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汉泰“心”字成语语义认知 
对比研究 
A Semantic Cognition comparative study 
of “Heart” in Chinese-Thai Idioms. 

 

 
 
 
 

SU ZHAOWEI 1 
นรรัตน์ พุ่มไพศาลชยั 2 

Norrarat Pumpaisanchai 
  
 

บทคัดย่อ 
成语是语言中一种独特的表达。本文以认知语言学理

论为基础，通过对《汉语成语大辞典》和《泰语成语词典》

中的含“心”字成语进行收集、整理、分析以及对比，以

期发现汉泰语言中“心”字成语的语义异同、背后语言使

用者认知方式的异同及其原因。共收集到含“心”汉语成

语 568条、泰语成语 44条。汉语的“心”字成语数量明

显多于泰语。其中汉语的异形“心”字成语达到了总数的

40%左右，其数量也远超泰语。汉泰异形成语都符合语义

                                                           
1
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认知时的体验观和互动观。汉语泰语使用者均通过对“心”

的体验来表达与“心”相近的器官或“思想”等功能价值。

汉泰语言使用者基于对“心”性质、功能的相同认知，形

成了语义相同相近类的成语。同时也由于地理环境、历史

文化、风俗传统等的不同使得汉泰语言使用者认知方式与

表达方式存在差异，进而造就了汉泰成语中的此有彼无现

象。 

ค ำส ำคัญ: “心”字成语   语义  认知  汉泰对比 

Abstract 
This article aims to explore and analyze semantics structure and  
cultural factors of the meaning of “heart” in Chinese Thai idioms in 
order to gaining  in depth understanding of Chinese and Thai cultural 
knowledges. “The Unity of Man and Nature” in Chinese Philosophy is 
shown to have a clear impact in these idioms and heart is the root of 
physical and mental life. The heart idioms are analyzed in relation to 
the metaphor-based linguistic account of emotions attitudes and 
wisdoms. The study reveals heart itself can express in different 
conceptual metaphor of expressions. And due to both of the social 
geography history and cultural geography have lead to the differences 
in cognitive semantics and cultural values. 
 

Keywords:  Heart,Chinese idioms, Thai idioms, metaphor  
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บทน ำ 
成语是人们长期以来习用的、简洁精辟的定型词组或

短句。因其独特的结构形式与意义表达而为各时期以及各

国学者所关注。与语言中的一般词汇相比，成语更能反映

出该语言使用者的历史文化、民族风俗以及认知方式等方

面的内容。 

随着汉语教学的发展，汉语与其他语言的对比研究成

果也不断丰富。其中大部分集中在汉英对比方面。汉外成

语对比研究亦是如此。认知语言学遵循“现实-认知-语言”的

基本原理，认为语言与认知有着密切的关系，语言表达是

基于人对外界的体验、认知，基于人对客观外界的概念化

（李瑛等，2019）。随着认知语言学的兴起，越来越多的

专家学者开始从认知角度对汉语与其他语言（特别是英语）

进行对比研究。这些认知对比研究成果涉及到很多方面：

潘蓉蓉（2014）基于概念隐喻理论，通过对汉英成语中的

动物隐喻进行对比研究，揭示了汉英成语中动物隐喻相似

性和差异性成因。杨悦（2017）通过隐喻和转喻视角对汉

英悲伤类情感成语进行了认知对比分析，认为汉英语言会

用相似的源域表达悲伤类情感这一目的域，但又由于民族

文化的不同，造成汉英此类成语对源域的选择上有很大不

同之处。 
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与汉英语言对比相比，汉语与其他语种的对比研究成

果，特别是成语对比成果相对较少。林那然（2007）对与

五官有关的汉语成语和泰语成语着重从同义、近义和反义

三方面进行了意义对比，发现其中用相同的五官表示相同

或相近的意思的成语占多数。陈素琴(2009)对汉泰成语含有

“眼、头、手、口、心”的成语进行了喻体与喻义的异同

对比研究。 

“心”是人体的重要器官，也是人们思想情感产生的

场所。其重要程度造就了语言中数量众多的心字词语和成

语。“随着认识外部世界的深入，人类以‘心’这一重要

身体器官为参照，与客观世界互动和体验，引申出很多不

同的相关义项，不断获得新的涵义，因此‘心’词语的探

索为认知理论提供了一个耐人寻味的研究课题”（孙

毅,2012:118）。目前，关于“心”的认知研究成果不断

涌现。戴维，俞霞君（2019）以汉语中带有“心”字的词

语为研究对象，通过隐喻和转喻认知分析，来揭示汉字

“心”的隐喻和转喻的认知内涵。而在汉泰“心”字的认

知研究方面，姚思琦（2019）从概念整合理论出发，对泰

汉“心”的隐喻进行了认知对比分析，发现泰汉语“心”

的隐喻引申义存在异同点，泰汉语“心”都衍生为人类性
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及空间位置的隐喻义。同时还认为概念整理论对泰汉“心”

的隐喻建构机制具有很强的解释力。苏兆伟（2020）对汉

泰“心”字词语的语义进行了认知对比。认为“心”字词

语语义的异同反映了汉泰语言使用者认知共通性的同时，

也反映了由于自然地理环境、社会风俗文化等不同而造成

的认知差异性。汉外“心”字成语的对比研究成果仍然较

少。高健(2011)、盘丽川(2017)、张天龙(2017)分别对汉

俄、汉越以及汉泰的“心”字成语进行了对比研究，但其

研究角度主要集中在语义对比方面。只有盘丽川（2017）

对汉越“心”字词语进行了隐喻认知对比。张天龙（2017）

关于汉泰“心”字成语的对比研究，首先对汉泰成语的定

义、来源、字数、语音结构等进行了概述，之后对汉泰含

“心”字成语进行了评述，最后从语义分类与语义功能方

面对汉泰成语进行了较为详尽的对比分析。 

鉴于目前学术领域中尚无从认知视角出发对汉泰“心”

字成语进行对比分析的成果，本文将以认知语言学的相关

理论为基础，对汉泰“心”字成语的语义进行系统性地探

讨研究，以期发现汉泰心字成语语义上的异同，并揭示其

背后的认知规律及成因。 วา
รส
าร
พกุิ
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.以期发现发现含“心”字的汉泰成语的语义异同 

  2.以期发现语言使用者背后的认知方式及其原因。 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
本文以汉泰“心”字成语为主要研究对象。首先对

《中国成语大辞典》（王涛等，2018）和《ส ำนวนไทย》ขุนวิจิตร

มำตรำ (สง่ำ กำญจนำคพันธุ์) , 2539)（以下称为《泰语成语辞典》）中

的“心”字成语进行收集整理。在此基础上利用对比分析

法对汉泰“心”字成语进行语义认知对比分析。通过对

《中国成语大辞典》、《泰语成语辞典》中“心”字成语

的查找，共收集到含“心”字的汉语成语 568 条，含“心”

字的泰语成语 44条。 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 首先从两种语言对成语的定义出发，探讨两种语言

中成语的特点与特征。之后对汉泰“心”字的词典释义进

行分析，以总体把握汉泰“心”字成语的语义异同。紧接

着从认知隐喻角度对两种语言“心”字成语中的异形成语

进行对比分析。然后从语义上的相同相近、此有彼无两个

角度对汉泰“心”词成语的认知异同进行对比分析。最后

对本文的对比分析进行总结。 
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ผลกำรวิจัย 
汉泰“心”字成语的认知语义对比  

“体验哲学”是认知语言学的哲学基础。它来源于认

知语义学中对语言的“体验性”的研究。“体验性假说”

是认知语言学的核心内容之一，该学说认为“人的身体的、

认知的级社会的体验是形成概念系统及语言系统的基础”

（李福印，2012：248） 

王寅将狭义认知语言学定义为：“坚持体验哲学观，

以身体经验和认知为出发点，以概括结构和意义研究为中

心，着力寻求语言事实背后的认知方式，并通过认知方式

和知识结构等对语言作出统一解释的、新兴的、跨领域的

学科。”（王寅，2007:11）其中“认知方式”主要包括

体验、范畴化、概念化、意象图式、认知模式、隐喻转喻、

识解、激活、关联等。他同时还指出“人类认知世界的方

式反映了心智表征的规律，直接影响了人类的概念结构和

语言的表达、运用和理解，语言形成差异的主要原因是认

知差异和概念结构差异所致。”（王寅，2007:14） 

（一）汉泰的成语定义及特点 
关于成语的定义，汉语泰语的权威词典《现代汉语词

典》（中国社会科学院语言研究所词典编辑室，2016）、วา
รส
าร
พกุิ
ล
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《泰国皇家学会泰语词典》（พจนำนุกรมรำชบัณฑิตยสถำน, 2556）对

其的解释分别如下： 

 “人们长期以来习用的、简洁精辟的定型词组或短

句。汉语的成语大多由四个字组成，一般都有出处。有些

成语从字面上不难理解，如“小题大做、后来居上”等。

有些成语必须知道来源或典故才能懂得意思，如“朝三暮

四、杯弓蛇影”等。”（《现代汉语词典》）（第 7版） 

 ส ำนวน (๓) น. ถ้อยค ำหรือข้อควำมทีก่ล่ำวสืบต่อกันมำช้ำนำนแล้วมีควำมหมำยไม่ตรง

ตำมตัวหรือมีควำมหมำยอื่นแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้วำ่ยน  ำ ร ำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง (พจนำนุกรม

รำชบัณฑิตยสถำน, 2556)（ “成语（3）（名）所谓成语是语言中

经过长期使用、锤炼而形成的固定短语。它的意义大概能

分成字面义和引申义两种类型，比如“教鳄鱼游泳”、

“跳得不好怪笛子怪鼓”。” ） 

  通过对两部词典对“成语”释义对比，我们可以发

现汉泰成语的异同。虽然汉泰成语的定义存在不同的表达，

有异同之处，但其核心是相同的。二者的相同点在于：都

是语言使用者长期习用的定型词组或短句。实际意义并不

是字面意义的简单相加。而相异点可以分别为字数、出处

等方面。就字数方面而言，汉语的成语大多由四个字组成，

而泰语的字数则无确定数目。这是因为汉语属于表意文字，

受骈文和对偶音韵的影响，汉语形成了以四字格为主的成
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语表达。泰语属于表音文字，表音文字的特性使得泰语的

成语表达以意义为主，对字数的要求相对较宽松。在出处

方面，汉语成语与中国历史文化、风俗传统密切相关，一

般都有典故出处，而泰语成语则少有说明。 

最后，成语作为某一特定民族在长期的语言使用过程

中形成的独特的语言表达，它是该民族历史、文化、思想、

习俗以及地理因素等在语言中的反映。它的特殊意义不能

通过字面意义直接推导，而需要通过概念隐喻在其字面义

与隐喻义之间建立映射关系，搭建桥梁（孙毅，2013）。 

（二）汉泰“心”字释义的义项分析 
对汉泰“心”字的词典释义进行认知对比有助于我们

对“心”字成语有一个整体的把握。我们将《现代汉语词

典》和《泰国皇家学会泰语词典》对“心”字的义项总结

如下表 1： 

表 1 汉泰“心”字义项对比 

 汉语 泰语 

心脏 + + 

思想的器官和思想感情 + + 

中心 + + 

呼吸、气息 + - 
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二十八宿之一 - + 

姓 - + 

汉泰“心”字的义项也由实体性的“心脏”通过转喻

与隐喻引申为“思想的器官和思想感情”以及“中心”。

泰语“心”字还具有“呼吸、气息”之意。用“心”这一

重要事物代替外显的呼吸动作以及气息。而汉语“心”字

的“二十八宿之一”义项亦与“心”的本体特征以及中国

的五行思想有关。 

กำรอภิปรำยผล 
根据汉泰“心”字成语字面是否含“心”与语义异同，

我们将汉泰“心”字成语大致分为相同相近和此有彼无两

大类。相同相近类指汉泰一种语言中含“心”字的成语能

在对方语言中找到字面含“心”且语义相同或相近的成语。

此有彼无类即汉泰一种语言中含“心”字的成语不能在对

方语言中找到字面含“心”且语义相同或相近的成语。 

1. 相同相近类汉泰“心”字成语的认知对比分析 

成语本身高度凝练、文化特质浓厚等相关特点使得某

一语言中的成语很难在另一种语言中找出字面与语义均相

同或相近的成语。但通过对比分析我们发现，汉泰语言中

的此类“心”字成语并不少见。在所收集的 44 个泰语“心”字
成语中有 15 个成语能找到相同或相近的汉语“心”字成语。

具体如下： 
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“ใจดีผีเข้ำ”（心慈手软）、“ใจพระ”（菩萨心肠）、“ใจยังกะดิน

ประสิว”（心急气躁）、“ติดเนื อต้องใจ”（称心如意）、“น  ำลึกหยั่งได้ 

น  ำใจหยั่งยำก”（人心难测）、“น  ำใสใจจริง”（真心实意）、“น  ำหนึ่งใจ

เดียว”（同心同德）、“ปำกปรำศรัยใจเชือดคอ”（佛口蛇心）、“มิตรจิต

มิตรใจ”（真心实意）、“ลงเรือแป๊ะตำมใจแปะ๊”（低首下心）、“วัวสัน

หลังขำดเห็นกำบินผำดก็ตกใจ”（做贼心虚）、“สองจิตสองใจ”（三心二意）

、“หำยใจไม่ทั่วทอ้ง”（提心吊胆）、“เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ”（将心比心） 

汉泰民族都基于人只有一个心脏的认识，认为“一心

”是好的，“多心”是不好的，进而有“น  ำหนึ่งใจเดียว”（同

心同德）这种表示褒义的成语，也有“สองจิตสองใจ”（三心

二意）这种表示贬义的成语。这些成语反映了汉泰民族相

同认知方式与结果。而“น  ำลึกหยั่งได้ น  ำใจหยั่งยำก”（人心难测）

、“น  ำใสใจจริง”（真心实意）、“น  ำหนึ่งใจเดียว”（同心同德）

等三条成语则反映出了汉泰民族基于地理环境、观察角度

不同而造成的认知方式差异。泰国地理处热带地区，气候

炎热，所以自古至今水的作用不言而喻。水的深浅、清澈

度、有无等这些原因则对市民日常生活产生极大影响。人

们将对水相关性质的认识与“心”相结合进而形成了以上

成语。汉语则没有与之相类似的“心”的认知，而是基于วา
รส
าร
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ล
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对外在事物性质的认知，把人的心看成为可测量、可检验

的、可比较的实体，对“心”进行实体隐喻。 

2. 此有彼无类“心”字成语的语义认知对比 

正如前所述，由于成语本身的特点，使得某一语言中

的成语很难在另一语言中找到字与义相同或相近的成语表

达。由于各民族语言本身的特点，加之地理环境、历史文

化、风俗传统的不同，造成了成语在两种语言中此有彼无

的现象。 
此类“心”字成语又可简单地分为有对应的非心字成

语类与需语言解释类。前者如“ใจจืด”（薄情寡义）、“มี

ลูกกวนตวั มีผัวกวนใจ”（身不由己）、“เอำจมูกเขำมำหำยใจ”（仰人鼻

息）、“促膝谈心”（จับเข่ำคุยกัน）、“胆战心惊”（อกสั่นขวัญ

แขวน）、“洗心革面”（กลับเนื อกลับตัว）、“心照不宣”（พอ

แย้มปำกก็เห็นไรฟัน）等。后者则如“คับที่อยู่ได้ คับใจอยูย่ำก”（屋小可

居，郁结难舒）、“ปลูกเรือนตำมใจผู้อยู”่（按照住房子人的心

盖房子）、“แทงใจด ำ”（正中下怀）、“心直口快”（พูดจำ

ขวำนผ่ำซำก）、“心满意足”（พอใจเป็นอยำ่งยิ่ง）、“尽心竭力”

（พยำยำมท ำอยำ่งสุดจิตสุดใจ）、“随心所欲”（ท ำตำมใจชอบ）等。 

从以上例子可以看出，该类汉泰“心”字成语均主要

涉及“心”字本身的“思想的器官和思想感情”这一义项

（เอำจมูกเขำมำหำยใจ 除外），不同之处在于汉泰语言使用者的

一方使用了“心”字表达，另一方使用了与该义项相近的
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非“心”字表达。该类汉泰“心”字成语主要通过本体性

隐喻（包括实体和物质隐喻、容器隐喻、拟人隐喻）的表

达。如“แทงใจด ำ”，泰语使用者用“正中靶心”这一外显

的实体意象来表达“说到对方心里去了”之意。汉语使用

者则通过实体隐喻，将“清洗”这一实体动作及其效果作

用于“心”进而形成了“洗心革面”这一成语，来表达

“彻底悔改”之意。泰语使用者则通过对“กลับตัว”（回身）

这一常见实体动作进行隐喻来表达相近的意义。大部分汉

语“心”字成语都属于此类，需要使用解释性语言才能理

解其意义。这与中国文化历史传统以及汉泰民族的认知方

式密切相关。 

3. 汉泰“心”字的异形成语认知对比 

语言的丰富性使得语言在使用和记录过程中产生异形

词。汉语、泰语同属汉藏语系，但由于记录语言的汉字和

泰字分属表意与表音文字，所以我们这里所谓的“异形成

语”仅指意义相同或相近，而书写或语音形式不同的成语。

反映在词典方面就是成语条目释义时的重复释义或互相释

义。如汉语心字成语中的“心高气傲”与“心高气硬”。

《中国成语大辞典》对“心高气傲”的释义为：“心气高

傲，谓自视高人一等而傲气溢于言表”；对“心高气硬”

的释义则为“见‘心高气傲’”。我们将“心高气硬”视

为异形成语。 
经过统计，我们在所收集的 568条和 44条泰语成语

中,汉语异形成语多达 227条比如,而泰语的异形成语仅有
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“เอำจมูกคนอื่นมำหำยใจ”、“ยืมจมูกเขำมำหำยใจ”两条成语， เอำจมูกเขำ

มำหำยใจ：เป็นส ำนวนหมำยควำมว่ำ อำศัยผู้อื่นให้ท ำงำนให้ตน พึ่งผู้อื่นวำนผูอ้ื่นให้เขำท ำอะไร 

ๆ ให้ มุ่งถึงว่ำย่อมจะไม่สะดวก ไม่ได้รับผลดี ส ำนวนนี บำงทีกพ็ูดวำ่ เอำจมูกคนอื่นมำหำยใจ หรือ

ว่ำ ยืมจมูกเขำมำหำยใจ ，其意义与“仰人鼻息”相等。 

汉语“心”字的异形成语占到所有“心”字成语的近

40%。总体可分为两大类：含“心”字类异形成语和无

“心”字类异形成语。其中前者多达 208条，后者仅 19

条。 

3.1 含“心”字类异形成语 

“由于汉语的基本单位（字）在语法功能上具有很大

的弹性，在语义上具有宽泛的理解空间，因此，当字与字

按中国人习惯的双音形式组合起来时，其组合顺序也就有

一定程度的弹性”（申小龙，2013:320）。这种弹性建构

促使了以上异形成语的产生。张鑫（2014）在其《汉语异

形成语研究》中认为，异形成语产生的原因除异体字、异

形词、假借字、古今字、通用字、同音替换或附会理据外

还有方言影响、趋简避繁、以明换晦以及字形感染等。 

含“心”字类异形成语情况较为复杂且异形成语数量

不等。如“包藏祸心”的异形成语仅有“苞藏祸心”；而

“胆战心惊”的异形成语则有“胆惊心战”、“胆惊心
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颤”、“胆战心寒”、“胆颤心寒”、“胆颤心惊”、

“心惊胆战”、“心惊胆颤”七条。 

含“心”字类异形成语按其意义与内部结构，我们大

致将其分为三类：同构异素类、同素互换类和字近音似类。

同构异素类指该异形成语与主条成语几近相同，只是将主

条中的部分字词用意义相近的字词代替。例如：“心惊胆

慑”的异形成语“心惊胆寒”、“心惊胆落”、“心惊胆

怕”、“心惊胆丧”。同素互换类指该异形成语与主条成

语所用字词相同，只是内部结构上的位置互换。例如：

“心高气傲”与“气傲心高”、“琴心剑胆”与“剑胆琴

心”、“丧心病狂”与“病狂丧心”等。字近音似类较为

特殊，指异形成语在字形、字音上与主条成语相近似。例

如：“包藏祸心”与“苞藏祸心”、“推心置腹”与“推

心致腹”、“人心惶惶”与“人心皇皇”等。 

由于人们认知方式的不同，概念结构也有差异，所形

成的语言表达也就有了差异。同构异素类异形成语就是认

知侧重点不同而造成的语言表达方式不同。以“心惊胆慑”

的异形成语“心惊胆寒”、“心惊胆落”、“心惊胆怕”、

“心惊胆丧”为例。其四个成语均表达“内心惊吓害怕”

之意。其不同仅在于对“胆”性状的认知不同。“心惊胆
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落”与“心惊胆丧”更着重“胆”的动作意象，强调因受

到惊吓而造成“胆”坠落或丧失的瞬间动作状态；“心惊

胆怕”与“心惊胆寒”则着重“胆”的状态意象，强调因

受到惊吓后“胆”的性质状态和温度状态的变化与体验。

作为主成语条目的“心惊胆慑”，“慑”的意义为“害怕；

使害怕”（现代汉语词典第 7 版），也包含了状态意象与

动作意象两方面。 

同素互换类“心”字成语也是认知语义学体验观的体

现。此类异形成语其内部结构多属并列结构。前后两部分

结构上的并列以及意义上的关联使得人们的认知关注点几

乎均衡地分布在其上，并通过前后意义的补充扩展或对比

来理解其整体意义。即认知语义学所说的“整合观”：词

语的意义是通过其组成部分的互相作用，激活相关认知域，

进行整合而获得的。例如：“兽心人面”与“人面兽心”。

均通过“人面”与“兽心”的互相对比，同时激活人们关

于“人”与“兽”、“面”与“心”的认知域，进而获得

其意义。其中“人面兽心”为主成语条目，而“兽心人面”

是异形条目。其原因也与人们的认知顺序有关：先被人认

知注意到的事物在前，后意识到的在后；外显的在前，内

隐的在后。人们一般会先注意到一个人的外表特征，然后
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在后来的长期相处中才能发现其内心的好坏善恶，所以

“人面”在前，“兽心”在后。这种词序符合人们的一般

认知顺序，因而成为主成语条目。 

字近音似类异形成语的形成与汉语的同音字和异体字

有很大关系。读音和字体上的高度相似无形中增加了人们

辨析的难度，在意义相同的情况下，人们对此进行了认知

上的泛化，在使用过程中不特意加以区分。 

3.2 无“心”字类异形成语 

这类的成语共 19 条，分别是“贪心不足”（犹“贪得

无厌”）、“百计千心”（犹“千方百计”）、“殚心竭

虑”（见“殚思极虑”）、“甘心如荠”（见“甘之如

荠”）、“感人心脾”（见“感人肺腑”）、“耿耿于心”

（见“耿耿于怀”）、“牵肚挂心”（犹“牵肠挂肚”）、

恨入心髓（见“恨入骨髓”）、觊觎之心（见“觊觎之

志”）、“抠心挖胆”（犹“披肝沥胆”）、“略迹原心”

（见“略迹原情”）、“目眩心花”（犹“目眩神摇”）、

“誓无二心”（见“誓无二志”）、“心中无数”（见

“胸中无数”）、“心中有数”（见“胸中有数”）、

“志同心合”（见“志同道合”）、“忠心贯日”（见

“忠贯白日”）、“众心成城”（见“众志成城”）、
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“众心如城”（见“众志成城”）。 

综合观察以上无“心”字类异形成语的隐喻范式，我

们发现其均与“心”实体性特征中的“与其他器官的关系”

意象和“心”功能价值特征的“思想、感情”意象有关。

其中绝大多数属于“与其他器官的关系”意象。用“心”

本身来代替“心”周围的身体部位。如以“心”代“怀”、

“肚”、“骨”、“肝”、“胸”，以“心脾”代“肺腑”

等。另外一大部分用“心”来隐喻某种具体的“思想、感

情”。如用“心”的功能价值来代替“计谋”、“思虑”、

“志向”、“情理”等。 

就泰语而言，异形成语仅有两条即泰语的“เอำจมูกคนอื่น

มำหำยใจ”、“ยืมจมูกเขำมำหำยใจ”。这两条泰语异形成语两条成

语都是通过容器隐喻方式形成的。将本体（不是容器的事

物、大地、视野、事件、行动、活动、状态、心境等）视

为一种容器，使其有边界、可量化、能进、可出（王寅，

2007:410）。通过“取用”或“借用”他人鼻子进行呼吸

这一外显动作来表达“อำศัยผู้อื่นให้ท ำงำนให้ตน พึ่งผู้อื่นวำนผูอ้ื่นให้เขำท ำอะไร ๆ 

ให้ มุ่งถึงว่ำยอ่มจะไม่สะดวก ไม่ได้รับผลดี”之意。 

通过对汉泰“心”字异形成语的分析我们可以发现：

虽然汉语异形成语的数量明显多于泰语，同时情况也比泰
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语复杂。但这些异形成语都符合了在语义认知时的体验观

和互动观。汉语泰语使用者通过对“心”的体验来表达与

“心”相近的器官或“思想”等功能价值，进而形成了这

些成语的异形成语。因泰国地理出于热带地区，有许多流

域，被全世界称为东方的威尼斯。从古至今就泽水而居， 

“水”对泰国人的生活息息相关。 泰国人通过观察“水”

的清澈、作用等就难免出现借助“水”来构筑泰语成语的

一部分，如“น  ำหนึ่งใจเดียว”（同心同德）“น  ำใสใจจริง”（真心

实意）等 

ข้อเสนอแนะ 
在外语词汇教学中，成语具有举足轻重的地位。传统

教学中主要受到结构影响，少有涉及到词汇内部的深入探

讨。身为外语教师，我们应该尝试运用隐喻式词汇教学，

引导学生意识到隐喻式一种人类的思维方式，使学生对词

汇有更深一层的词义理解。 

成语是每个民族的文化的精华。隐喻作为语言中的重

要的一部分，它自然会包含着每种语言的文化蕴。隐喻这

种特殊语言表达方式被运用来传承不同民族的思维方式，

同时也传承每个民族的文化习俗。但二语习得者的目的语

文化知识较弱。对他们而言，文化是一个抽象的，难以理

解的知识。 
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身为教师，我们可以把本就有趣的知识，借助隐喻认

知教学的手段，让学生意识到掌握了目的语隐喻概念也是

学习文化的一种渠道。之后，进行不同语言的隐喻之间的

比较，使学生更加了解不同民族的文化，减少不同文化交

际问题，使交流更为顺畅。 

บทสรุป 
 综合考察分析汉泰“心”字成语之后可以发现汉泰

语言使用者对“心”字本身意义的认知影响了“心”字成

语的意义建构。汉泰语言使用者基于对“心”的相同认知，

形成了语义相同相近类成语，而基于地理环境、历史文化、

风俗传统的不同而形成的认知方式则造就了汉泰“心”字

成语的相异之处。对“心”字本身语义的认知将有助于我

们更好地掌握两种语言中的“心”字成语。 
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แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวตำม
หลักฆรำวำสธรรม 4 ชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอ
พิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี 
Guidelines for Resolving Family Conflicts 
According to the Four Gharavasa-dhammas of 
Din Daeng Sub-district, Phibun Rak District, 
Udon Thani Province 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระพรวิชิต พฺรหมฺโชโต (สมสนุก)1 
 พระมหำปริญญำ วรญำโณ2  

พระครูจิรธรรมธัช3  
พระมหำจ ำนงค์ สิริวณฺโณ (ผมไผ)4  

Phra Phromrikit Phrommachoto (Somsanook)1  
Phramaha Prarinya Warayano2 

 Phrakrujiradhammathus3 
Phramaha Jumnong Siriwanno (Pompai)4 

 
บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำหลักฆรำวำสธรรม 4 ที่ใช้
แก้ปัญหำควำมขัดแย้ง 2) เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันของครอบครัว 3) เพื่อเสนอ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวตำมหลักฆรำวำสธรรม 4 
เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เก็บข้อมูลเอกสำร และกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
จ ำนวน 30 รูป/คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยเนื อหำประกอบบริบท  

                                                           
1 นิสิตหลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย 
2 อำจำรย์ที่ปรึกษำหลกั 
3 อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 
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 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1) หลักฆรำวำสธรรม 4 ที่ใช้แก้ปัญหำควำมขัดแย้ง ประกอบด้วย  
หลักสัจจะ คือ ควำมจริง , ทมะ คือ กำรฝึกฝน , ขันติ คือ ควำมอดทน ,  
และจำคะ คือ ควำมเสียสละ  
 2) สภำพปัจจุบันของครอบครัว พบว่ำ มีควำมขัดแย้งในครอบครัวใน
หลำยประเด็น ต้องหำที่พึ่งชั่วครำว กลุ่มที่เข้ำใจภำพกำรเปลี่ยนแปลง จะเปิด
โอกำสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงได้ทันด ำเนินชีวิต
ตำมหลักประเพณีประจ ำชุมชนและหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ ส่วน
ประชำชนที่ไม่สำมำรถปรับตัวไม่ทันก็จะหำที่พึงหรือควำมสุขชั่วครำว เช่น กำร
ติดสุรำ ยำเสพติดต่ำงๆ จะเป็นปัญหำให้เกิดควำมขัดแย้งภำยใน 
 3) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวตำมหลัก
ฆรำวำสธรรม พบว่ำ หำกทุกคนมีควำมซื่อสัตย์ มีกำรฝึกอบรมตนเองตน มี
ควำมอดทน และเสียสละ จ ำท ำให้อยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมอย่ำงสันติและมี
ควำมสุข  
 

ค ำส ำคัญ:  ควำมขัดแย้ง ครอบครัว หลักฆรำวำสธรรม 4 
 

Abstract 
The objectives of this research are 1) to study the four Gharavasa-
dhammas used to solve conflicts 2) to study the current of the 
family 3) to propose ways to solve family conflicts according to 
the four Gharavasa-dhammas. Is a qualitative research, document 
storage and indept-interview 30 key informants/person. Data was 
content analysis techniques. 
 The research found that  
 1) four Gharavasa-dhammas used to solve conflicts consist 
of 1. truth and honesty 2. taming and training oneself   
3. tolerance; forbearance; perseverance 4. liberality; generosity. 
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 2) The current state of the family there are family conflicts 
on many issues. Must find a temporary shelter the group that 
understands the picture of change will give yourself the 
opportunity to learn new things in order to cope with change in 
time, live according to community traditions and Buddhist 
principles As for the people who are unable to adjust, they will 
find temporary happiness or happiness such as alcohol and drugs. 
Will be a problem for internal conflicts. 
 3) The ways to solve family conflicts according to the four 
Gharavasa-dhammas found that if everyone is honest Self-training, 
patience and self-sacrifice make it possible to coexist with others 
in society in a peaceful and happy way. 
 

Keywords:  Conflicts Family Four Gharavasa-dhammas 
 
บทน ำ 
 มนุษย์ทุกคนย่อมต้องกำรชีวิตที่ดีที่พร้อมสมบูรณ์ ปรำรถนำควำมสุข
ควำมสบำย ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดมำในโลกนี จึงแสวงหำ
ควำมสุขด้วยกันทั งสิ น แต่ก็ใช่ว่ำทุกคนจะได้ดั่งใจตัวเองปรำรถนำ เพรำะกำรมี
ชีวิตที่มีควำมสุขนั นต้องอำศัยปัจจยัหลำยด้ำน ต้องผสมกลมกลืนกันหลำยอย่ำง 
กำรแสวงหำควำมสุขนั นย่อมขึ นอยู่กับควำมสำมำรถของแต่ละคน เพรำะว่ำ
คนเรำนั นมีควำมแตกต่ำงกันเช่นควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ เป็น
ต้น แต่ควำมสุขที่มนุษย์ได้รับมักเน้นทำงด้ำนวัตถุมำกกว่ำ เป็นควำมสุขที่อิง
อำศัยวัตถุสิ่งของที่สนองควำมต้องกำรเท่ำนั น ธรรมชำติของมนุษย์ที่เป็นเช่นนี 
เพรำะถูกอ ำนำจของกิเลสครอบง ำท ำให้มีควำมปรำรถนำไม่สิ นสุด ถูกอวิชชำ
ปิดบังทั งตนเองและผู้อื่น จึงเกิดปัญหำทำงสังคมปัญหำทุจริตเพื่อกำรแข่งขัน 
กำรแก่งแย่งท ำทุกวิถีทำงที่จะได้ครอบครองเป็นเจ้ำของสิ่งเหล่ำนั น มนุษย์
จ ำนวนมำกในโลกเป็นอย่ำงนี  คือเมื่ออยู่ไปๆ ชีวิตและควำมสุขของตนก็ไป
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ขึ นกับวัตถุภำยนอกหมด ถ้ำขำดวัตถุที่จะเสพแล้วอยู่ไม่ได้ กระวนกระวำยทุรน
ทุรำยหำควำมสุขไม่ได้ (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551, หน้ำ 99) 
 ในภำวะที่สังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือกระแสโลกำภิวัตน์ กำรบริโภค
วัตถุนิยมในยุคปัจจุบัน วิถีชีวิตของสังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัด 
เนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลำยประกำร เช่น ระบบเศรษฐกิจ กำรบริโภค  ระบบของ
สังคมที่มีกำรหลั่งไหลทำงวัฒนธรรมของต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ 
และกำรเมืองกำรปกครอง เป็นต้น ล้วนแต่เป็นเหตุน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำบันครอบครัวกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม มีผลกระทบต่อครอบครัวท ำให้มี
กำรปรับเปลี่ยนตำมภำวะทำงสังคมท ำให้วิถีชีวิตไทยที่เคยเรียบง่ำยมำเป็นวิถี
ชีวิตที่เร่งรีบ ที่เคยด ำเนินไปควบคู่กับพระพุทธศำสนำ อันเป็นกลจักรวงล้อแห่ง
ธรรมขับเคลื่อนสรรพสิ่งในหลำกหลำยมิติ (เกษฎำ     ผำทอง และ ธีรภัทร์ เสรี
รังสรรค์, 2561, หน้ำ 195) โดยกำรน ำเอำหลักธรรมมำเป็นแนวปฏิบัติกำรที่
บุคคลสองคนจะมำใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุขและน ำครอบครัวให้มีควำม
เจริญงอกงำมไม่เกิดควำมทะเลำะวิวำทและขัดแย้งกันนั น จ ำต้องมีหลักธรรมใน
ศำสนำโดยเฉพำะพระพุทธศำสนำ ประกอบด้วยธรรมที่เรียกว่ำ สมชีวิธรรม 4 
หลักธรรมของคู่ชีวิต อันเป็นหลักธรรมธรรมที่จะท ำให้คู่สมรสชีวิตสมรสมีควำม
สมดุลอยู่ด้วยกันได้อย่ำงเหมำะสมหรือสม่ ำเสมอกลมกลืนกัน อยู่ครองเรือน
ด้วยกันอย่ำงยืดยำว ประกอบด้วยหลักธรรมที่ส ำคัญ 4 ข้อ คือ 1. สมสัทธำ มี
ศรัทธำเสมอกัน 2. สมสีลำ มีศีลเสมอกัน 3. สมจำคำ มีจำคะเสมอกัน 4. สม
ปัญญำ มีปัญญำเสมอกัน (องฺ. จตุกฺก. (ไทย) 21/55/94.) นอกจำกนี  กำร
บริหำรงำนตำมหลักฆรำวำสธรรมในพระพุทธศำสนำ ผู้ที่อยู่ครองเรือนต้อง
บริหำรกิจกำรในครอบครัวให้เป็นไปอย่ำงรำบรื่นเรียบร้อย (พระพรหมคุณำ
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549, หน้ำ 3) ต้องประกอบด้วยหลักฆรำวำสธรรม 4 
ประกำร ประกอบด้วย 1) สัจจะ ควำมซื่อสัตย์ ซื่อตรง พูดจริง ท ำจริง จริงใจ
ต่อกัน  2) ทมะ กำรฝึกฝน กำรข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ฝึกหัดดัดนิสัย ปรับปรุง
ตนให้ เจริญก้ำวหน้ำด้วยสติปัญญำ กำรรู้จักบังคับควบคุมอำรมณ์ 3) ขันติ 
ควำมอดทน อดกลั น ต่อควำมหนักและควำมร้ำยแรงทั งหลำย ตั งหน้ำท ำหน้ำที่
กำรงำนด้วยควำมขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง 4) จำคะ ควำมเสียสละ สละกิเลส 
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สละควำมสุขสบำยและผลประโยชน์ส่วนตนให้ใจ กว้ำงพร้อมที่จะรับฟังควำม
ทุกข์ ควำมคิดเห็น (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546, หน้ำ 113-114) 
 ในอดีตในนั นสถำนบันครอบครัวไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องควำมเป็น
ครอบครัวที่อบอุ่น เข้มแข็ง มีระบบเครือญำติ และสำยใย ควำมผูกพันที่เหนียวแน่น
มั่นคง ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงำม ซึ่งเป็นต้นทุนทำงสังคมที่
ส ำคัญ ต่อกำรพัฒนำประเทศ แต่ในปัจจุบันควำมเป็นครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลง
ไป กรณีในชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี มีปัญหำต่ำงๆ 
เหมือนกับสังคมส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งจำกเดิมทีเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรม
ประเพณีและควำมมั่นคงทำงพระพุทธศำสนำที่เข้มแข็ง สังเกตจำกกำรสร้ำงวัดที่มี
ควำมยิ่งใหญ่ในชุมชน  เห็นได้ว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำมีควำมสำมัคคี กำรช่วยเหลือกำร
เสียสละ เป็นอย่ำงมำกและดีมำก ยุคสมัยมีกำรเปลี่ยนแปลงเดิมที่ทุนทำงสังคมนี มี
ควำมเชื่อเรื่องพญำนำค และควำมเชื่อเรื่องปู่ตำมีสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียว แต่กำร
ท ำงำนที่เร่งรีบต่อเวลำและควำมต้องกำรของสังคมท ำให้ประชำชนห่ำงหำยกำรเข้ำวัด
ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ท ำตำมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ หรือควำมศรัทธำมีควำม
เปลี่ยนแปลงไป สังคมปัจจุบันในชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด
อุดรธำนีมีปัญหำตำมมำมำก และควำมสำมัคคีกำรขอควำมร่วมมือของคนในชุมชน
น้อยลง อำจจะเป็นเพรำะกำรที่พระสงฆ์ดึงศรัทธำไม่ได้ หรือพระสงฆ์ไม่น่ำศรัทธำ 
หรือประชำชนขำดหลักธรรมในกำรด ำเนินชีวิต ก็เป็นไปได้หลำยทำงหลำยแง่คิด   
 จำกปัญหำดังกล่ำว เป็นผลให้ครอบครัวขำดควำมสมดุล และน ำไปสู่กำร
เผชิญปัญหำที่สลับซับซ้อนหลำกหลำยยิ่งขึ น จึงท ำให้ผู้ศึกษำมีควำมสนใจที่จะศึกษำ
เรื่อง กำรแก้ ไขปัญหำควำมขัดแย้ งในครอบครัวตำมหลักธรรมในคัมภี ร์
พระพุทธศำสนำเถรวำทนี  เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้อย่ำงชัดเจนมำช่วยในกำรแก้ไขปัญหำ
ที่เกิดขึ นในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมีควำมสุข มีควำมอบอุ่น เกิดควำมรักควำม
เข้ำใจ และร่วมมือกันปฏิบัติหน้ำที่ของตนให้สมบูรณ์ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของสมำชิกในครอบครัวของตนโดยตรง และเพื่อให้ได้คนดีที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคุณค่ำต่อสังคมและประเทศชำติตำมที่คำดหวังไว้ในที่สุด 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำหลักฆรำวำสธรรม 4 ที่ใช้แก้ปัญหำควำมขัดแย้งใน
พระพุทธศำสนำเถรวำท 
 2. เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันของครอบครัวในชุมชนต ำบลบ้ำนแดง 
อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวดัอุดรธำนี และบริบทครอบครัวไทยในปัจจุบัน 
 3. เพื่อเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวตำม
หลักฆรำวำสธรรม 4 ชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี 
 
ค ำถำมกำรวิจัย  
 1. หลักฆรำวำสธรรม 4 ในพระพุทธศำสนำเถรวำทจะใช้แก้ไขปัญหำ
ควำมขัดแย้งในครอบครัว ได้อย่ำงไร 
 2. สภำพปัจจุบันของครอบครัวในชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอพิบูลย์
รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี และบริบทครอบครัวไทยในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร 
 3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวตำมหลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำในชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี 
ควรท ำอย่ำงไร 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย  
 หำกครอบครัวมีกำรน ำหลักฆรำวำสธรรม 4 มำใช้เปน็แนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิตในทำ่มกลำงโลกำภิวตัน์ จะท ำให้ครอบครัวมีควำมมั่นคง และมี
ควำมสุข 
 
  ขอบเขตด้ำนเอกสำร 
 1. เอกสำรชั นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎกภำษำไทย 
ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พุทธศักรำช 2539 
 2. เอกสำรชั นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ เอกสำร หนังสือ 
ต ำรำ บทควำมทำงวิชำกำร วำรสำร และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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รวมทั งเอกสำรจำกสื่ออินเทอร์เน็ต ที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทั งที่เป็น
ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
 ด้ำนเนื้อหำ 
 เนื อหำประกอบไปด้วยกำรศึกษำแนวคิดที่ได้จำกกำรศึกษำหลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำน ำมำแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งของครอบครัว ในชุมชน
บ้ำนแดง วิธีกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวของชุมชนบ้ำนแดง และ
กำรบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวโดยกำรน ำหลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ให้เกิดกำรพัฒนำชุมชนที่มีควำมสันติสุขของ
ครอบครัวอย่ำงยั่งยืน โดยกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชนรวมทั ง
ประชำชนทั่วไป มำอธิบำยโดยกำรพรรณนำสรุปผลกำรวิจัย 
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
 กำรศึกษำครั งนี เป็นกำรศึกษำเฉพำะในชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอ
พิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี 
 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 
 กำรศึกษำครั งนี กำรลงพื นที่ท ำกำรสัมภำษณ์ ผู้น ำชุมชน นำยอ ำเภอ  
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี  
และพระสงฆ์ที่เป็นผู้น ำทำงศำสนำในพื นที่ รวมทั งประชำชนในชุมชนหลำย
กลุ่มอำชีพในชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี เพื่อให้ได้
ควำมคิดที่หลำกหลำยที่เป็นองค์ควำมรู้เพื่อที่จะได้มำท ำกำรวิ เครำะห์ให้เป็น
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ กำรหำหลักธรรมที่เข้ำกับปัญหำและเข้ำใจง่ำยและ
สำมำรถน ำไปปรับใช้กับประชำชนได้จริง 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 กำรศึกษำวิจัยครั งนี  ผู้ วิ จัยได้ ใช้ ระเบียบวิธี วิจัย เชิ งคุณภำพ 
(Qualitative Research) โดยมีวิธีกำร ดังนี  
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  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
  ประชำกรในกำรวิจัยในครั งนี เป็นกลุ่มผู้น ำชุมชน จ ำนวน 10 คน กลุ่ม
ประชำชนทั่วไปภำยในชุมชนบ้ำนแดง จ ำนวน 10 คน พระสงฆ์ที่มีบทบำทใน
กำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้ง จ ำนวน 5 รูป นักวิชำกำร จ ำนวน 5 รูป/คน 
  เครื่องมือวิจัย 
  แบบสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้สร้ำงแบบ
สัมภำษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้ำง (Semi-Structured Interview) ซึ่งเป็น
เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
คุณภำพ (Qualitative Data) ด้วยวิธีกำรจัดเตรียมร่ำงโครงสร้ำงค ำสัมภำษณ์ 
และก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงเคร่ืองมือกำรวิจัย โดยกำรปรึกษำอำจำรย์
ที่ปรึกษำงำนวิจัย และหรือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงควำมคิดเห็นและตรวจสอบ 
  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยเป็นผู้ด ำเนนิกำรเก็บข้อมูลด้วยตนเอง มีข้อมูลหลำยส่วนที่ต้อง
ท ำกำรรวบรวมข้อมูลมำประกอบกันให้ครอบคลุมวัตถุประสงคก์ำรวิจัย 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  วิเครำะห์ผลกำรวิจัยด้วยกระบวนกำรวิเครำะห์เชิงเนื อหำ (Content 
Analysis) ที่อยู่ภำยใต้กระบวนทัศน์ สังคมศำสตร์เชิงตีควำม หรือ
(Interpretive Social Science) 
 
ผลกำรวิจัย 
 1 .  หลั กฆรำวำสธรรม 4  ที่ ใ ช้ แก้ ปัญหำควำมขัดแย้ ง ใน
พระพุทธศำสนำเถรวำท 
 หลักฆรำวำสธรรม 4 ที่ใช้แก้ปัญหำควำมขัดแย้งในพระพุทธศำสนำ
เถรวำท หลักศีลธรรมส ำหรับชำวพุทธที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ทรงประทำน
สั่งสอนไว้มีมำกมำยหลำยระดับ ทั งที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน และ
ระดับที่สูงขึ นไป หำกพุทธศำสนิกชนทุกคนล้วนแต่ตั งมั่นอยู่ในค ำสั่งสอนของ
ท่ำน ย่อมบังเกิดควำมสงบสุขในกำรด ำเนินชีวิต และในสังคมที่เรำอำศัยอยู่
อย่ำงแน่นอน  
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 หลักฆรำวำสธรรม 4 นี  จะสอนให้คนเรำรู้จักกำรด ำเนินชีวิตทำงโลก
อย่ำงผู้ประสบควำมส ำเร็จ ซึ่ง ฆรำวำสธรรม ประกอบด้วย 2 ค ำ “ฆรำวำส” 
แปลว่ำ ผู้ด ำเนินชีวิตในทำงโลก ผู้ครองเรือน และ “ธรรม” แปลว่ำ ควำม
ถูกต้อง ควำมดีงำม นิสัยที่ดีงำม ฆรำวำสธรรม ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประกำร 
คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจำคะ โดยหลักธรรม 4 ประกำรนี  มีควำมส ำคัญต่อ
กำรสร้ำงตัวของฆรำวำสมำกในพระไตรปิฎกบันทึกว่ำ พระพุทธองค์ทรงให้
เหล่ำสำวกของพระองค์ไปถำมผู้รู้ท่ำนอื่นๆ ว่ำ มีสิ่งใดในโลกนี ที่สร้ำงเกียรติยศ
ให้คนเรำได้เท่ำกับกำรมี “สัจจะ” หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี ที่สร้ำงปัญญำให้
คนเรำได้เท่ำกับกำรมี “ทมะ” หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี ที่สร้ำงทรัพย์สมบัติให้
คนเรำได้เท่ำกับกำรมี “ขันติ” หรือไม่ และมีสิ่งใดในโลกนี ที่สร้ำงหมู่มิตรให้
คนเรำได้เท่ำกับกำรมี “จำคะ” หรือไม่ ซึ่งกำรที่พระพุทธองค์ทรงให้สำวกของ
พระองค์ไปถำมผู้รู้อื่นๆ อย่ำงนี  ก็เป็นเครื่องยืนยันอย่ำงยิ่งยวดว่ำ ไม่มีธรรมะ
ใดๆ ที่จะใช้สร้ำงตัวให้ประสบควำมส ำเร็จได้ยิ่งกว่ำธรรมะอันประเสริฐ 4 
ประกำรนี  ดังนั นแล้ว หำกบุคคลต้องกำรที่จะประสบควำมส ำเร็จทั งในชีวิต 
กำรงำนต ำแหน่ง ฐำนะ และควำมรัก เขำผู้นั นต้องสร้ำง สัจจะ ทมะ ขันติ และ
จำคะให้เกิดขึ นกับตน ตำมหลักฆรำวำสธรรม 4 ยิ่งถ้ำสร้ำงและพัฒนำตัวเองจน
เป็นคุณสมบัติขั นพื นฐำนประจ ำตนได้นั น ก็จะท ำให้สำมำรถสร้ำงเกียรติยศ 
สร้ำงปัญญำ สร้ำงทรัพย์สมบัติ และสร้ำงหมู่ญำติมิตรให้เกิดขึ นได้ส ำเร็จด้วย
ก ำลังควำมเพียรของตน 
 2. สภำพปัจจุบันของครอบครัวในชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอ
พิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี และบริบทครอบครัวไทยในปัจจุบัน 
 ประชำชนในพื นที่ส่วนมำกนับถือศำสนำพุทธมีกำรเข้ำวัดฟังธรรม
ปฏิบัติธรรมเป็นบำงกลุ่มส่วนมำกจะเป็นกลุ่มผู้มีอำยุมำกก็จะปฏิบัติตำมกรอบ
วัฒนธรรมประเพณีดังเดิมของพื นที่คือ ในวันพระ 15 ค่ ำนั นจะเข้ำวัดฟังธรรม
ปฏิบัติธรรมไม่ท ำงำนที่เป็นงำนหนัก เช่น กำรท ำไร่ กำรท ำนำ เป็นต้น ท ำให้
บริบทพื นที่นั นมีควำมมั่นคงในทำงพระพุทธศำสนำอยู่ระดับหนึ่ง ประชำชน
ส่วนมำกประกอบอำชีพ ท ำไร่ ท ำนำส่วนมำก สภำพปัจจุบันของแต่ละ
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ครอบครัวนั นกลุ่มเยำวชนกลุ่มหนึ่งจะเข้ำไปท ำงำนในเมือง ส่วนมำกที่อยู่ใน
พื นที่จะเป็นผู้สูงอำยุที่อยู่บ้ำนคอยดูแลหลำนๆ  
 จำกกำรที่ผู้ศึกษำได้ลงพื นที่เพื่อท ำกำรสัมภำษณ์ หลักๆก็จะเป็นเรื่อง
ของกำรติดสุรำ ซึ่งท ำให้เกิดควำมขัดแย้งในครอบครัวในหลำยประเด็น เพรำะ
กำรที่ประชำชนในพื นที่นั นต้องกำรควำมสุข ต้องกำรที่จะไม่คิดมำก ก็เลยต้อง
หำที่พึ่งชั่วครำว คือ กำรดื่มสุรำ ของประชำชนหลำยกลุ่มก็จะมีปัญหำตำมมำ  
 3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวตำมหลัก
ฆรำวำสธรรม 4 ชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี 
 แนวทำงของกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในครอบครัว 3 ทำง คือ ทำงกำย 
ทำงวำจำ และทำงใจ โดยอำศัยหลักฆรำวำสธรรม 4 ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. สัจจะ เป็นกำรถือควำมซื่อสัตย์สุจริต วิธีกำรนี จะน ำไปสู่จะท ำให้
ผู้อื่นให้มีควำมเคำรพเชื่อถือ เพรำะเป็นผู้มีควำมจริงใจ รักษำค ำพูด ไม่โลเล
เพรำะผู้ยึดมั่นในสัจจะย่อมสำมำรถจะปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงได้ผลทันเวลำ และ
ประสบควำมส ำเร็จได้ 

2. ทมะ เป็นกำรฝึกตนเอง วิธีกำรนี จะน ำไปสู่กำรอยู่ร่วมกันกับคนอื่น
ในครอบครัวและสังคมอย่ำงมีควำมสุข ไม่ทะเลำะเบำะแว้งกันโดยง่ำย   

3. ขันติ เป็นกำรอดทน อดกลั น วิธีกำรนี จะน ำไปสู่กำรหลีกเลี่ยงจำก
ควำมเสื่อมจำกเหตุต่ำงๆ เพรำะมีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคงอดทน อดกลั น ไม่มัวเมำ
กับสิ่งเย้ำยวนต่ำงๆ เป็นหลักประกันในกำรสร้ำงฐำนะและชีวิตตนเองกำร
อดทนดังกล่ำวเป็นควำมอดทนเพรำะเกิดจำกสิ่งเย้ำยวนใจที่ได้พบเห็น ได้ยิน 
ได้กลิ่น ได้ลิ มรสและได้สัมผัส 

4. จำคะ เป็นควำมเสียสละ วิธีกำรนี จะน ำไปสู่กำรเป็นผู้ให้ ไม่มีกำร
เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น นั่นหมำยควำมว่ำ เกิดควำมสำมัคคีกัน ไม่ชิงดีชิงเด่นกัน 
เพรำะทุกคนมีควำมเอื อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ ครอบครัวและ
สังคมจะมีควำมสุขธรรมะ 

หลักฆรำวำสธรรม 4 มีควำมส ำคัญ และจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำง
ควำมสงบสุขในสังคม หำกคนในสังคมทุกคนปฏิบัติตำมหลักธรรมนี แล้ว ย่อม
อ ำนวยคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติตำมทั งในชำตินี และในชำติหน้ำ ก่อให้เกิด
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ควำมสุขสวัสดี มีควำมรำบรื่นในกำรด ำเนินชีวิต และยังท ำให้องค์กรต่ำงๆ 
ตลอดจนสังคมเกิดควำมสงบเรียบร้อย และยังพบว่ำหลักพุทธธรรมในข้อนี ยัง
สำมำรถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยท ำงำนได้ส ำเร็จลุล่วงตำม
เป้ำประสงค์ที่วำงไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย 
 
กำรอภิปรำยผล 
 กำรศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวตำมหลัก
ฆรำวำสธรรม 4 ชุมชนต ำบลบ้ำนแดง อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี เป็น
กำรศึกษำเชิงคุณภำพภำคสนำมโดยใช้หลักฆรำวำสธรรม 4 เป็นกำรศึกษำ
แนวคิดทฤษฎี โครงสร้ำงของกำรวิจัย วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเพื่อที่จะลง
ภำคสนำมในกำรเก็บประเด็นสภำพบริบททำงสังคมพื นที่ของกำรศึกษำ ว่ำเกิด
ปัญหำในแต่ละด้ำนขอกำรสร้ำงควำมขัดแย้งในครอบครัวนั นมีสำเหตุที่แท้จริง
เกิดจำกอะไร ซึ่งผลของควำมขัดแย้งต่ำงๆ นั น ล้วนแต่แสดงออกมำเป็นควำม
ทุกข์ทรมำน ควำมสงบสุขในชีวิต และควำมไร้ระเบียบของสังคมมนุษย์ (ส ำนัก
รำชบัณฑิตยสถำน, 2542) ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำครอบครัวที่มีปัญหำนั น
มักจะขำดในเรื่องของควำมอดทน เมื่อมีกำรเรียนรู้เข้ำไปถึงวิธีกำรจัดกำร
ปัญหำนั นจะมีควำมสอดคล้องกับ สมเด็จพระมหำวีรวงศ์ (2539, หน้ำ 486-
488) ที่ได้อธิบำยถึงวิธีกำรว่ำ ขันติ สำมำรถจ ำแนกออกได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1. ตีติกขำขันติ (ขันติอด) หมำยถึง ควำมอดทน หักห้ำมจิตใจไม่ให้ไหล
ไปตำมกระแสแห่งอ ำนำจฝ่ำยต่ ำ ซึ่งมีควำมทะยำนอยำกเพรำะอ ำนำจของ
ควำมโลภเป็นสิ่งยั่วยุ ล่อลวงจิตใจให้ตกลงไปสู่หลุมพรำงแห่งควำมชั่ว อดทน
ต่อควำมโกรธ ในขณะที่เกิดอำรมณ์ร้อนรุ่ม และอดทนต่อควำมหลง 2. ธิติขันติ
หรือตปขันติ (ขันติทนหรือมั่นคง) หมำยถึง ควำมอดทนต่อควำมตรำกตร ำใน
กำรท ำงำนทั่วไป เช่น ทนต่อควำมหิวกระหำย เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ำ ควำม
หนำว ควำมร้อน อดทนต่อควำมล ำบำกอันเกิดจำกเวทนำ คือ อำกำรเจ็บป่วย 
ควำมไม่สบำยกำย เมื่อประสบกับสถำนกำรณ์ที่ไม่เอื อประโยชน์แก่ควำมสุข
เหล่ำนี  สำมำรถด ำรงมั่นอยู่ในภำวะปกติได้เรียกว่ำ เป็นควำมอดทนมั่นคง ดุจ
ดั่งแผ่นดินและ 3. อธิวำสนขันติ (ขันติยับยั ง) หมำยถึง รู้จักยับยังชั่งใจ ไม่
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ท้อถอย อดทนต่อพฤติกรรมล่วงเกินถำกถำงหรือค ำกล่ำวดูหมิ่นของบุคคล
หลำยระดับ เช่น ผู้ที่กล่ำวลบหลู่ดูแคลนผู้ที่เสมอกันโดยแสดงกิริยำวำจำสบ
ประมำทใช้ค ำพูดให้เกิดควำมเสียหำยก็สำมำรถอดทน โดยไม่มีกำรโต้ตอบ
บุคคลเหล่ำนั น เพื่อรักษำมิตรภำพอันดีไว้ 
  ทั งนี  กำรส่งเสริมหลักฆรำวำสธรรม 4 ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง
ในครอบครัว ต้องประกอบด้วย 1. สัจจะ คือ ควำมซื่อสัตย์ ซื่อตรง ด้วยกำย
จริง คือ ประพฤติด้วยควำมสุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง วำจำจริง คือ พูด
ควำมจริง และใจจริง คือ มีควำมจริงใจ ควำมสอดคล้องกับ พระมหำปรีชำ ปริ
ญำณจำรี (2545, หน้ำ 48-65) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง “ควำมรักในพุทธปรัชญำ” 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมรักมีอยู่หลำยระดับ คือ 1) ควำมรักต่อตนเอง 2) ควำม
รักต่อคนใกล้ชิด 3) ควำมรักต่อสังคม และ 4) ควำมรักที่บริสุทธิ์ ในควำมรักต่อ
คนใกล้ชิดนั น จัดเป็นควำมรักของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงทำงสำยเลือด เป็น
ควำมรักระดับที่ 2 แยกเป็น 3 ประเภทได้แก่ (1) ควำมรักระหว่ำงพ่อแม่และ
ลูก (2) ควำมรักระหว่ำงสำมีภรรยำหรือควำมรักเชิงชู้สำวและ (3) ควำมรัก
ระหว่ำงเพื่อน โดยมีหลักธรรมต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติต่อควำมรักระดับนั นๆ ที่โยง
มำหลักธรรมข้อที่ 2. ทมะ คือ เป็นธรรมที่มุ่งเน้นให้ใช้สติใคร่ครวญ และ
ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะกระท ำกำรใดๆ โดยต้องค ำนึงอยู่เสมอว่ำ มี
ประโยชน์มำกกว่ำโทษหรือมีดีมำกกว่ำชั่วจึงจะกระท ำ โดยเฉพำะกำรเอำชนะ
ควำมโกรธ เพรำะเมื่อควำมโกรธเกิดขึ นย่อมส่งผลให้จิตใจขุ่นมัว ผิวพรรณเศร้ำ
หมอง เป็นเหตุให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและผู้อื่น ทั งนี  เพรำะผู้โกรธย่อมไม่รู้
อรรถไม่รู้ธรรม ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี สำมำรถฆ่ำได้แม้กระทั่งบิดำมำรดำของตน 
ผู้ที่ถูกควำมโกรธเข้ำครอบง ำย่อมเสียทรัพย์ เสื่อมลำภยศ หำที่พึ่งพิงได้ยำก ไร้
ญำติขำดมิตรสู่กำรด ำเนินชีวิตแห่งกำรท ำบุญรู้จักให้คือ 3. ขันติ คือ ควำม
อดทนกำรอดกลั น สะกดข่มใจ ไม่ลุแก่อ ำนำจของควำมโลภ ควำมโกรธ ควำม
หลง ปิดกั นไม่ให้กิเลสชนิดหยำบปรำกฏผลออกมำทำงกำยและทำงใจ โดยข่ม 
อดกลั นเอำไว้อย่ำงเต็มที่ด้วยอ ำนำจแห่งศีล ธิติขันติ หรือ ตปขันติ คือ ควำม
อดทนที่เป็นเดชเผำผลำญกิเลสอย่ำงหยำบ ป้องปรำมกิเลสระดับกลำงด้วย
อ ำนำจแห่งสมำธิ ซึ่งเกิดจำกกำรเจริญสมถกรรมฐำนตั งแต่ต้นจนกระทั่งได้ฌำน 
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และอธิวำสนขันติ  คือ ควำมอดทนจนข่มกิ เลส และสำมำรถหยุดยั ง
กระบวนกำรเคลื่อนไหวของกิเลสให้ขำดลง และสูญสลำยไปด้วยอ ำนำจแห่ง
วิปัสสนำปัญญำ คือ สำมำรถถอนอนุสัยกิเลสออกจำกขันธสันดำนได้ 4. จำคะ 
กำรบริจำคหรือกำรเสียสละ จำคะมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำทำน เนื่องจำกจำคะ 
คือ กำรสละทั งสิ่งที่เป็นรูปธรรม และนำมธรรม โดยไม่สนใจว่ำจะมีผู้รับหรือไม่
และมีควำมหมำยโดยนัยทั งในระดับโลกียะ และโลกุตระ ในระดับโลกียะเป็น
กำรเสียสละ กำรให้ทำน กำรแบ่งปันเอื อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ทั งในแง่วัตถุและ
สิ่งที่เป็นนำมธรรม ส่วนในระดับโลกุตระเป็นกำรสละในควำมยึดมั่นถือมั่น 
ควำมไม่ดีต่ำงๆ ที่อยู่ในจิตใจ  
  นอกจำกนี  ในสังคมปัจจุบัน คนโดยทั่วไปไม่ว่ำจะอยู่ระดับไหนของ
สังคม ในส่วนลึกแห่งจิตใจจะรู้สึกดูถูกตนเอง รู้สึกขำดควำมมั่นใจ รู้สึกมีปม
ด้อย แม้อยู่ในระดับเดียวกันก็ดูถูกเหยียดหยำมกันเอง อันเนื่องมำจำกควำม
ขัดแย้งกันเองระหว่ำงกำรยกย่องพร่ ำสอนกันตำมหลักศีลธรรมและจรรยำใน
ด้ำนหนึ่ง (พระมหำภำษิต สุภำสิโต (สุขวรรณดี), 2542, หน้ำ 25) สิ่งที่ตำมมำ
คือกำรกระท ำที่จะกระทบกระทั่งกัน ควำมไม่เสมอภำพทำงด้ำนกำรประพฤติ 
(สีลสำมัญญตำ) และมีควำมเห็นไม่ตรงกัน (ทิฏฐิสำมัญญตำ) ซึ่งสองประกำร
หมำยรวมเอำควำมขัดกันในด้ำนอื่นๆ รวมทั งวำจำด้วย (พระมหำวิพจน์ สุภจำรี 
(วันค ำ), 2547, หน้ำ 97) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 ควรมีกิจกรรมที่เป็นกำรรวมกลุ่มระหว่ำง รัฐ ชุมชน วัด เพื่อกำร
พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ เพื่อที่จะเป็นกำรเรียนรู้ในสิ่งที่มีอยู่ใน
ชุมชนสู่กำรเพิ่มมูลค่ำของสิ่งต่ำงๆ ให้เกิดควำมมั่งคั่งของกำรด ำเนินชีวิตรอบ
ด้ำน ประกอบด้ำน ด้ำนเศรษฐกิจของชุมชนส่วนรวม และส่วนบุคคล คุณภำพผี
มือ แรงงำน คุณภำพของควำมคิดสร้ำงสรรค์ คุณภำพของจิตใจที่แข็งแกร่ง 
เป็นต้น เพื่อที่จะเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของชีวิตในชุมชนให้สำมำรถพึงพำสิ่งที่
ดี หรือควำมสุขที่แท้จริงได้ 
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 2. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 
 จำกกำรศึกษำวิจัยเร่ืองนี ผู้วิจัยได้น ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำคือ 
หลักฆรำวำสธรรม 4 มำสร้ำงเป็นหลักสูตรกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงควำมเข้ำใจในหลักธรรม ประเพณีของชุมชน สู่กำรศึกษำเพื่อสร้ำงฐำน
กำรเรียนรู้แนวทำงกำรด ำเนินชีวิตที่ประกอบด้วยหลักธรรมที่จะเป็นกำร
ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำรด ำเนินชีวิตของประชำชนในพื นที่นั นมีควำมเข้ำใจแต่
ละข้อธรรมแบบง่ำย รู้จักข้อดีแต่ละระดับของหลักธรรม เพื่อที่จะช่วยในกำร
ด ำเนินชีวิตบนหลักฆรำวำสธรรม 4 ของแต่ละสำขำอำชีพเพื่อกำรพัฒนำหน้ำที่
กำรงำน หน้ำที่ทำงสังคม หน้ำที่ต่อครอบครัวบนควำมสุขที่ยั่งยืนได้อย่ำงเป็นรู้
ธรรม เพรำะจำกกำรที่ได้ลงพื นที่ภำคสนำมนั นประชำชนที่ขำดกำรเข้ำใจในแต่
ละเรื่องที่ลงมือท ำนั นงำนของเขำย่อมไม่ประสบควำมส ำเร็จ แต่ถ้ำวันนี มี
กำรศึกษำเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่เป็นระบบโดยอำศัยควำมเชื่อ และ
หลักธรรมที่มีรำกฐำนเดิมจะเป็นกำรสร้ำงควำมสุขของกำรท ำสิ่งต่ำงๆ ให้
ประสบควำมส ำเร็จได้ทุกๆ เร่ือง  
 กำรใช้ประโยชน์และโทษของหลักฆรำวำสธรรม 4 นั นในแต่ละข้อจะมี
ข้อดีเมื่อปฏิบัติตำมและในอีกด้ำนก็จะได้รับผลเช่น ในเรื่องของจำคะในด้ำน
อำนิสงส์ของกำรมีจำคะ 1. เป็นผู้มีจิตเมตตำ รู้จักกำรให้ กำรเสียสละ 2. ได้รับ
สิ่งตอบแทนจำกผู้อื่นได้ง่ำย 3. เป็นผู้ที่คนอื่นให้ควำมเคำรพ นับถือ 4. 
ปกครองบริวำรได้ง่ำย  5. คนรอบข้ำง คนในครอบครัวมีควำมสุข และโทษของ
กำรขำดจำคะ 1. เป็นคนมีควำมตระหนี่ 2. ผู้อื่นติฉินนินทำ 3. ไม่มีผู้คบหำ 4. 
กำรงำนหรืออำชีพไม่เจริญก้ำวหน้ำ 5. ไม่มีผู้ช่วยเหลือในยำมตกทุกข์ได้ยำก 
เป็นต้น ในแต่ละข้อธรรมนั นมีทั งประโยชน์และอีกด้ำนเสนอ เพื่อกำรเรียนรู้สู่
กำรปฏิบัติที่ขึ นอยู่กับกำรปลูกศรัทธำในตัวบุคคล 
 3. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษำปัจจัยที่สร้ำงควำมขัดแย้งในสังคมปัจจุบันพร้อมวิธีกำร
จักกำรปัญหำด้วยศำสตร์ร่วมสมัย 
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 2. ปัจจัยหรือเหตุผลเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชนสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 
 3. กำรพัฒนำหลักธรรมสู่กำรปฏิบัติเพ่ือสร้ำงสันติสุขในสังคม
ปัจจุบัน 
 4. บทบำทพระสงฆ์กับกำรจัดกำรปัญหำชุมชนเพ่ือสร้ำงควำมเป็น
หนึ่งเดียว 
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กฎหมำยต้นแบบว่ำด้วยกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์
โบรำณสถำน 
Model Law for the implement of specific city plan 
for the conservation of archaeological sites 

