกษาธิการ กําลังดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เปาหมาย
สูงสุดคือ ตองการทําใหคนไทยเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงตนอยากใหสถานศึกษาทุกแหง ใชการอานเปนพลังขับเคล่ือนทาง
สังคม โดยสนับสนุนใหเด็กไทยมีนิสัยรักการอาน ใชหนังสือเปนกลไกและเครื่องมือสรางความสุขในการอาน สรางสรรคความคิด เกิด
ความใฝรู และเปนรากฐานของการเรียนรูตลอดชีวิต จึงเปนส่ิงจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการอยางตอเน่ืองและจริงจัง เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพสามารถคิด วิเคราะห แกปญหาได เปนคนดี คนเกงของสังคมในอนาคต [13] จะเห็นไดวามี
ความสอดคลองกับ คณะรัฐมนตรี ที่มีมติในคราวประชุมเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ดังน้ี 1) กําหนดใหการอานเปนวาระแหงชาติ 2) 
กําหนดใหวันที่ 2 เมษายน ของทุกปเปน วันรักการอาน 3) กําหนดใหป 2552-2561 เปนทศวรรษแหงการอาน 4) กําหนดใหมี
คณะกรรมการสงเสริมการอาน เพื่อเปนกลไกขับเคล่ือนการสงเสริมการอานใหเปนรูปธรรม [14]  
 
วัยกับแนวทางสงเสริมและสรางนิสัยการอาน 

 
เพื่อใหเกิดความเปนรูปธรรมและมีกลไกการขับเคล่ือนที่ชัดเจนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสดงใหเห็นวาโลกของการอาน

หนังสือ คือโลกของการเรียนรู เม่ือคุณอานหนังสือมาก คุณก็สามารถที่จะเรียนรูไดมาก พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการวิเคราะห 
อยางเปนระบบและมีเหตุผล และการอานที่ดีคือเลือกหนังสือใหเหมาะสมกับวัย การอานที่ผานดวยสายตาและจิตใจ ดังน้ันการสราง
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การพัฒนามักจะกอใหเกิดผลสะทอนที่สําคัญอ่ืนๆ ตามมา เชน การยกระดับการครองชีพของประชาชน การบริโภคเพื่อสนอง
ความตองการดีขึ้นหรือการออมมากขึ้น แลวแตกรณี การกระจายรายไดแลวแตบุคคลตางๆ ในประเทศมีความยุติธรรมมากขึ้น
ถาผลของการพัฒนาไดสงผลแกประชากรทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองอยางทั่วถึง  

3) ความกาวหนาดานเทคนิคและวิทยาการสมัยใหม แมวาการเพิ่มของรายไดจะขึ้นอยูกับอัตราของการลงทุน ขนาด
และปริมาณของการมีงานทํา แตสวนที่มีลักษณะที่เปล่ียนแปลงไดตามกาลเวลา ไดแก คุณภาพของทรัพยากรมนุษยในฐานะ
ของหนวยผลิต บุคคลที่แข็งแรงจะเปนแรงที่มีประสิทธิภาพและทํางานหนัก ระบบเศรษฐกิจที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 
เม่ือไดผานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ จะชวยกระตุนใหเกิดการคนควาหาวิทยาการใหมๆ มาปรับปรุงเทคนิคในการผลิต 
แรงงานในระดับสูง เชนแพทย วิศวกร นักวิทยาศาสตร เปนตน จะทําหนาที่เปนกําลังสําคัญที่ไปสูการคนวิทยาการ และ 
เทคโนโลยีใหมมาใช 

จากเหตุผลขางตนเปนเครื่องชี้สภาวะของการอาน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูความเปนพลเมืองที่สัมพันธ
กันในมิติของการพัฒนาประเทศ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเม่ือมองใหลึกซ้ึงลงไปจะเห็นวา การอานเปรียบเสมือน
การกอรางสรางตึกและฐานที่แข็งแรง การศึกษาคือสวนที่เติมเต็มในการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจะมีกระบวนการหลอหลอมใหกลายเปน บุคคลผูมีความรู ความสามารถ ซ่ึงอาจถูกเรียกวาเปน “ทุนมนุษย” หรือ “ผู
มีสมรรถนะสูง” ที่ผานกระบวนการฝกอบรมและการพัฒนาอยางตอเน่ือง สุมาลี ปตยานนท [21] ไดอธิบายถึงวิธีการวัดทุนมนุษย 
เน่ืองจากทุนมนุษยเปนส่ิงที่วัดไดคอนขางยาก นักเศรษฐศาสตรจึงไดพยายามสรางตัวแทน (proxy) ของหนวยทุนมนุษยขึ้นมา เพื่อให
สามารถบอกไดวามีการเปล่ียนแปลงของทุนมนุษยเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด วิธีที่นํามาใชกันแพรหลายมี 2 วิธี คือ  

1) วัดจากการเปล่ียนแปลงของปริมาณการศึกษา ซ่ึงแฝงอยูในกําลังแรงงาน วิธีน้ีมีสมมติฐานวา มูลคาของการศึกษา
และการฝกหัดอบรมจะเทากับตนทุนที่เสียไปเพื่อการน้ี ดังน้ันทุนมนุษยที่มีอยู ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเทากับรายจายที่เกิดขึ้น
เพื่อกิจกรรมน้ัน ตัวอยางเชน ถารายจายตอหัวของนักเรียนในสังคมน้ันเพิ่มสูงขึ้น ทุนมนุษยที่มีอยูยอมจะเพิ่มสูงขึ้นดวย  

2) วัดจากการเปล่ียนแปลงของโครงสรางอาชีพของกําลังแรงงาน วิธีน้ีจะเปนการพิจารณาดูวา สัดสวนของแตละกลุม
อาชีพในสังคมเศรษฐกิจน้ันเปล่ียนแปลงอยางไร โดยมีการใหนํ้าหนักแตละกลุมอาชีพไวตามระดับของทักษะ (นํ้าหนักที่จะให
ตามจํานวนคนทํางานหรือชั่วโมงทํางานของแตละกลุมอาชีพ โดยใชอัตราคาจางเฉล่ียของกลุมอาชีพน้ันๆ เปนตัวกําหนดความ
แตกตางของนํ้าหนักที่ให) ถาหากแนวโนมของกลุมอาชีพซ่ึงใชฝมือสูงเพิ่มขึ้น ทุนมนุษยที่มีอยู (stock of human capital) 
ยอมจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย 

ดังน้ันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การวัดทุนมนุษย จะเปนไปไดอยางสมบูรณเม่ือประเทศใหความสําคัญกับการอาน 
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูความเปนพลเมือง ซ่ึงพลเมืองในที่น้ีคือพลเมืองที่พัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษา การ
อาน และการไมหลงเชื่อส่ิงใดๆ ไปตามกระแสโดยปราศจากการพิสูจนขอเท็จจริง พลเมืองหมายถึงคนที่มีศักดิ์ศรีแหงความเปนคน มี
อิสระ มีความรู มีเหตุผล มีสวนรวมในกิจการของสวนรวมหรือกระบวนการทางนโยบาย [22] จากการศึกษาวิจัยภาพอนาคต
การศึกษาไทย 10-20 ป พบวา สังคมในโลกอนาคตทีส่งผลตอสังคมไทยจะเปนสังคม 3 ลักษณะ คือ 1) สังคมแขงขัน ที่ใชความรูเปน
ฐานของการพัฒนาและการแขงขันเปนสังคมแหงการเรียนรูในยุคเศรษฐกิจสังคมฐานความรู 2) สังคมสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน
จะไดรับความสําคัญมากขึ้นในสังคมไทยจากการบังคับใชกฎหมายที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น และ 3) สังคมพอเพียง จากสภาวะ
การแขงขันและวิกฤตทางเศรษฐกิจที่จะตอเน่ืองในอนาคตทําใหสังคมไทยตองหันมาใหความสําคัญในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางจริงจังเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนภูมิคุมกันทางชีวิตและสังคม [23] และดวยลักษณะของสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงแบบไมแนนอน
เชนน้ี การทําใหประชาชนในประเทศเปนผูอานมาก และมีการศึกษาสูงขึ้นจึงมีความจําเปนและเรงดวน อยางที่กลาวในชวงตนของ
บทความซ่ึงผูเขียนไดแสดงใหเห็นวา การอานมีความสําคัญอยางไร โดยการอานจะเชื่อมโยงไปกับระบบการศึกษาและการปลูกฝง
ของสังคมไทย ความรูของมนุษยจะมีทั้งเปนแบบชัดแจงและแบบไมชัดแจง ซ่ึงอาจถูกถายทอดออกมาในหลายลักษณะเชน การ
จัดทําคูมือ การทําตํารา และส่ือการสอน หรือการถายทอดที่ผานกระบวนการพี่เล้ียง การใหคําแนะนํา ซ่ึงจะมาจากหลาย
แหลงขอมูล และกลายเปนเครือขายความรู Daniel Pink [24] ไดกลาววา “ในยุคกอนที่จะมีระบบการศึกษา การเรียนรูของคนไม
ไดมาจากครูหรือตําราเรียน แตมาจากเครือขายทางสังคมของคนคนน้ัน”  เครือขายจึงเปนการเผยแพรและแบงปนความรู ทําให
ประชาชนเกิดการเรียนรูไดทุกที่ และทุกเวลาเชนเดียวกันกับทฤษฎี  Wenger [25] ที่ไดพัฒนาทฤษฎีการเรียนรู ซ่ึงเรียกวาทฤษฎี
เชิงสังคมของการเรียนรู โดยมีสมมติฐานวา 1) การเรียนรูเปนธรรมชาติของมนุษยเชนเดียวกับการกินและการนอน 2) การเรียนรู
เกิดขึ้นตามธรรมชาติผานการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนทางสังคมทั้งหลายน่ันเอง 
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1) รณรงคสงเสริมการอานดวยการใหครูจัดหาหนังสือนิทานเรื่องส้ันๆ หนังสือพิมพที่ตีพิมพบทละครโทรทัศน ซ่ึง
กําลังอยูในความนิยมของเด็กๆ ก็จะชวยไดมาก เพราะเปนการกระตุนใหอยากอาน หรือแมแตการอานการตูนก็สามารถชวยให
เด็กรักการอานมากยิ่งขึ้น แตทั้งน้ีครูจะตองพิจารณาเน้ือหาหนังสือการตูนน้ันวาใหความคิดสรางสรรคและเขียนคําสะกดถูกตอง
หรือไม 

2) ครูสรางส่ือการสอนโดยการตัดบทอานส้ันๆ จากหนังสือพิมพในหนาสําหรับเยาวชนมาผนึกลงในแผน ส.ค.ส. ที่ใช
แลว เม่ือครูทําบทอานไดมากแลวก็นํามาใสกลองไวใหนักเรียนหยิบอานไดอยางสะดวก บทอานส้ันๆ เหลาน้ีจะทําใหเด็กสนใจ
อยากอาน เพราะ ส.ค.ส.มีสีสันสวยงามและนาสนใจ จึงเปนแรงจูงใจใหหยิบมาอาน ทั้งน้ีครูจะตองกระตุนบาง เชนจัดการ
แขงขันอานอยางยอๆ เพื่อสะสมคะแนน หากใครทําคะแนนไดสูงสุดก็จะไดรับรางวัลยอดนักอาน 

แมวาการอานที่สมบูรณ คือการเอ้ืออํานวยใหมีสถานที่อานที่เหมาะสม หนังสือที่เหมาะสมตามวัย และฝกฝนใหเกิดการใช
ภาษาที่ถูกตอง การอานทําใหเกิดความกาวหนาดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระราชทานแกคณะ
สมาชิกหองสมุดทั่วประเทศในโอกาสที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2534 วา  
 

“.....หนังสือน้ันเปนส่ิงสําคัญยิ่งในการที่จะทําใหคนเรามีความกาวหนา เพราะวามนุษยทุก
คนเกิดมาลวนแลวตองหัดเรียนทั้งในทางกายทั้งในทางใจ เพื่อที่จะมีความสามารถและมี
ความรูที่จะดํารงชีพได มนุษยน้ีตางกับสัตวทั้งหลายทั้งปวงก็โดยที่ไดใชปญญา ใชความคิด 
ใชสมอง มาทําใหกาวหนาไกลมากกวาสภาพที่เกิดมาเปนคน.....”  
 

ดังน้ันกิจกรรมสงเสริมการอาน การสรางนิสัยการอาน ไมไดมีเพียงแคสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาเทาน้ันที่มีหนาที่
ในการปลูกฝง หากเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในสังคม ดังน้ันการกาวสูทศวรรษแหงการอานสามารถเกิดขึ้นได หากริเริ่ม
จากจุดเล็กๆ ภายในครอบครัวและเจาะจงไปที่กลุมเด็กและเยาวชน เพราะน้ีคือกําลังของชาติในอนาคต และคอยพัฒนา รณรงค 
เพื่อใหเกิดการสานตออยางตอเน่ือง และสรางดัชนีวัดการอานของประชาชนในประเทศอยางครอบคลุมรวมถึงการสงเสริมอยาง
จริงจังของรัฐบาล เพื่อใหรากฐานของการพัฒนาประเทศเปนไปอยางยั่งยืน เพราะการอานคือการทําใหคนน้ันสมบูรณอยางแทจริง 
 
ความสัมพันธของการอาน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูความเปนพลเมือง 
 

การอานเปนรากฐานของการทําใหมนุษยมีความรูเพิ่มมากขึ้นซ่ึงมีความสอดคลองไปกับการศึกษา การศึกษาถือเปนปจจัย
หน่ึงในการกอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาทั้งหลาย นอกเหนือไปจากการเพิ่มปริมาณทุนและอ่ืนๆ  ใน
งานของ Chandran (1992) [19] ไดทําการศึกษาเรื่องทุนมนุษยกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยศึกษาขอมูลภาคตัดขวางจาก
หลายประเทศ เพื่อทดสอบทางทฤษฎีพิจารณาผลกระทบของทุนมนุษยที่มีตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงทฤษฎีการ
เจริญเติบโตของนีโอคลาสสิก กลาววา การเจริญเติบโตมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามทุนสะสมเบื้องตนดังน้ัน จึงไดมีการศึกษา
การเจริญเติบโตในประเทศตางๆซ่ึงนักเศรษฐศาสตรพบวา การเจริญเติบโตน้ัน มาจากการสะสมของทุนมนุษยและในชวงป 
ค.ศ.1975 – 1985 ซ่ึงผลปรากฏวาทุนมนุษยซ่ึงแสดงไดจากจํานวนการเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาในป ค .ศ.1975 มีผลในทิศ
ทางบวก ตออัตราการเจริญเติบโต จากขอมูลจะเห็นไดวาการอาน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกัน 
เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะมีผลอยางมากตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย รัชนีวรรณ อุทัยศรี (2546) [20] ไดอธิบาย
ถึงบทบาทของทรัพยากรมนุษยตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังน้ี  

1)การมีงานทําและผลิตภาพในการทํางาน ชวยเพิ่มผลิตผล รายไดและนาความจําเริญมาสูระบบเศรษฐกิจ ในประเทศ
ที่กาลังพัฒนาที่มีอัตราการเพิ่มประชากรสูง มักจะประสบปญหาในการสรางงานใหเพียงพอแกจํานวนประชากรที่อยูในวัย
ทํางาน และนอกจากน้ัน ยังพบวาผลิตภาพของประชากรโดยเฉพาะสาขาการเกษตรคอนขางต่ํา การเพิ่มผลิตภาพแรงงานอาจ
ทําไดโดยการเพิ่มทุนแกแรงงาน หรือโดยปรับปรุงคุณภาพของแรงงานและผลิตผลเฉล่ีย ตอคนสําหรับประชากรทั้งหมด อาจ
ปรับใหดีขึ้น โดยการเพิ่มการจางงาน เหลาน้ีเปนการเพิ่มผลิตผลและรายไดซ่ึงนําความจําเริญมาสูระบบเศรษฐกิจ  

2) การหารายไดและการออม ในระดับบุคคล แรงงานที่มีงานทํามักไดรับคาจางเปนคาตอบแทน ซ่ึงคาจางน้ันถือเปน
รายไดสวนหน่ึงรายไดน้ีจะถูกนํามาใชในการบริโภคสินคาและบริการตางๆ และการออมเพื่อใชจายในการบริโภคในอนาคตหรือ
ใชในการลงทุนตอไปสวนในระดับชาต ิทรัพยากรมนุษยในฐานะอุปทานของปจจัยการผลิต ไดมีสวนชวยเพิ่มรายไดประชาชาติ
ในรูปของคาจางจากสวนที่เปนแรงงานและในรูปของกําไรที่ไดจากผูประกอบการ และเม่ือรายไดของประเทศเพิ่มขึ้น ผลของ
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[17] อาทิตยา เผาพงษคลาย, นิสัยรักการอาน สภาพแวดลอมทางการอานที่โรงเรียนและที่บานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริญญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร), 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553), 2. 

[18] ทักษพร คงคาลัย, การศึกษาบทบาทผูบริหารที่มีอิทธิพลตอผลการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู กรณีศึกษาในโรงเรียนองครักษ 
จังหวัดนครนายก, ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 14. 

[19] ธิดาภรณ แดงสีออน, ความสัมพันธระหวางทรัพยากรมนุษยกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย, ปริญญานิพนธเศรษศาสตร
มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย), (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553), 16. 

[20] ธิดาภรณ แดงสีออน, ความสัมพันธระหวางทรัพยากรมนุษยกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย, ปริญญานิพนธเศรษศาสตร
มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย), (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553), 19. 

[21] สุมาล ีปตยานนท, เศรษฐศาสตรแรงงาน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 105. 
[22] ประเวศ วะสี, (2551), การเมืองภาคพลเมืองสูอริยประชาธิปไตย [ออนไลน], เขาถึงจาก: http://www.nidambe11.net/ekonomiz/ 

2008q1/2008march20p4.htm. 
[23] สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559): ฉบับปรับปรุง, (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวาน

กราฟฟค จํากัด, 2553), 10.  
[24] อีวานส คริสตินา, บทบาท HR ในโลก KM, (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, 2552), 293. 
[25] อีวานส คริสตินา, บทบาท HR ในโลก KM, (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, 2552), 293. 
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บทสรุป 
 

เม่ือจุดเริ่มตนของความรูเกิดจากการถายทอดจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง และกลายเปนเครือขาย การเรียนรูของ
มนุษยจึงเกิดขึ้น และเพื่อไมใหการเรียนรูน้ันสูญหายไปตามกาลเวลาจึงถูกเรียบเรียงขึ้นออกมาในรูปของเอกสาร ตําราที่สามารถ
จัดเก็บและถายทอดไดดวยการอาน การอานจึงเปนส่ิงสําคัญและเปนรากฐานของการพัฒนา เพราะการอานมีสวนสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาทักษะทางการคิด และจากขอมูลการสํารวจในประเทศไทย พบวา การอานของประชาชนโดยเฉล่ียลดลง สงผลใหคุณภาพ
ของประชาชนลดลงตามไปดวย ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวเปนส่ิงที่นากังวลอยางมากกับการพัฒนาประเทศ ดังน้ันการสงเสริมใหเกิดการ
อานจึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาสังคมแหงคุณภาพที่มีกลุมเปาหมายที่กลุมเด็กและเยาวชนโดยมีกลไกที่สําคัญคือครอบครัวและ
สถาบันการศึกษาในการสงเสริมนิสัยรักการอาน ในขณะเดียวกันการอานยังมีสวนสัมพันธกับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสู
ความเปนพลเมืองที่สอดรับไปกับสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงเปนสังคมแหงความรูและใหความสําคัญกับทุนมนุษยเพื่อสงเสริมความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอยางตอเน่ืองน้ันจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของ
จะตองใหความสําคัญกับการอาน และพยายามสงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน จัด
กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการวัดผลและประเมินอยางเปนรูปธรรม และเตรียมความพรอมใหกับเยาวชนใหมีการพัฒนา
ตามวัยอยางเหมาะสม และเนนการมีสวนรวมจากทุกฝายเขามารวมวางแผน กําหนดนโยบาย นํานโยบายไปปฏิบัติ และประเมินผล
นโยบายอยางเปนระบบและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใหการอาน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูความเปนพลเมือง เกิดกา
ระบวนการสรรสราง บุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถรับมือกับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ดวยสังคมแหงปญญา 
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is to maintain the economic stabilization. In the fiscal policy should be implemented that focus on 
government spending to be reasonable, income distribution, tax reform and public debt management and 
fiscal discipline to reduce the burden of the nation. Combined with measures to strengthen the system for 
disaster workers who may come and support the ASEAN Community. 
 
Keyword: Disaster, Fiscal Policies 
 
บทนํา 

 
ภัยพิบัติครั้งใหญของโลกในรอบ 30 ปที่ผานมาของศูนยวิจัยทางระบาดวิทยาดานภัยพิบัติ (Center of Research on the 

Epidemiology of Disaster, CRED) ของมหาวิทยาลัยคาทอลิก ลูเวน ประเทศเบลเยี่ยม สรุปวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยาง
มหาศาลมีสาเหตุมาจากความแหงแลงและอุทกภัย รวมถึงแผนดินไหว คล่ืนยักษสึนามิ และพายุไซโคลน ทั่วทั้งโลกทุกๆ ป มี
ผูประสบภัยพิบัติประมาณ 160 ลานคน และประมาณ 1 แสนคนตองสังเวยชีวิต คิดเปนมูลคาความเสียหายมากกวา 36,500 ลาน
ดอลลาร (คาเฉล่ียตอปตั้งแตป ค.ศ. 1970 ถึง ป ค.ศ. 2005) [1] และเม่ือศึกษาขอมูลดานภัยพิบัติของประเทศไทย พบวา อุทกภัย
เปนภัยพิบัติที่กอใหเกิดความเสียหายแกประเทศมากที่สุดดังตารางที่ 1 
 

ป จํานวนจังหวัด 
ความเสียหาย 

บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) มูลคา (ลานบาท) 

2540 64 427 98 3,842.22 
2541 65 3 8 1,706.03 
2542 69 - - 1,381.64 
2543 62 - 120 10,032.94 
2544 60 68 244 3,666.29 
2545 72 - 216 13,385.32 
2546 66 10 53 2,066.08 

ตารางที่ 1: สถิติอุทกภัยในประเทศไทย 
ที่มา: สํานักเลขาธิการปองกันฝายพลเรือน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อางถึงใน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2552: 5. 

 
 จากสถานการณอุทกภัยในประเทศไทยที่เกิดขึ้นซ่ึงเปนผลจากอิทธิพลของพายุโซนรอน “นกเตน” ตั้งแตวันที่ 25 
กรกฎาคม 2554 จนกระทั่งรายงานสถานการณ ณ วันศุกรที่ 2 กันยายน 2554 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยมี
จํานวนทั้งส้ิน 8 จังหวัด 42 อําเภอ 299 ตําบล 1,832 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน  118,963 ครัวเรือน 362,338 คน 
ไดแก จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา อางทอง ชัยนาท และอุบลราชธานี [2] และจากขอมูล
สถานการณวันที่ 19 กันยายน 2554 พื้นที่ประสบภัยมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 26 จังหวัด ไดแก สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค 
อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยธุยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อุบลธานี ยโสธร เลย 
ขอนแกน มหาสารคาม ศรีษะเกษ ฉะเชิงเทรา นครนายก ตาก สระแกว และปราจีนบุรี [3] น้ันสะทอนใหเห็นถึงความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ ปญหาสังคมและสภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไป ซ่ึงสอดคลองกับองคการอนามัยโลกที่ไดมีการคาดการณ
วาในชวงกลางป-ป 2008 ประชากรประมาณ 15 ลานคนจะเผชิญกับความอดยาก, ความขัดแยงของกองกําลัง, ราคาอาหารและ
พลังงานสูงขึ้น และการเก็บเก่ียวที่ลดลง [4] ดังน้ันการพัฒนาส่ิงแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจอยางยั่งยืนก็จะตองใหความสําคัญกับ
ผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน อยางเชนภัยพิบัติที่เม่ือเกิดขึ้นแลวนําไปสูบางพื้นที่ ที่ดินเกิดการสึกกรอน การลดพื้นที่การ
ผลิตอาหารซ่ึงอาจนําไปสูความไมม่ันคงทางอาหาร ความยากจน สุขภาพ การศึกษาตอไป จากการศึกษา DFID (2006) [5] ไดสรุป
ประเด็นสําคัญถึงผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีตอเปาหมายการพัฒนา Millennium Development Goals (MDGs) ดังตารางที่ 2  
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บทคัดยอ 
 

หลายครั้งที่ประเทศประสบกับภาวะวิกฤติ หรือสถานการณที่ไมอาจควบคุมได และสถานการณเหลาน้ันถูกเรียกวาเปน ภัย
พิบัติน้ัน ไดสงผลกระทบอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงผลกระทบดังกลาวทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ควรจะ
เปนตองมีการเปล่ียนแปลงและวางแนวทางการดําเนินนโยบายการคลังใหมใหเหมาะสมกับสภาวะที่ตองเผชิญ ซ่ึงองคการที่มีสวน
สําคัญในระบบเศรษฐกิจ คือ รัฐบาล ผูกําหนดและวางแผนนโยบายการคลัง 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอสาระสําคัญ คือ 1) บทบาทของรัฐบาลตอการวางแผนนโยบายการคลังเพื่อรองรับผู
ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยควรมีลักษณะเปนอยางไร 2) รัฐบาลควรดําเนินการอยางไร เพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยเปนการนําแนวทาง Normative Approach มาใชประกอบการอธิบาย ซ่ึงพบวา รัฐบาลควรดําเนินนโยบายการคลังเนนไปที่การ
รองรับผูที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ซ่ึงอาจถูกเลิกจางจากกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เปนเสมือนตาขายทางสังคม (Social Safety 
Net) ซ่ึงเปนสวัสดิการที่ควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเปนระบบ อันเปนบทบาทของรัฐบาลที่สําคัญในการดูแลรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ (Economic Stabilization) ในดานนโยบายการคลังควรจะดําเนินการที่เนนไปที่การใชจายภาครัฐ
อยางสมเหตุสมผล การกระจายรายได การปฏิรูปภาษี และการจัดการหน้ีสาธารณะอยางมีวินัยทางการคลังเพื่อลดภาระของชนตาง
รุน ประกอบกับการเสริมสรางมาตรการใหกับแรงงานอยางเปนระบบเพื่อรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน 
 
คําสําคัญ: ภัยพิบัติ, นโยบายการคลัง 
 

Abstract 
 

Many of the countries faced with a crisis or uncontrollable circumstances. The situation they are called 
the disaster. Have a significant impact on the economy of the country. The impact of the economic system 
should be subject to change and guiding the implementation of new fiscal policies to suit the conditions they 
face. This organization is an important part in the economy, government policy makers and planners. 