 
      ปำริชำติ สำยจันดี1 

Parichat Saichandee 
สุนีย์ มัลลิกะมำลย์2 

Sunee Mallikamarl 
 
บทคัดย่อ 
  กำรวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์พื นที่เพื่อ
กำรอนุรักษ์โบรำณสถำนของวัดมหำธำตุ จังหวัดอยุธยำโดยกำรจัดท ำเป็นผัง
เมืองเฉพำะ กำรวิจัยใช้วิธีวิทยำวิจัยเชิงคุณภำพ ประกอบด้วย กำรวิจัยเอกสำร 
สัมภำษณ์เชิงลึก และกำรมีส่วนร่วมออกแบบ-ร่วมออกแบบ และกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นในกำรหำค ำตอบ  
 ข้อค้นพบของกำรวิจัย คือกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะ มีปัจจัย  5 ประกำรคือ 
หลักเกณฑ์กำรเลือกพื นที่เพื่อจัดท ำผังเมืองเฉพำะ โครงสร้ำงผังเมืองเฉพำะ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  กำรมีส่วนร่วมของประชำชน และ   ล ำดับศักดิ์ของ
กฎหมำยให้ใช้ผังเมืองเฉพำะ ค ำตอบที่ได้มำจำกกำรวิจัยน ำไปสู่กำรจัดท ำเป็น
กฎหมำยต้นแบบว่ำด้วยกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน 
โดยมีโครงสร้ำงกฎหมำยประกอบด้วย บทบัญญัติ 30 มำตรำ แบ่งเป็ น 5 
หมวด คือ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 คณะกรรมกำร หมวด 3 กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นกำรเฉพำะ หมวด 4 มำตรกำรเพื่อปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์
ของผังเมืองเฉพำะ หมวด 5 กำรก ำหนดโทษ และบทเฉพำะกำล 

                                                           
1 นักศึกษำปริญญำเอก หลักสูตรนิติศำสตรดุษฎีบัณฑิต มหำวิทยำลยัศรีปทุม 
2 ศำสตรำจำรย ์ดร. สุนีย ์มัลลิกะมำลย์, ผู้อ ำนวยกำรหลกัสูตรนิติศำสตรดุษฎีบณัฑิต 
  มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
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 กำรวิจัยมีข้อเสนอแนะ ให้รัฐบำลผลักดันให้มีกำรเสนอกฎหมำยฉบับนี เพื่อให้
มีกำรใช้บังคับได้ และมีควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม เช่น กำรลดหย่อน
ภำษี เพื่อให้ผู้ประกอบ ผู้อำศัย ส่วนรำชกำรในเขตผังเมืองเฉพำะปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในเขตผังเมืองเฉพำะ อีกทั งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำร เข้ำถึงกระบวนแสดงควำมคิดเห็นและร่วมก ำกับติดตำม  นอกจำกนี  
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั งต่อไป ประกำรแรก ควรมีกำรศึกษำขอบเขต
อ ำนำจของพระรำชบัญญัติ โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 ในกำรก ำหนดเขตแนวของโบรำณสถำน 
เพื่อเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล อนุรักษ์
โบรำณสถำน ประกำรที่สอง ควรมีกำรวิจัยเพื่อก ำหนดรูปแบบและกฎหมำยที่
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรโบรำณสถำน 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรกระจำยอ ำนำจ และประกำรสุดท้ำย ควรมีกำร
ขยำยกำรท ำผัง เมืองเฉพำะไปสู่พื นที่อื่น ๆ ที่มีควำมเสี่ยงอันจะท ำให้
โบรำณสถำนได้รับควำมเสียหำย   
 
ค ำส ำคัญ: กฎหมำยต้นแบบ, กำรอนุรักษ์โบรำณสถำน, ผังเมือง, ผังเมือง
เฉพำะ, กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
Abstract 
This research aimed to organize the area utilization to conserve 
the ancient sites of Wat Mahathat, Ayutthaya province by creating 
of specific city plan. The research applied qualitative 
methodology and its instruments were a documentary study, In-
depth interview, participation design - co-designing, and hearing. 
The findings revealed that there are five element of principles for 
a specific town plan; (1) the area selection criteria for developing a 
specific town plan Specific town planning, (2) structural executive, 
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(3) operational committee (4) citizen’s participation, and (5) law 
hierarchy to use a specific town plan. The answers from this 
research led to formulate a model law on urban planning specific 
for the conservation of ancient sites. The draft act structure 
consists of 30 sections, divided into 5 categories: Chapter 1 
General, Chapter 2 Committee, Chapter 3 Utilization of specific 
land, Chapter 4 Measures to implement a specific town planning, 
Chapter 5 Stipulated penalties and transitory provisions 
The resulting from this research, the government ought to induce 
this draft law for implementation, and also stimulate a denizen 
and entrepreneurs reside in specific town planning area and 
comply with the requirement of the law such as tax reduction. 
The local government, another hand, to determine a form and 
participatory approach for citizen to obtain information, 
consulting, involving, collaboration and monitoring. There are 
three suggestions for further research; consist of (1) to study the 
authority and function of the Archaeological, Antiques, Objects 
and National Museum Act B.E. 2504 to determine the boundary of 
the archaeological site, (2) to researches about Local government 
authority and function for archaeological management especially 
legal dimension, and (3) the specific town planning should be 
expanded to other archaeological site are risk to damage. 
 
Keyword: Model Law, Archaeological Conservation, City Plan, 
Specific City Plan, Land Use. 
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บทน ำ 
 ประเทศไทยมีโบรำณสถำนหลำยแห่งกระจำยอยู่ทั่วทุกภูมิภำค ซึ่งมี
โบรำณสถำนที่ ได้ ขึ นทะเบียนมรดกโลกจ ำนวน 2 แห่ ง  ได้แก่  นคร
ป ระ วั ติ ศ ำ ส ต ร์ สุ โ ขทั ย และ เมื อ ง บ ริ ว ำ ร  แ ล ะนครปร ะ วั ติ ศ ำ สต ร์
พระนครศรีอยุธยำ โดยเฉพำะนครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำนี  ได้รับ
ควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวอย่ำงมำก เพรำะในอดีตนครประวัติศำสตร์
พระนครศรีอยุธยำเป็นเมืองโบรำณอำณำจักรที่มีควำมเจริญรุ่งเรืองทั งทำงด้ำน
ศำสนำ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และเศรษฐกิจกำรค้ำกับ
ต่ำงประเทศ นอกจำกนี  ในปัจจุบันนครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ ตั งอยู่
ไม่ไกลจำกกรุงเทพมหำนคร กำรเดินทำงสะดวกสบำย จึงเป็นสถำนที่ที่มีควำม
เหมำะสมไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์เป็นอย่ำงมำก 

นครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ ได้รับกำรประกำศขึ นทะเบียน
เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2534 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
มรดกโลก สมัยสำมัญครั งที่ 15 ที่เมืองคำร์เทจ ประเทศตูนิเชีย โดยมีคุณสมบัติ
กำรเป็นมรดกโลกตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ คือ “...เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐำน
ของวัฒนธรรมหรืออำรยธรรมที่ปรำกฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่ำที่สำบสูญไป
แล้ว” ตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมและทำง
ธรรมชำติ หรือที่รู้จักกันในนำมของ “อนุสัญญำคุ้มครองมรดกโลก” (World 
Heritage Convention) ได้รับกำรรับรองจำกที่ประชุมองค์กำรยูเนสโก 
(UNESCO) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1972 ซึ่งในอนุสัญญำฉบับนี ได้แบ่ง
ลักษณะมรดกทำงวัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โบรำณสถำน 
(Monuments) กลุ่มอำคำร (Groups of Building) และแหล่ง (Sites) ซึ่งนคร
ประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำและ เมืองบริวำรที่ได้ขึ นทะเบียนเป็นมรดก
โลกคือโบรำณสถำนที่เป็นวัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดรำชบูรณะ 
วัดมหำธำตุ และพระรำชวังต่ำงๆ ซึ่งพระรำชวังในพระนครศรีอยุธยำมีอยู่ 3 
แห่ง คือ พระรำชวังหลวง วังจันทรเกษมหรือวังหน้ำและวังหลัง (ธำตรี มหันต
รัตน์, 2559, หน้ำ 2) 
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 ถึงแม้ว่ำนครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำได้รับกำรขึ นทะเบียน
เป็นมรดกโลกแล้วก็ตำม แต่ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2553-2557 เป็นช่วงที่มีข่ำว
ปรำกฏออกมำตำมสื่อต่ำงๆ ทั งทำงโทรทัศน์  ทำงเว็บไซด์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
มำกมำย เกี่ยวกำรรณรงค์ให้มีควำมตื่นตัวเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์มรดกโลกใน
ประเทศไทย เนื่องจำกอุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำได้รับค ำเตือน
จำกยูเนสโก เรื่องกำรถอนถอดนครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำออกจำก
กำรเป็นมรดกโลก เพรำะกำรบริหำรจัดกำรมรดกโลกไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของอนุสัญญำกำรคุ้มครองมรดกโลก ทั งนี  รวมทั งปัญหำ
สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกิดขึ นโดยรอบโบรำณสถำน เช่น ปัญหำกำรบุกรุกพื นที่
โบรำณสถำน ในกรณีเขตวิหำรพระมงคลบพิตรและวัดพระศรีสรรเพชญ์  
(ชำติชำย มหำคีตะ, 2558, หน้ำ 3) ปัญหำกำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรพื นที่
ไม่คล้องสอดกับแผนแม่บทกำรพัฒนำเมืองและหลักเกณฑ์ เช่น กำรรื นแนว
ก ำแพงโบรำณแล้วสร้ำงถนน ปลูกสร้ำงเสำไฟฟ้ำจนบดบังโบรำณสถำน ปัญหำ
กำรขุด ท ำลำยโบรำณสถำน ปัญหำควำมสะอำด ปัญหำกำรจัดกำรขยะ ท ำให้
รอบๆ บริเวณมรดกโลกมีทัศนะดูอุจำด (ธำตรี มหันตรัตน์, 2559) ซึ่งปัญหำ
ดังที่กล่ำวมำจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมเป็นโบรำณสถำนที่เหมำะสมใน
กำรเป็นมรดกโลกได้ ถ้ำหำกนครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำไม่สำมำรถ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญำกำรคุ้มครองมรดกโลกได้นั น มี
ควำมเสี่ยงอย่ำงมำกที่จะถูกพิจำรณำขึ นทะเบียนมรดกโลกที่มีสภำวะอันตรำย 
และถูกถอนทะเบียนกำรเป็นมรดกโลกในที่สุดและจะส่งผลกระทบต่อคุณค่ำ
ของควำมเป็นโบรำณสถำน ซึ่งเป็นต้นทุนทำงวัฒนธรรม เป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งของประเทศชำติเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนั น ยัง
ส่งผลต่อสภำวะเศรษฐกิจและกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวอีกด้วย  
 อย่ำงไรก็ตำม จำกสถำนกำรณ์ที่เกิดกับพื นที่นครประวัติศำสตร์
พระนครศรีอยุธยำ ได้รับกำรแจ้งเตือนว่ำจะถูกถอนทะเบียนมรดกโลกนั น มี
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องทุกภำคส่วนได้เกิดควำมตื่นตัวเป็นอย่ำงมำกที่จะพยำยำม
แก้ปัญหำพื นที่ทั งในและภำยนอกเขตโบรำณสถำนที่เป็นมรดกโลก ทั งกำรใช้
มำตรกำรทำงกฎหมำย เช่น พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 
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ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง 
พ.ศ. 2562 หรือ พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 เป็นต้น 
นอกจำกนั นแล้วยังมีกำรจัดท ำแผนแม่บทพัฒนำเมืองโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนพื นที่และมีกำรปรับปรุงพื นที่ให้มีควำมสอดคล้องกับอนุสัญญำกำร
คุ้มครองมรดกโลกแล้ว แต่ยังก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร ในขณะนี 
สถำนกำรณ์ของกำรเป็นเมืองเก่ำของพระนครศรีอยุธยำ ก ำลังประสบปัญหำใน
กำรอนุรักษ์โบรำณสถำนให้ยังทรงคุณค่ำ เหตุเพรำะกำรพัฒนำเมืองที่มีกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง มีธุรกิจกำรท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ น จึงท ำให้ประชำชนเข้ำ
ใช้พื นที่ในเขตโบรำณสถำนเพิ่มท ำกำรค้ำขำย ตั งร้ำนค้ำต่ำงๆ รวมถึงกำร
ก่อสร้ำงอำคำรไปบดบังภูมิทัศน์ที่สวยงำมของโบรำณสถำน มีกำรถม คูคลอง
โบรำณเพื่อสร้ำงถนน เป็นต้น กำรกระท ำเช่นนี แสดงให้เห็นถึงควำมขำดกำร
ตระหนักที่จะดูแลรักษำโบรำณสถำนให้มีควำมสวยงำมอันทรงคุณค่ำยิ่ง  จำก
ปัญหำดังกล่ำว สำเหตุส ำคัญประกำรหนึ่งเกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
พื นที่นั นไม่มีกำรควบคุม ไม่มีกำรจัดระเบียบอย่ำงเหมำะสม จนก่อให้เกิด
ปัญหำกำรลุกล  ำพื นที่ของโบรำณสถำน ปัญหำกำรเข้ำ ไปขุด ท ำลำย
โบรำณสถำน ดังนั น หำกจะต้องจัดระเบียบกำรใช้พื นที่  กำรควบคุมกำร
ก่อสร้ำงบริเวณรอบๆ พื นที่ให้เรียบร้อยมีควำมสวยงำม จ ำเป็นที่จะต้องมีกำร
ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์พื นที่ให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพของพื นที่จึงเป็นที่มำ
ของกำรจัดระเบียบกำรใช้พื นที่ ที่เรียกว่ำ “กำรผังเมือง” เพื่อก ำหนดทิศ
ทำงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภำพของพื นที่  
 ส ำหรับประเทศไทยมีกำรน ำเอำหลักกำรผังเมืองมำใช้ในกำรจัด
ระเบียบกำรใช้พื  นที่โดยมีพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 ก ำหนด
กระบวนวิธีด ำเนินกำร โดยให้ควำมหมำยของ “กำรผังเมือง” หมำยควำมว่ำ 
“กำรวำง จัดท ำ และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมผังเมืองรวมและผัง เมือง
เฉพำะในบริเวณเมือง และบริเวณที ่เกี ่ยวข้องหรือชนบท เพื ่อสร้ำงหรือ
พัฒนำเมืองหรือส่วนของเมืองขึ นใหม่ หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่
ได ้ร ับควำม เส ียหำย เพื ่อ ให ้ม ีหร ือ ท ำ ให ้ด ียิ ่งขึ  น  ซึ ่งส ุขล ักษณะควำม
สะดวกสบำย ควำมเป็นระเบียบควำมสวยงำมกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
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ควำมปลอดภัยของประชำชน และสวัสดิภำพของสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
สังคม และสภำพแวดล้อมเพื่อด ำรงรักษำหรือบูรณะสถำนที่และวัตถุที ่มี
ประโยชน์หรือคุณค่ำในทำงศิลปกรรม สถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์ หรือ
โบรำณคดี ...” (อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ, 2562, หน้ำ 10) ซึ่งในปัจจุบันประเทศ
ไทยยังไม่มีกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะ ทั งๆ ที่พื นที่บำงแห่งสมควรที่จะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะ ยกตัวอย่ำงเช่น ย่ำนประวัติศำสตร์ หรือย่ำน
เมืองเก่ำที่มีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์เหมำะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น นคร
ประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ นครประวัติศำสตร์สุโขทัยและเมืองบริวำร 
ซึ่งเป็นมรดกโลก ย่ำนเมืองเก่ำจังหวัดเชียงใหม่ ย่ำนเมืองเก่ำภูเก็ต เป็นต้น  
 กำรวิจัยนี ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในกำรน ำเอำหลักกำรจัดท ำผังเมือง
เฉพำะมำใช้นี  เพื ่อจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์พื  นที ่เพื ่อสร้ำงควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในเชิงกำรคุ้มครองอนุรักษ์โบรำณสถำน โดยก ำหนดพื นที่
บริเวณรอบวัดมหำธำตุเป็นพื นที่เพื่อศึกษำและวิจัย เพรำะวัดมหำธำตุนั น 
ตั งอยู่ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ เป็นโบรำณสถำนที่
ได้รับกำรขึ นทะเบียนมรดกโลก อีกทั งยังตั งอยู่กลำงเมืองพระนครศรีอยุธยำ
มีชุมชนซึ่งเป็นที่อยู่อำศัย หน่วยงำนรำชกำร ย่ำนธุรกิจกำรท่องเที่ยว จึงเป็น
พื นที่ที่มีศักยภำพในกำรจัดท ำผังเมืองอย่ำงยิ่ง  
 ในกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะนั น กฎหมำยว่ำด้วยผังเมืองก ำหนดไว้ว่ำ
หำกจะให้มีกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะแล้วจะต้องจัดท ำเป็นกฎหมำยผังเมือง
เฉพำะในรูปแบบของพระรำชบัญญัติ ดังนั น กำรวิจัยนี จึงก ำหนดเป้ำหมำย
กำรจัดกำรโบรำณสถำนเป็นกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะซึ่งจ ำเป็นที่จะต้อง
ท ำกำรศึกษำและวิจ ัยเพื ่อให้ได ้ค ำตอบที ่จะน ำไปสู ่กำรจัดท ำเป ็นร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน เพื่อให้
เป็นกฎหมำยต้นแบบส ำหรับองค์กรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะได้น ำไปปรับ
ใช้ได้จริงต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั  
 เพื่อจัดท ำกฎหมำยต้นแบบ (Model Law) ว่ำด้วยกำรจัดท ำผังเมือง
เฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน
เป็นอย่ำงไร 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ปัญหำกำรใช้ประโยชน์พื นที่รอบโบรำณสถำนส่งผลต่อคุณค่ำทำง
ประวัติศำสตร์และควำมเป็นโบรำณสถำนที่ต้องคุ้มครอง กำรจัดระเบียบกำรใช้
ประโยชน์พื นที่ โดยกำรจัดท ำเป็นผังเมืองเฉพำะที่มีโครงสร้ำงกฎหมำย
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์กำรเลือกพื นที่ ในกำรจัดท ำผั ง เมือง เฉพำะ  
รำยละเอียดในโครงสร้ำงผังเมืองเฉพำะ องค์กรในกำรก ำกับดูแลกำรจัดท ำผัง
เมืองเฉพำะ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จะท ำให้พื นที่รอบโบรำณสถำนมี
ควำมเป็นระเบียบ โดดเด่น และคงควำมเป็นโบรำณสถำนที่สำมำรถใช้เพื่อ
กำรศึกษำเชิงประวัติศำสตร์และกำรท่องเที่ยวที่จัดเป็นมรดกโลกได้ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 กฎหมำยต้นแบบว่ำด้วยกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์
โบรำณสถำน จะเป็นประโยชนต์่อ 
 1. กำรจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์พื นที่รอบบริเวณโบรำณสถำนเพื่อ
กำรคุ้มครองโบรำณสถำน 
 2. สร้ำงควำมโดดเด่นให้แก่โบรำณสถำน ที่เหมำะส ำหรับกำรศึกษำ
เชิงประวัติศำสตร์และกำรท่องเที่ยว 
 3. ลดควำมเสี่ยงต่อกำรถูกพิจำรณำถอนทะเบียนมรดกโลก  
 4. สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนอย่ ำงยั่งยืนซึ่งเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญ
เศรษฐกิจของประเทศ 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 กำรศึกษำและวิจัยก ำหนดขอบเขตกำรวิจัย ดังนี  
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นกำรศึกษำเพื่อกำรจัดท ำกฎหมำยต้นแบบ
ว่ำด้วยกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน 
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชำกรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย ดังนี  
  (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปำกรที่ 3 จ ำนวน 1 ท่ำน 
  (2) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยช่ำงโยธำ  จ ำนวน 1 ท่ำน 
       เทศบำลนครพระนครศรีอยุธยำ   
  (3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง จ ำนวน 1 
ท่ำน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  (4) นำยช่ำงอำวุโส ธนำรักษ์จังหวัด จ ำนวน 1 ท่ำน 
  (5) นักโบรำณคดี   จ ำนวน 3 ท่ำน 
  (6) นักผังเมืองจังหวัด   จ ำนวน 2 ท่ำน 
  (7) นำยช่ำงโยธำและผังเมือง จ ำนวน 2 ท่ำน 
      เทศบำลนครพระนครศรีอยุธยำ 
 3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำ  ขอบเขตพื นที่ศึกษำในครั งนี  คือ  
วัดมหำธำตุ อ ำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และ
พื นที่โดยรอบระยะไม่เกิน 200 เมตร ซึ่งวัดจำกเขตแนวของวัดมหำธำตุออกไป 
 
วิธีวิทยำกำรวิจัย 
 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research)โดยกำรรวบรวมข้อมูล 
ทั งทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ หนังสือ ต ำรำ บทควำม งำนวิจัยต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้แก่ เอกสำรชั นต้นทั งหลำย
ตลอดจนกำรสัมภำษณ์ กำรมีส่วนร่วมออกแบบ (Participatory design, Co-
design) โดยผู้วิจัยได้ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี  
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 1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary research) 
 2. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key informant) จ ำนวน 11 คน 
 3. กำรมีส่วนร่วมออกแบบ (Participatory design, Co-design) 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 5. ท ำร่ำงกฎหมำยต้นแบบว่ำด้วยกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำร
อนุรักษ์โบรำณสถำน 
 6. กำรรับฟังควำมคิดเห็น (Hearing) 
 7. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์
โบรำณสถำน 
 
แนวคิด หลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน ประกอบด้วย แนวคิด
เกี่ยวกับโบรำณสถำน แนวคิดเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน แนวคิด
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนในประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำร
มรดกโลก แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรมรดกโลกของประเทศไทย และแนวคิด
ด้ำนมำตรกำรทำงกฎหมำย 
 2. หลักกำรและทฤษฎีเกี่ยวกับผังเมืองเฉพำะ ได้แก่ หลักกำรกำร
วำงแผนกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน แนวคิดชุมชนละแวกบ้ำน แนวคิดเมืองแบบ
กระชับ แนวคิดกำรพัฒนำเมืองด้วยกำรฟื้นฟูเมือง แนวคิดเกี่ยวกับผังเมือง
เฉพำะ ทฤษฎีแบบหลำยศูนย์กลำง (Multiple Nuclei) และทฤษฎีอุทยำนนคร 
(Garden Cities) ทฤษฎีกำรบริหำรจัดกำร หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกรรมสิทธิ์ 
หลักกำรเวนคืน 
 3. ทฤษฎีล ำดับศักดิ์ของกฎหมำย (Hierarchy of Law) 
ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ พระรำชก ำหนด พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรง 
ประกำศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีของกำรจัดท ำกฎหมำยต้นแบบว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน ได้จัดท ำเป็น
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พระรำชบัญญัติ โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติ
ผังเมือง พ.ศ. 2562  
 4. ทฤษฎีกำรมีส่วนร่วม ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมทฤษฎี
กำรมีส่วนร่วมนี มำจำกแนวคิดคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (กพร.) ระบุ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็น 5 ระดับ (1) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร เป็นกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน (2) กำรปรึกษำหำรือ เปิดโอกำสให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
(3) กำรเข้ำมำมีบทบำท เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจ (4) ควำมร่วมมือ เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำเป็นหุ้นส่วนกับภำครัฐ
ในทุกขั นตอน และ (5) เปิดโอกำสให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสินใจและรัฐด ำเนินกำร
ตำมกำรตัดสินใจของประชำชน 
 
ผลกำรวิจัย 
 ผลกำรวิจัยในครั งนี  พบว่ำ จำกสภำพปัญหำและศักยภำพของพื นที่
บริเวณรอบวัดมหำธำตุที่มีควำมเหมำะสมจะท ำกำรวิจัยเลือกเป็นพื นที่ที่จะท ำ
กำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะ ซึ่งเป็นผลดีต่อกำรพัฒนำพื นที่ เนื่องจำกพื นที่บริเวณ
โดยรอบวัดมหำธำตุมีปัญหำเชิงพื นที่ด้ำนอำคำรที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงที่ไม่เป็น
ระเบียบ ปัญหำกำรจัดกำรขยะและน  ำเสียจำกผู้ประกอบกำร ปัญหำกำรจัด
ระเบียบที่จอดรถ ซึ่งจะท ำลำยควำมสวยงำมอันทรงคุณค่ำของควำมเป็น
โบรำณสถำนที่ได้รับกำรขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกและหำกควำมสวยงำมนั นถูก
ท ำลำยลง อำจส่งผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งพำควำมสวยงำมเพื่อเป็น
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงอำจถูกพิจำรณำขึ นบัญชีมรดกโลกที่มีควำมเสี่ยง
ถูกถอดจำกกำรเป็นมรดกโลกได้ในที่สุด  

ในกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะพื นที่บริเวณรอบวัดมหำธำตุก ำหนด
เป้ำหมำยกำรวิเครำะห์ 3 ด้ำน คือ เพื่อกำรอนุรักษ์ (Conservation) เพื่อกำร
คุ้มครอง (Pre -Conservation) และเพื่อกำรฟื้นฟู (Rehabilitation) ซึ่งผล
จำกกำรศึกษำในพื นที่  พบว่ำ หำกพื นที่บริเวณโดยรอบวัดมหำธำตุมีควำม
งดงำม ท ำอำคำรโบรำณสถำนมีควำมโดดเด่น แสดงให้เห็นถึงควำมรุ่งเรืองของ
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วัดมหำธำตุเมื่อครั งอดีต ก็จะสำมำรถรักษำควำมทรงคุณค่ำในควำมเป็นมรดก
โลกให้คงไว้ อีกทั งยังสร้ำงรำยได้ทำงเศรษฐกิจให้ประเทศ อีกทั งหำกปล่อยไว้
อำจเกิดกำรท ำลำยจนไม่อำจจะพื นฟูได้อีกต่อไป 
 จำกข้อค้นพบงำนวิจัยสรุปได้ว่ำ ในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบในกำร
จัดท ำผังเมืองเฉพำะ ให้มปีระเด็น 4 ด้ำน ดังนี  
 1. หลักเกณฑ์กำรเลือกพื้นที่เพื่อจัดท ำผังเฉพำะ 

โดยหลักกำรของผังเมืองเฉพำะ เพื่อพัฒนำหรือด ำรงรักษำบริเวณ
เฉพำะแห่งหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพื่อ
ประโยชน์แก่กำรผังเมืองโดยมีเป้ำหมำยหลักเพื่อควำมสะดวกสบำย ควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ซึ่งมีแนวทำงในกำรเลือกพื นที่ที่จะจัดท ำผังเมือง
เฉพำะจำกปัจจัยกำรพิจำรณำมี 4 หลักเกณฑ์ ซึ่งได้มำจำกกำรทบทวน
วรรณกรรม คือ 

1) เป็นพื นที่มีทรงคุณค่ำทำงธรรมชำติทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งเป็นพื นที่
มีศักยภำพควรส่ง เสริมกำรพัฒนำ เพรำะมีควำมคุณค่ำ ในควำมเป็น
โบรำณสถำนในตัวเองอยู่แล้ว อีกทั งยังได้รับกำรพิจำรณำขึ นทะเบียนเป็นมรดก
โลก ซึ่งเป็นกำรมุ่งเน้นส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ ด้ วยกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนโดยบริเวณรอบวัดให้มีควำมเหมำะสมและท ำให้
โบรำณสถำนมีควำมโดนเด่นสวยงำม คือ กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ที่บดบัง
โบรำณสถำน ไฟส่องสว่ำงในตอนกลำงคืน มีเส้นทำงกำรปั่นจักรยำนชมบริเวณ
วัดได้โดยรอบ มีสถำนที่จอดรถบัสและรถยนต์ส่วนตัว โดยกำรจอดนั นจะต้อง
ไปกระทบกระเทือนกับโบรำณสถำน เป็นต้น 

2) มีพื นที่ที่ตั งอยู่ในเขตชุมชนกลำงเมือง และมีพื นที่บำงส่วนอยู่ในเขต
อุทยำนประวัติศำสตร์ อีกส่วนบริเวณรอบวัดอยู่ในเขตเทศบำลเป็นชุมชนเมือง  

3) เป็นพื นที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว วัดมหำธำตุเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวใน
เชิงประวัติศำสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง มีพื นที่เป็นพื นที่ประวัติศำสตร์
ที่ได้รับขึ นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งมีกำรก ำหนดให้เป็นพื นที่ห้ำมก่อสร้ำงอำคำรมี
ที่มีรูปลักษณ์อุจำด หรืออำคำรสูงที่บดบังทัศนียภำพ  
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4) เป็นพื นที่ที่รัฐมีนโยบำยแห่งรัฐเพื่อกำรใดกำรหนึ่ง กล่ำวคือ วัด
มหำธำตุเป็นพื นที่ที่ เป็นพื นที่ซึ่งเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม เป็นพื นที่ทำง
ประวัติศำสตร์ ซึ่งรัฐได้มีในนโยบำยที่ต้องคุ้มครองและอนุรักษ์โบรำณสถำน
และพื นที่โดยรอบให้ยังคงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ไว้ และยังมีนโยบำยในกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์แก่ชำวต่ำงชำติและชำวไทย จึงจะต้องมี
กำรด ำรงรักษำพื นที่โดยรอบบริเวณโบรำณสถำนหรือสงวนพื นที่เฉพำะกิจไว้ใช้
เป็นสำธำรณประโยชน์  

จำกหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 4 หลักเกณฑ์นี ท ำให้กำรวิจัยเลือกพื นที่
บริเวณรอบวัดมหำธำตุเป็นพื นที่จัดท ำผังเมืองเฉพำะ แต่โดยเหตุที่อุทยำน
ประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำมีพื นที่กว้ำงขวำง 1,810 ไร่ ดังนั น กำร
ก ำหนดพื นที่ที่จะน ำมำจัดท ำผังเมืองเฉพำะจึงจ ำเป็นต้องจัดท ำพื นที่ที่เฉพำะ 
ซึ่งเป็นพื นที่นอกเหนือจำกบริเวณที่มีกฎหมำยก ำหนดกำรใช้ประโยชน์เป็นกำร
เฉพำะ อำทิ เป็นพื นที่นอกเขตอุทยำนประวัติศำสตร์ เขตพื นที่ธนำรักษ์ เขต
พื นที่เทศบำลพระนครศรีอยุธยำ เป็นต้น  
 2. โครงสร้ำงของผังเมืองเฉพำะ  

โครงสร้ำงของผังเมืองเฉพำะของไทยก ำหนดไว้ในมำตรำ 39 
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 บัญญัติให้มีองค์ประกอบหลักหรือ
ข้อมูลรำยละเอียดทำงวิชำกำรหรือรำยกำรประกอบผังเมืองเฉพำะ จะเน้นกำร
ควบคุมอำคำร กำรควบคุมกำรใช้ที่ดินในลักษณะกำรห้ำมหรือให้ประกอบ
กิจกำรต่ำงๆ กล่ำวโดยสรุป ควำมตำมมำตรำ 39 สำมำรถก ำหนดโครงสร้ำงผัง
เมืองเฉพำะ ที่จะน ำมำใช้ในผังเมืองเฉพำะเกำะช้ำง ดังนี  
  1) ส่วนทั่วไป ประกอบด้วยเอกสำรแสดงวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำ
ผังเมอืงเฉพำะ 
  2) ส่วนของแผนที่แผนผัง  
  3) รำยกำรประกอบแผนผังพร้อมรำยละเอียดอำคำรที่อนุญำตหรือไม่
อนุญำตพร้อมทั งข้อก ำหนดเกี่ยวกับที่อุปกรณ์ อำคำรที่ช ำรุดทรุดโทรม อำคำร
ที่มีสภำพที่น่ำรังเกียจ อำคำรที่น่ำเป็นอันตรำย ซึ่งถูกสั่งให้รื อ ย้ำย ขนำดและ
แปลงที่ดิน จะอนุญำตให้เป็นที่สร้ำงอำคำร บริเวณของที่ดินที่ก ำหนดให้เป็นที่
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โล่ง บริเวณส่งเสริมด ำรงรักษำหรือบูรณะสถำนที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือ
คุณค่ำในทำงศิลปกรรม สถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์หรือโบรำณคดี กำร
ส่งเสริมหรือบ ำรุงรักษำต้นไม้และรำยละเอียดของกำรเวนคืนเพื่อก่อสร้ำงทำง
หลวงหรือเพื่อประโยชน์แก่กำรผังเมือง รวมทั งรำยละเอียดและแผนที่สำธำรณ
สมบัติแผ่นดินที่จะน ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของกำรผังเมือง 

ส ำหรับในส่วนของกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะบริเวณรอบวัดมหำธำตุ ได้
ก ำหนดให้มีโครงสร้ำงที่ปรำกฏตำมมำตรำ 40 ทั งนี  ในส่วนที่เป็นรำยละเอียด
จะให้ออกเป็นกฎกระทรวง ตำมมำตรำ 40 (8) พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง 
พ.ศ. 2562 ที่ให้อ ำนำจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงก ำหนดรำยละเอียดแห่ง
ข้อก ำหนดต่ำง ๆ 
 3. องค์กรจัดท ำ 
 เมื่อพิจำรณำเกี่ยวกับกำรก ำหนดให้มีหน่วยด ำเนินงำนจัดท ำผังเมือง
เฉพำะ ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย ได้
ก ำหนดองค์กรที่สำมำรถจัดท ำผังเมืองเฉพำะ คือ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแสดงรำยละเอียด ดังนี  
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมำยจัดตั ง  
  2) หน่วยงำนของรำชกำรส่วนกลำง คือ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  
  3) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก ภำยใต้ควำม
ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สนับสนุนงบประมำณและร่วม
ด ำเนินกำร) 
 แม้ว่ำกฎหมำยผังเมืองจะก ำหนดหน่วยงำนที่มีอ ำนำจจัดท ำผังเมืองเฉพำะ คือ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จำกกำรศึกษำ
พบว่ำ ส ำหรับกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะในบริเวณพื นที่โดยรอบวัดมหำธำตุมี
หน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนผังเมืองโดยตรงอยู่แล้ว ซึ่งมี
บุคลำกรที่มีควำมช ำนำญทั งด้ำนผังเมือง วิศวกรรม สถำปัตยกรรม ทั งมี
เครื่องมือในกำรส ำรวจ มีข้อมูลแผนที่ ทั งมีส ำนักงำนในระดับภูมิภำคในจังหวัด
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พระนครศรี อยุ ธ ยำ  คื อ  ส ำนั ก งำน โยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยำ มีหน่วยงำนในส่วนกลำงที่สำมำรถสนับสนุน แต่พบว่ำพื นที่
ในกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะกลับอยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรบริหำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงชี ให้เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรใดๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีควำมใกล้ชิดกับประชำชน โดยเหตุที่จัดท ำผังเมืองเฉพำะเป็นกำร
ด ำเนินกำรที่มุ่งหวังควบคุมเพื่อให้บ้ำนเมืองมีระเบียบย่อมส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อทุกภำคส่วน จึงท ำให้มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั งของประชำชนพื นที่ ดังนั น หำกมีกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ที่กระทบหรือขัดแย้งกับภำคประชำคมผู้บริหำรจะงดเว้นกำร
กระท ำดังกล่ำว แต่ปัญหำนี สำมำรถแก้ไขได้ โดยรูปแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของไทย จะมีพื นที่และประชำชนที่จะต้องให้บริกำร ส ำหรับ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดไม่มีพื นที่หรือประชำกรที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง ท ำ
หน้ำที่เป็นเพียงผู้ประสำนงำนหรือด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่ ดังนั น 
หำกให้มีหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนด้ำนผังเมืองสังกัดในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
หรือเทศบำลเป็นผู้จัดท ำผังเมืองเฉพำะแล้ว และให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
สนับสนุนด้ำนวิชำกำร เพื่อให้ผังที่ออกมำเป็นไปตำมหลักวิชำกำร อำจจะอีก
วิธีกำรหนึ่งที่จะแก้ปัญหำควำมขัดแย้งในพื นที่ได้  
 ทั งด้ำนหน่วยงำนระดับกองที่ปฏิบัติงำนด้ำนผังเมืองขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดจะต้องท ำหน้ำที่ในกำรยกร่ำงกฎหมำยเพื่อกำรตรำกฎหมำย
ระดับพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำรแล้วแต่กรณี รวมทั งเป็นหน่วยงำน
ประสำนงำนกับเทศบำลที่มีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลกำรใช้กฎหมำยควบคุม
อำคำร จำกเหตุผลดังกล่ำวในเบื องต้นจึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนที่มีศักยภำพ 
คือ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง เป็นหน่วยด ำเนินกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะใน
พื นที่บริเวณวัดมหำธำตุ จนกว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีศักยภำพใน
กำรด ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง  

4. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 ปัญหำที่ชุมชนเมืองจะต้องเผชิญในทุกครั งที่จะมีกำรพัฒนำหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพื นที่หรือมีกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำมักจะได้รับกำร
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ต่อต้ำนจำกประชำชนอยู่เสมอ ซึ่งหำกจะมีกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะที่ในพื นที่
บริเวณวัดมหำธำตุ ซึ่งเป็นกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์พื นที่ในพื นที่บริเวณ
วัดมหำธำตุ ย่อมส่งผลกระทบต่อประชำชนที่มีกำรใช้ประโยชน์พื นที่จึงน่ำจะมี
ปัญหำกำรต่อต้ำนเกิดขึ น ปัญหำในลักษณะเช่นนี มีเกิดขึ นในหลำยพื นที่ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำจึงก ำหนดเป็นแนวทำงว่ำในกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะ
ต้องเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 จำกประเด็นวิเครำะห์ทั ง 4 ประเด็นดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยได้น ำ
ประเด็นทั ง 4 ประเด็น ไปออกแบบร่ำงกฎหมำยต้นแบบด้วยวิธีกำรมีส่วนร่วม
ออกแบบ (Participatory design, Co-design) จนได้ร่ำงพระรำชบัญญัติกำร
จัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน โดยมีโครงสร้ำงของ
พระรำชบัญญัติกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน ดังนี  ร่ำง
พระรำชบัญญัติผัง เมืองเฉพำะเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน พ.ศ. . . . . 
ประกอบด้วยบทบัญญัติจ ำนวน 30 มำตรำ แบ่งออกเป็น 5 หมวด และบท
เฉพำะกำล ดังนี  
 หมวด 1  บททั่วไป (มำตรำ 6-7) 
 หมวด 2  กรรมกำร (มำตรำ 8-11) 
 หมวด 3  กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นกำรเฉพำะ (มำตรำ 12-21) 
 หมวด 4  มำตรกำรเพื่อปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพำะ 
   ส่วนที่ 1  มำตรกำรทั่วไป (มำตรำ 22-24) 
   ส่วนที่ 2  มำตรกำรควบคุมอำคำร (มำตรำ 25-27) 
 หมวด 5  บทก ำหนดโทษ (มำตรำ 28-29)  
 บทเฉพำะกำล (มำตรำ 30) 
 
แนวทำงในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ข้อค้นพบจำกกำรวิจัยนี  หำกมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี  
 1. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เนื่องจำกกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะ
เก่ียวข้องและกระทบสิทธิของประชำชน ดังนั นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจึง
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มีควำมส ำคัญอย่ำงมำก ซึ่งกฎหมำยก ำหนดให้กำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะจะต้อง
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำด้วย ดังนั นเพื่อให้เกิดกำรยอมรับและไม่
คัดค้ำนกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะจึงเสนอแนะให้ภำครัฐ ภำคเอกชนและ
ประชำชนในพื นที่ได้มีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมจัดท ำผังเมืองเฉพำะด้วย
เพื่อที่จะให้ประชำชนในพื นที่ได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรใน
รูปแบบกำรพัฒนำเพื่อใช้ประโยชน์พื นที่ที่มีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม
และบริบทของสังคมเศรษฐกิจของประชำชนรวมทั งกำรให้ข้อมูลเชิงลึกแก่
ผู้ด ำเนินกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะ 
 2.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรด้ำนผังเมืองให้เป็น
ระบบและสำมำรถน ำไปสู่กำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะได้ กำรวิจัยจึงเสนอให้น ำ
กฎหมำยผังเมืองที่บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจที่จะจัดท ำผัง
เมืองเฉพำะได้ซึ่งเป็นไปตำมทิศทำงและหลักกำรสำกลที่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท ำผังเมือง เพื่อท ำให้ระบบกำรจัดท ำผังเมืองของไทยมีลักษณะ
กระจำยไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ด้วยเหตุที่ในปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยยังคงมีปัญหำด้ำนควำมพร้อมของบุคลำกรและ
องค์ควำมรู้ในกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะ ทั งนี อำจเป็นกำรสร้ำงปัญหำและ
ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหำกจะให้เข้ำมำรับผิดชอบในกำร
จัดท ำผังเมืองเฉพำะ พร้อมทั งเป็นผู้ปฏิบัติตำมผังเมืองเฉพำะโดยตรง ซึ่ง
อำจจะกระทบต่อหลำยภำคส่วนและอำจจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งในพื นที่ใน
เชิงกำรเมืองได้ เนื่องจำกผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำจำกกำร
เลือกตั งของประชำชนในพื นที่และกำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะย่อมท ำให้มีทั งผู้ที่
ได้ผลประโยชน์กับผู้ที่จะต้องสูญเสียผลประโยชน์ ดังนั น  กำรวิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะให้มีกำรจัดตั งหน่วยงำนระดับกองเพื่อรับผิดชอบงำนผังเมืองใน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด คือกองผังเมืองในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เพื่อท ำหน้ำที่ประสำนงำนและด ำเนินกำรร่วมกับกรมโยธำธิกำรและผังเมืองที่
จะท ำหน้ำที่ช่วยเหลือทำงวิชำกำรผังเมือง โดยมีองค์กรกลำงที่ เรียกว่ำ
คณะกรรมกำรผังเมืองเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อกำรจัดท ำผังเมือง
เฉพำะของพื นที่นั น 
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ควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรต่อโครงกำรธงฟ้ำประชำ
รัฐในจังหวัดปทุมธำนี 
Satisfaction of Entrepreneurs Towards 
The Thong Fah Pracharat Project  
In Pathum Thani Province 

   
 
 
 
 
 
 

ธนชำติ วีรชำติเมธี1 
Thanachart Veerachatmetee 

เกวลิน ศีลพิพัฒน์2 
Kevalin Silphiphat 

บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ประกอบกำรต่อโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ 2) เพื่อศึกษำเปรียบเทียบควำมพึงพอใจ
กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐตำมปัจจัย
กำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ และ 3) เพื่อศึกษำเปรียบเทียบควำมพึง
พอใจกระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐตำมปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจ
ของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ กำรวิจัยในครั งนี ใช้วิธีด ำเนินกำรวิจัยในเชิงปริมำณ 
กลุ่มตัวอย่ำงคือ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่อยู่ในกำรส่งเสริมของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน 255 ร้ำน โดยใช้แบบสอบถำมเป็น
เครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำสถิติ
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว 
(One – Way ANOVA) และกำรวิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยโดยวิธี
ของ LSD ซึ่งก ำหนดค่ำนัยส ำคัญทำงสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 

                                                           
1 นิสิตหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2 อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, ดร.  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
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 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจกระบวนกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ และกระบวนกำรในกำรด ำเนิน
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐในภำพรวมอยู่ในระดับมำก และผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนพบว่ำ ปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ได้แก่ เงินลงทุน
เริ่มต้นของธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ยอดขำยต่อเดือน ระยะเวลำในกำรด ำเนิน
ธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ จ ำนวนชั่วโมงที่เปิดร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ/ระยะเวลำ
ที่เปิดท ำกำร และจ ำนวนพนักงำนในร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกันมีควำม
พึงพอใจกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ และ
กระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐทีแ่ตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั งไว้ 
 
ค ำส ำคัญ:  ควำมพึงพอใจ, ผู้ประกอบกำร, โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ 
 

Abstract 
The objectives of the study were 1) to determine the level of 
satisfaction of entrepreneurs towards the Thong Fah Pracharat 
Project 2) to compare the satisfaction of the preparation process 
before joining Thong Fah Pracharat Project and 3) to compare the 
satisfaction of the process of Thong Fah Pracharat Project. This research 
used a quantitative research method. The sample were 255 entrepreneurs 
of Thong Fah Pracharat stores in the promotion of Office of Commercial 
Affairs Pathum Thani Province. This study used a questionnaire   
as a tool in collecting data from the sample. The statistics used to 
analyze data were percentage, mean, standard deviation, One - Way 
ANOVA and LSD, at 0.05 level of statistical significance. 
The result of the study showed that samples were satisfied with 
the preparation process and the process of Thong Fah Pracharat 
Project at the high level. Hypothesis testing results showed that 
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entrepreneurs with different initial investment of Thong Fah Pracharat 
store, sales per month, duration of business operation hours and   
the number of employees had different level of satisfaction, at the level 
of significance 0.05.  
 
Keywords: Satisfaction, Entrepreneurs, The Thong Fah Pracharat Project 
 
บทน ำ 
 ด้วยค่ำครองชีพที่สูงขึ นเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์เมืองในประเทศที่ไม่
แน่นอน และสภำวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงซบเซำ ท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล  ำทำง
สังคมที่เพิ่มมำกยิ่งขึ นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้ประชำชนที่ประกอบอำชีพ
ต่ำงๆ ประสบปัญหำในเรื่องของรำยได้ และขำดช่องทำงในกำรเพิ่มรำยได้ 
ประกอบกับในปัจจุบันสินค้ำอุปโภคบริโภคมีกำรปรับรำคำที่สูงขึ น ท ำให้ประชำชน
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรครองชพีที่สงูขึ นตำมมำ ท ำให้เกิดปัญหำควำมยำกจน ซึ่งเป็นปัญหำ
ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมำชำ้นำน เป็นเรื่องที่ทุกรัฐบำลให้ควำมส ำคัญ และต้องเร่งแก้ไข
โดยเร็ว รัฐบำลชุดปัจจุบันน ำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
ได้มีควำมมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหำในเรื่องดังกล่ำว และได้ด ำเนินกำรผ่ำนมำตรกำร
ต่ำงๆ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหำค่ำครองชีพของประชำชน โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ
ก็เป็นหนึ่งในนโยบำยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของทำงภำครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำร
จัดหำสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นต่อกำรครองชีพจำกผู้ผลิตโดยตรงไปจ ำหน่วย
ให้กับประชำชนเพื่อมุ่งช่วยเหลือลดภำระค่ำครองชีพ เพิ่มทำงเลือกในกำรซื อสินค้ำ 
กระตุ้นให้มีกำรแข่งขันในตลำด และเพื่อให้ประชำชนมีอ ำนำจต่อรองในกำรซื อ
สินค้ำมำกยิ่งขึ น โดยมีกระทรวงพำณิชย์เป็นหน่วยด ำเนินงำนร่วมมือกับภำครัฐ
และภำคเอกชน ในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพรำคำพิเศษ ใน
ร้ำนค้ำปลีกในรำคำต่ ำกว่ำท้องตลำด จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ำโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ 
เป็นโครงกำรที่เข้ำถึงผู้ประกอบกำรค้ำปลีกรำยย่อยท ำให้มีช่องทำงจ ำหน่ำยสินค้ำ 
และสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ นจำกกำรจับจ่ำยของผูถ้ือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ผู้ประกอบกำร
ก็ได้รับประโยชน์จำกกำรมียอดขำยเพิ่มขึ นส่งผลท ำให้มีรำยได้มำกขึ นตำมไปด้วย 
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แต่ก็มีเสียงสะท้อนปัญหำบำงมุมมองของผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำ
ประชำรัฐ ซึ่งผู้วิจัยได้ท ำกำรสอบถำมปัญหำของผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
ธงฟ้ำประชำรัฐจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ ปัญหำที่ตำมมำ
หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว คือ 
 ประเดน็ที่ 1 ควำมล่ำชำ้ของหน่วยงำนรัฐในกำรคืนเงนิทีไ่ด้จำกกำรขำย
สินคำ้ผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ เนื่องจำกเงินที่ได้จำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐต้องน ำไปซื อสนิค้ำเพื่อน ำมำขำย ซึ่งหมำยถึงเงินทุนหมุนเวียน
ของร้ำน 
 ประเด็นที่ 2 เครื่องรับช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ขัดข้อง  
 ประเด็นที่ 3 ควำมวิตกกังวลเร่ืองภำษีที่ได้จำกกำรขำยสินค้ำ  
 ประเด็นที่ 4 โปรโมชั่นของร้ำนสะดวกซื อ เนื่องจำกมีกำรอนุมัติให้ร้ำนสะดวก
ซื อรำยหนึ่งเข้ำร่วมโครงกำร รวมไปถึงประชำชนที่ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
สำมำรถกดเงินสดน ำมำใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวันได้ ท ำให้ประชำชนเลือกที่จะน ำ
เงินสดมำใช้จ่ำยมำกกว่ำที่จะน ำมำซื อสินค้ำที่ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 
 โดยปัญหำของผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ
ดังกล่ำวข้ำงต้น สอดคล้องกับปัญหำที่ปรำกฏตำมสื่อออนไลน์ เห็นได้จำก 
 ประเด็นที่ 1 กรมบัญชีกลำงได้สั่งจ่ำยเงินจำกระบบบริหำรกำรเงินกำร
คลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่เข้ำร่วมโครงกำร
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐไปแล้ว โดยเริ่มงวดแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็น
กำรสั่งจ่ำยเงินให้กับร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่มีประชำชนมำซื อของ ในวันที่ 1 
ตุลำคม 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 108 ล้ำนบำท และหลังจำกนี กรมบัญชีกลำงจะ
จ่ำยเงินให้กับร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐทุกวันท ำกำร โดยร้ำนค้ำจะได้รับเงินนับถัด
จำกวันที่ประชำชนมำซื อของเป็นเวลำ 3 วันท ำกำร ซึ่งจะท ำให้ร้ำนค้ำมีเงินไป
หมุนเวียนด ำเนินธุรกิจน ำไปใช้ซื อสินค้ำมำเติมเพื่อขำยใหม่ ส่งผลดีกับ
เศรษฐกิจฐำนรำก ท ำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมำกขึ น (เดลินิวส์ , 
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 ประเด็นที่ 2 กรรมกำรติดตำมโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐรำยงำน
คณะรัฐมนตรี พบปัญหำเครื่องรับช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ไม่เพียงพอ 
และสัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร (ไทยรัฐ, 2561) 
 ประเด็นที่ 3 ร้ำนค้ำประชำรัฐบำงรำยหยุดรับบัตรเพรำะกลัวรำยได้
เกิน 1.8 ล้ำนบำท ที่ต้องเข้ำเกณฑ์เสียภำษี (ไทยรัฐ, 2561) 
 ประเด็นที่ 4 ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำรำยหนึ่งรำยงำนถึงปัญหำเรื่องยอด
จ ำหน่ำยลดลง ภำยหลังจำกกระทรวงกำรคลังได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้
ประชำชนที่ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ สำมำรถกดเงินสดแทนกำรรูดซื อสินค้ำ 
เช่น หำกถือบัตร 300 บำท ให้กดเงินสด 200 บำท และรูดซื อสินค้ำ 100 บำท ซึ่ง
ส่งผลให้ยอดขำยลดลง (ประชำชำติธุรกิจ, 2562) 
 ข้อมูลจำกแหล่งข่ำวต่ำงๆ แสดงให้เห็นว่ำ โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐเป็น
โครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลที่มีหลักเกณฑ์และขั นตอนกำรด ำเนินโครงกำร
ที่ชัดเจน โดยมีกระทรวงพำณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐเป็นหน่วยด ำเนินงำน ดังนั น 
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐผู้ประกอบกำรจึงมีควำมคำดหวังถึงควำมสมบูรณ์
ของโครงกำรที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ขั นตอนกำรด ำเนินโครงกำรและควำม
สะดวกรวดเร็ว ในกำรให้บริกำร รวมไปถึงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ในกำรประกอบธุรกิจ
แก่ผู้ประกอบกำรหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ แต่เมื่อได้รับอนุมัติให้
เข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐแล้ว ผู้ประกอบกำรต้องประสบกับปัญหำกำร
ส่งมอบอุปกรณ์รับช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ล่ำช้ำ กำรกระจำยเครื่อง
รูดบัตรยังไม่ทั่วถึงท ำให้ไม่สำมำรถขำยสินค้ำได้ รวมไปถึงควำมล่ำช้ำของ
หน่วยงำนรัฐในกำรคืนเงินที่ได้จำกกำรขำยสินค้ำ ท ำให้ขำดสภำพคล่องเพรำะเงิน
สดได้รับน้อยลง ส่งผลท ำให้มีภำระหนี สินเนื่องจำกสินค้ำค้ำงสต๊อกประกอบกับห้ำง
ใหญ่ก็ลดรำคำสินค้ำของตัวเองให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ซึ่งมีสินค้ำให้เลือก
มำกกว่ำและรำคำถูกกว่ำร้ำนค้ำปลีกในชุมชน ดังนั น เพื่อไม่ให้ขำดทุนไปมำกกว่ำนี  
ร้ำนค้ำปลีกในชุมชนอำจจะหยุดกำรเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐหรือไม่ก็ต้อง
ปิดกิจกำร อีกทั งผู้ประกอบกำรยังมีควำมกังวลว่ำอำจจะถูกเรียกเก็บภำษีจำกกำร
ประกอบธุรกิจ และนับตั งแต่กระทรวงกำรคลังได้ปรับเงื่อนไขให้ประชำชน
สำมำรถกดเงินสด ในบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐได้แทนกำรรูดซื อสินค้ำทั งหมด 300 
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บำท ต่อเดือน ส่งผลให้ยอดขำยลดลงไปอย่ำงมำก ผู้วิจัยจึงเกิดค ำถำมว่ำ เมื่อ
ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐแล้วต้องประสบกับปัญหำต่ำงๆ 
ของกำรด ำเนินโครงกำร ควำมสมบูรณ์ของโครงกำร และควำมล่ำช้ำของขั นตอน
กำรด ำเนินงำน รวมไปถึงกำรปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวมำกน้อยเพียงใด 
ผู้วิจัยจึงต้องกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรที่มีต่อโครงกำรธงฟ้ำ
ประชำรัฐ โดยท ำกำรศึกษำผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่อยู่ในกำร
ส่งเสริมของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี เนื่องจำกจังหวัดปทุมธำนีเป็น
จังหวัดปริมณฑลที่มีควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำกมีรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือนครัวเรือน จ ำนวน 41,484 บำทต่อครัวเรือน นับว่ำเป็นจังหวัดที่มีรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือนครัวเรือนของทั งประเทศเป็นอันดับ 2 รองจำกกรุงเทพมหำนครที่มี
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนครัวเรือน 45,707 บำท ต่อครัวเรือน โดยจังหวัดที่มีรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือนครัวเรือนสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร 45,707 บำท
ต่อครัวเรือน จังหวัดปทุมธำนี 41,484 บำทต่อครัวเรือน จังหวัดนนทบุรี 
40,861 บำทต่อครัวเรือน จังหวัดภูเก็ต 39,594 บำทต่อครัวเรือน และจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี 38,026 บำทต่อครัวเรือน (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2560,หน้ำ 4-
12) นอกจำกนี  จังหวัดปทุมธำนียังเป็นแหล่งรวมและกระจำยสินค้ำจำกจังหวัด
ต่ำงๆ มีตลำดกลำงสินค้ำขนำดใหญ่ และห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่หลำยแห่ง 
แต่ในทำงกลับกันท่ำมกลำงควำมเจริญเหล่ำนี  จังหวัดปทุมธำนีก็มีบรรยำกำศ
ของควำมเป็นชนบทด ำเนินวิถีชีวิตแบบดั งเดิม มีกำรจับจ่ำยใช้สอยใน
ชีวิตประจ ำวันตำมร้ำนค้ำปลีกของชุมชน สะท้อนให้เห็นว่ำประชำชนในพื นที่มี
ก ำลังซื อมำก ส่งผลต่อธุรกิจค้ำปลีกในภำพรวมของจังหวัดปทุมธำนี 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรต่อโครงกำรธงฟ้ำประชำ
รัฐ 
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 2. เพื่อศึกษำเปรียบเทียบควำมพึงพอใจกระบวนกำรเตรียมควำม
พร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐตำมปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำ
ธงฟ้ำประชำรัฐ 
 3. เพื่อศึกษำเปรียบเทียบควำมพึงพอใจกระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำร
ธงฟ้ำประชำรัฐตำมปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 สมมติฐำนที่ 1 ผู้ประกอบกำรที่มีปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธง
ฟ้ำประชำรัฐ ได้แก่ เงินลงทุนเริ่มต้นของธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ยอดขำยต่อ
เดือน ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ จ ำนวนชั่วโมงที่เปิด
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ/ระยะเวลำที่เปิดท ำกำร และจ ำนวนพนักงำนในร้ำนค้ำ
ธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกัน 
 สมมติฐำนที่ 2 ผู้ประกอบกำรที่มีปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธง
ฟ้ำประชำรัฐ ได้แก่ เงินลงทุนเริ่มต้นของธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ยอดขำยต่อ
เดือน ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ จ ำนวนชั่วโมงที่เปิด
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ/ระยะเวลำที่เปิดท ำกำร และจ ำนวนพนักงำนในร้ำนค้ำ
ธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจกระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรธง
ฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกัน 
  
ขอบเขตของกำรวิจัย 

กำรวิจัยครั งนี มีขอบเขตมุ่งศึกษำถึงควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรที่อยู่
ในกำรส่งเสริมของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนีต่อโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ 
จ ำนวน 255 ร้ำน 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
  ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำ
รัฐที่อยู่ในกำรส่งเสริมของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 
1 ตุลำคม 2562 มีจ ำนวนทั งสิ น 702 ร้ำน แบ่งออกเป็น 

ล ำดบั อ ำเภอ จ ำนวน (ร้ำน) 
1 เมืองปทุมธำน ี 192 
2 คลองหลวง 131 
3 ธัญบุร ี 159 
4 หนองเสือ 28 
5 ลำดหลมุแก้ว 32 
6 ล ำลูกกำ 119 
7 สำมโคก 41 