This article aims to present that 1) the role of government planning policy to support people affected 
by flooding should look like? 2) government should do. To make the most efficient economic system. A 
Normative Approach to the illustration, which shows that the government should focus its fiscal policy to 
support those affected by flooding. This may be dismissed from the service industry same as a social safety 
net. It is a benefit that should be encouraged and developed in a systematic manner. The role of government 

บทบาทของรัฐบาลกับการวางแผนนโยบายการคลังเพื่อรองรับผูไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย 

The Role of Government with planning fiscal policies to support people 
affected by flooding 
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นน้ันมีทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงผลกระทบดังกลาวสวนใหญแลว
มีผลตอภาคการเงินการคลังของรัฐบาล และทิศทางระบบเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก
ทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ประกอบกับความเสียหายที่สงผลกระทบกับประชาชนอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
แรงงาน ซ่ึงเปนประชาชนที่ถูกเลิกจางเน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงประสบปญหาอุทกภัย ทําใหบางสวนเรงฟนฟูและ
ตองการลดรายจายลงหรือเปล่ียนเปนการดําเนินการที่ใชคนนอย บางสวนปดกิจการลง และแมวาสถานการณอุทกภัยในขณะน้ีเริ่ม
บรรเทาลง แตในป 2555 รัฐบาลก็จะตองเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่จะมาใหมในอีกไมก่ีเดือนขางหนาน้ี นอกจากการวางแผนเมือง
และการบริหารจัดการนํ้าแลว อีกบทบาทหน่ึงที่รัฐบาลจะตองใหความสําคัญไมนอยไปกวากันคือ การกําหนดและวางแผนนโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง ซ่ึงในที่น้ีผูเขียนอธิบายถึงแนวทางนโยบายที่ควรจะเปน (Normative Policy) และการตอบคําถามตาม
แนวทางเศรษฐศาสตร (Normative Approach) โดยจะพบกับคําถามตางๆ ดังน้ี 

1. บทบาทที่เหมาะสมของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจควรจะมีอะไรบาง 
2. รัฐบาลควรจะไปเก่ียวของในระบบเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด 
3. รัฐบาลควรมีแนวทางการหารายไดและแนวทางการใชจายอยางไรจึงจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจมากที่สุด 
4. กรณีเม่ือเกิดปญหาทางเศรษฐกิจอยางใดอยางหน่ึงขึ้น รัฐบาลควรมีการปรับการหารายไดและการใชจายอยางไร 
5. นโยบายการคลังที่ดีควรเปนอยางไร จึงจะชวยใหระบบเศรษฐกิจดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ 

ซ่ึงจากคําถามขางตนมีความเก่ียวของกับการวางระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่ง “แรงงาน” ซ่ึงในที่น้ีผูเขียน เนนและ
ใหความสําคัญกับทิศทางและแนวโนมการบริหารจัดการแรงงานของรัฐบาลและสวนราชการที่เก่ียวของ เพราะนอกจากภาระหนาที่
ในการเยียวยา ฟนฟู แลว ยังตองเรงพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในป 2558 ดวย 
ดังน้ันรัฐบาลจะตองมีการคาดการณและประมาณการสถานการณแรงงานที่จะเกิดขึ้นซ่ึงการคาดการณดังกลาวน้ีมีความสอดคลอง
กับการคาดการณประมาณอุปสงคแรงงานและภาวการณมีงานทํา ดวยการคาดการณประมาณเชิงวางแผน (Teleological 
forecast) คือ การคาดประมาณโดยกําหนดเปาหมายไวกอนแลวคาดประมาณส่ิงที่ตองทําวาตองทําอะไร อยางไรบาง เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว เชน ถาตองการใหเศรษฐกิจเติบโตในอัตรารอยละ 3 และมีภาคอุตสาหกรรมเติบโตรอยละ 10 ตอป รัฐบาลจะตอง
ทําใหเศรษฐกิจภาคอ่ืน ๆ เติบโตอยางละเทาใดตอป โดยอาจรวมไปถึงมาตรการตางๆ ที่จะทําใหเงื่อนไขตาง ๆ เปนจริงขึ้นได วิธีน้ี
เรียกอีกอยางหน่ึงวา Normative forecast หรือการคาดประมาณเพื่อทราบส่ิงที่ควรทํา หรือ ควรเปน และแมวาจะมีงานวิจัยหลาย
ชิ้นทําการคาดการณดวยวิธีการตางๆ แตผลที่เกิดขึ้นในป 2554 ก็สงผลใหการประเมินสถานการณดังกลาวตองกลับมาทบทวนและ
วางแผนใหม ซ่ึงสถานการณอุทกภัยในป 2554 ที่ผานมา ไดสงผลกระทบหลายประการตอภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิ การ
จางงานที่ไมเปนไปตามกลไกระบบเศรษฐกิจและถูกชะลอหรือถูกเลิกจางหลังจากที่กลุมอุตสาหกรรมหลายประเภทประสบปญหา
อุทกภัยในป 2554 ที่ผานมา และเพื่ออธิบายวาส่ิงที่เกิดขึ้นควรจะมีแนวทางในการแกไขอยางไร และบทบาทของรัฐบาลตอการ
วางแผนนโยบายการคลังเพื่อรองรับผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยควรมีลักษณะเปนอยางไร ผูเขียนขอนําเสนอคําถามและคําตอบถึง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น ดังน้ี 
 
บทบาทที่เหมาะสมของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจควรจะมีอะไรบาง 

 
ในทางเศรษฐกิจรัฐบาลของทุกประเทศจะทําหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่มีผลตอมาตรฐานการดํารงชีพและการ

เปล่ียนแปลงชีวิตหรือโอกาส การใชจายการใหบริการสาธารณะเปนหมวดหมูการใชจายในรูปของเงินสดที่ผานระบบความม่ันคงของ
สังคมในชาติและการใหบริการสาธารณะ เชน การศึกษา สุขภาพ และการใหที่พักอาศัยซ่ึงเปนองคประกอบหลักของรัฐสวัสดิการใน
ประเทศพัฒนาทั้งหมด เงินโอนเนนไปที่มาตรฐานการครองชีพที่จายเปนเงินสด [6] และในงานของ ดิเรก ปทมสิริวัฒน [7] ไดทําการ
จําแนกบทบาทและหนาที่ของภาครัฐ วามีบทบาทหนาที่สําคัญๆ กลาวคือ 

หน่ึง การดูแลรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ (Economic Stabilization) หมายถึง การกําหนดนโยบายการเงินการ
คลังใหเหมาะสม ทําใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ รักษาคาเงิน (บาท) ดูแลมิใหเกิดปญหาเงินเฟอ ปองกันภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา บางครั้ง
อาจจะตองกระทําบทบาทกระตุนเศรษฐกิจ 
 สอง การสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency of Resource Allocation) ขยายความคือ การจัดสรร
ทรัพยากรโดยภาคเอกชนอาจจะ “มากเกินไป” หรือ “นอยเกินไป” เชน การลงทุนในปจจัยขั้นพื้นฐานโดยภาคเอกชนอาจจะนอย
เกินไป การลงทุนดานการศึกษาและสาธารณสุขอาจจะนอยเกินไป ปญหามลพิษและส่ิงแวดลอมอาจจะเกินกวา “จุดเหมาะสม” 
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เปาหมายการพัฒนา (MDG) ผลกระทบทางตรง (Direct impacts) ผลกระทบทางออม (Indirect impacts) 
1. ขจัดความยากจนและความโหยหิว - ความเสียหายของบานเรือน, โครงสรางการ

บริการพ้ืนฐาน, การอดออม, ทรัพยสินการผลิตและ
มนุษยสูญเสียการดํารงชีวิตแบบยั่งยืนไป 

- มีผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจมหภาค , 
ผลกระทบตอการเติบโตทางการคลังในระยะสั้น, 
การพัฒนาและการลดความยากจน 
- ลดราคาทรัพยสินการผลิตดวยความเปราะบาง
ของภาคครัวเรือน ความยากจนในระยะยาวและการ
เพ่ิมความไมเทาเทียม 

2. การไดรับการศึกษาขั้นตนทุกคน - โครงสรางพ้ืนฐานทางการศึกษาเสียหาย 
- การแทนที่ของประชากร การศึกษาขาดความ
ตอเนื่อง 

- เพ่ิมความตองการกําลังแรงงานวัยเด็กเพ่ือทํางาน
ในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กผูหญิง 
- ลดทรัพยสินคาเลาเรียน เด็กผูหญิงจะไดรับ
ผลกระทบมากที่สุด 

3. สงเสริมความเทาเทียมทางเพศและ
เสริมพลังเพศหญิง 

- การยายงานของเพศชายเปนการคนหาทางเลือก, 
เพศหญิง/ผูหญิงจะเพ่ิมภาระในการดูแล 
- บางคร้ังผูหญิงอาจดูงุมงาม ถูกโจมตีอยางหนัก 
เศรากับปญหา กลยุทธจัดการปญหาคือ การอด
อาหาร 

- โครงการฉุกเฉินอาจจะเสริมโครงสรางอํานาจซ่ึง
เปนพรมแดนเพศหญิง 
- การใชความรุนแรงในครอบครัวและทางเพศ
อาจจะเพ่ิมขึ้นจากการตื่นตัวภัยพิบัต ิ

4. ลดการตายของเด็ก - เด็กๆ บางคร้ังมีความเสี่ยงสูง เชน จมน้ําตายใน
อุทกภัย 
- สุขภาพ น้ําและโครงสรางสุขอนามัยทีด่ีสูญเสียไป 
- การบาดเจ็บและเจ็บปวยจากภัยพิบัติ ระบบภูมิ
ตานทานที่ต่ําของเด็ก 

- การเพ่ิมจํานวนเด็กกําพราที่ถูกทิ้งและไรที่อยู
อาศัย 
- ทรัพยสินภายในครอบครัวตองนําไปใชจายกับน้ํา
สะอาด, อาหารและยารักษาโรค 

5. การสงเสริมสุขภาพของมารดา - หญิงตั้งครรภบางคร้ังเสี่ยงจากการตาย/บาดเจ็บ
ในภัยพิบัต ิ
- การสูญเสียโครงสรางพ้ืนฐานทางสุขภาพ 
- การบาดเจ็บและเจ็บปวยจากภัยพิบัติทําให
สุขภาพของผูหญิงออนแอ 

- เ พ่ิมความ รับผิดชอบและภาระงานสร า ง
ความเครียดสําหรับการอยูรอดของมารดา 
- ทรัพยสินภายในครอบครัวตองนําไปใชจายกับน้ํา
สะอาด, อาหารและยารักษาโรค 

6. การตอตาน HIV และ AIDS, มาลาเรีย 
และโรคอ่ืนๆ 

- สุขภาพและภาวะโภชนาการที่ไมดีตามภัยพิบัติทํา
ใหภูมิตานทานออนแอ 
- การสูญเสียโครงสรางพ้ืนฐานทางสุขภาพ 
- จํานวนโรคทางเดินหายใจที่เพ่ิมขึ้นจากฝุน และ
มลภาวะทางอากาศที่เก่ียวของกับภัยพิบัต ิ

- เพ่ิมความเสี่ยงจากการสื่อสารและแมลงที่เปน
พาหะของโรคเชน มาลาเรียและทองรวงจากอุทกภัย 
- สภาวะที่มีคุณภาพเลวลงและการแทนที่ตามภัย
พิบัติสามารถเพ่ิมเชื้อโรครวมถึง HIV และ AIDS 
และการทําลายระบบการดูแลสุขภาพ 

7. ความยั่งยืนของสภาพแวดลอม - ทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่สําคัญเสียหายและการกัด
กรอนของดินอยางรุนแรงหรือการทําลายปาไม 
- การจัดการน้ําไดรับความเสียหายและโครงสราง
พ้ืนฐานเมืองอ่ืนๆ 
- ผูที่อาศัยในชุมชนแออัดแบบชั่วคราวบางคร้ัง
ไดรับผลกระทบอยางหนัก 

- ภัยพิบัตินําไปสูการยายถิ่นเขาพ้ืนที่เมืองและ
โครงสรางพ้ืนฐานของเมืองได รับความเสียหาย
เพ่ิมขึ้ นจากจํานวนผูที่ อาศัย ในชุมชนแออัดที่
ปราศจากการเขาถึงบริการและทําใหความยากจน
รุนแรงยิ่งขึ้น 

8. การพัฒนาหุนสวนทั่วโลกสําหรับการ
พัฒนา 

- ผลกระทบของโปรแกรมสําหรับการพัฒนาเดี่ยว
ในลักษณะกําลังพัฒนาจากพายุเขตรอน, สึนามิ 
เปนตน 
- ผลกระทบของการมีพันธะผูกพันตอการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี, การพัฒนาและการลดความ
ยากจนในระดับชาติ ระดับนานาชาต ิ

- 

เปาหมายทั้งหมด  จัดสรรทรัพยากรใหม รวมถึง องคการการพัฒนา
ใหความชวยเหลือ (ODA) จากการพัฒนาไปถึง
การบรรเทาและการฟนฟู 

ตารางที่ 2: ตัวอยางผลกระทบของภัยพิบัติที่มีตอเปาหมายการพัฒนา Millennium Development Goals (MDGs) 
ที่มา: เรียบเรียงจาก DFID, Andrew E. Collins, 2009: 18-19. 
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Institutional Model รูปแบบน้ีประชาชนทุกคนในประเทศไดรับประโยชนทดแทนทางสังคมเหมือนกันหมดและทั่วถึงทุกคน 2) รัฐ
สวัสดิการแบบเบเวอรริดจ  หรือ the Liberal Model หรือ The Residual Welfare Model รูปแบบน้ีใหผลประโยชนทดแทนทาง
สังคมเฉพาะแกผูที่มีความตองการจําเปนที่ลําบากมากเทาน้ันไมไดใหทุกคนเทากันหมด 3) รัฐสวัสดิการแบบบิสมารค รูปแบบน้ีให
ประโยชนทดแทนสังคมเฉพาะผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 4) รัฐสวัสดิการแบบใหการอุดหนุน เปนรูปแบบสวัสดิการที่ถือวาความ
รับผิดชอบทางสังคมตองอยูที่ครอบครัวหรืออยูในหนวยที่ใกลชิดกับครอบครัวใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได [12] 
 
รัฐบาลควรดําเนินการอยางไร เพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  

การดําเนินมาตรการตางๆ ของรัฐบาลผานกลไกนโยบายการคลัง โดยมีเครื่องมือทางการคลัง ไดแก การใชจายภาครัฐ หน้ี
สาธารณะและภาษี ซ่ึงการใชจายภาครัฐควรเปนการนํารายไดมาจัดสรรและเกิดการกระจายรายไดเสียใหม สรางความเทาเทียมกัน
ทางดานทุนมนุษย ไดแก การศึกษาและสาธารณสุข การลงทุนดานการศึกษาในฐานะที่การศึกษาเปนสินคาสาธารณะ การพัฒนา
ทักษะฝมือแรงงาน การวิจัยและพัฒนาลวนแลวแตเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ [13] และปฏิรูประบบภาษี ใหมี
ลักษณะกาวหนามากขึ้น เน่ืองจากภาษีเปนเครื่องมือของรัฐในการแกปญหาการกระจายรายได โดยตองขยายฐานภาษีทางตรงให
มากขึ้น ในขณะที่ตองลดสัดสวนของภาษีทางออมลง เพื่อนําภาษีที่จัดเก็บไดไปสูการจัดสรรสินคาสาธารณะใหกับสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมวางงาน ในขณะเดียวกันตองพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อใหสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศได 

สรุปแนวทางการใชเครื่องมือของนโยบายการคลัง คือ การใชจายของภาครัฐเพื่อดําเนินการ ดังน้ี 
1) ทําการสํารวจจํานวนผูถูกเลิกจาง จํานวนประชาชนที่วางงาน 
2) จัดทําแผนอาชีพและการสงเสริมทักษะอาชีพใหกับกลุมผูถูกเลิกจาง ประชาชนที่วางงาน 
3) จัดระบบสวัสดิการดวยการจัดเก็บภาษีอัตรากาวหนาที่สูงเพื่อนําเงินมาจัดสรรและกระจายประโยชนทดแทนไปยัง

ประชาชนอยางทั่วถึงและทั่วดาน แบบ“การเฉล่ียทุกขการเฉล่ียสุข” ซ่ึงหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีตามแนวคิดของ Musgrave ที่มี
คุณลักษณะที่สําคัญ 7 ประการ ไดแก 1) รายไดจากภาษีอากรประเภทตางๆ ตองมีจํานวนเพียงพอสําหรับการใชจายของรัฐบาล 
โดย Musgrave ไดกลาววา ภาษีอากรเปนแหลงรายไดที่สําคัญในการจัดทํางบประมาณรายจายของรัฐบาล ถารัฐบาลเก็บภาษีได
ไมเพียงพอกับการใชจายที่วางแผนไว หรือเก็บภาษีไดไมตรงตามที่คาดหมายไว จะกอใหเกิดปญหาตอระบบเศรษฐกิจ คือ ทําให
เกิดปญหาในการรักษาไวซ่ึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ประการตอมาทําใหเกิดปญหาในการบรรลุเปาหมายเศรษฐกิจจุลภาค เปน
การไมยุติธรรมแกคนรุนหลังและทําใหรัฐบาลไมมีวินัยทางการคลัง 2) การกระจายภาระภาษีตองกระจายแกประชาชนผูเสียภาษี
อยางยุติธรรม เพื่อใหภาษีอากรตางๆ ที่รัฐบาลจัดเก็บเปนที่ยอมรับของประชาชน 3) การจัดเก็บภาษีแตละชนิดน้ันมิควรคํานึงถึง
จุดจัดเก็บอยางเดียวแตควรคํานึงถึงภาระภาษีขั้นสุดทายดวย 4) การจัดเก็บภาษีอากรแตละชนิดจะตองมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจหรือการทํางานของกลไกตลาดใหนอยที่สุด 5) โครงสรางของระบบภาษีอากรที่ดีน้ันตองเอ้ืออํานวยตอการ
ใชเปนนโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพ และการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 6) ภาษีอากรที่จัดเก็บน้ันตองชัด
แจง ผูเสียภาษีเขาใจงาย การบริหารจัดเก็บชัดเจนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 7) คาใชจายในการบริหารจัดเก็บ และ
คาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีตองอยูในระดับต่ํา เม่ือเปรียบเทียบเปาหมายในการจัดเก็บภาษีน้ัน [14] 

 
สรุป 
 

ในการดําเนินนโยบายการคลังของประเทศไมสามารถหลีกหนีภาวะการไมมีหน้ีสาธารณะไดเพียงแตวาการกูเงินของรัฐบาล
เพื่อมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะตองไมกอใหเกิดภาระของชนตางรุนมากเกินไป ประกอบกับการปรับบทบาทของรัฐบาลที่ควร
จะกลับมาใหความสนใจกับการสรางตาขายรองรับผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณตางๆ มากขึ้น (Social Safety Net) ใน
ปจจุบันเรามักจะพบการดําเนินนโยบายที่เนนไปที่การสงเคราะห การประกันสังคม เปนสวนใหญซ่ึงยังไมนําไปสูการกระจายรายได
เสียใหม และเกิดความเทาเทียมกันในสังคม หากแตยังคงวนเวียนอยูกับปญหาของความเหล่ือมลํ้าและการกระจายรายไดที่ไมเทา
เทียมกัน ดังน้ันนโยบายการคลังที่ควรจะดําเนินการคือการใชจายภาครัฐอยางสมเหตุสมผล การกระจายรายได การปฏิรูปภาษีและ
การจัดเก็บภาษีอยางเหมาะสม และการจัดการหน้ีสาธารณะอยางมีวินัยทางการคลัง เพื่อนํารายไดเหลาน้ีไปสูการจัดสรรใหม และ
เพิ่มสวัสดิการสังคมใหกับกลุมอ่ืนๆ อยางเชน แรงงาน ตลอดจนการขยายโอกาสใหแรงงานไดพัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะในการ
ผลิตมากขึ้น เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและการแขงขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
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หากไมมีการแทรกแซงจากภาครัฐ ภาครัฐสามารถจะเปล่ียนแปลง “แรงจูงใจ” ตอภาคครัวเรือนและภาคเอกชน เชน การยกเวน
หรือลดหยอนภาษี การจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอมการใหทุนการศึกษาเลาเรียน เปนตน 
 สาม บทบาทการสรางความเปนธรรมในสังคม การกํากับมิใหการกระจายรายไดเหล่ือมลํ้า โดยใชกลไกภาษีอากรหรือ
รายจายงบประมาณแผนดินในสาขาที่ตองการสนับสนุน การจัดสวัสดิการชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม เปนตนภาครัฐบาลมี
บทบาทและหนาที่หลายสถานะในเวลาเดียวกัน ขอยกตัวอยางสําคัญๆ ดังน้ี  

• บทบาทในฐานะผูผลิต (Government as Producer) หมายถึง ภาครัฐทําหนาที่ใหบริการแกประชาชน มีมูลคาเพิ่ม
เกิดขึ้น 

• รัฐบาลในฐานะหนวยกํากับ (Government as Regulator) หมายถึง หนาที่การออกกฎระเบียบ (ตามอํานาจของ
กฎหมาย) และกํากับดูแลหนวยงานเอกชน เชน การดูแลในเรื่องตางๆ อาทิ มาตรฐานสินคาคุณภาพส่ิงแวดลอม การปองกัน
การผูกขาด การคุมครองผูบริโภค การกํากับสถาบันการเงิน 

• รัฐบาลในฐานะผูประกันภัย (Government as Insurer) ตัวอยาง การประกันสังคม (Social Insurance) การ
ประกันสุขภาพ Health Insuranceการประกันอุบัติภัย การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อชวยคนจนคนพิการและดอยโอกาส 

• รัฐบาลในฐานะหนวยบริโภค (Government as Consumer) รัฐบาลและหนวยราชการเปนหนวยซ้ือที่สําคัญ 
นอกจากการซ้ือขาวของใช มีการวาจางรับเหมาทําของ วาจางแรงงาน หนวยงานระดับกระทรวงที่มีรายจายมากไดแก 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ 

• รัฐบาลในฐานะหนวยนําของการพัฒนา (Development Agent) ดังปรากฏวา หนวยราชการหลายแหงทํางาน
กําหนดแผนยุทธศาสตรของประเทศ ยุทธศาสตรรายสาขา “จังหวัด” กําหนดยุทธศาสตรระดับพื้นที่ หนวยงานราชการทํา
โครงการลงทุนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ทําใหบานเมืองเจริญกาวหนา ลงทุนดานการคมนาคมและการส่ือสาร ปรับปรุงภูมิทัศน
เมือง ดูแลสภาพส่ิงแวดลอม เปนตน  
และในกรณีของการวางงาน การจางงาน รัฐบาลในฐานะผูประกันภัยก็จะตองมีการจัดสวัสดิการใหเหมาะสมกับผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย โดยเปนนโยบายเนนไปที่การรองรับกลุมผูถูกเลิกจางและการจางงานใหม (Social Safety Net)  
ซ่ึงเปนการดูแลรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ (Economic Stabilization)  

และเม่ือศึกษาขอมูลในประเทศสหรัฐอเมริกามีโครงการสวัสดิการสังคม [8] ที่เปนการจัดสรรโดยตรงตอปจเจกบุคคล ที่
เรียกวา “สวัสดิการ” และโครงการประกันสังคมน้ีจะครอบคลุมผูที่ปลดเกษียณ, ผูที่มีชีวิตอยู, บุคคลทั่วไปกับคนพิการ [9] ในรูปของ
สวัสดิการ ประกอบดวย SSI (ใหความชวยเหลือคนพิการและคนตาบอด) , AFDC (ใหความชวยเหลือครอบครัวและเด็ก), EITC (การ
จัดหาคาจางเสริมครอบครัวที่มีรายไดนอย)  เปนตน ซ่ึงประเทศไทยอาจจะตองกลับมาวางแผนและวางระบบการจัดสวัสดิการ
ดังกลาวใหมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมเพิ่มขึ้น 

ในประเทศอังกฤษ รัฐสวัสดิการ คือ การรับรองมาตรฐานขั้นต่ํา รวมถึงรายไดขั้นต่ํา การปกปองทางสังคมเม่ือสถานการณ
ไมปลอดภัย และการจัดบริการที่ดีที่สุดเทาที่เปนไปได ตัวแบบสถาบัน คือการปกปองทางสังคมและการจัดบริการที่มีฐานสิทธิ ใน
ฝรั่งเศส จะใชหลักเกาะกันเหนียวแนนทุกสังคม (Solidarity) ตองเขามาผนึกกันตองใหทุกฝายควบคุมเหตุการณ (proactive) ทุกคน
มีสิทธิและเฉล่ีย (share) ความเส่ียง ในประเทศสวีเดนเนนความเปนสถาบัน การกระจายความม่ังคั่งกลับไปสูสังคมอ่ืนๆ เพื่อใหเกิด
ความเสมอภาค  

ศาสตราจารยปวย อ้ึงภากรณ ไดกลาวถึงชีวิตของคนแตละคนจะตองไดรับบริการสวัสดิการสังคมตั้งแตเม่ืออยูในครรภ
มารดาการไดรับสารอาหารที่มีประโยชน การคลอดจากครรภมารดาอยางปลอดภัย การไดรับวัคซีนตามวัย เม่ือเติบโตถึงวัยเรียนก็
ไดรับการศึกษาจากรัฐ  การไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน เม่ือจบก็มีงานทํา มีรายไดเล้ียงตนเองและครอบครัว มีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการเมืองและสังคม เม่ือมีครอบครัวก็สามารถเล้ียงดูครอบครัวได [10] 

สวัสดิการในความหมายกวางมีคติมาจากความตองการใหประชาชนในสังคมมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ซ่ึงประชาชนควรไดรับ
การดูแลจากสังคมครอบคลุมทั้ง 7 ดาน ไดแก การมีสุขภาพที่ดี การไดรับการศึกษาที่ดี การมีที่อยูอาศัย การมีงานทํา การไดรับ
ความม่ันคงทางสังคม ไดแก การประกันสังคมและการสังคมสงเคราะห การใหเปลาแกประชาชนที่ยากลําบาก การไดรับบริการทาง
สังคมและนันทนาการอันเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิต ประเทศที่นิยมรัฐสวัสดิการจะมีการดูแลทั้ง 7 ดาน โดยประชาชนยอมให
รัฐบาลจัดเก็บภาษีอัตรากาวหนาที่สูงเพื่อนําเงินมาจัดสรรและกระจายประโยชนทดแทนไปยังประชาชนอยางทั่วถึงและทั่วดาน 
ประชาชนในประเทศน้ีเห็นพองตองกันตอ “การเฉล่ียทุกขการเฉล่ียสุข” ซ่ึงเปนคติของการจัดสวัสดิการสังคมแบบถวนหนา 
(Universal approach) [11] รูปแบบรัฐสวัสดิการสามารถจําแนกได 4 รูปแบบ 1) รัฐสวัสดิการแบบนอรดิก กลุมประเทศ
สแกนดิเนเวีย ไดแก สวีเดน เดนมารค ฟนแลนด ไอซแลนด และนอรเวย  บางทีเรียกวา Social Democratic Model หรือ 
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Abstract 
 

The purpose of this research were to study the level of organizational climate of basic education 
institutions to compared with The organizational climate that classified by personal status, sex, age, education, 
academic standing and work experiences and to study the development of organizational climate of basic 
education institutions under the jurisdiction of the municipality in Ratchaburi province.  The samples were 26  
school directors and assistant school directors and 184 teachers. The respondents of 210 in total. The research 
instrument used for gathering data was questionare and and interviewing. The statistics used for data were 
mean, standard deviation, t-test independent and one – way analysis of variance.  
 The results of the research were found that: 

1) The level of the organizational climate of basic education institutions under the jurisdiction of  
municipality in Ratchaburi province. as a whole at a high level ; ranking from the highest to: caring, trust, high 
morale, cohesiveness, continuous academic and social growth, respect, school renewal and opportunity for 
input. 

2) Teachers under the jurisdiction of municipality which were sex, age, education, academic standing 
and work experiences have no difference with organizational climate.  

3) The development of organizational climate of basic education institutions  under jurisdiction of  
municipality in Ratchaburi province were respect, continuos academic and social growth, cohesiveness, school 
renewal and caring. 
   