รวม  702 
   
   กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ท ำกำรวิจัยในครั งนี  คือ ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐที่อยู่ในกำรส่งเสริมของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวนทั งสิ น 
702 ร้ำน ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) และท ำกำร
ค ำนวณ หำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชำกรตำมหลักกำร
ค ำนวณ ของ Taro Yamane (ศรีรัฐ โกวงศ์, 2554, หน้ำ 69) จะได้ขนำดกลุม่ตัวอย่ำง
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐเท่ำกับ 255 ร้ำน 
  เครื่องมือวิจัย 
    กำรวิจัยเร่ืองนี ใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี  
   ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธง
ฟ้ำประชำรัฐ ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประเภทของกำรรับช ำระเงินของ
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ เงินลงทุนเริ่มต้นของธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ยอดขำย
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ต่อเดือน ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ จ ำนวนชั่วโมงที่
เปิดร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ/ระยะเวลำที่เปิดท ำกำร และจ ำนวนพนักงำนใน
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ลักษณะของค ำถำมเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check 
– list) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจกระบวนกำรเตรียมควำม
พร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ มีทั งหมด 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
กระบวนกำรรับสมัครคัดเลือก และด้ำนควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐ และ
เจ้ำหน้ำที่ โดยระดับกำรวัดจะเป็น Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มี
ควำมพึงพอใจมำกที่สุด มีควำม พึงพอใจมำก มีควำมพึงพอใจปำนกลำง มีควำม
พึงพอใจน้อย และมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจง
ควำมถี่แล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงแบ่งระดับควำมพึงพอใจ
กระบวนกำรเตรียม ควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ ออกเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปำนกลำง และระดับมำก 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจกระบวนกำรในกำรด ำเนิน
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐมีทั งหมด 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำน ด้ำน
กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และด้ำนนโยบำยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ โดย
ระดับกำรวัดจะเป็น Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มีควำมพึงพอใจมำก
ที่สุด มีควำมพึงพอใจมำก มีควำมพึงพอใจปำนกลำง มีควำมพึงพอใจน้อย และมี
ควำมพึงพอใจน้อยที่สุด เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงควำมถี่แล้วจะใช้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงแบ่งระดับควำมพึงพอใจกระบวนกำรในกำรด ำเนิน
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปำนกลำง และ
ระดับมำก 
  กำรทดสอบเครื่องมือวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ท ำกำรทดสอบเครื่องมือวิจัย โดยกำรหำควำมเที่ยงตรง 
(Validity) ของแบบสอบถำมโดยใช้ดัชนีแสดงค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อ
ค ำถำมและวัตถุประสงค์ (Item – Objective Congruence Index: IOC) และ
กำรหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ได้น ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรหำค่ำ IOC ไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะใกล้เคียงก่อนเก็บข้อมูลจริง (Try - out) คือ 
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ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐที่อยู่ในกำรส่งเสริมของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนนทบรุี จ ำนวน 30 ร้ำน จำกนั นน ำแบบสอบถำมที่ได้
ไปทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่น โดยกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค 
(Cronbach’s Alpha coefficient) เพื่อตรวจสอบควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม
เป็นรำยข้อ โดยมีผลกำรทดสอบดังนี  
   1. ผลกำรทดสอบควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ ได้ค่ำ
สัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha coefficient) = 
0.928 
   2. ผลกำรทดสอบควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
กระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ ได้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ
ของครอนบำค (Cronbach’s Alpha coefficient) = 0.939 
   3. ผลกำรทดสอบควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมในภำพรวมทั งหมดได้
ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha coefficient) = 
0.960 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยน ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมเชื่อมั่น (Reliability) ไปสอบถำมกลุม่ตัวอย่ำงที่จะวิจัย คือ ผู้ประกอบกำรที่อยู่
ในกำรส่งเสริมของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน 255 ร้ำน โดยใช้
ระยะเวลำเก็บข้อมูลแบบสอบถำมในเดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน 2563 

 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่ ได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั งหมดมำ
วิเครำะห์และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป เพื่อ
น ำเสนอ ค่ำทำงสถิติตำมวัตถุประสงค์และสมมุติฐำนกำรวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. ค่ำสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบำยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยกำร
ด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ได้แก่ ประเภทของกำรรับช ำระเงินของ
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ เงินลงทุนเริ่มต้นของธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 
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ยอดขำยต่อเดือน ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ จ ำนวน
ชั่วโมงที่เปิดร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ/ระยะเวลำที่เปิดท ำกำร และจ ำนวนพนักงำน
ในร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ  
 2. ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) ใช้
อธิบำยควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรที่อยู่ในกำรส่งเสริมของส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดปทุมธำนีต่อโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ 
 3. ทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงตั งแต่ 3 กลุ่ม ใช้
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One – Way ANOVA) และทดสอบควำมแตกต่ำง
รำยคู่ด้วยวิธีของ Least Significant Differences (LSD) กำรวิจัยในครั งนี  
ผู้วิจัยได้ก ำหนดค่ำนัยส ำคัญทำงสถิติที่ใช้วิเครำะห์ไว้ที่ระดับ 0.05 
 
ผลกำรวิจัย 
 ปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 
 ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่รับช ำระเงินจำกกำรซื อสินค้ำภำยในร้ำนค้ำธง
ฟ้ำประชำรัฐด้วยเงินสด จ ำนวน 228 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 35.4 ใช้เงินลงทุน
เริ่มต้นของธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 150 ,001 – 200,000 บำท จ ำนวน 
129 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 50.6 มียอดขำยต่อเดือน 50 ,001 – 100,000 บำท 
จ ำนวน 129 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 50.6 ด ำเนินธุรกิจมำแล้ว 1 ปี – 2 ปี จ ำนวน 
136 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 53.3 เวลำในกำรเปิดร้ำน 9 – 12 ชั่วโมง จ ำนวน 
133 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 52.2 โดยจะไม่มีพนักงำนในร้ำน มีเพียงเจ้ำของร้ำนที่
ขำยสินค้ำเอง จ ำนวน 82 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 32.2 
  ควำมพึงพอใจกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำ
รัฐ 
  ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำ
ร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (X̅ = 4.12, S.D. = 
0.66) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด (X̅ = 4.15, S.D. = 0.61) และด้ำนควำม
พร้อมของหน่วยงำนภำครัฐ และเจ้ำหน้ำที่ ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด   

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 70 

(X̅ = 4.09, S.D. = 0.72) อำจเป็นเพรำะผู้ประกอบกำรมีกำรด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกในชุมชน
อยู่แล้ว และเมื่อหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจท ำให้ผู้ประกอบกำร
มองเห็นโอกำสที่จะเกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตนเองมำกยิ่งขึ น 
  ควำมพึงพอใจกระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ 
  ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจกระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรธงฟ้ำ
ประชำรัฐในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (X̅ = 4.10, S.D. = 0.67) เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำนผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับมำกที่สุด (X̅ = 4.13, S.D. = 0.68) รองลงมำคือ ด้ำนนโยบำยกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐ (X̅ = 4.10, S.D. = 0.71) และด้ำนกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด (X̅ = 4.06, S.D. 
= 0.72) อำจเป็นเพรำะหน่วยงำนรัฐมีแนวทำงกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรใน
ด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรให้สินเชื่อร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐ ส ำหรับผู้ประกอบกำร SME ที่
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ และกำรฝึกอบรมเพื่อยกระดับ
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี จะส่งผลกับร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ
โดยตรง 
 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1 ผู้ประกอบกำรที่มีปัจจัยกำรด ำเนิน
ธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ได้แก่ เงินลงทุนเร่ิมต้นของธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐ ยอดขำยต่อเดือน ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำ
รัฐ จ ำนวนชั่วโมงที่เปิดร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ/ระยะเวลำที่เปิดท ำกำร และ
จ ำนวนพนักงำนในร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจกระบวนกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกำรวิจัยข้อที่ 2 คือ เพื่อศึกษำเปรียบเทียบควำมพึงพอใจกระบวนกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐตำมปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของ
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 
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  ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 2 จะเห็นได้ว่ำผู้ประกอบกำรที่มีปัจจัย
กำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ได้แก่ เงินลงทุนเริ่มต้นของธุรกิจร้ำนค้ำ
ธงฟ้ำประชำรัฐ ยอดขำยต่อเดือน ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐ จ ำนวนชั่วโมงที่เปิดร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ/ระยะเวลำที่เปิดท ำกำร 
และจ ำนวนพนักงำนในร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจ
กระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกำรวิจัยข้อที่ 3 คือ เพื่อศึกษำเปรียบเทียบควำมพึงพอใจกระบวนกำรในกำร
ด ำเนินโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐตำมปัจจัยกำรด ำเนนิธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 
  ดังนั น จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นจึงสรุปได้ว่ำ 
ผู้ประกอบกำรที่มีปจัจัยกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ได้แก่ เงินลงทุน
เริ่มต้นของธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ ยอดขำยต่อเดือน ระยะเวลำในกำรด ำเนิน
ธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ จ ำนวนชั่วโมงที่เปิดร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ/ระยะเวลำ
ที่เปิดท ำกำร และจ ำนวนพนักงำนในร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจ
กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ และกระบวนกำร
ในกำรด ำเนินโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลกำรศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมของผู้ประกอบกำรกิจกำรผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยเกษตร
อินทรีย์ภำยใต้สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้มำตรฐำนของประเทศไทยที่ระบุว่ำ 
ปัจจัยกำรประกอบธุรกิจ ด้ำนประเภทกิจกำร ลักษณะกำรด ำเนินกิจกำร ระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินกิจกำรปัจจุบัน เงินลงทุนเมื่อเริ่มกิจกำร ประเภทลูกค้ำ พื นที่ท ำกำร
ผลิตปัจจุบัน และกำรเคยถ่ำยทอดเทคนิคกำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำยให้กับ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นมีควำมเป็นผู้ประกอบกำรในภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 (จันทร์เพ็ญ ฤทธิรงค์ และวุฒิชำติ สุนทรสมัย, 
2559, หน้ำ 79) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินโครงกำรธง
ฟ้ำประชำรัฐ 
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  จำกกำรรวบรวมข้อมูลแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 255 ร้ำน 
พบว่ำ มีกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 13 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 5.09 สรุปได้ว่ำ กำรด ำเนิน
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ โดยภำพรวมผู้ประกอบกำรมองว่ำเป็นโครงกำรที่ดี 
อยำกให้มีกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั งจัดให้มีโครงกำรที่
เกี่ยวข้องรองรับในอนำคต เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ของผู้ประกอบกำร และได้มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรด ำเนินโครงกำร คือ ควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ
ดูแลโครงกำรโดยเฉพำะอย่ำงเพียงพอ ทั งในด้ำนกำรควบคุมรำคำ และคุณภำพสินค้ำ 
เพื่อให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และรำคำตำมท้องตลำด 
รวมทั งสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนำร้ำนค้ำธงฟ้ำให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับให้มำก
ยิ่งขึ น 
 
กำรอภิปรำยผล 
 จำกผลกำรศึกษำเรื่อง ควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรต่อโครงกำรธงฟ้ำ
ประชำรัฐในจังหวั ดปทุมธำนี  ซึ่ งผู้ วิ จัยได้ท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของ
ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับควำมพึงพอใจกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ และควำมพึงพอใจกระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรธง
ฟ้ำประชำรัฐ ผู้วิจัยสำมำรถอภิปรำยผลกำรศึกษำได้ดังนี  
 1. ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อม ก่อนเข้ำ
ร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐในภำพรวมอยู่ในระดับมำก อำจเป็นเพรำะโครงกำรธง
ฟ้ำประชำรัฐเป็นโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลที่มีควำมชัดเจน ในด้ำนนโยบำย 
หลักเกณฑ์และขั นตอนกำรด ำเนินโครงกำร ประกอบกับผู้ประกอบกำรมีกำรด ำเนิน
ธุรกิจค้ำปลีกในชุมชนอยู่แล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรมีควำมพร้อมก่อนที่จะเข้ำ
ร่วมโครงกำรอยู่ในระดับหนึ่ง และเมื่อหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำส่งเสริมให้เข้ำร่วม
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐจึงท ำให้ไม่ต้องมีกำรปรับตัวมำกนัก และกำรที่ได้เข้ำร่วม
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐท ำให้ผู้ประกอบกำรมองเห็นโอกำสที่จะเกิดประโยชน์แก่
ธุรกิจของตนเองมำกยิ่งขึ น และสอดคล้องกับผลกำรศึกษำเร่ือง กำรน ำนโยบำย
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐไปปฏิบัติในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนด่ำน อ ำเภอบ้ำนด่ำน 
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ระบุว่ำ ผู้ประกอบกำรไม่มีปัญหำในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เข้ำ
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ร่วมบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเพรำะผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ ได้ก ำไรจำกนโยบำยนี  
(วิษณุ ปัญญำยงค์ และคนอื่น ,ๆ 2561, หน้ำ 9) และสอดคล้องกับผลกำรศึกษำเรื่อง 
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ: เครือข่ำยนโยบำยและกำรเมืองนครในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้
ระบุว่ำ กำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่ำงร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ และภำครัฐ ผู้
ประกอบกิจกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐจะได้รับผลประโยชน์จำกกำรซื อสินค้ำของ
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (ทศพล ชิ นจอหอ และวัชรพล พุทธรักษำ, 2562, หน้ำ 8) 
  2. ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอใจกระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรธง
ฟ้ำประชำรัฐในภำพรวมอยู่ในระดับมำก อำจเป็นเพรำะกระบวนกำรด ำเนิน
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐมีหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำก ำกับดูแลรวมทั งจัดให้มีโครงกำร
สนับสนุนผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร เช่น โครงกำรค  ำประกันสินเชื่อกรุงไทย 
sSME ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม, 2561) 
โครงกำรยกระดับและเชื่อมโยงเครือข่ำยร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ (กรมประชำสัมพันธ์, 
2562) และโครงกำรฝึกอบรมยกระดับร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐสู่กำรเป็นโชห่วย 
มืออำชีพ (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ, ม.ป.ป.) เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี ส่งผลต่อควำม
เจริญเติบโตของธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐโดยตรง โดยสอดคล้องกับรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตลำดประชำรัฐที่ได้ท ำกำรติดตำมประเมินผลของโครงกำรที่
ได้ระบุว่ำ ควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้ประกอบกำรโดยเฉลี่ยตลอดทั งโครงกำรอยู่
ในเกณฑ์พึงพอใจมำก (กระทรวงมหำดไทย, 2561, หน้ำ 68-69) และสอดคล้องกับ
ผลกำรศึกษำเรื่อง กำรประเมินผลนโยบำยบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ: กรณีศึกษำ
เขตลำดกระบัง ที่ระบุว่ำ ร้ำนค้ำในชุมชนได้รับประโยชน์จำกนโยบำยนี  
(สุวรรณี แย้มพรำย และปรีชญำณ์ นักฟ้อน, 2562, หน้ำ 8) 
 3. ผู้ประกอบกำรที่มีปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่
แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วมโครงกำร
ธงฟ้ำประชำรัฐที่แตกต่ำงกัน โดยผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนพนักงำนในร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐ 4 -6 คน มีควำมพึงพอใจด้ำนควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐ และเจ้ำหน้ำที่
มำกที่สุด อำจเป็นเพรำะร้ำนดังกล่ำวเป็นร้ำนค้ำปลีกที่มีขนำดใหญ่มีควำมมั่นคง
ทำงธุรกิจ เห็นได้จำกจ ำนวนพนักงำนในร้ำน ดังนั น เมื่อเป็นธุรกิจขนำดใหญ่ผู้ประกอบกำร
ย่อมแสวงหำโอกำสในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งกำรเข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ
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จึงเป็นโอกำสที่จะท ำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้มำกกว่ำเดิม สอดคล้องกับผลกำรศึกษำ
เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยภูมิหลังกำรมุ่งประกอบกำรและเครือข่ำยทำงสังคมต่อควำมส ำเร็จ
ทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำรจังหวัดรำชบุรี ที่ได้ระบุว่ำ กิจกำรขนำดใหญ่มีพนักงำนที่
ฝำกชีวิตไว้กับกิจกำรเป็นจ ำนวนมำก จ ำเป็นที่จะตอ้งหำแนวทำงในกำรเพิ่มรำยได้ใน
แต่ละปีให้มำกขึ น ท ำให้ต้องแสวงหำสินค้ำและบริกำรใหม่ๆ และแสวงหำตลำดใหม่  ๆ
เพิ่มขึ น (ขวัญปภัสสร จำนทอง, 2557, หน้ำ 130) แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรที่มี
ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐน้อยกว่ำ 1 ปี มีควำมพึงพอใจในด้ำน
ควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐ และเจ้ำหน้ำที่น้อยที่สุด อำจเป็นเพรำะอยู่ในช่วง
เริ่มต้นของกำรด ำเนินธุรกิจ จึงยังไม่มีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ และประสบกำรณ์
ในกำรประกอบกิจกำร โดยเฉพำะในเรื่องของกำรให้ควำมรู้ในกำรเริ่มต้นท ำธุรกิจ 
เช่น กำรจัดท ำบัญชี และควำมรู้ด้ำนภำษี ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกผู้ประกอบกำร  
มีควำมวิตกกังวลว่ำ หำกไม่มีควำมรู้อะไรเลยในเรื่องดังกล่ำว อำจก่อให้เกิดปัญหำ 
และเกิดข้อเสียเปรียบที่จะตำมมำในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะกำรบันทึกรำยกำร
สินค้ำ เข้ำ - ออก ยอดขำยในแต่ละวัน และกำรจัดท ำบัญชีที่จะท ำให้ทรำบถึงก ำไร 
- ขำดทุน และกำรเสียภำษี ซึ่งสิ่งเหล่ำนี สำมำรถน ำมำเป็นข้อมูลในกำรบริหำร
จัดกำรร้ำน และสำมำรถวำงแผนอนำคตของธุรกิจได้ ดังนั น ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดปทุมธำนีควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำดูแลผู้ประกอบกำรกลุ่มนี ให้มำกยิ่งขึ น เพื่อ
เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้พื นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น กำรจัดท ำบัญชี 
กำรบริหำรกำรเงิน กำรตลำด เป็นต้น ซึ่งมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อควำมอยู่รอด
ของธุรกิจในระยะเร่ิมต้น เพื่ออย่ำงน้อยผู้ประกอบกำรกลุ่มนี สำมำรถเริ่มต้น
ด ำเนินธุรกิจได้โดยไม่เกิดอุปสรรคมำกนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำเรื่อง 
อิทธิพลของพฤติกรรมผู้ประกอบกำรควำมสำมำรถในกำรปรับตัว และควำมสำมำรถ
ทำงนวัตกรรมที่มีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ : ข้อมูลเชิงประจักษ์จำกโครงกำร
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่ได้ระบุว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำชุมชน เช่น ก ำหนดนโยบำยภำครัฐที่มีหน่วยงำนรัฐที่ดูแล
โดยตรง หรือหน่วยงำนสนับสนุนงบประมำณโดยตรงสู่ประชำชนเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและเพิ่มควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรควบคู่กัน เช่น พำณิชย์จังหวัด 
มหำวิทยำลัย เป็นต้น ควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนผู้ประกอบกำร 
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(เจน จันทรสุภำเสน และคนอื่นๆ, 2563, หน้ำ 14) และสอดคล้องกับผลกำรศึกษำ
เรื่อง คุณลักษณะของผู้ประกอบกำรที่มีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ
วิสำหกิจขนำดกลำงในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ที่ได้ระบุว่ำ ควำมสม่ ำเสมอ 
และใส่ใจในกำรเรียนรู้มีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจวิสำหกิจขนำด
กลำง เนื่องจำกผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะใฝ่หำควำมรู้เพิ่มเติมในทุกด้ำนของกำร
ด ำเนินธุรกิจ ถึงแม้จะเชี่ยวชำญก็ต้องหำควำมรู้ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพำะ
ควำมรู้ข้อมูลทำงกำรตลำด เศรษฐกิจ กำรเมือง และกฎหมำย (วิมพ์วิภำ เกตุ
เทียน, 2556, หน้ำ 74 -75) ประกอบกับแนวคิด (Simon, 1960 อ้ำงใน วัลลภ 
รัฐฉัตรำนนท์, หน้ำ 2561, หน้ำ 406) ที่ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจไว้ว่ำ 
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนรำชกำรนั นสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจของ
ประชำชนผู้รับบริกำร 
  4. ผู้ประกอบกำรที่มีปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่
แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจกระบวนกำรในกำรด ำเนินโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐที่
แตกต่ำงกัน โดยผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนพนักงำนในร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ    
4 - 6 คน มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ อำจเป็นเพรำะ
ด้วยประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร เห็นได้จำกจ ำนวนพนักงำน
ในร้ำนที่ส่งผลถึงขนำดของกิจกำรในกำรประกอบธุรกิจ ดังนั น ประสบกำรณ์ในกำร
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกำรยอ่มส่งผลต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมนโยบำยของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
สอดคล้องกับผลกำรศึกษำเรื่อง ควำมพึงพอใจของประชำชนหมู่ 2 ต่อกำรใช้บริกำร
ร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐ ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร ที่ได้ระบุว่ำ 
ประชำชนหมู่ 2 มีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐด้ำนบุคลำกร
ที่ให้บริกำรอยู่ในระดับมำก (ประพล จิตคติ และคนอื่นๆ , ม.ป.ป., หน้ำ 769) 
แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรที่มีระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐน้อยกว่ำ 1 ปี มีควำมพึงพอใจด้ำนนโยบำยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ
น้อยที่สุด อำจเป็นไปได้ว่ำผู้ประกอบกำรกลุ่มนี ไม่สำมำรถเข้ำถึงโครงกำรที่
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนีจัดให้มีขึ นเพื่อสนับสนุนโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ 
เนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ หรือร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐเป็นกิจกำร
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เจ้ำของคนเดียวไม่มีลูกจ้ำง/พนักงำนภำยในร้ำน ท ำให้ไม่สำมำรถปิดร้ำน เพื่อ
ไปเข้ำร่วมโครงกำรได้ แต่อีกประเด็นที่ส ำคัญอำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้ประกอบกำร
ปฏิเสธที่จะให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรของ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี โดยจะรอให้เจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลโครงกำร มำให้
ควำมรู้ในกำรประกอบกิจกำรที่ร้ำนเพียงอย่ำงเดียวซึ่งเป็นไปได้ยำก เนื่องจำก
จ ำนวนร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐที่เข้ำร่วมโครงกำรมีเป็นจ ำนวนมำก และกระจำย
อยู่ทั่วทั งจังหวัด จึงท ำให้ดูแลผู้ประกอบกำรไม่ทั่วถึง โดยในส่วนนี ผู้ประกอบกำร
ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย ดังนั น ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนีควรจัดให้มี
กิจกรรมที่ท ำให้เกิดกำรเชื่อมโยง เช่น กำรอบรม สัมมนำ เพื่อให้ผู้ประกอบกำร
และผู้ผลิตสินค้ำมำพบปะพูดคุยเจรจำแลกเปลี่ยนทำงธุรกิจ และต้องมีแนวทำง
ในกำรสร้ำงแรงจูงใจที่จะสำมำรถท ำให้ผู้ประกอบกำรกลุ่มนี ให้ควำมร่วมมือในกำร
เข้ำร่วมโครงกำร เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจของผู้ประกอบกำร สอดคล้องกับทฤษฎี
ปัจจัยจูงใจ - ปัจจัยสุขวิทยำของ (Herzberg, 1959 อ้ำงใน พิทยำ บวรวัฒนำ, 
2558, หน้ำ 85) ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยจูงใจเท่ำนั นที่สำมำรถสร้ำงควำมพอใจในงำน
ให้กับบุคคลคนได้ ส่วนปัจจัยสุขวิทยำนั นไม่สำมำรถท ำให้คนพอใจในงำนได้ 
เพียงแต่ว่ำบุคคลคนไหนได้รับกำรตอบสนองในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยสุขวิทยำแล้ว 
สำมำรถประกันได้แน่นอนว่ำบุคคลนั นจะไม่เกิดควำมไม่พอใจในงำน ส่วนกำร
จะท ำให้บุคคลพอใจในงำนนั น ต้องขึ นอยู่กับปัจจัยกำรจูงใจ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Millet, 1954 อ้ำงใน จิรำภรณ์ จีนตุ้ม, 2558, หน้ำ 17) ที่ได้
ศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรบริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ จะต้อง
ยึดหลักในควำมพึงพอใจ 5 ด้ำน คือ กำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำค (Equitable 
service) กำรให้บริกำรอย่ำงทันเวลำ (Timely service) กำรบริกำรอย่ำง
เพียงพอ (Ample service) กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous service) 
และกำรให้บริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ (Progressive service) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ควรเปิดช่องทำงกำรรับฟังข้อเสนอแนะ 
กำรรับฟังปัญหำ และกำรรับเร่ืองร้องเรียนจำกผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
ธงฟ้ำประชำรัฐโดยตรง 
 2. กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ควรจัดให้มีกำรฝึกอบรมผู้ประกอบกำรที่มี
ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 3 ปีขึ นไป เพื่อให้เข้ำมำดูแล
ผู้ประกอบกำรที่มีระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐน้อยกว่ำ 
1 ปี ในลักษณะของพี่เลี ยง โดยจัดให้มีวิทยำกรที่เชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนมำให้ควำมรู้ 
เช่น กำรบริหำรจัดกำรร้ำน กำรบริหำรกำรเงิน กำรจัดท ำบัญชีรับ - จ่ำย กำรวำงแผน
ด้ำนภำษี ฯลฯ  
 3. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี ควรให้กำรสนับสนุนกำรรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐให้มีกำรเชื่อมโยง และขยำย
เครือข่ำยให้มำกยิ่งขึ น เพื่อสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจ และเพิ่มช่องทำงทำงกำรตลำด
ให้กับร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ รวมไปถึงเพิ่มศักยภำพในกำรต่อรองกับผู้ผลิตสินค้ำ
รำยใหญ่ 
 4. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื นที่ ในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรที่สนับสนุน
กำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร ตำมที่กระทรวงพำณิชย์จัดให้มีขึ น 
 5. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี ควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐโดยเฉพำะ  
  
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรท ำกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับตัวของผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ธงฟ้ำประชำรัฐตอ่พฤติกรรมในกำรเลือกซื อสินค้ำของผู้บริโภคผ่ำนช่องทำงออนไลน์  
 2. ควรท ำกำรศึกษำถึงควำมคำดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อร้ำนค้ำธงฟ้ำ
ประชำรัฐ  
 3. ควรท ำกำรศึกษำผลกระทบจำกกำรขยำยตัวของร้ำนสะดวกซื อที่มี
ต่อร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 
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นโยบำยสำธำรณะในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของ
ประเทศไทย 
Public policy to promote Thailand's cosmetic 
industry 

 
ณัฎฐ์อริญ เรืองสมบัติ1 

Natarin Ruengsombat 
บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยเรื่องนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำนโยบำยภำครัฐในกำร
ส่งเสริมศักยภำพของอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงให้มีมูลค่ำเพิ่มที่ สูงขึ น และ
สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้  2) เพื่อศึกษำกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทย 
และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมนโยบำยทำงด้ำนอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำงของประเทศไทย  ด ำ เนินกำรวิจัย โดยกำรวิจัย เอกสำร 
(Documentary Research) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
เลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Selection) กับผู้ทรงคุณวุฒิจำก
หน่วยงำนของรัฐ  และนักวิชำกำรที่มีส่ วนเกี่ ยวข้องกับอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำง และผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำรในอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง
ของประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภำษณ์ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรค้นคว้ำจำกเอกสำร (Documentary Research) 
และข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม 
สรุป และน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประกอบกำรน ำไปเสนอเพื่อก ำหนด
นโยบำยสำธำรณะในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทย 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) นโยบำยภำครัฐในกำรส่งเสริมศักยภำพของอุตสำหกรรม

                                                           
1 นักศึกษำหลักสูตรปริญญำเอก หลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต มหำวทิยำลัยรังสิต 
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เครื่องส ำอำง พบว่ำ หน่วยงำนที่มีส่วนในกำรก ำหนดและด ำเนินกำรนโยบำย
ส่ ง เสริมศักยภำพของอุตสำหกรรมเครื่ องส ำอำงโดยตรงคือ  ส ำนั ก
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข และกรมส่งเสริมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งเป็นในรูปแบบกำรพัฒนำกฎหมำย 
ระเบียบและข้อก ำหนดต่ำงๆ 2) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทย พบว่ำ กำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของ
ประเทศไทยผ่ำนกำรจัดประชุมสื่อสำรกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
แนวทำงในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ 3) แนวทำงในกำรส่งเสริม
นโยบำยทำงด้ำนอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทยพบว่ำ มีข้อเสนอ
กำรร่วมมือกันในรูปแบบของกลุ่มคลัสเตอร์ จัดกำรประชุมร่วมกับประเทศ
สมำชิกอำเซียน จัดโครงกำรส่งเสริมแบรนด์สินค้ำและธุรกิจสร้ำงสรรค์สู่สำกล 
โครงกำรพำณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนำและส่งเสริม SMEs สู่สำกล กำรพัฒนำ
ส่งเสริมกำรตลำด สร้ำงภำพลักษณ์สินค้ำไทย ควรวำงมำตรฐำนของ
เครื่องส ำอำงของไทยให้ชัดเจน ควรให้ทุนในกำรศึกษำวิจัย สร้ำงแบรนด์
ประเทศไทยในด้ำนสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ บริกำรแบบ One Stop 
Service และ 4) ข้อเสนอแนะ ให้พัฒนำสร้ำงแบรนด์ให้สำมำรถจ ำหน่ำยได้อย่ำง
ยั่งยืน มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับรัฐ มีนโยบำยที่
ส่ ง เสริมอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง ให้ควำมรู้แ ก่ประชำชนเกี่ยวกับ
เครื่องส ำอำง ปรับเปลี่ยนโฉมกำรท ำงำนให้มีควำมรวดเร็ว คล่องตัว เข้ำถึงได้
ง่ำย แบบ One Stop Service ศึกษำแนวโน้มของตลำดโลก พัฒนำกำรสร้ำง 
แบรนด์ของตนเอง  
 

ค ำส ำคัญ: นโยบำยของรัฐ, อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง 
 
Abstract 
The purpose of this research are 1. To study government policies 
in promoting the potential of the cosmetics industry to have 
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higher value added 2. To study the integration of cooperation 
between the government sector and the cosmetic industry of 
Thailand 3. To propose policy related guidelines for the 
promotion of the cosmetic industry in Thailand by conducting  
Documentary Research, In-depth Interview, Purposive Selection 
with experts from government agencies, academics who are 
involved with the cosmetic industry including senior management 
of the organization in the cosmetics industry of Thailand. The  
tools used for data collection includes questionnaire forms, 
analysis of data from documentary research and data obtained 
from in-depth interviews. The data then is verified for 
completeness, analyzed, synthesized, interpreted, summed up 
and presented as the results of this study to formulate public 
policies in promoting the cosmetic industry of Thailand. The 
research findings were as follows: 1) Government policy for 
promoting potential of the cosmetic industry, it was found that 
the agencies directly involved in the formulation and 
implementation of the policy promoting potential of the 
cosmetics industry were Food  and Drug Administration Ministry of 
Public Health And the Department of International Trade 
Promotion Ministry of Commerce Which is in the form of 
developing law Regulations and requirements 2) The integration of 
cooperation between the government and the cosmetic industry 
of Thailand found that the integration of the cooperation between 
the government and the cosmetic industry of Thailand through a 
meeting to communicate the law. Relevant regulations and 
guidelines to support various actions 3) The guidelines for 
promoting the policy of the cosmetic industry in Thailand were 
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found that Collaboration is offered in the form of cluster clusters. 
Organize meetings with ASEAN member countries Organize a 
project to promote brands, products and creative businesses to 
the world Digital commerce project to develop and promote 
SMEs to the world. Marketing promotion development Create an 
image of Thai products The standard of Thai cosmetics should be 
clearly established. Should fund research studies Build a Thai 
brand in quality products and services, One Stop Service And 4) 
suggestions for building brands to be able to sell sustainably. 
There is an integrated cooperation between government agencies 
and the state. There is a policy to promote all-round and 
continuously. Educating people about cosmetics Change the look 
of the work to be fast, flexible, easy to access with One Stop 
Service, study the trends of the world market. Development Own 
brand. 
 
Keywords: State policy, cosmetic industry 
 
บทน ำ 
 สถำนกำรณ์ปัจจุบันในอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง พบว่ำ มีปัญหำที่
ส ำคัญหลำยประกำร เช่น ปัญหำด้ำนวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตหรือสำรสกัดต่ำงๆ 
อำทิเช่น เปปไทน์ วิตำมิน น  ำมันสกัด เป็นต้น ส่วนใหญ่ยังมีกำรน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ เนื่องจำกวัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร อีกทั ง
ค่ำแรงงำนในประเทศที่สูงกว่ำประเทศคู่แข่งขัน ท ำให้ต้นทุนในกำรผลิตมีรำคำ
สูงกว่ำประเทศคู่แข่ง เช่น จีน เวียดนำม โดยคู่แข่งที่ส ำคัญในกำรส่งออก
เครื่องส ำอำง คือ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐฯ จีน และตลำดหลักในกำรส่งออก
ของประเทศไทย คือ ญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และเวียดนำม คิดเป็น
สัดส่วนกำรส่งออกรวมกันร้อยละ 47.76 นอกจำกนี ยังพบว่ำตลำดอุตสำหกรรม
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เครื่องส ำอำงของประเทศไทยยังประสบปัญหำอุปสรรคหลำยประกำร คือ 1) 
บรรจุภัณฑ์ยังมีรูปแบบและคุณภำพให้เลือกน้อยและต้นทุนสูงกว่ำประเทศ
คู่แข่ง เช่น จีน เกำหลีใต้ และ มำเลเซีย 2) กำรน ำเข้ำวัตถุดิบในผลิตเกือบ
ทั งหมด เช่น หัวน  ำหอมน  ำมันบ ำรุงผิว และสำรสกัดต่ำงๆ จำกต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะจำกประเทศในยุโรป ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตค่อนข้ำงสูง 3) กำร
ลอกเลียนแบบสินค้ำแบรนด์ไทยจำกทั งภำยในและภำยนอกประเทศ  4) 
กฎระเบียบกำรน ำเข้ำในหลำยประเทศต้องผ่ำนกำรตรวจสอบในประเทศผู้
น ำเข้ำก่อนจึงจะอนุญำตให้น ำเข้ำ เช่น จีน มำเลเซีย เป็นต้น ซึ่งสร้ำงต้นทุน
เพิ่มต่อทั งผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกไทย 5) กำรสนับสนุนจำกภำครัฐทั งด้ำนกำร
ผลิต กำรจัดจ ำหน่ำย และกำรส่งเสริมด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ 6) ข้อจ ำกัด
ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนกำรผลิตเครื่องส ำอำง 7) งำนวิจัย
เพื่อรับรองคุณภำพสินค้ำ ประเทศไทยถึงแม้จะมีอัตรำกำรเติบโตใน
อุตสำหกรรมที่สูง แต่ก็ยังเป็นกำรเติบโตที่ขำดควำมมั่นคง เพรำะแบรนด์ถูก
สร้ำงขึ นเป็นจ ำนวนมำก ฟำดฟันกันด้วยกำรท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ และกำร
โปรโมทผ่ำนกลุ่มคนที่มีชื่อเสียง สินค้ำที่ไม่ได้มีนวัตกรรม ไม่มีคุณภำพ เมื่อขำด
กำรท ำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่องก็ท ำให้ผู้บริโภคหมดควำมสนใจ และท ำให้วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์สิ นสุดไปอย่ำงรวดเร็ว กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทีม่ีผลงำนวิจัยรองรับ
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้แบรนด์เครื่องส ำอำงมีควำมน่ำเชื่อถือ     
มีผลกำรทดสอบที่เชื่อถือได้ และส่งผลทำงตรงต่อคุณภำพของสินค้ำที่เกิดขึ น 
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทยในภำพรวมนั น จะให้
ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื นฐำนและโครงสร้ำงสนับสนุนส ำหรับกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงเพื่อให้เกิดรำกฐำนที่มั่นคงในกำรต่อยอดส ำหรับ
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงบนบริบทควำมเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่
จะเกิดขึ นนี  ภำครัฐได้มีกำรส่งเสริมและสนับสนุน บูรณำกำรควำมร่วมมือในทุก
ภำคส่วนเพื่อผลักดันให้อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงมีควำมสมดุลมั่นคงและยั่งยืน  
ดังนั น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงควำมส ำคัญที่จะใช้นโยบำยในกำรขับเคลื่อนเพื่อสร้ำง
รูปแบบในกำรส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง โดยใช้หลักกำรศึกษำ
กรอบนโยบำยที่มีอยู่ในปัจจุบันและหำแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพโดยใช้
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กำรบูรณำกำรของทุกภำคส่วน น ำมำสู่กำรเกิดนโยบำยของภำคอุตสำหกรรม
ส่งผลต่อศักยภำพสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเป็นต้นแบบให้กับกำร
สร้ำงนโยบำยของภำครัฐที่จะน ำมำใช้ก ำหนดกรอบในกำรขับเคลื่อน
ภำคอุตสำหกรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1. เพื่อศึกษำนโยบำยภำครัฐในกำรส่งเสริมศักยภำพของอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำงให้มีมูลค่ำเพิ่มที่สูงขึ น และสำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้ 
 2. เพื่อศึกษำกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทย 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมนโยบำยทำงด้ำนอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำงของประเทศไทย 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) โดยท ำกำรศึกษำ
และวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรต ำรำ วิทยำนิพนธ์ บทควำมวิจัย เอกสำร
เผยแพร่ของภำครัฐ รวมทั งข้อมูลเชิงนโยบำยที่ เกี่ยวข้องอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำงทั งในและต่ำงประเทศ  
 2. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเลือกแบบ
เฉพำะเจำะจง (Purposive Selection) กับผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนของรัฐ 
และนักวิชำกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง และผู้บริหำร
ระดับสูงขององค์กำรในอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทย   
 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภำษณ์        
ซึง่โครงสร้ำงค ำถำมในกำรสัมภำษณ์มำจำกกรอบกำรวิจัยที่ได้ท ำกำรศึกษำจำก
แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื อหำ 
(content validity) เพื่อให้ประเด็นค ำถำม และข้อค ำถำมเกิดควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ โดยผู้เชี่ยวชำญและปรับแก้ตำมค ำแนะน ำ 
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  4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรค้นคว้ำจำกเอกสำร (Documentary 
Research) และข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview 
ตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ 
ตีควำม สรุป และน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประกอบกำรน ำไปเสนอเพื่อ
ก ำหนดนโยบำยสำธำรณะในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศ
ไทย 

 
ตำรำงที่ 1 แสดงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำในประเด็นกำรวิจัย 
 
ประเด็นกำรวิจัย เป้ำหมำย เคร่ืองมือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1. เพื่อศึกษำ
นโยบำยภำครัฐใน
กำรส่งเสริม
ศักยภำพของ
อุตสำหกรรม
เครื่อง ส ำอำงให้มี
มูลค่ำเพิม่สูงขึ น
และแข่งขันได ้

- นโยบำย
ภำครัฐตั งแต่
อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
ส่งเสริม
ศักยภำพของ
อุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำง
ไทย 

- ค้นคว้ำข้อมูล
จำกเอกสำร  
- กำรสัมภำษณ์
เจำะลึก 
 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
หน่วยงำนของรัฐ และ
นักวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้บริหำรของบริษัท
ในกลุ่มอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำง 

2. เพื่อศึกษำ 
กำรบูรณำกำร 
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ
และ
ผู้ประกอบกำร 

- แนวทำง
ด ำเนิน
นโยบำย
ภำครัฐใน
กำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำง
ภำครัฐ 
ภำคเอกชน 
และ

- กำรสัมภำษณ์
เจำะลึก 
 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
หน่วยงำนของรัฐ และ
นักวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้บริหำรของบริษัท
ในกลุ่มอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำง วา
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ผู้ประกอบกำร 
ในกำรน ำ
นโยบำยไป
ปฏิบัติให้
ประสบ
ควำมส ำเร็จ  

3. เพื่อเสนอแนะ
แนวทำงในกำร
ส่งเสริมนโยบำย
ทำงด้ำน
อุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำง 

ได้แนวทำงใน
กำรส่งเสริม
นโยบำย
ทำงด้ำน
อุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำง
ของประเทศ
ไทย 

- กำรสัมภำษณ์
เจำะลึก 
- กำรสังเกต
แบบมีส่วนร่วม 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
หน่วยงำนรัฐ และ
นักวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้บริหำรบริษัทใน
กลุ่มอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำง 

 
ผลกำรวิจัย 
 1. นโยบำยภำครัฐในกำรส่งเสริมศักยภำพของอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำง พบว่ำ หน่วยงำนที่มีส่วนในกำรก ำหนดและด ำเนินกำรนโยบำย
ส่ ง เสริมศักยภำพของอุตสำหกรรมเครื่ องส ำอำงโดยตรงคือ  ส ำนั ก
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข และกรมส่งเสริมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ซึ่งเป็นในรูปแบบกำรพัฒนำกฎหมำย 
ระเบียบและข้อก ำหนดต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติ ประกอบด้วยนโยบำยกำรควบคุม
และก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภำพให้มีคุณภำพ ปลอดภัยและมีประสิทธิผล และ
มีกำรประกอบกำรเป็นไปตำมกฎหมำย และกำรส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และมีพฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ถูกต้องและ
เหมำะสมและมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร นโยบำยส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์พื นบ้ำนที่ผลิตจำกพืชสมุนไพรภำยในประเทศ กำรพัฒนำระบบกำร
พิจำรณำอนุญำตให้บริกำรแบบ One Stop Service หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
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เงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง กำรเร่งรัดขยำยตลำดส่งออกและ
ธุรกิจในต่ำงประเทศเชิงรุก ทั ง Physical และ Digital Marketing กำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมรำยคลัสเตอร์ พัฒนำและส่งเสริมสินค้ำและบริกำรที่มีศักยภำพ 
ขยำยช่องทำงกำรตลำดและสร้ำงภำพลักษณ์สินค้ำและบริกำรให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในตลำดต่ำงประเทศ กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
โดยมุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม โดยมุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven) และ
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในอุตสำหกรรมส่งออก และหน่วยงำนที่พบว่ำมีส่วน
สนับสนุนโดยอ้อมคือ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ  
  2. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทย พบว่ำ กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทย
ผ่ำนกำรจัดประชุมสื่อสำรกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทำงในกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ทั งนี  ภำครัฐได้มีกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
บูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนเพื่อผลักดันให้อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง
ให้มีกำรเจริญเติบโต โดยมีควำมร่วมมือในกำรวำงแผนกำรก ำหนดนโยบำย
ต่ำงๆ ของภำครัฐ กำรที่ภำครัฐจะออกกฎเกณฑ์ ข้อก ำหนด หรือกฎหมำย
ต่ำงๆ ออกมำได้นั น จะต้องมีกำรกลั่นกรองและร่วมกันวำงแผนกำรด ำเนิน
ต่ำงๆ ซึ่งต้องรับฟังข้อคิดเห็นจำกหลำยๆ ภำคส่วนอย่ำงรอบด้ำน ซึ่งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรใช้นโยบำยต่ำงๆ นั น คือ ผู้ประกอบกำร ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญที่
ภำครัฐต้องรับฟังควำมคิดเห็นมำกที่สุด ดังนั นภำครัฐและภำคเอกชนจึงมีควำม
ร่วมมือในกำรวำงแผนนโยบำยต่ำงๆ เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือของภำครัฐและ
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้ำนเครื่องส ำอำงของประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงควรให้ควำมส ำคัญและให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วม  
ซึ่งข้อสรุปที่ได้จำกกำรประชุมจะถูกน ำมำใช้ในกำรปรับกฎหมำยของประเทศ 
เพื่อลดอุปสรรคต่อกำรประกอบกำรของผู้ประกอบธุรกิจ อีกทั งยังสำมำรถ
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คุ้มครองผู้บริโภคภำยในประเทศ และช่วยส่งเสริมให้อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง
ของไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขันในระดับสำกลต่อไป กำรประเมินควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง ในกำรขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง ต้องมีทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมประกอบด้วย 
ภำครัฐ ภำคเอกชน กำรธนำคำร มหำวิทยำลัย และสถำบันวิจัยต่ำงๆ โดยเน้น
ตำมควำมถนัด และจุดเด่นของแต่ละองค์กร ซึ่งภำครัฐเป็นผู้สนับสนุนให้กำร
ขับเคลื่อนเกิดผลที่เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ น ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือเป็นควำมร่วมมือของภำครัฐกับฝ่ำยวิชำกำรเช่น มหำวิทยำลัย  
สถำบันกำรวิจัย โดยหน่วยงำนของรัฐจะให้ทุนในกำรศึกษำวิจัย แต่มีข้อแม้ว่ำ 
ในกำรวิจัยนั นจะต้องมีภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนว
ทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงในทำงที่ดีขึ น มีกำรพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน แต่พบว่ำควำมร่วมมือของหน่วยงำนของ
รัฐและเอกชนยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรไปถึงขั นตอนที่จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลำดได้ โดยพบว่ำหน่วยงำนภำครัฐจะเน้นกำรสนับสนุนในเชิงของขั นตอน 
แต่กำรจะท ำให้ผลิตภัณฑ์ให้ได้รับกำรยอมรับที่ยั่ งยืนได้นั น รัฐของขำด
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนนี  จำกกำรวิจัยโดยกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรได้ให้
ควำมคิดเห็นหลำยประกำร พบว่ำ ภำครัฐของไทยมีควำมช ำนำญและสำมำรถ
สนับสนุนผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงได้ คือ กำรหำช่องทำงจัด
จ ำหน่ำย หรือหำลูกค้ำให้กับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง แต่สิ่งที่
ภำครัฐขำดไป คือ กำรศึกษำวิจัยหรือหำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลำดกำรค้ำ
เครื่องส ำอำงของแต่ละพื นที่หรือแต่ละประเทศ และกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ
ในแต่ละประเทศ ซึ่ งข้อมูลเหล่ำนี จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำ ร
อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงอย่ำงมำก และหน่วยงำนภำครัฐต้องให้กำรสนับสนุน
กำรสร้ำงแบรนด์ให้สำมำรถจ ำหน่ำยได้อย่ำงยั่งยืนอย่ำงเต็มที่และต่อเนื่อง ดังนั น
นโยบำยของรัฐจึงมีควำมส ำคัญที่จะท ำให้อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของไทยมี
ควำมแข็งแกร่งมำกยิ่งขึ น 
  3. แนวทำงในกำรส่งเสริมนโยบำยทำงด้ำนอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง
ของประเทศไทย พบว่ำ มีข้อเสนอในกำรด ำเนินกำรส่งเสริมนโยบำยทำงด้ำน
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อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทย ด้วยกำรร่วมมือกันในรูปแบบของ
กลุ่มคลัสเตอร์ จัดกำรประชุมร่วมกับประเทศสมำชิกอำเซียน จัดโครงกำร
ส่งเสริมแบรนด์สินค้ำและธุรกิจสร้ำงสรรค์สู่สำกล โครงกำรพำณิชย์ดิจิทัลเพื่อ
พัฒนำและส่งเสริม SMEs สู่สำกล กำรพัฒนำส่งเสริมกำรตลำด สร้ำง
ภำพลักษณ์สินค้ำไทย ควรวำงมำตรฐำนของเครื่องส ำอำงของไทยให้ชัดเจน 
มหำวิทยำลัย สถำบันกำรวิจัยโดยหน่วยงำนของรัฐควรจะให้ทุนในกำร
ศึกษำวิจัย ต้องมีภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย ภำครัฐควรมีนโยบำยที่
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง จัดช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
อย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง ภำครัฐควรมีนโยบำยในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน
ในกำรเลือกซื อสินค้ำ โดยค ำนึงถึงคุณสมบัติและคุณภำพของสินค้ำเป็นส ำคัญ 
กำรศึกษำวิจัยหรือหำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลำดกำรค้ำเครื่องส ำอำงของแต่ละ
พื นที่หรือแต่ละประเทศ และกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำในแต่ละประเทศ ควรมี
กำรปรับปรุงและปรับเปลี่ยนขั นตอนกำรจดสิทธิบัตรต่ำงๆ ให้มีเหมำะสม สร้ำง
แบรนด์ประเทศไทยในด้ำนสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ ผ่ำนตรำ Thailand 
Trust Mark (T-Mark) หน่วยงำนภำครัฐควรปรับเปลี่ยนโฉมกำรท ำงำนให้มี
ควำมรวดเร็ว คล่องตัว เข้ำถึงได้ง่ำย และสำมำรถให้บริกำรแบบ One Stop 
Service ที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถติดต่องำนเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
 
กำรอภิปรำยผล 
  กำรวิจัยเรื่อง นโยบำยสำธำรณะในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำงของประเทศไทย ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่ควรน ำมำอภิปรำยผลใน
ประเด็นดังต่อไปนี  
  นโยบำยภำครัฐในกำรส่งเสริมศักยภำพของอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง 
พบว่ำ หน่วยงำนที่มีส่วนในกำรก ำหนดและด ำ เนินกำรนโยบำยส่งเสริม
ศักยภำพของอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงโดยตรงคือ ส ำนักคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ กระทรวงสำธำรณสุข และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
กระทรวงพำณิชย์ ให้บริกำรแบบ One Stop Service ทั งนี อำจเนื่องมำจำก 
นโยบำยเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่จะกระท ำหรือไม่กระท ำ แต่รัฐบำล
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เลือกที่จะกระท ำ สอดคล้องกับสุชรินทร์ พีรยำนันท์ (2550) จ ำแนก
ควำมหมำยค ำว่ำ นโยบำยสำธำรณะ (public policy) ในหลำยมิติที่เป็น
กิจกรรมหรือกำรกระทำของรัฐบำลว่ำ “นโยบำยสำธำรณะเป็นเรื่องของกำร
จัดสรรคุณค่ำและผลประโยชน์ต่ำงๆ อย่ำงเป็นทำงกำร” (Authoritative 
allocation of values) กำรกระท ำบำงอย่ำงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำ
หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยจะมีกำรนำไปปฏิบัติโดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลต่ำงๆ” (David Easton (1953) ; James Anderson (1970) Easton 
(1953) ; Ira Sharkansky (1970) นอกจำกนี  นโยบำยของรัฐบำล ยังแนวทำง
เลือกส ำหรับตัดสินใจของรัฐบำล เป็นกำรก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำของ
รัฐบำลได้อย่ำงมีเป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่มีส่วนในกำร
ก ำหนดและด ำเนินกำรนโยบำยส่งเสริมศักยภำพของอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง
โดยตรงคือ ส ำนักคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข และกรม
ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับกำรก ำหนด
นโยบำยที่เป็นแนวทำงเลือกสำหรับตัดสินใจของรัฐบำล William Greenwood 
(1965) กล่ำวว่ำ “นโยบำยสำธำรณะ หมำยถึง กำรตัดสินใจขั นต้นที่จะก ำหนด
แนวทำงกว้ำงๆ เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงของกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ และ Lynton Caldwell (1970) 
กล่ำวว่ำ “นโยบำยสำธำรณะ หมำยถึง บรรดำกำรตัดสินใจอย่ำงสัมฤทธิ์ผล
เกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ ที่สังคมอนุญำตหรือห้ำมมิให้กระท ำกำร กำรตัดสินใจ
ดังกล่ำวอำจออกมำในรูปค ำแถลงกำรณ์ กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือค ำ
พิพำกษำเป็นต้น และนโยบำยเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงนี ยังเป็นแนวทำงในกำร
กระท ำของรัฐบำล สอดคล้องกับ Charles Jacop (1966) กล่ำวว่ำ “นโยบำย
สำธำรณะ หมำยถึง หลักกำรแผนงำนหรือแนวทำงกำรกระท ำต่ำงๆ และ 
Harold lasswell and Abraham Kaplan (1970) กล่ำวว่ำ “นโยบำย
สำธำรณะ หมำยถึง แผนงำนและโครงกำรที่ก ำหนดขึ น อันประกอบด้วย
เป้ำหมำย คุณค่ำและกำรปฏิบัติต่ำงๆ” อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ นโยบำย
สำธำรณะ หมำยถึง แนวทำงปฏิบัติที่รัฐบำลประกำศหรือตัดสินใจเลือกว่ำจะ
กระท ำหรือไม่กระท ำอันจะเป็นเครื่องชี แนวทำงปฏิบัติที่จะท ำให้บรรลุผลงำน
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ตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ทั งนี โดยค ำนึงถึงกำรสนองตอบควำม
ต้องกำรของประชำชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก 
  พบข้อสังเกตว่ำ นโยบำยสำธำรณะในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำงของประเทศไทย มีปัจจัยที่มีผลต่อกำรน ำนโยบำยสำธำรณะไป
ปฏิบัติ คือ (ธนวัฒน์ พิมลจินดำ, 2560) 1) แหล่งที่มำของนโยบำยอยู่ในรูปของ
ประกำศ แถลงกำรณ์ หรือมิติของรัฐมนตรี ซึ่งผ่ำนขั นตอนกระบวนกำรก ำหนด
นโยบำยมำแล้ว จึงเป็นผลผลิตของระบบกำรเมืองซึ่งมีผลโดยชอบด้วยกฎหมำย 
ดังนั น นโยบำยที่ดีต้องมีควำมชอบธรรม (Legitimacy) และสอดคล้องกับ
ค่ำนิยมของสังคม (Social Values) 2) ควำมชัดเจนของนโยบำย วัตถุประสงค์
ของนโยบำยจะต้องมีควำมชัดเจน สำมำรถวัดได้ (Measurable) และมีควำม
เป็นได้ในกำรน ำไปปฏิบัติ (Implementable) กำรปฏิบัติได้และวัดได้ ถือว่ำ
เป็นมำตรฐำนส ำคัญส ำหรับวัดควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของนโยบำยและ 
3) กำรสนับสนุนนโยบำย หน่วยปฏิบัติ คือ ระบบรำชกำร ซึ่งถือว่ำเป็น
หน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ถ้ำทิศทำงของกำร
สนับสนุนเป็นลักษณะกำรยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตำม กำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติก็ย่อมส ำเร็จได้ง่ำย  
  นอกจำกนี  นโยบำยสำธำรณะในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำงของประเทศไทย สอดคล้องกับ ฐิติกร พูลภัทรชีวิน (2554) ยังได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั นตอนในกำรวิเครำะห์นโยบำย 1) มองเห็นปัญหำ และ
นิยำมว่ำปัญหำนั นคืออะไร ในขั นตอนนี ควรที่จะมองไปยังสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ น
รอบๆตัวดูว่ำมีอะไรที่มีน้อยเกินไป (deficits) มีอะไรที่มีมำกเกินไป (excesses) 
ซึ่งปัญหำที่เรำระบุนั นจะต้องสำมำรถประเมินค่ำได้ และยิ่งถ้ำประเมินเป็นเชิง
ปริมำณได้จะยิ่งดี 2) กำรหำข้อมูล (evidence) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ 3) สร้ำง
ทำงเลือกของนโยบำย ในขั นตอนนี เรำจะเร่ิมคิดถึงทำงเลือกที่เป็นไปได้ทั งหมด
ที่จะน ำมำใช้แก้ไขปัญหำที่เรำระบุขึ นมำ และ 4) กำรเลือกเกณฑ์ที่จะใช้ในกำร
ตัดสินใจที่เหมำะกับนโยบำยประเภทนั น  
 
 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 94 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้  
  1) จำกกำรวิจัยพบข้อเสนอแนะในด้ำนกำรพัฒนำสร้ำงแบรนด์ให้
สำมำรถจ ำหน่ำยได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบกำรใน
ระดับ SME ที่เป็นธุรกิจขนำดเล็กหรือขนำดกลำงที่มีโอกำสที่จะเจริญเติบโตเป็น
ธุรกิจขนำดใหญ่ในอนำคต โดยกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรในช่วงแรกของกำร
ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจที่เกิดขึ นในไทยมีกำรเจริญเติบโต ซึ่งนโยบำยของรัฐมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะท ำให้อุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของไทยมีควำมแข็งแกร่ง
มำกยิ่งขึ น 
  2) ภำครัฐควรมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ
กับรัฐให้ประสบผลส ำเร็จในแบบที่ประเมินผลหรือเห็นผลชัดเจนอย่ำงยั่งยืน
ก่อน จึงค่อยมำบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคเอกชนและร่วมกัน
ผลักดันส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน 
  3) ภำครัฐควรมีนโยบำยทีส่่งเสรมิผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
เครื่องส ำอำงอย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง 
 4) ภำครัฐควรมีนโยบำยในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับ
เครื่องส ำอำงต่ำงๆ และให้กำรสนับสนุนในกำรวิจัยถึงคุณภำพของสินค้ำในแต่
ละตัวว่ำคุณภำพอย่ำงไร มีหลักฐำนต่ำงๆ ที่ช่วยสนับสนุนและเห็นผลของกำร
ใช้อย่ำงชัดเจน 
  5) ภำครัฐควรปรับเปลี่ยนโฉมกำรท ำงำนให้มีควำมรวดเร็ว คล่องตัว 
เข้ำถึงได้ง่ำย และสำมำรถให้บริกำรแบบ One Stop Service ที่ผู้ประกอบกำร
สำมำรถติดต่องำนเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
  2. ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ประกอบกำร 
  1) ภำคธุรกิจควรมีกำรศึกษำแนวโน้มของตลำดโลก โดยกำรศึกษำว่ำ
มีแนวทำงในกำรท ำกำรตลำดอย่ำงไรที่สำมำรถท ำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพและมี
ควำมเชื่อถือ เพรำะควำมน่ำเชื่อถือคือสิ่งที่ท ำให้เกิดกำรใช้สินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั งมีกำรศึกษำกำรตลำดทั งในและต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำนวัตกรรมและ
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สร้ำงกำรวิจัยใหม่ๆ บนพื นฐำนของมำตรฐำนเครื่องส ำอำงเพื่อผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์สำมำรถส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศได้ 
 2) ผู้ประกอบควรพัฒนำกำรสร้ำงแบรนด์ของตนเองให้สำมำรถ
จ ำหน่ำยได้อย่ำงยั่งยืน โดยกำรสร้ำงจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่
จดจ ำ และได้รับกำรยอมรับ 
 3) หน่วยงำนภำครัฐมีกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงในหลำยๆ ด้ำน ทั งด้ำนกำรให้
ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำร กำรจัดกิจกรรม กำรแสดงสินค้ำ กำรส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อหน่วยงำนภำครัฐพร้อมที่จะให้กำรส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ประกอบกำรในทุกเรื่อง ผู้ประกอบกำรเองก็ต้องมีควำมตื่นตัว 
ขวนขวำยหำควำมรู้ และพร้อมที่จะก้ำวไปพร้อมกันกับภำครัฐด้วย 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อท ำกำรวิจัยต่อไป 
  1) ควรเพิ่มขนำดประชำกรในกำรศึกษำมำกยิ่งขึ น โดยศึกษำหน่วยงำน
ภำครัฐที่เกี่ยวข้องงำนวิจัยนี หลำยๆ หน่วยงำน เพื่อเป็นกำรศึกษำหำแนวทำง
อย่ำงกว้ำงเพื่อให้หน่วยงำนอื่นได้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย และเพิ่มเครื่องมือที่ใช้
ในกำรศึกษำวิจัย เพื่อจะได้ทรำบข้อมูลและควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสำธำรณะ
ในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงของประเทศไทย ซึ่งผลกำรวิจัยที่ได้อำจ
เป็นแนวทำงให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้ได้มำกขึ น 
  2) ควรมีกำรศึกษำถึงผลกระทบจำกกำรน ำนโยบำยของภำครัฐไป
ปฏิบัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตำม
นโยบำยและได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งสำมำรถน ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำนั นจะ
ช่วยในกำรพัฒนำปรับปรุงและแก้ไขกฏระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบันมำกขึ น 
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 กำรประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุของเทศบำลต ำบลห้วยงู  
อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท 
An Evaluation of the Curriculum for the Elderly 
School of Huai Ngu Subdistrict Municipality, 
Hankha District, Chai Nat Province 
 

ชุติมำ เพชรรักษ์1 
ศิริชัย เพชรรักษ์2 
พิษณุ บุญนิยม3 

Chutima Phechruk 
Sirichai Phechruk 

Phitsanu Boonniyom 
บทคัดย่อ 
  กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท โดยประเมินด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัย
น ำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนผลผลิต กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี  
27 คน ประกอบด้วย นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลห้วยงู จ ำนวน 1 คน รอง
นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลห้วยงู จ ำนวน 1 คน และผู้สูงอำยุที่จบกำรศึกษำ
จำกโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท จ ำนวน 
25 คน ได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง เฉพำะผู้สูงอำยุที่ผ่ำนกำรอบรมของ
โรงเรียนผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมทุกกิจกรรมในหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถำม มีค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์
ของกำรสอบถำมตั งแต่ 0.60 ถึง 1.00 วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรประเมินหลักสูตรโรงเรียน

                                                           
1 นักศกึษำหลักสตูรปรญิญำโท สำขำหลักสตูรและกำรสอน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี
 

2 อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
 

3 อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรรัฐประศำสตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท โดยภำพรวมมีควำม
เหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับปำน
กลำงทุกด้ำน โดยเรียงล ำดับด้ำนที่มีผลกำรประเมินจำกมำกไปหำน้อย ดังนี  1) ด้ำน
กระบวนกำร 2) ด้ำนบริบท 3) ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ และ 4) ด้ำนผลผลิต ตำมล ำดับ 
 
ค ำส ำคัญ: กำรประเมินหลักสูตร, โรงเรียนผู้สูงอำยุ, เทศบำลห้วยงู 
 
Abstract 
The purpose of this research was to evaluate the curriculum for 
the elderly school of Huay Ngu Subdistrict in Hankha District, Chai 
Nat Province. The evaluation was performed in the following 
aspects: context, input, process and outcome. The research 
sample, selected by purposive sampling, consisted of 27 people: 
the mayor of Huai Ngu Subdistrict Municipality, a deputy mayor of 
Huai Ngu Subdistrict Municipality, and 25 people who participated 
in all the training activities prescribed by the curriculum for the 
elderly school. The research instrument was a questionnaire with 
the index of item – objective congruence between 0.60-1.00. Data 
were analyzed in terms of mean and standard deviation. Findings 
revealed that : Overall, the evaluation of curriculum for the 
elderly school was rated at a moderate level. Each aspect 
evaluated: context, input, process and outcome, was also rated at 
a moderate level. Their rankings from highest to lowest were 
based on the following aspects: 1) process, 2) context, 3) input 
and 4) output, respectively. 
 