 
Keyword: 1. Organizational climate 
   2. Basic Education institutions under the jurisdiction of municipality 
 
 
1. บทนํา 
 บรรยากาศองคการเปนตัวแปรที่สําคัญในการศึกษาองคการเปนส่ิงเชื่อมโยงระหวางลักษณะที่มองเห็นไดขององคการ 
เชน โครงสรางกฎเกณฑ แบบความเปนผูนํา และขวัญกับพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เปนตน  บรรยากาศองคการจะเปนความรูสึก
ของการปฏิบัติงานตอลักษณะที่มองเห็นไดขององคการ มีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมตอทัศนคติของผูปฏิบัติงาน นอกจากน้ี 
บรรยากาศองคการยังมีสวนในการวางรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกในองคการตอองคประกอบตางๆ  ขององคการ ซึ่งจะชวย
กระตุนใหมีทัศนคติที่ดีตอองคการและความพอใจที่จะอยูในองคการ  บรรยากาศองคการไดรับการส่ังสมมาจากความเปนมาของ
วัฒนธรรมและกลยุทธขององคการตั้งแตอดีต  ผูบริหารทุกคนควรใหความสําคัญตอบรรยากาศองคการ เพราะบรรยากาศองคการจะ
ชวยใหนักบริหารวางแผนที่จะเปล่ียนแปลงไดดีขึ้นและสรางเสริมความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานและจะชวยใหองคการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และบรรลุเปาหมายขององคการไดเร็วขึ้น มีผลตอการจูงใจในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานที่ได รับมอบหมาย 
ฟอกซและคณะ(Fox and others 1973.) ไดเสนอองคประกอบที่เก่ียวของกับบรรยากาศองคการ จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย  
1) ความยอมรับนับถือ (Respect)  2) ความไววางใจ (Trust)  3) การมีขวัญกําลังใจสูง (High Morale) 4) การมีโอกาสในการ
ทํางาน (Opportunity for Input) 5) ความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเน่ือง (Continuous Academic and Social 
Growth) 6) การผนึกกําลัง (Cohesiveness) 7) การปรับปรุงสถานศึกษา (School Renewal) 8) ความเอ้ืออาทรตอกัน (Caring)  
 องคการที่มีบุคลากรรวมกันทํางานตองอาศัยกระบวนการบริหารที่กอใหเกิดความพึงพอใจของบุคลากร การจัดวางระเบียบ
โครงสรางและการจัดการขององคการจะนําไปสูบรรยากาศองคการที่ดี ในการบริหารสถานศึกษาโดยทั่วไปผูบริหารโรงเรียนมักพบ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยูเสมอ โดยเฉพาะปญหาดานการบริหารงานบุคคล ผูบริหารโรงเรียนจึงตองใชเทคนิควิธีการ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เปรียบเทียบบรรยากาศ

องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ และประสบการณ
ในการทํางาน และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี โดย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือพนักงานครูเทศบาลตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน 26 คน และ
ครูผูสอน 184 คน รวมทั้งส้ิน 210 คน  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใช
ในการวิจัยไดแกคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.ระดับบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก 1) ดานการเอ้ืออาทรตอกัน  
2) ดานการไววางใจ 3) ดานการมีขวัญกําลังใจสูง 4) ดานการผนึกกําลัง 5) ดานการเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเน่ือง  
6) ดานการยอมรับนับถือ 7) ดานการปรับปรุงสถานศึกษา และ 8) ดานการมีโอกาสในการทํางาน  
 2. พนักงานครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ และ
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
 3. แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ควรพัฒนาใน 
ดานการยอมรับนับถือ  ดานความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเน่ือง ดานการผนึกกําลังในการทํางาน  การปรับปรุง
สถานศึกษา และดานความเอ้ืออาทรตอกัน 
 
 
คําสําคัญ: 1. บรรยากาศองคการ 
  2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล 
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 1 แยกกลุมตัวอยาง โดยผูบริหารใชทั้งประชากร สําหรับครูใชวิธีการสุมตัวอยางโดยสุมสถานศึกษากอนแลวจึงมาสุม
ครู จากจํานวนประชากร 457 คน ดวยวิธีเปรียบเทียบจากตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan อางถึงใน
พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 303) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 210 คน 
 2 กําหนดสัดสวนผูใหขอมูลเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
ราชบุรี โดยกลุมผูบริหารสถานศึกษาใชวิธีเลือกแบบเจาะจง สวนครูผูสอนใชวิธีสุมอยางงาย  
 .3 กลุมสัมภาษณ ใชวิธีการแบบเจาะจง เปนผูอํานวยการกองการศึกษา 3 คน รองนายกเทศมนตรีฝายการศึกษา 3 
คน ผูอํานวยการสถานศึกษา 4 คน  และครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือทํางานมาแลวไมนอยกวา 15 ป 5 คน รวมกลุม
ตัวอยาง 15 คน 

 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภท ไดแก 

   1)  แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (checklist)  
  ตอนที่ 2 บรรยากาศในองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัด
ราชบุรี เปนแบบคําถามปลายเปด (Opened End) 

2)  แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
ราชบุรี โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณจากขอกระทงที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดจากแบบสอบถาม  
 3. วิธีการสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือ 
     แนวทางการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหมีคุณภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
    1) ศึกษาคนควาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อกําหนดเปนกรอบความคิดในการวิจัยและแนวทางในการ
ดําเนินการสรางแบบสอบถาม 
   2) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไดนําไปใหอาจารยปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาตรวจสอบ จากน้ันนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงในเน้ือหา (Content Validity) เพื่อดูวาขอคําถามในแบบสอบถามครอบคลุมเน้ือหา และ
สอดคลองกับเรื่องที่ศึกษาหรือไม และนําไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน ที่จังหวัดราชบุรี เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .97 
 4. วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล 
    ในการเก็บขอมูลไดขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงานเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานเทศบาลเมืองโพธาราม และ
สํานักงานเทศบาลเมืองบานโปง โดยการสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในสังกัดที่เปนกลุมตัวอยาง 210 ชุด และใหสงแบบสอบถาม
ที่สมบูรณกลับมายังสํานักงานเทศบาลในสังกัดหรือที่ผูวิจัย 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
     การวิเคราะหขอมูล 
     1. การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชการหารอยละ(percentage) 
     2. การวิเคราะหระดับบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล  สังกัด

เทศบาลในจังหวัดราชบุรีใชการหาคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย
ตามแนวคิดของเบสท (Best 1970: 190) ดังน้ี 
      คาเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา มีบรรยากาศองคการอยูในระดับนอยที่สุด 
      คาเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา มีบรรยากาศองคการอยูในระดับนอย 
      คาเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา มีบรรยากาศองคการอยูในระดับปานกลาง 
      คาเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา มีบรรยากาศองคการอยูในระดับมาก 
      คาเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา มีบรรยากาศองคการอยูในระดับมากที่สุด 
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หรือกระบวนการตาง ๆ ที่จะดึงศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อใหทําตามหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงาน
ดวยความสมัครใจ  มีความตองการพัฒนางาน  หวังความสําเร็จในงานและเกิดความสุขกับการทํางาน ตลอดจนมีความรูสึก
รับผิดชอบตอโรงเรียนรวมกัน  แตในทางปฏิบัติน้ัน ผูบริหารโรงเรียนไมสามารถบริหารงานบุคลากรไดสําเร็จตามความมุงหวัง  
มักจะพบวาการทํางานของครูยังทํางานตามคําส่ัง มีการแบงพรรคแบงพวกในกลุมครูดวยกันเอง  ไมเตรียมการสอน  
ไมทุมเทและเอาใจใสนักเรียน  ไมพัฒนางาน  มีการกลาวโทษรองเรียนในกลุมครูดวยกันเอง และกับผูบริหาร  การทํางานไม
ประสานกัน เปนตน (ประเสริฐ ธนาฤทธ์ิ, 2543:3) ดังน้ันบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดตอสถานศึกษา คือผูบริหารสถานศึกษา 
เน่ืองจากผูบริหารตองกําหนดเปาหมาย จัดโครงสรางการบริหาร กําหนดบุคคลเขารองรับงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ผูบริหารจึงตองใชเทคนิคในการสรางงาน กระตุนใหบุคคลในองคการเต็มใจทํางาน สราง
ความรวมมือ รวมใจ รวมตัดสินใจ สรางบรรยากาศในการทํางานรวมกัน และสรางความเปนกันเอง ทําใหเกิดความไววางใจ มีการ
ปฏิ สัมพันธ ตอ กัน ใหความช วย เห ลือ ซ่ึง กันและกัน อันนําไป สูบรรยากาศองค การแหงการปรึกษาหารือ   ทํา ให มี 
ความพอใจ  มีขวัญกําลังใจสูง และรูสึกผูกพันตอองคการ ซ่ึงสอดคลองกับเซอรจิโอวานนี (Sergiovanmi) อางถึงในจันทนา  ชุมทัพ, 
2548 : 2-3 ที่กลาววา ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองมีความสามารถในการประสานงานมีทักษะในการกระตุนใหครูเกิดความ
กระตือรือรนในการทํางาน สรางแนวคิดที่สอดคลองกัน และเปนการเพิ่มความสัมพันธระหวางบุคคลดวย บรรยากาศของการทํางาน
ในองคการเปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพขององคการ จึงเปนหนาที่ที่สําคัญยิ่งอยางหน่ึงของผูบริหารทุกองคการที่ควรใหความ
สนใจเปนพิเศษ คือ การสรางบรรยากาศองคการที่พึงประสงค หรือสรางบรรยากาศองคการใหเปนที่พึงพอใจของบุคลากรในองคการ 
(สวนีย  เดชรัตน ,2546 :2)  
 จากการศึกษาสภาพการทํางานของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี น้ัน 
พบวาประสบปญหา แตในปจจุบันสวนใหญบรรยากาศในองคการน้ันไมเปนอยางที่กลาวมาแลวขางตน จึงทําใหองคการน้ันเกิด
ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน รวมถึงการพัฒนาองคการที่ตนเองทํางานอยูน้ันไมมีความกาวหนา  

จากปญหาขางตนผูวิจัยปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่ รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบานโปง  จังหวัดราชบุรี  จึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับบรรยากาศองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี โดยคาดหวังวาขอคนพบที่ไดจากงานวิจัยน้ีจะสามารถนําไปบริหารจัดการ 
เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและเสริมสรางบรรยากาศของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น รวมถึงการสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันในสถานศึกษา   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีตามความคิดเห็นของ
พนักงานครูเทศบาล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี จําแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุร ี
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวิธีดําเนินวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. วิธีการสรางเครื่องมือ 
4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนพนักงานครูเทศบาลจังหวัดราชบุรี สายงานผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนที่

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 10 แหง จํานวน 457 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนผูบริหารสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา  26 คน และครูผูสอน 184 คน รวมทั้งส้ิน 210 คน ซ่ึงไดมาดวยวิธีการ ดังน้ี 
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 3. พนักงานครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของสถานศึกษาไมแตกตางกัน  โดยพนักงานครูที่มีการศึกษาระดับอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ

ของสถานศึกษาดวยคะแนนเฉล่ียมากที่สุด (  = 4.24) และคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยที่สุด คือ การศึกษาระดับปริญญาเอก 

( = 4.18) ระดับปริญญาตรี ( =4.08) ตามลําดับ 

4. พนักงานครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ที่ มีวิทยฐานะตางกัน มีความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการของสถานศึกษาไมแตกตางกัน โดยพนักงานครูที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ

สถานศึกษาดวยคะแนนเฉล่ียมากที่สุด (   = 4.37) และคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยที่สุด คือ วิทยฐานะ-ชํานาญการ  

( = 4.17) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ( =4.07) และไมมีวิทยฐานะ ( = 4.06) ตามลําดับ 

5. พนักงานครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความ
คิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสถานศึกษาไมแตกตางกัน โดยพนักงานครูที่มีประสบการณ 5-10 ป มีความคิดเห็นตอบรรยากาศ

องคการของสถานศึกษาดวยคะแนนเฉล่ียมากที่สุด (  = 4.18) และคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยที่สุด คือ ประสบการณในการ

ทํางานนอยกวา 5 ป ( = 4.14) และประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป ( =4.06) ตามลําดับ  

 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศองคการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดเทศบาลใน
จังหวัดราชบุรี 

ผลจากการสัมภาษณนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการสถานศึกษา และครู วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ รวมจํานวน 15 คน ผูวิจัยไดการวิเคราะหเน้ือหา โดยสรุปแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ดังน้ี 
 1.ดานการยอมรับนับถือ พบวา ควรมีการปฏิบัติตนที่เปนแบบอยางที่ดีและมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาในทุก ๆ ดาน  
ตรงตอเวลา รวมทั้งมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
 2.ดานการไววางใจ พบวา ควรมอบหมายงานและเปดโอกาสใหปฏิบัติงานตาง ๆ  ตองมีความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางาน 
รวมทั้งมีความขยันหม่ันเพียร มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ 
 3.ดานการมีขวัญกําลังใจสูง พบวา ควรใหคําชมเชยและสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา รวมทั้งพิจารณาความ
ดีความชอบของบุคลากรแตละคน  และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการศึกษาดูงานเพื่อเปนการพัฒนาตนเอง 
 4.ดานการมีโอกาสในการทํางาน พบวา ควรมีการประชุมในการจัดทํากิจกรรมของหนวยงาน เพื่อรวมกันแสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือการแกไขปญหาตาง ๆ รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน 
 5.ดานการเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเน่ือง พบวา  ควรมีการสงเสริมในการจัดทําผลงาน และจัดการนิเทศโดย
ใชรูปแบบการนิเทศการมีสวนรวม แบบเพื่อนชวยเพื่อน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินการทํางานภาวะความเปนผูนํา 
 6.ดานการผนึกกําลัง พบวา ควรจัดหาบุคลากรใหตรงกับสายงานและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ทั้งทางดานคุณวุฒิ วัยวุฒิ 
และประสบการณ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญมากขึ้น 
 7.ดานการปรับปรุงสถานศึกษา พบวา ควรนําผลการประเมินระดับโรงเรียน ทองถิ่น และประเทศมาวิเคราะหและหา
แนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน รวมทั้งการวางใจเปนกลาง 
 8.ดานการเอ้ืออาทรตอกัน พบวา ควรใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนา รวมทั้งการแกไขปญหาตาง ๆ โดยลด
ขั้นตอนในการแกไขปญหา  สรุปปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาดวยกัน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติได 
 

 ปญหาและอุปสรรค 
1  ดานการยอมรับนับถือ มีความขัดแยงภายในองคการในการแตงตั้งหัวหนางานที่ไมมีศักยภาพและไมมีการยอมรับซ่ึงกัน

และกันในการทํางานของการเปนผูนําของผูอ่ืน 
 2  ดานการไววางใจ สวนใหญไมมีปญหา 
 3  ดานการมีขวัญกําลังใจสูงน้ัน สวนใหญไมมีความเสมอภาคในการดูแลและเอาใจใส 
  

4  ดานการมีโอกาสในการทํางาน สวนใหญแสวงหาแตผลประโยชนและความสําเร็จในอํานาจ ทําใหการปฏิบัติงาน
โครงการตางๆ  ไมเปนที่พอใจ 

The 4rd NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 12 – 13 July 2012 
 

5 | “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 
 

     3. การวิเคราะหเปรียบเทียบบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี จําแนก
สถานภาพสวนบุคคล โดยใชสถิติดังน้ี 
   3.1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุมโดยใชการทดสอบที (t-test independent) 
  3.2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(one-way analysis of variance) หากพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 
     4.การวิเคราะหคําถามปลายเปด (open ended) และคําถามจากการสัมภาษณใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) นําเสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูใหขอมูล 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งส้ิน 210 คนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยเปนเพศหญิงรอยละ 84.30 เปนเพศชาย 
รอยละ 15.70  เม่ือพิจารณาจํานวนของกลุมตัวอยางตามอายุ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุในชวง 31-40 ปมากที่สุด รอยละ 
41.90 อายุ 50 ปขึ้นไป รอยละ 25.70  อายุ 41-50 ป รอยละ 24.80 และต่ํากวา 30 ปรอยละ 7.60  ระดับการศึกษาสวนใหญจบ
ปริญญาตรีรอยละ 79.00  ปริญญาโท 18.60 และอ่ืน ๆ รอยละ 2.40 โดยกลุมตัวอยางไมมีวิทยฐานะมากที่สุดรอยละ 35.70  วิทย
ฐานะชํานาญการรอยละ 34.80 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษรอยละ 27.10 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญรอยละ 2.40 และประสบการณ
ในการทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไปมากที่สุดรอยละ 61.00  5-10 ปรอยละ 31.90 และนอยกวา 5 ปรอยละ 7.10 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับบรรยากาศองคการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 

ผลการ วิ เคราะห ระดับบรรยากาศองค การของสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กัดเทศบาลในจังห วัดราชบุ รี  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดังน้ี คือ1) ดานความยอมรับนับถือ ซ่ึงพนักงานครู

เทศบาลจะแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ( = 4.39, S.D.= 0.57)   2) ดานความไววางใจ พนักงานครูเทศบาลจะ

เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน ( = 4.46, S.D.= 0.58)  3) ดานการมีขวัญกําลังใจสูงจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ     ( = 

4.34, S.D.= 0.55)  4) ดานการมีโอกาสในการทํางานจะแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ( = 4.38, S.D.= 0.50)  

5) ดานความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเน่ืองน้ันมีความกระตือรือรนที่จะเปล่ียนแปลงส่ิงตาง ๆ รอบตัวใหมีความกาวหนา

และทันสมัย ( = 4.21, S.D.= 0.60) 6) ดานการผนึกกําลังโดยสถานศึกษาของทานเปดโอกาสใหบุคลากรไดนําเสนอแนวคิดใหมๆ 

ในการทํางาน  ( = 4.21, S.D.= 0.78)  7) ดานการปรับปรุงสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไว ( = 4.05, S.D.= 0.61)  8) ดานความเอ้ืออาทรตอกันคือการปฏิบัติงานแทนเพื่อนรวมงานที่อยูระหวางเจ็บปวย

หรือติดราชการอ่ืนๆ  อยางเต็มใจ ( = 4.35, S.D.= 0.60)  และเม่ือเรียงลําดับบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรีจากดานที่มีระดับมากที่สุดไปหาระดับมากนอยที่สุด คือดานความเอ้ืออาทรตอกัน  ดานความไววางใจ
ดานการมีขวัญกําลังใจสูง  ดานการผนึกกําลัง  ดานความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางเตอเน่ือง ดานความยอมรับนับถือ  ดาน
การปรับปรุงสถานศึกษา และดานการมีโอกาสในการทํางาน 
 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองคการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี 
 ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศองคการ ดังน้ี 

 1. พนักงานครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการของสถานศึกษาไมแตกตางกัน  โดยเพศชายมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสถานศึกษามากที่สุด (  = 4.16) 

และรองลงมาคือเพศหญิง (  = 4.10) ตามลําดับ  

 2. พนักงานครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการของสถานศึกษาไมแตกตางกัน  โดยพนักงานครูอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของสถานศึกษามี

คะแนนเฉล่ียมากที่สุด คือ ( =4.23) และเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียมากไปหานอยที่สุด คืออายุ 41-50 ป และ50 ปขึ้นไป ( = 

4.02)  อายุต่ํากวา 30 ป ( = 3.97) ตามลําดับ  
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 5.ดานความเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเน่ือง ควรใหผูบริหารมีการสงเสริมในการจัดทําผลงาน และจัดการนิเทศ
โดยใชรูปแบบการนิเทศการมีสวนรวม แบบเพื่อนชวยเพื่อน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินการทํางานภาวะความเปนผูนํา 
 6.ดานการผนึกกําลัง ควรใหผูบริหารจัดหาบุคลากรที่ตรงกับสายงานและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ทั้งทางดานคุณวุฒิ 
วัยวุฒิ และประสบการณ 
 7.ดานการปรับปรุงสถานศึกษา ควรใหผูบริหารนําผลการประเมินระดับโรงเรียน ทองถิ่น และประเทศมาวิเคราะหและหา
แนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตอไป 
 8.ดานความเอ้ืออาทรตอกัน ควรใหผูบริหารและบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนา รวมทั้งการแกไขปญหาตาง ๆ 
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติได 
 
  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ของผูบริหารกับบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 
 2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลกระทบในการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดปญหาตอบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 
 3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นในการพัฒนาบรรยากาศองคการในสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับสภาพ
ปญหาปจจุบัน 
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     McGraw-Hill, 1983. 
 

The 4rd NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 12 – 13 July 2012 
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 5  ดานการเติบโตทางวิชาการและสังคมอยางตอเน่ืองยังขาดการวางแผนที่ดีและมีการจัดทําเอกสารแบบเกาโดยไมมีการ
เปล่ียนแปลง และไมมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทางดานวิชาการ 
 6 ดานการผนึกกําลังในการทํางาน สวนใหญที่พบคือจํานวนครูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนน้ันไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน จึง
ทําใหสงผลกระทบตอการเรียนการสอน รวมทั้งมีการแบงพรรคแบงพวกในการทํางานจึงทําใหไมมีความสามัคคีกัน 
 7 ดานการปรับปรุงสถานศึกษา คือหองเรียนและหองปฏิบัติการนอยเกินไปไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  รวมทั้งความ
ปลอดภัยของนักเรียนที่อยูบริเวณวัดไมมีรั้วก้ัน แตมีรถว่ิงเขา-ออกตลอดเวลา 
 8 ดานการเอ้ืออาทรตอกัน เปนการรวมกลุมทํากิจกรรมของบุคลากรที่ขาดปฏิสัมพันธตอกัน 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยบรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของ
พนักงานครูเทศบาล พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงขอคนพบที่ไดในครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของบุญเสริม  อบอุน 
(2547 : 88-89) ซ่ึงไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร ผลการวิจัยสรุปไดวา บรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร โดยภาพรวมอยูในระดับดี พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแตละแบบ กับ
บรรยากาศองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละมิติมีความสัมพันธกัน  นอกจากน้ีผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
พรพรรณ  ทรงสุหมัด (2547 : 65) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปแบบการนิเทศภายในกับบรรยากาศของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม ผลการวิจัยสรุปไดวา  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมมี
บรรยากาศองคการอยูในระดับดีทุกมิติ  ยกเวนมิติความรับผิดชอบ  ซ่ึงมีบรรยากาศองคการอยูในระดับไมคอยดี  สถานศึกษาขนาด
เล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญมีบรรยากาศองคการไมแตกตางกัน  สวนความสัมพันธระหวางรูปแบบการนิเทศภายในกับ
บรรยากาศองคการของสถานศึกษา พบวารูปแบบการนิเทศภายในแบบการเยี่ยมชั้นเรียนกับบรรยากาศองคการของสถานศึกษามิติ
การไดรับการยอมรับ มิติการสนับสนุน และมิติความยึดม่ันผูกพัน  มีความสัมพันธกันในทางบวกและงานวิจัยของสกุลรัตน  สมบูรณ
กุล (2546:บทคัดยอ) ไดศึกษาบรรยากาศองคการที่มีผลตอทัศนคติในอาชีพรับราชการของพนักงานเทศบาลนครราชสีมา พบวา 
บรรยากาศองคการประกอบดวย โครงสรางขององคการ กฎระเบียบขององคการ การไดรับสวัสดิการ ความผูกพันที่มีตอองคการ 
การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความพึงพอใจในงานอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง  ความคิดเห็นที่มีตอ
ทัศนคติในอาชีพรับราชการ อยูในระดับเหมาะสมปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา โครงสรางขององคการ กฎระเบียบของ
องคการ การไดรับสวัสดิการ ความผูกพันที่มีตอองคการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับทัศนคติใน
อาชีพรับราชการ และงานวิจัยของจันทนา  ชุมทัพ (2548:80-81) ไดศึกษาบรรยากาศองคการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบวา 1) บรรยากาศองคการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือ
เรียงลําดับบรรยากาศองคการในสถานศึกษาจากดานที่มีระดับมากที่สุดไปหาระดับนอยที่สุด คือ ดานการผนึกกําลัง  ดานความเอ้ือ
อาทรตอกัน ดานการมีขวัญสูง ดานความยอมรับนับถือ ดานความไววางใจ ดานการมีโอกาสในการทํางาน ดานความเติบโตทาง
วิชาการและสังคมอยางตอเน่ือง และดานการปรับปรุงสถานศึกษา ตามลําดับ และ 2) ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการใน
สถานศึกษาไมแตกตางกัน   
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

 1 ดานการยอมรับนับถือ ควรใหผูบริหารมีการปฏิบัติตนที่เปนแบบอยางที่ดีและการพัฒนาตนเองตลอดเวลาในทุก ๆ ดาน 
 2.ดานความไววางใจ ควรมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถเองแตละบุคคลและเปดโอกาสใหปฏิบัติงานตาง ๆ  ดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต รวมทั้งมีความขยันหม่ันเพียร ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
 3.ดานการมีขวัญกําลังใจสูง ควรใหผูบริหารชมเชยและสงเสริมการพัฒนาตนเอง โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร  รวมทั้ง
พิจารณาความดีความชอบ 
 4.ดานการมีโอกาสในการทํางาน  ควรใหผูบริหารกําหนดประชุมกิจกรรม/งานของหนวยงาน เพื่อรวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
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teachers, and 9 administrators of educational institutions. The research instruments were the questionnaires and 
interview inventory. The statistics used  in analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way analysis of variance, and content analysis .  
 The results showed that: 1)  The level of work competency development of the teachers  in overall, 
was at a high level. When each aspect was individually analyzed, the development of the core competency was 
higher than that of the field competency. 2) Teachers in different academic positions are different core and field 
competency development at the statistically significant level of .05. It was found that Expert teachers 
competency development to teachers Performance. Moreover, the teachers working at different sizes of the 
educational institutions had different field competency at the statistically significant level of .05. 3) The top 5 
problems and obstacles found in the work comprised the teachers’ lack of morale and commitment; having 
obscure working plans and operation methods; having too much work loads, causing lack of the time 
development to their highest potential; teaching subjects differently from their fields of study, causing lack of 
love and faith in teaching profession, and; lack of friendliness to students, causing them to lack of good role 
models. The top 5 guidelines for the teachers’ competency development were enhancing their morale by 
relating administrators and organizations; immediately recruiting new teachers for vacant positions; allowing 
teachers to teach in the fields they graduated; trainings for development of knowledge and curricula used in the 
instruction, and; unnecessary task reduction. 
 

Keyword:  competency  development , teacher , competency 
 
1. บทนํา 

ปจจุบัน สมรรถนะมีบทบาทและความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากรและองคกรทุกประเภท กลาวคือ ชวยสนับสนุน
วิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธขององคกรได รวมทั้งสามารถใชเปนกรอบในการสรางวัฒนธรรมองคกร และใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานดานทรัพยากรมนุษย เชน ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การพัฒนาฝกอบรม การเล่ือนระดับปรับตําแหนงงาน การ
โยกยายตําแหนงหนาที่งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารผลตอบแทน เปนตน มีการวิจัยพบวา ในโลกของธุรกิจ การ
พัฒนาคนเพื่อใหตามทันคูแขงตองใชการพัฒนาถึง 7 ป ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหทันใชเวลาเพียง 1 ปเทาน้ัน ดังน้ันการพัฒนา
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) เปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของครูตามความคิดเห็นของครูจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
ประสบการณการทํางาน  ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน  และ 3) เพื่อศึกษาปญหา/อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะของครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ครู 306 คน และผูบริหารสถานศึกษา 9 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่  รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที  
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 1)  การพัฒนาสมรรถนะของครูในภาพรวม ครูมีระดับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาครูมีระดับการพัฒนาสมรรถนะหลักสูงกวาสมรรถนะประจําสายงาน 2)  ครูที่มีตําแหนงแตกตางกันมีการพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูชํานาญการ (คศ.2) มีการพัฒนาสมรรถนะ
สูงกวาคร ู(คศ.1) และพบวาครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครู 5 อันดับแรกพบวาครูยังขาดขวัญกําลังใจ และความมุงม่ัน
ในการทํางาน  แผนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานยังไมชัดเจน มีภาระงานที่รับผิดชอบมาก ทําใหมีเวลาไมเพียงพอที่จะพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ครูสอนไมตรงสาขาวิชาที่จบทําใหขาดเทคนิคการสอนใหม ๆ ขาดความรักและศรัทธาในวิชาชีพและครู ขาด
ความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียนและขาดตนแบบที่ดีที่จะยึดเปนแบบอยาง สําหรับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 
5 อันดับแรก คือ ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของควรเสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงาน จัดหาครูลงตําแหนงที่วางทันที  จัดสรรครูให
มีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่สอน จัดอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูและหลักสูตรที่ใชจัดการเรียนการสอน  และลดภาระงานที่ไมจําเปนให
นอยลง  
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the basic education institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area office 
1; 2) compare the competency development of the teachers based on their views, regarding gender, age, 
education, work experience, position, and size of the educational institution, and; 3) examine problems, 
obstacles, and proposed guidelines for the competency development of the teachers. The samples were 306 
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 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ชุด คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
     ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถาม  จํานวน 1 ฉบับ  แบงออกเปน 3 ตอน  คือ 
          ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ซ่ึง
สอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนง และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 
          ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ  ซ่ึงประกอบดวยขอ
คําถามเก่ียวกับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน  จํานวน 11 ดาน  ไดแก  1) การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  2) การ
บริการที่ดี  3) การพัฒนาตนเอง  4) การทํางานเปนทีม  5) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  6) การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู  7) การพัฒนาผูเรียน  8) การบริหารจัดการชั้นเรียน 9) การวิเคราะห  สังเคราะห  และการวิจัยเพื่อการพัฒนา 10)  
ภาวะผูนําครู  11) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู จํานวน 97 ขอ  
     ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตนตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานของครูใน
สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 2 ขอ 
       ชุดที่ 2 เปนแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 6 ขอ 
   3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
     3.1  การดําเนินการเก่ียวกับแบบสอบถาม 
            1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  เพื่อนํามากําหนดโครงสรางและรูปแบบของคําถามในแบบสอบถาม 
            2)  สรางขอคําถามใหครอบคลุมนิยามของตัวแปรตาม  จากน้ันนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบใน
เบื้องตน  แลวนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา(content validity) โดยหาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) คัดเลือกขอที่มีคาตั้งแต 0.67 ขึ้น
ไป 
            3)  จัดทําแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา  แลวนําไปทดลองใช (try  out) กับ
ครูผูสอนโรงเรียนบานหนองงูเหลือม จํานวน 20 คน และโรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ จํานวน 10 คน รวมจํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเที่ยง 
(Reliability)  ไดคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงแบบแอลฟา ( - coefficient) เทากับ 0.98   

     3.2  การดําเนินการเก่ียวกับแบบสัมภาษณ 
      ขั้นที่ 1 ศึกษาจากผลการวิเคราะหการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จากแบบสอบถามที่มีคาเฉล่ียต่ําในแตละดาน แลวนํามากําหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณ  