Keywords: Curriculum evaluation, senior school, Huay Ngu 
Subdistrict                                                                                            
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บทน ำ 
  สัดส่วนประชำกรของผู้สูงอำยุของประเทศไทยเพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่อง โดย
เพิ่มจำกร้อยละ 9.4 ในปี พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ. 2550 และคำดว่ำ
จะมีจ ำนวนเพิ่มขึ นถึง 20.5 ล้ำนคน หรือร้อยละ 25 ของจ ำนวนประชำกรทั งหมด
ในปี พ.ศ. 2583 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 
2559) จำกแนวโน้มของผู้สูงอำยุที่เพิ่มมำกขึ นจึงน ำมำซึ่งภำวะเสี่ยงและปัญหำด้ำน
สุขภำพของผู้สูงอำยุที่เพิ่มมำกขึ นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจำกผู้สูงอำยุเป็นวัย
แห่งควำมเสื่อมถอยในทุกๆ ด้ำนท ำให้เกิดอำกำรเจ็บป่วยเจ็บป่วยตำมวัย นอกจำก
กำรเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยที่เกิดขึ นกับผู้สูงอำยุแล้ว ยังส่งผลต่อสภำพจิตใจของ
ผู้สูงอำยุด้วย เนื่องจำกวัยผู้สูงอำยุจะเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงหลำยอย่ำง ทั งจำก
ภำวะสุขภำพที่เสื่อมถอยลง กำรสูญเสียบทบำทหน้ำที่ทำงสังคมและอำจวิตกกังวล
ต่อควำมตำยที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ เพรำะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมำกขึ นทุกวัน สิ่ง
เหล่ำนี ท ำให้ผู้สูงอำยุรู้สึกไร้คุณค่ำ ไร้ควำมหมำย แรงจูงใจ และควำมกระตือรือร้น
ลดลง ขำดควำมเชื่อมั่นและหมดควำมภำคภูมิใจในตนเอง (สุปำณี จินำสวัสดิ์, 
2559) แนวโน้มปัญหำสุขภำพจิตในอนำคตอำจจะมีควำมรุนแรงขึ น  
  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้ตระหนักถึงเรื่อง
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม จึงได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ภำยใต้แนวคิด 4 ประกำร 
คือ เป็นสวัสดิกำรที่ดูแลคนไทยตั งแต่เกิดจนตำย เป็นสวัสดิกำรที่ช่วยลดควำม
เหลื่อมล  ำของสังคมไทยในระยะยำวและเป็นระบบสวัสดิกำรที่น ำไปสู่ควำมเป็น
สังคมของระบบสวัสดิกำรมีกำรมองเป็นภำพรวมโดยยึดองค์ประกอบของระบบ
สวัสดิกำรสังคม หรืออำจเรียกว่ำ “เสำหลักของระบบสวัสดิกำรสังคม” (pillars of 
welfare system) ได้แก่ กำรให้บริกำรสังคม ระบบประกันสังคม ระบบกำร
ช่วยเหลือสังคม และระบบกำรส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทำงสังคม ประกำรสุดท้ำย
คือ ต้องค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงินและกำรบริหำรจัดกำรว่ำสังคมไทยต้อง
รับภำระและพร้อมใจกันในกำรจัดกำร โดยภำคส่วนต่ำงๆ ต้องเข้ำมำมีบทบำทไม่
ว่ำจะเป็นชุมชน ภำคธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหำผลก ำไร (ณิชำนี ฉุนฉลำด, 
2558) ซึ่งระบบสวัสดิกำรที่จ ำเป็นดังกล่ำว มีผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงยิ่ง ในขณะที่กรมสุขภำพจิต (2552) ได้ระบุถึงควำมหมำยของ 
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คุณภำพชีวิตที่ดีของผู้สูงอำยุ คือกำรที่ผู้สูงอำยุมีสุขภำพร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์
และสังคมที่มีควำมสุข กำรกินดีอยู่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และมี
กำรด ำเนินชีวิตสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีได้อย่ำงเหมำะสม มีองค์ประกอบของ
ผู้สูงอำยุ 5 ด้ำน ดังนี  คือ 1) ด้ำนร่ำงกำย 2) ด้ำนจิตใจ 3) ด้ำนสัมพันธภำพทำง
สังคม 4) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 5) ด้ำนควำมมั่นคงในชีวิต แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังพบว่ำ
ปัญหำของผู้สูงอำยุ ที่ส ำคัญ คือปัญหำทำงด้ำนสุขภำพกำย ปัญหำทำงด้ำน
เศรษฐกิจ กำรดูแลอุปกำระเลี ยงดู รำยได้ไม่เพียงพอส ำหรับกำรเลี ยงชีพ อำจจะไม่
มีที่อยู่อำศัย ท ำให้ได้รับควำมล ำบำก ปัญหำทำงด้ำนควำมรู้ผู้สูงอำยุไม่มีโอกำส
ได้รับควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำตนเองให้เหมำะสมกับวัย ปัญหำทำงด้ำนจิตใจที่
ผู้สูงอำยุจะไม่ได้รับควำมเอำใจใส่ ท ำให้รู้สึกว้ำเหว่ อ้ำงว้ำง และปัญหำเกี่ยวกับ
ครอบครัว ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอำยุ เป็นอีกสถำนที่ที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุโดย
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนเข้ำมำร่วมขับเคลื่อนควบคู่ไปกับมำตรกำรอื่นๆ ของ
รัฐ เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง ซึ่งผู้มีบทบำทส ำคัญได้แก่ สมำชิกใน
ครอบครัว ชุมชน โรงพยำบำลสำธำรณสุขประจ ำต ำบล วัดและท้องถิ่น โดยเฉพำะ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่มีภำรกิจโดยตรงในกำรดูแลผู้สูงอำยุรวมทั งส่งเสริม
สนับสนุนและแสวงหำควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้มีพื นที่ใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำร
ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ หรือกำรพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรยกระดับกำรจัด
สวัสดิกำรส ำหรับผู้สูงอำยุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอำยุมองเห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญ
ของตนเองและชุมชนให้ประจักษ์ในศักยภำพและพลังของผู้สูงอำยุส่งผลให้ผู้สูงอำยุ
ใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ มีศักดิ์ศร ีและมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
 จำกกำรสัมภำษณ์นำยเลิศฤทธิ์ พลนิกร (2563) (นำยกเทศมนตรี
เทศบำลต ำบลห้วยงู) กล่ำวว่ำ โรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ 
จังหวัดชัยนำท เกิดขึ นจำกควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ ด ำเนินกำรจัดตั งศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยุ โดยสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ อย่ำงครอบคลุม โดย
พัฒนำจำกศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลห้วยงูมำ
เป็นโรงเรียนสร้ำงสุขผู้สูงอำยุห้วยงู ประกอบด้วยกิจกรรมกำรสนับสนุน
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กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้สูงอำยุ กำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนอำชีพ กำร
ส่งเสริมกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรถ่ำยทอด
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น กิจกรรมนันทนำกำร ศำสนำ 
กำรจัดระบบฐำนข้อมูลเป็นสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอำยุใน
ต ำบล รวมทั งเป็นศูนย์รวมกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำน 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรจัดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอำยุเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตนเอง กำรดูแล คุ้มครอง และ
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอำยุเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีของผู้สูงอำยุทั งด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุสร้ำงสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เพื่อ
เสริมสร้ำงศักยภำพ คุณค่ำภูมิปัญญำผู้สูงอำยุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 
เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ำรงสืบทอดต่อไปและแนว
ทำงกำรประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สู งอำยุ เพื่อส่ง เสริม หลักสูตรให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล และตรงกับควำมต้องกำรของสังคมยิ่งขึ น    
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัด
ชัยนำท  
 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 
 1. ควำมหมำยของผู้สูงอำยุ 
            กำรให้ควำมหมำย กำรนิยำม หรือก ำหนดว่ำบุคคลใดจะย่ำงเข้ำสู่วัย
สูงอำยุเมื่อใดขึ นอยู่กับปัจจัยหลำยด้ำน เช่น สภำพสังคม ประเพณีและ
กฎหมำยของแต่ละประเทศ โดยทั่วไปควำมหมำยของผู้สูงอำยุจะใช้เรียกบุคคล
ที่มีอำยุมำกที่มีลักษณะผมขำว หน้ำตำเห่ียวย่น กำรเคลื่อนไหวเชื่องช้ำ เป็นต้น 
ส ำหรับประเทศไทยมีกำรให้ควำมหมำยของค ำว่ำผู้สูงอำยุตำมองค์กำรอนำมัย
โลกและพระรำชบัญญัติผู้สงูอำยุ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2546 ว่ำผู้สูงอำยุ คือ ผู้ที่มี
อำยุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ นไปและได้มีกำรใช้ควำมหมำยของผู้สูงอำยุนี ในกำร
ก ำหนดช่วงที่ผู้สูงอำยุที่มีโอกำสเริ่มได้รับสิทธิต่ำงๆ จำกทำงรำชกำรด้วย เช่น 
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กำรอำยุเกษียณของข้ำรำชกำรหรืออำยุที่เริ่มได้รับเบี ยยังชีพ เป็นต้น อย่ำงไรก็
ตำม กำรก ำหนดอำยุที่ 60 ปี นี ไม่ได้เป็นเกณฑ์หรือข้อตกลงที่เป็นสำกลจะมี
ควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศและประเทศที่พัฒนำแล้วส่วนใหญ่ก ำหนด
ควำมหมำยของผู้สูงอำยุ คือ ผู้ที่มีอำยุ 65 ปี ขึ นไป  

พัชรี เขียวสะอำด (2550, หน้ำ 9) ศึกษำลักษณะของผู้สูงอำยุและ
พบว่ำ สำมำรถแบ่งกลุ่มผู้สูงอำยุออกได้เป็น 3 กลุ่ม 1) ผู้สูงอำยุตอนต้น อำยุ 
60-69 ปี มีสุขภำพกำยและจิตสังคมค่อนข้ำงดี 2) ผู้สูงอำยุตอนกลำงอำยุ 70-
79 ปี เริ่มพบควำมเสื่อมถอยทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 3) ผู้สูงอำยุตอนกลำง
อำยุ 80 ปี ขึ นไป พบว่ำ ภำวะเสื่อมถอยปรำกฏชัดเจน ในขณะที่ โสภำพรรณ 
รัตนัย (2555, หน้ำ 8) แบ่งผู้สูงอำยุออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  วัยเริ่มต้นของกำร
สูงอำยุ บุคคลที่มีอำยุ 51-65 ปี วัยเกษียณ บุคคลที่มีอำยุ 55-70 ปี วัยสูงอำยุ 
บุคคลที่มีอำยุ 65-75 ปี และวัยสูงอำยุยิ่ง บุคคลที่มีอำยุ 71-80 ปี  
   จำกรำยงำนประจ ำปีสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย (มูลนิธิสถำบันวิจัยและ
พัฒนำผู้สูงอำยุไทย, 2556, หน้ำ 96-97) มีกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรรับรู้ เรื่องควำมสูงอำยุจึงได้จ ำแนกควำมหมำยของผู้สูงอำยุได้ เป็น           
5 ลักษณะ ได้แก่ 1) อำยุตำมปีปฏิทินหรืออำยุตำมวัย อำยุตำมปี ปฏิทินหรือ
อำยุตำมวัยเป็นตัวชี วัดอำยุของบุคคล ซึ่งแสดงระยะเวลำจ ำนวนปีที่บุคคลนั นมี
ชีวิตมำนับตั งแต่เกิดเนื่องจำกอำยุตำมปี ปฏิทินแสดงเป็นตัวเลขที่เฉพำะเจำะจง
สำมำรถน ำมำแสดงเปรียบเทียบระหว่ำงบุคคลได้ชัดเจน ใช้เป็นเกณฑ์บ่งชี อำยุ
และกำรสูงอำยุของบุคคลที่แพร่หลำยและเป็นที่ยอมรับมำกกว่ำเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์อำยุอื่นๆ 2) อำยุทำงชีววิทยำหรืออำยุเชิงฟังก์ชั่น 
หมำยถึง อำยุที่อธิบำยด้วยกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพร่ำงกำย (physical 
aging) และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพจิตใจของบุคคล (psychological 
aging) ซึ่งสะท้อนผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะทำงกำยภำพเมื่อพิจำรณำ
จำกภำยนอก (physical appearance) สถำนะสุขภำพทั งทำงร่ำงกำยและ
จิตใจ (health status) หรือควำมสำมำรถในกำรท ำบทบำทหน้ำที่ของบุคคล 
(functioning) 3) อำยุทำงสังคม หมำยถึง อำยุของบุคคลที่อธิบำยได้ด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนภำพและบทบำททำงสังคม (social status and social 
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role) ของบุคคลนั นซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตำมล ำดับขั นของช่วงชีวิตคนในแต่ละ
ช่วงวัยเป็นกระบวนกำรจัดกำรทำงสังคมที่บ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนของกำร
ด ำรงชีวิตว่ำเป็นกำรก้ำวเข้ำสู่วัยสุดท้ำยของชีวิตที่จะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงวิถี
กำรด ำเนินชีวิตปกติ มีนัยควำมหมำยแห่งกำรพักผ่อนหรือกำรเลือกปฏิบัติในสิ่ง
ที่ชอบ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวจำกควำมเป็น
พ่อเป็นแม่ก้ำวเข้ำสู่สถำนะใหม่เป็นปู่ย่ำตำยำย 4) อำยุทำงอัตวิสัย ในที่นี อำจ
เป็นได้ทั งอัตวิสัยในระดับบุคคล ซึ่งหมำยถึงอำยุที่วัดประเมินหรือบ่งชี จำก
ประสบกำรณ์ส่วนบุคคลของบุคคลนั นๆ หรืออัตวิสัยในระดับชุมชนซึ่ง หมำยถึง
กำรสูงอำยุของบุคคล ซึ่งตัดสินโดยกำรรับรู้ค่ำนิยมและบรรทัดฐำนของชุมชน 
หรือสังคมนั นๆ ที่บุคคลอำศัยอยู่ 5) ภำวกำรณ์สูงอำยุในมิติอื่นๆ เป็นกำร
พิจำรณำจำกมุมมองอื่นๆ ที่แต่ละคนแต่ละสังคมให้ควำมสนใจ เช่น กำรเสนอ
ให้ใช้เกณฑ์จ ำนวนปีที่คำดว่ำบุคคลนั นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปข้ำงหน้ำ  (remaining 
life expectancy) เป็นเกณฑ์ก ำหนดอำยุเริ่มต้นของควำมสูงอำยุแทนที่กำรใช้
จ ำนวนปีปฏิทินที่บุคคลมีอยู่มำแล้ว ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำรใช้
มุมมองเชิงนโยบำยด้ำนสิทธิและสวัสดิกำร อำจพิจำรณำจำกระดับของควำม
เปรำะบำง (vulnerability) ระดับควำมยำกล ำบำก (hardship) และควำม
ต้องกำรควำมช่วยเหลือหรือควำมคุ้มครองทำงสังคมของบุคคลนั นๆ  ร่วมกับ
กำรพิจำรณำกำรสูงอำยุตำมปี ปฏิทินหรือตำมสภำพร่ำงกำยหรือลักษณะ
ภำยนอก  
  2. แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2564) 
    กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ผู้สูงอำยุแห่งชำติ เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับผู้สูงอำยุอย่ำงมีเป้ำหมำยและเป็นระบบ  รัฐบำลจึงได้จัดตั ง
คณะกรรมกำรส่งเสริมและประสำนงำนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ได้จัดท ำแผนผู้สูงอำยุ
แห่งชำติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2564) ก ำหนดให้แผนฉบับนี เป็นแผน
ยุทธศำสตร์ 5 หมวด ได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเตริยมควำมพร้อมของ
ประชำกรเพื่อวัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ 2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมผู้สูงอำยุ   
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนระบบคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ 4) ยุทธศำสตร์กำร
บริหำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำงำนด้ำนผู้สูงอำยุระดับชำติ และ 5) ยุทธศำสตร์
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กำรประมวลและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนสูงอำยุและกำรติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ 
  ยุทธศำสตร์ทั ง 5 หมวดที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ
ปรำกฏอยู่ 3 ยุทธศำสตร์ คือ 1) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของ
ประชำกรเพื่อเข้ำสู่วัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ 2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมผู้สูงอำยุ 
และ 3) ยุทธศำสตร์ด้ำนระบบคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ โดยแผนผู้สูงอำยุ
แห่งชำติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2564) ให้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ผู้ สู งอำยุ อยู่ ภำยใต้ ปรั ชญำกำรสร้ ำงหลั กประกั นในวั ยสู งอำยุ ที่ เน้ น
กระบวนกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม โดยให้ผู้สูงอำยุช่วยตนเอง 
ครอบครัวเกื อหนุน ชุมชนช่วยเหลือสังคมรัฐเกื อหนุน กำรตระหนักในคุณค่ำเห็น
ควำมส ำคัญและศักยภำพของผู้สูงอำยุ กำรสร้ำงคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุให้สำมำรถ 
ด ำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชน ดังนั น แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติฉบับที่ 2 ได้
ก ำหนดหน่วยงำนที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศำสตร์ไว้ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
ผู้สู งอำยุมีสถำนะดีทั งสุขภำพกำยและจิตอยู่กับครอบครัวอย่ำงอบอุ่นมี
หลักประกันมั่นคง อยู่อย่ำงมีคุณค่ำ มีศักดิ์ศร ีพึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวทำงจิตใจของครอบครัวและชุมชน 
  3. ควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุ 
            องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations, 2007) ระบุเป็นเกณฑ์ไว้ว่ำ 
ประเทศใดที่มีประชำกรอำยุ 60 ปี ขึ นไป คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่ำ ร้อยละ 10 และ
สัดส่วนของประชำกรที่อำยุเกินกว่ำ 65 ปีขึ นไป สูงกว่ำร้อยละ 7 ถือว่ำประเทศนั น
ได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (aging society) แล้วเมื่อปี ค.ศ. 2007 ประเทศไทยมี
ประชำกรที่มีอำยุ 60 ปี ขึ นไป จ ำนวน 7.02 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้
คำดคะเนว่ำในปี ค.ศ. 2030 หรือในอีก 18 ปี ข้ำงหน้ำ ประชำกรไทย 1 ใน 4 คน 
จะเป็นผู้สูงอำยุ จำกกำรเพิ่มจ ำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอำยุดังกล่ำว จึงเป็นที่แน่
ชัดแล้วว่ำประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในอีกหลำยประเทศ ที่ได้ก้ำวไปสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
(aging society) แล้วจึงได้ให้ควำมส ำคัญกับผู้สูงอำยุมำตลอดและมีกฎหมำยไทยที่
บัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอำยุมีทั งที่เป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและในพระรำชบัญญัติ 
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ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2534 ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
ผู้สูงอำยุมำตรำ 81 ก ำหนดภำรกิจให้รัฐพึงช่วยเหลือหรือสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ
อย่ำงจริงจัง รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มี
บทบัญญัติตำมมำตรำ 53 ว่ำบุคคลซึ่งมีอำยุเกิน 60 ปี บริบูรณ์และรำยได้ไม่
เพียงพอแก่กำรยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อันเป็น
สำธำรณะอย่ำงสมศักดิ์ศรีและควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมจำกรัฐ (สถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2557) ดังต่อไปนี  
 1. ผู้สูงอำยุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยควำมรู้ และประสบกำรณ์ เป็น
ผู้ถึงพร้อมทั งคุณวุฒิและวัยวุฒิ เป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำ แม้ผู้สูงอำยุจะเข้ำ
สู่วันที่ร่ำงกำยอ่อนแอเสื่อมถอยแล้วแต่ก็ยังมีควำมพร้อม และสำมำรถที่จะ
ช่วยเหลือครอบครัวได้ เช่น ช่วยดูแลบุตรหลำน ขณะที่พ่อแม่ออกไปท ำงำน ช่วย
ดูแลบ้ำนเรือน ผู้สูงอำยุบำงท่ำน ยังช่วยหุงหำอำหำรต่ำงๆ ช่วยท ำงำนเล็กๆ น้อยๆ 
ตำมก ำลังของท่ำนได้ นอกจำกนั น ยังช่วยให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำ
จะเป็นด้ำนอำชีพกำรงำน ด้ำนกำรด ำเนินชีวิต ด้ำนครอบครัว ด้ำนสังคม และอื่นๆ 
ผู้สูงอำยุบำงท่ำนมีทักษะในวิชำชีพบำงด้ำน  
 2. ผู้สูงอำยุเป็นเสำหลักในครอบครัว ส่งเสริมควำมรักควำมผูกพันใน
ครอบครัวในสังคมไทย ถึงแม้บุตรหลำนแต่งงำนมีเหย้ำมีเรือนไปแล้ว ก็ยังนิยมอยู่
ในครอบครัวเดียวกันกับพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย ท ำให้ครอบครัวมีควำมอบอุ่น บุตร
ธิดำ นอกจำกจะได้รับกำรอบรมสั่งสอนจำกพ่อแม่แล้ว ยังได้รับกำรดูแลจำกปู่ย่ำ 
ตำยำย ท ำให้เกิดควำมรักควำมอบอุ่น ภำยในครอบครัว โอกำสที่เด็กจะไปเกเรหรือ
ประพฤติผิดนอกลู่นอกทำงจึงมีน้อยมำก ประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุ สำมำรถช่วย
ส่งเสริม อบรมเลี ยงดูกล่อมเกลำบุตรหลำน ให้เป็นพลเมืองดี เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทั ง
จำกโรงเรียนและที่บ้ำน ที่บ้ำนเด็กๆ จะได้รับกำรอบรม โดยเฉพำะในเรื่องควำม
ประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ 3. ผู้สูงอำยุยังสำมำรถช่วยเหลือครอบครัว
ได้อยู่เสมอ ผู้สูงอำยุมิต้องกำรเพียงแต่จะเป็นฝ่ำยรับ จำกบุตรหลำนหรือจำกสังคม
เท่ำนั น แท้จริงแล้วผู้สูงอำยุพยำยำมที่จะช่วยตนเองมำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ ไม่ว่ำ
จะเป็นเรื่องอำชีพ รำยได้ ควำมเป็นอยู่ ผู้สูงอำยุยินดีที่จะช่วยเหลือครอบครัว
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ช่วยเหลือสังคมตำมศักยภำพ ที่จะท ำได้ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนแรงกำย แรงสติปัญญำ 
ทักษะฝีมือค ำ แนะน ำต่ำงๆ เท่ำที่จะให้ได้ 
  4. ผู้สูงอำยุมีควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้สูงอำยุหลำยคนที่
เกษียณอำยุแล้ว อำจจะยังมีไฟอยู่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสูง มีประสบกำรณ์
หลำกหลำยสำขำ เช่น ครู อำจำรย์ แพทย์ พยำบำล เป็นผู้น ำทำงกฎหมำย บัญชี 
กำรบริหำร หรือกำรจัดกำร แต่เมื่อเกษียณอำยุแล้วยังเป็นที่ต้องกำรท ำประโยชน์
ให้สังคมอยู่ มีควำมพอใจในงำนที่จะท ำคนที่คิดว่ำตัวเองยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ได้ สรุปได้ว่ำ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ ได้ให้
ควำมส ำคัญแก่ผู้สูงอำยุโดยยังค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุต่อสังคมไทยจึงมี
กำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ โดยเน้นที่กำรสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุ  มีอำชีพหรือกิจกรรมที่
เหมำะสม กำรจัดที่พักอำศัย อำหำรเครื่องนุ่งห่มให้ตำมควำมจ ำเป็น และให้ได้รับ
สวัสดิกำรจำกรัฐที่เพียงพอเพื่อไม่เป็นภำระแก่สังคม 
  4. บทบำทของผู้สูงอำยุ 
  บทบำทของผู้สูงอำยุในสังคมไทยในฐำนะที่เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ชีวิต
มำกหรือกล่ำวได้ว่ำ เป็นผู้ที่อำบน  ำร้อนมำก่อนและเป็นผู้ที่สั่งสมสืบทอดภูมิปัญญำ 
จำกอดีตมำจนถึงปัจจุบันผู้สูงอำยุ เป็นผู้มีบทบำททำงด้ำนกำรอบรม สั่งสอนบุตร 
ให้ค ำแนะน ำ เป็นที่ปรึกษำและช่วยเหลือแก้ปัญหำ ในครอบครัว รวมทั งเป็นผู้ถ่ำย
ถอดประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตแก่บุตรหลำน ในครอบครัว ใน
ส่วนของบทบำทต่อชุมชน ผู้สูงอำยุมีบทบำทในกำรอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย กำรจัดกำรด้ำนพิธีกรรม และกำรปฏิบัติธรรมทำงศำสนำ รวมทั งกำรพูดชักจูง
เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน แต่มีบทบำทน้อยในด้ำนกำรเป็นผู้น ำทำงกำร
ปกครองและกำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ ผู้สูงอำยุมีบทบำทในกำรถ่ำยทอด
คำสอนทำงศำสนำ กำรเสียสละก ำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือชุมชน ถึงแม้ผู้สูงอำยุเมื่อ
พ้นวัยท ำงำนแล้ว บทบำททำงสังคมภำยนอกจะมีแนวโน้มลดลง แต่บทบำทของ
ผู้สูงอำยุต่อสังคมก็ยังสำมำรถพบเห็นได้ทั่วไปจำกแหล่งชุมชนต่ำงๆ ผู้สูงอำยุใน
ชุมชนมีบทบำทที่ค่อนข้ำงหลำกหลำยทั งบทบำททำงตรงและทำงอ้อม โดย
ครอบคลุมถึงทำงเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง (โสภำพรรณ รัตนัย, 2555, หน้ำ 
24) ดังนี  
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  1. บทบำททำงเศรษฐกิจ บทบำททำงด้ำนนี ของผู้สูงอำยุต่อชุมชนโดยตรง
ยังมีอยู่น้อยมำก เท่ำที่มีอยู่ คือกำรเป็นเจ้ำของที่ดินและบ้ำน ซึ่งกำรมีบทบำทเชิง
เศรษฐกิจของผู้สูงอำยุนอกจำกจะท ำให้ผู้สูงอำยุมีรำยได้เลี ยงตนเองและครอบครัว
แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุที่ยังสำมำรถท ำประโยชน์ให้กับ
ตนเองและผู้อื่นในวัยบั นปลำยของชีวิตและผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพ ในทำงเศรษฐกิจมี
โอกำสที่จะมีบทบำททำงสังคมในชุมชนมำกขึ น  
  2. บทบำททำงสังคม เนื่องจำกสังคมไทยมีประเพณีวัฒนธรรมและหลัก
ค ำสั่งสอนของศำสนำให้ยึดมั่นในระบบอำวุโสให้ควำมเคำรพเชื่อฟังต่อผู้สูงอำยุ 
เพรำะบุคคลเหล่ำนั นล้วนเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์สำมำรถอบรมสั่งสอนให้ควำมรู้แก่
คนรุ่นหลังได้ ดังนั นบทบำทต่อสังคมจึง ได้แก่ กำรอบรมสั่งสอน เป็นที่ปรึกษำและ
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม บทบำทของผู้สูงอำยุต่อสังคมทำงตรง คือ กำร
บ ำรุงรักษำและถ่ำยทอดควำมรู้ที่มีคุณค่ำให้ตกทอดสู่คนรุ่นหลังหรือกำรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ ชีวิตของตนเองให้แก่คนรุ่นปัจจุบัน  
  3. บทบำททำงกำรเมืองกำรปกครอง แม้ว่ำบทบำทในกำรเป็นผู้น ำทำงกำร
ปกครองของผู้สูงอำยุจะลดลง เนื่องจำกกฎหมำยก ำหนดให้ผู้ที่มีต ำแหน่งทำง
กำรเมืองในระดับท้องถิ่น เช่น ก ำนัน หรือผู้ใหญ่บ้ำน ต้องเกษียณอำยุเมื่อมีอำยุ 60 
ปีขึ นไป อย่ำงไรก็ตำมถ้ำเป็นกำรเมืองระดับประเทศ เช่น กำรเลือกตั ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิก อบต. (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) อบจ. (องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด) ซึ่งไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องอำยุ พบว่ำ ผู้สูงอำยุได้รับกำรยอมรับทำง
กำรเมือง โดยได้รับเลือกให้เข้ำไปมีบทบำททำงกำรเมืองเช่นเดียวกับวัยหนุ่มสำว  
 5. ควำมหมำยคุณภำพชีวิต 

คณะท ำงำนด้ำนคุณภำพชีวิตองค์กำรอนำมัยโลก (WHOQOL Group, 
1995, p.114) ให้ควำมหมำยของคุณภำพชีวิตไว้ว่ำ คุณภำพชีวิตเป็นควำมพึงพอใจ
และกำรรับรู้สถำนะของบุคคลในกำรด ำรงชีวิต ในสังคมโดยจะสัมพันธ์กับ
เป้ำหมำย และควำมคำดหวังของตนเอง ภำยใต้บริบทของวัฒนธรรม ค่ำนิยม 
มำตรฐำนของสังคมและสิ่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเช่นระบบบริกำร สวัสดิกำรต่ำงๆ 
ตลอดจนกำรเมืองและกำรปกครองของสังคมที่บุคคลอำศัยอยู่ อีกควำมหมำยหนึ่ง 
โอเร็ม (Orem, 2001, p.179) กล่ำวไว้ว่ำ คุณภำพชีวิตมีควำมหมำยเช่นเดียวกับ
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ควำมผำสุกซึ่งเป็นกำรรับรู้ของบุคคลต่อกำรมีชีวิตอยู่ ตำมประสบกำรณ์ของควำม
พึงพอใจ ควำมรู้สึก เป็นสุขกำยและจิตใจสรุปคุณภำพชีวิต หมำยถึง ระดับกำรมี
ชีวิตที่ดี มีควำมสุข และควำมพึงพอใจในชีวิตทั งในด้ำนร่ำงกำยจิตใจ สังคม 
อำรมณ์ และกำรด ำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม เป็นกำรประสำนกำรรับรู้
ของบุคคล ในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม สิ่งแวดล้อม ภำยใต้
วัฒนธรรมค่ำนิยม และเป้ำหมำยในชีวิตของแต่ละคน สรุปได้ว่ำ “คุณภำพชีวิต” 
หมำยถึง สภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลที่มีควำมผูกพันกับขนำดครอบครัว 
ระดับกำรศึกษำ ถิ่นที่อยู่อำศัย อำยุของหัวหน้ำครอบครัวและจ ำนวนแรงงำนใน
ครัวเรือน นอกจำกนี มีควำมผูกพันกับตัวชี วัดทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ 
ทรัพย์สิน หนี สิน รำยได้ รวมทั งควำมสุขใจทำงด้ำนจิตใจ 
  6. องค์ประกอบของคุณภำพชีวิต 
  คณะท ำงำนด้ำนคุณภำพชีวิตองค์กำรอนำมัยโลก (WHOQOL Group, 
1995, pp. 41-60) แบ่งองค์ประกอบของคุณภำพชีวิตออกเป็น 6 ด้ำน คือ ด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ ระดับควำมเป็นอิสระของบุคคล ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม 
สิ่งแวดล้อมและควำมเชื่อส่วนบุคคล ต่อมำในปี ค.ศ. 1995 ทีมพัฒนำคุณภำพชีวิต
ขององค์กำรอนำมัยโลก จัดองค์ประกอบใหม่โดยรวมองค์ประกอบบำงด้ำนเข้ำ
ด้วยกัน คือ ด้ำนร่ำงกำยกับด้ำนระดับควำมเป็นอิสระของบุคคลและด้ำนจิตใจกับ
ด้ำนควำมเชื่อส่วนบุคคล จึงเหลือเพียง 4 องค์ประกอบ ดังนี  

1. ด้ำนร่ำงกำย (physical health) คือ กำรรับรู้ทำงด้ำนร่ำงกำยของ
บุคคลซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ ำวัน ได้แก่ กำรรับรู้สภำพควำมสมบูรณ์แข็งแรงใน
ร่ำงกำย กำรรับรู้ในควำมรู้สึกสุขสบำย ไม่มีควำมเจ็บป่วย กำรรับรู้ควำมสำมำรถที่
จะจัดกำรกับควำมเจ็บปวดทำงร่ำงกำย กำรรักษำทำงกำรแพทย์กำรรับรู้ถึง
พละก ำลังในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรพักผ่อนนอนหลับ กำรปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวัน กำรท ำงำน กำรรับรู้เหล่ำนี มีผลต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน  

2. ด้ำนจิตใจ (psychological) คือ กำรรับรู้สภำพทำงจิตใจของตนเอง 
ได้แก่ กำรรับรู้ควำมรู้สึกทำงบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง กำรรับรู้ภำพลักษณ์ของ
ตนเอง ควำมรู้สึกภำคภูมิใจในตนเอง ควำมมั่นใจในตนเอง กำรรับรู้ถึงควำมคิด 
ควำมจ ำ สมำธิ กำรตัดสินใจ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับควำมเศร้ำ ควำมกังวล 
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กำรรับรู้ถึงควำมเชื่อด้ำนจิตใจ ศำสนำ กำรให้ควำมหมำยของชีวิตและควำมเชื่อ
อื่นๆ ที่มีผลในทำงที่ดีต่อกำรด ำเนินชีวิต มีผลต่อกำรชนะอุปสรรค 

3. ด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (social relationship) คือ กำรรับรู้ด้ำน
ควำม สัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น กำรรับรู้ถึงกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำก
บุคคลอื่นในสังคม กำรได้ รับรู้ว่ำตนได้เป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม 
รวมทั งกำรรับรู้ในเรื่องอำรมณ์ทำงเพศหรือกำรมีเพศสัมพันธ์ 

4. ด้ำนสิ่งแวดล้อม (environment) คือ กำรรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลต่อกำรดำเนินชีวิต เช่นกำรรับรู้ว่ำตนมีชีวิตอยู่อย่ำงอิสระไม่ถูกกักขัง มีควำม
ปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต อยู่ในสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่ดี กำรคมนำคมสะดวก 
มีแหล่งประโยชน์ด้ำนกำรเงิน สถำนบริกำรสุขภำพ  กำรบริกำรทำงสังคม กำรรับรู้
ว่ำตนมีโอกำสที่จะได้รับข่ำวสำร กิจกรรมสันทนำกำรและมีกิจกรรม ในเวลำว่ำง 
เป็นต้น 
  เบอร์กร์อน, เชฟเฟอร์, และแอสโซซิเอทส์ (Berghorn, Schafer, & 
Associates, 1981, p.335) กล่ำวว่ำ องค์ประกอบคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุได้แก่ 
สภำพทำงเศรษฐกิจ สุขภำพ สภำพแวดล้อม กำรพึ่งพำตนเอง และกำรท ำกิจกรรม 
สรุปได้ว่ำ องคประกอบตำงๆ ที่มีผลต่อคุณภำพชีวิตคือ สุขภำพ ที่อยูอำศัยกำร
บริหำรทำงกำรแพทยและสำธำรณสุข อนำมัยแม่และเด็กอำหำร บริกำรและ
คุณภำพทำงกำรศึกษำ ทรัพยำกรและสิ่งแวดลอม รำยไดสภำพจิตใจ ฯลฯ ของ
บุคคลครอบครัวชุมชนและประเทศ 
  7. ตัวชี้วัดคุณภำพชีวิต 
 เครื่องชี วัดจัดท ำเป็นแนวทำงขององค์กำรสหประชำชำติ  (United 
Nation-Guidelines) (United Nations, 1990, p.15) มีดังต่อไปนี  คือ 1)
ประชำกร 2) กำรตั งครอบครัว 3) กำรเรียนรู้และกำรบริกำรสังคม 4) กิจกรรม
เพื่อกำรมีรำยได้และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5) กำรกระจำยรำยได้ กำร
บริโภคและกำรออม 6) ควำมมั่นคงทำงสังคม และกำรบริกำรทำงด้ำนสวัสดิกำร 
7) สุขภำพ บริกำรด้ำนสุขภำพ และกำรใช้บริกำรสุขภำพ 8) ที่อยู่อำศัยและ
สภำพแวดล้อม และ 9) ระเบียบสังคม และควำมปลอดภัย สรุปได้ว่ำ ตัวชี วัด
คุณภำพชีวิตได้พัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง มีหลำยตัวแบบ ซึ่งขึ นอยู่กับนักวิชำกำร 
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หรือหน่วยงำนนั น ได้ก ำหนดขึ นมำเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ครอบคลุมขอบเขต
ของงำนที่รับผิดชอบ เครื่องชี วัดคุณภำพชีวิตของสังคมไทย แบ่งออก 9 ด้ำน  
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 กำรประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุของเทศบำลต ำบลห้วยงู อ ำเภอ
หันคำ จังหวัดชัยนำท ใช้รูปแบบกำรประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพ 1 กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั งนี  คือ ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั งแต่ 60 ปี 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนและอำศัยอยู่ในพื นที่ของเทศบำลต ำบลห้วยงู อ ำเภอ 
หันคำ จังหวัดชัยนำท และเป็นผู้สูงอำยุที่ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตรโรงเรียน
ผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท และผู้บริหำรของ
เทศบำลต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท 
  กลุ่มตัวอย่ำง กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงใช้วิธีกำรก ำหนดแบบเจำะจง
โดยคัดเลือกจำกผู้สูงอำยุที่ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำล
ต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท และผู้บริหำรเทศบำลต ำบลห้วยงู 
อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท อันประกอบด้วย นำยกเทศบำลต ำบลห้วยงู 
อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท รองนำยกเทศบำลต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ 
จังหวัดชัยนำท ผู้สูงอำยุที่จบกำรศึกษำจำกโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบล 
ห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท จ ำนวน 25 คน  

น ำข้อมูลไปปรับปรุงหรือพัฒนำ
หลักสตูรโรงเรยีนผูสู้งอำยุของ
เทศบำลต ำบลห้วยงู         
อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท 

 

กำรประเมินหลักสูตรแบบจ ำลองซิปป์. 
1. ด้ำนบริบท (context evaluation) 
2. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (input evaluation) 
3. ด้ำนกระบวนกำร (process evaluation) 
4. ด้ำนผลผลิต (product evaluation) 
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  เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั งนี ผู้วิจัยไดส้ร้ำง
แบบสอบถำม (questionnaires)แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรประเมินผลหลักสูตรโรงเรียนสร้ำง
สุขผู้สูงอำยุต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท เป็นแบบตรวจสอบ
รำยกำร (checklist) ใน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบริบท ดำ้นปัจจัยน ำเข้ำ ด้ำน
กระบวนกำร และด้ำนผลผลิต 
 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพัฒนำปรับปรุง แก้ไข หลักสูตร
โรงเรียนผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท 
  กำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
  เมื่อสร้ำงแบบสอบถำมเสร็จแล้วก่อนที่จะน ำไปใช้สอบถำมผู้สูงอำยุ   ที่ผ่ำน
กำรอบรมของเทศบำลต ำบลห้วยงู ผู้วิจัยได้ท ำกำรหำค่ำควำมตรง (Validity) 
จำกผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 5 ท่ำน หำค่ำควำมเชื่อถือ (Reliability)  มีค่ำเท่ำกับ 
0.811  
  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กำรรวบรวมข้อมูลในกำรศึกษำวิจัยครั งนี ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมขั นตอนดังนี  
  1. ผู้วิจัยท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลจำกมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเทพสตรีเพื่อเก็บข้อมูลจำกผู้สูงอำยุที่ผ่ำนกำรอบรมจำกโครงกำร
ผู้สูงอำยุของเทศบำลต ำบลห้วยงู 

2. ผู้วิจัยติดต่อประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลห้วยงูเพื่อขอ
ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลและแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้สูงอำยุ      
ที่ผ่ำนกำรอบรมจำกเทศบำลต ำบลห้วยงู 

3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนมำ เพื่อน ำไป
วิเครำะห์และประมวลผลต่อไป 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. เมื่อได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำ ผู้วิจัยตรวจสอบควำมถูกต้อง

และควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ก่อนที่จะน ำมำ
ประมวลผล 
           2. ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำม
ครบถ้วน มำลงรหัสตัวเลข (code) ตำมเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน แล้วจึง
น ำไปประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลในขั นต่อไป 

3. ผู้วิจัยน ำข้อมูลที่รวบรวมได้มำจัดระเบียบข้อมูลเพื่อเตรียมกำร
ส ำหรับกำรวิเครำะห์ผลทำงสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติส ำเร็จรูปทำงกำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์ และได้เสนอในรูปแบบตำรำง แผนภูมิประกอบกำรอธิบำย 

 
สรุปผลกำรวิจัย 
  1. ด้ำนบริบท โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำ
รำยกำร พบว่ำ ผลกำรประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลห้วยงู 
อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท ด้ำนบริบท โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง     
( X=3.30) เมื่อพิจำรณำรำยกำร พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กำร
ก ำหนดเป้ำหมำยวิธีกำรด ำเนินงำนเหมำะสมสำมำรถปฏิบัติได้จริง ( X =4.50) 
รองลงมำได้แก่ วัตถุประสงค์ของโรงเรียนผู้สูงอำยุสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของชุมชน ( X =3.53) และรูปแบบในกำรจัดท ำโครงกำรโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพมีควำมเหมำะสมกับสภำพโรงเรียน ( X =3.13) ตำมล ำดับ  
 2. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำ
รำยกำร พบว่ำ ผลกำรประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลห้วยงู 
อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง ( X =3.10) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกำร พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
เอกสำรสื่อกำรดูแลสุขภำพและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรเพียงพอ ( X =4.67) รองลงมำได้แก่ มีหนังสือคู่มือและข่ำวสำรต่ำงๆ 
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพ ( X =2.90) และโรงเรียนผู้สูงอำยุมีห้องพยำบำล
และเครื่องเวชภัณฑ์ดูแลกำรเจ็บป่วยเบื องต้นได้ ( X =2.80) ตำมล ำดับ   
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  3. ด้ำนกระบวนกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำ
รำยกำร พบว่ำ ผลกำรประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลห้วยงู 
อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท ด้ำนกระบวนกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง ( X=3.40) เมื่อพิจำรณำรำยกำร พบว่ำ รำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
กำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสมต่อผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมกิจกรรม ( X = 4.83) 
รองลงมำได้แก่ ผู้น ำชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรของ
โรงเรียนผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่อง ( X =3.80) และเทศบำลต ำบลห้วยงูมีกำร
ส ำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนผู้สูงอำยุให้เป็นปัจจุบัน   
( X=3.40) ตำมล ำดับ  
 4. ด้ำนผลผลิต โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำ
รำยกำร พบว่ำ ผลกำรประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลห้วยงู 
อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท ด้ำนผลผลิต โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง    
( X=2.70) เมื่อพิจำรณำรำยกำร พบว่ำ รำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
สำมำรถอธิบำยข้อดีของกำรร ำวงย้อนยุคเพื่อลดข้อเข่ำเสื่อมได้ ( X = 4.47) 
รองลงมำได้แก่ สำมำรถถ่ำยทอดกำรท ำพวงหรีด/ดอกไม้จันทน์ให้กับบุคคลอื่น
ได้ ( X =3.90) และสำมำรถดูแลตนเองได้เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคเรื อรัง อำทิเช่น 
เบำหวำน ไขมัน ควำมดัน หัวใจ ( X =3.70) ตำมล ำดับ  
 
กำรอภิปรำยผล 
  1. ด้ำนบริบท พบว่ำ กำรประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำล
ต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง  
ทั งนี เนื่องมำจำกว่ำกำรที่ผู้สูงอำยุมีควำมพึงพอใจด้ำนก ำหนดบทบำทหน้ำที่
ของบุคลำกรก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนในระดับน้อยสำเหตุมำก
จำกกำรที่เทศบำลต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำทขำดกำรก ำหนด
บทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรที่ชัดเจน ไม่มีกำรวำงแผนกำรท ำงำนให้ชัดเจนใน
โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท
ส่งผลให้กำรท ำงำนขำดควำมต่อเนื่อง กำรท ำงำนเกิดควำมล่ำช้ำไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุได้อย่ำงแท้จริง ผู้บริหำรของเทศบำล
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ต ำบลห้วยงูจึงต้องลงมำดูปัญหำที่เกิดขึ นและมีค ำสั่งในกำรท ำงำนให้ชัดเจน 
ใครท ำอะไร รับผิดชอบส่วนใด เพื่อให้ควำมคล่องตัวในกำรท ำงำนของโรงเรียน
ผู้สูงอำยุต ำบลห้วยงูอ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
วิรำภรณ์ โพธิศิริ, และคนอื่นๆ (2559) ได้ศึกษำเรื่อง กำรศึกษำต้นแบบของ
กำรบูรณำกำรระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง  

2. ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ พบว่ำ กำรประเมินผลหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 
ทั งนี เนื่องมำจำกว่ำกำรที่ผู้สูงอำยุมีควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมที่มีควำม
เหมำะสมต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในระดับน้อยมีสำเหตุมำจำกรูปแบบกำรจัด
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอำยุที่ไม่ได้ส ำรวจควำมต้องกำร ปัญหำอุปสรรคของ
ผู้สูงอำยุก่อน เช่น กำรลุก กำรนั่ง กำรเดิน เป็นต้น ผู้สูงอำยุบำงคนไม่สำมำรถ
เคลื่อนไหวร่ำงกำยได้อย่ำงสะดวก ท ำให้มีปัญหำในกำรเล่นหรือเข้ำร่วม
กิจกรรม ทั งนี วิทยำกรหรือผู้จัดโครงกำรควรจะมีกำรส ำรวจปัญหำอุปสรรค
หรือควำมต้องกำรของผู้เข้ำอบรมเสียก่อนที่จะมีกำรอบรมให้กับผู้สูงอำยุ ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของธันวำ บัวมี (2560) ได้ศึกษำเรื่อง แนวทำงในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลต ำบลหนองน้อย อ ำเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนำท  
  3. ด้ำนกระบวนกำร พบว่ำ กำรประเมินผลโรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบล
ห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท ในภำพโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ทั งนี 
เนื่องมำจำกว่ำกำรที่ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มองว่ำครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับกำรเป็นวิทยำกรอยู่ในระดับน้อยส่วนหนึ่งมำกจำกกำรที่วิทยำกร
เป็นบุคคลภำยในชุมชน เคยท ำงำนร่วมกันบ่อยครั ง ควำมคุ้นเคยกันอำจท ำให้
ขำดควำมน่ำเชื่อถือ ซ  ำซำกจ ำเจ ขำดควำมแปลกใหม่ในกำรน ำเสนอ กำร
อบรม เป็นต้น เทศบำลต ำบลห้วยงูควรที่จะมีกำรน ำวิทยำกรที่มีชื่อเสียงจำก
ภำยนอกชุมชนมำอบรมให้กับผู้สูงอำยุ เพื่อสร้ำงควำมแปลกใหม่ให้กับผู้เข้ำ
อบรมไม่เบื่อหน่ำยและซ  ำซำกจ ำเจ มีเทคนิคกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจ สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของวีรวัฒน์ แซ่จิว (2559) 
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ศึกษำเร่ืองกิจกรรมทำงและสมรรถภำพทำงกำยของผู้สูงอำยุที่ออกก ำลังกำยใน
จังหวัดชลบุรี  
            4. ด้ำนผลผลิต พบว่ำ กำรประเมินโรงเรียนผู้สูงอำยุต ำบลห้วยงู 
อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยภำพรวมอยู่
ในระดับปำนกลำง ทั งนี เนื่องมำจำกว่ำกำรที่ผู้สูงอำยุเข้ำใจในสิทธิและ
สวัสดิกำรของผู้สูงอำยุที่ได้รับจำกรัฐ อยู่ในระดับน้อยเป็นเพรำะไม่เข้ำใจใน
สิทธิหน้ำที่และสวัสดิกำรของตนเองที่จะได้รับจำกภำครัฐ ขำดกำรรับรู้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ขำดกำรติดต่อสื่อสำร ไม่มีเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรของรัฐมำดูแลให้
ค ำปรึกษำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน ท ำให้เสียสิทธิในกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ ที่ควรจะ
ได้รับ เทศบำลต ำบลห้วยงูควรที่จะจัดเจ้ำหน้ำที่คอยบริกำรหรือให้ค ำปรึกษำ
แก่ผู้สูงอำยุอย่ำงใกล้ชิด เช่น เมื่อมีสวัสดิกำรใหม่จำกภำครัฐควรจัดให้มีหน่วย
บริกำรเคลื่อนที่ไปบริกำรให้ควำมรู้แก่ผู้สูงอำยุภำยในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของวิรำภรณ์ โพธิศิริ และคนอื่นๆ (2559) ได้ศึกษำเรื่อง กำรศึกษำ
ต้นแบบของกำรบูรณำกำรระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในกลุ่มผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะพึ่งพิง  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอส ำหรับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 ด้ำนบริบท  ผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลห้วยงูควรที่
จะต้องลงมำดูปัญหำกำรขำดผู้รับผิดชอบและมีค ำสั่งในกำรท ำงำนให้ชัดเจนว่ำ
จะให้บุคลำกรคนใดใครท ำอะไร มีหน้ำที่รับผิดชอบส่วนใดบ้ำง  

1.2 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เทศบำลต ำบลห้วยงูควรจะมีกำรส ำรวจ
ปัญหำอุปสรรคหรือควำมต้องกำรของผู้เข้ำอบรมเสียก่อนที่จะมีกำรอบรมให้กับ
ผู้สูงอำยุ  

1.3 ด้ำนกระบวนกำร เทศบำลต ำบลห้วยงูควรที่จะมีกำรน ำ
วิทยำกรที่มีชื่อเสียงจำกภำยนอกชุมชนมำอบรมให้กับผู้สูงอำยุ เพื่อสร้ำงควำม
แปลกใหม่ให้กับผู้เข้ำอบรมไม่เบื่อหน่ำยและซ  ำซำกจ ำเจ มีเทคนิคกำรน ำเสนอ
ที่น่ำสนใจ สำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอดได้จริง 
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 1.4 ด้ำนผลผลิต เทศบำลต ำบลห้วยงูควรที่จะจัดเจ้ำหน้ำที่
คอยบริกำรหรือให้ค ำปรึกษำแก่ผู้สูงอำยุอย่ำงใกล้ชิด  
 2. ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป  
  ควรศึกษำกำรประเมินโดยใช้รูปแบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม 
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลำยฝ่ำยทั งหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำน
ภำยนอกมำร่วมประเมิน และกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ
ต ำบลห้วยงูไปปรับใช้ในบริบทของชุมชนหรือหน่วยงำนอื่น  
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กำรศึกษำศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
แบบดิจิทัล ในเขตต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี้ยว  
จังหวัดนครสวรรค์ 
The study of community potential in the 
development of digital tourism development In 
Khao Din Subdistrict Kao Liao District Nakhon Sawan 
Province 
 

   ณัฐชัย  นิ่มนวล1 
                                                           Nattachai Nimnual 

   
บทคัดย่อ 

บทควำมวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำศักยภำพของชุมชนในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัลในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี ยว จังหวัด
นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี  ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำในเขตพื นที่กำรท่องเที่ยวที่มีกำรด ำเนินกำรมำไม่น้อยกว่ำสองปี 
ประกอบด้วย ตลำดพอเพียง และตลำดเจ้ำค่ะ ในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี ยว 
จังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 127 กลุ่ม โดยก ำหนดขนำดจำกตำรำงส ำเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ 
และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรอุปนัย 
  ผลกำรวิจัยพบว่ำ ศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบ
ดิจิทัล ของตลำดเจ้ำค่ะ และตลำดพอเพียง มีศักยภำพในภำพรวมอยู่ในระดับสูง   
(X = 3.63) โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้ำนสิ่งดึงดูดใจ มีศักยภำพสูง           
(X = 3.68) รองลงมำคือ ด้ำนกิจกรรม มีศักยภำพสูง (X = 3.64) ด้ำนกำรเข้ำถึง     

                                                           
1 สำขำวิชำรัฐศำสตร์, คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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มีศักยภำพสูง (X = 3.62) และด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก มีศักยภำพสูง            
(X = 3.57) ส่วนผลจำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ กำรท่องเที่ยวในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำ
เลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ สำมำรถพัฒนำให้เป็นกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัลได้ 
เนื่องจำกมีกระบวนกำรจัดตั งที่มีรำกฐำนมำจำกคนในชุมชนที่รักและหวงแหน
วัฒนธรรมประเพณี มีควำมสำมัคคีเคำรพกฎกติกำของกลุ่ม รวมถึงกำรอนุรักษ์วิถี
ชีวิตควำมเป็นอยู่ในลักษณะเดิมไว้ มีกลุ่มและเครือข่ำยที่มำจำกประชำชน และ
หน่วยงำนภำคีต่ำงๆ ทั งในพื นที่และนอกพื นที่ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนระดับจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล วัด ผู้น ำชุมชน สื่อมวลชน สถำบันกำรศึกษำ และสถำบัน
ทำงกำรเงิน ให้กำรสนับสนุนพึ่งพำอำศัยเป็นอย่ำงดี 
 
ค ำส ำคัญ:  กำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัล, ศักยภำพ 
 
Abstract 
The purpose of this research was to study the community potential in the 
development of digital tourism in Khao Din Subdistrict, Kao Liao District, 
Nakhon Sawan Province. The samples were 127 entrepreneurs in the 
tourism area that has operated for at least two years in Por Phiang Market 
and Chao Kha Market in Khao Din Subdistrict, Kao Liao District, Nakhon 
Sawan Province, The sample size determined by using the Krejcie and 
Morgan table. The statistics used for analyzing the data were average, 
percentage, and standard deviation. The qualitative data was analyzed by 
using the induction. The research found that the community potential in 
the development of digital tourism in Chao Kha Market and Por Phiang 
Market had a high level in overall (X = 3.63). The highest mean was the 
attractiveness (X = 3.68), followed by the activities (X = 3.64), the access  
(X = 3.62) and facilities respectively (X = 3.57). The interview revealed that 
the tourism in Khao Din Subdistrict, Kao Lieaw District, Nakhon Sawan 
Province can be developed into a digital tourism due to the 
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establishment process from local people. They love and cherish culture 
and tradition with unity and group’s rules respect, as well as, preserving 
the way of life. There were network groups gathered from various actors 
both inside and outside the area such as the provincial departments, 
subdistrict administrative organizations, temples, community leaders, 
media, education and financial institutions. They provided the support and 
helped each other. 
 