   ขั้นที่ 2 สรางแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
   ขั้นที่ 3 นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหมีความสมบูรณ แลวเสนอสํานักงานบัณฑิตศึกษาขอความ
อนุเคราะหสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน 
   ขั้นที่ 4 สงหนังสือสํานักงานบัณฑิตศึกษาพรอมแบบสัมภาษณไปใหโรงเรียนกลุมตัวอยาง แลวนัดวันสัมภาษณดวย
ตัวเอง   
   4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
     4.1  การดําเนินการเก่ียวกับการเก็บแบบสอบถาม 
                  1) ผูวิจัยนําหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถึงหนวยงานตนสังกัด  เพื่อขอความ
อนุเคราะหเก็บขอมูลจากครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
            2) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปยังหนวยตนสังกัด เพื่อขอความอนุเคราะหในการสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
           3) ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปยังหนวยงานตนสังกัด  เพื่อขอความอนุเคราะหในการสัมภาษณผูบริหาร ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
     4.2  การดําเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ 
            ผูวิจัยนําหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เพื่อขอความอนุเคราะหไปยังผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จํานวน 9 คน เพื่อตอบแบบสัมภาษณ 
   5. การวิเคราะหขอมูล 
     ดําเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน  แลวนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวยคาสถิติ
ดังน้ี 

 

ตามแนวคิดดั้งเดิมเชื่อวาการพัฒนาบุคลากร  เปนส่ิงไมจําเปนสําหรับองคกร  ผูนําองคกรมีหนาที่เฉพาะแตเพียงบังคับบัญชาควบคุมให
พนักงานแตละคนปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ัง  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  ถาหากบุคคลใดตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถของตน
จะตองขวนขวายเอง  แตแนวคิดสมัยใหมเชื่อวาการพัฒนาบุคลากรเปนหนาที่สําคัญและจําเปนที่องคกรทุกองคกรจะตองกระทําอยาง
สมํ่าเสมอ  ถึงแมวาจะเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินการ  แตองคกรจะไดรับประโยชนมากกวาโดยมีเหตุสนับสนุน 2 ประการ  
ประการแรกถึงแมวาองคกรจะมีระบบการสรรหาคัดเลือกที่ดีพอ  ไดผูที่มีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม  ก็มิไดเปนหลักประกันวา
บุคคลน้ันจะสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ดรับมอบหมายไดในทันทีและตลอดไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือไดรับการเล่ือนตําแหนงหรือโอนยายไป
ปฏิบัติหนาที่อ่ืน  ยอมมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนอยางดีเสียกอน ประการที่สองในปจจุบันไดมีการคิดคน  และนําวิทยาการ
บริหารสมัยใหมมาใชในการบริหารงานดานตาง ๆ  อยางแพรหลาย  จึงเปนความจําเปนที่บุคคลทุกคนจะตองปรับปรุงตนเองใหมีความรู
ทันสมัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรที่ตองแขงขนักับผูอ่ืน  ยอมมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากรของตนใหมีความรูความสามารถ
ที่สูงขึ้นอยูเสมอ  ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒนน้ี ความเชื่อเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรมีแนวโนมสูงขึ้น  เพราะเปนชวงหัวเล้ียวหัวตอของการกาว
กระโดดสูความเจริญทางดานวิชาการและเทคโนโลยีอยางไรพรมแดน ซ่ึงองคกรตองดําเนินการแขงขันกับตางประเทศดวยการพัฒนา 
ตองดําเนินงานเฉพาะที่เฉพาะองคกร ไมมีการลอกเลียนแบบกัน ขึ้นอยูกับสถานการณที่องคกรน้ัน ๆ  มีความจําเปนและตองการพัฒนา
เรื่องอะไร  

การที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพถือวาเปนกุญแจสําคัญในการที่จะชวยใหการบริหารงานและการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี  
และเปนหนาที่ของหนวยงานทางการศึกษาที่ตองพัฒนาบุคลากร  จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย  และแผนการศึกษาแหงชาติ  
และเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โรงเรียนจึงตอง
เตรียมครู พัฒนาครูใหมีความรู  ความสามารถทันกับความเปล่ียนแปลง  แตละปจะมีครูใหม  ซ่ึงขาดประสบการณ ในการปฏิบัติงาน  
ขาดความรู  ความสามารถที่จัดประสบการณไดตามความตองการของผูเรียน  และครูที่ปฏิบัติงานเปนเวลานาน  ขาดความรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังน้ันโรงเรียนจึงตองจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร เน่ืองจากไดเกิดการขยายงานขึ้น (ธวัชชัย  ธารวิทยากุล, 2546: 2) 
[5] ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนมากสําหรับหนวยงานหรือสถานศึกษา  เพราะการพัฒนาบุคลากรทําให
คนเรามีความสัมพันธที่ดีเกิดความถูกตองระหวางบุคคล  ทําใหมีวิธีการทํางานที่ดี  จะทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากร  มีความ
เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย  หรืองานที่รับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและผลงานมีคุณภาพบรรลุตาม
จุดประสงคที่ตั้งไว 

 
 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม  เขต  1   
2.  เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
3.  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
 
วิธีดําเนินการ 
 การวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใน     
ปการศึกษา 2554 จําแนกเปนอําเภอได 3 อําเภอไดแกอําเภอเมืองนครปฐม 758 คน  อําเภอกําแพงแสน 529 คน และอําเภอดอนตูม  
201 คน รวมทั้งส้ิน 1,488 คน จากจํานวนโรงเรียน 128 แหง 
     กลุมตัวอยาง  ผูใหขอมูล มี 2 กลุม ประกอบดวย  กลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถาม  ไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 จํานวน 306 คน จําแนกตามสัดสวนเปน 
อําเภอเมืองนครปฐม 156 คน  อําเภอกําแพงแสน 109 คน  และอําเภอดอนตูม 41 คน  และกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบ
สัมภาษณ  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  อําเภอละ 3 คน  รวม 9 คน ทั้งน้ีไดคัดเลือกจากโรงเรียนที่การพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําสายงานของครูที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (best practice) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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รวมมือกับครอบครัว มีเปาหมายเพื่อยกระดับและเสริมสรางความรูของครูผูสอนในการประสานงานกับครอบครัวของเด็กโดยผานการ
อบรมทางออนไลน เพื่อครูผูสอนเพิ่มพูนความรูดานการประสานงานกับครอบครัวเด็ก มีความรู และเขาใจเก่ียวกับการรวมมือระหวางครู
และผูปกครองเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความบกพรอง เม่ือวัดระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผูสอนดานการบริการที่ดีแลวพบวาทุกตัวบงชี้
มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับมากที่สุด  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูมีความภาคภูมิใจ
ในเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ มีการรักษาสิทธิของตนเองไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน  
และสอดคลองกับสมนึก ล้ิมอารีย [9] ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 3  ผลการวิจัย พบวาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาดานจริยธรรมอยูในระดับสูงและยังสอดคลองกับเชาวนี 
นาโควงศ [10] ไดศึกษาถึงองคประกอบดานจรรยาบรรณ มีตัวบงชี้ประกอบดวย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยที่มีความบกพรอง 
ประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบและตรงตอเวลาในการปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ มีกิริยา วาจา สุภาพออนโยน 
ทํางานอยางมีหลักการและเหตุผลอยูบนความถูกตอง ปฏิบัติงานดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ใชชีวิตดวยความ
พอเพียง ความพยายามและไมยอทอตอการส่ังสอนใหศิษยที่มีความบกพรองเปนคนดี ดูแลเอาใจใสศิษยที่มีความบกพรองดวยความรัก 
ความเมตตา และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจากการวัดระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานดานจรรยาบรรณของครูผูสอนใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษพบวาครูผูสอนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกตัวบงชี้ แสดงวาครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษมี
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานซ่ึงเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา [11] จรรยาบรรณ
ครู 9 ขอ ที่ครูผูสอนทุกคนตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตัวบงชี้ที่มีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุดคือ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยที่มี
ความบกพรอง ผูเรียนที่มีความบกพรองประเภทตางๆ สวนมากเปนนักเรียนที่อยูโรงเรียนประจํา เวลาสวนมากจึงอยูกับครูผูสอน
มากกวาพอแมหรือญาติ ครูผูสอนจึงเปนทั้งพอแมและเพื่อนสําหรับนักเรียน การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจึงมีความสําคัญมาก 
สอดคลองกับศุภวรรณ พรหมจารีย [12] ที่ศึกษาวาผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครูจริยธรรม และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความเห็นวา การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี 
โดยรวมอยูในระดับมาก 7 ดาน เรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานที่ 1 รักและเมตตาศิษย ดานที่ 2 อบรมส่ังสอนศิษย ดาน
ที่ 3 ปฏิบัติตน เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย เม่ือวัดระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผูสอนดานจรรยาบรรณแลวพบวาตัวบงชี้ 
ปฏิบัติงานดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษมีระดับสมรรถนะการปฏิบัติสูงสุด แสดงวาครูผูสอนในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษมีความชื่นชม และเชื่อม่ันในอาชีพคร ูดวยตระหนักวาอาชีพครูมีเกียรติมีความสําคัญและจําเปนตอสังคม จึงปฏิบัติงานดวยความ
เต็มใจและภูมิใจในอาชีพ สอดคลองกับวิภาวี เวทวงค [13] ที่ไดศึกษาการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะของครูดีเดนสายงานการ
สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได 8 องคประกอบ คือ ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานคุณธรรมและจริยธรรมดานความเปน
ประชาธิปไตย ดานผลงานวิชาการ ดานการพัฒนางานและการชวยเหลือเพื่อนครูดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ และดานความรัก
และศรัทธาตอวิชาชีพครู 

ดานการทํางานเปนทีม  ครูมีการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับมาก  เหตุที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวาครูมีการพัฒนาในเรื่องการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ และเขารวมกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ ของโรงเรียนเม่ือมีโอกาส สอดคลองกับ  
มัณฑนา  ทิมมณี [7] ไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซ่ึงผลการวิจัยพบวาความ
ตองการการพัฒนาสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม โดยรวมอยูในระดับมาก  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  เชาวนี  นาโควงศ [10] ได
ขอสรุปวาองคประกอบดานการทํางานเปนทีม เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนลําดับที ่8 ตัวบงชี้ประกอบดวย ปฏิบัติงานดวยความ
จริงใจตอกันไมแบงเปนพรรคเปนฝาย สรางบรรยากาศในการทํางานที่เปนกันเอง ปรับตัวใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับ 
ปฏิบัติงานรวมกับผูบริหาร ครู อยางเปนกัลยาณมิตร รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน และรวมกับครูประจําชั้น ผูปกครอง ผูบริหาร 
นักการศึกษาพิเศษ หรือบุคคลอ่ืนๆที่มีความจําเปนสําหรับการใหความชวยเหลือ สงเสริมศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรอง ทุกตัว
บงชี้มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทั้งครูผูสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวม ตัวบงชี้ที่มีนํ้าหนัก
องคประกอบสูงสุดคือ ปฏิบัติงานดวยความจริงใจตอกันไมแบงเปนพรรคเปนฝายแตเม่ือวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานดานการทํางานเปน
ทีมของครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแลวกลับเปนตัวบงชี้ที่มีระดับการปฏิบัติงานอยูในลําดับที่ต่ําที่สุดขององคประกอบ ทั้งน้ีอาจเกิด
จากครูผูสอนยังไมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทํางานเปนทีมเทาที่ควร ดังน้ีผูบริหารจึงจําเปนตองมีการพัฒนา สงเสริมใหครูผูสอน
มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมีความจริงใจในการทํางานใหกันและกัน สอดคลองกับสุนารี สุระคาย [14] การพัฒนาครูผูสอนใหมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการทํางานเปนทีมมากขึ้น สงผลใหมีการพัฒนางานอยางเปนระบบเกิดความไววางใจและชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน มีบรรยากาศของการทํางานที่ดี  ยังสอดคลองกับพรทิพย พันธุมชัย [15] ไดศึกษาพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมและการสราง
ทีมงานของผูบริหารในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดศึกษาตามกรอบแนวคิด 12 องคประกอบดังน้ี มีจุดมุงหมายที่แจมชัด การเสริมสราง

 

1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) แลว 
นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

2. การวิเคราะหระดับการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 1 โดยการหาคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จําแนกสถานภาพสวนบุคคล โดยใชสถิติดังน้ี 
           3.1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานเพศ  วุฒิการศึกษา  ใชการทดสอบที (t-test independent) 
           3.2 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรดานอายุ ประสบการณการทํางาน  ตําแหนง  และขนาดโรงเรียน ใช
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Ways Analysis of Variance: ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวย วิธีของเชฟเฟ (Scheffé) 

4. การวิเคราะหคําถามปลายเปดเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตนตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานของคร ู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคําถามจากการสัมภาษณผูบริหาร
สถานศึกษา  ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) แลวนําเสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1  สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ไดดังน้ี 
 1. การพัฒนาสมรรถนะของครูในภาพรวม ครูมีระดับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาครูมีระดับการพัฒนาสมรรถนะหลักสูงกวาสมรรถนะประจําสายงาน 
 2. ครูที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน มีการพัฒนาสมรรถนะของครูไมแตกตางกัน สําหรับ
ครูที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
พบวาครูที่มีตําแหนงเปนครู คศ.1 มีการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานแตกตางกับครูที่มีตําแหนงเปนครู คศ.2 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบวาครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานที่แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายคูพบวามี 2 คูที่มีความแตกตางกันคือครูที่ปฏิบัตงิานในสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก
มีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันกับสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดกลางมีการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันกับสถานศึกษาที่มีขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                 3. จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูพบวาครูยังขาดขวัญกําลังใจและความมุงม่ันในการทํางาน  
แผนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานยังไมชัดเจน มีภาระงานที่รับผิดชอบมาก ทําใหมีเวลาไมเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ ครูสอนไมตรงสาขาวิชาที่จบทําใหขาดเทคนิคการสอนใหม ๆ ขาดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ขาดความเปนกัลยาณมิตร
ตอผูเรียนและขาดตนแบบที่ดีที่จะยึดเปนแบบอยาง และขาดความรูความชํานาญในการพัฒนาและใชส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี  
คอมพิวเตอร ขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ และส่ือการเรียนการสอน ขาดความรูความเขาใจในดานหลักสูตรและการวัดผลและ
ประเมินผลอยางถองแท   ครูยังจัดการเรียนรูแบบเกา  ครูมีภาระงานอ่ืนมากทําใหบริหารจัดการชั้นเรียนไดไมเต็มที่ ขาดความรู และ
ทักษะในการวิจัย และขาดความรวมมือจากผูปกครองในการรวมพัฒนาผูเรียน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. จากผลการวิจัยพบวา ระดับการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  โดยพบวาครูมีการพัฒนาสมรรถนะหลักใน
ดานการบริการที่ดี  อยูในระดับมากที่สุด  ทั้งน้ีพบวาครูมีการพัฒนาในเรื่องของการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนเพื่อประโยชนของสวนรวมเม่ือมี
โอกาส และเต็มใจและมีความสุขในการบริการแกผูรับบริการ สอดคลองกับบรรจง  ครอบบัวบาน [6]  ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
สมรรถนะหลักและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักดานการบริการที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชัยภูมิ  ผลการวิจัยพบวาสวนใหญมี
พฤติกรรมการใหบริการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับมัณฑนา  ทิมมณี [7]  ที่ไดศึกษาเรื่องความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู
โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาความตองการพัฒนาสมรรถนะของครูดานการบริการที่ดี  อยูในระดับมาก ยัง
สอดคลองกับคิม (Kim)อางถึงในทัศนีย วงษสมบูรณ [8] ไดศึกษาการเสริมสรางความรูและสมรรถนะของครูผูสอนเด็กพิเศษในการ
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ทิมมณี [7] ซ่ึงพบวาครูมีความตองการพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู รองลงมาคือ
การตรวจสอบส่ิงอํานวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมใชและปลอดภัยอยูเสมอ และการสงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน
และผูเรียนกับผูเรียน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ เชาวนี  นาโควงศ [10] ที่ศึกษาเรื่องสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผูสอนใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวาองคประกอบดานการบริหารจัดการชั้นเรียน มีตัว
บงชี้ประกอบดวย จัดมุมปาย  นิเทศหรือส่ือการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความบกพรอง จัดระบบสารสนเทศ  
หรือส่ือการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความบกพรอง จัดสภาพหองเรียนที่มีความเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความ
บกพรอง เปดโอกาสใหผูเรียนที่มีความบกพรองมีสวนรวมในการบริหารจัดการชั้นเรียน สรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหผอนคลายเปน
กันเอง กําหนดกฎ ระเบียบในชั้นเรียนใหเหมาะสมจากความคิดเห็นของผูเรียนที่มีความบกพรอง รับฟงความคิดเห็นของผูเรียนที่มีความ
บกพรอง สงเสริมการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ประชาสัมพันธ เผยแพรใหชุมชนและสังคมเขาใจและยอมรับผูเรียนที่มีความ
บกพรอง และประชุมและพบปะผูปกครองของผูเรียนที่มีความบกพรองใหเขาใจ และยอมรับความบกพรองผูเรียน ทุกตัวบงชี้มีระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

ดานการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู  ครูมีการพัฒนาสมรรถนะ  อยูในระดับมาก  ที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวา  
ครูมีการกําหนดผลการเรียนรูใหผูเรียนทราบ  มีการดําเนินการวัดผลการจัดการเรียนรูในทุกรายวิชา  และมีการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนตามสภาพจริง  ซ่ึงสอดคลองกับ มัณฑนา ทิมมณี  [7] ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  ครูโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  มี
ความตองการการพัฒนาสมรรถนะดานการออกแบบการเรียนรู  โดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับสันทัด  ศะศิวณิช [20] 
พบวาการออกแบบการเรียนรูเปนการออกแบบที่มีเปาหมายความเขาใจผูเรียน ผูออกแบบหรือผูสอน จึงตองคิดอยางนักประเมินผล 
ตระหนักถึงหลักฐานของความเขาใจใน 6 ดาน ที่ชัดเจนและลึกซ้ึง โดยผูเรียนสามารถอธิบาย แปลความในการนําไปประยุกตใชการ
ออกแบบการเรียนรูจึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการแสดงความสามารถ การนําเสนอมุมมองไดอยางหลากหลาย ไดแก 
ความสามารถในการอธิบาย ผูเรียนสามารถอธิบายดวยหลักการที่เปนเหตุเปนผลอยางเปนระบบ  

ดานการวิเคราะห  สังเคราะห  และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  ครูมีการพัฒนาสมรรถนะ อยูในระดับมาก  ที่เปนเชนน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ครูมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเพื่อกําหนดแนวทางการแกไข  มีการสํารวจปญหาเก่ียวกับนักเรียนที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาผูเรียน  มีการวิเคราะหจุดเดน  จุดดอย  อุปสรรคและโอกาสเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
และมีการรวบรวม จําแนก  จัดกลุม  สภาพปญหาของผูเรียน  สอดคลองกับ สุภัทรา  เอ้ือวงศ [21] ที่ไดกลาววาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูทําไดในหลายลักษณะ ซ่ึงผูสอนสามารถดําเนินการในลักษณะของการวิเคราะหวิจัยเพื่อสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาการจัดการ
เรียนการสอน หรือปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน เชน การศึกษาระดับเกรดเฉล่ียของนักศึกษา การศึกษาพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา สภาพปญหาในการสอนในวิชาการศึกษาทั่วไป ปญหาการใชส่ือการสอนในการสอนวิชา หรือการสังเคราะหหรือ
หาขอสรุปเก่ียวกับวิธีสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตางๆ โดยสรุปหรือสังเคราะหจากประสบการณตรง
ของผูสอน วิธีการสอนของอาจารยที่นักศึกษามีความพึงพอใจ เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิดของนักศึกษา 

ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  ครูมีการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับมากที่เปน
เชนน้ีแสดงใหเห็นวา  ครูใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆของชุมชน  และมีการวางแผนการสรางความสัมพันธที่ดีและความรวมมือกับชมุชน
ทุกภาคการศึกษา  สอดคลองกับ วุทธิศักดิ์  โภชนุกูล [22] ที่กลาววาการที่จะสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนน้ันจะตองทํา
ความเขาใจเก่ียวกับความรูความเขาใจของชุมชนที่มีตอการศึกษา และตองศึกษาบทบาทหนาที่ของโรงเรียนที่มีตอชุมชน ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนในอดีต ปจจุบัน รวมถึงปญหาอุปสรรคและเจตคติของชุมชนที่มีตอโรงเรียน  
 2. จากผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 พบวา ครูที่มีตําแหนงตางกัน  มีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  เม่ือทําการทดสอบคาเฉล่ียเปนรายคูพบวาครู คศ.1  มีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันกับครูคศ.2  ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลดานตําแหนงพบวา  ครูที่มี
ตําแหนง  ครู คศ.2 (ชํานาญการ) มีการพัฒนาสมรรถนะมากกวาครูผูชวย  ครู คศ.1 และครู คศ.3หรือสูงกวา (ครูชํานาญการพิเศษ หรือ
ครูเชี่ยวชาญ)  และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน  มีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายคูพบวามี 2 คูที่มีความแตกตางกันคือ ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กมีการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันกับครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ  และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง มีการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของทรงศักดิ์ ฝกทอง [23] ที่ได
ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

 

บรรยากาศที่เปนกันเอง การมีสวนรวมของสมาชิก การรับฟง การแสดงความไมเห็นดวยในลักษณะของผูที่เจริญแลว การลงประชามติ 
การส่ือสารกันอยางเปดเผย มีบทบาทหนาที่และการแจกจายงานที่แจมชัด มีการกระจายความเปนผูนํา ความสัมพันธกับภายนอก 
ประกอบดวยสมาชิกที่มีลักษณะหลากหลาย มีการประเมินตนเอง ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารเห็นวาพฤติกรรมการทํางานเปนทีมและ
การสรางทีมงานทั้ง 12 องคประกอบโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉล่ียมากไปนอย 3 อันดับแรก คือ มีบทบาทหนาที่และ การ
แจกจายงานที่แจมชัด การเสริมสรางบรรยากาศที่ดี และการส่ือสารกันอยางเปดเผย 

ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  ครูมีการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับมาก  ทั้งน้ีพบวา ครูมีการพัฒนาในเรื่อง ความ
มุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางเต็มความสามารถ ซึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ เชาวนี  นาโควงศ [10] กลาวไววาองคประกอบ 
ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ มีตัวบงชี้ประกอบดวย ทําปฏิทินการปฏิบัติงานของตนเอง ทําแฟมสะสมผลงานของตนเองอยางตอเน่ือง ประเมิน
การปฏิบัติงานของตนเองอยางสมํ่าเสมอ พัฒนาแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (IEP) และ แผนการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล (IIP) 
และเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนตอหนวยงานภายในและภายนอก ทุกตัวบงชี้มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทั้ง
ครูผูสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวม  และสอดคลองกับทัศนีย วงษสมบูรณ [8] ไดศึกษาถึงการศึกษาความตองการ
พัฒนาบุคลากรของขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา  อําเภอพนมสารคาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

ดานการพัฒนาตนเอง  ครูมีการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับมาก  ที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวา ครูมีความสนใจและกระตือรือรน
ที่จะเรียนรูในส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ  มีการเขารวมประชุม/สัมมนาหรือศึกษาดูงานดวยตนเองเพื่อศึกษาหาความรูที่เก่ียวของกับวิชาชีพ  
สอดคลองกับปองทิพย  เทพอารีย [16] ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน  กรุงเทพมหานคร   
โดยรวมพบวา  ครูมีความตองการในการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก  สอดคลองกับมนูญ ไชยทองศรี  [17] จากการศึกษาพบวาผูบริหาร
โรงเรียน  และครูผูสอน มีความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรดานการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก  

 ดานการพัฒนาผูเรียน  ครูมีการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับมาก  ที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวาครูมีการสอนโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียนและมีการ
พัฒนาในดานการสอดแทรกความเปนประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเปนไทยในการจัดการเรียนรู  ยังสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแกไข พ.ศ.2545 ซ่ึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชในการปองกัน แกปญหาและเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีกอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอการดําเนินชีวิตใน
ปจจุบันของบุคคล ทําใหเกิดความยุงยากซับซอนมากยิ่งขึ้น จําเปนตองปรับเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี และมีความสุข นอกจากน้ียังสอดคลองกับ วิไลลักษณ จุลเสริม [18] ที่ศึกษาการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู  ดานความมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  และดานการรายงานผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบโรงเรียนฮั่วเคี้ยว  
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย พบวาครูในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพและดานการรายงานผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบอยูในระดับที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

ดานภาวะผูนํา  ครูมีการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะครูใหเกียรติเพื่อนรวมงานและบุคคลอ่ืนและมีการ
พัฒนาในเรื่องของการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับพรทิพย พันธุมชัย [15] ไดศึกษาพฤติกรรมในการทํางาน
เปนทีม และการสรางทีมงานของผูบริหารในมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบวาการกระจายความเปนผูนํา ความสัมพันธกับภายนอก 
ประกอบดวยสมาชิกที่มีลักษณะหลากหลายอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ สุรีรัตน  พัฒนเธียร [19] กลาววา ภาวะผูนําครูน้ันเปน
การแสดงออกของครูในการรวมกันทํางานอยางรวมมือรวมพลังนําไปสูการเรียนรูรวมกัน การแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ตลอดจน
การมีความสัมพันธ และความเก่ียวของตางๆ ระหวางครูแตละบุคคลภายในสถานศึกษา รวมไปถึงความสามารถของครูในการนําทั้งการ
นําในหองเรียน การนํานอกหองเรียน และการนําครูคนอ่ืนๆ โดยปราศจากการใชอิทธิพลในการกระตุน ชักจูงเพื่ อนครูใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง มีความรับผิดชอบตอความตัดสินใจ และกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา เขารวมในการเรียนรูรวมกัน และใหความรวมมือ
รวมพลังในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมายรวม ภาวะผูนําครูที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะตองใหความสําคัญกับความ
เชื่อใจ การสนับสนุนและชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนอันดับแรก 

ดานการบริหารจัดการในชั้นเรียน ครูมีการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับมาก   ทั้งน้ีเปนเพราะวา ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนเปนสําคัญ เปนอันดับแรก  อันดับตอมามีการตรวจสอบส่ิงอํานวยความสะดวกในหองเรียนให
พรอมและปลอดภัยอยูเสมอและผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลงในชั้นเรียน ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับมัณฑนา    
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จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานของครูโดยผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครูผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครู 5 อันดับแรกพบวาครูยังขาดขวัญกําลังใจและความมุงม่ันในการทํางาน  
แผนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานยังไมชัดเจน มีภาระงานที่รับผิดชอบมาก ทําใหมีเวลาไมเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ ครูสอนไมตรงสาขาวิชาที่จบทําใหขาดเทคนิคการสอนใหม ๆ ขาดความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และครูขาดความเปน
กัลยาณมิตรตอผูเรียนและขาดตนแบบที่ดีที่จะยึดเปนแบบอยาง สําหรับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 5 อันดับ
แรก คือ ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของควรเสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงาน จัดหาครูลงตําแหนงที่วางทันที  จัดสรรครูใหมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับวิชาที่สอน จัดอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูและหลักสูตรที่ใชจัดการเรียนการสอน  และลดภาระงานที่ไมจําเปนให
นอยลง สอดคลองกับงานวิจัยของตวนโรสณา โตะนิเต [24] ไดศึกษาเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา พบวาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูยังขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช จากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีพบวาครูมีการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
สายงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหครูมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ดานการพัฒนาตนเอง สถานศึกษาควรวางแผนจัดเตรียม และบริการแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อใหครูสามารถศึกษา คนควา หาความรูทางวิชาการและวิชาชีพได ตลอดทั้งจัดใหมีการประชุม/สัมมนาหรือศึกษาดูงาน เปนตน 

2. ดานมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ควรใหครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความรู  ความสามารถตามมาตรฐานสากลในดาน 
การจัดการเรียนการสอน 

3. ดานการวิเคราะห  สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  ควรจัดใหมีการฝกอบรมเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 
4. ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  ควรมีการจัดฝกอบรมความรูเก่ียวกับหลักสูตรและการออกแบบการ 

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับครู  การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการผลิตส่ือและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความตองการพัฒนาสมรรถนะของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. ควรศึกษาวิธีการพัฒนาสมรรถนะตามความตองการของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของครูในเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษาในเขตนครปฐม หรือในเขตการศึกษาอ่ืน ๆ  
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2 | “75 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 
 

were 20, consisted of a school director, a deputy school director or person in charge of internal quality 
assurance, and18 teachers in the secondary school, by using group matching method; 60 respondents in 
total.The research instrument was a questionnaire concerning teacher competency according to the guide for 
teacher competency evaluation of the Office of Basic Education and the internal quality assurance according 
to the Standards of Internal Quality Assurance of the Ministry of Education. The statistics were frequency, 
percentage, the arithmetic mean, standard deviation, and Pearson's Product Moment Correlation. 
The results of the study were : 

1. The teacher competency of the Demonstration school in Nakhon Pathom province, overall and 
individually,  was found at the high level, ranking from the highest mean to the lowest mean were 1)core 
competency and 2)functional competency respectively.  