Keyword: Digital Tourism, Potential 
 
บทน ำ 

ในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ยุคแห่งสำรสนเทศ ที่เต็มไปด้วย
ข้อมูลข่ำวสำร โดยกำรเชื่อมโยงผ่ำนเครือข่ำยหรือระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
เรียกว่ำอินเตอร์เน็ตคือทุกสิ่ง (Internet Of Thing :IOT) หมำยควำมว่ำ 
สภำพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สำมำรถสื่อสำรและเชื่อมต่อกันได้
ผ่ำนโพรโทคอลกำรสื่อสำรทั งแบบใช้สำยและไร้สำย โดยสรรพสิ่งต่ำงๆ         
มีวิธีกำรระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภำพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
และท ำงำนร่วมกันได้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรของสรรพสิ่งนี จะน ำไปสู่
นวัตกรรมและบริกำรใหม่อีกมำกมำย ผ่ำนกำรเชื่อมโยงเข้ำด้วยกันเป็นสำยใย 
เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนกำรท ำงำนเฉกเช่นที่ผ่ำน
มำอีกต่อไป หำกแต่เป็นกำรท ำให้สังคมและเศรษฐกิจไทยผนวกเข้ำเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับสังคมเศรษฐกิจโลกอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั นกำรเข้ำใจถึง
พลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญๆ ของโลกที่มีผลต่อประเทศไทย ได้แก่ กระแสกำร
เปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) 

โดยเฉพำะสื่อดิจิทัลที่เห็นได้ชัดว่ำมีอิทธิพลตอ่ประชำชนในกำรช่วยให้
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรปริมำณมำกในแต่ละวัน อีกทั งยังเพิ่มควำมสะดวกและ
รวดเร็วในกำรติดตำมมำกกว่ำสื่ออื่นๆ ส่งผลให้สื่อดิจิทัลเข้ำมำมีบทบำทอย่ำง
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หลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิดวิวัฒนำกำรทำงกำรตลำดที่มุ่งเน้นไปที่กำรน ำเทคโนโลยีมำ
ช่วยให้ผู้บริโภคเข้ำถึงได้ง่ำยและสนุกขึ น หำกพิจำรณำในประเด็นที่คนสนใจ
และสร้ำงรำยได้โดยใช้พื นที่เป็นตัวดึงดูดก็คงหนีเรื่องกำรท่องเที่ยวไปไม่ได้    
ซึ่งแต่ละพื นที่ก็มีกลยุทธ์ในกำรน ำเสนอสิ่งดีของตนเอง สร้ำงควำมสนใจส่งผ่ำน
ออกไปยังสื่อออนไลน์ที่เข้ำถึงใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงดี ท ำให้เกิดมหกรรมกำร
ท่องเที่ยวในช่วงเทศกำล และลักษณะของกำรจูงใจในรูปแบบต่ำงๆ กำร
ท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสำหกรรมที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
หลำยประเทศทั่วโลก รัฐบำลของแต่ละประเทศจึงให้ควำมส ำคัญในกำร
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลำดท่องเที่ยว
โลก โดยเฉพำะประเทศในแถบเอเชียและอำเซียนต่ำงก ำหนดกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศมำกขึ น ผู้วิจัย
เล็งเห็นควำมส ำคัญที่จะศึกษำกำรท่องเที่ยวที่ โดดเด่นในต ำบลเขำดิน 
ประกอบด้วย ตลำดพอเพียง หมู่บ้ำนหำดเสลำ และตลำดเจ้ำค่ะ หมู่บ้ำนเขำ
ดินใต้ ซึ่งมองว่ำเป็นตลำดชุมชนทีเ่กิดขึ นตำมนโยบำยรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำ
และกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำก เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น และ
กระทรวงพำณิชย์ให้กำรสนับสนุนเป็นตลำดต้องชม เพื่อสร้ำงรำยได้ และเพิ่ม
พื นที่จ ำหน่ำยสินค้ำให้กับเกษตรกรและคนในชุมชน โดยมีควำมโดดเด่นในเรื่อง
แผนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อดิจิทัล และดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกต่ำงถิ่นเข้ำมำ
ได้เป็นจ ำนวนมำกอย่ำงเห็นได้ชัด 

ดังนั น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำเรื่อง ศักยภำพของชุมชนในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัลในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี ยว จังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจภำยในชุมชน ให้กับพื นที่
อื่นๆ และสร้ำงนวัตกรรมกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ ท ำให้เกิด
กำรพัฒนำไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงต่อไปในอนำคต 

 
วัตถุประสงค์ของวิจัย 

เพื่อศึกษำศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัล
ในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเก่ียวกับกำรท่องเที่ยว 
    1.1 ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยว 
    นิคม จำรุมณี กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยว (Tourism) หมำยถึง ผลรวมของ
ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ และควำมสัมพันธ์ที่ เกิดขึ นจำกปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
นักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องอยู่ในกิจกรรมหรือกระบวนกำรในกำรดึงดูด ด้วยกำร
ให้กำรต้อนรับที่อบอุ่นเปี่ยมด้วยไมตรีจิตแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มำเยือน (กำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544, หน้ำ 2-5)  
     1.2 ประเภทของกำรท่องเที่ยว 
     นิคม จำรุมณี ได้แบ่งประเภทของกำรท่องเที่ยวไว้ 3 ประเภท ดังนี  
 1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชำติ หมำยถึง สภำพทำงกำยภำพ
ของธรรมชำติที่มีควำมสวยงำมหรือน่ำสนใจ เช่น ภูเขำ น  ำตก ล ำธำร 
ทะเลสำบ ทะเลทรำย ทะเล เกำะ แก่ง ต่ำงๆ เป็นต้น 
 2) แหล่ งท่ อง เที่ ย วประ เภทประวั ติ ศ ำสตร์  โ บรำณวั ตถุ 
โบรำณสถำน และศำสนำ หมำยถึง สิ่งที่มนุษย์สร้ำงสรรค์ขึ นตำมวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ ทั งที่เป็นมรดกในอดีตและสร้ำงขึ นในปัจจุบันซึ่งมี
ลักษณะเป็นวัตถุ พื นที่หรือสิ่งก่อสร้ำง แต่มีผลดึงดูดใจทำงกำรท่องเที่ยว เช่น 
อนุสรณ์สถำน เมืองโบรำณ ศำสนสถำน พระรำชวังโบรำณ วัตถุ สถำน 
พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
  3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม 
หมำยถึง รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และกำรประพฤติปฏิบัติที่
ยึดถือสืบต่อกันมำ ตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรดึงดูดใจทำงกำร
ท่องเที่ยว เช่น สภำพชีวิตริมแม่น  ำล ำคลอง เรือนแพ หมู่บ้ำนชำวเขำ ศูนย์
วัฒนธรรม สวนสนุก งำนเทศกำล ประเพณีต่ำงๆ ศิลปะกำรแสดงต่ำงๆ เป็นต้น 
 กำรท่องเที่ยวทั ง 3 ประเภท อำจแบ่งระดับกิจกรรมของกำรท่องเที่ยวได้ 4 
รูปแบบที่ต้องกำรจัดกำรแตกต่ำงกัน คือ วา
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 1) กำรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรให้คงไว้นำนที่สุด ครอบคลุม
ทรัพยำกรทุกประเภท เช่น ธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ โบรำณคดี วัฒนธรรม 
รวมทั งวิถีชีวิตของมนุษย์ กำรท่องเที่ยวเหล่ำนี จัดเป็นกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 2) กำรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกำรศึกษำในแหล่งธรรมชำติ เพื่อกำรรักษำระบบ
นิเวศโดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นมำกเป็นพิเศษ ทั งนี เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ  แหล่งวัฒนธรรมและ
ประวัติศำสตร์ที่ให้ควำมส ำคัญต่อระบบนิเวศของพื นที่นั นๆ จัดเป็นกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
            3) กำรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกำรนันทนำกำร กำรพักผ่อนหย่อนใจ กำร
ทัศนศึกษำ กำรประชุมสัมมนำ กำรติดต่อทำงธุรกิจ ที่ให้ควำมส ำคัญในกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก เป็นกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำร ประชุม และสัมมนำ 
             4) กำรท่องเที่ยวที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึ่งยังคงมีกำรพัฒนำอย่ำงถูกฎหมำยในบำงพื นที่ เช่น กำรท่องเที่ยว
ทำงเพศ (Sex Tour) คำสิโน (Casino) และเกมกีฬำบำงประเภท เป็นกำร
ท่องเที่ยวที่ขัดต่อศีลธรรม (Immorality Tourism) กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
ทุกประเภท ต้องค ำนึงถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรสงวนรักษำทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ยว และกำรได้ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงสมดุลและเหมำะสม จึงจะเป็น
กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำม คงมีส่วนหนึ่งที่ยังคงเป็นกำรท่องเที่ยวที่ไม่
สร้ำงสรรค์หรือเชิงท ำลำยอยู่บ้ำง เช่นกำรท่องเที่ยวทำงเพศ กำรท่องเที่ยวเพื่อ
กำรพนัน กำรท่องเที่ยวแบบบันเทิงเริงรมย์ที่ ไร้ศีลธรรมและผิดกฎหมำย      
เป็นต้น เพื่อตอบสนองนโยบำย แนวทำง และแผนงำนที่ชัดเจนในอันที่จะให้
กำรท่องเที่ยวทุกชนิดเป็นกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ภำยใต้นโยบำย แนวทำง และ
แผนงำนที่ชัดเจน  
 2. แนวคิดเก่ียวกับภำครัฐกับกำรท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล 
 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับด้ำนดิจิทัล คือ 
พัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและเพื่อกำรให้บริกำร 
ตลอดจนองค์ควำมรู้และนวัตกรรมต่ำงๆ ที่สำมำรถเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของ
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อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ โดยมียุทธศำสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ดังนี  
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำแหล่งสินค้ำ บริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
กำรสร้ำงควำมสมดุลให้กับกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนกำรตลำด 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนใน
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบูรณำกำรกำรบริหำร กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ทุกระดับให้มีประสิทธิภำพ (กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2560)  
 นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำในขณะนั น กล่ำวถึงแนวโน้มและควำมท้ำทำยของธุรกิจท่องเที่ยวในยุค
ดิจิทัล สรุปควำมได้ว่ำ ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนำศักยภำพของกำร
ท่องเที่ยวให้ขึ นเป็นผู้น ำในภูมิภำคอำเซียนเพื่อแข่งขันในระดับสำกล อีกทั งต้อง
ปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ พัฒนำกลยุทธ์เพื่อแข่งขันกับต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะศักยภำพของบุคลำกรทำงด้ำนธุรกิจกำรท่องเที่ยวที่จะต้องเพียงพอ
ส ำหรับรองรับปริมำณนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกที่ก ำลังหลั่งไหลเข้ำมำ (ธุรกิจ
ท่องเที่ยวยุคดิจิทัล, 2558) 
 นำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวคนปัจจุบัน 
ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับท่องเที่ยวไว้ดังนี  
 1. เร่งฟื้นฟูระดับควำมสัมพันธ์และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อให้ไทย
เป็นประตูทำงผ่ำนหลักของกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคทั งด้ำนกำรตลำดกำร
ขนส่ง กำรลงทุน กำรบริหำรจัดกำร รวมถึงกำรขจัดปัญหำและอุปสรรคในกำร
ท่องเที่ยว 

2. บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์กำรตลำดเชิงรุก โดย
สร้ำงกิจกรรมท่องเที่ยวทั งระดับภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ และยก
ระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงกำรประชุมกำรสัมมนำ และกำรแสดงสินค้ำ
ของภูมิภำคเอเชีย  

3. เร่งพัฒนำ บูรณะ ฟื้นฟูมรดกและสินทรัพย์ทำงวัฒนธรรมทั งในเขต
เมืองและนอกเมืองเพื่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวใหม่ สร้ำงแหล่งจับจ่ำยซื อสินค้ำ
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ของนักท่องเที่ยว โดยจะส่งเสริมบทบำทเอกชนร่วมกับชุมชนในกำรรักษำแหล่ง
ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้แย่ในสภำพเดิมอย่ำงต่อเนื่อง  

4. เพิ่มควำมหลำกหลำยของกำรท่องเที่ยวรูปแบบต่ำง  ๆ ทั งกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ รวมทั งกำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรม โดยส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และให้ชุมชนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรท่องเที่ยวมำกขึ น  ทั งในรูปแบบกำรจัดสหกรณ์กำร
ท่องเที่ยว และกำรพัฒนำพื นที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

5. เพิ่มมำตรกำรอ ำนวยควำมสะดวก สร้ำงควำมปลอดภัยและป้องกัน
กำรเอำเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั งเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
นักท่องเที่ยวอย่ำงจริงจัง  

จำกนโยบำยกำรท่องเที่ยวทั งในอดีตและปัจจุบัน ต่ำงมุ่งเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในทุกมิติ ทุกด้ำน โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อ
เศรษฐกิจกระจำยไปยังชุมชนทุกภูมิภำค ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญที่น ำไปสู่กำร
สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

กำรวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
แบบดิจิทัลเป็นฐำนในกำรน ำไปสู่กำรค้นหำค ำตอบเกี่ยวกับศักยภำพของชุมชน
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัลโดยกำรมีส่วนร่วม จำกแนวคิดและ
ทฤษฎีรวมถึงงำนวิจัยที่เก่ียวกับกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัล โดยกรอบแนวคิดที่ใช้
ในกำรวิจัยมีดังต่อไปนี  
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ศึกษำและสังเครำะห์องค์ควำมรู้เกี่ยวกับศักยภำพของชุมชนในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัลในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี ยว จังหวัด
นครสวรรค์ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในครั งนี  ประกอบด้วย  
 1.1 แบบสัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับศักยภำพของชุมชนในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัลในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี ยว จังหวัด
นครสวรรค์ 
 1.2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวแบบดิจิทัลในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์  

2. กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  แบบสอบถำมเกี่ยวกับศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวแบบดิจิทัล มีขั นตอนในกำรสร้ำงและพัฒนำ ดังต่อไปนี   
  2.1 ศึกษำค้นคว้ำ และสังเครำะห์เอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำกำร

- แนวคิดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐำน 
- หลักกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทลั/Smart tourism 

- แนวคิดเก่ียวกับกำรมีส่วนร่วม 
- หลักกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยระดบัท้องถิ่น 

 

ศักยภำพและควำมสำมำรถของ
ชุมชน ในกำรขับเคลื่อนกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัล 

กำรอ ำนวย
ควำม
สะดวก 

 

กิจกรรม 
 

สิ่งดึงดูดใจ 

กำรเข้ำถึง 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 130 

ท่องเที่ยวแบบดิจิทัล และนโยบำยที่สอดคล้องกับกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัล เพื่อ
ก ำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.2 ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.3 น ำเครื่องมือที่สร้ำงขึ นไปให้ผู้ เชี่ยวชำญตรวจสอบควำม
เที่ยงตรง (Validity) โดยกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับ
จุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) และควำม
ครอบคลุมของเนื อหำ จ ำนวน 5 ท่ำน โดยแบบสอบถำมมีค่ำดัชนีควำม
สอดคล้องของข้อค ำถำมกับจุดประสงค์ 
 2.4 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ หลังจำกที่ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบแล้ว 
โดยปรับปรุงภำษำและข้อควำมบำงตอนของเคร่ืองมือ 
 2.5 น ำเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try outs) กับ
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเพื่อหำ
คุณภำพของเครื่องมือ โดยกำรหำค่ำควำมเชื่อมั่นทั งฉบับ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค 
  2.6 น ำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขโดยสมบูรณ์แล้ว ไป
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี ยว จังหวัด
นครสวรรค์ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป        
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. สังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี และเอกสำรที่เกี่ยวกับประเภทกำร
ท่องเที่ยวแบบดิจิทัล ศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัล 
  2. ลงพื นที่สัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชำญ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัลในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำ
เลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
  3. ลงพื นที่ส ำรวจศักยภำพของชุมชนส ำหรับกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวแบบดิจิทัล ในต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยข้อมูลเชิงคุณภำพ ใช้วิธีกำร
วิเครำะห์เนื อหำ (Content Analysis) และข้อมูลเชิงปริมำณ สถิติ ได้แก่   
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ค่ำร้อยละ ค่ำควำมถี่ ควำมเฉลี่ย และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
 
ผลกำรวิจัย 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
 จำกกำรศึกษำข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ ำนวน 81 คน และเพศชำยจ ำนวน 46 คน มีอำยุในช่วง 31 – 40 มี
ระดับกำรศึกษำชั นปริญญำตรี/ปวส. มีรำยได้ 10,001 – 20,000 บำท เป็น
พนักงำนบริษัทเอกชน/ลูกจ้ำง และได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงอินเตอร์เน็ ต 
ตำมล ำดับ 

2. ศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจทิัล  
    2.1 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ ์
    ศักยภำพหรือควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้มีควำม

เป็นดิจิทัล พบว่ำ ตลำดเจ้ำค่ะ และตลำดพอเพียง มีศักยภำพที่จะยกระดับกำร
ท่องเที่ยวให้เป็นแบบดิจิทัลได้ เนื่องจำกกระบวนกำรจัดตั งมีรำกฐำนมำจำกคน
ในชุมชนที่รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี มีควำมสำมัคคีเคำรพกฎกติกำ
ของกลุ่ม รวมถึงยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่คงเดิม มีกลุ่มและเครือข่ำย
ที่มำจำกประชำชน และหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ ทั งในพื นที่และนอกพื นที่ 
ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนระดับจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล วัด ผู้น ำชุมชน 
สื่อมวลชน และสถำบันทำงกำรเงิน เป็นต้น โดยมีนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เป็นผู้รับผิดชอบและวำงแผนด ำเนินกำรให้ตลำดด ำเนินไปได้อย่ำงยั่งยืน 
ซึ่งมีกำรประชุมวำงแผนกำรท ำงำน กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กำรก ำหนด
นโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำตลำดเป็นประจ ำทุกเดือน และมีกำรพัฒนำ
นวัตกรรมต่ำงๆ ที่จะยกระดับของกำรท่องเที่ยวแบบตลำดให้สูงขึ นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยค ำนึงถึงควำมส ำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็น องค์กร
ภำครัฐ ภำคเอกชน ประชำชน นักท่องเที่ยว และที่ส ำคัญทุกคนเกิดกำร
ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ น 
มีกำรศึกษำเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับวิธีคิดไปจำกเดิมพอสมควร ดูได้จำกต่ำง
ฝ่ำยต่ำงด ำเนินกำรขับเคลื่อนธุรกิจในแบบฉบับของตัวเอง โดยที่ไม่รอค ำสั่งจำก
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หน่วยงำนภำครัฐ มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
หลำกหลำย ผลงำนที่ปรำกฏดูได้จำกระยะเวลำกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 2 ปี 
มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวจำกต่ำงพื นที่หลั่งไหลเข้ำมำเที่ยวเพิ่มขึ น ผู้ประกอบกำร
ต้องกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรท่องเที่ยวโดยต้องท ำกำรจัดล ำดับก่อนหลัง สิ่ง
ส ำคัญหรือกลยุทธ์หลักเป็นเพรำะทำงพื นที่มีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมกระตุ้น
กำรท่องเที่ยวให้แปลกใหม่อยู่ตลอด และท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
โดยมีกำรใช้สื่อดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในกำรบริหำรจัดกำร โดยมองว่ำกำรที่
มีตลำดเกิดขึ นเป็นจ ำนวนมำกไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกำรท่องเที่ยว แต่กลับเห็น
เป็นข้อได้เปรียบในกำรดึงนักท่องเที่ยวเข้ำมำในจังหวัดนครสวรรค์ เพรำะเข้ำใจ
ว่ำนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะไปเที่ยวไปซ  ำที่เดิม จะมีลักษณะวนและก็จะท ำ
ให้เศรษฐกิจของจังหวัดในภำพรวมเติบโตยิ่งขึ น 

2.2 ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
    1) ศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทลั ใน

ภำพรวม 
ตำรำงที่ 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ของระดบัศักยภำพของชุมชนใน
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดจิิทัล ในภำพรวม  
   

ข้อควำม X S.D. แปลผล 

1. ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
2. ด้ำนสิ่งดงึดูดใจ 
3. ด้ำนกำรเข้ำถึง 
4. ด้ำนกิจกรรม 

3.57 
3.68 
3.62 
3.64 

0.22 
0.26 
0.35 
0.47 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

รวม 3.63 0.32 สูง 

  
จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรศึกษำในภำพรวมเกี่ยวกับศักยภำพของชุมชนในกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัล พบว่ำ ผู้ประกอบกำรในต ำบลเขำดิน มีศักยภำพใน
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กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทับ อยู่ในระดับสูง (X = 3.63) เมื่อพิจำรณำรำย
ด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนสิ่งดึงดูดใจ (X = 3.68) และด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก (X  = 3.57) 
 
สรุปผลและกำรอภิปรำยผล 
 กำรท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบตลำดของต ำบลเขำดิน อ ำเภอเก้ำเลี ยว 
จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นกำรรวมตัวกันของพ่อค้ำแม่ค้ำในพื นที่ ภำยใต้กฎ
กติกำของกลุ่ม มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติตำมขั นตอนอย่ำงเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรหรือกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต มีศักยภำพของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
แบบดิจิทัลในภำพรวม อยู่ในระดับสูง (X = 3.63) โดยด้ำนที่มีศักยภำพสูงที่สุด 
ได้แก่ ด้ำนสิ่งดึงดูดใจ อยู่ในระดับสูง ( X = 3.68) 
 ส ำหรับกำรศึกษำที่ลงลึกในรำยละเอียดแต่ละประเด็น จะพบว่ำ กำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในปัจจุบันก ำลังมุ่งสู่ควำมสะดวกสบำย และเข้ำใจ
นักท่องเที่ยวมำกที่สุด เป็นเพรำะกระแสของกำรท่องเที่ยวเป็นที่นิยมในหมู่คน
ทุกกลุ่มวัย และสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่ผลักดันให้เกิดกำรท่องเที่ยว
ในชุมชนหรือเมืองรองมำกขึ น ดังนั นเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ำถึงได้ง่ำย
และตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ จะท ำให้กำรท่องเที่ยวสำมำรถพัฒนำและ
เติบโตขึ นอย่ำงก้ำวกระโดด หำกมีกำรตั งกลุ่มเป็นเครือข่ำยของแหล่งท่องเที่ยว
จะเป็นกำรแบ่งปันควำมรู้และกระจำยเศรษฐกิจออกไปยังพื นที่รอบข้ำง ซึ่ง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะไม่เที่ยวในพื นที่เดิมติดต่อกัน โดยแหล่งท่องเที่ยวนั น
จะต้องมีกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื นที่รอบข้ำงพร้อมกันไปด้วย 
เพรำะถึงอย่ำงไรนักท่องเที่ยวจะกลับมำในพื นที่เดิมเสมอ ถ้ำแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่ำวมีกำรพัฒนำแอปพลิเคชันกำรให้บริกำรที่สะดวกทันสมัย และคุณภำพ
สินค้ำหรือบริกำรที่ท ำให้นักท่องเที่ยวประทับใจอย่ำงต่อเนื่อง  
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ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
  1.1 ให้หน่วยงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวเป็นที่ปรึกษำและท ำงำน
ร่วมกันกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน จัดให้มีระบบช่วยวำงแผนกำรท่องเที่ยว
ตำมควำมสนใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  1.2 แหล่งท่องเที่ยวควรจัดหำระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะจำกนักท่องเที่ยวทำงออนไลน์ 
     1.3 แหล่ งท่ อง เที่ ย วควรจั ดท ำสื่ อ เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง รำ วทำ ง
ประวัติศำสตร์ในพื นที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อสอดรับกับ
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว 
  1.4 แหล่งท่องเที่ยวควรท ำกำรวำงแผนให้หน่วยงำนอื่นเข้ำมำร่วม
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวทำงสื่อออนไลน์ให้เพิ่มมำกขึ น 
     1.5 แหล่งท่องเที่ยวควรจัดหำสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงไว้
คอยบริกำรนักท่องเที่ยว และร้ำนค้ำ อำจให้บริษัทเครือข่ำยโทรศัพท์มำ
ด ำเนินกำรในลักษณะหุ้นส่วน 
  1.6 ผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวควรจัดกิจกรรม
ศึกษำเรียนรู้กำรจัดกำรท่องเที่ยวในพื นที่ต้นแบบต่ำงๆ ให้กับคนในชุมชนเพื่อ
น ำมำปรับปรุงพัฒนำในพื นที่แหล่งท่องเที่ยวตนเอง 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

   2.1 ค้นหำของดีหรือพื นที่ที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดนครสวรรค์ โดย
กำรยกระดับกำรท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัลระดับชำติ 
              2.2 ควรน ำเสนอ อัตลักษณ์ควำมเป็นท้องถิ่นเพื่อให้พื นที่อื่นได้เห็น
และสนใจเดินทำงมำท่องเที่ยวให้มำกขึ น โดยตั งเป้ำหมำยให้เป็นเมือง
วัฒนธรรมแห่งควำมหลำกหลำย 
    2.3 น ำเสนอของดีผ่ำนสื่อต่ำงๆ พร้อมกระตุ้นให้เกิดกำรตื่นตัวเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง 
              2.4 ก ำหนดทิศทำงที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชนให้สอดคล้องกับกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัลในระดับประเทศ 
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 3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  
     3.1 ควรศึกษำเรื่องกำรเปรียบเทียบควำมพร้อมกำรท่องเที่ยวใน
ชุมชนกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบดิจิทัล 
  3.2 ควรศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบ
ดิจิทัลในพื นที่ข้ำงเคียงร่วมด้วย 
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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำนี มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแนวทำงกำรบริหำรลูกค้ำ
สัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำรที่ส่งผลต่อควำมภักดี
ของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน โดยกำร           
สุ่มแบบก ำหนดสัดส่วนประชำกร ด ำ เนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ เทคนิคกำรวิเครำะห์โมเดล
สมกำรโครงสร้ำง (Structural Equation Modeling : SEM) 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นของกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บน 
สื่อสังคมออนไลน์ของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ค่ำเฉลี่ย 3.78 ระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของลูกค้ำสถำนี
                                                           
1 นักศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 มหำวิทยำลยัรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
2 อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำระบบสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกจิ คณะคณะบริหำรธุรกิจและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
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บริกำรน  ำมันอิสระ ภำพรวมอยู่ระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.03 และระดับควำม
คิดเห็นต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ ภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก ค่ำเฉลี่ย 3.98 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนจำกโมเดลที่ปรับแล้ว โดยกำร
วิเครำะห์อิทธิพลทำงตรงอิทธิพลทำงอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่ำงตัวแปรแฝง
ต่ำงๆ ของโมเดลประสิทธิผลของกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์
และคุณภำพกำรให้บริกำรที่ส่งผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมัน
อิสระพบว่ำ กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ และคุณภำพกำร
ให้บริกำรมีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวกต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมัน
อิสระ  
 

ค ำส ำคัญ:  ลูกค้ำสัมพนัธ,์ คุณภำพกำรให้บริกำร, ควำมภักดีของลูกค้ำ 
 

Abstract 
This research aimed to study the online customer relationship 
management and service quality that affect customer loyalty of 
Independent petrol stations. The sample for studied were in 
prospective customer who came to use the services of 
independent petrol stations in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. 
The samples of this research were 400 samples and used the 
questionnaires to collected data. The research used the structural 
equation model techniques (Structural Equation Modeling: SEM) 
for Data analyzed. 
The results showed that : the opinions of research samples show 
that the online customer relationship management of 
independent petrol stations were high level (x=3.78). The service 
quality of independent petrol stations were high level (x=4.03) 
and the customer loyalty of independent petrol stations included 
at the high level (x=3.98). The results of the hypothesis testing 
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from the modified model by analyzing direct and combined 
influences between the online customer relationship 
management and service quality that affected the customers 
loyalty of independent petrol stations. The study found that 
online customer relationship management and the quality of 
service has a direct positive impact on customers loyalty in 
independent petrol stations. 
 
Keywords:  Online Customer Relationship Management, 
service quality, customer loyalty 
 
บทน ำ 

 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำตลำดค้ำปลีกน  ำมันเชื อเพลิง มีสภำพกำรแข่งขัน
ที่มีแนวโน้มดุเดือดขึ น จำกกำรที่ตลำดมีกำรแข่งขันสูงแต่ก ำไรต่ ำ และมีผู้ค้ำ
จ ำนวนมำกรำย อีกทั งผลิตภัณฑ์ไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนักจึงท ำให้สำมำรถ
ทดแทนกันได้ โดยแต่ละบริษัทต่ำงหำกลยุทธ์ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงในด้ำน
อื่นๆ ประเทศไทยมีบริษัทรำยใหญ่ที่ด ำเนินธุรกิจน  ำมันเชื อเพลิง ได้แก่ บริษัท 
ปตท.จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกัด บริษัท เอสโซ่ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) บริษัทคำลเท็กซ์ (ไทย) จ ำกัด และบริษัท บำง
จำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ได้ครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดธุรกิจน  ำมัน
ส ำเร็จรูปถึงร้อยละ 78  ซึ่งบริษัท ปตท.น  ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 
หรือโออำร์ครองส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุด 36.1 รองลงมำอันดับ 2 ได้แก่ เอสโซ่ 
10.9 อันดับ 3 บำงจำก 10.8 เชลล์ 8.8 และอันดับ 5 เชฟรอน (ไทย) 6.2 
ขณะที่กลุ่มผู้ค้ำรำยย่อย มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด รวมกันประมำณ 27.2 ซึ่ง
มูลค่ำตลำดมีกำรเติบโตมำกขึ นจำก 8 เดือนแรก ปี 2562 (ม.ค. - ส.ค. 2562) 
โดยจะเห็นได้ว่ำเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับควำมต้องกำรใช้น  ำมันเชื อเพลิงที่
เพิ่มสูงขึ น ในเดือนสิงหำคม 2562 มีควำมต้องกำรใช้น  ำมันเชื อเพลิงในประเทศ
นั น มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น  ำมันเชื อเพลิงถึง 4,789 ล้ำนลิตร เฉลี่ยวันละ 
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154.5 ล้ำนลิตร (ศูนย์ข่ำวพลังงำน, 2562.) ซึ่งส่งผลให้ตลำดค้ำปลีกน  ำมัน
เชื อเพลิงมีกำรแข่งขันกันอย่ำงรุนแรงโดยบริษัทรำยใหญ่ต่ำงพยำยำมเพิ่มหรือ
ขยำยสำขำของสถำนีบริกำรน  ำมันเพื่อให้เข้ำถึงลูกค้ำให้มำใช้สถำนีบริกำรของ
ตนเองมำก โดยจ ำนวนสถำนีบริกำรน  ำมันทั่วประเทศ เพิ่มขึ นอย่ำงรวดเร็วจำก 
6,780 แห่งในปี 2558 เป็น 7,277 แห่งในปี 2559 อัตรำกำรขยำยตัวสูงสุด
ในช่วงปี 2558-2559 อยู่ในอัตรำ 6.8% อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรขยำยตัวก็เริ่ม
ลดลงเหลือ 6% และ -1.3% ในปี 2560 และปี 2561 ตำมล ำดับ และ 2.4 ในปี 
2562 ทั งนี เป็นส่วนของผู้ค้ำน  ำมันรำยใหญ่และผู้ค้ำน  ำมันรำยย่อยลดลง 
ในขณะที่ผู้ค้ำน  ำมันอิสระเพิ่มขึ น (กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน, 2562) 

  กำรแบ่งกลุ่มผู้ค้ำน  ำมันตำมพระรำชบัญญัติน  ำมันเชื อเพลิง พ.ศ.2521 
ออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี ผู้ค้ำน  ำมันตำมมำตรำ 6 : ผู้ค้ำน  ำมันที่มีปริมำณ
กำรค้ำน  ำมันแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละหนึ่งแสนเมตริกตันขึ นไป แยก
เป็น 2 ประเภท คือ 1)  ผู้ค้ำน  ำมันรำยใหญ่ (Major oil brands) ได้แก่ ปตท. 
เชลล์ เอสโซ่ คำลเท็กซ์ และ บำงจำก ผู้ค้ำน  ำมันรำยเล็ก (Minor oil brands) 
ได้แก่ ซัสโก้ คอสโม โมบิล สุโขทัย เอ็มพี คูเวต พีที ทีพีไอ เจ็ท พีซี และพีเอ  2) 
ผู้ค้ำน  ำมันตำมมำตรำ 6 ทวิ (ผู้ค้ำน  ำมันอิสระ: Independent): ผู้ค้ำที่ไม่ใช่
ผู้ค้ำน  ำมันตำมมำตรำ 6 ซึ่งด ำเนินกิจกำรค้ำน  ำมัน โดยจัดตั งเป็นสถำนีบริกำร
จ ำหน่ำยน  ำมันเชื อเพลิง โดยไม่สังกัดยี่ห้อใดในกลุ่มผู้ค้ำน  ำมันตำมมำตรำ 6 
(กิตติ แก้วเขียว, 2557) กลุ่มผู้ค  ำน  ำมันรำยใหญ่ มีจ ำนวนสถำนีบริกำรน  ำมัน
เพิ่มขึ นจำก 3,854 แห่ง  ในปี 2554 เป็น 4,614 แห่ง ในไตรมำส 2 ปี 2562 มี
จ ำนวนสถำนีบริกำรเพิ่มขึ นถึง 760 แห่ง กลุ่มผู้ค้ำน  ำมันรำยเล็ก มีจ ำนวน
สถำนีบริกำรน  ำมันเพิ่มขึ นจำก 805 แห่ง ในปี 2554 เป็น 2,265 แห่ง ในไตร
มำส 2 ปี 2562 มีจ ำนวนสถำนีบริกำรขยำยตัวถึง 1,460 แห่ง และในขณะที่
กลุ่มผู้ค้ำน  ำมันอิสระมีจ ำนวนสถำนีบริกำรเพิ่มขึ นจำก 14,720 แห่ง ในปี 2554 
เป็น 20,698 แห่ง ในไตรมำส 2 ปี 2562 มีสถำนีบริกำรน  ำมันขยำยตัวสู งถึง 
5,978 แห่งด้วยกัน เนื่องจำกกำรลดกฎเกณฑ์กำรตั งปั๊มน  ำมันของกรมโยธำธิ
กำร ท ำให้ต้นทุนกำรก่อสร้ำงปั๊มลดลง ส่งผลให้ปั๊มเกิดขึ นมำกในต่ำงจังหวัด ใน
ลักษณะปั๊มอิสระเพิ่มมำกขึ น จำกข้อมูลข้ำงต้นเห็นได้ว่ำ จ ำนวนสถำนีบริกำร
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ของผู้ค้ำรำยใหญ่ และผู้ค้ำน  ำมันรำยเล็กมีกำรขยำยตัวได้น้อย ในปัจจุบัน
สภำวะทำงเศรษฐกิจมีกำรแข่งขันสูง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อมทำงสังคม และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและรูปแบบกำร
ด ำรงชีวิตของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสำรกัน
ผ่ำนสื่ อสั งคมออนไลน์มำกยิ่ งขึ นประกอบกับกำรแข่งขันที่ รุนแรงใน
อุตสำหกรรมและธุรกิจต่ำงๆ ท ำให้ผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 
ตลอดจนสถำนีบริกำรน  ำมันต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้สอดคล้อง
กับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น โดยก่อให้เกิดกำรปรับปรุงกำรบริหำรลูกค้ำ
สัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อให้สำมำรถแข่งขัน
กับคู่แข่งขันทำงธุรกิจรำยอื่นๆ ได้ (มนต์ทิพย์ ท ำนอง, 2550) 

เครือข่ำยสังคมออนไลน์กลำยเป็นเครื่องมือทำงกำรตลำดในกำรแบ่งปัน
ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้บริโภค เพื่อน คนรู้จัก หรือแม้แต่คนที่ไม่เคยรู้จัก ผ่ำน
กำรบอกต่อ ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญที่ตอบโจทย์กำรท ำกำรตลำด เครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมในระดับโลก ได้แก่ Facebook และ Twitter ซึ่งมี
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่เพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี โดยเฉพำะประเทศไทยที่มี
กำรเติบโตและกำรติดต่อสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรงผ่ำนสือ่สังคมออนไลน์ 
ซึ่งท ำให้หลำยธุรกิจท ำกำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (สมำธิ เรือง
สิงห์, 2555)    

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของสถำนีบริกำรน  ำมันแบรนด์อิสระซึ่ง
เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ก่อตั งและเติบโตด้วยฝีมือคนไทย ประกอบกับกำรเติบโตด้ำน
กำรตลำดของธุรกิจหลำยๆ ด้ำนในปัจจุบันที่อำศัยศักยภำพของเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำ กำรบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคม
ออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำรที่ส่งผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำร
น  ำมันอิสระ ทั งนี เพื่อเป็นแนวทำงให้เจ้ำของกิจกำรในกำรพัฒนำกำรบริหำร
ลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำรของสถำนีบริกำร
น  ำมันอิสระ ให้มีคุณภำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ดียิ่งขึ น 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระในกำรรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำและ
เพิ่มฐำนลูกค้ำใหม่ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำระดับควำมคิดเห็นกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคม

ออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำรและควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมัน
อิสระ  

2. เพื่อศึกษำอิทธิพลของกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ประกอบด้วยกำรรับข้อมูลฟิดแบค กำรให้บริกำรลูกค้ำเชิงรุก กำร
ให้บริกำรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และโปรแกรมกำรสร้ำงลูกค้ำที่ซื่อสัตย์ที่ส่งผลต่อ
ควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ  

3. เพื่อศึกษำอิทธิพลของคุณภำพกำรให้บริกำรที่ประกอบด้วย ควำม
เป็นรูปธรรมของกำรบริกำร ควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจ กำรตอบสนองต่อ
ลูกค้ำ กำรให้ควำมมั่นใจต่อลูกค้ำ และกำรดูแลเอำใจใส่ต่อลูกค้ำที่ส่งผลต่อ
ควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ   
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ ลูกค้ำที่ใช้บริกำรสถำนีบริกำร
น  ำมันอิสระมีจ ำนวนสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ 176 แห่งในจังหวัดพระนครศรี     
อยุธยำ (กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน, 2558) และกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ใน
กำรวิจัยครั งนี  คือ ลูกค้ำที่มำใช้สถำนีบริกำรน  ำมันแบบอิสระ อ ำเภอบำงไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรกำร
ค ำนวณขนำดตัวอย่ำงแบบไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอนของ (ธันยำดำ 
บุญมำวัย, 2561) ซึ่งมีกำรก ำหนดให้มีควำมคลำดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ด้วย
ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95  

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี เท่ำกับ จ ำนวน 385 คน เนื่องจำก
กำรวิจัยในครั งนี ผู้วิจัยเลือกตัวอย่ำงแบบสุ่มซึ่งเก็บข้อมูลจำกลูกค้ำที่มำใช้
บริกำรสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำตำมสัดส่วน ผู้วิจัย
จึงขอเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงทั งสิ น จ ำนวน 400 คน 
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  เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรเก็บแบบรวบรวมข้อมูลครั งนี คือแบบสอบถำม 
(Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ นจำกกำรศึกษำข้อมูลเอกสำรหนังสือ 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับประเด็นเนื อหำและ
ขอบเขตกำรวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี  
   ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
เพื่อส ำรวจข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถำมปลำยปิดแบบค ำตอบ
หลำยตัวเลือก (Multiple Choices Question) 
   ส่วนที่  2 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรบริหำรลูกค้ำ
สัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  
   ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของ
ลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
   ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจเกี่ยวกับควำมภักดีของลูกค้ำ
สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
   ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่ำงได้มีโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
          1. ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื อหำ (Content Validity) โดยน ำ
แบบสอบถำมที่สร้ำงขึ นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบควำม
ครอบคลุมตำมองค์ประกอบที่ก ำหนดและพิจำรณำประเมินควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงข้อค ำถำมแต่ละข้อกับนิยำมศัพท์เฉพำะของกำรวิจัยแล้วจึงน ำมำหำค่ำ 
IOC (Index of Item – Objective Congruence) จำกคะแนนกำรประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน ำผลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมให้มีควำม
สมบูรณ์มำกยิ่งขึ นโดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อหำค่ำ IOC ของผู้เชี่ยวชำญ
ก ำหนดเป็น 3 ระดับ และน ำแบบสอบถำมแต่ละข้อมำหำค่ำดัชนีควำม
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สอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับประเด็นหลักของเนื อหำ แล้วน ำมำแทนค่ำใน
สูตร IOC  โดยเลือกเฉพำะข้อค ำถำมที่มีค่ำมำกกว่ำ 0.50 ขึ นไป   
 2. กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำง (Construct Validity) 
โดยกำรน ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ นมำทดสอบควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำง 
(Construct Validity) เพื่อแสดงให้ทรำบว่ำเครื่องมือวิจัยนั นสำมำรถวัดสิ่งที่
ต้องกำรได้ตรงตำมเกณฑ์ที่ต้องกำร คือ ข้อค ำถำมส่งผลตรงตำมเป้ำหมำยของ         
สิ่งที่ต้องกำรวัดด้วยค่ำองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis : CFA) โดยกำรน ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try Out) กับลูกค้ำ
สถำนีบริกำรน  ำมันอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 100 ชุด และน ำข้อมูลที่
ได้มำท ำกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำงผลกำรวิเครำะห์ควรจะ
ได้ค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่ำมำกกว่ำ 0.40 แสดงว่ำ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมีควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำง (กัลยำ วำ
นิชย์ปัญชำ, 2553) และได้น ำแบบสอบถำมไปตรวจสอบควำมเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha – Coefficient) ตำมวิธี
ของครอนบำค (Cranach) 
  สถิติที่ใชใ้นกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   สถิติเชิงพรรณนำ  (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบำยข้อมูลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่  ค่ำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ 
(Percentage) ในส่วนกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นกำรบริหำรลูกค้ำ 
สัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ คุณภำพกำรให้บริกำร และควำมภักดีของลูกค้ำ 
สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สถิติที่ใช้ ได้แก ่ค่ำเฉลี่ย   
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)       
       สถิติเพื่อทดสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 1. กำรทดสอบควำมเที่ยงตรงเชงิเนื อหำ (Content Validity) โดยกำร
หำค่ำ IOC (Index of  Item – Objective Congruence) จำกคะแนนกำร
ประเมินของผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน 
 2. กำรหำค่ำควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำง (Construct Validity) ด้วย
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยั่งยืน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
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เพื่อตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ สำมำรถวัดได้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหรือ
คุณลักษณะตำมทฤษฎีของตัวแปรนั น ๆ 
 3. กำรหำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) โดยกำรใช้ค่ำสัมประสิทธิ์
แอลฟำ (Alpha Coefficient) ตำมวิธีของครอนบำค (Cronbach) เพื่อวัด
ควำมคงที่ภำยในของเคร่ืองมือที่ใช้ 
 สถิติทดสอบสมมติฐำน 
 ในกำรวิจัยครั งนี ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป และ
น ำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive) ประกอบด้วย ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำง 
(Structural Equation Modeling: SEM) โดยกำรวิเครำะห์เส้นทำง           
(Path analysis)  
 
ผลกำรวิจัย 

กำรศึกษำ เรื่อง กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์และ
คุณภำพกำรให้บริกำรที่ส่งผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ 
สรุปผลกำรศึกษำมีรำยละเอียดดังนี  

วิเครำะห์ข้อมูลทำงประชำกรศำสตร์ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรศึกษำครั งนี  พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม 

จ ำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ 21-30 ปี ศึกษำอยู่ระดับปริญญำ
ตรี อำชีพปัจจุบันพนังงำนบริษัทเอกชน มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท และมีควำมถี่ในกำรใช้บริกำร 1-2 ครั งต่อสัปดำห์ 

ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อ
สังคมออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำรและควำมภักดีของลูกค้ำสถำนี
บริกำรน้ ำมันอิสระ 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อกำร
บริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำรและควำม
ภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ อยู่ในระดับมำก รำยละเอียดดังต่อไปนี   
ตำรำงที่ 1  แสดงค่ำเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) และระดับควำม 
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คิดเห็นต่อกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของลูกค้ำ 
สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ 
 

กำรรับข้อมูลป้อนกลับ (x̅) S.D. ระดับ
ควำม
คิดเห็น 

ด้ำนกำรรับข้อมูลป้อนกลับของลูกค้ำสถำนี
บริกำรน  ำมนัอิสระ 

3.80 0.95 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำเชงิรุกของลูกค้ำสถำนี
บริกำรน  ำมนัอิสระ 

3.76 0.95 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรแบบหนึ่งต่อหนึ่งของลูกค้ำ
สถำนบีริกำรน  ำมนัอิสระ 

3.76 0.94 มำก 

ด้ำนกำรให้บริกำรแบบหนึ่งต่อโปรแกรมกำร
สร้ำงลูกค้ำซื่อสัตย์ของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมนั
อิสระ 

3.79 0.93 มำก 

ภำพรวม 3.78 0.94 มำก 
 

จำกตำรำงที่ 1 แสดงผลส ำรวจระดับควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรลูกค้ำ
สัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ พบว่ำ โดย
ภำพที่รวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก (x ̅= 3.78, S.D. = 0.94) เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ด้ำนกำรรับข้อมูลป้อนกลับของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมัน
อิสระมำก (x ̅= 3.80, S.D. = 0.95) รองลงมำ คือ ด้ำนกำรให้บริกำรแบบหนึ่ง
ต่อโปรแกรมกำรสร้ำงลูกค้ำซื่อสัตย์ของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (x ̅= 
3.79, S.D. = 0.93) และน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำเชิงรุกของลูกค้ำ
สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (x ̅= 3.76, S.D. = 0.95) และด้ำนกำรให้บริกำรแบบ
หนึ่งต่อหนึ่งของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (x ̅= 3.76, S.D. = 0.94) 
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ตำรำงที่ 2  แสดงค่ำเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) และระดับควำม 
คิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ 

ควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำร (x̅) S.D. ระดับควำม
คิดเห็น 

ด้ำนควำมเป็นธรรมของรูปกำรบริกำรของลูกค้ำ
สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ 

3.87 0.86 มำก 

ด้ำนควำมน่ำเช่ือถอืและไวว้ำงใจของลูกค้ำสถำนี
บริกำรน  ำมันอิสระ 

4.09 0.70 มำก 

ด้ำนกำรตอบสนองต่อลกูค้ำของลูกค้ำสถำนีบริกำร
น  ำมันอิสระ 

4.06 0.72 มำก 

ด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นต่อลูกค้ำของลูกค้ำสถำนี
บริกำรน  ำมันอิสระ 

4.10 0.72 มำก 

ด้ำนกำรกำรดูแลเอำใจใส่ต่อลูกค้ำของลูกค้ำสถำนี
บริกำรน  ำมันอิสระ 

4.01 0.79 มำก 

ภำพรวม 4.03 0.76 มำก 

จำกตำรำงที่ 2 แสดงผลส ำรวจระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำร 
ให้บริกำรของลูกค้ำ สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ พบว่ำ โดยภำพที่รวมมีควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับมำก (x ̅= 4.03, S.D. = 0.76) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ ทุกด้ำนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 
ด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นต่อลูกค้ำของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (x ̅= 
4.10, S.D. = 0.72) รองลงมำ คือ ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจของลูกค้ำ
สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (x ̅= 4.09, S.D. = 0.70) ด้ำนกำรตอบสนองต่อ
ลูกค้ำของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (x ̅= 4.06, S.D. = 0.72) ด้ำนกำร
กำรดูแลเอำใจใส่ต่อลูกค้ำของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (x ̅= 4.01, S.D. 
= 0.79) และน้อยที่สุด คือ ด้ำนควำมเป็นธรรมของรูปกำรบริกำรของลูกค้ำ
สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (x ̅= 3.87, S.D. = 0.86) 
ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) และระดับควำม 
คิดเห็นต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ 

ควำมภักดขีองลูกค้ำ (x̅) S.D. ระดับควำม
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คิดเห็น 

ด้ำนควำมภกัดีของลูกค้ำ 3.98 0.76 มำก 

ภำพรวม 3.98 0.79 มำก 

จำกตำรำงที่ 3  แสดงผลส ำรวจระดับควำมคิดเห็นควำมภักดีของ
ลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ พบว่ำ โดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ
มำก (x ̅= 3.98, S.D. = 0.79) 

สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน  
   ผลกำรวิเครำะห์โมเดลสมกำรโครงสร้ำงหลังกำรปรับแสดงกำรบริหำร
ลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำรที่ส่งผลต่อควำม
ภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ ดังนี  
ตำรำงที่ 4 ค่ำสัมประสิทธิ์เส้นทำงค่ำควำมผิดพลำดมำตรฐำน และค่ำ t–
value ของโมเดลสมกำรโครงสร้ำงส ำหรับกำรวิเครำะห์โมเดลเชิงสำเหตุ
อิทธิพลของกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์และคุณภำพกำร
ให้บริกำรที่ส่งผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (n = 486) 

Path Diagram Path 
Coefficients 

Standard 
Errors 

t–values 

GAMMA    
Management     Loyalty 0.43** 0.13 3.44 
Quality     Loyalty 0.42** 0.13 3.18 
หมำยเหตุ: Path Diagram คือแผนภำพที่เส้นทำง, Path Coefficients  คือสัมประสิทธิ์
เส้นทำง 
* หมำยถึงนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (1.960 ≤ t–value < 2.576),  
** หมำยถึงนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 (t–value ≥ 2.576) วา
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ภำพที่ 1 โมเดลสมกำรโครงสร้ำงที่สรำ้งตำมสมมติฐำนแสดงอิทธิพลของกำร 
บริหำร ลูกค้ำสัมพนัธ์บนสื่อสังคมออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำรที่ส่งผลต่อ 
ควำมภักดีของลูกค้ำสถำนบีริกำรน  ำมันอิสระ 
 

          จำกภำพที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์โมเดลกำรวัด (Measurement Model) 
ในโมเดลสมกำรโครงสร้ำงหลังกำรปรับแสดงกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อ
สังคมออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำรที่ส่งผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนี
บริกำรน  ำมันอิสระ 

เมื่อพิจำรณำน  ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ภำยในกับตัว
แปรแฝงภำยนอกกำรบริ หำ รลู กค้ ำ สั มพั น ธ์ บนสื่ อสั ง คมออน ไลน์ 
(Management) พบว่ำ กำรให้บริกำรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (Management3) มีค่ำ
น  ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มำกที่สุด เท่ำกับ 0.97 รองลงมำ คือ 
โปรแกรมกำรสร้ำงลูกค้ำที่ซื่อสัตย์ (Management4) ค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ 
เท่ำกับ 0.94 กำรให้บริกำรลูกค้ำเชิงรุก (Management2) มีค่ำน  ำหนัก
องค์ประกอบเท่ำกับ 0.91 และน้อยที่สุด คือ กำรรับข้อมูลป้อนกลับ 
(Management1) มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.85 

 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 150 

ส่วนคุณภำพกำรให้บริกำร (Quality) พบว่ำ กำรตอบสนองต่อลูกค้ำ 
(Quality3) มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.77 รองลงมำ คือ ควำม
น่ำเชื่อถือและไว้วำงใจ (Quality2) มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) มำกที่สุด เท่ำกับ 0.76 ควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำร 
(Quality1) มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.70 กำรดูแลเอำใจใส่ต่อลูกค้ำ 
(Quality5) มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.47 และน้อยที่สุด คือ กำรให้
ควำมมั่นใจต่อลูกค้ำ (Quality4) มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.43 

เมื่อพิจำรณำน  ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ภำยในกับตัว
แปรแฝงควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (Loyalty) พบว่ำ ควำม
ตั งใจบอกต่อ (Loyalty3) มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มำก
ที่สุด เท่ำกับ 0.88 รองลงมำ คือ ควำมตั งใจซื อ (Loyalty1) มีค่ำน  ำหนัก
องค์ประกอบเท่ำกับ 0.84 และน้อยที่สุด คือ ควำมอ่อนไหวต่อปัจจัยรำคำ 
(Loyalty2) มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.82 

ผลกำรวิเครำะห์เส้นทำงอิทธิพลระหว่ำงตัวแปรสำเหตุกับตัวแปรแฝง
ภำยในกำรน ำเสนอข้อมูลในส่วนนี เป็นกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงระหว่ำงตัวแปร
สำเหตุ และตัวแปรแฝงภำยใน พบว่ำ ตัวแปรสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝง
ภำยในอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ประกอบด้วย กำรบริหำรลูกค้ำ
สัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ (Management) กับตัวแปรควำมภักดีของลูกค้ำ
สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (Loyalty) พบว่ำ มีค่ำสัมประสิทธิ์เส้นทำงมำกที่สุด 
เท่ำกับ 0.43 รองลงมำ คุณภำพกำรให้บริกำร (Quality) กับตัวแปรตัวแปร
ควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (Loyalty) มีค่ำสัมประสิทธิ์
เส้นทำงมำกที่สุด เท่ำกับ 0.42 
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ตำรำงที ่5 ผลกำรวิเครำะห์เส้นทำงโมเดลสมกำรโครงสรำ้งตำมสมมติฐำน
โมเดลรวม 

หมำยเหตุ  p*< .05 , p**< .01 
  อิทธิพลรวม (TE) อิทธิพลทำงตรง (DE) และอิทธิพลทำงอ้อม (IE)  

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ 
(Management) และคุณภำพกำรให้บริกำร (Quality) มีอิทธิพลทำงตรงเชิง
บวกต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ (Loyalty) 
 
กำรอภิปรำยผล 

 สมมติฐำนที่ 1 กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ส่งผล
ทำงตรงเชิงบวกต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ   

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ 
ส่งผลทำงตรงเชิงบวกต่อควำมภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ  ทั งนี  
ลูกค้ำที่ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระมีควำมรู้สึกดีต่อกำรสื่อสำร เนื่องจำก
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้กำร
สื่อสำรมีประสิทธิภำพมำกขึ น โดยที่สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระสำมำรถตอบกลับ
กลุ่มลูกค้ำได้ทันที และสำมำรถแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรกับลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ลูกค้ำสำมำรถติดต่อกับสถำนีบริกำรน  ำมันได้ตลอด 24 ชม. 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ วิลำสินี อินทร์สุวรรณ์ (2561) ศึกษำเรื่อง กำร
บริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ตัวแปร 

Loyalty 
TE DE IE 

Management 
0.43**              
(0.13) 

0.43**              
(0.13) 

- 

Quality 
0.42**              
(0.13) 

0.42**              
(0.13) 

- 


2 = 44.54, df =35, 2/2= 1.27, p-value = 0.13, GFI = 0.99, AGFI = 0.96,  

NFI=0.99, NNFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA = 0.025, SRMR=0.0258, CN=625.61 
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(ประเทศไทย) จ ำกัด และควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์มี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกต่อควำมภักดีตรำสินค้ำแอลจี ประกอบกับแนวคิดของ 
สมำธิ เรืองสิงห์ (2555) ศึกษำเรื่อง กำรบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคม
ออนไลน์ของกำแฟสตำร์บัคส์ที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมสัมพันธ์อันดีและควำม
ภักดีต่อตรำสินค้ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกำแฟสตำร์บัคส์และลูกค้ำสตำร์บัคส์มีควำมสัมพันธ์
กับควำมภักดีต่อตรำสินค้ำของลูกค้ำในทิศทำงเดียวกัน  และสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ธันยำดำ บุญมำวัย (2561) ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่เป็นเหตุและผล
ของกำรรับรู้คุณภำพกำรบริกำรของลูกค้ำที่ใช้บริกำร เค พลัส ธนำคำรกสิกร
ไทย จ ำกัด (มหำชน) ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อควำมภักดีของลูกค้ำที่ใช้บริกำร เค พลัส ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

สมมติฐำนที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร ส่งผลทำงตรงเชงิบวกต่อควำม
ภักดีของลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมนัอิสระ   
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ คุณภำพกำรให้บริกำร ส่งผลทำงตรงเชิงบวกต่อ
ควำมภักดีของลูกค้ำบริกำรสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ ทั งนี ลูกค้ำรู้สึกว่ำกำรมำใช้
บริกำรที่สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเวลำไปใช้บริกำรท ำ
ให้สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ น อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรให้บริกำรเพียงพอไม่
ต้องรอคิวยำว ปลอดภัย พนักงำนให้บริกำรมีควำมคล่องแคล่วว่องไว ใส่ ใจต่อ
ลูกค้ำทุกคนเท่ำเทียมกัน พนักงำนแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย เป็นกันเอง ทั งนี เมื่อ
ลูกค้ำรู้สึกว่ำกำรให้บริกำรของสถำนีบริกำรน  ำมันอิสระมีคุณภำพ ลูกค้ำย่อม
ยินดีที่จะกลับมำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องน ำมำสู่ควำมภักดีได้ สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ณรงค์ คุ้นวำนิช (2560) ศึกษำเรื่อง อิทธิพลของคุณภำพกำร
ให้บริกำร กำรได้รับคุณค่ำเชิงประสบกำรณ์จำกพนักงำนขำย และกำรลดควำม
เสี่ ย ง โ ดยพนั ก ง ำนข ำยที่ มี ต่ อ คว ำมภั กดี ข อง ลู ก ค้ ำ ร้ ำ นข ำยยำ ใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ผลกำรวิจัยพบว่ำ คุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำน
ควำมน่ำเชื่อถือ ด้ำนควำมมั่นใจ และด้ำนกำรเอำใจใส่ มีผลต่อเชิงบวกต่อควำม
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ภักดีของลูกค้ำ ร้ำนขำยยำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในเชิงบวก แล้วยัง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ณัฐิกำนต์ อดิศัยรัตนกุล (2560) ศึกษำเรื่อง ควำม
ภักดีของลูกค้ำต่อผลิตภัณฑ์และบริกำรอินเทอร์เน็ต ประเภท FT Tx ของ
บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ในเขตพื นที่ศูนย์บริกำรลูกค้ำ ทีโอที  สำขำสุ
รำษฎร์ธำนี ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนคุณภำพบริกำรมีควำมสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อควำมภักดีของลูกค้ำต่อผลิตภัณฑ์และบริกำรอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx  
ของบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) ในเขตพื นที่ศูนย์บริกำรลูกค้ำ ทีโอที สำขำสุ
รำษฎร์ธำนี อีกทั งยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ หัทญำ คงปรีพันธ์ (2557) 
ศึกษำเรื่อง คุณภำพกำรให้บริกำรที่ส่งผลต่อควำมภักดีของลูกค้ำเปรียบเทียบ
ระหว่ำงธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) กับธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี ผลกำรวิจัย พบว่ำ  ปัจจัยด้ำนคุณภำพ
บริกำรมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกต่อควำมภักดีที่ลูกค้ำมีต่อธนำคำรกรุงไทยและ
ธนำคำรกรุงเทพ ทั งนี สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กำญจนำ นิกรสังขพินิจ 
(2561) ศึกษำเร่ือง คุณภำพกำรบริกำรที่ส่งผลต่อควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรรถตู้
โดยสำรประจ ำทำง บุรีรัมย์-นครรำชสีมำ  ผลกำรวิจัยพบว่ำ คุณภำพกำร
บริกำรส่งผลเชิงบวกต่อควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรรถตู้โดยสำรประจ ำทำง 
บุรีรัมย์-นครรำชสีมำ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ โสรัจจะรำช เถระพันธ์ 
(2561) ศึกษำเรื่อง คุณภำพกำรบริกำรและกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำรที่ส่งผลต่อควำมไว้วำงใจ ควำมพึงพอใจ และควำมภักดีของผู้มำใช้
บริกำรโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดปทุมธำนี ผลกำรวิจัยพบว่ำ คุณภำพกำร
ให้บริกำรส่งผลเชิงบวกต่อควำมภักดีของผู้ใช้บริกำรโรงพยำบำลเอกชนใน
จังหวัดปทุมธำนี 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย 
 สถำนีบริกำรน  ำมันอิสระควรส ำรวจวิเครำะห์คุณภำพกำรให้บริกำรใน
รูปแบบใหม่ ๆ ของคู่แข่งขันอยู่เสมอ รวมทั งคอยติดตำมลักษณะกำรให้บริกำร
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หรือกำรสื่อสำรของคู่แข่งขันที่มีต่อลูกค้ำ เพื่อน ำมำเปรียบเทียบและน ำมำ
ปรับปรุงพัฒนำคุณภำพบริกำรของสถำนบริกำรน  ำมันอิสระ 
   
 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 1. กำรวิจัยนี เป็นกำรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นลูกค้ำสถำนีบริกำร
น  ำมันอิสระ ในเขตพื นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำเพียงกลุ่มเดียว ควรมีกำร
วิจัยขยำยผลในพื นที่จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อน ำผลกำรวิจัยมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรเพิ่มคุณภำพกำรให้บริกำรของสถำนีบริกำรน  ำมัน 
 2. ควรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นลูกค้ำสถำนีบริกำรน  ำมันขนำดใหญ่ เพื่อน ำผล
ที่ได้จำกกำรวิจัยมำปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์บนสื่อสังคม
ออนไลน์และคุณภำพกำรให้บริกำร  
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพปัญหำกำรบริหำรงำน
บุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร และ 2) เปรียบเทียบสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลใน
สถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน กลุ่มตัวอย่ำงเป็น
ครูในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่  22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 151 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 
แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t (t-test) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบ
ทำงเดียว (One-way ANOVA)  

                                                           
1นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
2สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
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 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ 
เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวม
และรำยด้ำน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ยกเว้นด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลังและกำร
ก ำหนดต ำแหน่ง อยู่ในระดับน้อย และ 2) ครูที่มีระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์
กำรท ำงำนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลใน
สถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 
ไม่แตกต่ำงกัน    
 

ค ำส ำคัญ:  กำรบริหำรงำนบุคคล, สภำพปญัหำกำรบริหำรงำนบุคคล  
 

Abstract 
This research aimed to study and compare the problem of personnel 
administration in school network 22 under Bangkapi district, Bangkok 
Metropolis. The sample of 151 teachers working in school network 22 
under Bangkapi district, Bangkok metropolis in 2019 academic year, were 
categorized according to level of education and work experience. The 
instrument was a questionnaire, querying about problem of personnel 
administration in school. Frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, t-test and One-way ANOVA were employed to 
analyze data.  
The research findings were as follows: 
The lowest level of overall problem of personnel administration in 
school network 22 under Bangkapi district, Bangkok Metropolis, only the 
manpower planning and position determination were at low level, and 
no significant differences among teacher with different levels and 
experiences.  
 

Keywords:  Personnel Administrations, Personnel Administration 
Problems 
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บทน ำ 
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำคนในชำติให้เป็นคนดี     

มีควำมรู้ มีคุณธรรม เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ เป็นเสมือน
เครื่องมือในกำรพัฒนำคนให้รู้เท่ำทันควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรด้ำน
ต่ำงๆ ของโลกยุคโลกำภิวัตน์ มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ของทุกประเทศ รวมทั งประเทศไทยที่ต้องตื่นตัวและเร่งพัฒนำเพื่อให้ทันยุค
สมัย จึงเกิดกระแสผลักดันให้มีกำรปฏิรูปที่ส ำคัญๆ หลำยประกำร ทั งกำร
ปฏิรูประบบรำชกำร ระบบรัฐวิสำหกิจ และกำรปฏิรูปกำรศึกษำ (โสภณ โสมดี 
อ้ำงถึงใน อริสรำ มำตคม, 2561, หน้ำ 35)     

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มำตรำ 39 ก ำหนดให้กระทรวงกระจำยอ ำนำจ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำทั งด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำน
บุคคลและกำรบริหำรทั่วไป ไปยังคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพื นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพื นที่โดยตรง จึงเป็นหน้ำที่ของโรงเรียนที่จะ
บริหำรจัดกำรงำนเหล่ำนี ให้มีประสิทธิภำพ โดยที่กำรบริหำรงำนบุคคลใน
โรงเรียนเป็นภำรกิจส ำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสำมำรถปฏิบัติงำนได้
คล่องตัวมีอิสระภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ โดยค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ  มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและ
ก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ (ส ำนักกำรศึกษำ, หน่วยศึกษำนิเทศก์, 2554, หน้ำ 14) โดยเครือข่ำย
โรงเรยีนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร มีกำรบริหำรงำน
ของโรงเรียนประกอบด้วย 4 ฝ่ำย คือ กำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำร
งบประมำณ กำรบริหำรงำนทั่วไป และกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งกำรบริหำรงำน
ในสถำนศึกษำนั นย่อมประสบปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร ดังนั น กำร
บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำจึงถือเป็นหัวใจส ำคัญที่จะส่งเสริมให้บุคลำกร
ในสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
ได้ แต่อีกนัยหนึ่งกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 
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สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ก็ยังประสบปัญหำอยู่ทั งในเรื่อง
ของอัตรำก ำลังครูที่ไม่เพียงพอ กำรบรรจุและแต่งตั งครูไม่ตรงวิชำเอก ครู
รับภำระงำนมำกเกินไปจนส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน ซึ่งปัญหำเหล่ำนี อำจส่งผล
กระทบต่อขวัญและก ำลังใจ และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ  

จำกปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยมีควำมตระหนักว่ำสภำพปัญหำกำรบริหำรงำน
บุคคลในสถำนศึกษำนั น เป็นเรื่องที่ต้องให้ควำมส ำคัญและมีผลต่อประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำสภำพปัญหำกำร
บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22  สังกัดส ำนักงำนเขตบำง
กะปิ กรุงเทพมหำนคร เพื่อน ำผลกำรศึกษำที่ได้ไปเป็นข้อมูลส ำคัญในกำรวำงแผน
พัฒนำและปรับปรุงสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำย
โรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ให้มีประสิทธิภำพ
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
          1. เพื่อศึกษำสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำเครือข่ำย
โรงเรยีนที่ 22 สังกดัส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร  
          2. เพื่อเปรียบเทียบสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ 
เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
        ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ ครูที่ปฏิบัติกำรสอนในเครือข่ำย
โรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวน 235 คน 

2. กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวิจัยครั งนี  คือ ครูที่ปฏิบัติกำรสอน ในเครือข่ำย
โรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2562 
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จ ำนวน 151 คน โดยใช้กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรเปิดตำรำงของ Cohen 
(Cohen, Manion and Morrison, 2011, p.147) 
 เครื่องมือวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในครั งนี  เป็นแบบสอบถำมสภำพปัญหำกำร
บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำง
กะปิ กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย 2 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ ระดับ
กำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน        
 ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล  ในสถำนศึกษำ 
เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร เป็นค ำถำม
ลักษณะแบบให้เลือกตอบ จ ำนวน 40 ข้อ โดยจะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 
5 ระดับ 

2. หำควำมตรงเชิงเนื อหำ (Content Validity) โดยกำรให้ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนเนื อหำ ด้ำนเทคนิคกำรเขียนวิจัย และด้ำนภำษำ จ ำนวน 5 คน และประเมิน
ควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับเนื อหำและวัตถุประสงค์ น ำค่ำคะแนนของ
ผู้ เชี่ ยวชำญในแต่ ละข้ อมำหำค่ ำดัชนีควำมสอดคล้ อง ( Item-Objective 
Congruency: IOC) พิจำรณำข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC ≥ 0.6 ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ไม่มี
ข้อที่ตัดทิ งหรือปรับปรุง 
 3. วิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) โดยกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ
ของครอนบำค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ .973 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถำมและเก็บคืนด้วยตนเอง ระหว่ำงวันที่ 11-20 
มีนำคม 2563 และรวบรวมแบบสอบถำมที่ได้รับคืนทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100 ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของกำรตอบแบบสอบถำม จำกนั นน ำข้อมูลไปใช้      
ในกำรวิเครำะห์ต่อไป 
  
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปทำงสถิติ โดย
ด ำเนินกำรตำมขั นตอนดังนี   
 1. วิเครำะห์ข้อมูลสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำย
โรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยหำค่ำเฉลี่ย 
(x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เป็นรำยข้อ รำยด้ำน และโดยภำพรวม 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรแปลคะแนนเฉลี่ยตำมแนวคิดของ (Best and Kahn, 
1993) ดังนี  
 ค่ำเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมำยถึง มีปัญหำอยู่ในระดับมำกที่สุด    
 ค่ำเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมำยถึง มีปัญหำอยู่ในระดับมำก    
 ค่ำเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมำยถึง มีปัญหำอยู่ในระดับปำนกลำง    
 ค่ำเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมำยถึง มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย    
 ค่ำเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมำยถึง มีปัญหำอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2. วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของครูที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันต่อ
สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียน ที่ 22 
สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร วิเครำะห์โดยกำรทดสอบค่ำที 
(t-test)    

 3. วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของครูที่มีประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงกันต่อสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำย
โรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร วิเครำะห์โดยใช้ค่ำ
ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One Way Analysis of Variance) 
 
ผลกำรวิจัย 

1. สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 
22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัย พบว่ำ โดยภำพรวม
และรำยด้ำน มีปัญหำอยู่ในระดับน้อยที่สุด ยกเว้นด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลังและ
กำรก ำหนดต ำแหน่ง มีปัญหำ อยู่ในระดับน้อย (ตำรำง 1) 

 

ตำรำง 1  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของสภำพปัญหำกำรบริหำรงำน 
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 บุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22  สังกัดส ำนักงำน 
 เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมและรำยดำ้น  

ปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล ระดับปัญหำ 
x̅ S.D. ระดับ 

1 ด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลงัและ       
กำรก ำหนดต ำแหน่ง 

1.55 .45 น้อย 

2 ด้ำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั ง 1.46 .42 น้อยที่สุด 
3 ด้ำนกำรสง่เสริมประสทิธิภำพ            

ในกำรปฏิบัติงำน   
1.42 .43 น้อยที่สุด 

4 ด้ำนกำรลำและกำรออกจำกรำชกำร 1.41 .42 น้อยที่สุด 
 รวม 1.46 .38 น้อยที่สุด 

 
2. ผลกำรเปรียบเทียบสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ 

เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร สำมำรถสรุป
ผลได้ดังนี  

2.1 ครูที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อสภำพปัญหำกำร
บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำง
กะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน (ตำรำง 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำง 2 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของครูที่มีต่อสภำพปัญหำกำร 
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 บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัด    
 ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

 
2.2 ครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น 

ต่อสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 
สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมและรำยด้ำน       
ไม่แตกต่ำงกัน (ตำรำง 3) 
  
 
 
 
 
 
ตำรำง 3 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของครูที่มีต่อสภำพปัญหำกำร   

ปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล 

ระดับกำรศึกษำ 

ปริญญำตร ี
สูงกว่ำ

ปริญญำตร ี t p 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

1 ด้ำนกำรวำงแผนอตัรำก ำลัง
และกำรก ำหนดต ำแหน่ง 

1.55 .440 1.55 .473 -.040 .969 

2 ด้ำนกำรสรรหำและ 
บรรจุแต่งตั ง 

1.43 .404 1.49 .449 -.823 .412 

3 ด้ำนกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน   

1.40 .398 1.47 .486 -.999 .319 

4 ด้ำนกำรลำและกำรออกจำก
รำชกำร 

1.40 .418 1.40 .427 .095 .924 

รวม 1.45 .357 1.48 .412 -.500 .618 
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            บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัด  
            ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมประสบกำรณ์    
            ในกำรปฏิบัติงำน 

 ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน  

ปัญหำ 
กำรบริหำรงำนบุคคล 

 น้อยกว่ำ 5 ป ี     5-10 ปี        10 ปขีึ นไป F p 

 x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D.   