2. The internal quality assurance of the Demonstration schools in Nakorn Pathom province, overall 
and individually, was found at the high level, ranking from the highest mean to the lowest mean were  of the 
school in Nakhon Pathom province as a whole and specifically in the order of the arithmetic mean as 
follows.    1)Standard of school identity. 2)Standard promotion measures. 3)Standard of learner  quality . 
4)Standard of education and 5)Standard of social learning.  

3.The relationship between teacher competency and internal quality assurance of the Demonstration 
Schools in Nakhon Pathom province was found at .01 level of statistical significance. 
Keywords: Teacher  Completency / The Internal Quality Assurance 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยจะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อ
ทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่   ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห  รูจักแกปญหา  มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  รูจักเรียนรูดวยตนเอง  สามารถปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  มีจริยธรรม  คุณธรรม  รูจัก
พึ่งตนเอง  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ดวยเหตุน้ีจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
ไทย โดยเริ่มจากสถานศึกษาทุกแหงดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง   โดยการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาน้ันจะตองมีการ
ประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา อันจะเปนการสรางความม่ันใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อ
ทําใหเด็กไทยเปนคนดีมีความสามารถและมีความสุขจะไดชวยกันสรางสรรคสังคมใหมีสันติ มีส่ิงแวดลอมยั่งยืน  เศรษฐกิจม่ันคง 
สามารถรวมมือและแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ไดอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก  ในการดําเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ  ปจจุบัน  
“ครู”  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียน  ใหมีความเจริญกาวหนางอกงามดานสติปญญา  รางกาย  อารมณ  สังคม  และ
เปนผูเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียน ซ่ึงเปนการเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองมีประสิทธิภาพของสังคมในอนาคต การที่
ครูจะสอนไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันมีองคประกอบสนับสนุนหลายดาน   ซ่ึงจะตองพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูและ
ส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมมีผล กระทบถึงบทบาทและมาตรฐานความประพฤติของครู ซึ่งสอดคลอง
กับมาตรา 4 แหงพระราชบัญญติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545      ที่ใหความหมายวา 
ครูเปนบุคลากรวิชาชีพ    ซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีตางๆในสถานศึกษาทั้ง
รัฐและเอกชน   ในพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดนําเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาบัญญัติไวในหมวด 6  วาดวย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตมาตราที่ 47 ถึง มาตราที่ 51  ในมาตรา 48  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ   ไดกําหนดใหใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา      
และใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง    
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน      เพื่อนําไปพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  ที่ผานมาสถานศึกษาสวนใหญทําการ
ประเมินตนเองโดยไมเปนระบบ บุคลากรภายในไมไดมีสวนรวมในการประเมินผลและไมไดนําผลไปใชในการวางแผนบริหาร
เทาที่ควรจะเปน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้งระบบจากผลการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)    ไดใหความเห็นการประเมินของโรงเรียนสาธิต
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) สมรรถนะครูโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 2) การประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของของโรงเรียนสาธิตใน
จังหวัดนครปฐม ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 3 โรงเรียน ไดแก 1 )โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
2) โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  และ  3) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูใหขอมูลสําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยเลือก
ตัวอยางดวยวิธีจับคูประชากร (Group Matching) กําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 20 คนเทากัน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 
1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียนผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 1 คน  ครูผูปฏิบัติการสอนระดับมัธยมศึกษา 18 คน  รวมทั้งส้ิน 60 
คน โดย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะครูโดยศึกษาสมรรถนะครูตามคูมือการประเมินสมรรถนะครู  
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช คือ ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation).)และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (correlation coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตไดดังน้ี 1)ดานสมรรถนะหลักและ 2)ดานสมรรถนะประจําสายงาน 

2) การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   เรียง
ตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตไดดังน้ี    1)มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา       2)มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม     3)
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน    4)มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  และ 5)มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3) สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ: สมรรถนะครู / การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
Abstract 

The purposes of this research were to determine  1) the teacher  competency of the  Demonstration 
Schools in Nakhon Pathom province 2) the internal quality assurance of the Demonstration Schools in 
Nakhon Pathom province and  3) the relationship between teacher competency and quality assurance of the 
Demonstration Schools  in  Nakhon Pathom  province. The population  were  teachers  of  3  Demonstration  
Schools in Nakhon Pathom province. : 1) The Demonstration School of Silpakorn University, 2) Kasetsart 
University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Center for Educational Research and Development  
3) the Demonstration School of  Nakhon Pathom Rajabhat University. The respondents from each school 

สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายใน 
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บทคัดย่อ 

Abstract 
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2. สมรรถนะประจําสายงาน (functional competency) ประกอบดวย 6  สมรรถนะ คือ    1)  การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู   2) การพัฒนาผูเรียน  3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน         
5) ภาวะผูนําครู   6) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู  

การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพน้ันจําเปนตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินมาตรฐานการศึกษา เพื่อใหเกิด
กลไกในการตรวจสอบ และกระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษามีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ือ ง
ตลอดเวลา การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินมาตรฐานการศึกษาจึงเปนเรื่องที่มีนัยทั้งในเชิงความเปนเลิศทาง
การศึกษาและประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาที่ทุกฝายตองชวยกันพัฒนาอยางเต็มที่ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปน
กระบวนการหน่ึงของการพัฒนาระบบการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูปกครอง ชุมชนและสังคม วาการ
ดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเชื่อถือไดในผลผลิตทางการศึกษาและมีประสิทธิภาพตามจุดประสงคที่ สถานศึกษากําหนด
และความตองการของสังคม การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ   1)    เพื่อใหสถานศึกษา
ไดพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เก่ียวของ 2) เพื่อ ใหสังคมม่ันใจ
เก่ียวกับผลผลิตและบริการของสถานศึกษา     3) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตองและเหมาะสมตาม
ความเปนจริงตามภารกิจที่สถานศึกษาดําเนินการ 4) เพื่อใหขอมูลแกผูที่สนใจสมัครเขาศึกษาในสถานศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของ
นักเรียนและประชาชนทั่วไปเก่ียวกับการบริการ 5) เพื่อใหขอมูลแกผูปกครอง ผูจาง รัฐบาลเก่ียวกับกลไกในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตลอดถึงสวนงานในสังกัด 6) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดการศึกษาแกประชาชน โดยเฉพาะการนําเงิน
ภาษีอากรของประชาชนมาใช  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 5 มาตรฐาน คือ  ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรียน  ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู      ดานที่ 4 มาตรฐาน
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ตือ โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม จํานวน 3 แหง ไดแก 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  2) โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา   และ   3) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

2.ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลสําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก  บุคลากรของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม ที่เปนประชากร โดยเลือกตัวอยาง

ดวยวิธีจับคูประชากร (Group Matching) แลวกําหนดผูใหขอมูลในแตละโรงเรียนใหทีจํานวน 20 คนเทากัน ประกอบดวย   
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  รองผูอํานวยการโรงเรียนผูดูแลงานประกันคุณภาพ 1 คน  ครูผูปฏิบัติการสอนระดับมัธยมศึกษา 18 
คนรวมทั้งส้ิน 3 โรงเรียน จํานวน 60 คน 

3.ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ

ในการทํางาน และประสบการณทํางานในตําแหนงหนาที ่
3.2. ตัวแปรตน (Xtot) เปนตัวแปรที่เก่ียวของกับสมรรถนะครูหมายถึง  ความสามารถของครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัด

นครปฐม     ที่ทํางานรวมกันจนสามารถทําใหเกิดผลที่ประเมินได โดยศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะครูตามคูมือการประเมินสมรรถนะครู    
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน 

3.3. ตัวแปรตาม (Ytot)     เปนตัวแปรที่เก่ียวของกับประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิต ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายใน  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 5 มาตรฐาน คือ  ดานที่ 1 
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

4.สถิติที่ใชในการวิจัย   
4.1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในดาน เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณในการ

ทํางานและประสบการณการทํางาน ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร        และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   รอบที่สอง 2549 – 2553  ในมาตรฐานที่ 9 ครู มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดผลระดับพอใช และดร.รุง แกวแดง ได
กลาวไวในหนังสือปฏิวัติการศึกษาไทย พอสรุปไดวา เกียรติภูมิของครูน้ันตกต่ําเพราะมีสาเหตุมาจาก 1) การลดความสําคัญในการ
ประกอบอาชีพครู คนที่เรียนครูไมไดตั้งใจที่จะเปนอยางแทจริง เพราะมักจะเลือกเรียนเปนอันดับทาย ๆ จึงมักไดยินวาไมรูจะเรียน
อะไรแลวมาเลือกเรียนครู  2) ขาดการพัฒนาตนเอง ครูสวนใหญไมไดพัฒนาตนเอง หลังจากจบจากสถาบันฝกหัดครูไปแลว ตัวครู
เองไมคอยสนใจศึกษาตอยอดความรูเพิ่มเติม ความรูสวนใหญจึงเปนความรูที่ไดจากการฝกประสบการณในสถาบันฝกหัดครูมาจึงทํา
ใหไมทันตอการเปล่ียนแปลงของวิทยาการใหมๆ ที่เกิดขึ้น ในปจจุบันที่คอนขางรวดเร็ว  3) ขาดการวิจัยและพัฒนาตนเอง ศาสตรใน
สาขาการศึกษามีการวิจัยและพัฒนามีนอย เม่ือเทียบกับวงการอ่ืนๆ เชน วงการแพทยสารสนเทศ วงการวิศวกรรม ฯลฯ  งานวิจัย
นอย แตไมนิยมสนใจที่จะนํามามาปรับขยายผลกับนักเรียนของตน  4) คาตอบแทนไมสมดุลกับคาครองชีพ ในภาวะที่สังคมนิยมวัตถุ
มากขึ้น คาครองชีพสูงขึ้นรายไดของครูมาจากทางเดียว จึงทําใหครู จํานวนหน่ึงเปนหน้ีสินจนกลายเปนปญหาระดับชาติให
ความสําคัญกับสายงานบริหารการศึกษา โอกาส และความกาวหนา มีความกาวหนานอยกวาตําแหนงในสายการบริหาร จึงทําใหครู
ที่เกงตองการเขาสูตําแหนงในสายบริหารมากขึ้น  6) ขาดเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตรกําหนดใหครูตองสอนตามจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม และวางระเบียบไวเขมงวด ทําใหมองวาครูสอนไมเปน ไมมีความคิดสรางสรรค ตองมีกรอบไวควบคุม เปนเหตุใหขาด
เสรีภาพทางการสอนของครู  7) ขาดการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และสภาพของชุมชน ครูที่ทําหนาที่สอนในโรงเรียนสวนหน่ึง
ไมใชคนในพื้นที่ จึงไมเขาในวัฒนธรรม ความสําคัญของประเพณีทองถิ่นซ่ึงเด็กไดรับการปลูกฝงจากชุมชน จึงทําใหครูไมเขาใจ
พฤติกรรมบางอยางของเด็กไดอยางลึกซ้ึง นอกจากน้ียังเกิดปญหาสําหรับครูที่ตองการยายกลับภูมิลําเนา ยายติดตามคูสมรส จึงทํา
ใหขาดความตอเน่ืองในการเรียนรูของผูเรียน   สถานศึกษา 8) ขาดการทํางานเชิงรุก ถนัดในการตั้งรับมากกวา ชุมชนกับโรงเรียน
ไมไดรวมกันพัฒนาการศึกษารวมกันอยางจริงจัง การดําเนินการศึกษาผูปกครองไมคอยไดมีสวนรวมทําใหขาดการยอมรับจากชุมชน
เพราะไมมีสวนรวมตั้งแตเริ่มแรก  จากเหตุผลดังกลาวขางตน   ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรคนหน่ึงของโรงเรียนมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สาธิต  เพื่อผลักดันใหโรงเรียนสาธิตไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น บุคลากรมีความพึงพอใจ  สามารถตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนและผูเก่ียวของ ผูวิจัยจึงไดดําเนินทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัด
นครปฐม  เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อทราบสมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อทราบระดับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 
3. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (competency) เกิดขึ้นใน ชวงตนของศตวรรษที่ 19 

(1970)  โดยนักวิชาการชื่อแมคเคลแลนด (McClelland)  นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาวารด (Harvard)  ที่อธิบายไววา 
สมรรถนะเปนคุณลักษณะของบุคคลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  ความรู  (knowledge)  ทักษะ (skills)    
ความสามารถ (ability)  และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการทํางาน (other characteristics) และเปนคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่ทําใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานที่โดดเดนกวาคนอ่ืนๆ   ในสถานการณที่หลากหลาย ซ่ึงเกิดจากแรงผลักดัน
เบื้องลึก (motives)  อุปนิสัย (traits)  ภาพลักษณภายใน (self-image)  และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม (social role) ที่แตกตาง
กันทําใหแสดงพฤติกรรมการทํางานที่ตางกันซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม
ภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  โดยสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (standard for success)  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอความสําเร็จของสวน
ราชการ โดยสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของครูผูสอน   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สมรรถนะครู   สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน  ดังน้ี 

1. สมรรถนะหลัก (core competency)  ประกอบดวย 5 สมรรถนะ  คือ  1) การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน   2) 
การบริการที่ดี   3) การพัฒนาตนเอง   4) การทํางานเปนทีม  5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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ตอนที่ 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม  
                                    สมรรถนะคร ู
 
การประกันคุณภาพภายใน 

สมรรถนะหลัก
(X1) 

สมรรถนะประจํา
สายงาน(X2) 

รวมสมรรถนะ
(Xtot) 

ดานคุณภาพผูเรียน(Y1) .354** .514** .470** 
ดานการจัดการศึกษา(Y2) .349** .448** .428** 
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู(Y3) .221 .413** .349** 
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา(Y4) .255* .262* .274* 
ดานมาตรการสงเสริม  (Y5) .153   .124   .144   
รวมการประกันคุณภาพภายใน(Ytot) .380** .515** .482** 

ตารางที่ 3:ระดับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 
สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยูใน

ระดับปานกลาง (rxy = .482 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ความสัมพันธในภาพรวมของสมรรถนะครู  (Xtot)  กับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 5 

มาตรฐาน พบวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง คือ   ดานคุณภาพผูเรียน (Y1)   (rxy = .470)  ดานการจัดการศึกษา  (Y2)  
(rxy = .428)  และความสัมพันธกันในระดับนอยดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู(Y3) (rxy = .349 )  ความสัมพันธกันในระดับปาน
กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอัตลักษณของสถานศึกษา (Y4)    (rxy = .274 ) มีความสัมพันธกันในระดับนอย  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานมาตรการสงเสริม  (Y5) (rxy = .144 ) ไมมีความสัมพันธ  ความสัมพันธระหวาง
สมรรถนะครู เปนรายดาน (X1 และX2) กับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในภาพรวม (Ytot) พบวามีความสัมพันธกันอยูในระดับ
ปานกลางทั้งสองสมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก(X1) (rxy = .380 ) และ สมรรถนะประจําสายงาน (X2) (rxy = .515 ) ความสัมพันธ
ระหวางมาตรการสงเสริม  (Y5) ไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะครูดานใดๆเลยทั้ง สมรรถนะหลัก (X1) สมรรถนะประจําสายงาน (X2) 
และ ภาพรวมของสมรรถนะ (Xtot) 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก     ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  มะหดี   มะดือราแว  ที่
พบวา ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานี มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวน ดานการจัดการเรียนรูและดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาครูในยุคปจจุบัน  มีความสามารถในการปรับพฤติกรรม ศึกษาคนควา เพิ่มพูนความรูทักษะ  ของแต
ละบุคคลในองคกรไดดีขึ้นกวาเดิม เพื่อใหการปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพสูงสุด   ตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่วางแผนไว   ซ่ึง
นอกเหนือจากความสามารถพื้นฐานที่ทุกคนควรมีเหมือนกันหมดแลว     ครูยังมีความสามารถที่โดดเดนนอกเหนือจากงานในหนาที่
ที่กําหนดไว  ครูมีบทบาทในการดําเนินงานของโรงเรียนมากขึ้น มิใชการจัดการเรียนการสอนเพียงอยางเดียว      ผลการวิจัยพบวา
สมรรถนะหลักมีคามัชฌิมเลขคณิตใกลเคียงกับสมรรถนะประจําสายงาน    อาจเน่ืองจากสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสาย
งานเปนสมรรถนะที่จําเปนตอการทํางาน   การจัดการเรียนการสอนของครูโดยทั่วไป และการพัฒนาตนเอง  ตรงกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 7 มาตราที่ 52 วา ใหกระทรวงกํากับ และประสานใหสถาบันผลิต และพัฒนาครูฯ  มีความ
พรอมในการพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเน่ือง   การจัดการเรียนการสอนของครูโดยทั่วไป  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของสมรรถนะ
ประจําสายงานรายดานพบวา   อยูในระดับมากทุกดาน แสดงใหเห็นวา ครูมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมาก มีการจัดการชั้นเรียน  
มีจิตวิทยาการสอนที่ดีขึ้น มีบทบาทในการดําเนินงานของโรงเรียนมากขึ้น  ครูที่สามารถทําการสอนไดอยางดี ตองรูจักจิตวิทยา  รูวิธี
สอน   รูส่ิงตางๆ  ที่เก่ียวกับการสอน  สามารถปกครอง แนะนําและอบรม ลูกศิษยไดมีความสามารถในการทํากิจกรรมของโรงเรียน
ได      มีความสามารถในการติดตอกับคนในชุมชนได สามารถเปนครูชั้นอาชีพได คือสามารถที่จะกลาวอธิบาย โตเถียง และเขียน 
เก่ียวกับอาชีพ จัดทําแผนการวิจัย    และดําเนินกระบวนการวิจัย  อยางเปนระบบตามแผนดําเนินการวิจัยที่กําหนดไว ไดระดับปาน
กลางจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหปราชญชาวบานหรือภูมิปญญาในทองถิ่น 
 2. ผลการวิจัยพบวาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยูในระดับ   แสดงใหเห็น
วาครูมองเห็นถึงประโยชนและความจําเปนของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาซ่ึงเปนกระบวนการตรวจสอบหรือการ
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4.2. การวิเคราะหระดับสมรรถนะครูใชมัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation ) 

4.3. การวิเคราะหระดับการประกันคุณภาพภายในใชมัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation ) สําหรับการวิเคราะหสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 
คาเฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล ตกอยูในชวงคาเฉล่ียใด กําหนดเกณฑในการแปลความหมายตาม
แนวคิดของเบสท (Best)  

4.4 การวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในนํามาหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
โดยใชสถิติสหสัมพันธ(correlation coefficient) ของเพียรสัน (Pearson's Product Moment Correlation)  
สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งส้ิน 60 คนโดยภาพรวมสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 56.67 สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศชาย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 43.33  ดานอายุพบวา
มีอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป มากที่สุด  จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ  35.00 รองลงมามีจํานวนใกลเคียงกัน มีอายุอยูระหวาง 20 
– 30 ป จํานวน14 คน คิดเปนรอยละ 23.33 สวนอายุ 51 ขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 21.67 และอายุระหวาง 31 – 40 
ป มีนอยที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ ดานการศึกษาพบวามีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 
34 คน คิดเปนรอยละ 56.67    รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 21  คน  คิดเปนรอยละ  35.00 และปริญญาเอก
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลําดับ ดานประสบการณทํางานในตําแหนงหนาที่  พบวามีประสบการณทํางานนอยกวา 10  
ป มากที่สุดจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมามีสัดสวนใกลเคียงกันคือ อยูระหวาง 10 – 20 ป จํานวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 35.00 สวนประสบการณทํางานอยูระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ  15.00   และประสบการณทํางาน
มากกวา  30   ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ  10.00 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับสมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 
สมรรถนะครู X  S.D. ระดับ 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ( X1)    4.25 .65 มาก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ( X2)    4.04 .49 มาก 

รวม( Xtot) 4.14 .44 มาก 
ตารางที่ 1:ระดับสมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 

สมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Xtot)   ( X  = 4.14,  S.D. =  .44)  
และเม่ือแยกพิจารณาตัวแปรรายดาน  พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี 1) สมรรถนะหลัก ( X1)   
( X  = 4.25 , S.D. =  .65)  และ 2) สมรรถนะประจําสายงาน ( X2) ( X  = 4.04 , S.D. = .49) 

ตอนที่ 3 วิเคราะหระดับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม  
 การประกันคุณภาพภายใน  X  S.D. ระดับ 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Y1) 4.08 .44 มาก 
2.  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา (Y2)   4.02 .43 มาก 
3.  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y3) 3.83 .78 มาก 
4.  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (Y4) 4.29 .64 มาก 
5.  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (Y5) 4.21 .61 มาก 

รวม(Ytot) 4.05 .40 มาก 
ตารางที่ 2:ระดับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 

ระดับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม         (Ytot)   พบวาอยูในระดับมาก 
( X  = 4.05, S.D. = .40) เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยได
ดังน้ี มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (Y4)  ( X  =4.29, S.D. = .64)  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (Y5)   ( X =4.21 , 
S.D. = .61)  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Y1)  ( X   =  4.08, S.D. = .44)  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  (Y2)  ( X = 4.02, 
S.D. = .43 )  และ   มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y3) ( X  =3.83, S.D. = .78)  มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด    
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แตกตางกัน     มีการทํางานที่ไมเหมือนกันทําใหสมรรถนะครูของโรงเรียนไมเทากัน แตสมรรถนะครูเปนการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันของบุคลากรในโรงเรียน      โดยสมรรถนะครูมีความสําคัญและมีความชัดเจนมากขึ้น  ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   ความสามารถในดานการจัดการ เทคนิค และวิธีการตางๆ รวมถึงการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในใหกับโรงเรียน 
และครูก็ควรที่จะเพิ่มพูนความรู  ความสามารถในทักษะดังกลาวดวย แตการประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนเปน
ระบบเปนการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบทั่วทั้งองคกร   โดยทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบ
หลักของระบบการจัดการศึกษาดําเนินการ  เพื่อมุงสูเปาหมายที่กําหนดรวมกัน คือประสิทธิผลของโรงเรียน ไดแก ผูเรียนทุกคนมี 
คุณภาพ ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น  และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น   ตลอดจนสามารถสรางโอกาสในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามความเหมาะสมกับสถานการณที่ประสบอยู ซ่ึงสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสัมพันธของสมรรถนะหลักกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดยแบงเปนดาน
ยอย ๆ  ดังน้ี ดานคุณภาพผูเรียน  และ ดานการจัดการศึกษา โดยภาพรวมความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ดานอัตลักษณของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมความสัมพันธอยูในระดับนอย      และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู และดานมาตรการสงเสริม (rxy = 
.153) ไมมีความสัมพันธกัน         ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกานนท อินทปญญา เรื่องการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  พบวาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลางมี 2 ขออยูในระดับมาก คือ การเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพ 
และศึกษาเอกสาร ตํารา และส่ือตาง ๆ ตามลําดับ  แสดงใหเห็นถึงสมรรถนะหลักสัมพันธกับการประกันคุณภาพภายในอยูในระดีบ
ปานกลางและนอย     รวมถึงบางมาตรการไมมีความสัมพันธ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครูเกงแตดานการเรียนการสอน  แตการ
จัดการของโรงเรียนยังไมดีพอ    การรวมมือของครูและชุมชนยังไมมีมากนัก ครูยังไมเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน  
ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานทําแตเฉพาะงานของตนเอง การปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพนอย   ครูไมคอยเขารับการอบรม
หรือโรงเรียนไมสนับสนุนใหครูไดเขาการอบรมบางครั้งการอบรมบางชวงไมเหมาะสมกับเวลาการเรียนการสอน ครูไมคอยสัมพันธอัน
ดีกับเพื่อนครู แตครูประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และครูเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียนและสังคมเพื่อสรางความศรัทธาในวิชาชีพครูเปนอยางดีอาจเน่ืองมาจากครูภูมิใจในการเปนครูของโรงเรียนสาธิต  

ความสัมพันธของสมรรถนะประจําสายงานกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดย
แบงเปนดานยอย  ๆ  ดังน้ี ดานคุณภาพผูเรียน และ ดานการจัดการศึกษา  และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  โดยภาพรวม
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ดานอัตลักษณของสถานศึกษา โดยภาพรวมความสัมพันธอยูในระดับนอย  และ ดานมาตรการสงเสริม  
ไมมีความสัมพันธกันอาจเปนเพราะ แสดงใหเห็นวา ครูเอาใจใสเด็กนักเรียน  ชวยเหลือเด็กนักเรียนไดตลอดเวลา ครูทุมเทกับกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียนที่เก่ียวกับนักเรียน ครูเสียสละใหกับการทํางานในดานตาง ๆ ครูแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมี
คุณภาพ สามารถพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูของตนเองได  จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได ครูมุงเนนการเรียนรู 
และการพัฒนาวิชาชีพใหกับเด็กนักเรียนเพราะสวนมากโรงเรียนสาธิตจะเนนเรียนและทํากิจกรรมรวมกัน ครูมีความเปนครูสูงทําใหครู
มีการกํากับดูแลชั้นเรียน สรางวินัยเชิงบวก  รายชั้น รายวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนรู ครูเนนระเบียบวินัยของการทํางาน ความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครูสามารถปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม แตการเรียนรูที่ใหปราชญชาวบานหรือภูมิปญญาในทองถิ่นและการสราง
เครือขายความรวมมือระหวางครู  ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆยังนอยอยู ครูจัดทําแผนการวิจัย และดําเนินกระบวนการวิจัยยัง
นอยและมีความเห็นแตกตางกันมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธัญญา สมานวงศเรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของผูบริหาร
ที่สงผลตอการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ซ่ึงหมายความวา 
ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  พัฒนาแผนงาน
ขององคกรใหสามารถ ปฏิบัติไดเกิดผลจริง แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  เปนผูนําและสรางผูนํา  และมุงม่ันพัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ  สามารถทํานายการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม  ไดรอยละ 56.70 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลวเทากับ 0.558 มีความคลาด
เคล่ือนมาตรฐานในการทํานายเทากับ 0.39971 

สวนดานมาตรการสง เสริมไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะครู สมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจําสายงาน  
ความสัมพันธอยูในระดับนอย ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของพิเชษฐ วายุวรรธนะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่วาสรุปผลการวิเคราะห
ขอมูล การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดานการรายงานคณุภาพการศึกษาประจําปและการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
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ประเมิน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน ซ่ึงจะเปนการสรางความม่ันใจใหผูรับบริการการศึกษา ทั้งยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาที่ดอยคุณภาพและ
สรางสรรคการศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  พิเชษฐ    วายุวรรธนะ   เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ทั้งในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และสริต วิจิตรโชติ การ
จัดระบบสารสนเทศ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูใน  ระดับมาก  2  ดาน  คือ  การออกแบบระบบและการเตรียมการ  สวน
ดานการปฏิบัติตามระบบและดานการกํากับติดตามและประเมินผลอยูระดับปานกลาง 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา  ที่มีความโดด
เดนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา  เปนมาตรฐานที่โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมทั้ง  3  แหงตางมีจุดเนนเปนอัตลักษณของ
ตนเอง และจัดการศึกษาเนนตามจุดเนนของตนเอง  การกําหนดอัตลักษณของสถานศึกษาองคการใหชัดเจนจะทําใหเกิดประสิทธิผล
ในการบริหาร  เน่ืองจากอัตลักษณของสถานศึกษาบอกทัศนคติและภาพรวมของสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของลัดดา  
ทองสกุลพบวาสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เม่ือพิจารณาเปนองคประกอบ
พบวา การประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก 2 องคประกอบ  ไดแก  องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินงาน และองคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม  สวนองคประกอบอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับ  จุฑาทิพย    บุญเปล่ียน   ไดทําการวิจัย
เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สัมพันธกับการดําเนินงานของโรงเรียนในฝน   ผลการ วิจัยพบวา  พันธกิจและกลยุทธมีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก  เน่ืองมาจากสถานศึกษาจัดโครงการตางๆ จุดเนนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยพยายามใช
ศักยภาพของสถานศึกษาอยางคุมคา  ประหยัดและมีประสิทธิภาพ มาตรฐานน้ี โรงเรียนสาธิตมีพันธกิจและกลยุทธ รวมถึงมีการ
ดําเนินการอยูในระดับมาก  สาเหตุที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ  การกําหนดพันธกิจองคการใหชัดเจนจะทําใหเกิดประสิทธิผลในการ
บริหาร  เน่ืองจากพันธกิจบอกลงทัศนคติและภาพรวม  สวนกลยุทธ  (strategy)  เปนแผนดําเนินการตามพันธกิจเพื่อใหประสบ
ผลสําเร็จดามเปาหมายและวัดถุประสงค เปนการกําหนดทิศทางและขอบขายขององคการในชวงเวลาหนี่งเปนความสําเรีจหรือ
เปนประโยชนตอการเปล่ียนแปลง  

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โรงเรียนสาธิตมุงประสงคถึงผูเรียนทุกคนตองไดรับการศึกษา
ที่มีศักยภาพ  สามารถพัฒนาความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนด มีการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน การทํางานเปนทีม มีการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมตาง ๆของโรงเรียนตามความสมัครใจ  แตยังขาดการสนับสนุน
ใหผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม รวมถึงการมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ      

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ พิเชษฐ วายุวรรธนะทําวิจัยในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี  เขต  1 พบวาการประเมินคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก เน่ืองมาจากโรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนที่เนนการศึกษา
คูกับการทํากิจกรรมรวมถึงการดูแลนักเรียนอยางดี มีความภูมิใจที่ไดทํางานเปนครูในโรงเรียนสาธิต ทําใหครูโรงเรียนสาธิตมี
พฤติกรรมดังน้ี 1)  ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค  2) ครู
จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถและ  3)  ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และ
เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด     มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
( X  = 3.83, S.D. = .78)  มาตรฐานน้ีมีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุดในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม  
อาจเปนเพราะสถานศึกษามี  แหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    หรือมหาวิทยาลัย   เชนหองสมุดของมหาวิทยาลัย  
หองปฏิบัติการตาง ๆ  และบุคลากรผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ดังน้ันโรงเรียนสาธิตจึงมีแหลงเรียนรูมาก  สถานศึกษาแตละแหง
มีการดําเนินงานและบริหารแตกตางกันเชน บางแหงมีอาจารยประจํา บางแหงใชอาจารยจากคณะ/จากมหาวิทยาลัย  โรงเรียนจึงไม
มีการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูเพิ่มเติม 

3. ผลการวิจัยสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธกัน     
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและนอย       ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการศึกษา และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01      สวนดานอัตลักษณของสถานศึกษา   มีความสัมพันธ
กันในระดับนอย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานมาตรการสงเสริม ไมมีความสัมพันธ  สอดคลองงานวิจัยของกับนิภา
รัตน ปอสีลา เรื่องวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง    แสดงใหเห็นวา ศักยภาพของแตละโรงเรียนมีความ
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การศึกษา สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม  อาจเปนเพราะเน่ืองจากโรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายนั้น เกิดจากครูไม มี
ความเปนอันหน่ึงเดียวกันทําใหการจัดกิจกรรม ตางคนตางทํากิจกรรมของตนเอง และครูมีความเห็นที่แตกตางของการจัดกิจกรรม
บางกรณีไมเห็นความสําคัญ  บางกรณีก็อยากจําดําเนินการเปนตน  สวนผลการดําเนินงานน้ัน  เปนความเห็นสวนตัวทําใหไมมีจุด
สรุปวางานที่ทํามีผลการทํางานเชนไร แตครูโรงเรียนสาธิตสวนมากยังไมพอใจกับผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับสมรรถนะครู สมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจําสายงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับพฤตกิรรมในแตละดานของสมรรถนะครู  ที่สงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพภายในที่สงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู 
3. ควรศึกษาสมรรถนะครูที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
4. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณ

บุคลากรในโรงเรียน สังเกตการปฏิบัติงาน  
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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับปจจัยสมรรถนะความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผลตอการพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนจํานวน 609 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน สําหรับประเด็นจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสมรรถนะความเปนครูและคุณภาพของครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง 
โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยปจจัยสมรรถนะความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับแนวทางการพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม สรุปไดวาโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรูใหเพียงพอ ทันสมัย และพรอมใชงาน และ
ควรใหครูเขารับการอบรมดานการสอนและจิตวิญญาณความเปนครู  

  สมรรถนะความเปนคร,ู มาตรฐานวิชาชีพครู, คุณภาพครูยุคใหม , การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย 

กลุม่วจิยัการศกึษา (EDU1) 

ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 
ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน 
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คาเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับ คือ  1) มีความรู ความสามารถในการสอน 2) มีบุคลิกภาพ การแตงกายเหมาะสมกับอาชีพ และ 3)มี
ความขยันขันแข็ง และอดทนและในสวนของความเช่ือมั่นใน 3 ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 1)การแสดงออกทางอารมณ การ
ควบคุมอารมณ 2)การใชวาจา คําพูดกับนักเรียน และ 3)การไมเปนหน้ีเปนสิน เปนตน และจากขอคนพบในรายงานการวิจัยเรื่อง 
การวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดสรุปผลการปฏิรูป

การเรียนรูของครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 พบวา ครูมีการเปล่ียนแปลงตนเองคอนขางมาก มี
ความพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย แตยังมีความรูความเขาใจที่สับสนในหลักการจัดการเรียนการสอนที่ถูกตอง 
เน่ืองจากการเผยแพรขอมูลขาวสารในเร่ืองดังกลาวยังไมมีเอกภาพ วิทยากรจากหนวยงานตางๆ ใหแนวคิดไมสอดคลองกัน การ
พัฒนาครูสวนใหญใชวิธีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูมากกวาการพัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอน ซึ่งสอดคลองกับผลการ

ติดตามสภาวการณครูรายจังหวัดของสถาบันพัฒนาครู คณาจาย และบุคลากรทางการศึกษาที่พบวา เนื้อหาสาระที่ไดจากการ

อบรมไมเหมาะสมที่จะนําไปใชไดจริง ครูสวนใหญยังมีความตองการพัฒนาความรูเพ่ิมเติมในดานการใชเทคโนโลยีและการทําวิจัย

ในช้ันเรียน นอกจากนี้ปญหาที่พบดังกลาวยังสอดคลองกับการสรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งพบวา ในแตละรอบปครูไดรับการพัฒนาคอนขางมาก แตหนวยงานตนสังกัดยังขาดการ

ติดตามและประเมินผลการนําความรูไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน หลักสูตรการอบรมและสาระเนื้อหาที่ไดรับมีความซ้ําซอน ไมตรง
กับความตองการของครู คาใชจายในการพัฒนาครูของแตละหนวยงานคอนขางสูง ประกอบกับครูตองเสียคาใชจายสวนตัวเพ่ิมเติม

จํานวนมาก ครูไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งยังไมมีการวางแผนระยะยาวในการพัฒนาครู [3] 

 สภาพปญหาดังกลาวขางตน สงผลใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานระดับนโยบายไดทําการติดตาม

และประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่หน่ึง (พ.ศ. 2542-2551) ที่ผานมา พบปญหาที่ตองเรงปรับปรุงแกไข พัฒนาและ

สานตอในดานการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย ใหมีความรู ความสามารถ และมีปริมาณเพียงพอ สรุปไดวา เน่ืองจากนโยบาย

จํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐผนวกกับการใชมาตรการจูงใจใหครูออกกอนเกษียณ ตั้งแตป 2543-2549 ทําใหโรงเรียนสูญเสียอัตรา

ครูไปจํานวน 53,948 อัตรา (ครูเกษียณ 74,784 ไดอัตราคืนเพียง 20,836 อัตรา) อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร/ศึกษาศาสตรบางสวน

สําเร็จการศึกษาไปแลวไมไดออกไปประกอบวิชาชีพครู  นอกจากนี้ยังมีปญหาครูสอนไมตรงวุฒิ และการขาดแคลนครูในบางพื้นที่ 
ทําใหมีการขาดแคลนครูโดยรวมในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษา

อยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา ประกอบกับในอนาคตอีกประมาณ 5-10 ปจะมีครูประจําการเกษียณอายุจํานวน

มากกวารอยละ 50 จึงตองเตรียมการเพ่ือรองรับในดานการคัดเลือกบุคคลเขาสูวิชาชีพครู ซึ่งพบวาสวนใหญ ผูที่เลือกคณะครุ

ศาสตร /ศึกษาศาสตร เปนอันดับสุดทาย โดยเขาสาขาอ่ืนไมไดจึงมาเรียนเพ่ือเปนครู ทําใหสงผลกระทบตอการผลิตครู เพราะไม

สามารถดึงดูดคนเกง มีใจรักมาเปนครู สําหรับในดานการพัฒนาครู พบวา ยังขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพตอเนื่อง และ
ขาดการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง ทําใหครูไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบเพียงพอ [4]  

การขับเคล่ือนใหมีการปฏิรูปทางศึกษาในทศวรรษที่สองไดดําเนินการมาตั้งแตปพ.ศ.2551 ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีในคราว

ประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2552 มีมติเห็นชอบ “ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)” [4] ซ่ึง
รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพโดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเรียนรูของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3)สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งน้ีไดกําหนดใหมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 1) 
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และ 4) พัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการใหม สําหรับในประเด็นการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมน้ันไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปการพัฒนาระบบ
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Abstract 

         The objectives of this research were to study the level of the factors of teachership competencies 
according to  the professional standards for teachers affecting the quality of new teachers’   educational 
reform in the second decade and study  ways to develop new teachers  educational Reform in the second 
decade. The samples of this research were 609 teachers. The research instrument was a questionnaire. The 
statistics used in analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient,  and 
stepwise multiple regression analysis. The content analysis was used to analyze the open -ended responses 
from the questionnaire by means of content analysis.  

The findings of this research revealed as follows:  Factors of teachership competencies and the 
quality of new teachers on educational reform in the second decade were at high level in overall. The 
factors of teachership competencies according to the professional standards for teachers affected the 
quality of new teachers development on educational reform in the second decade at the .05 level with 
statistical significance. For the ways to develop new teachers, conclude that ; school should budget 
adequetly for instructional medias, and should  support teachers participating in  teaching and teachers 
spirit training. 

Key word: Teachership Competencies , The Professional Standards for teacher ,  The Quality of New 
Teachers,  Educational Reform in the Second Decade 

 

1.  

 การปฏิรูปวิชาชีพครูเปนวาระแหงชาติที่รัฐบาลใหความสําคัญเพ่ือใหเปนกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา โดยมีนโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งไดบัญญัติสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับครู

โดยตรงไวในหมวด 7 วาดวยครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 6 มาตรา คือ มาตราที่ 52-57 โดยเฉพาะในมาตราที่ 
52 น้ัน [1] ไดระบุใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและพัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง โดยรัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ  

 ปจจุบันสังคมไทยยังใหความสําคัญและยกยองใหครูเปน “ปูชนียบุคคล” ที่เปนแบบอยางใหเยาวชนและบุคคลทุกอาชีพ

เคารพนับถือ แตเนื่องจากสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วคอนขางมากในรอบ 10 
ปที่ผานมา บทบาทของครูจึงตองผจญกับสภาวะสังคมที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงจากผลการสํารวจ ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ป 
2553 โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [2] พบวา ประชาชนท่ัวประเทศมีความเช่ือมั่นตอครูไทยใน 3ประเด็นที่มี
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อาจารยพ่ีเล้ียงในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู มีความคิดเห็นวานักศึกษาสาขาการศึกษามีสมรรถนะทั้ง 3 ดาน ตามสภาพที่เปน

จริงและสภาพที่คาดหวังในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มี
ความตองการพัฒนาสมรรถนะท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาความสามารถในการสรางเว็บไซดในรายวิชาที่สอนดวยตนเอง 2) 
การประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือจัดทําแผนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและ 

3) การพัฒนาวิสัยทัศนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ มีการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธเพ่ือเตรียมความ

พรอมสูการเปนครูวิชาชีพและจากขอคนพบในงานวิจัย เรื่อง การประเมินระบบการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีตอมาตราฐาน

ความรูและประสบการณวิชาชีพ  ของนักศึกษาสาขาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย พรรณี สุวัตถี 
และคณะ[9] ผลการวิจัยพบวาในสวนของการประเมิน ผลลัพธ(outcome) อยูในระดับปานกลาง โดยนักศึกษามีความคิดเห็นใน

สมรรถนะดานความเปนครู ซึ่งมี 6 ประการ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 2) ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  3) มีวิสัยทัศน 4) เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 5) รักและปรารถนาดีตอผูเรียน 
และ  6) อดทนและรับผิดชอบ 

 จากสภาพปจจุบัน ปญหาและขอคนพบในผลงานวิจัย ดังที่กลาวมาน้ัน  ผูวิจัยในฐานะเปนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหนาที่เปนผูสอนในสาขาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในขอบังคับของคุรุสภาที่ประกอบดวย 1) รัก  เมตตา  และปรารถนา

ดีตอผูเรียน 2) อดทนและรับผิดชอบ 3) เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 4) มีวิสัยทัศน 5) ศรัทธาในวิชาชีพครู 
6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู วามีปจจัยใดบางที่จะสามารถพยากรณความสามารถและการปฏิบัติตนที่แสดงถึง

คุณภาพของครูยุคใหม ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ใน 4 ดาน ไดแก 1)การเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู 2)การมีจิตวิญญาณความเปนครู  3)การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และ 4)ความสามารถพัฒนาตนเองและ

แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองโดยคาดหวังวา ผลการวิจัยครั้งน้ีจะสามารถนําไปปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับ

นักศึกษาสาขาการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการออกไปประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีคุณภาพ และเพื่อใหองคกรผูใชครูและ

สภาวิชาชีพครูไดนําผลการวิจัยน้ีไปกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาให

บรรลุประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 

2.  

1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยสมรรถนะดานความเปนครูของครูยุคใหมตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

2) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพของครูยุคใหมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   

3) เพ่ือศึกษาปจจัยสมรรถนะความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

 4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
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การผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมาตรการหลักใหปรับระบบการผลิตการคัดสรร คาตอบแทน และ
สวัสดิการใหสามารถดึงดูดคนเกงและดีมีใจรักในวิชาชีพมาเปนครูและรับประกันบรรจุเปนขาราชการครูเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือ

จัดใหนิสิต/นักศึกษาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ฝกประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป และใหถือเปนสวนหน่ึงของ

มาตรฐานวิชาชีพครู เปนตน นอกจากน้ียังไดกําหนดใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศดานการผลิตครู วิจัยและพัฒนา

เก่ียวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู  

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนมหาวิทยาลัยทองถิ่นที่มีพันธกิจในการผลิตและสงเสริมวิทยะฐานะครูมาเปน

เวลานานกวา 70 ป ตั้งแตมีสถานภาพเปนโรงเรียนสตรีฝกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏใน

ปจจุบัน พันธกิจดังกลาวไดระบุไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีคณะวิชาที่รับผิดชอบในการผลิตครูตาม

หลักสูตร 4 ป และ 5 ป ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรม

วิชาที่เปดสอน ประกอบดวย โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย พลศึกษาและสงเสริมสุขภาพ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
ประถมศึกษา  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร สังคมศึกษา และคอมพิวเตอรศึกษา สําหรับการผลิตครูใน

ความรับผิดชอบของคณะครุศาสตรนั้นไดกําหนดปรัชญาไววา "   
" และกําหนดวิสัยทัศนไววา "  2556  

  " เพ่ือใหบรรลุตามปรัชญญาและวิสัยทัศนดังกลาวจึงได

กําหนดพันธกิจไว 6 ประการ ไดแก 1) ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา 2) พัฒนาครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 3) 
วิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ทางการศึกษา  4) บริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน  5)สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ 6) 
พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร [7] นอกจากน้ีคณะครุศาสตรยังไดกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตคณะครุศาสตรไววา "

     
 ” [5] 

 อนึ่งในการจัดทําหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาศึกษาน้ันสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง จะตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
[6] และตองใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
2548 ซึ่งไดกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติตน ในสวนของมาตรฐานความรูน้ันไดระบุใหมีสาระความรูและสมรรถนะ 9 ประการไดแก1) 
ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) การวัดและประเมินผล

การศึกษา 6) การบริหารจัดการในหองเรียน 7) การวิจัยทางการศึกษา 8)นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ9) 
ความเปนครู  สําหรับมาตรฐานดานการฝกประสบการณวิชาชีพครูตามขอบังคับดังกลาวไดกําหนดใหนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตร

ครู 5 ป จะตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอน ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด   ซ่ึงแยกเปน 2 ประเภทคือ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
และ2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ [7] 

จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถนะตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสาขา

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย พรรณี สุวัตถี และคณะ[8] พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาช ีพ จํานวน 3 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยดานความเปนครูอยูในลําดับสูงสุด 
รองลงมาคือ ดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู และดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตามลําดับและผูบริหารโรงเรียน
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  3.    หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผูประกอบวิชาชีพ  โดยมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ  เพ่ือดํารงไวซึ่งช่ือเสียง  ฐานะ   เกียรติ  และศักดิ์ศรี
แหงวิชาชีพ  ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนจนไดรับการรองเรียนถึง  
คุรุสภา บุคคลนั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี  1)  ยกขอกลาวหา               
2)  ตักเตือน  3)  ภาคทัณฑ  4)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน  5  ป  และ 5)  เพิกถอนใบอนุญาต

ตามมาตรา  54 

 สําหรับมาตรฐานวิชาชีพครูน้ันไดกําหนดไวในขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
พ.ศ.2548   [12] มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย 1) มาตรฐานความรู และ 2) 
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ กลาวคือ ในสวนของมาตรฐานความรู  ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทาง

การศึกษา  หรือเทียบเทา  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง  โดยมีสาระความรูเก่ียวกับ 1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 2)การ
พัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5)การวัดและประเมินผลการศึกษา 6) การบริหารจัดการในหองเรียน 
7)การวิจัยทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 9) ความเปนครู สําหรับมาตรฐาน

ประสบการณวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพครูตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลา

ไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนดใน 2 
ประเภท คือ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน และ 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาเฉพาะ 

 สําหรับในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะมาตรฐานความรูเรื่องที่ 9 ความเปนครู ซ่ึงรายละเอียดของสาระความรู  
และสมรรถนะ มีดังน้ี 

 1. สาระความรู ความเปนครูประกอบดวย 9 เรื่อง ไดแก 1) ความสําคัญของวิชาชีพครู  บทบาท  หนาที่  ภาระงาน

ของครู 2) พัฒนาการของวิชาชีพครู 3) คุณลักษณะของครูที่ดี 4) การสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู 5) การเสริมสรางศักยภาพและ

สมรรถภาพความเปนครู 6) การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ 7) เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 8) 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 9) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

      2. สมรรถนะความเปนครู ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก 1) รัก  เมตตา  และปรารถนาดีตอผูเรียน 2) อดทนและ

รับผิดชอบ 3) เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 4) มีวิสัยทัศน 5) ศรัทธาในวิชาชีพครู 6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู ซึ่งในแตละปจจัย ผูวิจัยไดกําหนดใหเปนตัวแปรตนที่นํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 

        3.3    ( . . 2552-2561) 

 เน่ืองจากรัฐบาลไดมีนโยบายในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมี
เปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ

เรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งน้ีได

กําหนดใหมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ตองปฏิรูปอยางเรงดวน  4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  3)พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
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3.  

3.1  
 วิชาชีพครูไดรับการยกยองใหเปนวิชาชีพช้ันสูงและเปนวิชาชีพควบคุม เน่ืองจากเปนอาชีพที่ใหบริการแก

สาธารณชนซ่ึงตองอาศัยความรู  ความชํานาญเปนการเฉพาะ  ไมซ้ําซอนกับวิชาชีพอื่น  และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ  
โดยผูประกอบวิชาชีพตองฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนที่จะประกอบวิชาชีพ  ผูประกอบวิชาชีพครูยอม

ตองมีความรับผิดชอบอยางสูง  เพราะมีผลกระทบตอผูรับบริการและสาธารณชน  จึงตองไดรับการควบคุมการประกอบวิชาชีพเปน

พิเศษเพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูรับบริการและสาธารณชน  ทั้งน้ีตองประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา  (intellectual 
method)  ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ  (long period of training)  มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
(professional autonomy)  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ  (professional organization)  เปนแหลงกลางในการสรางสรรค

จรรโลงวิชาชีพ วิชาชีพครูนอกจากจะเปนวิชาชีพชั้นสูงประเภทหนึ่งเชนเดียวกับวิชาชีพชั้นสูงอื่น  เชน  แพทย  วิศวกร  สถาปนิก  
ทนายความ  พยาบาล  สัตวแพทย  ฯลฯ  ซึ่งจะตองประกอบวิชาชีพเพื่อบริการตอสาธรณชนตามบริบทของวิชาชีพน้ัน ๆ แลว  ยัง
มีบทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ  กลาวคือ เปนวิชาชีพที่สรางพลเมืองดีของประเทศ  โดยการให

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะทําใหประชาชนเปนพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติตองการ และสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพ่ือ

สนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติจากคนรุนหนึ่งไปอีกรุน

หนึ่งใหมีการรักษาความเปนชาติไวอยางมั่นคงยาวนาน [10]   

       3.2   

 เน่ืองจากวิชาชีพครูเปนวิชาชีพทางการศึกษา ตามกฎหมายที่วาดวยการประกอบวิชาชีพควบคุม ดังนั้นจึงตองมี  
ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  และคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตองประพฤติปฏิบัติตาม  เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหแกผูรับบริการที่มี

คุณภาพตอบสังคมไดวาการที่กฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา  และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมน้ัน  เน่ืองจาก

เปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะตองใชความรู  ทักษะ  และความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  49  ไดกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไว  3  ดาน  ประกอบดวย [11] 

  1.    หมายถึง  ขอกําหนดสําหรับผูที่จะเขามาประกอบวิชาชีพ  
จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือใหเปน

หลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ  และมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได 

  2.    หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด  พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  ทั้งความชํานาญ

เฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่

กําหนดวามีความรูความสามารถ  และความชํานาญ  เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม  
น่ันก็คือการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุก ๆ 5  ป 
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4.  

4.1  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเปนหนวยฝกประสบการณ

วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 42 โรง รวมทั้งส้ิน 2,800 คน 

4.2  

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ไดมาดวยการสุมแบบงาย 
(simple random sampling) โดยใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ศิริชัย กาญจนวาสี [13]  ไดจํานวนกลุมตัวอยางรวม

ทั้งส้ิน 609 คน 

4.3   ประกอบดวย 

4.3.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสมรรถนะความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบดวย 1) ศรัทธาในวิชาชีพครู 2) 
รัก เมตตาและปราถนาดีตอผูเรียน 3) มีวิสัยทัศน   4) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5) อดทนและรับผิดชอบ และ 6) การ
เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ  

4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ประกอบดวย 1) การเปนผู

เอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 2) การมีจิตวิญญาณความเปนครู 3) การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และ 4)
ความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 

4.4   

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะความเปนครูของครูยุคใหมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
มี 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ มีลักษณะเปน แบบตรวจสอบรายการ

(checklist) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะความเปนครูของครูยุคใหมตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครู จํานวน 27 ขอ และ
สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง จํานวน 49 ขอ รวมทั้งส้ิน 76 ขอ มี ลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) และตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง  จํานวน 1 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended)  ในการ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง (validity) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
ทาน และตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูผูสอนที่ไมใชกลุม

ตัวอยางจํานวน 30 คน ไดคาความเที่ยงเทากับ .97 
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ในสวนของกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมนั้น  ไดกําหนดใหครูยุคใหมเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคา มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู คณาจารย มีปริมาณครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอตามเกณฑ และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน ขณะเดียวกัน

สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เขมแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ อยูไดอยางย่ังยืน [4] 

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตามที่นาํมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยแบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 
1.   หมายถึง การที่ครูยุคใหมมีความสามารถในการจัดหองเรียนใหมี

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  ผลิต เลือกใชส่ือและนวัตกรรม ที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู สรางเอกสาร ส่ิงพิมพที่
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู จัดหาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู จัดส่ิงแวดลอมและ
บรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือ
อุปกรณ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของแตละบุคคล สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะ
ดานการคิดวิเคราะห อยูเสมอ จัดกิจกรรมเสริมความรูใหผูเรียนอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
ใหผูเรียนอยางสม่ําเสมอ จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหผูเรียนอยางเหมาะสม และจัด
กิจกรรมสงเสริมคานิยมตามระบอบประชาธิปไตยใหแกผูเรียนอยางถูกตอง 

2.  หมายถึง การที่ครูยุคใหม มีความศรัทธาในวิชาชีพครู ตระหนักในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนครู ใหการยอมรับวาวิชาชีพครูมีความมั่นคง เชื่อมั่นวาวิชาชีพครูมีความกาวหนา เต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่ครู
ใหสมบูรณ รักและหวงใยผูเรียนดวยความหวังดี ตั้งใจปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาที่ไดรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองใหเหมาะสม นาเล่ือมใสศรัทธา 
ประพฤติตนเปนแบบอยางครูที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ดําเนินชีวิตอยูอยางพอเพียงดวย
หลักคุณธรรมที่นับถือ พัฒนาตนเองเพ่ือแสวงหาความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเน่ือง และใหความรวมมือชวยเหลือสังคมอยาง
เต็มใจ 

3.  หมายถึง การที่ครูยุคใหมมีความสามารถในการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูตามสาระการเรียนรูของหลักสูตร ออกแบบและจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนที่แตกตางกัน 
เตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวิธีการที่ผสมผสานภูมิปญญาไทยและความรูสากล เขาใจและเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล จัด
กิจกรรมและสถานการณการเรียนรูที่หลากหลายใหผูเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค ใหผูเรียนไดฝกคิด ฝกทําและฝกปรับปรุง
ตนเองระหวางการเรียนการสอน ใชส่ือการเรียนการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา และคนพบความรู ใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อนํามาสูประสบการณจริงที่ผูเรียนไดรับโดยรวมมือกับชุมชน ปลูกฝงคุณธรรม ระเบียบวินัย และคานิยมตามวิถี
วัฒนธรรมไทยใหกับผูเรียนในระหวางการเรียนการสอน ประเมินพัฒนาการดานการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง  รวมทั้ง
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของตนเองอยูเสมอ 

4.  หมายถึง การท่ีครูยุคใหมมีความสามารถในการ 
เลือกสรรวิธีการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ รูจักนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางานของตนเองอยูเสมอ ติดตามขาวสาร ความเคล่ือนไหวทางวิชาการและวิชาชีพอยูเสมอ พัฒนางาน
และสะสมผลงานทางวิชาการในวิชาชีพอยางตอเน่ือง พัฒนาตนเองโดยการศึกษา คนควาจากแหลงความรูและเขารับการอบรม
เพ่ิมเติมอยูเสมอ ศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ เขารวมกิจกรรมทางวิชาการกับ
หนวยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง รวมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรูงานในหนาที่กับเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ 
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      ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง 

                                                                                                                                         (n = 609) 

 x  S.D.   

1. การเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4.21 0.65 มาก 4 

2. การมีจิตวิญญาณความเปนครู 4.46 0.69 มาก 1 

3.  การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 4.24 0.67 มาก 3 

4. ความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 4.25 0.67 มาก 2 

 4.36 0.67   

 

3) ปจจัยสมรรถนะความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งหมายความวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกให

เขาสมการตามลําดับ คือ 1) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) การเปนบุคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 3) รัก 
เมตตา และปรารถนาดีตอผูเรียน และ 4) มีวิสัยทัศน เปนตัวแปรที่ไดรวมกันเปนตัวทํานายคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยพบวามีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.63 น่ันคือ ปจจัยทั้ง 4 ดาน สามารถทํานาย

คุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในภาพรวมไดรอยละ 79 โดยเขียนเปนสมการการวิเคราะหการ

ถดถอยได ดังน้ี 
Ytot   = 38.92 + 2.47(X6) + 1.68(X3) + 2.23 (X1) + 2.03(X4)    ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยสมรรถนะความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผลตอคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (Ytot) 

 b SEb Beta t p-value 

1. รัก เมตตาและปรารถนาดีตอผูเรียน (X 1 ) 2.23 0.53 0.14 4.14 .00 

2. เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ (X 3 )    1.68 0.37 0.17 4.54 .00 

3. มีวิสัยทัศน (X 4 )                        2.03 0.79 0.09 2.56 .01 

4. ปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพครู(X6)                        2.47 0.20 0.47 11.86 .00 

  R = 0.79  R 2 = 0.63   SEest = 13.59   F= 263.36    Sig F = .00   คาคงที่ (a) =  38.92  

   p<.05 
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4.5  

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ใชสถิติวิจัยพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ และสถิติวิจัยขั้นสูง คือ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression) สําหรับ

ประเด็นจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

5.   