1. ด้ำนกำรวำงแผน  
   อัตรำก ำลังและ 
   กำรก ำหนดต ำแหน่ง 

1.70 .43 1.57 .46 1.47 .44 2.750 .067 

2. ด้ำนกำรสรรหำและ 
    บรรจุแต่งตั ง 

1.55 .43 1.46 .44 1.41 .40 1.156 .318 

3. ด้ำนกำรส่งเสริม  
   ประสิทธิภำพใน 
   กำรปฏบิัติงำน   

1.51 .41 1.42 .42 1.39 .46 .757 .471 

4. ด้ำนกำรลำและกำร  
   ออกจำกรำชกำร 

1.47 .42 1.46 .43 1.33 .41 1.778 .173 

                รวม 1.56 .37 1.48 .37 1.40 .38 1.857 .160 

 
กำรอภิปรำยผล 
 กำรวิจัยเรื่องสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ 
เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร       
ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่ควรน ำมำอภิปรำยได้ดังต่อไปนี   
 1. สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำย
โรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวม    
มีปัญหำอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั งนี อำจเนื่องมำจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนด้ำนกำรบริหำรบุคคล โดยมีกำรจัดเก็บข้อมูลของ
บุคลำกรในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน เพื่อน ำไปเป็นข้อมูลใน
กำรเสนอขออัตรำก ำลังบุคลำกรได้อย่ำงเหมำะสมตรงตำมที่สถำนศึ กษำ
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ต้องกำร และมีกำรอบรมปฐมนิเทศให้แก่บุคลำกรที่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั งใหม่ 
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำร
สนับสนุนและเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้พัฒนำตนเอง และกำรสร้ำงผลงำนทำง
วิชำกำร เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ นต่อไป จึงท ำให้ครูมีควำมคิดเห็น
ต่อสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล อยู่ในระดับน้อยที่สุด สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ปนิดำ วรรณศิริ (2557, หน้ำ 83) ที่ศึกษำเรื่องปัญหำกำร
บริหำรงำนบุคคลโรงเรียนเลยพิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 19 ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลใน
สถำนศึกษำ โดยภำพรวมมีปัญหำอยู่ในระดับน้อยที่สุด และสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ สุภำภรณ์ หำญณรงชัยกิจ (2560, หน้ำ 138) ที่ศึกษำเรื่อง
กำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ผลกำรวิจัย
พบว่ำ สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ โดยภำพรวมมีปัญหำ
อยู่ในระดับน้อย 

2. ผลกำรเปรียบเทียบสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล             
ในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่  22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน มีประเด็นส ำคัญที่สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลได้ ดังนี  

2.1 ครูที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อสภำพ
ปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่  22          
สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมและรำยด้ำน             
ไม่แตกต่ำงกัน ทั งนี อำจเนื่องมำจำก ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำร
บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ โดยมีกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของบุคลำกร
เพื่อคำดคะเนควำมต้องกำรอัตรำก ำลังไว้ล่วงหน้ำ ท ำให้สำมำรถเสนอขอ
อัตรำก ำลังได้ตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับภำระงำนและอัตรำก ำลังที่มี
อยู่ในสถำนศึกษำ รวมถึงกำรสนับสนุนให้ค ำแนะน ำแก่บุคลำกรที่ขอโอนย้ำยไป
สังกัดอื่น หรือกำรพ้นจำกต ำแหน่งเดิมไปยังต ำแหน่งที่สูงขึ นตำมระเบียบที่
ถูกต้อง ผลกำรวิจัยจึงพบว่ำ ครูที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อ
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สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล  ไม่แตกต่ำงกัน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
จำรุวรรณ นรพรม (2557, หน้ำ 24) ที่ศึกษำเร่ือง กำรศึกษำสภำพ ปัญหำ และ
แนวทำงแก้ปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1 ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ครูที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อสภำพปัญหำกำร
บริหำรงำนบุคคล โดยภำพรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน และสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ พิมลพร พหลยุทธ (2560, หน้ำ 151) ที่ศึกษำเรื่อง ศึกษำปัญหำ
กำรบริหำรงำนบุคคลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูในกลุ่ม 
โรงเรียนอ ำเภอโคกเจริญ สังกัดส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ลพบุรี เขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ครูที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีควำม
คิดเห็นต่อสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล โดยภำพรวมและรำยด้ำน        
ไม่แตกต่ำงกัน  

2.2 ครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน มีควำม
คิดเห็นต่อสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ เครือข่ำย  โรงเรียน
ที่ 22  สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมและรำย
ด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ทั งนี อำจเนื่องมำจำก ผู้บริหำรสถำนศึกษำตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรบริหำรงำนบุคคล เอำใส่ใจดูแลบุคลำกรทุกคนด้วยควำม
จริงใจและเท่ำเทียม จัดให้มีกำรนิเทศกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำ เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สนับสนุนให้บุคลำกรได้พัฒนำตนเองอยู่เสมอ ทั งกำรเข้ำรับกำรอบรม และ
กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ น ผลกำรวิจัยจึงพบว่ำ ครูที่มีประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล ไม่
แตกต่ำงกัน สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภัทรวดี ตรีโอษฐ์ (2559, หน้ำ 154) ที่
ศึกษำเรื่องสภำพ ปัญหำและแนวทำงพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลในโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 21 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ครูที่
มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อสภำพปัญหำกำร
บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ โดยภำพรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน และ
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ มูหัมมัดมูฟตี ดือรำแม (2560, หน้ำ 143) ที่ศึกษำ
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เรื่องสภำพและปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลำ  ผลกำรวิจัยพบว่ำ ครูที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อสภำพปัญหำกำร
บริหำรงำนบุคคลในสถำน โดยภำพรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
         1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวจิัย 

1.1 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล      
ในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร ด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง          
มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ดังนั น ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรมีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
บุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน โดยน ำข้อมูลไปใช้ในกำรจัดท ำแผน
อัตรำก ำลังของบุคลำกรไว้ล่วงหน้ำ เพื่อที่จะสำมำรถเสนอขออัตรำก ำลังของ
บุคลำกรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ จึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่งเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

1.2 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล       
ในสถำนศึกษำ เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร ด้ำนกำรลำและกำรออกจำกรำชกำร มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด ดังนั น 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรจัดท ำคู่มือระเบียบเกี่ยวกับกำรลำ กำรขอโอนย้ำย
ให้แก่บุคลำกรทุกคน และจัดให้มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือสวัสดิกำรและขวัญ
ก ำลังใจแก่บุคลำกรตำมสมควร จึงจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลำและ
กำรออกจำกรำชกำรประสบผลส ำเร็จ 
       2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรท ำกำรศึกษำสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
เครือข่ำยโรงเรียนที่ 22 สังกัดส ำนักงำนเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ในงำน
ด้ำนอื่น ๆ ที่มิใช่กำรบริหำรงำนบุคคล เนื่องจำกกำรวิจัยครั งนี ได้ข้อค้นพบแล้ว
ว่ำมีปัญหำน้อยที่สุด หรือกล่ำวได้อีกนัยหนึ่งว่ำไม่มีปัญหำนั่นเอง เช่น ปัญหำ
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กำรบริหำรงำนวิชำกำร ปัญหำกำรบริหำรงำนทั่วไป และปัญหำกำรบริหำรงำน
งบประมำณ 

2.2 ควรท ำกำรศึกษำและสร้ำงรูปแบบหรือกลยุทธ์กำรบริหำรงำน
บุคคลของสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ เพรำะสถำนศึกษำมีหน้ำที่หลักในกำร
ขับเคลื่อนกำรศึกษำ ดังนั นหำกมีกำรสร้ำงรูปแบบหรือกลยุทธ์กำรบริหำรงำน
บุคคลของสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ กำรศึกษำก็สำมำรถขับเคลื่อนไปสู่ควำม
เป็นเลิศได้ด้วยเช่นกัน 
 

บรรณำนุกรม 
จำรุวรรณ นรพรม. (2558). กำรศึกษำสภำพ ปญัหำ และแนวทำงแก้ปัญหำ 

กำรบริหำรงำนบุคคลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขต
พื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1. วำรสำรชุมชนวิจัย, 
9(1), 21-25. 

ปนิดำ วรรณศิริ. (2557). ปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลโรงเรียนเลยพิทยำคม  
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 19. สำรนพินธ์
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต มหำวทิยำลัยนอร์ทกรุงเทพ. 

พิมลพร พหลยุทธ. (2560). ทิศทำงกำรพัฒนำงำนวิจัยในยุค Thailand 4.0  

ในกำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ คร้ังที่ 9. 
วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 (หน้ำ 145-156). กรุงเทพฯ: โรงพิมพห์้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด มีน เซอร์วิส ซัพพลำย 

ภัทรวดี ตรีโอษฐ์. (2559). สภำพ ปัญหำและแนวทำงพัฒนำกำรบริหำรงำน 
บุคคลในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ 
เขต 21. วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต มหำวทิยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร. 

มูหัมมัดมูฟตี ดือรำแม. (2560). สภำพและปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลของ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ยะลำ. วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์. 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 170 

สุภำภรณ์ หำญณรงชัยกิจ. (2561). กำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำร 
พัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน  

   เขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำชุมพร เขต 1. วิทยำนิพนธ์    
ครุศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี. 

ส ำนักกำรศึกษำ, หน่วยศึกษำนิเทศก์. (2554). แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
คุณภำพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครกำรบริหำรงำนบุคคล. 
กรุงเทพฯ: ส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร 

อริสรำ มำตคม. (2561 มิถุนำยน). กำรศึกษำสภำพ ปัญหำและแนวทำงกำร 
พัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29. วำรสำรรำชธำนีนวัตกรรม
ทำงสังคมศำสตร์, 2(2), 34-45. 

Best, J. W., & Kahn, J. V. (1993). Research in education. Boston :  
           Allyn and Bacon. 
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research  

methods in education (7th ed.). New York: Routledge.  
 

 
 
 

 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัทกับ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ 
Relationship Between Board Characteristics and 
Performance of Listed Firms in Market for 
Alternative Investment (mai). 

 
นิศำนำถ กีรติวศิน 1 

Nisanart Keeratiwasin 
ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย2 

Chaiwuth Tangsomchai 
สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์3 

Suchanphin Suwanaphan 
บทคัดย่อ 

กำรศึกษำนี นี มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
คุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัทกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท            
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น และ Tobin’s Q เป็น
ตัวแทนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท กำรศึกษำครั งนี ใช้ข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2559 และใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยวิธี
ก ำลังสองน้อยที่สุด ผลกำรศึกษำพบว่ำ จ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท สัดส่วน
ของคณะกรรมกำรบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ในขณะที่จ ำนวนครั งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมสัมพันธ์ใน

                                                           
1  นกัศึกษำ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตทำงกำรเงนิ คณะบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
2 อำจำรย์, ผศ.ดร. ภำควิชำกำรเงินและกำรธนำคำร คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ 
3 อำจำรย์, ผศ.ภำควิชำกำรเงินและกำรธนำคำร คณะบริหำรธรุกจิ มหำวทิย 
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ทิศทำงตรงกันข้ำมกันกับอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตรำ
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทั งยังพบว่ำ จ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัทมี
ควำมสัมพันธ์          ในทิศทำงเดียวกันกับอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นจ ำนวนครั งใน       กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท สัดส่วนคณะกรรมกำร
เพศหญิง และสัดส่วนคณะกรรมกำรบริษัทที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกมี
ควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่วัดโดย  
Tobin's Q 

 

ค ำส ำคัญ: คณะกรรมกำรบริษัท, คุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัท        
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

Abstract 
This study investigates the relationship between board 
characteristics and performance of listed firms in Market 
Alternative Investment (mai). The author uses return on assets 
(ROA), return on equity (ROE) and Tobin’s Q as proxies for 
performance. This study uses the data from annual reports of 
public listed firms in Market Alternative Investment (mai) since 
2009 – 2016 and uses ordinary least squares analysis. The findings 
of the study show that proportion of independent board 
members and CEO duality do not affect firm performance, whilst 
the number of board meeting per year is negatively correlated 
with firm performance that measured by return on assets (ROA) 
and return on equity (ROE). The findings of the study also show 
that board size is positively correlated with return on equity (ROE). 
Moreover, the board characteristics such as the number of board 
meeting per year, proportion of women members in the board 
and proportion of board members with doctoral level of 
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education are positively correlated with firm performance that 
measured by Tobin's Q. 

 

Keywords: Board of Directors, Board Characteristics, Firm 
performance 
 
บทน ำ 

จำกวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 สะท้อนให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ นจำกควำมไม่
โปร่งใสของกำรด ำเนินงำนและกำรบิดเบือนข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อผลประโยชน์
ของบุคคลบำงกลุ่ม โดยแสดงให้เห็นถึงควำมล้มเหลวของกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ของบริษัทและจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว กำรก ำกับดูแลกิจกำรจึงมีควำมส ำคัญต่อ
กิจกำรในกำรช่วยลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ ซึ่งจะเป็นสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ       
นักลงทุนและเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและส่งผลต่อกำรสร้ำง
มูลค่ำให้กับกิจกำรและผู้ถือหุ้นในระยะยำว (ศูนย์พัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำร
บริษัทจดทะเบียนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549) 

คณะกรรมกำรบริษัทถือได้ว่ำเป็นหนึ่งในกลไกภำยในที่ส ำคัญของกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร ในกำรควบคุมก ำกับกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร เนื่องจำก
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก ำกับดูแลผลกำรปฏิบัติ งำนของผู้บริหำรได้
โดยตรงและสำมำรถจูงใจและให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหำรเพื่อให้ปฏิบัติงำนตำม
ควำมคำดหวังของผู้ถือหุ้นต้น (ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2542) ดังนั น 
องค์ประกอบด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัทที่ดีย่อมจะ
ส่งผลในด้ำนบวกต่อผลกำรด ำเนินงำนและมูลค่ำของบริษัท โดยศึกษำบริษัทที่
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งได้ออกแบบมำเพื่อใช้เป็นกำรเพิ่ม
แหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก (SME) รวมถึงเป็นกำรเพิ่ม
ควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินให้แก่บริษัทมำกขึ น และรองรับ
ควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจและอัตรำดอกเบี ยที่อำจเกิดขึ นในอนำคต
จำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน อีกทั งยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้บริษัท
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สำมำรถระดมทุนจำกประชำชนได้โดยตรง และบริษัทจะจ่ำยผลตอบแทนให้กับ
ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล และเพื่อเปิดโอกำสให้กิจกำรขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถ
เข้ำตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ได้มีช่องทำงในกำรระดมทุน รวมทั ง
สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรร่วมลงทุน (Venture Capital) เพื่อเพิ่มจ ำนวน
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  (ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 
2558) 

ดังนั น ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจในกำรศึกษำว่ำองค์ประกอบด้ำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทหรือไม่ โดยวิเครำะห์ข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ในปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2559  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัท
กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

กำรทดสอบแบบจ ำลองใช้วิถีกำรถดถอย (Regression Analysis) 
เพื่ออธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรตำม (Dependent variable) ซึ่งเป็น
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทซึ่งวัดโดยอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(ROA) อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และ Tobin’s Q กับตัวแปร
อิสระ (Independent variable) จ ำนวน 6 ตัวแปร คือ จ ำนวนคณะกรรมกำร
บริษัท, สัดส่วนของคณะกรรมกำรอิสระของบริษัท, จ ำนวนครั งในกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรบริษัท, กำรควบรวมต ำแหน่งของผู้จัดกำรใหญ่และประธำน
คณะกรรมกำรในคนเดียวกัน, สัดส่วนคณะกรรมกำรเพศหญิงของบริษัท และ 
สัดส่วนคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก รวมถึงตัวแปรควบคุม
จ ำนวน 4 ตัวแปร คือ อำยุบริษัท ขนำดบริษัท อัตรำส่วนหนี สินต่อทุน และ   
กำรเติบโตของยอดขำย โดยจะน ำไปเปรียบเทียบกับสมมติฐำน ดังต่อไปนี   
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H1 :   จ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด ำเนินงำน 
H2 :   สัดส่วนของคณะกรรมกำรอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำร ด ำเนินงำน 
H3 : จ ำนวนครั งในกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมสัมพันธ์กับ  
         ผลกำรด ำเนินงำน 
H4 : กำรควบรวมต ำแหน่งของผู้จัดกำรใหญ่และประธำนคณะกรรมกำรใน 
         คนเดียวกันมีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด ำเนินงำน 
 
H5 : สัดส่วนของคณะกรรมกำรบริษัทเพศหญิงมีควำมสัมพันธ์กับผลกำร 
         ด ำเนินงำน 
H6 : สัดส่วนคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกมี ควำมสั มพั น ธ์
กับผลกำรด ำเนินงำน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

กำรศึกษำครั งนี ใช้ข้อมูลรำยปีและข้อมูลงบกำรเงินของบริษัทที่         
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปีพ.ศ. 2559 
จ ำนวน 482 ชุดข้อมูล โดยจะไม่รวมถึงบริษัทที่มีลักษณะดังนี  ได้แก่ บริษัทจด
ทะเบียนที่ถูกเพิกถอน, บริษัทที่มีกำรย้ำยออกจำกตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
และบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมธุรกิจกำรเงิน 

 
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ำนมำ ปัจจัยด้ำนคุณลักษณะของ
คณะกรรมกำรบริษัทที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีจ ำนวน 6 ปัจจัย
ดังต่อไปนี  

1. จ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท (BODSIZE) ขนำดของคณะกรรมกำร
ที่เหมำะสมนั นไม่สำมำรถก ำหนดเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้ เนื่องจำกแต่ละบริษัท
ต่ำงมีลักษณะของธุรกิจที่แตกต่ำงกัน หำกขนำดของคณะกรรมกำรใหญ่เกินไป 
จะส่งผลให้กำรตัดสินใจมีควำมล่ำช้ำได้ ส่งผลต่อควำมสูญเสียทำงโอกำสในกำร
ลงทุนของบริษัท ส่วนในกรณีที่ขนำดของคณะกรรมกำรเล็กเกินไป อำจจะท ำ
ให้กำรตัดสินใจนั นไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร (วรกมล เกษมทรัพย์, 2553) 
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2. คณะกรรมกำรอิสระของบริษัท (INDBOD) ถือว่ำเป็นผู้มีหน้ำที่
ตรวจสอบกำรท ำงำนของทีมบริหำรของบริษัท คอยแสดงควำมคิดเห็น
สนับสนุนต่อนโยบำยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือพร้อมที่จะคัดค้ำนเมื่อเห็น
ว่ำบริษัทอำจตัดสินใจผิดพลำด โดยต้องมีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของ
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับกำร
ตัดสินใจของทีมบริหำร มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง (Edem & Noor, 2014, pp. 81-89) 

3. จ ำนวนครั งในกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท (BODMEET) 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 79 ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรต้องมีกำรประชุมอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั งหรือ
อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั ง ดังนั นกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทท ำให้
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเข้ำใจในตัวบริษัทและปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมำกขึ น ท ำให้กำรก ำหนดกลยุทธ์ของบริษัทมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น (วรกมล เกษมทรัพย์, 2553) 

4. กำรควบรวมต ำแหน่งของผู้จัดกำรใหญ่และประธำนคณะกรรมกำร
ในคนเดียวกัน (CEODUAL) งำนศึกษำในอดีตส่วนใหญ่แล้วพบว่ำ บริษัทที่มี 
CEO Duality จะมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับผลกำรด ำเนินงำน 
หรือแสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่ค่อยดี โดยพบว่ำบริษัทที่มี CEO Duality 
นั นจะให้ควำมส ำคัญกับฝ่ำยบริหำรมำกกว่ำที่จะให้ควำมส ำคัญกับส่วนของ
เจ้ำของ (Hanoku Bathula, 2008, p. 41) 

5. คณะกรรมกำรบริษัทเพศหญิง (WOMENBOD) ในช่วงทศวรรษที่
ผ่ำนมำ มีหลำยประเทศที่ได้ออกข้อก ำหนดเกี่ยวกับจ ำนวนหรือสัดส่วนจ ำนวน
คณะกรรมกำรที่เป็นเพศหญิง ดังเช่น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มจ ำนวนคณะกรรมกำรที่เป็นเพศหญิง รวมถึงประเทศสเปนมีกฎหมำยระบุ
สัดส่วนจ ำนวนคณะกรรมกำรที่เป็นเพศหญิงด้วยเช่นกัน โดยระบุว่ำควำม
หลำกหลำยเชิงประชำกร (Demographic Diversity) เพิ่มควำมมีประสิทธิผล
ของคณะกรรมกำรบริษัท และแนะน ำให้บริษัทเพิ่มจ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท
ที่เป็นเพศหญิง (Adams and Ferreira, 2009, pp. 154-171). 
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6. คณะกรรมกำรบริษัทที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก (PHDBOD) 
จำกงำนศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ สมำชิกของคณะกรรมกำรบริษัทที่มีวุฒิกำรศึกษำ
ที่สูงขึ นจะท ำให้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัทมีประสิทธิภำพมำกขึ น 
โดยเฉพำะวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอก เป็นกลุ่มคนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในกำรริเริ่มพัฒนำนโยบำยกำรบริหำรงำน (ธิติมำ สิทธิพงษ์พำณิชย์ , 2013, 
pp. 1763-1777). 

แนวคิดด้ำนผลกำรด ำเนนิงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
 ตัวชี วัดผลกำรด ำเนินงำนที่ผู้ศึกษำน ำมำใช้ ในกำรทดสอบ คือ อัตรำ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) กับ อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของ          
ผู้ถือหุ้น (ROE) โดยเป็นตัวชี วัดทำงบัญชี (Accounting-based Measure)      
ซึ่งเป็นตัวชี วัดที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนจำกในอดีต และ Tobin’s Q ซึ่งเป็น
ตัวชี วัดทำงตลำด (Market-based Measure) 
    1. อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เป็นค่ำที่บ่งบอกถึง
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจำกสินทรัพย์ของบริษัท โดยสินทรัพย์สุทธิ (Total 
Assets) ของบริษัทนั นประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของหนี สิน         
ค่ำ ROA นี ยิ่งสูงยิ่งดี เพรำะแสดงว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรสูงเมื่อ
เทียบกับมูลค่ำสินทรัพย์ที่ลงทุน (ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 
นอกจำกนี ยังมีผู้ให้ค ำนิยำมของ ROA ว่ำ “อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
หมำยถึง กำรวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกิจกำรในกำรใช้สินทรัพย์ซึ่ง
จะสะท้อนในรูปของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม” หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ 
อัตรำควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Earning Power) เป็นอัตรำส่วนที่มี
องค์ประกอบส ำคัญ 2 อัตรำส่วน ดังนี  
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม       =    ก ำไรสุทธิ      X     ขำยสุทธิ 
        (Return on Assets)                     ขำยสุทธิ          สินทรัพย์รวม 

2. อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นอัตรำส่วนที่
แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัท (Profitability ratio) ซึ่ง
เปรียบเทียบกับก ำไรสุทธิ (Net Profit) ต่อทรัพย์สินในส่วนของผู้ถือหุ้น  
(Shareholder’s Equity) เพื่อดูว่ำผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ ำเมื่อ
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เทียบกับเงินที่ ลงทุนไปนั นในอัตรำส่วนเท่ำ ไร หำกมีค่ ำสูง  แสดงถึง
ประสิทธิภำพในกำรท ำก ำไรสูงด้วย (ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558)   
อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น       =        ก ำไรสุทธิ 
           (Return on Equity)                        ส่วนของผู้ถือหุ้น 

3. Tobin’s Q เป็นตัววัดผลกำรด ำเนินงำนที่สะท้อนถึงข้อมูลทำง
กำรเงินซึ่งเป็นข้อมูลในอดีตและมูลค่ำทำงกำรตลำดซึ่งเป็นข้อมูลคำดกำรณ์ใน
มุมมองของนักลงทุนต่ออนำคตของบริษัท หำกค่ำ Tobin’s Q สูง แสดงว่ำ
กลไกกำรก ำกับดูแลกิจกำรมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกฝ่ำยบริหำรสำมำรถ
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น (Adel Azar, 
et al., 2014, pp. 28-34) โดย 
Tobin’s Q  = (Market Value of Equity + Book Value of Debt)    

                       Book Value of Asset 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
จำกกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของคุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัท

กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จำกงำนวิจัย
ของ Hanoku Bathula (2008) ศึกษำเรื่อง Board Characteristics and 
Firm Performance โดยศึกษำข้อมูลในประเทศนิวซีแลนด์ ผู้ศึกษำใช้อัตรำ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เป็นตัววัดผลตอบแทนของบริษัทที่มีกำร
ด ำเนินงำนในช่วงปี ค.ศ.2004-2007 โดยใช้วิธีก ำลังสองน้อยที่สุดทั่วไป (GLS) 
จำกกำรทดสอบแบบจ ำลอง พบว่ำ จ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท CEO Duality 
และจ ำนวนคณะกรรมกำรเพศหญิงมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทแบบมีนัยส ำคัญ ในขณะที่สัดส่วนกำรถือหุ้นของ
คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวนคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
และกำรประชุมประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำง
ตรงกันข้ำมกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทแบบมีนัยส ำคัญ 

ต่อมำ Adel Azar, FaribaHabibi Rad, EhsanBotyari (2014,        
pp. 28-34) ได้ทดสอบควำมสัมพันธ์ของคุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัท
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กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในประเทศ
มำเลเซีย โดยใช้ Tobin’s Q เป็นตัววัดผลตอบแทนของบริษัท ผู้ศึกษำใช้ข้อมูล
ตั งแต่ปี ค.ศ.2007 - 2012 ซึ่งทดสอบสมมติฐำนโดยใช้วิธีก ำลังสองน้อยที่สุด
ทั่วไป (GLS) พบว่ำ จ ำนวนครั งในกำรประชุมประจ ำปขีองคณะกรรมกำรบริษัท 
กำรด ำรงต ำแหน่งของผู้จัดกำรใหญ่ (CEO) และสัดส่วนคณะกรรมกำรที่มีควำม
เชี่ยวชำญ มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
แบบมีนัยส ำคัญ ในขณะที่ Satirenjit Kaur Johl, Shireenjit Kaur, and 
Barry J. Cooper (2015, pp. 239-243) ได้ศึกษำเรื่องควำมสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัทกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในประเทศมำเลเซีย เช่นกัน โดยใช้อัตรำส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป็นตัวแทนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดย
ใช้วิธีก ำลังสองน้อยที่สุด (OLS) และกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ จ ำนวน
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีมี
ควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทแบบมีนัยส ำคัญ 
ส่วนจ ำนวนครั งในกำรประชุมประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมสัมพันธ์
ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกรในกำรวิจัยในครั งนี เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2559 จ ำนวน 482 ชุด
ข้อมูล 
  เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยในครั งนี  ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์กำร
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีก ำลังสองน้อย
ที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ดังนี  
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 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำประกอบไปด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) จำกบริกำรระบบข้อมูลตลำดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART: SET Marketing Analysis and 
Report Tool) และข้อมูลงบกำรเงินจำกฐำนข้อมูลของ Bloomberg  
   กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
  กำรศึกษำครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
คุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัทกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยได้แบ่งส่วนของกำรวิเครำะห์
ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี  

ส่วนที่1 กำรวิ เครำะห์ โดยใช้ข้อมูลรวมทั งหมดเชิงพรรณนำ 
(Descriptive Analysis) ประกอบด้วย  
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1.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละปี 
  สถิติที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเป็นกำรอธิบำยถึงลักษณะเบื องต้น
ของตัวแปร ประกอบด้วย ค่ำสูงสุด (Maximum), ค่ำต่ ำสุด (Minimum), 
ค่ำเฉลี่ย (Mean), มัธยฐำน (Median), ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) ตำมล ำดับ จ ำนวน 482 ชุดข้อมูล สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อพิจำรณำตัวแปรด้ำนคุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัท พบว่ำ 

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีจ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท
โดยเฉลี่ยแต่ละปีเท่ำกับ 9 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

กรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวนร้อยละ 41.11 อีกทั งกลุ่มตัวอย่ำงบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ไม่มีกำรควบรวมต ำแหน่งของผู้จัดกำร
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ใหญ่และประธำนคณะกรรมกำรในคนเดียวกัน เมื่อพิจำรณำสัดส่วน
คณะกรรมกำรเพศหญิงของบริษัทพบว่ำ คณะกรรมกำรส่วนใหญ่ของบริษัท
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรเพศหญิงเป็นจ ำนวนร้อยละ 18.62 รวมถึงเมื่อ
พิจำรณำสัดส่วนของคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกพบว่ำ 
คณะกรรมกำรส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่จบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำเอกเป็นจ ำนวนร้อยละ 10.93  

ส่วนที่  2 กำรทดสอบสมมติฐำน (Hypothesis Testing) 
ประกอบด้วย 
 2.1 กำรวิเครำะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร (Correlation Analysis) 
พบว่ำตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหำ Multicollinearity ในกำรวิเครำะห์
สมกำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

2.2 กำรทดสอบปัญหำที่ เกิดจำกควำมแปรปรวนไม่คงที่
(Heteroscedasticity) ในกำรศึกษำครั งนี จะใช้กำรทดสอบแบบ White Test  

2.3 กำรทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่ำงค่ำควำมคลำดเคลื่อน 
( Autocorrelation)  โ ด ย ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ค รั ง นี จ ะ ใ ช้ ก ำ ร ท ด ส อ บ แ บ บ              
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  

2.4 กำรทดสอบแบบจ ำลองโดยใช้กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอย 
(Regression Analysis) เพื่อทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของ
คณะกรรมกำรบริษัทกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธีก ำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : 
OLS) เพื่อทดสอบสมมติฐำนต่ำงๆที่ได้ก ำหนดไว้ 

 
 
 
 

ผลกำรวิจัย  
 จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล ผลวิจัยปรำกฏ ดังนี   
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ตัวแบบที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของคณะกรรมกำร
บริษัทกับอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)  
Dependent Variable : ROA            

Variables Coefficient t-Statistic Prob. 
BODMEET -0.0156 -4.0937     0.0000*** 
PHDBOD 0.0954 1.6981  0.0901* 
FAGE 0.0012 1.8313  0.0677* 
SGROWTH -0.0018 -1.8494  0.0650* 
R-Square    0.1318                     N = 482 
Adjusted R-Squared    0.1134 
Durbin-Watson stat    1.9632 
F-Statistic    7.1504*** 
หมำยเหตุ :   1. ตัวเลขในวงเล็บ หมำยถึงค่ำ t-Statistic 

2. ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 
  *** ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.01 
  **  ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 
   *   ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.01 

 จำกตัวแบบที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคูณ พบว่ำ        
ค่ำ F-statistic ของแบบจ ำลองนี มีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับควำมเชื่อมั่น         
ที่ร้อยละ 99 โดยค่ำ Adjust R-Squared มีค่ำเท่ำกับ 0.1134 หมำยควำมว่ำ 
ตัวแปรอิสระสำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์กับอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม (ROA) ได้ร้อยละ 11.34 โดยสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ของตัวแปร
อิสระและตัวแปรควบคุมได้ดังนี  
 จ ำนวนครั งในกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท มีควำมสัมพันธ์ใน
ทิศทำงตรงกันข้ำมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม (ROA) ณ ระดับควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 ดังนั น ถ้ำบริษัทนั นๆมีจ ำนวน
ครั งในกำรประชุมประจ ำปีมำกส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีค่ำลดลง 
และสัดส่วนคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก (PHDBOD) มี
ควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับอัตรำผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม ณ ระดับควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 90 ดังนั น ถ้ำบริษัทนั นๆมี
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สัดส่วนคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกมำกจะส่งผลให้ผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทมีค่ำเพิ่มขึ น 

นอกจำกนี พบว่ำมีตัวแปรควบคุมซึ่ งได้แก่ อำยุบริษัท  (FAGE)            
มีควำมสัมพันธ์ ในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับอัตรำ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ในขณะที่อัตรำกำรเติบโตของบริษัท 
(SGROWTH) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่วัดโดยอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 

 

ตัวแบบที่ 2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของคณะกรรมกำร
บริษัทกับอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)  
Dependent Variable : ROE            

Variables Coefficient t-Statistic Prob. 
BODSIZE 0.0261 2.1506   0.0320** 
BODMEET -0.0246 -2.2502    0.0249** 
CEODUAL = 1 -0.1276 -2.8589   0.0044** 
FAGE 0.0050 2.4707   0.0138** 
FSIZE -0.0321 -1.9089  0.0569* 
R-Square    0.0993                     N = 482 
Adjusted R-Squared    0.0801 
Durbin-Watson stat    2.0446 
F-Statistic    5.1906*** 
หมำยเหตุ :   1. ตัวเลขในวงเล็บ หมำยถึงค่ำ t-Statistic 

2. ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 
  *** ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.01 
  **  ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 
   *   ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.01 
 

 จำกตัวแบบที่  2 ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคูณ              
พบว่ำ ค่ำ F-statistic ของแบบจ ำลองนี มีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับควำม
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 โดยค่ำ Adjust R-Squared มีค่ำเท่ำกับ 0.0801 
หมำยควำมว่ำ ตัวแปรอิสระสำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์กับอัตรำผลตอบแทน
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จำกส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ได้ร้อยละ 8.01 โดยสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์
ของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมได้ดังนี  
 จ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติกับอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ณ ระดับ
ควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนั น ถ้ำบริษัทนั นๆมีจ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท
มำก จะส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีค่ำเพิ่มขึ น ในขณะที่จ ำนวนครั ง
ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทและกำรควบรวมต ำแหน่งของผู้จัดกำร
ใหญ่และประธำนคณะกรรมกำรในคนเดียวกันมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำง
เดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ROE) ณ ระดับควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และระดับควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 
ตำมล ำดับ ดังนั น ถ้ำบริษัทนั นๆ มีจ ำนวนครั งในกำรประชุมของคณะกรรมกำร
บริษัทมำกและมีกำรควบรวมต ำแหน่งของผู้จัดกำรใหญ่และประธำน
คณะกรรมกำรในคนเดียวกันจะส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีค่ำลดลง 

นอกจำกนี พบว่ำมีตัวแปรควบคุมซึ่งได้แก่ อำยุบริษัท (FAGE) มี
ควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับอัตรำผลตอบแทน
จำกส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในขณะที่ขนำดของบริษัท (FSIZE) มีควำมสัมพันธ์
ในทิศทำงตรงกันข้ำมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับอัตรำผลตอบแทนจำกส่วน
ของผู้ถอืหุ้น (ROE)   

 
 
 
 
 
 
 
ตัวแบบที่ 3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของคณะกรรมกำร

บริษัทกับ Tobin’s Q  
Dependent Variable : Tobin’s Q          
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Variables Coefficient t-Statistic Prob. 
C 2.4818 3.4019     0.0007*** 
BODMEET 0.1169 2.7550     0.0061*** 
WOMENBOD 1.4220 2.9777     0.0031*** 
PHDBOD 3.5090 3.5378     0.0004*** 
FAGE -0.0392 -4.7517     0.0000*** 
FSIZE -0.1490 -2.8635     0.0044*** 
LEV -0.7592 -6.2767     0.0000*** 
R-Square    0.1784                     N = 482 
Adjusted R-Squared    0.1610 
Durbin-Watson stat    1.8384 
F-Statistic    10.2268*** 
หมำยเหตุ :   1. ตัวเลขในวงเล็บ หมำยถึงค่ำ t-Statistic 

2. ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 
  *** ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.01 
  **  ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 
   *   ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.01 

จำกตัวแบบที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบพหุคูณ พบว่ำ        
ค่ำ F-statistic ของแบบจ ำลองนี มีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 99 โดยค่ำ Adjust R-Squared มีค่ำเท่ำกับ 0.1610 หมำยควำมว่ำ    
ตัวแปรอิสระสำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์กับ Tobin’s Q ได้ร้อยละ 16.10     
โดยสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมได้ดังนี  

จ ำนวนครั ง ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท ,สัดส่วน
คณะกรรมกำรเพศหญิงของบริษัท และสัดส่วนคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
กับ Tobin’s Q ณ ระดับควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 ดังนั น ถ้ำบริษัทนั นๆมี
จ ำนวนครั ง ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษั ทมำก มี สั ดส่ วน
คณะกรรมกำรเพศหญิงของบริษัทมำก และมีสัดส่วนคณะกรรมกำรที่จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอกมำก จะส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีค่ำ
เพิ่มขึ น 
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นอกจำกนี ปัจจัยด้ำนคุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว         
ได้พบว่ำมีตัวแปรควบคุมซึ่งได้แก่ อำยุบริษัท (FAGE) และขนำดของบริษัท 
(FSIZE) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับ 
Tobin’s  
 
กำรอภิปรำยผล  

กำรวิจัยเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะของคณะกรรมกำร
บริษัทกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่ควรน ำมำอภิปรำย  โดยสำมำรถสรุปโดยน ำไป
เปรียบเทียบกับสมมติฐำน ดังต่อไปนี   

สมมติฐำนที่  1 พบว่ำ จ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท (BODSIZE)          
มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนผู้ถือหุ้น 
(ROE) ดังนั น ถ้ำบริษัทนั นๆ มีฯไกรรมกำรบริษัทจ ำนวนมำก           จะส่งผล
ให้อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่ำลดลง 

สมมติฐำนที่ 2 พบว่ำ สัดส่วนของคณะกรรมกำรอิสระ ( INDBOD)      
ไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

สมมติฐำนที่ 3 พบว่ำ จ ำนวนครั งในกำรประชุมของคณะกรรมกำร
บริษัท (BODMEET) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
กับ Tobin’s Q ในขณะที่จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 
(BODMEET) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับ
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนผู้ถือ
หุ้น (ROE) ดังนั น ถ้ำบริษัทนั นๆ มีจ ำนวนครั งในกำรประชุมของคณะกรรมกำร
บริษัทมำก จะส่งให้ Tobin’s Q มีค่ำเพิ่มขึ น ในขณะที่ถ้ำบริษัทนั นๆ มีจ ำนวน
ครั งในกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทมำกจะส่งผลอัตรำผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) และอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่ำลดลง 

สมมติฐำนที่ 4 พบว่ำ กำรควบรวมต ำแหน่งของผู้จัดกำรใหญ่และ
ประธำนคณะกรรมกำรในคนเดียวกัน (CEODUAL) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำง
ตรงกันข้ำมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนผู้ถือหุ้น 
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(ROE) ดังนั น ถ้ำบริษัทนั นๆ มีกำรควบรวมต ำแหน่งของผู้จัดกำรใหญ่และ
ประธำนคณะกรรมกำรในคนเดียวกัน จะส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนผู้
ถือหุ้น (ROE) มีค่ำลดลง 

สมมติฐำนที่ 5 พบว่ำ สัดส่วนของคณะกรรมกำรบริษัทเพศหญิง 
(WOMENBOD) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับ 
Tobin’s Q ดังนั น ถ้ำบริษัทนั นๆ มีสัดส่วนของคณะกรรมกำรบริษัทเพศหญิง
มำก จะส่งผลให้ Tobin’s Q มีค่ำเพิ่มขึ น 

สมมติฐำนที่ 6 พบว่ำ สัดส่วนของคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำเอก (PHDBOD) มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติกับอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และ Tobin’s Q ดังนั น ถ้ำ
บริษัทนั นๆมีสัดส่วนของคณะกรรมกำรที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกมำก 
จะส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และ Tobin’s Q มีค่ำ
เพิ่มขึ น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 นักลงทุนสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวิเครำะห์ปัจจัยพื นฐำนที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะของคณะกรรมกำรบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  เพื่อใช้
พยำกรณ์ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
เลือกลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  
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กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
เพื่อกำรข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ : 
กรณีศึกษำหมู่บ้ำนลำนดอกไม้ จังหวดั
ก ำแพงเพชร 
Quality Development of One Tambon  
One Product for Intellectual Property 
Registration: A Case Study of Landokmai 
Village in Kamphaeng Phet Province  
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บทคัดย่อ  
 กำรวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำข้อมูลพื นฐำนวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำหนึ่ง
ต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และเพื่อศึกษำกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำนลำนดอกไม้ จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อกำรขึ นทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำเอกสำร กำรสัมภำษณ์เชิงลึก

                                                           
1อำจำรย์, สำขำนิติศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
2อำจำรย์, สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 
3อำจำรย,์ สำขำกำรพัฒนำสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 
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และกำรสนทนำกลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ สมำชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบล
ห นึ่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ผู้ น ำ ชุ ม ช น  แ ล ะ ตั ว แ ท น ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ  
ผลกำรศึกษำพบว่ำ สินค้ำของกลุ่มมีคุณภำพดีและเป็นที่ยอมรับของผู้ซื อ แต่มี
ปัญหำ คือ ไม่สำมำรถควบคุมปริมำณและมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำได้ เพรำะต้อง
ขึ นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรผลิตของสมำชิกกลุ่ม กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำของ
กลุ่มมำจำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ภำคเอกชนและหน่วยงำนภำครัฐ กลุ่มได้สร้ำงตรำสินค้ำและด ำเนินกำรจดทะเบียน
ชื่อทำงกำรค้ำ คือ “ประภำรวี” ท ำให้กลุ่มได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำม
หลำกหลำยมำกขึ น สินค้ำของกลุ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้ำรำยใหม่ทั งในและ
ต่ำงประเทศมำกขึ นส่งผลให้กลุ่มมีรำยได้เพิ่มขึ น  
 
ค ำส ำคัญ: สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , กำรพัฒนำคุณภำพ, กำรขึ น
ทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 
Abstract 
This research aims to; study based data and analyze the quality of One 
Tambon One Product and study a qualitative development of the 
product for intellectual property registration. Data were collected by 
document study, in-depth interview, and focus group discussion. 
Sampling were the members of the One Tambon One Product, head 
of community, and relevant government agencies. The findings showed 
that the group’s products were good quality and were accepted by 
consumers. They could not; however, conduct production volume and 
its standard which depended on a capability of production of the 
members. Product’s quality development has been increased through 
self-learning of the members; also it was supported by both private 
sector and government agencies. The group members created the logo 
and trade name “Praparevee” which motivated them on diverse 
products. Products; therefore, were more well-known of new 
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consumers both in domestic and international market and impacted 
on higher income of the members.    
 
Keywords: One Tambon One Product, Quality Development, 
Intellectual Property Registration 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 12 เน้นเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี มุ่งพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเมื่อพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำรำย
ภำค เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยอย่ำงทั่วถึง ภำคเหนือถูก
ก ำหนดให้เป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง โดยจะต้องพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวให้มีคุณภำพและควำมยั่งยืน มีธุรกิจบริกำรต่อเนื่องกับกำรท่องเที่ยว 
บริกำร สุขภำพ และกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำน รวมทั งผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ที่
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง (ส ำนักงำนจังหวัดก ำแพงเพชร, 2560, หน้ำ 97) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทุนทำงวัฒนธรรม (Cultural capital)       
และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สำมำรถน ำมำเป็นทุนส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ           
เชิงสร้ำงสรรค์ โดยในแต่ละชุมชนท้องถิ่นมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยและ      
มีเอกลักษณ์เฉพำะของตนเอง ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐของไทยได้มีกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชำชนสร้ำงสรรค์สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลติภัณฑ์ขึ นบนหลักกำร
พื นฐำนส ำคัญ 3 ประกำร คือ 1) ภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่สำกล 2) กำรพึ่งตนเอง 
และ 3) กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ (ส ำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมพัฒนำชุมชน , 2546, หน้ำ 5) ส่งผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจคือ หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท ำให้คนในชุมชน
ท้องถิ่นมีรำยได้เพิ่มมำกขึ นจำกกำรขำยสินค้ำ ในขณะเดียวกันยังส่งผลด้ำน
สังคมคือ ท ำให้เกิดกำรรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อผลิตสินค้ำหนึ่ง
ต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีขึ นผ่ำน
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กระบวนกำรกำรท ำงำนร่วมกัน กำรผลิตสินค้ำหนึ่งผลิตหนึ่งต ำบลยังเป็นกำร
ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย 
 หมู่บ้ำนลำนดอกไม้ ต ำบลลำนดอกไม้ตก อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก ำแพงเพชร เป็นชุมชนหนึ่งที่ใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรผลิต
สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ำประดิษฐ์จำกเปลือกข้ำวโพด โดย
ภำยในชุมชนมีกำรส่งเสริมให้ชำวบ้ำนปลูกข้ำวโพดเพื่อน ำมำจ ำหน่ำยให้กับ
ชำวบ้ำนทั งที่เป็นวัยแรงงำนและวัยผู้สูงอำยุ ในกำรน ำเอำเปลือกข้ำวโพดมำ
สร้ำงสรรค์เป็นชิ นผลงำนที่มีมูลค่ำ อำทิ กระทง บุหงำร ำไป นำฬิกำ กรอบรูป
แขวนผนัง ซึ่งเป็นสินค้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพำะเจำะจง อีกทั งในปัจจุบัน กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หมู่บ้ำนลำนดอกไม้ได้มีกำรพัฒนำสินค้ำ
ให้มีควำมหลำกหลำยและเพิ่มมูลค่ำมำกยิ่งขึ น เช่น ชุดแต่งงำนจำกเปลือก
ข้ำวโพด 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรขึ นทะเบียนทรัพย์สินทำง
ปัญญำของสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย หำกแต่กำรขึ นทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นสิทธิตำมกฎหมำยซึ่งได้มีกำรก ำหนดขึ นอันเกี่ยวด้วย
ผลผลิตจำกปัญญำมนุษย์ (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2560, หน้ำ 8) จึงช่วยให้ผู้ที่
คิดค้นผลงำนได้รับควำมเป็นธรรม หำกมีผู้ประกอบกำรรำยอื่นต้องกำรน ำไปใช้
ต้องมีกำรขออนุญำตและจ่ำยค่ำผลงำนให้แก่ผู้คิดค้น ในขณะเดียวกันก็ช่วย
คุ้มครองสิทธิให้แก่เจ้ำของผลงำนที่เป็นผู้คิดและกลั่นกรองออกมำจนเป็ น
ผลงำนที่หลำยคนต้องกำรจำกกำรบันทึกและน ำขึ นทะเบียนในระบบเพื่อเป็น
หลักฐำนยืนยันว่ำใครคือเจ้ำของผลงำนตัวจริงท ำให้ไม่ถูกขโมยควำมคิดไปอย่ำง
ง่ำยดำย นอกจำกนั น กำรขึ นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญหำยังช่วยให้เจ้ำของ
ผลงำนมีแรงและก ำลังใจในกำรท ำงำนและผลิตผลงำนที่มีคุณค่ำ ออกมำอีก 
นอกจำกนั น สินค้ำหนึ่งผลิตหนึ่งต ำบลยังสำมำรถพิจำรณำในฐำนะที่เป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรมของชุมชนได้อีกด้วย ดังนั น กำรศึกษำวิจัยนี คณะผู้วิจัยจึง
ต้องกำรศึกษำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งผลิตหนึ่งต ำบล
ของหมู่บ้ำนลำนดอกไม้ อันจะน ำไปสู่กำรขึ นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำต่อไป 
 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564  197 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษำข้อมูลและวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำนลำนดอกไม้ จังหวัดก ำแพงเพชร  
 2. เพื่อศึกษำกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
หมู่บ้ำนลำนดอกไม้ จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อกำรขึ นทะเบียนทรัพย์สินทำง
ปัญญำ  
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. สมำชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หมู่บ้ำนลำน
ดอกไม้ 
 2. ผู้น ำชุมชนหมู่บ้ำนลำนดอกไม้  
 3. เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลลำนดอกไม้ตก 

กำรศกึษำข้อมูล
พื นฐำนที่

เกี่ยวขอ้งกับกำร
พัฒนำคุณภำพ 
สินค้ำหนึ่งต ำบล
หนึ่งผลติภัณฑ์ 

 

กำรพัฒนำ 
คุณภำพสินค้ำ 

หนึ่งต ำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

กำรข้ึนทะเบียนทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  

 

คุณภำพสินค้ำ 
หนึ่งต ำบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

กำรวเิครำะห์
คุณภำพสินค้ำ
หนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
กำรวิจัยนี เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 

กำรศึกษำเอกสำร กำรสนทนำกลุ่มย่อย และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 กำรวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั นตอน ดังนี  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูลและวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำนลำนดอกไม้ จังหวัดก ำแพงเพชร 
 ขั นตอนนี ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่ง
ต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สมำชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ผู้น ำชุมชน ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 
10 คน ได้แก่ สมำชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 6 คน 
ผู้น ำชุมชน 2 คน ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรศึกษำ ได้แก่ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่มย่อย โดยใช้กำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ด้วยกำรวิเครำะห์เนื อหำ (Content Analysis) กำร
เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลแบ่งเป็น 5 ขั นตอน ได้แก่ 
 1. กำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำเอกสำร ได้แก่ ต ำรำ เอกสำร 
วำรสำร บทควำม รำยงำน ทฤษฎี แนวคิด งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื อหำ
ครอบคลุมเก่ียวกับกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 2. กำรพัฒนำกรอบแนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์เชิงลึกที่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย โดยผ่ำนประเมินเครื่องมือจำกผู้เชี่ยวชำญ
จ ำนวน 3 ท่ำน 
 3. กำรจัดท ำหนังสือนัดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อขอควำม
อนุเครำะห์เข้ำสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพ
สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และด ำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึกในประเด็น
ทรัพยำกร กำรรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิต
สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 4. กำรจัดท ำหนังสือนัดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อขอควำม
อนุเครำะห์ร่วมกำรสนทนำกลุ่มร่วมกับผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
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พัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำหนึ่ง
ต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำนลำนดอกไม้  
 5. กำรสรุปผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่มย่อยเพื่อ
สำมำรถน ำไปเป็นข้อมูลพื นฐำนส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อกำรขึ นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำนลำนดอกไม้ จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อกำรขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ  
  ในขั นตอนนี ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ
หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สมำชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ผู้น ำชุมชน ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่ำง จ ำนวน 10 คน ได้แก่ สมำชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 6 คน ผู้น ำชุมชน 2 คน ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน    
2 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ กำรสนทนำกลุ่มย่อย โดยใช้กำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ด้วยกำรวิเครำะห์เนื อหำ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งเป็น 2 ขั นตอน ได้แก่  
 1. กำรน ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกขั นตอนที่  1 มำก ำหนดกิจกรรมและ
กำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
 2. กำรประเมินคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดย
กำรระดมสมองและกำรสนทนำกลุ่มย่อยของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง  
  ขั้นตอนที่ 3 ศึกษำกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ สินค้ำหนึ่ง
ต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำนลำนดอกไม้ จังหวัดก ำแพงเพชร  
  ในขั นตอนนี ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรขึ นทะเบียนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สมำชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่ง
ต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้น ำชุมชน ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ โดยผู้วิจัยได้ก ำหนด
กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 10 คน ประกอบด้วย สมำชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 6 คน ผู้น ำชุมชน 2 คน ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ
จ ำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ กำรสนทนำกลุ่มย่อย โดยใช้
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ด้วยกำรวิเครำะห์เนื อหำ กำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ขั นตอน ได้แก่  
 1. กำรท ำตรำสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำ 
 2. กำรเสนอขึ นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 3. กำรสรุปผลกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
กำรขึ นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยกำรสนทนำกลุ่มย่อย  
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรศึกษำวิจัยครั งนี  ผู้ วิจัยใช้กำรวิ เครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
โดยใช้กำรวิเครำะห์เนื อหำ เพื่ออธิบำยสิ่งที่ศึกษำให้เชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน
ระหว่ำงแนวคิดและปรำกฏกำรณ์ เพื่อกำรจัดจ ำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 
กำรตีควำมในมิติต่ำงๆ และกำรน ำไปสู่ข้อสรุปของกำรศึกษำ 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

ข้อมูลพื้นฐำนและกำรวิเครำะห์คุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำนลำนดอกไม้ จังหวัดก ำแพงเพชร  

พื นที่ของหมู่บ้ำนลำนดอกไม้เป็นพื นที่รำบลุ่มริมแม่น  ำ ประชำกรส่วน
ใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ท ำไร่มันส ำปะหลัง ไร่ข้ำวโพด หลังจำกเก็บ
ข้ำวโพดส่งขำยต้องมีกำรแกะเปลือกออกทิ ง คนในชุมชนเห็นว่ำน่ำจะน ำเปลือก
ข้ำวโพดมำประดิษฐ์เป็นสินค้ำเพื่อสร้ำงรำยได้อีกทำง จึงเกิดกำรรวมตัวกันของ
กลุ่มแม่บ้ำนหลำยๆ จ ำนวนหลำยกลุ่ม ในกำรประดิษฐ์กระทงจำกเปลือก
ข้ำวโพด ต่อมำประธำนกลุ่มและสมำชิกกลุ่มอีกประมำณ 9 คน เห็นว่ำเปลือก
ข้ำวโพดน่ำจะน ำมำประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ได้หลำกหลำยรูปแบบเพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ช่องทำงทำงกำรตลำดและเพิ่มรำยได้ให้มำกขึ น โดยมีกำรทดลองน ำเปลือก
ข้ำวโพดมำท ำเป็นของประดับตกแต่ง ของช ำร่วย ของที่ระลึก เช่น บุหงำร ำไป 
กรอบรูป นำฬิกำ ดอกไม้ โคมไฟ ปลำคำร์ฟ เรือสุพรรณหงส์ สร้อยคอ และ
พัฒนำลวดลำยรูปแบบกระทงให้มีควำมแตกต่ำงจำกเดิม ซึ่งกลุ่มได้น ำสินค้ำ
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บำงส่วนไปจัดแสดงสินค้ำในงำนต่ำงๆ ทั งในประเทศและต่ำงประเทศ จึงท ำให้
สินค้ำได้รับควำมนิยมท ำรำยได้เป็นที่รู้จัก  

 

 
 

รูปที่ 2 สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ บ้ำนลำนดอกไม้ 
ในเวลำต่อมำ คนในชุมชนส่วนใหญ่ได้เริ่มหันมำปลูกข้ำวโพดเพิ่มมำก

ขึ น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน ำเปลือกข้ำวโพดมำประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน ส่วนฝักข้ำวโพดส่งขำยเป็นอำหำรสัตว์ ทั งนี  แต่เดิมเปลือกข้ำวโพดที่
น ำมำใช้ท ำผลิตภัณฑ์เป็นเปลือกข้ำวโพดจำกพันธุ์ที่ไม่ทนทำน สมำชิกกลุ่มจึง
ได้ร่วมกันหำพันธุ์ข้ำวโพดที่มีเปลือกแข็งแรงทนทำนมีกำรทดลองปลูกข้ำวโพด 
เริ่มแรกพันธุ์ที่ทำงกลุ่มใช้สร้ำงผลิตภัณฑ์ คือ เปลือกข้ำวโพดพันธุ์ 984 ระยะ
ต่อมำใช้เปลือกข้ำวโพดพันธุ์ 339 และในปัจจุบันนี ใช้เปลือกข้ำวโพดพันธ์ 777 
เนื่องจำกเปลือกข้ำวโพดพันธุ์นี  มีลักษณะผิวขำว เงำมัน สวยงำม ซึ่งท ำให้
ผลิตภัณฑ์มีควำมน่ำสนใจมำกขึ น และท ำให้กลุ่มมีรำยได้หลักจำกกำรขำย 
บุหงำร ำไปและชิ นส่วนกระทงเปลือกข้ำวโพด รำยได้เฉลี่ย 5,600 - 8,000 บำท 
ต่อคนต่อเดือน 

จำกกำรประเมินคุณภำพสินค้ำ พบว่ำ สินค้ำของกลุ่มมีคุณภำพดีและ
เป็นที่ยอมรับของตลำด แต่กำรผลิตสินค้ำเป็นงำนที่ถูกผลิตจำกสมำชิกที่ส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ท ำให้บำงครั งกำรควบคุมมำตรฐำนของสินค้ำท ำได้ยำก เช่น 
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ขนำด สีสัน ปริมำณกำรผลิตซึ่งขึ นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรผลิตของแต่ละ
บุคคล ในขณะเดียวกันปัญหำกำรผลิตสินค้ำของกลุ่มคือ กำรถูกลอกเลียน
รูปแบบสินค้ำ โดยมีชุมชนหลำยพื นที่ในหลำยจังหวัด เช่น พระนครศรีอยุธยำ 
ปทุมธำนี เริ่มผลิตกระทงจำกเปลือกข้ำวโพดที่มีลักษณะรูปทรงและสีสันที่
คล้ำยคลึงกัน 
 กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำนลำน
ดอกไม้ จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ  
 จำกกำรด ำเนินงำนวิจัยพบว่ำกลุ่มมีกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ ดังนี  
 1) กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของกลุ่ม   

บทบำทของผู้น ำกลุ่มพยำยำมพัฒนำสินค้ำให้มีรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเปิด
ตลำดสินค้ำ ที่มำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลด้วยตนเอง เช่น จำกเว็บไซต์ แล้ว
น ำมำทดลองผลิตสินค้ำ ซึ่งต้องอำศัยกำรลองผิดลองถูกในกำรปรับปรุงกำรผลิต
ให้สำมำรถท ำได้ง่ำย เช่น กำรประดิษฐ์ตุ๊กตำเริงระบ ำที่ต้องทดลองใช้วัสดุที่
แตกต่ำงกันในกำรท ำโครงสร้ำง จำกเดิมที่ใช้ไม้แล้วประสบปัญหำไม่สำมำรถดัด
ให้มีรูปร่ำงตำมที่ต้องกำรได้ จึงเปลี่ยนมำใช้วัสดุจำกเหล็กเส้นเล็กที่มำดัดได้ง่ำย
และมีควำมคงทนมำกกว่ำ 
 2) กำรหนุนเสริมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงำนภำคเอกชน  
 ผู้รับซื อสินค้ำของกลุ่มเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำในเรื่องกำรออกแบบสินค้ำ เช่น 
ขนำดสินค้ำควรมีขนำดเล็ก กะทัดรัดเพื่อให้สำมำรถน ำไปบรรจุภัณฑ์เป็นของที่
ระลึกและน ำไปจ ำหน่ำยให้กับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ซึ่งสำมำรถน ำกลับไป
ได้ง่ำยและสะดวกต่อกำรเดินทำง  

หน่วยงำนของภำครัฐ 
หน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำของ

กลุ่ม ได้แก ่
 (1) อุตสำหกรรมจังหวัด มีบทบำทในกำรเปิดช่องทำงทำงกำรค้ำให้กับกลุ่ม 
ทั งตลำดภำยในประเทศ เช่น กำรตั งร้ำนแสดงสินค้ำของกรมอุตสำหกรรม และ
ตลำดต่ำงประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ ลำว (เวียงจันทน์) จีน (สิบสองปันนำ) 
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 (2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีบทบำทในกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำของกลุ่ม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงำน ท ำให้สินค้ำเป็น
ที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย 
 ( 3 )  ห น่ ว ย ง ำ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  ไ ด้ แ ก่  ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ม หิ ด ล  แ ล ะ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีบทบำทในกำรผลิตสินค้ำโดยกำรใช้วัสดุให้คุ้มค่ำ 
ในขณะที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
มีบทบำทในกำรรับสินค้ำของกลุ่มไปจ ำหน่ำยให้กับนักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย รวมถึงกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพำะในเรื่องสีสันของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องออกแบบให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ซื อที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นมำก
ขึ น เช่น กำรใช้สีโทนอ่อนแทนที่กำรใช้โทนสีที่ฉูดฉำด 

(4) พำณิชย์จังหวัดก ำแพงเพชร มีบทบำทในกำรให้ควำมรู้กำรสร้ำง
ตรำสินค้ำของกลุ่ ม เพื่ อให้สินค้ำ เป็นที่ จดจ ำ ของผู้ ซื อสินค้ำ  ทั งนี  ใน
กระบวนกำรวิจัย คณะผู้วิจัยได้ท ำหน้ำที่ในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญ
ของกำรมีตรำสินค้ ำที่ มีผลต่อกำรได้ รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย              
โดยคณะผู้วิจัยได้ร่วมกับสมำชิกกลุ่มพัฒนำตรำสินค้ำของกลุ่มภำยใต้ชื่อ 
“ประภำรวี” (Pawaravee) และพำณิชย์จังหวัดเป็นให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั นตอน
กำรจดทะเบียนตรำสินค้ำ 
 ผลของกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
หมู่บ้ำนลำนดอกไม้ จังหวัดก ำแพงเพชร เพื่อกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำง
ปัญญำ  
 กำรมีตรำสินค้ำ “ประภำรวี” ส่งผลท ำให้สินค้ำเป็นที่รู้จักของผู้ซื อ
มำกขึ น เพรำะตรำสินค้ำเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ซื อสำมำรถรับรู้
เก่ียวกับสินค้ำว่ำ ภำยใต้ตรำสินค้ำนี เป็นสินค้ำที่มีเอกลักษณ์ เป็นสินค้ำที่ ได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมีควำมแปลกใหม่ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกสินค้ำของ
กลุ่มอื่น สำมำรถจ ำหน่ำยได้ทั งในและต่ำงประเทศ ส่งผลท ำให้กลุ่มมีรำยได้เพิ่ม
มำกขึ น ในขณะเดียวกัน กำรมีตรำสินค้ำยังส่งท ำให้ผู้ผลิตรำยอื่นไม่สำมำรถใช้
ชื่อตรำสินค้ำ “ประภำรวี” ได้ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงชื่อเฉพำะให้กับสินค้ำของกลุ่ม 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 204 