5.1  

5.1.1  พบวา 

1) ปจจัยสมรรถนะความเปนครูโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( x  = 4.24) เมื่อพิจารณา

เปนรายปจจัยพบวา อยูในระดับมากที่สุด  1 ปจจัย คือ ดานศรัทธาในวิชาชีพครู ( x  = 4.65) สวนปจจัยดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก  
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) รัก เมตตาและปราถนาดีตอผูเรียน ( x = 4.47)  2) มีวิสัยทัศน ( x = 4.46)   3) ปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ( x = 4.42)  4) อดทนและรับผิดชอบ( x = 4.31)  และ 5) การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปน

ผูนําทางวิชาการ( x = 4.23) ตามลําดับ  ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับปจจัยสมรรถนะความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
                                                                                                    (n =  609) 

ปจจัยสมรรถนะความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู x  S.D.   

1. รัก เมตตาและปราถนาดีตอผูเรียน 4.47 0.58 มาก 2 

2. อดทนและรับผิดชอบ 4.31 0.66 มาก 5 

3. เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 4.23 0.70 มาก 6 

4. มีวิสัยทัศน 4.46 0.63 มาก 3 

5. ศรัทธาในวิชาชีพครู 4.65 0.57 มากที่สุด 1 

6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 4.42 0.66 มาก 4 

 4.24 0.63 มาก  

 

2) คุณภาพของครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ( x = 4.36)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) ดาน
การมีจิตวิญญาณความเปนครู ( x = 4.46) 2) ดานความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง ( x = 4.25) 3) 
ดานการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ( x = 4.24) และ 4) ดานการเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู     
( x = 4.21) ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 
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            5.1.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง สรุป
ไดวา 

1)  โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรูใหเพียงพอ ทันสมัย และพรอมใชงาน  
2)  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมปลูกฝงใหครูมีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเปนครู  
3)  ครูควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนควบคูไปกับการผลิตและใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา

ใหมๆ พัฒนาแผนการสอนใหชัดเจนและถูกตองและครูควรไดทําการสอนตรงกับวิชาเอกของตนเอง   
4)  โรงเรียนควรจัดใหครูเขารับการอบรมและสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถของครูในดาน

วิชาการ วิชาชีพครู และดานการสอน การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งความรูเก่ียวกับเด็กพิเศษ 
 

5.2  

       5.2.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

         1. สถาบันผลิตครู โดยเฉพาะคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลแหงการ

เรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ รวมทั้งการเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดมี

สมรรถนะความเปนครูครบถวนในการออกไปประกอบวิชาชีพครู 

         2. องคกรผูใชครูและองคกรเครือขายครูตลอดจนสภาวิชาชีพครู ควรเปดโอกาสและสนับสนุนใหครูยุคใหมไดเขา

รับการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคในการสอนรวมทั้งการใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือนําไปใชจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท 

   3. ครูยุคใหมควรพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

เปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

       5.2.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูในดานอ่ืนๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมที่สอดคลองแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของการเปนครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาทศวรรษท่ีสองเพื่อเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4. ควรศึกษาเกี่ยวกับเกณฑการประเมินสมรรถนะครูยุคใหมตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือใชในการประเมินการ

เล่ือนวิทยฐานะของครู 
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  สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา, มาตรฐานวิชาชีพครู, คุณภาพครูยุคใหม , การปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง 

Abstract 

         The objectives of this research were to study the level of the factors of educational innovation and 
information technology competencies according to  the professional standards for teachers affecting the 
quality of new teachers’  educational reform in the second decade and study ways to develop new 
teachers  educational Reform in the second decade. The samples of this research were 609 teachers. The 
research instrument was a questionnaire. The statistics used in analyzing the data were percentage, mean, 
standard deviation, correlation coefficient,  and stepwise multiple regression analysis. The content analysis 
was used to analyze the open-ended responses from the questionnaire by means of content analysis.  

The findings of this research revealed as follows:  Factors of educational innovation and information 
technology competencies and the quality of new teachers on educational reform in the second decade 
were at high level in overall. The factors of educational innovation and information technology 
competencies according to the professional standards for teachers affected the quality of new teachers 
development on educational reform in the second decade at the .05 level with statistical significance. For 
the ways to develop new teachers, conclude that ; school should budget adequetly for instructional medias, 
and should  support teachers participating in teaching and teachers spirit training. 

Key word: Educational Innovation and Information Technology Competencies , The Professional Standards for 
teacher ,  The Quality of New Teachers,  Educational Reform in the Second Decade 

1.  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดบัญญัติ

สาระสําคัญในสวนที่เก่ียวของกับครูโดยตรงไวในหมวด 7 วาดวยครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 6 มาตรา คือ 
มาตราที่ 52-57 โดยเฉพาะในมาตราที่ 52 น้ัน [1] ไดระบุใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่

ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากร

ใหมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง โดยรัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางเพียงพอ  จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวแสดงถึงความสําคัญของการปฏิรูปวิชาชีพครูที่รัฐบาลใหความสําคัญ

และมุงหวังใหเปนกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญและยกยองใหครูเปน “ปูชนียบุคคล” ที่เปนแบบอยางใหเยาวชนและบุคคลทุกอาชีพ

เคารพนับถือ แตเนื่องจากสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วคอนขางมากในรอบ 10 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและศึกษาแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนจํานวน 609 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน สําหรับประเด็นจากแบบสอบถามปลายเปดใชการ

วิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและคุณภาพของครูยุคใหมตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม สรุปไดวาโรงเรียนควรสนับสนุน

งบประมาณเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรูใหเพียงพอ ทันสมัย และพรอมใชงาน และควรใหครูเขารับการอบรมดานการสอนและ        
จิตวิญญาณความเปนครู  
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พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และ 4) พัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการใหม สําหรับในประเด็นการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมน้ันไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปการพัฒนาระบบ

การผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมาตรการหลักใหปรับระบบการผลิต การคัดสรร คาตอบแทน และ
สวัสดิการใหสามารถดึงดูดคนเกงและดี มีใจรักในวิชาชีพมาเปนครูและรับประกันบรรจุเปนขาราชการครูเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือ

จัดใหนิสิต/นักศึกษาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ฝกประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป และใหถือเปนสวนหน่ึงของ

มาตรฐานวิชาชีพครู เปนตน นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศดานการผลิตครู วิจัยและพัฒนา

เก่ียวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู  

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนมหาวิทยาลัยทองถิ่นที่มีพันธกิจในการผลิตและสงเสริมวิทยะฐานะครู โดยมี
คณะวิชาที่รับผิดชอบในการผลิตครูตามหลักสูตร 4 ป และ 5 ป ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาที่เปดสอน ประกอบดวย โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย พลศึกษาและสงเสริม

สุขภาพ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ประถมศึกษา  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร สังคมศึกษา 
และคอมพิวเตอรศึกษา สําหรับการผลิตครูในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตรนั้นไดกําหนดปรัชญาไววา "  

 " และกําหนดวิสัยทัศนไววา "  2556  
  " เพื่อให

บรรลุตามปรัชญญาและวิสัยทัศนดังกลาวจึงไดกําหนดพันธกิจไว 6 ประการ ไดแก 1) ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา 2) 
พัฒนาครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 3) วิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  4) บริการวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน  
5)สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร [7] นอกจากนี้คณะครุศาสตรยังไดกําหนด      
อัตลักษณของบัณฑิตคณะครุศาสตรไววา "    

   ” [5] 

 การผลิตบัณฑิตสาขาศึกษาน้ันสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง จะตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ .  2552 [6] 
และตองใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
2548 ซึ่งไดกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติตน ในสวนของมาตรฐานความรูน้ันไดระบุใหมีสาระความรูและสมรรถนะ 9 ประการ ไดแก    
1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) การวัดและประเมินผล

การศึกษา 6) การบริหารจัดการในหองเรียน 7) การวิจัยทางการศึกษา 8)นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
และ 9) ความเปนครู  สําหรับมาตรฐานดานการฝกประสบการณวิชาชีพครูตามขอบังคับดังกลาวไดกําหนดใหนักศึกษาที่เรียนตาม

หลักสูตรครู 5 ป จะตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอน 
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด   ซ่ึงแยกเปน 2 ประเภทคือ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวาง

เรียน และ2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ [7] 

จากบทความวิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถนะตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย พรรณี สุวัตถี  และคณะ [8] พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาช ีพ จํานวน 3 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยดานความเปนครูอยูในลําดับสูงสุด 
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ปที่ผานมา บทบาทของครูจึงตองผจญกับสภาวะสังคมที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงจากผลการสํารวจ ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ป 
2553 โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [2] พบวา ประชาชนท่ัวประเทศมีความเช่ือมั่นตอครูไทยใน 3ประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับ คือ  1) มีความรู ความสามารถในการสอน 2) มีบุคลิกภาพ การแตงกายเหมาะสมกับอาชีพ และ 3)มี
ความขยันขันแข็ง และอดทนและในสวนของความเช่ือมั่นใน 3 ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 1)การแสดงออกทางอารมณ การ
ควบคุมอารมณ 2)การใชวาจา คําพูดกับนักเรียน และ 3)การไมเปนหน้ีเปนสิน เปนตน และจากขอคนพบในรายงานการวิจัยเรื่อง 
การวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดสรุปผลการปฏิรูป

การเรียนรูของครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 พบวา ครูมีการเปล่ียนแปลงตนเองคอนขางมาก มี
ความพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย แตยังมีความรูความเขาใจที่สับสนในหลักการจัดการเรียนการสอนที่ถูกตอง 
เน่ืองจากการเผยแพรขอมูลขาวสารในเร่ืองดังกลาวยังไมมีเอกภาพ วิทยากรจากหนวยงานตางๆ ใหแนวคิดไมสอดคลองกัน การ
พัฒนาครูสวนใหญใชวิธีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูมากกวาการพัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอน ซึ่งสอดคลองกับผลการ

ติดตามสภาวการณครูรายจังหวัดของสถาบันพัฒนาครู คณาจาย และบุคลากรทางการศึกษาที่พบวา เนื้อหาสาระที่ไดจากการ

อบรมไมเหมาะสมที่จะนําไปใชไดจริง ครูสวนใหญยังมีความตองการพัฒนาความรูเพ่ิมเติมในดานการใชเทคโนโลยีและการทําวิจัย

ในช้ันเรียน นอกจากนี้ปญหาที่พบดังกลาวยังสอดคลองกับการสรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งพบวา ในแตละรอบปครูไดรับการพัฒนาคอนขางมาก แตหนวยงานตนสังกัดยังขาดการ

ติดตามและประเมินผลการนําความรูไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน หลักสูตรการอบรมและสาระเนื้อหาที่ไดรับมีความซ้ําซอน ไมตรง
กับความตองการของครู คาใชจายในการพัฒนาครูของแตละหนวยงานคอนขางสูง ประกอบกับครูตองเสียคาใชจายสวนตัวเพ่ิมเติม

จํานวนมาก ครูไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งยังไมมีการวางแผนระยะยาวในการพัฒนาครู [3] 

 สภาพปญหาดังกลาวขางตน สงผลใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานระดับนโยบายไดทําการติดตาม

และประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2542-2551) ที่ผานมา พบปญหาที่ตองเรงปรับปรุงแกไข พัฒนาและ

สานตอในดานการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย ใหมีความรู ความสามารถ และมีปริมาณเพียงพอ สรุปไดวา เนื่องจากนโยบาย

จํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐผนวกกับการใชมาตรการจูงใจใหครูออกกอนเกษียณ ตั้งแตป 2543-2549 ทําใหโรงเรียนสูญเสียอัตรา

ครูไปจํานวน 53,948 อัตรา (ครูเกษียณ 74,784 ไดอัตราคืนเพียง 20,836 อัตรา) อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร/ศึกษาศาสตรบางสวน

สําเร็จการศึกษาไปแลวไมไดออกไปประกอบวิชาชีพครู  นอกจากนี้ยังมีปญหาครูสอนไมตรงวุฒิ และการขาดแคลนครูในบางพื้นที่ 
ทําใหมีการขาดแคลนครู โดยรวมในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษา

อยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา ประกอบกับในอนาคตอีกประมาณ 5-10 ปจะมีครูประจําการเกษียณอายุจํานวน

มากกวารอยละ 50 จึงตองเตรียมการเพื่อรองรับในดานการคัดเลือกบุคคลเขาสูวิชาชีพครู ซ่ึงพบวาสวนใหญ ผูที่เลือกคณะ         
ครุศาสตร /ศึกษาศาสตร เปนอันดับสุดทาย โดยสอบเขาสาขาอื่นไมไดจึงมาเรียนเพ่ือเปนครู ทําใหสงผลกระทบตอการผลิตครู 
เพราะไมสามารถดึงดูดคนเกง มีใจรักมาเปนครู สําหรับในดานการพัฒนาครู พบวา ยังขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

ตอเนื่อง และขาดการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง ทําใหครูไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบเพียงพอ [4]  

การขับเคล่ือนใหมีการปฏิรูปทางศึกษาในทศวรรษที่สองไดดําเนินการมาตั้งแตปพ.ศ.2551 ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีในคราว

ประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2552 มีมติเห็นชอบ “ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)” [4] ซ่ึง
รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพโดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเรียนรูของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3)สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งน้ีไดกําหนดใหมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 1) 
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3.  

3.1  
 วิชาชีพครูไดรับการยกยองใหเปนวิชาชีพช้ันสูงและเปนวิชาชีพควบคุมเนื่องจากเปนอาชีพที่ใหบริการแกสาธารณชน

ซึ่งตองอาศัยความรู  ความชํานาญเปนการเฉพาะ  ไมซํ้าซอนกับวิชาชีพอื่น  และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ  โดยผู
ประกอบวิชาชีพตองฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนที่จะประกอบวิชาชีพ  ผูประกอบวิชาชีพครูยอมตองมี

ความรับผิดชอบอยางสูง  เพราะมีผลกระทบตอผูรับบริการและสาธารณชน  จึงตองไดรับการควบคุมการประกอบวิชาชีพเปนพิเศษ

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจตอผูรับบริการและสาธารณชน  ทั้งนี้ตองประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา  (intellectual method)  
ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ  (long period of training)  มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  (professional 
autonomy)  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ  (professional organization)  เปนแหลงกลางในการสรางสรรคจรรโลงวิชาชีพ 
ทั้งน้ีวิชาชีพครูนอกจากจะเปนวิชาชีพช้ันสูงประเภทหนึ่งเชนเดียวกับวิชาชีพช้ันสูงอ่ืน  เชน  แพทย  วิศวกร  สถาปนิก  
ทนายความ  พยาบาล  สัตวแพทย  ฯลฯ  ซึ่งจะตองประกอบวิชาชีพเพื่อบริการตอสาธรณชนตามบริบทของวิชาชีพน้ัน ๆ แลว  ยัง
มีบทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ  กลาวคือ เปนวิชาชีพที่สรางพลเมืองดีของประเทศ  โดยการให

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะทําใหประชาชนเปนพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติตองการ และสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพ่ือ

สนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติจากคนรุนหนึ่งไปอีกรุน

หนึ่งใหมีการรักษาความเปนชาติไวอยางมั่นคงยาวนาน [10]   

             3.2   

  เน่ืองจากวิชาชีพครูเปนวิชาชีพทางการศึกษา ตามกฎหมายที่วาดวยการประกอบวิชาชีพควบคุม ดังนั้นจึงตองมี  
ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  และคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตองประพฤติปฏิบัติตาม  เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหแกผูรับบริการที่มี

คุณภาพตอบสังคมไดวาการที่กฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา  และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมน้ัน  เน่ืองจาก

เปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะตองใชความรู  ทักษะ  และความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  49  ไดกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไว  3  ดาน  ประกอบดวย [11] 

  1.    หมายถึง  ขอกําหนดสําหรับผูที่จะเขามาประกอบวิชาชีพ  
จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือใหเปน

หลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ  และมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได 

  2.    หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด  พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  ทั้งความชํานาญ

เฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่

กําหนดวามีความรูความสามารถ  และความชํานาญ  เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม  
ซึ่งหมายถึงการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุก ๆ 5  ป 
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รองลงมาคือ ดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู และดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตามลําดับและผูบริหารโรงเรียน

อาจารยพ่ีเล้ียงในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู มีความคิดเห็นวานักศึกษาสาขาการศึกษามีสมรรถนะทั้ง 3 ดาน ตามสภาพที่เปน

จริงและสภาพที่คาดหวังในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มี
ความตองการพัฒนาสมรรถนะท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาความสามารถในการสรางเว็บไซตในรายวิชาที่สอนดวยตนเอง 2) 
การประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือจัดทําแผนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและ 

3) การพัฒนาวิสัยทัศนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ มีการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธเพ่ือเตรียมความ

พรอมสูการเปนครูวิชาชีพและจากขอคนพบในงานวิจัย เรื่อง การประเมินระบบการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีตอมาตรฐาน

ความรูและประสบการณวิชาชีพ  ของนักศึกษาสาขาการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย นภาภรณ  ยอดสิน และคณะ[9] ผลการวิจัยพบวาในสวนของการประเมิน ผลลัพธ(outcome) 
อยูในระดับปานกลาง โดยนักศึกษามีความคิดเห็นในสมรรถนะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซ่ึงมี 3
ประการ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) สามารถเลือกใช ออกแบบ สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูที่ดี 2) สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 3) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 

 จากสภาพปจจุบัน ปญหาและขอคนพบในผลงานวิจัยดังที่กลาวมาน้ัน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ

สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูในขอบังคับของคุรุสภาที่ประกอบดวย 1) 
สามารถเลือกใช ออกแบบ สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 3) สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  วามี
ปจจัยใดบางที่จะสามารถพยากรณความสามารถและการปฏิบัติตนที่แสดงถึงคุณภาพของครูยุคใหม ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สอง ใน 4 ดาน ไดแก 1) การเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 2) การมีจิตวิญญาณความเปนครู 3)การจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และ 4)ความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง โดยคาดหวังวา ผลการวิจัย
คร้ังน้ีจะสามารถนําไปปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาสาขาการศึกษามีความพรอมในการออกไปประกอบวิชาชีพ

ครูไดอยางมีคุณภาพ และเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามความตองการ

ขององคกรผูใชครูและสภาวิชาชีพตอไป  

 

2.  

1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาของครูยุคใหมตามมาตรฐาน    
วิชาชีพครู  

2) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพของครูยุคใหมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   

3) เพ่ือศึกษาปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

 4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
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     ในสวนของกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมน้ัน  ไดกําหนดใหครูยุคใหมเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคา มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู คณาจารย มีปริมาณครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอตามเกณฑ และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน ขณะเดียวกัน

สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง มีสภาวิชาชีพที่เขมแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ อยูไดอยางย่ังยืน [4] 

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตามที่นาํมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยแบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 
1.   หมายถึง การที่ครูยุคใหมมีความสามารถในการจัดหองเรียนใหมี

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  ผลิต เลือกใชส่ือและนวัตกรรม ที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู สรางเอกสาร ส่ิงพิมพที่
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู จัดหาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู จัดส่ิงแวดลอมและ
บรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือ
อุปกรณ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของแตละบุคคล สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะ
ดานการคิดวิเคราะหอยูเสมอ จัดกิจกรรมเสริมความรูใหผูเรียนอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ให
ผูเรียนอยางสม่ําเสมอ จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหผูเรียนอยางเหมาะสม และจัด
กิจกรรมสงเสริมคานิยมตามระบอบประชาธิปไตยใหแกผูเรียนอยางถูกตอง 

2.  หมายถึง การที่ครูยุคใหมมีความศรัทธาในวิชาชีพครู ตระหนักในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนครู ใหการยอมรับวาวิชาชีพครูมีความมั่นคง เช่ือมั่นวาวิชาชีพครูมีความกาวหนา เต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่ครูให
สมบูรณ รักและหวงใยผูเรียนดวยความหวังดี ตั้งใจปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาที่ไดรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองใหเหมาะสม นาเล่ือมใสศรัทธา 
ประพฤติตนเปนแบบอยางครูที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ดําเนินชีวิตอยูอยางพอเพียงดวย
หลักคุณธรรมที่นับถือ พัฒนาตนเองเพ่ือแสวงหาความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเน่ือง และใหความรวมมือชวยเหลือสังคมอยาง
เต็มใจ 

3.  หมายถึง การที่ครูยุคใหมมีความสามารถในการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูตามสาระการเรียนรูของหลักสูตร ออกแบบและจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนที่แตกตางกัน 
เตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวิธีการที่ผสมผสานภูมิปญญาไทยและความรูสากล เขาใจและเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล จัด
กิจกรรมและสถานการณการเรียนรูที่หลากหลายใหผูเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค ใหผูเรียนไดฝกคิด ฝกทําและฝกปรับปรุง
ตนเองระหวางการเรียนการสอน ใชส่ือการเรียนการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา และคนพบความรู ใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อนํามาสูประสบการณจริงที่ผูเรียนไดรับโดยรวมมือกับชุมชน ปลูกฝงคุณธรรม ระเบียบวินัย และคานิยมตามวิถี
วัฒนธรรมไทยใหกับผูเรียนในระหวางการเรียนการสอน ประเมินพัฒนาการดานการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง  รวมทั้ง
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของตนเองอยูเสมอ 

4.  หมายถึง การที่ครูยุคใหมมีความสามารถในการ 
เลือกสรรวิธีการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ รูจักนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางานของตนเองอยูเสมอ ติดตามขาวสาร ความเคล่ือนไหวทางวิชาการและวิชาชีพอยูเสมอ พัฒนางาน
และสะสมผลงานทางวิชาการในวิชาชีพอยางตอเนื่อง พัฒนาตนเองโดยการศึกษา คนควาจากแหลงความรูและเขารับการอบรม
เพ่ิมเติมอยูเสมอ ศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ เขารวมกิจกรรมทางวิชาการกับ
หนวยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง รวมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรูงานในหนาที่กับเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ 
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  3.    หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผูประกอบวิชาชีพ  โดยมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อดํารงไวซ่ึงช่ือเสียง  ฐานะ   เกียรติ  และศักดิ์ศรีแหง

วิชาชีพ  ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นจนไดรับการรองเรียนถึง       
คุรุสภา บุคคลน้ันอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  1)  ยกขอกลาวหา 2)  ตักเตือน  
3)  ภาคทัณฑ  4)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน  5  ป  และ 5)  เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  54 

 สําหรับมาตรฐานวิชาชีพครูน้ันไดกําหนดไวในขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
พ.ศ.2548   [12] มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย 1) มาตรฐานความรู และ 2) 
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ กลาวคือ ในสวนของมาตรฐานความรู  ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทาง

การศึกษา  หรือเทียบเทา  หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง  โดยมีสาระความรูเก่ียวกับ 1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 2)การ
พัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5)การวัดและประเมินผลการศึกษา 6) การบริหารจัดการในหองเรียน 
7)การวิจัยทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 9) ความเปนครู สําหรับมาตรฐาน

ประสบการณวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพครูตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลา

ไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนดใน 2 
ประเภท คือ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน และ 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาเฉพาะ 

 สําหรับในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะมาตรฐานความรูเรื่องที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา ซึ่งรายละเอียดของสาระความรู  และสมรรถนะ มีดังนี้ 

 1. สาระความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาประกอบดวย 5 เรื่อง ไดแก 1)  แนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 3) การวิเคราะหปญหาที่เกิดจาก

การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 4) แหลงเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 5) การออกแบบ การสราง การ
นําไปใช การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม  

           2. สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก ประกอบดวย 1) 
สามารถเลือกใช ออกแบบ สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 3) สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งใน   
แตละปจจัย ผูวิจัยไดกําหนดใหเปนตัวแปรตนที่นํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี  

        3.3    ( . . 2552-2561) 

 เน่ืองจากรัฐบาลไดมีนโยบายในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมี
เปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ

เรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งน้ีได

กําหนดใหมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ตองปฏิรูปอยางเรงดวน  4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  3)พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
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4.5  

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ใชสถิติวิจัยพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ และสถิติวิจัยขั้นสูง คือ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression) สําหรับ

ประเด็นจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

5.   

5.1  

5.1.1 
 พบวา 

1) ปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก     
( x = 3.93) เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวาอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) สามารถเลือก 
ออกแบบ สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  ( x = 4.05) 2) สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ( x  = 3.92)  3) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี    
( x = 3.83) ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 

  ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
                                                                                                            (n =  609) 

ปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

x  S.D.   

1. สามารถเลือก ออกแบบ สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 

4.05 .71 มาก 1 

2. สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน   

3.83 .79 มาก 3 

3. สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน   

3.92 .73 มาก 2 

 3.93 0.73 มาก  
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4.  

4.1  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเปนหนวยฝกประสบการณ

วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 42 โรง รวมทั้งส้ิน 2,800 คน 

4.2  

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ไดมาดวยการสุมแบบงาย 
(simple random sampling) โดยใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ศิริชัย กาญจนวาสี [12]  ไดจํานวนกลุมตัวอยางรวม

ทั้งส้ิน 609 คน 

4.3   ประกอบดวย 

4.3.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ประกอบดวย ประกอบดวย 1) สามารถเลือกใช ออกแบบ สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 2) สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 3) สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียน 

4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ประกอบดวย 1) การเปนผู

เอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 2) การมีจิตวิญญาณความเปนครู 3) การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และ            
4)ความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 

4.4   

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ของครูยุคใหมตามมาตรฐานวิชาชีพครู มี 3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ มี
ลักษณะเปน แบบตรวจสอบรายการ(checklist) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาของครูยุคใหมตามมาตรฐานความรูวิชาชีพครู จํานวน 16 ขอ และสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาทศวรรษที่สอง จํานวน 49 ขอ รวมทั้งส้ิน 65 ขอ มี ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
และตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง        
จํานวน 1 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended)  ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดผาน

การตรวจสอบคุณภาพดานความตรง (validity) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) 
โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดคาความเที่ยงเทากับ .96 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผลตอ

คุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (Ytot) 

 b SEb Beta t p-value 

1. สามารถเลือก ออกแบบ สรางและปรับปรุงนวัตกรรม
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ด ี(X 1 ) 

3.47 0.28 0.45 12.23 .00 

2. สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน (X 3 )    

2.62 0.27 0.35 9.57 .00 

  R = 0.73  R 2 = 0.54   SEest = 15.27   F= 354.31    Sig F = .00   คาคงที่ (a) =  92.05 

   p<.05 

            5.1.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง      
สรุปไดวา 

1)  โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรูใหเพียงพอ ทันสมัย และพรอมใชงาน  
2)  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมปลูกฝงใหครูมีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเปนครู  
3)  ครูควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนควบคูไปกับการผลิตและใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา

ใหมๆ พัฒนาแผนการสอนใหชัดเจนและถูกตองและครูควรไดทําการสอนตรงกับวิชาเอกของตนเอง   
4)  โรงเรียนควรจัดใหครูเขารับการอบรมและสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถของครูในดาน

วิชาการ วิชาชีพครู และดานการสอน การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งความรูเก่ียวกับเด็กพิเศษ 

5.2  

       5.2.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

        1. สถาบันผลิตครู โดยเฉพาะคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหสามารถแสวงหา

แหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  รวมทั้งการเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมให

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดมีสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศครบถวนในการออกไปประกอบวิชาชีพครู 

       2. องคกรผูใชครูและองคกรเครือขายครูตลอดจนสภาวชิาชีพครู ควรเปดโอกาสและสนับสนุนใหครูยุคใหมไดเขารับ

การพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคในการสอนรวมทั้งการใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือนําไปใชจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท 
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2) คุณภาพของครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
( x  = 4.36)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) ดานการมี      
จิตวิญญาณความเปนครู ( x  = 4.46) 2) ดานความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง ( x  = 4.25) 3) ดาน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ( x  = 4.24) และ 4) ดานการเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู           
( x  = 4.21) ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั และลําดับคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรปูการศึกษาทศวรรษท่ีสอง       

                                                                                                                                     (n = 609) 

 x  S.D.   

1. การเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4.21 0.65 มาก 4 

2. การมีจิตวิญญาณความเปนครู 4.46 0.69 มาก 1 

3.  การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 4.24 0.67 มาก 3 

4. ความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 4.25 0.67 มาก 2 

 4.36 0.67   

 
3) ปจจัยสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งหมายความวา   
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาสมการตามลําดับ คือ 1) สามารถเลือก ออกแบบ สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูที่ดี 2) สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  เปนตัวแปรที่ไดรวมกันเปน         
ตัวทํานายคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยพบวามีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 
0.54 นั่นคือ ปจจัยทั้ง 2 ดาน สามารถทํานายคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในภาพรวมได     
รอยละ 73 โดยเขียนเปนสมการการวิเคราะหการถดถอยได ดังน้ี 

 
Ytot   = 92.05 + 3.47(X1) + 2.62 (X3)  ดังตารางที่ 3  
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      3. ครูยุคใหมควรพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมาย

หลักของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

     5.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูในดานอื่นๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม 

2. ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมที่สอดคลองแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่

สอง 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของการเปนครูยุคใหมตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองเพ่ือเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4. ควรศึกษาเก่ียวกับเกณฑการประเมินสมรรถนะครูยุคใหมตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อใชในการประเมิน

การเล่ือนวิทยฐานะของครู 

6.   
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Abstract 

         The objectives of this research were to study the level of the factors of Language and Technology for 
teachers competencies according to  the professional standards for teachers affecting the quality of new 
teachers’  educational reform in the second decade and study  ways to develop new teachers  educational 
Reform in the second decade. The samples of this research were 609 teachers. The research instrument was 
a questionnaire. The statistics used in analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, 
correlation coefficient,  and stepwise multiple regression analysis. The content analysis was used to analyze 
the open -ended responses from the questionnaire by means of content analysis.  

The findings of this research revealed as follows:  Factors of Language and Technology for teachers 
competencies and the quality of new teachers on educational reform in the second decade were at high 
level in overall. The factors of Language and Technology for teachers competencies according to the 
professional standards for teachers affected the quality of new teachers development on educational 
reform in the second decade at the .05 level with statistical significance. For the ways to develop new 
teachers, conclude that ; school should budget adequetly for instructional medias, and should support 
teachers participating in teaching and teachers spirit training. 

Key word:  Language and Technology for Teachers Competencies , The Professional Standards for teacher ,  

The Quality of New Teachers,  Educational Reform in the Second Decade 

 

1.  

 ครูเปนบุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่ดานการเรียนการสอน  และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ  เพ่ือให

ผูเรียนเกิดความรอบรูและพัฒนาในทุกๆดาน  ดวยเหตุนี้ครูจึงควรไดรับการพัฒนาตนและวิชาชีพ  เพ่ือใหมีศักยภาพสูงสุดในการ

ปฏิบัติหนาที่  อยางไรก็ตาม  ในปจจุบันไดมีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู  ซ่ึงเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่

พึงประสงคที่ตองการใหเกิดข้ึนในการประกอบวิชาชีพครู  โดยผูประกอบวิชาชีพครูจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ   ความรู  

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูจึงจะเปนผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดและเมื่อเขาสู

วิชาชีพครูแลวจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่กําหนดไวดวย  หากครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู  จะทําใหสังคม

ยอมรับและใหการสนับสนุนในทางกลับกันหากครูมีคุณภาพไมไดมาตรฐานยอมทําใหสังคมไมพอใจและไมใหการสนับสนุน  ดังน้ัน  

การพัฒนาคุณภาพครูจึงเปนเรื่องสําคัญที่ทั้งรัฐบาลและสังคมใหความสนใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมทองถิ่นและสังคมโลก  จะตองพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูใหสอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรู  สําหรับการศึกษาสมัย

ปจจุบันที่สังคมตองการ [1]  ดวยเหตุน้ีสถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตครูจึงจําเปนตองมีการวางแผน  ดําเนินการในการผลิตครู

ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องคกรวิชาชีพครู  คือ  คุรุสภา  ไดกําหนดไวเพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ  คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาที่ในการผลิตครูที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม  ดวย

ปรัชญาที่วา  “มุงสรางครูดี  มีความสามารถ  ฉลาดใชภูมิปญญา  เพ่ือพัฒนาสังคม”  ซ่ึงคณะไดกําหนดวิสัยทัศนไววา  “ภายในป  
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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับปจจัยสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพครู   

ยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนจํานวน 609 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน สําหรับประเด็นจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูและคุณภาพของครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาทศวรรษที่สอง โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยปจจัยสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สําหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม สรุปไดวาโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาส่ือการ

เรียนรูใหเพียงพอ ทันสมัย และพรอมใชงาน และควรใหครูเขารับการอบรมดานการสอนและจิตวิญญาณความเปนครู  

  สมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับคร,ู มาตรฐานวิชาชีพครู, คุณภาพครูยุคใหม , การปฏิรปูการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง 
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จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ซึ่งไดกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติตน ในสวนของมาตรฐานความรูน้ันไดระบุใหมีสาระความรูและ

สมรรถนะ 9 ประการไดแก1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู 4) จิตวิทยาสําหรับครู 

5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 6) การบริหารจัดการในหองเรียน 7) การวิจัยทางการศึกษา 8)นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ9) ความเปนครู  สําหรับมาตรฐานดานการฝกประสบการณวิชาชีพครูตามขอบังคับดังกลาวไดกําหนดใหนักศึกษา

ที่เรียนตามหลักสูตรครู 5 ป จะตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมิน

ปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด   ซ่ึงแยกเปน 2 ประเภทคือ 1) การฝกปฏิบัติ

วิชาชีพระหวางเรียน และ2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ [6] 

สาระความรูและสมรรถนะสําหรับครูตามมาตรฐานความรูที่นับวามีความสําคัญยิ่งประการหน่ึง  คือ  สาระความรูและ

สมรรถนะของครูดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูโดยในสมรรถนะดานน้ีผูเปนครูตองเปนผูที่มีความสามารถใชทักษะในการพูด  

การอาน  การเขียนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพื่อการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง และตองสามารถใช

คอมพิวเตอรพื้นฐานได  การปรับตัวของครูเพ่ือใหเขากับการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยนั้นๆ  จะตองมีทักษะหรือความชํานาญใน

เรื่องตางๆ  5  ประการเปนพ้ืนฐานพอสรุปไดดังนี้  1)  ทักษะดานแนวความคิด  มีทักษะดานการใชแนวคิดรวบยอดไปในทางท่ีถูก

ที่ควร  จะตองพัฒนาความคิดริเริ่มและความคิดสรางสรรค  2)  ทักษะในดานการปฏิบัติงาน  มีความรูในงาน  ทํางานเปน  มีการ

วางแผนการสอน  การใชเทคนิคการสอนแบบตางๆตลอดจนการประเมินผล  3)  ทักษะดานทักษะการจัดการ  ตองมีการพัฒนา

ความรูในการจัดการตลอดเวลา  4)  ทักษะในดานเกี่ยวกับมนุษย  คือ  การสรางมนุษยสัมพันธที่ดีและ  5)  ทักษะในดานการส่ือ

ขอความ  ครูตองเปนนักส่ือความที่ดี  ตองรูจักวิธีการส่ือขอความอยางหลากหลาย นอกจากนี้ครูในปจจุบันควรมีคุณสมบัติในดาน

ความรอบรูในเน้ือหาวิชาอยางลุมลึก  ติดตามความกาวหนาในเทคนิควิธีการสอนตลอดเวลา  เปนแบบอยางในการคิดการทํา เปน

นักจิตวิทยาการเรียนรู  เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูเช่ียวชาญภาษาอังกฤษ  และเปนผูเรียนตลอดชีวิต  [7]   

จากบทความวิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถนะตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาสาขาการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย พรรณี สุวัตถี และคณะ [8] พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาช ีพ จํานวน 3 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยดานความเปนครูอยูในลําดับสูงสุด 

รองลงมาคือ ดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู และดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตามลําดับและผูบริหารโรงเรียน

อาจารยพ่ีเล้ียงในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู มีความคิดเห็นวานักศึกษาสาขาการศึกษามีสมรรถนะทั้ง 3 ดาน ตามสภาพที่เปน

จริงและสภาพที่คาดหวังในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มี

ความตองการพัฒนาสมรรถนะท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาความสามารถในการสรางเว็บไซดในรายวิชาที่สอนดวยตนเอง 2) 

การประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือจัดทําแผนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและ 

3) การพัฒนาวิสัยทัศนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ มีการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธเพ่ือเตรียมความ

พรอมสูการเปนครูวิชาชีพและจากขอคนพบในงานวิจัย เรื่อง การประเมินระบบการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีตอมาตรฐาน

ความรูและประสบการณวิชาชีพ ดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู ของนักศึกษาสาขาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดย เรวดี ศรีเอ่ียมสะอาด และคณะ[9] ผลการวิจัยพบวาในสวนของการประเมินผลลัพธ(outcome) อยูในระดับปานกลาง โดย

นักศึกษามีความคิดเห็นในสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู ซ่ึงมี 3 ประการ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 

1) มีความสามารถในการใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 2) มีความสามารถใน
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2556  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะเปนตนแบบในการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่นอยางย่ังยืน”  จึงทําใหคณะครุศาสตรมีพันธกิจที่ตองดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนกลาวคือ  1)  ผลิตบัณฑิตสาขา

การศึกษา  2)  พัฒนาครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  3)  วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  4)  บริการวิชาการแก

ชุมชนและทองถิ่น  5)  สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ  6)  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร  ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดประกาศไวชัดเจนวาจะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  และมี   

พันธกิจสําคัญที่สุดประการหนึ่ง  คือ  ผลิตบัณฑิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับของคุรุสภาที่วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.2548 [2]     

 นอกจากน้ีคณะครุศาสตรยังไดกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตคณะครุศาสตรไววา "   
    

” [3]   

 สําหรับการปฏิรูปวิชาชีพครูนับเปนวาระแหงชาติที่รัฐบาลใหความสําคัญเพ่ือใหเปนกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา โดยมีนโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูตามแนวทางของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งไดบัญญัติสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของ

กับครูโดยตรงไวในหมวด 7 วาดวยครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 6 มาตรา คือ มาตราที่ 52-57 โดยเฉพาะใน

มาตราที่ 52 น้ัน [4]  ไดระบุใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู 

คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและพัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง โดยรัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ  

การขับเคล่ือนใหมีการปฏิรูปทางศึกษาในทศวรรษที่สองไดดําเนินการมาตั้งแตปพ.ศ.2551 ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีในคราว

ประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2552 มีมติเห็นชอบ “ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)” ซ่ึง

รัฐบาลจะมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพโดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเรียนรูของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3)สงเสริมการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งน้ีไดกําหนดใหมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 1) 

พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และ 4) พัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการใหมสําหรับในประเด็นการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหญน้ันไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปการพัฒนาระบบ

การผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมาตรการหลักใหปรับระบบการผลิตการคัดสรร คาตอบแทน และ

สวัสดิการใหสามารถดึงดูดคนเกงและดีมีใจรักในวิชาชีพมาเปนครูและรับประกันบรรจุเปนขาราชการครูเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือ

จัดใหนิสิต/นักศึกษาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ฝกประสบการณการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา 1 ป และใหถือเปนสวนหน่ึงของ

มาตรฐานวิชาชีพครู เปนตน นอกจากน้ียังไดกําหนดใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่เนนความเปนเลิศดานการผลิตครู วิจัยและพัฒนา

เก่ียวกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีระบบประกันและรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู  

 ในปจจุบันการจัดทําหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรน้ันสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง จะตองพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 [5] และตองใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ และ
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ในการสรางสรรคจรรโลงวิชาชีพ วิชาชีพครูนอกจากจะเปนวิชาชีพชั้นสูงประเภทหนึ่งเชนเดียวกับวิชาชีพช้ันสูงอ่ืน  เชน  แพทย  

วิศวกร  สถาปนิก  ทนายความ  พยาบาล  สัตวแพทย  ฯลฯ  ซ่ึงจะตองประกอบวิชาชีพเพื่อบริการตอสาธรณชนตามบริบทของ

วิชาชีพน้ัน ๆ แลว  ยังมีบทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ  กลาวคือ เปนวิชาชีพที่สรางพลเมืองดีของ

ประเทศ  โดยการใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จะทําใหประชาชนเปนพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติตองการ และสามารถพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  เพ่ือสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ  

จากคนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง  ใหมีการรักษาความเปนชาติไวอยางมั่นคงยาวนาน [11]   

     3.2   

 เน่ืองจากวิชาชีพครูเปนวิชาชีพทางการศึกษา ตามกฎหมายท่ีวาดวยการประกอบวิชาชีพควบคุม ดังน้ันจึงตองมี  

ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  และคุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตองประพฤติปฏิบัติตาม  เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหแกผูรับบริการที่มี

คุณภาพตอบสังคมไดวาการที่กฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา  และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมนั้น  เน่ืองจาก

เปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ  ตองใชความรู  ทักษะ  และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  49  ไดกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ  3  ดาน  ประกอบดวย [12] 

  1.    หมายถึง  ขอกําหนดสําหรับผูที่จะเขามาประกอบวิชาชีพ  

จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือใหเปน

หลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ  และมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได 

  2.    หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด  พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  ทั้งความชํานาญ

เฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่

กําหนดวามีความรูความสามารถ  และความชํานาญ  เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม  

ซึ่งหมายถึงการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุก ๆ 5  ป 

  3.    หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผูประกอบวิชาชีพ  โดยมี

จรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ  เพ่ือดํารงไวซึ่งช่ือเสียง  ฐานะ   เกียรติ  และศักดิ์ศรี

แหงวิชาชีพ  ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนจนไดรับการรองเรียนถึง  

คุรุสภา บุคคลนั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี  1)  ยกขอกลาวหา               

2)  ตักเตือน  3)  ภาคทัณฑ  4)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน  5  ป  และ 5)  เพิกถอนใบอนุญาต

ตามมาตรา  54 

 สําหรับมาตรฐานวิชาชีพครูน้ันไดกําหนดไวในขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

พ.ศ.2548  [13] รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย 1) มาตรฐานความรู และ 2) 

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ กลาวคือ ในสวนของมาตรฐานความรู  ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทาง

การศึกษา  หรือเทียบเทา  หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง  โดยมีความรูเก่ียวกับ 1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 2)การพัฒนา
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การใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน  และ 3) มีความสามารถในการใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อ

ความหมายไดอยางถูกตอง 

 จากผลการสํารวจ ความเช่ือมั่น “ครูไทย” ป 2553 โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [10] พบวา 

ประชาชนทั่วประเทศมีความเช่ือมั่นตอครูไทยใน 3ประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุดตามลําดับ คือ  1) มีความรู ความสามารถในการสอน 

2) มีบุคลิกภาพ การแตงกายเหมาะสมกับอาชีพ และ 3)มีความขยันขันแข็ง และอดทนและในสวนของความเช่ือมั่นใน 3 ประเด็นที่

มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ 1)การแสดงออกทางอารมณ การควบคุมอารมณ 2)การใชวาจา คําพูดกับนักเรียน และ 3)การไมเปนหนี้

เปนสิน เปนตน  

 จากสภาพปจจุบัน ขอคนพบในงานวิจัย และผลการสํารวจดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ครูควรไดรับการพัฒนาทางดาน

การส่ือสารและการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการเรียนรู ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยี

สําหรับครูวามีปจจัยสมรรถนะใดบางที่จะสามารถพยากรณความสามารถและการปฏิบัติตนที่แสดงถึงคุณภาพของครูยุคใหม ตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ใน 4 ดาน ไดแก 1)การเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 2)การมีจิตวิญญาณ

ความเปนครู  3)การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และ 4)ความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง

โดยคาดหวังวา ผลการวิจัยครั้งน้ีคาดวาจะสามารถนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาสาขาการศึกษาเพ่ือ

เตรียมความพรอมในการออกไปประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีคุณภาพ และเพ่ือใหองคกรผูใชครูและสภาวิชาชีพครูไดนําผลการวิจัย

น้ีไปกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุประสิทธิผลย่ิงขึ้น  

2.  

1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูของครูยุคใหม ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของครูยุคใหมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   

3) เพ่ือศึกษาปจจัยสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

ครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

3.  

    3.1  

 วิชาชีพครูไดรับการยกยองใหเปนวิชาชีพช้ันสูงและเปนวิชาชีพควบคุม เนื่องจากเปนอาชีพใหบริการแกสาธารณชนที่ตอง

อาศัยความรู  ความชํานาญเปนการเฉพาะ  ไมซ้ําซอนกับวิชาชีพอ่ืน  และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ  โดยผูประกอบ

วิชาชีพตองฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนที่จะประกอบวิชาชีพ  ผูประกอบวิชาชีพครูยอมตองมีความ

รับผิดชอบอยางสูง  เพราะมีผลกระทบตอผูรับบริการและสาธารณชน  จึงตองไดรับการควบคุมการประกอบวิชาชีพเปนพิเศษ

เพื่อใหเกิดความม่ันใจตอผูรับบริการและสาธารณชน  โดยผูประกอบวิชาชีพตองประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา  

(Intellectual Method)  ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ  (Long Period of Training)  มีอิสระในการใชวิชาชีพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  (Professional Autonomy)  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ  (Professional Organization)  เปนแหลงกลาง
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ดานการคิดวิเคราะห อยูเสมอ จัดกิจกรรมเสริมความรูใหผูเรียนอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
ใหผูเรียนอยางสม่ําเสมอ จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหผูเรียนอยางเหมาะสม และจัด
กิจกรรมสงเสริมคานิยมตามระบอบประชาธิปไตยใหแกผูเรียนอยางถูกตอง 

2.  หมายถึง การที่ครูยุคใหม มีความศรัทธาในวิชาชีพครู ตระหนักในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนครู ใหการยอมรับวาวิชาชีพครูมีความมั่นคง เชื่อมั่นวาวิชาชีพครูมีความกาวหนา เต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่ครู
ใหสมบูรณ รักและหวงใยผูเรียนดวยความหวังดี ตั้งใจปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาที่ไดรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองใหเหมาะสม นาเล่ือมใสศรัทธา 
ประพฤติตนเปนแบบอยางครูที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ดําเนินชีวิตอยูอยางพอเพียงดวย
หลักคุณธรรมที่นับถือ พัฒนาตนเองเพ่ือแสวงหาความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเน่ือง และใหความรวมมือชวยเหลือสังคมอยาง
เต็มใจ 

3.  หมายถึง การที่ครูยุคใหมมีความสามารถในการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูตามสาระการเรียนรูของหลักสูตร ออกแบบและจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนที่แตกตางกัน 
เตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวิธีการที่ผสมผสานภูมิปญญาไทยและความรูสากล เขาใจและเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล           
จัดกิจกรรมและสถานการณการเรียนรูที่หลากหลายใหผูเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค ใหผูเรียนไดฝกคิด ฝกทําและฝก
ปรับปรุงตนเองระหวางการเรียนการสอน ใชส่ือการเรียนการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา และคนพบความรู ใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อนํามาสูประสบการณจริงที่ผูเรียนไดรับโดยรวมมือกับชุมชน ปลูกฝงคุณธรรม ระเบียบวินัย และคานิยมตามวิถี
วัฒนธรรมไทยใหกับผูเรียนในระหวางการเรียนการสอน ประเมินพัฒนาการดานการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของตนเองอยูเสมอ 

4.  หมายถึง การที่ครูยุคใหมมีความสามารถในการ 
เลือกสรรวิธีการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ รูจักนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางานของตนเองอยูเสมอ ติดตามขาวสาร ความเคล่ือนไหวทางวิชาการและวิชาชีพอยูเสมอ พัฒนางาน
และสะสมผลงานทางวิชาการในวิชาชีพอยางตอเน่ือง พัฒนาตนเองโดยการศึกษา คนควาจากแหลงความรูและเขารับการอบรม
เพ่ิมเติมอยูเสมอ ศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ เขารวมกิจกรรมทางวิชาการกับ
หนวยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง รวมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรูงานในหนาที่กับเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ 

 
 
4.  

4.1  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูซ่ึงเปนหนวยฝกประสบการณ

วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 42 โรง รวมทั้งส้ิน 2,800 คน 

4.2  

กลุมตัวอยางที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ไดมาดวยการสุมแบบ

งาย (simple random sampling) โดยใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ศิริชัย กาจนวาสี [15]  ไดจํานวนกลุมตัวอยางรวม

ทั้งส้ิน 609 คน 

 

The 4th NPRU National Conference 2012  Nakhon Pathom Rajabhat University  Nakhon Pathom  Thailand  12 – 13 July 2012 

หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5)การวัดและประเมินผลการศึกษา 6) การบริหารจัดการในหองเรียน 7)การ

วิจัยทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) ความเปนครู 

 สําหรับในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะมาตรฐานความรูเรื่องที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูซึ่งรายละเอียด

ของสาระความรูและสมรรถนะมีดังนี้ 

 1. สาระความรู ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูประกอบดวย 3 เร่ือง ไดแก 1) ภาษาไทยสําหรับครู 2) ภาษาอังกฤษ

หรือภาษาตางประเทศอื่นๆ สําหรับครู 3) เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 

      2. สมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก 1)สามารถใชทักษะในการฟง การพูด 

การอาน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 2) สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียน

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เพ่ือการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 3) สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน  

 สําหรับมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพครูตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการคุรุสภากําหนดใน 2 ประเภท คือ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน และ 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

สาขาวิชาเฉพาะ 

        3.3    ( . . 2552-2561) 

 เน่ืองจากรัฐบาลไดมีนโยบายในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมี

เปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ

เรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งน้ีได

กําหนดใหมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  3)

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 

สําหรับกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  ไดกําหนดใหครูยุคใหมเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปน

วิชาชีพที่มีคุณคา มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสม

กับการเปนวิชาชีพช้ันสูง สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู คณาจารย มีปริมาณครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาอยางเพียงพอตามเกณฑ และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนา

ตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เขมแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาครู คณาจารย 

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ อยูไดอยางย่ังยืน [14] 

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่นํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 

1.   หมายถึง การที่ครูยุคใหมมีความสามารถในการจัดหองเรียนใหมี
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  ผลิต เลือกใชส่ือและนวัตกรรม ที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู สรางเอกสาร ส่ิงพิมพที่
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู จัดหาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู จัดส่ิงแวดลอมและ
บรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจและเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือ
อุปกรณ และแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพของแตละบุคคล สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะ
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( x = 4.19)  3) สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง      

( x = 3.50) ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 

 

  ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับปจจัยสมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 

                                                                                                            (n =  609) 

ปจจัยสมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

x  S.D.   

1. สามารถใชทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทย
เพื่อการส่ือความหมายไดถูกตอง 

4.19 0.63 มาก 2 

2. สามารถใชทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือความหมายไดถูกตอง 

3.50 0.93 มาก 3 

3. สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน 4.34 0.82 มาก 1 

 3.84 0.73 มาก  

 

2) คุณภาพของครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก ( x  = 4.36)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) ดานการมี

จิตวิญญาณความเปนครู ( x = 4.46) 2) ดานความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง ( x  = 4.25) 3) ดาน

การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ( x  = 4.24) และ 4) ดานการเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ( x  = 4.21) 

ตามลําดับดังตารางที่ 2 

 

     ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง 

                                                                                                                                           (n = 609) 

 x  S.D.   

1. การเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4.21 0.65 มาก 4 

2. การมีจิตวิญญาณความเปนครู 4.46 0.69 มาก 1 

3.  การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 4.24 0.67 มาก 3 

4. ความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 4.25 0.67 มาก 2 

 4.36 0.67   
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4.3  

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 

4.3.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบดวย 1) 

สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทยเพ่ือการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 2) สามารถใชทักษะในการ

ฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 3) สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน    

4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ประกอบดวย 1) การเปนผู

เอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 2) การมีจิตวิญญาณความเปนครู 3) การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และ            

4) ความสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 

4.4   

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มี 1 ชุด คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสมรรถนะดานภาษาและ

เทคโนโลยีสําหรับครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู มี 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ มี

ลักษณะเปน แบบตรวจสอบรายการ (checklist)  ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูตาม

มาตรฐานความรูวิชาชีพครู จํานวน 18 ขอ และสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง 

จํานวน 49 ขอ รวมทั้งส้ิน 67 ขอ มี ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  (rating scale)  และตอนที่ 3 สอบถาม

เก่ียวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  จํานวน 1 ขอ มีลักษณะเปน

แบบสอบถามปลายเปด (open-ended)  ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดผานการตรวจสอบคุณภาพดาน

ความตรง (validity) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง (reliability) โดยนําแบบสอบถามไป

ทดลองใช (tryout) กับครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดคาความเท่ียงเทากับ .96 

4.5  

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ใชสถิติวิจัยพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ และสถิติวิจัยข้ันสูง คือ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression) สําหรับ

ประเด็นจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

5.   

5.1  

5.1.1 ผลการศึกษาระดับปจจัยสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูของครูยุคใหมตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครู พบวา 

1) ปจจัยสมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.84) เมื่อ

พิจารณาเปนรายปจจัยพบวาอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 

( x = 4.34) 2) สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทยเพ่ือการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง           
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5.2  

5.2.1  

        1. สถาบันผลิตครู คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหสามารถใชทักษะการฟง พูด 

อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง รวมทั้งการเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมให

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไดมีสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูครบถวนในการออกไปประกอบวิชาชีพครู 

         2. องคกรผูใชครูและองคกรเครือขายครู ควรเปดโอกาสและสนับสนุนใหครูยุคใหมไดเขารับการพัฒนาความรู 

ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคในการสอนรวมทั้งการใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งเด็ก

ปกติและเด็กพิเศษ 

  3. ครูยุคใหมควรพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

เปาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

5.2.2  

1. ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

2. ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูในประเด็นอื่นๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวโนมและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของการเปนครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาทศวรรษที่สองเพื่อเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4. ควรศึกษาเกี่ยวกับเกณฑการประเมินสมรรถนะครูยุคใหมตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือใชในการประเมินครู

สําหรับการเล่ือนวิทยฐานะของครู 

 

6.   
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                 5  . ชุดโครงการวิจัยพัฒนาวิชาชีพครูเครือขาย มหาวทิยาลัยราชภัฏ  

                 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

[2] สํานักงานเลขาธิการครุสภา. (2549). . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพครุสภาลาดพราว. 

[3] คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (2554). 2554. มหาวิทยาลัย    

                 ราชภัฏนครปฐม. 
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3) ปจจัยสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งหมายถึงวาตัวแปรที่

ไดรับการคัดเลือกใหเขาสมการตามลําดับ คือ 1) สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือ

ความหมายไดอยางถูกตอง  2) สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เปนตัวทํานายคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง โดยพบวามีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.40 นั่นคือ ปจจัยทั้ง 2 สามารถทํานายคุณภาพครูยุคใหม

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในภาพรวมไดรอยละ 63 โดยเขียนเปนสมการการวิเคราะหการถดถอย ดังนี้ 

Ytot   = 82.86 + 3.51(X1) + 1.06(X3) ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยสมรรถนะภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สงผลตอคุณภาพครูยุคใหม

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (Ytot) 

 b SEb Beta t p-value 

1. สามารถใชทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทย
เพ่ือการส่ือความหมายไดถูกตอง (X 1 ) 

3.51 0.21 0.53 16.21 .00 

2. สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (X 3 )    1.06 0.16 0.20 6.31 .00 

  R = 0.63 R 2 = 0.40   SEest = 17.40   F= 203.26    Sig F = .00   คาคงที่ (a) =  82.86  

   p<.05 

 

 5.1.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สรุปไดวา 

1)  โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรูใหเพียงพอ ทันสมัย และพรอมใชงาน  

2)  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมปลูกฝงใหครูมีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเปนครู  

3)  ครูควรพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนควบคูไปกับการผลิตและใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา

ใหมๆ พัฒนาแผนการสอนใหชัดเจนและถูกตองและครูควรไดทําการสอนตรงกับวิชาเอกของตนเอง   

4)  โรงเรียนควรจัดใหครูเขารับการอบรมและสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถของครูในดาน

วิชาการ วิชาชีพครู และดานการสอน การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งความรูเก่ียวกับเด็กพิเศษ 
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