มำกไปกว่ำนั น กำรมีตรำสินค้ำยังสำมำรถน ำไปสู่กำรจดทะเบียนเครื่องหมำย
กำรค้ำ และ/หรือกำรขึ นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำต่อไปได้ในอนำคต 
 ทั งนี  กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำของกลุ่มที่ประสบควำมส ำเร็จนั น เป็น
ผลมำจำกกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีองค์ควำมรู้ที่แตกต่ำง
หลำกหลำยท ำให้กลุ่มสำมำรถพัฒนำศักยภำพได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งหำกกลุ่มผู้ผลิต
สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อื่นต้องกำรจะพัฒนำคุณภำพสินค้ำของตนเอง 
จึงควรให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกองค์กร/หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรดึงเอำทรัพยำกรของแต่ละหน่วยงำนมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
กำรอภิปรำยผล 
  กำรผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ บ้ำนลำนดอกไม้ ต ำบลลำน
ดอกไม้ตก อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร พบว่ำ ผลิตภัณฑ์ที่
ประดิษฐ์จำกเปลือกข้ำวโพดมีคุณภำพดีและเป็นที่ยอมรับของตลำด แต่กำร
ผลิตสินค้ำเป็นงำนที่ถูกผลิตจำกสมำชิกที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ท ำให้บำงครั ง
กำรควบคุมมำตรฐำนของสินค้ำท ำได้ยำก เช่น ขนำด สีสัน ปริมำณกำรผลิตซึ่ง
ขึ นอยู่กับควำมสำมำรถ ศักยภำพ ควำมรู้ควำมเข้ำใจและภำวะทำงจิตใจที่
ส่งผลต่อกำรผลิตของแต่ละบุคคล ในกำรศึกษำของพำขวัญ ทองรักษ์ และคณะ 
(2560) ที่พบว่ำสมำชิกในชุมชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรผลิตและควบคุม
คุณภำพผลิตภัณฑ์ ซึ่งหำกต้องกำรผลิตจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์จ ำเป็นจะต้อง
ผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน ในขณะเดียวกันปัญหำกำรผลิตสินค้ำของกลุ่มคือ 
กำรถูกคัดลอกสินค้ำจำกแหล่งผลิตอื่น กล่ำวคือ มีชุมชนหลำยพื นที่ในหลำย
จังหวัด เช่น พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี เริ่มผลิตกระทงจำกเปลือกข้ำวโพด
จ ำหน่ำยเช่นเดียวกัน และในงำนศึกษำของกรรณิกำร์ สำยเทพ และพิชญำ เพิ่ม
ไทย (2560) ที่พบว่ำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ อ ำเภอแม่ทะ จังหวัด
ล ำปำง มีปัญหำในกำรก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำและกำรควบคุมระบบกำรผลิตให้
มีควำมสม่ ำเสมอ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีควำมเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์อีก
หลำยกลุ่มท ำให้เกิดกำรแข่งขันที่สูง ซึ่งกลุ่มควรต้องได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำร
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จดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเพื่อป้องกันกำรท ำซ  ำและกำรลอกเลียนแบบ (ทิชำกร 
เกสรบัว, 2556)  
 ควำมส ำเร็จของกลุ่มผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ บ้ำน      
ลำนดอกไม้ เป็นผลมำจำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมี
บทบำทของผู้น ำกลุ่ม และกำรได้รับกำรหนุนเสริมของหน่วยงำนต่ำงๆ อัน
ประกอบด้วยหน่วยงำนภำคเอกชน และหน่วยงำนภำครัฐทั งองค์กรรำชกำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำบันกำรศึกษำ เช่นเดียวกับงำนศึกษำของ 
อภิชำติ ใจอำรีย์ (2559) ซึ่งพบว่ำควำมส ำเร็จของกำรกำรจัดกำรป่ำชมุชนอย่ำง
ยั่งยืนมีปัจจัยมำจำกกำรที่ชุมชนมีบทบำทหลักโดยกำรมีผู้น ำที่มีศักยภำพและ
กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในชุมชน ประกอบกับกำรได้รับกำรสนับสนุนและกำร
ยอมรับจำกหน่วยงำนภำยนอก และวีระพล ทองมำ และคณะ (2557) ซึ่งพบว่ำ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำงๆ ของชุมชนให้เป็นผลผลิต OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชนนั นไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ถ้ำขำดซึ่ง
ควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับทั งภำยในและภำยนอกชุมชน โดย
ต้องเปิดโอกำสให้สมำชิกกลุ่มได้มีอิสระในกำรตัดสินใจและด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ ภำยใต้บทบำทและภำระหน้ำที่ของตนเองหรือหน่วยงำนและประสำน
สัมพันธ์เอื อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 กำรมีตรำสินค้ำ “ประภำรวี” ส่งผลท ำให้สินค้ำของกลุ่มเป็นที่รู้จักของ
ผู้ซื อมำกขึ น เพรำะตรำสินค้ำเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ซื อสำมำรถ
รับรู้เกี่ยวกับสินค้ำว่ำ ภำยใต้ตรำสินค้ำนี เป็นสินค้ำที่มีเอกลักษณ์ เป็นสินค้ำที่
ถูกพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมีควำมแปลกใหม่ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกสินค้ำของกลุ่ม
อื่น สอดคล้องกับข้อเสนอของ Duncan (2002) ที่ระบุว่ำ กำรที่ผู้ผลิตแสดง
ตรำสินค้ำท ำให้ผู้บริโภคจดจ ำผลิตภัณฑ์ และสำมำรถแยกแยะควำมแตกต่ำง
จำกผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งให้กับผู้บริโภค นอกจำกนี  กำรมีตรำสินค้ำยังส่งท ำให้
ผู้ผลิตรำยอื่นไม่สำมำรถใช้ชื่อตรำสินค้ำ “ประภำรวี” ได้ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงชื่อ
เฉพำะให้กับสินค้ำของกลุ่มมำกไปกว่ำนั น กำรมีตรำสินค้ำยังสำมำรถน ำไปสู่
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ และกำรขึ นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
ต่อไปได้ในอนำคต Keller (2003) ยังเสนอว่ำประโยชน์ของตรำสินค้ำ เป็นสิ่งที่
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มีควำมส ำคัญและเป็นประโยชน์ทั งต่อผู้ผลิตสินค้ำและผู้ซื อ กล่ำวคือ หำก
ผู้ผลิตมีตรำสินค้ำที่ได้รับกำรจดทะเบียนตรำสินค้ำจะมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครอง
ตำมกฎหมำย (Legal Protection) ส ำหรับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษ
ต่ำงๆ ของสินค้ำ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นท ำกำรลอกเลียนแบบหรือน ำเอำตรำสินค้ำไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญำตได้ ทั งนี ตรำสินค้ำเปรียบก็เสมือนสัญญำที่ผู้ผลิตมอบแก่ผู้
ซื อ ท ำให้ผู้ซื อมีควำมมั่นใจที่จะเลือกซื อหรือใช้ตรำสินค้ำใดสินค้ำหนึ่งมำกขึ น 
เนื่องจำกตรำสินค้ำเป็นสิ่งที่ระบุถึงแหล่งผลิตของสินค้ำ คุณภำพของสินค้ำ 
ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่ำงๆ จำกผู้ผลิตสินค้ำ นอกจำกนี  เมื่อผู้ซื อเกิดควำม
ชื่นชอบในตรำสินค้ำก็จะพัฒนำเป็นควำมผูกพันและควำมภักดีต่อสินค้ำได้ ใน
ที่สุด ส่งผลให้ผู้ซื อตัดสินใจซื อสินค้ำนั นได้รวดเร็วยิ่งขึ น 
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
1. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสินค้ำควรพัฒนำศักยภำพของ

ผู้น ำกลุ่มและสมำชิกกลุ่ม บนพื นฐำนของควำมต้องกำรที่แท้จริงของกลุ่ม 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทำงกำรตลำดโดยกระบวนกำรสร้ำง

สื่อออนไลน์เพื่อประชำสัมพันธ์สินค้ำเป็นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ  
3. กลุ่มผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ควรสร้ำงเครือข่ำยควำม

ร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ มำช่วยหนุนเสริมกำรพัฒนำสินค้ำของตนเอง 
4. กลุ่ มผลิตสินค้ำหนึ่ งต ำบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ควรตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของกำรคุ้มครองผลิตภัณฑ์และท ำให้เกิดกำรผลักดันให้จดทะเบียน
เครื่องหมำยกำรค้ำ และ/หรือกำรขึ นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษำเก่ียวกับกำรวำงแผนกระบวนกำรผลิตสินค้ำ ตั งแต่ต้นน  ำ 

กลำงน  ำ ปลำยน  ำ 
2. ควรศึกษำเกี่ยวกับกำรสร้ำงผู้ผลิตรุ่นใหม่ (Start Up) ทดแทน    

เพื่อท ำให้มีสินค้ำอย่ำงต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืนให้กับท้องถ่ิน 
บรรณำนุกรม 
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กำรบัญชีส ำหรับธุรกิจชุมชนต ำบลออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัด
เชียงใหม่   
The Accounting for community business in ONTAI, San 
Kamphaeng District Chiang Mai Province 

 
วำริพิณ  มงคลสมัย1 

Varipin Mongkolsamai 
 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำบริบทกำรท ำบัญชี และเพื่อ

ศึกษำควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมด้ำนกำรบัญชีของธุรกิจชุมชนต ำบลออนใต้ 
อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง  เครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่ำควำมถี่ และค่ำร้อยละ ขณะที่ T-test ถูกใช้ในกำรเปรียบเทียบ
ค่ำเฉลี่ยของควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมบัญชี 

ผลกำรวิจัยพบว่ำชุมชนใช้สมุดที่เป็นกระดำษเปล่ำ ในกำรบันทึกบัญชี
ท ำให้ชุมชนต้องเขียนวันที่ รำยกำร และจ ำนวนเงินรำยรับและรำยจ่ำยด้วย
ตัวเองทุกวันและทุกรำยกำร แต่บำงรำยก็ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป excel ในกำร
สรุปรำยรับและรำยจ่ำย นอกจำกนี ผลกำรเปรียบเทียบควำมรู้ก่อนและหลังกำร
อบรมกำรท ำบัญชีมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงว่ำกำรให้กำรอบรมกำรท ำบัญชี ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ด้ำน
บัญชีเพิ่มขึ น อีกทั งงำนวิจัยนี เป็นกำรยืนยันว่ำกำรท ำบัญชีเป็นเครื่องมือที่
ส ำคัญในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน 

 
ค ำส ำคัญ:  กำรบัญชี, ชุมชนออนใต้ 

 

                                                           
1 รองศำสตรำจำรย์, ดร. สำขำกำรบัญช ีคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
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Abstract  
This research aimed to study; 1) the accounting of the community 
business in Ontai San Kamphaeng District Chiang Mai, 2) the 
knowledge before and after accounting training. The sample group 
by purposive sampling was using. The method included the test 
of the before and the after training.  Data analysis was done by 
using frequency, percentage, and T-test.  The results showed that 
the accounting of the Ontai community business had limited 
knowledge about accounting. Some people wrote the transaction 
date and the amount of income and expenses by hand in a blank 
sheet of paper for every item. There was a small number of the 
business owners used the excel program to summarize income 
and expenses. After the training, the business owners showed an 
increase in their knowledge in accounting at a statistically 
significant (p<0.05). Moreover, this research revealed that the 
accounting was an important tool for operational control.  
 
Keywords:  Accounting, Ontai Community 

 

บทน ำ 
  “ชุมชนออนใต้” เป็นชุมชนที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช เสด็จพระรำชด ำเนินเยี่ยมรำษฎรในพื นที่ถึง 9 ครั ง โดยทรงมี
พระรำชกระแสรับสั่งให้พิจำรณำด ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำห้วยลำน อ่ำง
เก็บน  ำดอยโตน และอ่ำงเก็บน  ำห้วยไร่ เพื่อส่งน  ำให้กับกิจกรรมพัฒนำด้ำน
ป่ำไม้ ด้ำนประมง และด้ำนเกษตรกรรมของรำษฎร เพื่อพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน
แห่งนี จำกที่แห้งแล้งมำเป็นพื นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่ำไม้กลำยเป็นต้นน  ำที่
ส ำคัญในกำรท ำเกษตรของชำวบ้ำน นอกจำกจะเป็นเส้นเลือดของชำวออน
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ใต้แล้วยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ซึ ่งประโยชน์สุขเหล่ำนี  มำจำกน  ำ
พระทัยที่ทรงห่วงใยประชำชนอันนับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่ สุด
มิได้ ขณะที ่ “หมู ่บ้ำนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์” (Creative Industry 
Village : CIV) เป็นหมู่บ้ำนที่มีกำรน ำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิตมำผนวกกับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งชุมชนออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 
1 ใน 9 ชุมชนจำกทั่วภูมิภำคของไทยที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นชุมชนน ำ
ร่อง เนื่องจำกชุมชนออนใต้เป็นเมืองเก่ำที่ชำวบ้ำนทั ง 11 หมู่บ้ำน มีน  ำใจ
และมีวิถีชีวิตแบบ “บ้ำนจุ้ม เมืองเย็น” หรือบ้ำนที่อุดมสมบูรณ์ ท ำให้ต ำบล
ออนใต้มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเข้ำมำเยี่ยมเยือน (MGR Online, 2562) ซึ่ง
หมู่บ้ำนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์มีควำมแตกต่ำงจำกโครงกำร “หนึ่งต ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์” ตำมที่ “หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” มุ่งเน้นผลิตสินค้ำและ
น ำออกไปจ ำหน่ำยที่ไกลบ้ำน แต่“หมู่บ้ำนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์” มุ่งเน้น
ผลิตสินค้ำและน ำออกจ ำหน่ำยในชุมชนของหมู่บ้ำน โดยดึงให้นักท่องเที่ยว
เข้ำมำเที่ยวในหมู่บ้ำน ท ำให้ชุมชนไม่ต้องออกจำกบ้ำน และสำมำรถใช้ชีวิต
ตำมวิถีดั งเดิม (ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ , 2560) 

กำรวิจัยนี เป็นกำรศึกษำบริบทกำรท ำบัญชีและศึกษำควำมรู้ก่อน
และหลังกำรอบรมเพื่อพัฒนำกำรท ำบัญชีส ำหรับธุรกิจของชุมชนต ำบลออน
ใต้ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีข้อมูลที่ส ำคัญในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ หำกชุมชน
ด ำเนินธุรกิจในชุมชนของหมู่บ้ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะท ำให้ชุมชนเกิด
แรงจูงใจในกำรใช้ชีวิตอยู่ใกล้บ้ำน โดยงำนวิจัยนี จะใช้องค์ควำมรู้ที่มีอยู่เดิม
ของธุรกิจชุมชนต ำบลออนใต้บูรณำกำรกับองค์ควำมรู้สำกลด้ำนกำรบัญชี
ของธุรกิจชุมชนต ำบลออนใต้ แม้จะมีกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับอ ำเภอสัน
ก ำแพงอยู่บ้ำง อำทิ กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรถนนคนเดินสันก ำแพงที่มี
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบำลสันก ำแพง 
(รัชนี  เสำร์แก้ว, 2557, หน้ำ 49) แต่ในมิติด้ำนกำรบัญชีแทบไม่มี แต่ก็ถือ
ว่ำเป็นสิ ่งส ำคัญอย่ำงมำก เพรำะข้อมูลทำงบัญชีสำมำรถน ำมำใช้ในกำร
ควบคุมรำยรับและรำยจ่ำยและใช้ในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ เพื่อ เป็นกำร
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สร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจอย่ำงสร้ำงสรรค์บนฐำนอัตลักษณ์และทุนทำง
วัฒนธรรมของธุรกิจชุมชน  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
กำรวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำประกอบด้วย 
  1. เพื่อศึกษำบริบทกำรท ำบัญชีส ำหรับธุรกิจชุมชนต ำบลออนใต้ 
อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่   
 2. เพื่อศึกษำควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมกำรท ำบัญชีของชุมชน
ต ำบลออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
           งำนวิจัยเรื่อง กำรบัญชีส ำหรับธุรกิจชุมชนต ำบลออนใต้ อ ำเภอ
ส ันก ำแพง  จ ังหว ัด เช ีย ง ใหม ่ เป ็นกำรว ิจ ัยแบบผสมผสำน  (Mixed 
Methods Research) ด ำเนินกำรวิจัย ผ่ำนกำรศึกษำในประชำกรและกลุ่ม
ตัวอย่ำง โดยประชำกร คือ ชุมชนต ำบลออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ จ ำนวน 5,366 คน (เทศบำลต ำบลออนใต้ , 2562) ใช้วิธีกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบเจำะจง โดยกลุ่มตัวอย่ำงหรือผู้ให้ข้อมูล คือ ชุมชนต ำบลออน
ใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย จ ำนวน 
10 คน  

1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบทดสอบ 
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้  
    2.1 ศึกษำบริบทเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของธุรกิจชุมชนต ำบล

ออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำรลงพื  นที่และบันทึก
ภำคสนำม 

    2.2 จัดท ำแบบทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับควำมรู้ด้ำนบัญชี
ของชุมชนต ำบลออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่  

    2.3 เก็บข้อมูลและจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนบัญชีแก่ชุมชนต ำบล
ออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
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3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิจัยนี  แบ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็น 2 
ส่วน ดังนี  

    3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ โดยวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้
จำกกำรลงพื นที่และบันทึกภำคสนำม จะใช้กำรจดบันทึกกำรสนทนำกับ
ชุมชนต ำบลออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ ่งบันทึกเป็น
แหล่งข้อมูลที่ส ำคัญที่สุด กำรจดบันทึกข้อมูลจะแยกส่วนที่เป็นข้อมูลกับ
ส่วนที่เป็นควำมเห็นของผู้วิจัย น ำข้อมูลมำสรุปเป็นข้อสรุปย่อยๆ แล้วน ำ
ข้อสรุปเหล่ำนั นมำเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เป็นบทสรุปซึ่งจะตอบปัญหำของ
กำรวิจัย (สุภำงค์ จันทวำนิช, 2559, หน้ำ 2) คือ บริบทด้ำนกำรบัญชีของ
ชุมชนต ำบลออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่ำงไร  

    3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ จะวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำก
แบบทดสอบ โดยใช้สถิติ ได้แก่ กำรค ำนวณหำค่ำร้อยละ และค่ำควำมถี่ 
อีกทั งใช้สถิติ T-test ในกำรทดสอบควำมแตกต่ำงหรือเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย
ของควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมบัญชี  

 
ผลกำรวิจัย 
      ผลกำรวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บริบทด้ำนกำรท ำ
บัญชีของชุมชนต ำบลออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนที่ 
2 ควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมด้ำนกำรท ำบัญชีของชุมชนต ำบลออนใต้ 
อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี  
  ส่วนที ่ 1 บริบทด้ำนกำรบัญชีของชุมชน ต ำบลออนใต้ อ ำ เภอสัน
ก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทีมวิจัยสอบถำมเจ้ำของธุรกิจในต ำบลออนใต้ว่ำ กำรบัญชีหมำยถึง
อะไร ข้อดี และข้อเสียของกำรบันทึกบัญชีมีอะไรบ้ำง กำรบันทึกบัญชีใน
ปัจจุบันเป็นอย่ำงไร ค ำตอบที่เกี่ยวข้องโดยสรุป มีดังนี   
  1. เจ้ำของธุรกิจในต ำบลออนใต้ ให้ทัศนคติต่อค ำว่ำกำรบัญชี ไว้ดังนี  
“กำรบัญชี หมำยถึง กำรท ำบันทึกรำยกำรใช้จ่ำย เพื ่อให้ทรำบถึงผล
ประกอบกำรธุรกิจและผลก ำไร ค่ำวัสดุ วัตถุดิบต่ำง ๆ” อีกทั งเจ้ำของธุรกิจ
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หลำยคนบอกว่ำ “กำรบัญชี คือ ควำมจ ำเกี่ยวกับรำยรับ รำยจ่ำยของแต่
ละวัน” นอกจำกนี เจ้ำของธุรกิจบำงคนบอกว่ำ “กำรบัญชีเกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมระเบียบ” 
  2. เจ้ำของธุรกิจในต ำบลออนใต้ ให้ทัศนคติเกี่ยวกับข้อดีของกำร
บันทึกบัญชี ดังนี  “ท ำให้รู้ถึงผลประกอบกำร ต้นทุน ก ำไร ยอดรำยรับ -
รำยจ่ำย” บำงคนบอกว่ำ  “ท ำให้ได้ทรำบควำมเคลื ่อนไหวของเงินใน
กระเป๋ำ ช่วยเตือนควำมจ ำ กันลืม จ่ำยไปจะได้รู ้ อีกทั งท ำให้กำรเงินมี
ระบบ” 
  3. เจ้ำของธุรกิจในต ำบลออนใต้ ให้ทัศนคติเกี่ยวกับข้อเสียของกำร
บันทึกบัญชี คือ “เป็นกำรเสียเวลำ” 
  4. บริบทกำรบันทึกบัญชีของเจ้ำของธุรกิจในต ำบลออนใต้ ได้แก่ กำร
น ำสมุดบัญชีที่ใช้บันทึกแยกรำยรับและรำยจ่ำย แต่เป็นสมุดที่เป็นกระดำษ
เปล่ำ ผู ้บันทึกบัญชีต้องเขียนวันที่ รำยกำร และจ ำนวนเงินรำยรับและ
รำยจ่ำย ด้วยตัวเองทุกวันและทุกรำยกำร บำงรำยมีกำรจัดท ำสรุปรำยรับ
และรำยจ่ำย โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป excel  
  ส่วนที่ 2 ควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมด้ำนกำรบัญชีของชุมชนต ำบล
ออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ 
         ผู ้ตอบแบบทดสอบเป็นเจ้ำของธุรกิจ ในต ำบลออนใต้ ที่
สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ แสดงในตำรำง
ที่ 1 ดังนี  
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ตำรำงที่ 1 อำยุของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 

อำยุ  จ ำนวน (คน) ร้อยละ  
น้อยกว่ำ 36 ป ี 2 20.0 

36 – 45 ป ี 1 10.0 
46 – 55 ป ี 1 10.0 
56 – 65 ป ี 4 40.0 
66 ปี ขึ นไป 2 20.0 

รวม 10 100.0 
  
 ตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นอำยุของผู้ตอบ พบว่ำผู้ตอบแบบทดสอบ
ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 56 – 65 ปี มีจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ล ำดับ
รองลงมำได้แก่ผู้ที่มีอำยุน้อยกว่ำ 36 ปี และผู้ที่มีอำยุ 66 ปี ขึ นไป มีจ ำนวนเท่ำ 
ๆ กัน คือ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส ำหรับผู้ตอบแบบทดสอบที่มีอำยุ 36 
– 45 ปี และอำยุ 56 – 65 ปี มีจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน คือ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
10  
 

ตำรำงที่ 2 เพศของผู้ตอบแบบทดสอบ 
 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ  
หญิง 6 60.0 
ชำย 4 40.0 
รวม 10 100.0 

 
 ตำรำงที่ 2 แสดงให้เห็นเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
ส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำมที่เป็นเพศชำยมีจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
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 2. กำรทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมด้ำนกำรบัญชี 
         ผลกำรทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมด้ำนกำรบัญชี 
แสดงในตำรำงที่ 3 ดังนี  

ตำรำงที่ 3 กำรทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมด้ำนกำรบัญช ี
 
 Paired Differences t df Sig. 

Mean SD Std. 
Error 
Mean 

Pair 1 
 after-
before 

.90 1.20 .38 2.38 9 .04 

* มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ตำรำงที่ 3 แสดงให้เห็นผลกำรทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมด้ำนกำร
บัญชี พบว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนและหลังอบรม มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ำกำรให้กำรอบรมด้ำนกำรบัญชี 
ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีเพิ่มขึ น 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
      งำนวิจัยเรื่อง กำรบัญชีส ำหรับธุรกิจชุมชนต ำบลออนใต้ อ ำเภอสัน
ก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีสรุปผลกำรวิจัย ดังนี   
      1. บริบทกำรท ำบัญชีส ำหรับธุรกิจชุมชนต ำบลออนใต้ อ ำเภอสัน
ก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ เจ้ำของธุรกิจในต ำบลออนใต้ มีกำรท ำบัญชีโดย
กำรน ำสมุดบัญชีที่ใช้บันทึกแยกรำยรับและรำยจ่ำย แต่เป็นสมุดที่เป็นกระดำษ
เปล่ำ ผู้บันทึกบัญชีต้องเขียนวันที่ รำยกำร และจ ำนวนเงินรำยรับและรำยจ่ำย 
ด้วยตัวเองทุกวันและทุกรำยกำร บำงรำยมีกำรจัดท ำสรุปรำยรับและรำยจ่ำย 
โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป excel นอกจำกนี เจ้ำของธุรกิจในต ำบลออนใต้ ให้
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ทัศนคติเกี่ยวกับข้อดีของกำรบันทึกบัญชี คือ ท ำให้รู้ถึงผลประกอบกำร ต้นทุน 
ก ำไร ยอดรำยรับ-รำยจ่ำย บำงคนบอกว่ำ ท ำให้ได้ทรำบควำมเคลื่อนไหวของ
เงินในกระเป๋ำ ช่วยเตือนควำมจ ำ กันลืม จ่ำยไปจะได้รู้ อีกทั งท ำให้กำรเงินมี
ระบบ แต่ทัศนคติเกี่ยวกับข้อเสียของกำรบันทึกบัญชี คือ เป็นกำรเสียเวลำ 
          2. ควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมกำรท ำบัญชีของชุมชนต ำบลออนใต้ 
อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนและ
หลังอบรม มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ำ
กำรให้กำรอบรมด้ำนกำรบัญชี ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ด้ำนกำรบัญชี
เพิ่มขึ น 

กำรอภิปรำยผล 
 กำรจัดท ำบัญชีเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงยุ่งยำก แต่ส ำคัญ เพรำะข้อมูลทำง
บัญชีจะช่วยให้เจ้ำของธุรกิจทรำบฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ 
โดยเจ้ำของธุรกิจในต ำบลออนใต้มีควำมเห็นว่ำกำรบันทึกบัญชี ท ำให้ทรำบท ำ
ให้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบกำร รำยได้ ต้นทุน และก ำไร ซึ่งสอดคล้อง
กับงำนวิจัยของจิระ ประสพธรรม (2562) ที่พบว่ำกำรบันทึกบัญชีท ำให้ทรำบ
ยอดขำยที่ชัดเจน นอกจำกนี ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของลักษณ์ประไพ มหำ
นำม และบุษบำ อำรีย์ (2558) และงำนวิจัยของวำริพิณ มงคลสมัย และมำนพ 
ชุ่มอุ่น (2561) ที่พบว่ำกำรบันทึกบัญชีมีประโยชน์ท ำให้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ
ก ำไรและขำดทุน ส ำหรับผลกำรศึกษำควำมรู้ด้ำนบัญชีของชุมชนต ำบลออนใต้ 
อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังกำร
อบรมด้ำนกำรบัญชี สูงกว่ำคะแนนสอบก่อนกำรอบรมด้ำนกำรบัญชี แสดงให้
เห็นว่ำกำรอบรมท ำให้ควำมรู้ของชุมชนต ำบลออนใต้ อ ำเภอสันก ำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ น สอดคล้องกับงำนวิจัยของกิรณำ ยี่สุ่นแซม (2561) ที่
พบว่ำหลังจำกอบรมด้ำนกำรบัญชีท ำให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงินเพิ่มสูงขึ น นอกจำกนี วัชรินทร์ อรรคศรีวร และ 
ยุทธนำ พรรคอนันต์ (2562) และพิมพ์พิศำ วรรณวิจิตร และปวีนำ กองจันทร์ 
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(2560) พบว่ำ กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำบัญชีมีผลต่อกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรบัญชี  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ตำมที่กำรท ำบัญชีเป็นเครื่องมือที่
ส ำคัญในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรพัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรท ำบัญชี ให้กับธุรกิจชุมชนทั่วประเทศไทย 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยต่อไป กำรพัฒนำระบบบัญชีของชุมชน 
นักวิจัยควรศึกษำข้อมูลเดิมที่ชุมชนมีอยู่ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบัญชี
ร่วมกับชุมชนต่อไป 
 
บรรณำนุกรม 
กิรณำ ยี่สุ่นแซม. (2561). กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน 

โดยกำรประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจัดกำรขยะ 
ต ำบลริมเหนือ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วำรสำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏล ำปำง, 7(1), 14-27. 

จิระ ประสพธรรม. (2562). กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรตลำดเพื่อสร้ำงควำมได้ 
เปรียบทำงกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
จังหวัดก ำแพงเพชรและจังหวัดตำก. วำรสำรพิกุล, 17(2), 340-
348.  

เทศบำลต ำบลออนใต้. (2562). ข้อมูลและสภำพทั่วไป . สืบค้น ณ วันที่ 3 
สิงหำคม 2562. https://www.go.th/ข้อมูลและสภำพทั่วไป. 

เทศบำลต ำบลออนใต้. (2562). Guide Book ออนใต้. สืบค้น ณ วันที่ 13 
พฤศจิกำยน 2562. https://www.ontai.go.th/guide-book-ออนใต้ 

ประชำชำติธุรกิจออนไลน์. (2560). "ออนใต้" น ำร่องหมู่บ้ำน CIV จำก OEM สู่
แบรนด์ปลำ 3 ตัว. สบืค้น ณ วนัที่ 11 กันยำยน 2560. 
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=148
9309836. 

วา
รส
าร
พกุิ
ล

https://www./
https://www./
https://www/
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489309836
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489309836


วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564  219 

พิมพ์พิศำ วรรณวิจิตร และปวีนำ กองจันทร์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรจัดท ำบัญชขีองกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตใน
จังหวัดมหำสำรคำม. Veridian E-Journal, Silpakorn 
University  (ฉบับภำษำไทย), 10(1), 1926-1942.  

รัชนี เสำร์แก้ว. (2557).  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรถนนคนเดินสันก ำแพงที่
มีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบำลสัน
ก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่. สืบคน้ ณ วันที่ 21 เมษำยน 2563. 
http://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN. 
asp?PJID=RDG57N0009. 

ลักษณประไพ มหำนำม และบุษบำ อำรีย์. (2558). ปัญหำในกำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในเขต
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วำรสำรมหำวิทยำลัยพำยัพ, 25(1), 
41-62.   

วำริพิณ มงคลสมัย และมำนพ ชุ่มอุ่น. (2561). กำรสร้ำงตรำสินค้ำและกำร
พัฒนำบัญชีต้นทุนของชนเผ่ำม้ง. วำรสำรบัณฑิตวิจัย, 9(2), 201-
214. 

วัชรินทร์ อรรคศรีวร และยุทธนำ พรรคอนันต์. (2562). กำรพัฒนำเอกสำร
คู่มือกำรจัดบัญชีของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กำรผลิตประมงและเกษตร
อินทรีย์ บนพื นฐำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกกรณีศึกษำ กลุ่ม
วิ ส ำหกิ จชุ มชนจั งหวั ดจั นทบุ รี และจั งหวั ดตรำด .  วำรสำร
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี, 8(1), 
55-66.    

สุภำงค์ จันทวำนิช. (2559). กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ. 
  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
MGR Online. (2562). เปิด “9 ชุมชนน ำร่อง ท่องหมู่บำ้นอุตสำหกรรม 
  สร้ำงสรรค์”. สืบค้น ณ วันที่ 3 สิงหำคม 2562.  
  ttps://mgronline.com/ travel/detail/9600000023398. 
 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วา
รส
าร
พกุิ
ล



 

กำรศึกษำสภำพ ปัญหำ ควำมต้องกำร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรของชุมชนในพ้ืนที่บริกำร
วิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
Study of Conditions, Problems, Needs and Factors 
Related to Traffic Accident Prevention of 
Community in Academic Service Areas of 
Kamphaeng Phet Rajabhat University 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สุภำสพงษ์ รูท้ ำนอง1  

Suphatphong Ruthamnong  
โอกำมำ จ่ำแกะ2 
 Okama Jakae 

 
บทคัดย่อ 
 อุบัติเหตุจรำจรเป็นปัญหำส ำคัญของจังหวัดก ำแพงเพชรและตำก กำร
วิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพ ปัญหำ ควำมต้องกำร และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรของชุมชน ในพื นที่บริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 8 พื นที่ ได้แก่ ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ระหำน 
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สระแก้ว โป่งน  ำร้อน ท่ำขุนรำม คีรีรำษฏร์ และวังหิน โดย
กระบวนกำรศึกษำเอกสำร กำรจัดสนทนำกลุ่ม และกำรสัมภำษณ์ ผล
กำรศึกษำ พบว่ำ แต่ละพื นที่มีปัญหำแตกต่ำงกันออกไป โดยช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
มีอุบัติเหตุจรำจรเกิดขึ น 2,618 เหตุ ผู้เสียชีวิต 60 รำย กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร
ส่วนใหญ่เกิดในจุดอันตรำย กำรศึกษำสภำพปัญหำด้ำนกำรก ำหนดจุดอันตรำย 
                                                           
1ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, ดร. สำขำภูมิสำรสนเทศ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยั
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พบว่ำ ประชำชนในพื นที่ทรำบต ำแหน่งจุดอันตรำย แต่ผู้สัญจรที่มำจำกต่ำงถิ่น
นั นไม่ทรำบ กำรวิเครำะห์จุดอันตรำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ยังไม่มีกำรวิเครำะห์จำก
หน่วยงำนที่เชี่ยวชำญ กำรแก้ไขจุดอันตรำย พบว่ำ ส่วนใหญ่มีป้ำยเตือน มีกำร
ปรับปรุงถนน แต่มีปัญหำด้ำนงบประมำณไม่เพียงพอ และกำรสร้ำงควำม
ตระหนักและควำมรู้ควำมเข้ำใจ พบว่ำ มีปัญหำด้ำนกำรขำดวินัยทำงจรำจร 
กำรศึกษำควำมต้องกำรกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร พบว่ำ ต้องกำรให้มีกำร
ตรวจสอบและก ำหนดจุดอันตรำย กำรสร้ำงฐำนข้อมูลหรือแผนที่จุดอันตรำย 
และกำรจัดกำรเพื่อลดควำมอันตรำย กำรศึกษำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันอุบัติเหตุจรำจร พบว่ำ ปัจจัยส ำคัญคือบุคลำกร งบประมำณ และ
เครื่องมือ มีไม่เพียงพอ 

 
ค ำส ำคัญ:  อุบัติเหตุจรำจร, จุดอันตรำย, มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร, 
กำรศึกษำปัญหำ 
 

Abstract 
A traffic accident is important problem in Kamphaeng Phet and Tak 
provinces. The objective of this research was to study the conditions, 
problems, needs and factors related to traffic accidents prevention of 
the community in Kamphaeng Phet Rajabhat University academic 
service areas of 8 areas, namely Khlong Lan Phatthana, Rahan, Thung 
Pho Talay, Sa Kaeo, Pong Nam Ron, Tha Khun Ram, Khirirat and Wang 
Hin sub distrcts by using literature review, group discussion and 
interview. The results of the study were found that each area has 
different problems. In the past 5 years, there were 2,618 traffic 
accidents, 60 deaths, most traffic accidents occurred at hazardous 
points. The study of the problems in hazardous points found that 
people in the area knew the location of the hazardous points but 
the passers from other area doesn't know. The hazardous point’s 
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analysis found that most points not been performed by specialized 
agencies. The solving of hazardous points found that most of them 
have warning signs, road improvements, but not had enough budgets 
to solve the problems. The raising awareness and understanding, 
found that there was a lack of traffic discipline. The study of the 
needs for traffic accident prevention found that the need to inspect 
and determine hazards, creating a database or hazard point map, 
and management to reduce hazards. The study of factors related to 
the prevention of traffic accidents, found that the important factors 
were insufficient of personnel, budget and tools.  
 
Keywords: Traffic accident, Hazardous points, Kamphaeng Phet 
Rajabhat University, Problem study. 
 
บทน ำ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นให้โอกำส
ทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน สร้ำงศักยภำพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญำ พัฒนำ
ท้องถิ่ น  ผลิตก ำลั งคนที่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีคุณธรรม ในปี  
พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ก ำหนดเขตพื นที่บริกำรของ
มหำวิทยำลัย จ ำนวนทั งหมด 8 แห่ง คือ ต ำบลท่ำขุนรำม ต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล และต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร ต ำบลระหำน อ ำเภอ 
บึงสำมัคคี ต ำบลคลองลำนพัฒนำ และต ำบลโป่งน  ำร้อน อ ำเภอคลองลำน 
จังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ จังหวัดตำก และต ำบล 
วังหิน อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก ซึ่งทั ง 8 พื นที่ มีควำมต้องกำรองค์ควำมรู้
เพื่อน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำที่หลำกหลำย และหนึ่งในปัญหำส ำคัญ คือด้ำนกำร
ป้องกันด้ำนอุบัติเหตุจรำจร (มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร, 2562) 
 อุบัติเหตุจรำจรเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ นขณะขับขี่ยำนพำหนะทำงบก 
โดยที่ผู้ขับขี่ไม่คำดคิดมำก่อน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ 
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พิกำร เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหำย กำรจรำจรบนถนนนับได้ว่ำเป็นระบบ
อย่ำงหนึ่งที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่มีปฏิกิริยำโต้ตอบซึ่งกันและกัน 
3 ปัจจัย คือ คน รถ และถนนและสิ่งแวดล้อม จำกกำรศึกษำของสถำบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย พบว่ำ ปัจจัยด้ำนคน เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
จรำจรมำกที่สุด รองลงมำคือปัจจัยร่วมระหว่ำงปัจจัยด้ำนคนและปัจจัยด้ำน
ถนนและสิ่งแวดล้อม (สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย , 2550) กำรแก้ไขปัญหำ
อุบัติเหตุจรำจรที่ยั่งยืนจ ำเป็นต้องอำศัยผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลอุบัติเหตุที่มี
ประสิทธิภำพซึ่งจะต้องเริ่มต้นจำกกำรเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่ดีและกำรรวบรวม
ข้อมูลที่ดี (ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) , 2558)  
สุภำสพงษ์ รู้ท ำนอง (2554) ได้ศึกษำ รวบรวม จัดเก็บ และวิเครำะห์จุด
อันตรำย (hazardous points) หรือจุดเสี่ยงและจุดเกิดอุบัติเหตุจรำจรใน
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ด้วยกระบวนกำรจัดท ำแผนที่ 
Hiyari (กำรก ำหนดจุดอันตรำยโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน) จัดท ำ
ข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของจุดที่ได้จัดท ำขึ น ผลกำรศึกษำพบว่ำในพื นที่มีจุด
อันตรำยรวม 27 จุด กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของจุดอันตรำยจำกค่ำควำมถี่  
(Accident Frequency Method) พบว่ำได้ผลใกล้เคียงกับกำรวิเครำะห์ด้วย
ค่ำดัชนีควำมรุนแรง (Severity Index Method) โดยมีค่ำสถิติ Kappa เท่ำกับ 
0.923 ผลกำรวิจัยได้น ำไปสู่กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของจุดอันตรำย และกำร
เสนอแนวทำงป้องกันและลดอุบัติเหตุจรำจรที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละจุด
อันตรำย ซึ่งกำรศึกษำนี ชี ให้เห็นว่ำกำรจัดท ำแผนที่  Hiyari ได้ผลดีต่อกำร
รวบรวมข้อมูลจุดเกิดและเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร 
 จำกกำรรวบรวมข้อมูลระดับจังหวัดที่ เป็นเขตพื นบริกำรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดก ำแพงเพชร 
มีกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร 4,868 ครั ง เสียชีวิต 129 รำย บำดเจ็บ 5,567 รำย 
รวม 5,696 รำย จังหวัดตำกมีกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร 2,309 ครั ง เสียชีวิต 87 
รำย บำดเจ็บ 2,572 รำย รวม 2,659 รำย ซึ่งชี ให้เห็นว่ำอุบัติเหตุจรำจรเป็น
ปัญหำส ำคัญของพื นที่นี  (ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC., 2563) อย่ำงไรก็ตำม
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ในปัจจุบันยังขำดกำรรวบรวมข้อมูลสภำพและปัญหำด้ำนกำรเกิดอุบัติเหตุ
จรำจรที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบและเป็นรูปธรรม อีกทั ง
ยังขำดกำรศึกษำด้ำนควำมต้องกำรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันด้ำน
อุบัติเหตุจรำจร จำกมุมมองของคนในชุมชนและหน่วยงำนที่รับผิดชอบ อันจะ
น ำไปสู่กำรจัดกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ นนี  งำนวิจัยนี  มี เป้ำหมำยในกำรศึกษำ
สภำพ ปัญหำ ควำมต้องกำร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับกำรป้องกันอุบัติเหตุ
จรำจรในเขตพื นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยทั ง 8 แห่ง เพื่อเป็นแนวทำงน ำไปสู่
กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ นอย่ำงมีประสิทธิภำพบนฐำนของกำรใช้องค์ควำมรู้และ
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ศึกษำสภำพ ปัญหำ ควำมต้องกำร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันอุบัติเหตุจรำจร ของชุมชนในเขตพื นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร โดยกระบวนกำรศึกษำเอกสำร กำรสนทนำกลุ่ม และกำร
สัมภำษณ์ 
  
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1) ขอบเขตเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้ำหมำย 
 พื นที่ชุมชนในเขตพื นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
มี 8 ต ำบล ประกอบด้วย ต ำบลท่ำขุนรำม ต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล และต ำบล
สระแก้ว อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลระหำน อ ำเภอบึง
ส ำมั ค คี  จั ง ห วั ด ก ำ แพ ง เพ ช ร  ต ำ บ ลคลองล ำนพัฒน ำ และต ำ บ ล 
โป่งน  ำร้อนอ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอ 
พบพระ จังหวัดตำก และต ำบลวังหิน อ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก ดังภำพ 1 
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ภำพ 1 ต ำบลทีเ่ป็นพื้นที่บริกำรวิชำกำรของมหำวทิยำลยั 

รำชภฏัก ำแพงเพชร 
 

2) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
  ขอบเขตเนื อหำกำรวิจัย ประกอบด้วย  
  ศึกษำสภำพ ปัญหำ ควำมต้องกำร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันอุบัติเหตุจรำจร ของชุมชนในพื นที่เป้ำหมำย โดยใช้กระบวนกำรศึกษำ
เอกสำร กำรสนทนำกลุ่ม (focus group) และกำรสัมภำษณ์ มีกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย (1) ผู้น ำชุมชนและตัวแทนคนในชุมชน  
(2)  ส ำนักงำนต ำรวจภูธร  (3)  ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
(4) ส ำนักงำนขนส่ง (5) ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน (6) แขวง 
กำรทำง (7) ทำงหลวงชนบท และ (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทั งนี  มีกำรประชุมกลุ่มทั งหมดจ ำนวน 8 ครั ง ตั งแต่ช่วงเดือน
พฤษภำคมถึงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 และกำรรวบรวมข้อมูลจุดอันตรำย ใช้
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วิธีกำรจัดท ำแผนที่ Hiyari ซึ่งเป็นกำรให้ชุมชนระบุจุดอันตรำยของตนอย่ำง 
มีส่วนร่วม 

 
กำรด ำเนินกำรวิจัย 
  ขั นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย ประกอบด้วย (ภำพ 2) 
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพ ปัญหำ ควำมต้องกำร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรของชุมชนในพื้นที่บริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรผู้น ำชุมชน โดยกำรศึกษำเอกสำร  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. แบบบันทึกข้อมูลกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. สืบค้นและรวบรวมเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. ทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งบันทึกข้อมูลลง

ในแบบบันทึกข้อมูลกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัย 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  1. คัดเลือกเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. วิเครำะห์เนื อหำจำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3. ท ำรำยกำรสรุปเนื อหำจำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องสู่
กำรใช้ประโยชน์ 
ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำสภำพ ปัญหำ ควำมต้องกำร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรของชุมชนในพื้นที่บริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรผู้น ำชุมชน โดยกำรสนทนำกลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. แบบน ำสนทนำกลุ่ม 
 2. แบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่ม 
 3. แบบสรุปกำรสนทนำกลุ่ม 
 4. กระบวนกำรสนทนำกลุ่ม 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วำงแผนเตรียมกำรสนทนำกลุ่ม 
 2. ด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม (ทั งนี กำรสืบค้นจุดอันตรำยใช้แนวคิดกำรจัดท ำ
แผนที่ Hiyari) 
 3. บันทึกผลกำรสนทนำกลุ่ม 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. วิเครำะห์เนื อหำจำกกำรสนทนำกลุ่ม โดยใช้กระบวนกำรวิเครำะห์

บริบท (context analysis) 
2. บันทึกและสรุปผลจำกกำรสนทนำกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 3 กำรศึกษำสภำพ ปัญหำ ควำมต้องกำร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรของชุมชนในพื้นที่บริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรผู้น ำชุมชน โดยกำรสัมภำษณ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 1. แบบน ำสัมภำษณ์ 
 2. แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ 
 3. แบบสรุปกำรสัมภำษณ์ 
 4. กระบวนกำรสัมภำษณ์ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. คัดเลือกบุคคลเพื่อกำรสัมภำษณ์ 
 2. ท ำกำรสัมภำษณ์ตำมประเด็นที่ได้วำงไว้ตำมวันเวลำและสถำนที่ที่นัดหมำย 
 3. บันทึกผลกำรสัมภำษณ์ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. วิเครำะห์เนื อหำจำกกำรสัมภำษณ์ 
2. บันทึกและสรุปผลกำรวิเครำะห์เนื อหำจำกกำรสัมภำษณ์ 
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ภำพ 2 ภำพรวมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 
ผลกำรวิจัย 
 กำรศึกษำสภำพอุบัติเหตุจรำจรทั ง 8 พื นที่ พบว่ำ แต่ละพื นที่มีปัญหำ
ด้ำนอุบัติเหตุจรำจรที่แตกต่ำงกันออกไป โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ นรวม 2,618 เหตุ จ ำนวนผู้เสียชีวิตรวม 60 รำย ภำพรวมพื นที่จังหวัด
ก ำแพงเพชรมีควำมรุนแรงของปัญหำมำกกว่ำพื นที่ในจังหวัดตำก โดย
เรียงล ำดับพื นที่ที่มีปัญหำมำก 5 อันดับ ประกอบด้วย ต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
ต ำบลสระแก้ว ต ำบลคลองลำนพัฒนำ ต ำบลระหำน และต ำบลท่ำขุนรำม พื นที่
ที่มีผู้เสียชีวิตมำก 5 อันดับ ประกอบด้วย ต ำบลวังหิน ต ำบลสระแก้ว ต ำบล
คลองลำนพัฒนำ ต ำบลท่ำขุนรำม และต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ซึ่งกำรเกิด
อุบัติเหตุจรำจรส่วนใหญ่เกิดในจุดอันตรำย ดังภำพ 3 
 กำรศึกษำสภำพปัญหำกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร พบว่ำ ด้ำนกำร
ก ำหนดจุดอันตรำย ประชำชนในพื นที่ทรำบว่ำจุดอันตรำยของชุมชนอยู่
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ตรงไหน แต่ผู้สัญจรที่มำจำกต่ำงถิ่น ไม่ทรำบถึงจุดอันตรำยท ำให้มีกำรขับขี่โดย
ขำดควำมระมัดระวังจนเกิดอุบัติเหตุจรำจรในจุดอันตรำย ด้ำนกำรวิเครำะห์จุด
อันตรำย พบว่ำ ส่วนใหญ่ยังไม่มีกำรวิเครำะห์จุดอันตรำยจำกหน่วยงำนที่
เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรแก้ไขจุดอันตรำย พบว่ำ ส่วนใหญ่มีป้ำยเตือน มีกำร
ปรับปรุงถนน แต่มีปัญหำด้ำนงบประมำณไม่เพียงพอ และป้ำยเตือน รวมทั ง
สัญญำณไฟกระพริบต่ำง ๆ ยังไม่ครอบคลุมพื นที่จุดอันตรำยทั งหมด และด้ำน
กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันอันตรำย มีปัญหำ
ด้ำนประชำชนขำดวินัยทำงจรำจร มีควำมประมำท และยังไม่มีกระบวนกำรใน
กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันอันตรำยในกลุ่มผู้
สัญจรที่ไม่คุ้นเคยเส้นทำง ทั งนี  จำกกำรศึกษำจุดอันตรำยโดยใช้กระบวนกำร
จัดท ำแผนที่ Hiyari มีจุดอันตรำยของ 8 พื นที่ รวม 31 จุด แสดงได้ดังตำรำง 1 
 กำรศึกษำควำมต้องกำรกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร พบว่ำ มีควำม
ต้องกำรให้หน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญเข้ำมำช่วยตรวจสอบและก ำหนดจุด
อันตรำยร่วมกับชุมชน และมีควำมต้องกำรที่จะส ำรวจจุดอันตรำย เพื่อสร้ำง
เป็นฐำนข้อมูลหรือแผนที่ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมตระหนักหรือเตือน
อันตรำยให้กับคนในพื นที่และผู้ขับขี่สัญจรโดยทั่วไป รวมทั งยังมีควำมต้องกำร
ด้ำนโครงกำรเพิ่มวินัยจรำจรให้กับคนในชุมชนรวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ให้เพิ่ม
ควำมระมัดระวังในจุดอันตรำยอย่ำงทั่วถึง  
 กำรศึกษำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจร พบว่ำ 
ปัจจัยภำยในที่เกี่ยวข้องท ำให้กำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรขำดประสิทธิภำพ 
ประกอบด้วย จ ำนวนบุคลำกรที่บังคับใช้กฎหมำยไม่เพียงพอต่อกำรแก้ปัญหำ 
งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรแก้ปัญหำอุบัติเหตุจรำจร งบประมำณไม่เพียงพอ
ต่อกำรน ำมำจัดโครงกำรรณรงค์หรือส่งเสริมวิจัยจรำจรให้กับคนในพื นที่ ขำด
เครื่องมือในกำรลดปัญหำจรำจร เช่น เครื่องเป่ำแอลกอฮอลล์ กรวยจรำจร 
และกล้อง CCTV และขำดวัสดุอุปกรณ์ด้ำนสัญญำณจรำจร เพื่อติดตั งให้
ครอบคลุมพื นที่ เช่น ป้ำยเตือน ป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว และไฟกระพริบ เป็นต้น 
ส่วนปัจจัยภำยนอกนั นมีควำมสัมพันธ์น้อยกับกำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรของ
ชุมชน 
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ภำพ 3 กำรเกดิอุบัติเหตุจรำจรและผู้เสียชีวติ ในเขตพื้นที่บริกำร 

ของมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 8 พื้นที่ 
 
ตำรำง 1 จุดอันตรำยในเขตพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 8 พื้นที่ 

พ้ืนที่ จุดอันตรำย 
คลองลำน
พัฒนำ 

1. ถนนสำยมุ่งหน้ำไปยังน  ำตกคลองลำน บริเวณหน้ำร้ำน 
ไร่พระอินทร์ และไร่ถำวร 
2. ถนนทำงเข้ำน  ำตกคลองลำน-บ้ำนกระเหรี่ยงน  ำตก  
บริเวณทำงโค้งใกล้ร้ำนเฉยีบนำนำภัณฑ ์
3. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3026 บริเวณบ้ำนมอตะแบก  
ถึงบ้ำนคลองลำน 
4. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3026 บริเวณหน้ำรำ้นครัวดำหวัน
และร้ำนริมทำงข้ำงเขำ ก่อนถึงอุทยำนแห่งชำติคลองลำน 
5. สี่แยกคลองน  ำไหล 
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ตำรำง 1 (ต่อ) 
พ้ืนที่ จุดอันตรำย 

ระหำน 1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1074 ทุ่งสนุ่น-โนนพลวง  
บริเวณโรงเรียนอนุบำลบึงสำมัคคี (บ้ำนทุ่งสนุ่น) และกศน. 
ต ำบลระหำน 
2. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1074 ทุ่งสนุ่น-ขำณุวรลักษบุรี  
บริเวณช่วงเทสโก้ โลตัส ถึง ไปรษณีย์ระหำน 
3. สี่แยกทุ่งสนุ่น 

นิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล 

1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 115 บริเวณหน้ำวิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยีก ำแพงเพชร 
2. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 115 ถนนสำยก ำแพงเพชร- 
พิจิตร หมู่ 5 
3. ถนน อบจ. กพ. 1041 บริเวณหน้ำวัดมหำโพธิ์มงคล 
4. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 115 บริเวณหน้ำส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

สระแก้ว 1. ทำงหลวงชนบทหมำยเลข 3010 บริเวณหน้ำปัม๊น  ำมัน 
เสรมิพันธุรัตน ์
2. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 115 บริเวณหน้ำเพชร รีสอร์ท  
ถึงปั๊มน  ำมัน ปตท.ฮั วเฮงหล ี
3. ทำงแยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 115 กับทำงหลวงชนบท
หมำยเลข 3010 ซึ่งเป็นทำงเข้ำหมู่บ้ำนไรห่ลักขวัญ 
4. สี่แยกล ำมะโกรก 

โป่งน  ำร้อน ทำงหลวงชนบทหมำยเลข 4049 บริเวณใกล้โรงเรียน 
บ้ำนคลองมดแดง 
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ตำรำง 1 (ต่อ) 
พ้ืนที่ จุดอันตรำย 

ท่ำขุนรำม 1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1116 บริเวณหน้ำวัดอุทุมพร 
2. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1116 บริเวณหน้ำรำ้น 
อีสำนตับหวำน 
3. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1116 บริเวณหน้ำรำ้น 
ก๋วยเตี๋ยวไทยบ้ำนยำยหยด 
4. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1116 บริเวณใกล้ปั๊มน  ำมันทีพีไอ 
(เชำว์บริกำร) 
5. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1116 บริเวณโค้งตัว S ตลำดสด
สุวรรณภมู ิ

คีรีรำษฏร ์ 1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1090 บริเวณโรงเรียนร่มเกล้ำ 2 
2. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1090 กม 42 บริเวณทำงเข้ำบ้ำน
ชิบำโบ ถนนแม่สอด-อุ้มผำง หมู่ 6 
3. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1090 ถนนสำยแม่สอด-อุ้มผำง 
หมู่ 4 บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลครีีรำษฎร ์

วังหิน 1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 104 บริเวณหน้ำเรือนจ ำ 
2. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 104 บริเวณหน้ำ 
ร้ำนอำหำรพักกำย 
3. ถนนไทยชนะ บริเวณหน้ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังหิน 
4. ถนนไทยชนะ บริเวณหน้ำวัดวังศิลำรำม 
5. ถนนไทยชนะ บริเวณหน้ำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
6. ถนนสำยตำก-วังเจ้ำสำยเก่ำ บริเวณสี่แยกท่ำไม้แดง 

 

กำรอภิปรำยผล 
 กำรวิจัยนี  มีประเด็นส ำคัญที่สำมำรถน ำมำอภิปรำยผล ได้ดังนี  
 1. กำรศึกษำสภำพอุบัติเหตุจรำจรทั ง 8 พื นที่ พบว่ำ แต่ละพื นที่มี
ปัญหำด้ำนอุบัติเหตุจรำจรที่แตกต่ำงกันออกไป เนื่องจำกบริบทเชิงพื นที่ของ 
ทั ง 8 พื นที่ มีควำมแตกต่ำงกัน ทั งนี  ปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรจะแปรผัน
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ไปตำม ระดับควำมเป็นเมือง กำรมีถนนสำยหลักตัดผ่ำนพื นที่ จ ำนวนหรือ
ปริมำณรถ รวมทั งกำรจัดกำรด้ำนจรำจร ซึ่งในบำงพื นที่ผู้ประสบอุบัติเหตุเป็น 
ผู้ขับขี่สัญจรผ่ำน ไม่ได้เป็นคนในพื นที่เป็นหลัก ดังนั น กำรรวบรวมข้อมูลอย่ำง
เป็นระบบจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรวำงแผนและแก้ปัญหำอุบัติเหตุจรำจรอย่ำง
สอดคล้องกับพื นที่ 
 2. กำรเกิดอุบัติ เหตุของทั ง  8 พื นที่  ส่วนใหญ่เกิดขึ นบริเวณจุด
อันตรำย โดยเฉพำะในช่วงเวลำคับขัน กำรเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในเขตชุมชน
เกิดจำกควำมประมำทและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจร ส่วนกำรเสียชีวิตโดย
ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกำรขับขี่พำหนะอย่ำงรวดเร็วบนเส้นทำงสำยหลัก หรือมี
สำเหตุมำจำกกำรดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ในขณะมึนเมำ 
 3. กำรระบุจุดอันตรำยโดยใช้กระบวนกำรจัดท ำแผนที่  Hiyari พบว่ำ 
สำมำรถระบุต ำแหน่งได้ดี สอดคล้องกับกำรศึกษำของศูนย์ปฏิบัติกำรวิจั ย
ระบบขนส่ง มหำวิทยำลัยนิฮอน (2550); ธีระชัย คมปรัชญำ (2551);  
ชัยวุฒิ กำญจนะสันติสุข (2552); สุภำสพงษ์ รู้ท ำนอง (2554) โดยกำรก ำหนด
จุดอันตรำยโดยใช้กระบวนกำรจัดท ำแผนที่ Hiyari เป็นกำรระบุจุดเสี่ยง
อันตรำยโดยให้ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื นที่หรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับงำน
จรำจร เช่น เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่แขวงกำรทำง เจ้ำหน้ำที่ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยเป็นผู้ระบุ มีขั นตอนส ำคัญ ประกอบด้วย (1) สร้ำงควำม
เข้ำใจในแผนที่โดยกำรอธิบำยเรื่องเส้นทำงถนนและจุดส ำคัญต่ำงๆ บนแผนที่
เปล่ำ ซึ่งจะท ำให้ผู้มีส่วนร่วมระบุจุดอันตรำยได้ง่ำยขึ น (2) แจกแผนที่ให้ผู้มี
ส่วนร่วมแต่ละคนระบุต ำแหน่งของจุดอันตรำยลงบนแผนที่เปล่ำที่เตรียมไว้เพื่อ
ควำมสะดวกและรวดเร็ว (3) รวบรวมต ำแหน่งจุดอันตรำยที่ถูกระบุทั งหมดลง
บนแผนที่ขนำดใหญ่ร่วมกันอีกครั ง (4) ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อจุดเสี่ยง
อันตรำยบริเวณต่ำงๆ พร้อมลงควำมเห็นว่ำบริเวณดังกล่ำวเป็นจุดอันตรำยจริง
หรือไม่ และ (5) คัดเลือกพร้อมจัดท ำแผนที่จุดอันตรำย ซึ่งกำรก ำหนดจุด
อันตรำยรูปแบบนี  เป็นกำรรวบรวมข้อมูลที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เหมำะส ำหรับกำรใช้ระบุจุดอันตรำยที่ไม่มีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทำงสถิติ
อย่ำงต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 
 กำรวิจัยนี   มีข้อเสนอแนะในกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย และ
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั งต่อไป ดังนี  
 ข้อเสนอแนะในกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย 
 1. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
สำมำรถน ำข้อมูลจำกงำนวิจัยนี  ไปใช้ในกำรวำงแผน และบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรป้องกันอุบัติเหตุจรำจรได้ โดยกำรสร้ำงกิจกรรมและโครงกำรเพื่อแก้
หรือลดปัญหำดังกล่ำว 
 2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
สำมำรถใช้ข้อมูลด้ำนจุดอันตรำยหรือจุดเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร ไป
เผยแพร่ ให้ชุมชนและผู้สัญจรเกิดควำมตระหนัก หรือเกิดควำมระมัดระวัง
ในกำรขับขี่ยำนพำหนะ 
 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรมีกำรรวบรวมข้อมูลจุดอันตรำยอย่ำงเป็นระบบและจัดท ำ
เป็นแผนที่ หรือสำรสนเทศเชิงพื นที่ เช่น ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ เพื่อ
กำรเผยแพร่และบริหำรจัดกำรอุบัติเหตุจรำจร 
 2. ควรมีกำรวิจัยด้ำนวิศวกรรมจรำจร เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรำย
เฉพำะจุด เนื่องจำกแต่ละจุดมีควำมต้องกำรแก้ไขที่แตกต่ำงกัน ดังเช่น ต ำบล
วังหิน ที่มีกำรเกิดอุบัติเหตุน้อยแต่มีผู้เสียชีวิตในจุดอันตรำยมำก ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงควำมรุนแรงของกำรเกิด เนื่องจำกมีถนนสำยหลักตัดผ่ำนและเป็น
เส้นทำงลัดจำกจังหวัดตำกไปจังหวัดก ำแพงเพชร ผ่ำนทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 104 ซึ่งเป็นเนินลูกฟูก มีกำรลดจ ำนวนช่องทำงจรำจร และมีต้นไม้
สองข้ำงทำงมำก ผู้ขับขี่มักขับขี่อย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะผู้สัญจรที่มำจำกต่ำงถิ่น 
ท ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำยและรุนแรง 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิต
และกำรท ำงำนและสร้ำงสมกำรณ์พยำกรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและกำร
ท ำงำนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
ได้แก่ นักเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั นพื นฐำน ภำคเหนือ จ ำนวน 400 คนโดยกำรสุ่มหลำยขั นตอน 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิเครำะห์
ข้อมูลด้วยสถิติได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สหสัมพันธ์ภำยในระหว่ำงตัวแปร
ปัจจัย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยระหว่ำงตัวแปรปัจจัยกับทักษะชีวิตและ
กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ  
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(A1) เป็นปัจจัยที่มี
ควำมสัมพันธ์กับทักษะชีวิตและกำรท ำงำนมำกที่สุด รองลงมำคือ  เจตคติต่อ
กำรเรียน(A2) คุณภำพครู(C1) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและกำรปรับตัว(A4) 
                                                           
1 นิสิตปริญญำโท สำขำประเมินผลและวจิัยกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 
2 อำจำรย์ประจ ำภำควิชำประเมินผลและวิจยักำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

 

ปัจจัยที่มีส่งผลต่อทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำคเหนือ 
Factors Affecting Life Skills and Work of Junior 
High School Students under the OBEC 
Northern Thailand 
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อิทธิพลของสื่อ (C3) หน้ำที่ กำรงำนของครอบครัว (B3) กำรเลี ยงดู (B1) 
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว(B2) ควำมเชื่อมั่นในตนเอง(A3) และสภำพแวดล้อม
ในห้องเรียน(C2) ตำมล ำดับ 2) สมกำรณ์พยำกรณ์ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะ
ชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น ในรูปคะแนนดิบ  เป็น
ดังนี    
 Y = .908 + .130XA2 + .158XA4 + .161XC1 + .136XB2 + .152XC3  
 และสมกำรพยำกรณ์ ในรูปคะแนนมำตรฐำน  เป็นดังนี  
 Z = .243ZA2 + .204ZA4 + .227ZC1 + .212ZB2 + .196ZC3 

ค ำส ำคัญ:   ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน, นักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

Abstract 
This research aimed to study factors related to life and work skills 
and to create predictions of factors affecting life skills and work of 
junior high school students. The samples used in this research are 
Junior high school students under the jurisdiction of the Office of the 
Basic Education Commission of Northern, 400 students by randomly 
multistage.The tools used are rating scale. And analyzed the data by 
statistics including Coefficient of internal correlation between factor 
variables Simple correlation coefficients between factor variables and 
life skills and multiple regression analysis. 
 The study found that 1) Achievement motivation (A1) It is the 
factor that is most related to life and work skills. After that attitudes 
towards learning (A2), teacher quality (C1), working ability and 
adaptation (A4), Media influence (C3), Family career (B3), parenting 
(B1), family relations (B2), Self-confidence (A3) and the classroom 
environment (C2), respectively. 2) Forecast of factors affecting the life 
and work skills of junior high school students by using raw scores as 
follows: 
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 Y = .908 + .130XA2 + .158XA4 + .161XC1 + .136XB2 + .152XC3  
 And predictive equation by using standard scores as followed:
 Z = .243ZA2 + .204ZA4 + .227ZC1 + .212ZB2 + .196ZC3 
 
Keywords: Life and work skills; Junior High School Students 
 

บทน ำ 
 กำรศึกษำถือว่ำเป็นหัวใจหลักของประเทศ และเป็นกระบวนกำร
ส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ ดังพระบรมรำโชวำทของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกำลที่  9 ที่ทรง
พระรำชทำนเกี่ยวกับกำรศึกษำไว้ว่ำ “กำรศึกษำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำง
และพัฒนำควำมรู้ ควำมคิด พฤติกรรมและคุณธรรมของบุคคล สังคมและ
บ้ำนเมืองใด ให้กำรศึกษำที่ดีแก่เยำวชนได้อย่ำงครบถ้วน พอเหมำะกันทุกๆ
ด้ำน สังคมและบ้ำนเมืองนั นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภำพ ซึ่งสำมำรถธ ำรงรักษำ
ควำมเจริญของชำติไว้และพัฒนำให้ก้ำวหน้ำต่อไปได้โดยตลอด” (พระบรม
รำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในรัชกำลที่ 9 , วันที่ 27 กรกฎำคม 
2524) และเนื่องจำกสังคมปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมำ
จำกควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้วัฒนธรรม
ต่ำงประเทศได้เข้ำมำมีอิทธิพลต่อสังคมไทย เด็กและเยำวชน ซึมซับแนวคิด
และกระแสนิยมเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ซึ่งบำงอย่ำงก็ไม่เหมำะสมกับ
สภำพสังคมไทย ท ำให้เกิดปัญหำต่ำงๆขึ นมำที่ส่งผลกระทบตัวเด็กและเยำวชน
ท ำให้มีพฤติกรรม ที่ไม่เหมำะสมตำมช่วงวัยและต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่เป็น
อันตรำยต่อชีวิต เช่น ปัญหำกำรดื่มสุรำ บุหรี่ ยำเสพติด กำรพนัน กำรติดเกม 
กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร กำรตั งครรภ์ในวัยรุ่น กำรตกเป็นเหยื่อกำร
บริโภควัตถุนิยม ฟุ้งเฟ้อ เห่อของจนเกินตัว กำรใช้ควำมรุนแรง กำรทะเลำะ
วิวำท เป็นต้น จึงส่งผลให้เด็กบำงส่วนต้องออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน โดย
นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ออกกลำงคันในปีกำรศึกษำ 2557 -2558 พบว่ำ มี
จ ำนวนรวม 8,814 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษำ 1,760 คน มัธยมศึกษำ

วา
รส
าร
พกุิ
ล



      วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบับที ่2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 240 

ตอนต้น 4,092 คน และมัธยมศึกษำตอนปลำย 2,764 คน ซึ่งมีแนวโน้มว่ำจะ
ลดลงเร่ือยๆ (สยำมเอ็ดดูนิวส์, 25 พฤษภำคม 2559) จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็น
ได้ว่ำนักเรียนที่อยู่ในช่วงของมัธยมศึกษำตอนต้น ออกกลำงคันมีจ ำนวนมำก
ที่สุดเพรำะเป็นวัยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนจำกวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ในช่วงเวลำนี  
เด็กจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำย ทำงอำรมณ์ สติปัญญำและสังคมมำกมำย 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นอย่ำงรวดเร็วทั งทำงร่ำงกำยและทำงจิตใจ ท ำให้
ช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นช่วงที่มีควำมส ำคัญแตกต่ำงจำกช่วงเวลำอื่นๆ ของชีวิต 
ครูและผู้ปกครองจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องช่วยท ำให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ
ทั งทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม ให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ เกิดกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนทักษะชีวิตและพร้อมที่จะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภำพของสังคมใน
อนำคตต่อไป 
 จำกสภำพสังคมในปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปทั งทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เด็กและเยำวชนที่เรียนจบ
ออกไปหรือบำงรำยที่ต้องออกจำกระบบกำรศึกษำกลำงคันต้องเผชิญกับกำร
แข่งขันกันที่สูงในเรื่องของกำรมีงำนท ำ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีเด็กจ ำนวนหนึ่งต้อง
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนตั งแต่อำยุยังน้อย ทั งยังไม่มีวุฒิภำวะเพียงพอ ไม่มีควำมรู้
และทักษะวิชำชีพ ท ำให้ต้องประสบกับปัญหำกำรถูกหลอกลวง เอำรัดเอำ
เปรียบ และถูกใช้แรงงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม ทั งยังพบอีกว่ำ ควำมรับผิดชอบ 
ควำมมีสติสัมปชัญญะ ควำมมีวินัยน้อยลง (แผนพัฒนำเด็กและเยำวชน
แห่งชำติ, 2561 หน้ำ 15 -16) และนอกจำกนี สิ่งที่เขำเหล่ำนี ต้องเผชิญทุกคน
คือ กำรปรับตัวในกำรท ำงำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรม
องค์กร เจ้ำนำย เพื่อนร่วมงำน ลักษณะเนื องำนที่ท ำ และสถำนที่ท ำงำน ควำม
เคร่งครัด กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติตัวต่ำง ๆ รวมถึงเด็กและเยำวชนเหล่ำนี 
หลำยคนยังขำดทักษะในกำรท ำงำน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำไม่มีควำมอดทนในกำร
งำนกำรท ำงำนนั นเอง จนท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนงำนไปเรื่อยๆ โดยเว็บไซต์จ็อบ
ไทยดอทคอมและสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
กล่ำวว่ำ 7 ทักษะที่สถำนศึกษำควรเร่งพัฒนำให้เด็กและเยำวชน คือ 1) ต้อง
รู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 2) เป็นได้ทั งผู้น ำผู้ตำมและผู้ช่วยในทุกสถำนกำรณ์ 
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พร้อมท ำงำนที่ท้ำทำยเพื่อประโยชน์ขององค์กร มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 3) 
สำมำรถคิดและท ำได้เองโดยไม่ต้องรอค ำสั่ง 4) ต้องมุ่งมั่นที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จ
และได้ผลลัพธ์ตำมที่ตั งไว้ 5) มีทักษะในกำรประยุกต์ ใช้ควำมรู้เข้ำสู่กำรท ำงำน  
6) มีคุณสมบัติกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ ตรงต่อเวลำ รักษำมำรยำทในกำร
ท ำงำนอยู่เสมอ มีควำมอดทนอดกลั น สำมำรถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงำน
ออกได้ 7) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นระบบ รู้จักล ำดับควำมส ำคัญ
ในกำรสื่อสำร (เดลินิวส์, 2559)  
 ดังนั นกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์นั น ควรเริ่มตั งแต่เด็กโดยให้
เขำเหล่ำนั นต้องมีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิตและทักษะในกำรท ำงำน เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรมี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคม สำมำรถปรับตัวให้
เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว (แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12, 2559, หน้ำ 4-5) ซึ่งระยะหลังมำนี พบว่ำเด็กและเยำวชน
ของไทยเริ่มมีพัฒนำกำรทำงทักษะชีวิตในทำงที่ดีขึ น ซึ่งสอดคล้องกับ       
รมณภัทร กตตน์วงศกร (2557, หน้ำ 88 – 89) ได้ศึกษำผลกำรพัฒนำทักษะ
ชีวิตของนักเรียนชั นประถมศึกษำปี่ที่ 6 พบว่ำ เด็กมีควำมตระหนักและเห็น
คุณค่ำในตนเองและผู้อื่น มีกำรวิเครำะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ มีกำรจัดกำรกับอำรมณ์ ควำมเครียด และมีกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่
ดีกับผู้อื่น อยู่ในระดับดี และ ชนัดดำ เทียนฤกษ์ (2557, หน้ำ 84 - 86) ได้
ศึกษำกำรวัดทักษะชีวิตและอำชีพของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนปลำย พบว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนหญิงจำกกำรวัดทักษะชีวิตและอำชีพสูงกว่ำ
นักเรียนชำย ทั งในด้ำนของกำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคลและกำรบริหำร
จัดกำร ส่วนในเรื่องของกำรสื่อสำรมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนวัดทักษะชีวิตและ
อำชีพไม่แตกต่ำงกัน 
 จำกกำรศึกษำงำนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงท ำให้ผู้วิจัยมี
ควำมสนใจที่จะศึกษำถึงปัจจัยใดที่ส่งผลให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้นมี
ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน เพื่อที่จะช่วยเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมให้เด็กและ
เยำวชนเป็นคนดี คนเก่ง สำมำรถรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษใหม่
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และสำมำรถพัฒนำงำนของตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องและมีสุขภำพที่ดีทั งด้ำน
ร่ำงกำยจิตใจ อำรมณ์และสังคม 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 2. เพื่อสร้ำงสมกำรณ์พยำกรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและกำร
ท ำงำนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย  
 1. ประชำกร 
 ประชำกรที่ ใช้ในกำรวิจัยครั งนี คือ นักเรียนที่ก ำลังศึกษำในระดับชั น
มัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่  1 ปีกำรศึกษำ 2561 สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ภำคเหนือ 
 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 กำรวิจัยนี มุ่งศึกษำทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียนในเขตภำคเหนือ
ตอนบน โดยสิ่งที่บ่งบอกได้ว่ำนักเรียนเหล่ำนี มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน จะ
ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ 1) ควำมสำมำรถในกำรคิด แสดงถึงกำรที่นักเรียนมี
ควำมคิดที่สร้ำงสรรค์ คิดแปลกใหม่ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ รวมถึงกำรที่
นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงชำญฉลำด 2) 
ควำมสำมำรถส่วนบุคคลแสดงถึง กำรที่นักเรียนรู้จักตนเอง ชี น ำตนเองได้ มี
ควำมภูมิใจในตนเอง สำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด มีควำม
ยืดหยุ่นสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับทุกสถำนกำรณ์ได้ 3) ควำมสำมำรถระหว่ำง
บุคคลและกำรท ำงำนแสดงถึง กำรที่นักเรียนมีควำมเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
สำมำรถสื่อสำรและเข้ำใจในควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมควำมสุข 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่คำดว่ำจะมีผลต่อทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น แบ่งได้ 3 กลุ่มปัจจัยดังนี  
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 1. ปัจจัยระดับบุคคล มี 4 ตัวแปรคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (A1) 
เจตคติต่อกำรเรียน (A2) ควำมเชื่อมั่นในตนเอง (A3) ควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนและกำรปรับตัว (A4) 
 2. ปัจจัยระดับครอบครัว มี 2 ตัวแปรคือ กำรเลี ยงดู(B1) 
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว (B2) หน้ำที่กำรงำนของครอบครัว (B3) 
  3. ปัจจัยระดับสิ่งแวดล้อม มี 3 ตัวแปรคือ คุณภำพครู (C1) 
สภำพแวดล้อมในโรงเรียน (C2) อิทธิพลของสื่อ (C3) 
 ตัวแปรตำม คือ ทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำตอนต้น (Y)  
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั น
มัธยมศึกษำตอนต้น ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำขั น
พื นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ภำคเหนือ ปีกำรศึกษำ 2561 (ศูนย์เทคโนโลยี
และกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, 2561) กลุ่มตัวอย่ำงเป็น
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 400 คน ได้มำโดยวิธีกำรสุ่มหลำย
ขั นตอน (Multistage Random Sampling) ขนำดตัวอย่ำงค ำนวณจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำง 10 หน่วยต่อ 1 ตัวแปร ในกำรวิจัยขนำดกลุ่มตัวอย่ำงรวมอย่ำงน้อย 
100 คน (สุวิมล ว่องวำณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546, หน้ำ 112)   
     1. เครื่องมือกำรวิจัย  
 ผู้วิจัยสังเครำะห์เอกสำรและสร้ำงแบบสอบถำมปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทักษะชีวิตทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียน โดยให้ผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 5 
ท่ำน เป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อค ำถำมหลังจำกนั นคัดเลือกข้อ
ค ำถำมที่มีค่ำ IOC ตั งแต่ 0.50 ขึ นไป โดยค่ำ IOC ของแบบวัดอยู่ระหว่ำง 0.60 
-1.00 และได้ข้อค ำถำม 40 ข้อค ำถำม จำกนั นน ำแบบสอบถำมที่ได้ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อน ำข้อค ำถำมไปค ำนวณหำค่ำอ ำนำจ
จ ำแนก พบว่ำค่ำอ ำนำจจ ำแนกอยู่ระหว่ำง .528 ถึง .647 และค่ำควำมเชื่อมั่น
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ของชุดข้อค ำถำมอยู่ที่ .872 น ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรหำคุณภำพเสนอต่อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบควำมถูกต้องเบื องต้นและพิจำรณำควำมครอบคลุม
เนื อหำอกีครั ง เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีควำมสมบูรณ์ 
     3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อส่งหนังสือขอ
ควำมอนุเครำะห์ผู้อ ำนวยกำรแต่ละโรงเรียนเพื่อขอควำมอนุเครำะห์คุณครูที่
ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลกับนักเรียน  
 3.2 ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วพร้อมหนังสือขอ
ควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลส่งไปยังแต่ละโรงเรียนทำงไปรษณีย์ เพื่อเก็บข้อมูล
กับนักเรียนที่เรียนในระดับชั นมัธยมศึกษำตอนต้น โดยก ำหนดระยะเวลำในกำร
ตอบแบบสอบถำม แล้วส่งกลับคืนภำยใน 2 อำทิตย์หรือเร็วที่สุดเท่ำที่ทำง
โรงเรียนจะกรุณำ 
 3.3 ในกรณีที่โรงเรียนไม่ตอบแบบสอบถำมกลับคืนภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด ผู้วิจัยจะใช้วิธีกำรติดต่อทำงโทรศัพท์ โดยเว้นระยะกำรสอบถำมทุกๆ 2 
สัปดำห ์
  3.4 รวบรวมแบบสอบถำมเพื่อเตรียมวิเครำะห์ในล ำดับต่อไป 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ในกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติของข้อมูลนั นประกอบด้วย 2 ขั นตอนคือ 
   4.1 วิเครำะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น โดยกำรหำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภำยใน
ระหว่ำงตัวแปรปัจจัย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยระหว่ำงตัวแปร
ปั จ จั ย กั บทั กษะชี วิ ต  จ ำ กนั น วิ เ ค ร ำะห์ ค ว ำม เป็ นพหุ สั มพั น ธ์ ร่ ว ม 
(Multicollinearity) โดยกำรทดสอบค่ำ Tolerance และทดสอบค่ำ VIF 
(Variance inflation factor)  

     4.2 วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษำตอนต้นโดยใช้กำรวิ เครำะห์ถดถอยพหุคูณ ( Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 
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ผลกำรวิจัย 
 กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียน
มัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
ภำคเหนือ สรุปได้ดังนี  
 1. ปัจจัยมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับทักษะชีวิตอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 โดยที่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(A1) มีควำมสัมพันธ์กับทักษะชีวิต
มำกที่สุดซึ่งมีค่ำเท่ำกับ .720 รองลงมำคือ เจตคติต่อกำรเรียน (A2)  คุณภำพ
ครู (C1) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและกำรปรับตัว (A4) อิทธิพลของสื่อ (C3) 
หน้ำที่กำรงำนของครอบครัว (B3) กำรเลี ยงดู (B1)  ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว 
(B2) ควำมเชื่อมั่นในตนเอง (A3) สภำพแวดล้อมในห้องเรียน (C2) โดยมีค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ .631, .603, .573, .525, .493, .468, .442, 
.426 และ .366 ตำมล ำดับ ดังแสดงในตำรำงที่ 1 
ตำรำงที่ 1  แสดงค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สหสัมพันธ์ภำยในระหว่ำงตัวแปร
ปัจจัย และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำยระหว่ำงตัวแปรปัจจัยกับทักษะ
ชีวิต 

ตัวแปร A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Y 
A1 1 .621 .341 .513 .377 .332 .416 .558 .322 .478 .720 
A2  1 .387 .480 .431 .412 .434 .541 .298 .377 .631 

A3   1 .437 .409 .399 .367 .355 .341 .295 .426 

A4    1 .439 .397 .399 .425 .378 .404 .573 
B1     1 .668 .439 .351 .505 .346 .468 

B2      1 .474 .301 .476 .282 .442 

B3       1 .517 .365 .345 .493 
C1        1 .315 .399 .603 

C2         1 .396 .366 

C3          1 .525 
Y           1 
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 เนื่องจำกปัจจัยมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.01 ผู้วิจัยจึงน ำตัวแปรปัจจัยมำทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร เพื่อศึกษำ
ปัญหำเกี่ยวกับควำมเป็นพหุสัมพันธ์ร่วม (Multicollinearity) โดยกำรทดสอบ
ค่ำ Tolerance ซึ่งถ้ำพบว่ำค่ำ Tolerance ของตัวแปรปัจจัยตัวใดมีค่ำน้อยจน
เข้ำใกล้ศูนย์ แสดงว่ำตัวแปรปัจจัยตัวนั นมีควำมสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยตัวอื่น
มำก (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2549, หน้ำ 370) และทดสอบค่ำ VIF (Variance 
inflation factor) ซึ่งหำกพบว่ำค่ำ VIF มีค่ำ 10 ถือว่ำตัวแปรปัจจัยนั นมี
ควำมสัมพันธ์กัน หรือเกิดปัญหำพหุสัมพันธ์ร่วม (วิรัชช พำนิชวงค์, 2545, หน้ำ 
166) โดยพบว่ำค่ำ Tolerance ของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและกำร
ท ำงำนของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นอยู่ระหว่ำง .552 - .807 และเมื่อ
พิจำรณำค่ำ VIF ของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของ
นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น มีค่ำตั งแต่ 1.240 – 1.811 โดยผลที่ได้จำกกำรหำ
ค่ำ Tolerance และค่ำ VIF ให้ผลสอดคล้องกัน จึงสรุปได้ว่ำไม่เกิดปัญหำควำม
เป็นพหุสัมพันธ์ร่วม (Multicollinearity) ผู้วิจัยจึงวิเครำะห์ขั นต่อไปดังนี  
  2. ปัจจัยเจตคติต่อกำรเรียน (A2) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและ
กำรปรับตัว (A4) คุณภำพครู (C1) ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว (B2) และ
อิทธิพลของสื่อ (C3) ส่งผลทำงบวกต่อทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียน
มัธยมศึกษำตอนต้น สำมำรถน ำค่ำสัมประสิทธิ์ของตัวพยำกรณ์มำเขียนสมกำร
พยำกรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนกัเรียนมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ในรูปคะแนนดิบ เป็นดังนี  

 Y = .908 + .130XA2 + .158XA4 + .161XC1 + .136XB2 + 
.152XC3 

 และสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน เป็นดังนี  
 Z = .243ZA2 + .204ZA4 + .227ZC1 + .212ZB2 + .196ZC3 

 โดยค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่ำงระหว่ำงปัจจัยกับ
ทักษะชีวิตและกำรท ำงำน ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นมีค่ำเท่ำกับ .784  
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และก ำลังสองของค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณระหว่ำงตัวแปรปัจจัยกับทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียน
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มัธยมศึกษำตอนต้นมีค่ำเท่ำกับ .615 ซึ่งแสดงว่ำปัจจัยสำมำรถอธิบำยควำม
แปรปรวนของทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นได้   
ร้อยละ 61.50 ดังข้อมูลในตำรำงที่ 2 
ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและกำรท ำงำน
ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น 

ปัจจัย b 𝜷 SEest R t P -value 
A2 .130 .243 .418 .625 5.957 .000 
A4 .158 .204 .382 .702 5.300 .000 
C1 .161 .227 .362 .738 5.816 .000 
B2 .136 .212 .346 .765 5.968 .000 
C3 .152 .196 .334 .784 5.443 .000 
a = .908     
R =  .784   R2 = .615    R2

adj = .610 
  
กำรอภิปรำยผล 
 ผลกำรวิจัยที่พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษำตอนต้น ได้แก่ 1) ปัจจัยด้ำนเจตคติต่อกำรเรียน เจตคติ
ต่อกำรเรียนเป็นควำมรู้สึกที่นักเรียนมีต่อกำรเรียนทั งในทำงบวกและทำงลบ ซึ่ง
เป็นพื นฐำนของกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมที่ ส่ งผลให้นักเรียนเ กิด
ประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ ส่งผลต่อกำรพยำยำมหำวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อแก้ปัญหำ 
จนสู่ควำมส ำเร็จตำมที่ตั งใจไว้ ท ำให้นักเรียนแสดงออกถึง ควำมเอำใจใส่ อำสำ
ท ำงำน ท ำงำนได้ทันที ตำมที่ได้รับมอบหมำย จนสำมำรถเผชิญหน้ำกับ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เรียนรู้ ดังที่ เบ็ญ
จพร ภิรมย์ (2554, หน้ำ 4 -6) ที่ได้ศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุที่ส่งผลต่อ
ควำมสำมำรถกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำ เจตคติ
ต่อกำรเรียน เป็นตัวแปรที่ส่งผลทำงตรงกับกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียน 
สอดคล้องกับ ปนัดดำ ธนันท์ภิรพงศ์ (2554, หน้ำ 84) ที่ว่ำกำรมีเจตคติที่ดีต่อ
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สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ก็จะท ำให้รู้สึกดี และตั งใจท ำสิ่งนั นให้ส ำเร็จส่งผลให้เกิด
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพ 2) ปัจจัยด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและกำรปรับตัว เป็นควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
และยืดหยุ่นต่อกำรท ำหน้ำที่ต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย และสำมำรถจัดกำรกับ
ตนเองเมื่อได้รับค ำสรรเสริญหรือค ำวิจำรณ์ได้ โดยองค์กรภำคีเพื่อพัฒนำทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ได้กล่ำวว่ำในกำรด ำเนินชวีิตประจ ำวัน ถ้ำมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
บริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม ก็จะส่งผลให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหำสังคมต่ำงๆ 3) ปัจจัยด้ำนคุณภำพครู ครูมี
ควำมส ำคัญมำกต่อกำรพัฒนำคุณภำพและทักษะต่ำงๆ ของนักเรียน เพรำะครู
เป็นผู้ก ำหนดและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ลงมือท ำ 
และเป็นผู้คอยอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำ แนะน ำพิจำรณำผลงำน ให้
ข้อเสนอแนะในกำรต่อยอดผลงำน เพื่อพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกำรสร้ำง
สัมพันธภำพที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกันสอดแทรกค ำถำมหลังกิจกรรม เพื่อฝึกและ
พัฒนำทักษะชีวิต สอดคล้องกับ วสนันท์ หมวดเอียด (2556, หน้ำ 97) กล่ำวว่ำ
ครูที่มีคุณภำพ จะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีขึ นด้วย ทั งนี เพรำะครูเป็นผู้
อบรมสั่งสอนใกล้ชิด เรื่องกำรเรียนกำรสอน กำรให้ค ำปรึกษำ กำรเข้ำใจ 
ยอมรับ ในสิ่งที่ผู้เรียนเป็น 4) ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นกำรเอำ
ใจใสดูแล เชื่อมั่น ให้ก ำลังใจ ของคนในครอบครัว มีกำรพูดคุยเรื่องกิจกรรม
ของนักเรียน สิ่งเหล่ำนี จะท ำให้นักเรียนเกิดควำมชื่อม่ันในตนเอง สอดคล้องกับ 
พรพรรณ มำกบุญ (2555, หน้ำ 119 – 120 ) ที่ได้ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อทักษะทำงสังคมของเด็กและเยำวชน โดยพบว่ำ ควำมสัมพันธ์ใน
ครอบครัว มีควำมสัมพันธ์กันในระดับที่สูง โดยทั งนี อำจเนื่องมำกจำกเด็กที่อยู่
ในครอบครัวมีควำมใกล้ชิดผูกพันและห่วงใย มีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท ำ
กิจกรรมร่วมกัน มีกำรให้ค ำปรึกษำกัน ส่งผลให้เด็กมีควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ 
สำมำรถเผชิญกับสถำนกำรณ์และสิ่ งยั่ วยุต่ำงๆ ภำยในสังคมที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม และ ศศิวิมล เกลียวทอง (2555, หน้ำ 454 -
456) ที่ได้ศึกษำปัจจัยบำงประกำรที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 ที่บอกว่ำสัมพันธภำพในครอบครัว มีอิทธิพลทำงตรงต่อ
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ทักษะชีวิต ส่วนพฤติกรรมกำรสอนของครู กำรสร้ำงบรรยำกำศในชั นเรียน เป็น
ปัจจัยทำงอ้อมที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ได้ 5) 
ปัจจัยด้ำนอิทธิพลของสื่อ ในปัจจุบันทุกคนสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร โดย
สำมรถแสวงหำข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ได้อย่ำงเสรี ซึ่งมีรูปแบบที่หลำกหลำย  
ทั งสื่อสร้ำงสรรค์และสื่อทำงลบ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ วิดีโอเกมส์ คอมพิวเตอร์ 
ซึ งในวัยที่ก ำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำเป็นวัยที่เริ่มสนใจ ศึกษำ ค้นหำ 
ทดลองสิ่งใหม่ ที่ตนพอใจไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเพศตรงข้ำม, แฟชั่นต่ำงๆ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ถ้ำนักเรียนได้รับกำรกระตุ้นจำกสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุก็จะมี
แนวโน้มที่จะสนองตอบต่อควำมต้องกำรของตนได้ง่ำย และเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบต่ำงๆ ตำมค่ำนิยมของสังคมโดย Nelson-Jones (1997) ได้กล่ำวว่ำ
วิธีที่ส ำคัญวิธีหนึ่งในกำรช่วยให้เด็กมีทักษะชีวิตที่เข้มแข็งในด้ำนควำมคิด 
ควำมรู้สึก และพฤติกรรม นั นเกิดจำกกำรเรียนรู้พฤติกรรมจำกตัวอย่ำงรอบๆ 
ตัว เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ครู รวมถึงอิทธิพลของสื่อ  
 กำรที่นักเรียนมีทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียนที่ดีนั น ย่อม
ส่งผลนักเรียนมีแรงจูงใจ มีเจตคติที่ดี มีพลังในกำรท ำงำนและกำรท ำสิ่งต่ำงๆ 
คุณภำพครูก็เช่นเดียวกัน ครูนอกจำกจะเป็นผู้ให้ควำมรู้แล้ว ครูยังเป็นผู้ปลูกฝัง
แนวควำมคิด และจิตใจให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้ที่สำมำรถใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และพัฒนำตนเองได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่ำนี จะท ำให้เกิดทักษะชีวิตแก่นักเรียนนั นเอง ส่งเสริมให้
นักเรียนสำมำรถท ำงำนและกำรปรับตัวร่วมกับผู้อื่นได้ กำรที่นักเรียนสำมำรถ
ปรับตัวต่อบทบำท ควำมรับผิดชอบ และท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพในบริบทที่หลำกหลำยนั นก็บ่งบอกได้ว่ำนักเรียนนั นมีทักษะชีวิต
และกำรท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวก็ถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญที่
ท ำให้นักเรียนเกิดทักษะต่ำงๆ เพรำะกำรอบรมเลี ยงดู ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
ต่ำงๆและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ต่ำงๆ นั นเกิดขึ นตั งแต่แรกเกิด ถ้ำครอบครัว
เอำใจใส่ ดูแล คอยสังเกตและควบคุมพฤติกรรมของลูกก็จะท ำให้ลูกสำมำรถ
ควบคุมตัวเองและปรับตัวให้เข้ำกับสภำพสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี ส่วน
อิทธิพลของสื่อ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ โลกปัจจุบันเป็นเป็นโลกของสื่อและ

วา
รส
าร
พกุิ
ล



      วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบับที ่2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 250 

เทคโนโลยี ซึ่งสื่อมีทั งประโยชน์และโทษ และกลุ่มที่ส่งผลมำกที่สุดคือกลุ่มวัย
เรียนหรือวัยรุ่น เพรำะกลุ่มเหล่ำนี ยังไม่มีประสบกำรณ์ ยังไม่รู้จักกำรแยกแยะ 
และเป็นกลุ่มที่ก ำลังมีกำรเปลี่ยนแปลงทั งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ จิตใจยังไม่
มั่นคงแน่นอน เป็นวัยที่อยำกรู้อยำกลองนั นเอง และเจตคติต่อกำรเรียน  
เพรำะหำกนักเรียนมีเจตคติที่ดีหรือไม่ดีต่อกำรเรียนรู้สิ่งใด ก็จะส่งผลต่อ
ควำมสำมำรถในเรียนรู้สิ่งนั น และเป็นตัวบ่งบอกถึงกำรประสบควำมส ำเร็จใน
กำรท ำสิ่งนั นๆ เช่นกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะผลจำกกำรศึกษำวิจัย โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี   

1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 จำกกำรวิจัยพบว่ำ เมื่อพิจำรณำตัวแปร พบว่ำตัวแปรปัจจัยแต่ละตัวมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับทักษะชีวิต ดังนั นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนสำมำรถใช้
เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและกำร
ท ำงำนที่ดีขึ นได้ดังนี  
 1.1   ครู ควรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้
สิ่งต่ำงๆ เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ลงมือท ำ และเป็นผู้คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
ให้ค ำแนะน ำ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกำรส ร้ำง
สัมพันธภำพที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกัน สอดแทรกค ำถำมหลังกิจกรรม เพื่อฝึก
และพัฒนำทักษะชีวิตและกำรท ำงำนของนักเรียนให้มำกที่สุด 
           1.2   ผู้ปกครอง ควรให้ควำมรัก ควำมเอำใจใส่ สนับสนุนให้นักเรียน
มีกำรวำงแผนอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำต่อ กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน เพื่อ
จะช่วยให้นักเรียนเกิดภูมิคุ้มกันทำงด้ำนร่ำงกำยจิตใจและเมื่อเจอปัญหำใดๆ ก็
สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงทันที 
        1.3 สถำนศึกษำ ควรให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้
แสดงออกทำงควำมคิด ได้เรียนรู้จำกเพื่อน ได้แสดงควำมสำมำรถของตนเอง 
รวมถึงช่วยในกำรพัฒนำบุคลิกภำพของแต่ละคน เน้นกำรฝึกกำรเป็นผู้น ำ จัด
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ให้มีสถำนกำรณ์และแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยในกำรค้นหำค ำตอบทั งใน
และนอกห้องเรียน สำมำรถเปรียบเทียบ เชื่อมโยงสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นสำระ
ที่มีควำมส ำคัญต่อชีวิตและใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 

 2.  ข้อเสนอแนะด้ำนกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะชีวิตและกำรท ำงำนกับกลุ่ม
ตัวอย่ำงหลำยๆ กลุ่มที่กว้ำงขึ น ทั งมัธยมศึกษำตอนปลำยและระดับที่สูงขึ นไป 
เนื่องจำกโลกปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีทักษะชีวิตเพื่อที่จะช่วยเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมให้เด็ก
และเยำวชนเป็นคนดี คนเก่ง สำมำรถรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ใหม่และสำมำรถพัฒนำงำนของตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องและมีสุขภำพที่ดีทั งด้ำน
ร่ำงกำยจิตใจ อำรมณ์และสังคม 
 

กิตติกรรมประกำศ  
 วิทยำนิพนธ์ฉบับนี ส ำเร็จได้ด้วยควำมกรุณำของ รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.เกียรติสุดำ ศรีสุข อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และขอกรำบขอบพระคุณ
คณำจำรย์ภำควิชำกำรวัดผลประเมินผลและวิจัยกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ทุกท่ำนที่ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
ตรวจสอบ แก้ไข ตลอดจนชี แนะแนวทำงส ำหรับกำรแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ 
จนท ำให้วิทยำนิพนธ์นี ส ำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณใน
ควำมกรุณำของท่ำนเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ ที่นี  
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 กำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย: กรณีศึกษำคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
The Policy Changes: A Case Study of Faculty of 
Humanities and Social Sciences Kamphaeng Phet Rajabhat 
University 
 

รัษฎำกร วินิจกุล1 
Russadakorn Vinijkul 

 

บทคัดย่อ 
  กำรวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยของ
ผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ โดยกำรวิจัยเอกสำรและกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล
คนส ำคัญจำกผู้บริหำร แล้วน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เนื อหำ จนได้ข้อค้นพบที่ส ำคัญ
ในกำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ควำม
เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว ในระยะแรกบุคลำกรมหำวิทยำลัยและของคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจท ำให้กำรปฏิบัติยังพบ
ปัญหำ แต่บุคลำกรพยำยำมเรียนรู้และร่วมกันท ำยุทธศำสตร์ของคณะอย่ำงดี 
ต่อมำกำรบริหำรนโยบำยและกำรบริหำรยุทธศำสตร์ของคณะมีควำมคล่องตัว
เพิ่มขึ น เนื่องจำกโปรแกรมวิชำมีควำมตื่นตัวที่ต้องน ำนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ ทั งระดับมหำวิทยำลัยและระดับคณะลงไปสู่กำรปฏิบัติ ต้องรำยงำน
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร จึงท ำให้เป้ำหมำยของแผน 
รวมถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับคณะเพื่อรำยงำนกำรประเมินแผน และ

                                                           
1 อำจำรย์โปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏก ำแพงเพชร russadagon@gmail.com 
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รำยงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของคณะมีควำมสะดวกและบรรลุ
เป้ำหมำยมำกขึ น   
 

ค ำส ำคัญ: กำรเปลี่ยนแปลง, นโยบำย, ผู้บริหำร,  
 
Abstract 
The purpose of this research was to study policy changes of the Faculty 
of Humanities and Social Sciences Kamphaeng Phet Rajabhat University. 
Qualitative methods types of research, documents and in-depth 
interviews key informant from the executive And then bring the 
information to analyze the content until receiving important findings in 
the administration of policies and strategies of the Faculty of Humanities 
and Social Sciences Is an important tool in driving the organization to 
achieve the vision of the organization Identity In the first phase, 
university personnel and the Faculty of Humanities and Social Sciences 
still do not have knowledge and understanding, causing the practice to 
encounter problems but personnel are trying to learn and collaborate 
to create a strategy of the faculty well Later, the administration of the 
policy and strategic management of the faculty has increased flexibility. 
Because the program of the subject is alert to adopt policies and 
strategic plans both university level and faculty level into practice must 
report educational quality assessment within the curriculum level 
Therefore the goal of the plan Including collecting data at the faculty 
level to report the plan assessment And the internal quality assessment 
report of the faculty is convenient and achieves more goals 
 

Keywords: Changing, Policy, Director 
 
 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 257 

 บทน ำ 
         คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

เป็นสถำบันกำรศึกษำของรัฐและเป็นองค์กำรทำงสังคม มีกำรประกำศใช้
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เมื่อปีพุทธศักรำช 2547 ส่งผลให้สถำบัน
รำชภัฏก ำแพงเพชรยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร นับตั งแต่
วันที่ 15 เดือนมิถุนำยน ปีพุทธศักรำช 2547 ด้วยเหตุนี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบำทและวิธีกำรด ำเนินกำรตำมควำม
เหมำะสม ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ประกำศใช้
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำปีพุทธศักรำช  2548 ต่อมำได้
ปรับเปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ได้ท ำกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
อุดมศึกษำในปีพุทธศักรำช 2548 ภำยหลังจำกนั นได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เมื่อปีพุทธศักรำช 2550 โดย
โปรแกรมวิชำต่ำงๆ เริ่มใช้หลักสูตรใหม่เพื่อให้มีควำมสมบูรณ์และทันสมัย
ยิ่งขึ น เนื่องด้วยจำกภำรกิจของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงผู้น ำหรือผู้บริหำร ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเมื่อครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งนั นๆ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
และแนวทำงกำรบริหำรงำน กำรพัฒนำองค์กำร กำรพัฒนำบุคลำกร วิธีกำร
ด ำเนินงำนภำยในองค์กำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน กำรน ำ
เทคโนโลยี เข้ำมำใช้ ในกำรด ำเนินงำน เป็นต้น สำมำรถพิจำรณำกำร
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือ ในช่วงปีพุทธศักรำช 2545 ประเทศไทยมีกำรปฏิรูป
ระบบรำชกำร ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงครั งใหญ่ทำงด้ำนกำรศึกษำ และ
ภำยหลังจำกมีกำรปฏิรูประบบรำชกำรในปีพุทธศักรำช 2548 พบว่ำ องค์กำร
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และนโยบำยเปิดเสรีทำงกำรจัด
กำรศึกษำท ำให้เกิดกำรแข่งขันด้ำนนี สูงเพิ่มขึ น อีกทั งมำตรกำรจ ำกัดขนำด
ก ำลังคนของภำครัฐ ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และบุคลำกร หลำยส่วนขำดควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติภำรกิจ
ใหม่ๆ ให้ลุล่วง สภำพปัญหำและเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และ
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สภำพแวดล้อมขององค์กำร ผู้วิจัยมีควำมสนใจศึกษำเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
องค์กำรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ในประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำย ซึ่งก ำหนดทิศทำงของ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร เพื่อรองรับนโยบำยหรือกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับ
สภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์และควำมอยู่รอดขององค์กำร กำรรองรับระบบ
กำรประเมินผลด้ำนมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบรำชกำร 
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำที่มีกำรปรับเปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบัน  กำรตอบโจทย์
ปัญหำท้องถิ่น กำรสนองต่อยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำตินโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์กำรวิจัยชำติ 
ตลอดจนอุดมกำรณ์รำชภัฏสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมศำสตร์
พระรำชำและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพื่อศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยของผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
วิธีกำรด ำเนินวิจัย 

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพประเภทวิจัยเอกสำรและกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเอกสำรปฐมภูมิ ได้แก่ 
มติที่ประชุมของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะกรรมกำรบริหำร 
ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสำรทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ วิชำกำรที่เกี่ยวกับ
องค์กำร แนวคิดและทฤษฎี หลักกำรบริหำรองค์กำร ค ำกล่ำว รวมทั งโอวำทใน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ ปัจฉิมนักศึกษำ รำยงำนผลกำรพัฒนำ สำรสนเทศ
ต่ำงๆ ของแผนปฏิบัติรำชกำร รำยงำนประจ ำปี เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และเพื่อให้ข้อมูลมีควำมน่ำเชื่อถือได้และ
ควำมเที่ยงตรง จึงรวบรวมข้อมูลจำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม และกำร
สัมภำษณ์แบบเจำะลึกแบบเฉพำะเจำะจง คือผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ให้ข้อมูลคน
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 ส ำคัญ กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเครำะห์เชิงเนื อหำและสถิติเชิงพรรณนำ 
ผู้วิจัยจึงด ำเนินกำรประมวลวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง

องค์กำรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  นับตั งแต่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ประกำศใช้ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548– พ.ศ. 2559 โดยเน้นกำรเปลี่ยนแปลงองค์กำร
ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด้ำนนโยบำยในกำรบริหำร ผู้วิจัยใช้
วิธีกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำโดยกำรคัดเลือกข้อมูล จัดระเบียบข้อมูลให้เป็น
ระบบ เปรียบเทียบและวิเครำะห์ข้อมูล แล้วน ำผลกำรวิจัยไปเขียนเป็นรำยงำน
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นโยบำยและกำรพัฒนำกำรพัฒนำองค์กำร 
“นโยบำย” ในภำษำไทยตำมที่บัญญัติ ไว้ใน (พจนำนุกรมฉบับ

รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554, หน้ำ 607) ระบุไว้ว่ำเป็นหลักและวิธีปฏิบัติซึ่ง
ถือเป็นแนวด ำเนินกำร. (ป. นย + อุปำย). โดย“Policy” ในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรทุกองค์กำร ต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงหรือเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร
ขององค์กำรนั นๆ เพื่อให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ นว่ำ นโยบำย หมำยถึงทิศทำงหรือ
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนขององค์กำรที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำน
ขององค์กำร รวมทั งเก่ียวข้องกับองค์กำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน แผนอำจมี
ลำยลักษณ์อักษรหรือไม่มีลำยลักษณ์อักษรก็ได้ ทั งนี แผนที่มีลำยลักษณ์อักษร
ประกอบด้วย แผนงำน (Program) โครงกำร (Project) (อรัสธรรม พรหมมะ, 
2552, หน้ำ 137)  

แนวคิดเก่ียวกับผู้บริหำรหรือผู้น ำองค์กำร  
ผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ได้ใช้ค ำว่ำ ผู้บริหำรเป็นผู้

ที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรก ำหนดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ริเริ่มที่ส ำคัญ
ในองค์กำรจะเปลี่ยนแปลงอะไร ผู้บริหำรต้องพิจำรณำจำกองค์ประกอบ 3 
ด้ำนคือ ด้ำนแรกด้ำนบุคคล เป็นกำรพิจำรณำเพื่อเปลี่ยนแปลงด้ำนเจตคติ 
ทักษะด้ำนภำวะผู้น ำ ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และลักษณะส ำคัญของมนุษย์ ด้ำน
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ที่สอง ด้ำนโครงสร้ำง เป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมกลไกของ
องค์กำร เช่น นโยบำย กฎ ระเบียบ และด้ำนปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีขององค์กำร
เป็นปัจจัยด้ำนกระบวนกำรในกำรท ำงำนที่ช่วยให้สมำชิกขององค์กำรท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ น Samuel C. Certo (อ้ำงถึงใน ทองใบ สุดชำรี, 
2551, หน้ำ 377) พิจำรณำได้จำกองค์ประกอบในด้ำนต่ำงคุณลักษณะเฉพำะ
ของผู้น ำ ประกอบด้วย (1) กำรตัดสินใจ (Decision Making) เป็นบทบำทหลัก
และหน้ำที่ที่ส ำคัญของผู้บริหำรในองค์กำร ซึ่งมีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กำร กำรตัดสินใจเป็นกระบวนกำรที่มีกำรวำงแผนในกำร
ปฏิบัติและมีกำรเลือกอย่ำงน้อยที่สุดสองทำงเลือกและกำรตัดสินใจนั น
เกี่ยวข้องกับปัญหำหรือโอกำส โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ปัจจุบันผู้น ำจะต้อง
บริหำรองค์กำรในสภำพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่งกำรตัดสินใจและกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงมีคุณภำพ ย่อมเป็นสิ่งส ำคัญเพื่อควำมอยู่รอดขององค์กำร เปรียบเทียบ
หรือจัดอันดับทำงเลือก ภำยใต้เกณฑ์ในกำรตัดสินใจแต่ละเกณฑ์จำกทำงเลือก
ที่ดีที่สุดโดยพิจำรณำจำกล ำดับควำมส ำคัญ (2) กำรมีส่วนร่วม (Participation) 
หมำยถึง รูปแบบของกำรบริหำรจัดกำรที่ผู้บริหำร ได้ใช้แรงบันดำลใจร่วมกัน
ของบุคลำกรในกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยใช้กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ร่วมที่เกิดจำก
กำรก ำหนดร่วมกันของบุคลำกรในองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ใช่เป็น
วิสัยทัศน์ของผู้บริหำรเพียงคนเดียว ส่วนเทคนิคกำรมีส่วนร่วมเพื่อก ำหนด
วิสัยทัศน์อำจใช้หลัก ฉันทำมติของบุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ ที่ต่ำงก ำหนดวิสัยทัศน์
ของแต่ละกลุ่ม แล้วน ำมำอภิปรำยเพื่อหำข้อตกลงร่วมกันแล้วก ำหนดเป็น
ข้อควำมแสดงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เนื่องจำกวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่
คำดหวังในอนำคตที่องค์กรต้องค ำนึงถึงควำมคำดหวังของสังคม ควำมต้องกำร
ของชุมชนและ เกิดมำจำกกำรคิดร่วมกันของบุคลำกรและตัวแทนชุมชน ส่วน
พันธกิจเป็นข้อควำมแสดงถึงจุดมุ่งหมำยและแสดงถึงทิศทำงที่องค์กรตั งใจจะ
กระท ำให้บรรลุผล โดยต้องมีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมก ำหนดไว้ 
(วิโรจน์ สำรรัตนะ, 2555, หน้ำ 112) (3) กำรวำงแผน (Planning) กิจกรรมทุก
ประเภท ไม่ว่ำเป็นระดับใดในหน่วยงำน ล้วนมีก ำเนิดมำจำกควำมคิดอันเป็น
กรอบน ำทำงว่ำ ควรจะท ำอะไร เมื่อใด ที่ไหน โดยใคร และอย่ำงไร ทั งนี หำก
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 ปรำศจำกควำมคิดที่ชัดเจน กำรกระท ำที่ตำมมำคงปรำศจำกทิศทำงที่แน่นอน
ชัดเจน ควำมคิดหรือเจตนำรมณ์ก็เกิดขึ นก่อนเช่นเดียวกันจำกนั นค่อยๆ 

พัฒนำชัดเจนขึ น จนกลำยมำเป็นกรอบก ำหนดทิศทำงและแนวด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ และกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ย่อมมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมธรรมดำของ
กฎกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมก็มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลำ มีลักษณะ
ควำมไม่แน่นอน กำรตัดสินใจ ควำมคำดหวังในอนำคตจะเป็นไปตำมที่คำดหวัง
หรือไม่ย่อมขึ นอยู่กับสภำวะที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ  
 พรนัชชำ พุทธหุน (2559) คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงองค์กำร: กรณีมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง กำรวิจัยนี มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงองค์กำรเพื่อให้สอดรับกับ
สภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์ของสังคมที่แปรเปลี่ยนไปและเพื่อควำมอยู่รอดของ
องค์กำร โดยมุ่งศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้กำรบริหำรของผู้บริหำร พ.ศ. 
2526 ถึง พ.ศ. 2557 เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพประเภทวิจัยเอกสำร ผลกำรวิจัย
พบว่ำผู้บริหำรแต่ละยุคมีวิสัยทัศนแ์ตกต่ำงกัน นโยบำยที่ปรำกฏมีทั งเชิงรุก เชิง
ตั งรับและมีกำรสำนต่อนโยบำยส ำคัญและต่อเนื่อง ยุคแรกพบว่ำมีนโยบำยเชิง
รับเพื่อแก้ไขปัญหำจ ำนวนนักศึกษำที่เพิ่มมำกขึ น มีกำรเปิดวิทยำเขตบำงนำมำ
รองรับเป็นที่เรียนและมีกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนวิทยุและวิทยุโทรทัศน์เพื่อให้
โอกำสนักศึกษำที่เรียนอยู่ที่บ้ำนที่ไม่ได้มำฟังค ำบรรยำยที่มหำวิทยำลัย ยุคที่
สองเป็นยุคที่มีนโยบำยเชิงรุก โครงสร้ำงองค์กำรจึงซับซ้อน มีกำรก่อตั ง
หน่วยงำนใหม่ 40 หน่วยงำน เพื่อรองรับพันธกิจใหม่ของมหำวิทยำลัยและกำร
พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำใหม่ขึ นมำใช้เป็นเครื่องมืออันส ำคัญ
เพื่อด ำเนินกำรให้บรรลุสู่พันธกิจของมหำวิทยำลัย ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่สืบสำน
นโยบำยส ำคัญจำกยุคก่อน พร้อมทั งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงสู่สมำคมอำเซียนของไทยมีกำรปรับเปลี่ยนระบบเกรดจำกเดิม คือ 
GPF ให้เป็นระบบเกรดแบบสำกล คือ A B C D มีกำรเปิดสอนภำษำในกลุ่ม
อำเซียนให้นักศึกษำและประชำชนทั่วไปด้วย 
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ผลกำรวิจัย 
 กำรเปลี่ยนแปลงองค์กรภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำกสถำนกำรณ์อดีตถึงปัจจุบัน ในช่วง พ.ศ.2548-2553 และ พ.ศ.2554-2559  
 สภำพปัญหำหรือต้องปรบัปรุงองค์กำรให้ก้ำวหน้ำและพัฒนำ ดังนี้ 
 พุทธศักรำช 2548–2553 เป็นช่วงกำรปรับตัวและกำรเตรียมกำร
รองรับสู่กำรเปลี่ยนแปลง (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นคณบดีในขณะนั น และต่อมำได้มีกำรเปลี่ยนผ่ำนให้ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มัย ตะติยะ) โดยเหตุกำรณ์ส ำคัญที่เป็นผลท ำให้ทำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชรต้องมีปรับตัวและเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ได้แก่ กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พุทธศักรำช 2547 
ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพจำก “สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร” เป็น 
“มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร” ยกฐำนะเป็นนิติบุคคล ระดับกรม ตั งแต่
วันที่ 15 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2547  
 กำรประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี พ.ศ.2548 
 กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรบุคลำกร จำกข้ำรำชกำร เป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนรำชกำร 
 กำรประกำศใช้คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2553 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในลงสู่
คณะมำกขึ น 
 ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
 ปัจจัยต่ำงๆ ข้ำงต้น ท ำให้ในช่วง ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2553 เป็นช่วงที่
ผู้บริหำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จะต้องมีกำร
ปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนภำรกิจต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีกำรเปลี่ยนแปลงประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำร
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี  
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  กำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

 กำรบริหำรนโยบำย นโยบำย เป็นหลักกำรและวิธีปฏิบัติ ซึ่งถือเป็น
แนวด ำเนินกำรให้องค์กรมีควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นโยบำยหลักที่ใช้ในกำรบริหำร ได้แก่ (1) บริหำรคน (2) บริหำรเงิน และ (3) 
บริหำรวัสดุอุปกรณ์ 
 กำรบริหำรยุทธศำสตร์ กำรบริหำรยุทธศำสตร์เป็นเครื่องมือส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนองค์กร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ควำมเป็นเอกลักษณ์
เฉพำะตัวของแต่ละองค์กร โดยในระยะแรกบุคลำกรมหำวิทยำลยัและของคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพียงใด อีกทั งลงสู่กำร
ปฏิบัติยังมีปัญหำตลอดเวลำ ทั งนี บุคลำกรก็พยำยำมเรียนรู้และร่วมกันท ำ
ยุทธศำสตร์ของคณะกันเป็นอย่ำงดี 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ คือ 1) พัฒนำคุณภำพบัณฑิต ภำยใต้เครือข่ำย
ควำมร่วมมือชุมชนท้องถิ่น และ 2) สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยทำงวิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 กำรที่มหำวิทยำลัยมีกำรถ่ำยทอดพันธกิจและกำรกระจำยทรัพยำกร
ต่ำง ๆ มำยังคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มำกขึ น รวมถึงกระบวนกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์โดยกำรมีส่วนร่วมของคณะข้ำงต้น เป็นผลให้กำรน ำนโยบำยและ
แผนไปสู่กำรปฏิบัตินั น มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ น มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนภำยใต้ภำระงำนของรองคณบดี หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี แต่ละงำนได้มี
กำรแต่งตั งคณะกรรมกำรในกำรบริหำรแผนยุทธศำสตร์ มีกำรจัดสรร
งบประมำณให้ครอบคลุมตำมประเด็นยุทธศำสตร์ มีระบบกำรก ำกับ ติดตำม 
และประเมินผลเป็นรำยไตรมำส   
 ส ำหรับกำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ฯ ในช่วงนี  จะมุ่งเน้น
ผลงำนจำกระบบกำรประเมินต่ำงๆ ได้แก่ กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ) กำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยนอก (สมศ.) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรโดยส ำนักงำน
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คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) กำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของคณะ (คณะกรรมกำรติดตำมฯ ที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั ง) 
กำรประเมินระบบควบคุมภำยใน (คตง.) ท ำให้ผู้บริหำรของคณะจะต้องจัดวำง
ระบบกำรติดตำม และมีกำรก ำกับติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิด 
 กำรบริหำรพันธกิจของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 1) จัดกำรศึกษำทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 2) ท ำกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และแก้ปัญหำท้องถ่ิน 
  3) ปรับปรุง พัฒนำและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมำะสมต่อท้องถิ่น 
 4) ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ท้องถิ่น 
 5) ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจำกกำรเปลี่ยนแปลง จำกดังกล่ำว
ข้ำงต้น ท ำให้กำรบริหำรพันธกิจของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในช่วง
นี  ทั งกำรผลิตบัณฑิต กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิจัย นวัตกรรมเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เป็นลักษณะกำรบริหำรงำนประจ ำ ในช่วงนี คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์พยำยำมหำจุดเน้นที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ ได้แก่ กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น สืบสำนศิลปวัฒนธรรม ท ำให้คณะมีบทบำทในเรื่องดังกล่ำวนี เพิ่มมำก
ขึ น โดยเฉพำะมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้มีควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำกำรปกครองท้องถิ่นกับ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โดยมหำวิทยำลัยมอบหมำยให้คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เป็นผู้บริหำรโครงกำรท ำให้คณะมีควำม
คล่องตัวในกำรใช้งบประมำณเพื่อกำรบริหำรพันธกิจมำกขึ น เนื่องจำกมี
งบประมำณพิเศษในกำรบริหำรพันธกิจ 
  พ.ศ.2554–2559 ช่วงพัฒนำให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลง โดยผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มัย ตะติยะ เป็นคณบดี และเปลี่ยนผ่ำนให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   
สุชิน รอดก ำเหนิด  
  มีคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พ.ศ.2557 เปลี่ยน
องค์ประกอบและตัวชี วัดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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   มีกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย พ.ศ.2556–พ.ศ.2560  
 มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ

ปรญิญำตรี พ.ศ.2558  
 กำรเร่งปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2559 เนื่องจำกครบรอบ 5 ปี 
 กำรบริหำรนโยบำยและกำรบริหำรยุทธศำสตร์ของคณะ ช่วงนี มีควำม
คล่องตัวเพิ่มขึ นมำก เนื่องจำกควำมตื่นตัวของโปรแกรมวิชำที่ต้องน ำนโยบำย
และแผนยุทธศำสตร์ ทั งระดับมหำวิทยำลัยและระดับคณะลงไปสู่กำรปฏิบัติ 
เนื่องจำกโปรแกรมวิชำต่ำงๆ จะต้องรำยงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตร จึงท ำให้เป้ำหมำยของแผน รวมถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ระดับคณะเพื่อรำยงำนกำรประเมินแผนและรำยงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของคณะมีควำมสะดวกและบรรลุเป้ำหมำยมำกขึ น   
 กำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ระหว่ำงปี พ.ศ.2554–พ.ศ. 2559 ช่วง
ดังกล่ำวคณะมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรในองค์กำร ทั งคณบดี รองคณบดี และ
กรรมกำรบริหำรคณะ (ประธำนโปรแกรมวิชำ) ซึ่งคณะแบ่งกำรบริหำรงำนใน
ภำพรวมของคณะ เป็น 4 ฝ่ำย เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจของคณะในทุกด้ำน 
โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ำกับ ได้แก่  
 1) ฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 2) ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  
 3) ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ศิลปวัฒนธรรมและบริกำรวิชำกำร       
  4) ฝ่ำยส ำนักงำนคณบดี 
 จำกบทบำทของหลักสูตรที่ต้องมีมำกขึ น เนื่องจำกมีกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ท ำให้ภำรกิจต่ำงๆ ของคณะถูกถ่ำยทอดไป
ยังหลักสูตรมำกขึ น กำรก ำกับติดตำมกำรบริหำรพันธกิจจึงมีควำมคล่องตัว 
เนื่องจำกทุกหลักสูตรได้เข้ำมำมีส่วนร่วมรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนพันธกิจและ
ตัวชี วัดต่ำงๆ ทั งพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน กำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้กำร
บริหำรพันธกิจในช่วงนี เป็นลักษณะกำรด ำเนินพันธกิจอย่ำงก้ำวกระโดด  
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 กำรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงดังกล่ำว เพื่อให้คณะมีควำมคล่องตัวในกำร
บริหำรงำน ภำพกำรบริหำรงำนและกำรก ำกับติดตำมงำนตำมพันธกิจชัดเจน
ยิ่งขึ น ผู้บริหำรในแต่ละส่วนงำนเองสำมำรถติดตำมวำงแผนกำรด ำเนินงำนได้
ง่ำยขึ น   
 ยุคใดที่มีผู้บริหำรที่ด ำเนินนโยบำยเชิงรุก มีกำรสร้ำงควำมหลำกหลำย
ให้กับโครงสร้ำงขององค์กำร หน่วยงำน อำคำรสถำนที่เกิดขึ นมำกมำย แต่ถ้ำ
ยุคของผู้บริหำรคนต่อมำไม่สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ น ย่อมส่งผล
เสียโดยรวมทั งในแง่ของงบประมำณที่ทุ่มเทไปและควำมสูญเปล่ำทำงเศรษฐกิจ
อีกด้วย อำศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเปรียบได้เสมือนเครื่องมือที่จะช่วย
ให้พันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยบรรลุ เป้ำหมำย ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย แต่ต้องค ำนึงถึงควำมเหมำะสมด้วย ไม่ว่ำจะต้องพิจำรณำเรื่อง
ทุนที่บำงเทคโนโลยีต้องใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรจ ำนวนมำก แต่ไม่
สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภำพ และเทคโนโลยีบำงประเภทล้ำหลัง 
ตกยุคไปอย่ำงรวดเร็ว เป็นต้น  
 ผู้วิจัยเป็นอำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  กำร
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยของผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำย วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำย มีกำรเปลี่ยนแปลง แบบ
แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมจำกนโยบำยเดิม มีกำรเปลี่ยนแปลง กำรทบทวน
ตำมรอบ อำทิ รอบปีกำรศึกษำตำมรอบแผนยุทธศำสตร์และรอบ กำร
เปลี่ยนแปลงชุดผู้บริหำร โดยช่วงปีพุทธศักรำช 2556-2558 มหำวิทยำลัยมี
นโยบำยผลักดันในเรื่องกำรเป็นสมำชิกอำเซียน จึงมีกำรท ำบันทึกตกลงควำม
ร่วมมือกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ โดยคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ได้ท ำ MOU/ MOA กับประเทศอินโดนีเซียในปีพุทธศักรำช 2557 
และกับประเทศจีนในปีพุทธศักรำช 2559  
 นอกจำกนี  ในปีพุทธศักรำช 2558 คณะโดยหลักสูตรต่ำงๆ ที่เปิดสอน
ในคณะได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรพร้อมกันและด ำเนินกำรใช้จริงในปี
กำรศึกษำ 2559 เป็นต้นมำ ระหว่ำงปี 2555 เป็นต้นมำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชรและคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้ถูกผลักดัน ให้
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 ด ำเนินงำนอย่ำงเข้มข้นด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ตำมที่
สกอ.ก ำหนด ส่งผลให้มีข้อดี คือหลักสูตรและคณะได้ตรวจสอบเกณฑ์

มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรงำน บริหำรหลักสูตร กำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ (TQF) ข้อเสีย คือบุคลำกรที่ขำดควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กำรจัดรำยงำน SAR ต้องเข้ำร่วมประชุม อบรมชี แจงต่ำงๆ เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนจัดท ำ SAR ในบำงรำยหลักสูตรที่ขำดควำมช ำนำญด้ำนกำรจัด SAR 
หรือไม่ได้ด ำเนินงำนหรือมีกำรด ำเนินงำนแต่ขำดหลักฐำนยืนยัน ท ำให้รับ
คะแนนต่ ำจำกกำรประเมินของผู้ประเมิน ก่อให้ เกิดกำรขำดก ำลังใจในกำร
ท ำงำน และเกิดควำมเคร่งเครียดในกำรจัดรำยงำน SAR อย่ำงไรก็ดี กำร
ผลักดันของผู้บริหำรในระดับมหำวิทยำลัย และระดับคณะฯ ได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญ จึงได้มีกำรจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกันและบ่อยครั ง
เพื่อให้กำรจัดท ำ SAR ด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกัน จนมีแนวโน้มและทิศทำงดี
ขึ นในแต่ละรอบปีกำรประเมินจนถึงปัจจุบัน  
 
สรุปผลกำรวิจัย  

โครงสร้ำงองค์กรถือว่ำเหมำะสมกับกำรบริหำร เนื่องจำกแต่ละฝ่ำย
ปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ เพื่อให้แต่ละฝ่ำยและในองค์กรมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล อำจมีกำรปรับเปลี่ยนเล็กน้อย เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันของยุคเทคโนโลยีและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงองค์กำรให้
ก้ำวหน้ำและพัฒนำ เนื่องจำกในช่วงนี มีกำรเปลี่ยนแปลงหลำยประเด็น กำร
บริหำรงำนเป็นช่วงกำรปรับตัวและเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ไม่ว ่ำจะเป็นกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัต ิมหำวิทยำลัยรำชภัฏในปี 
พุทธศักรำช 2547 ท ำให้ต้องมีกำรปรับตัวเรื่องโครงสร้ำงองค์กรและระบบ
กำรบริหำรงำน กำรประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรี พุทธศักรำช 2548 ท ำให้ต้องกำรมีกำรปรับตัว
เกี ่ยวกับหล ักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักส ูตร และกำรผล ิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มำกขึ น กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรบุคลำกร
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จำกข้ำรำชกำร เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนรำชกำร ท ำให้มี
บุคลำกรรุ่นใหม่เข้ำมำมำกขึ น คณะต้องเร่งกำรเตรียมควำมพร้อมและกำร
พัฒนำอำจำรย์สำยพนักงำนมหำวิทยำลัย กำรประกำศใช้คู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ พุทธศักรำช 2553 ที่
ท ำให้ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในลงสู่คณะมำกขึ น ในช่วงนี มี
ผ่ำนกำรเตรียมกำรและกำรเรียนรู้กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ จำกช่วงที่ผ่ำนมำ 
ท ำให้ช่วงนี เป็นช่วงแห่งกำรพัฒนำให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลง อย่ำงไรก็
ตำม เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่มีควำมเข้มงวดในเรื่องจ ำนวนและคุณภำพ
ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจท ำให้อำจำรย์จะต้องเร่งที่จะพัฒนำตนเอง 
กอปรกับภำระงำนที่ต้องลงถึงระดับหลักสูตรท ำให้อำจำรย์มีภำระงำนเพิ่ม
มำกขึ น 

กำรบริหำรนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงของคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับ
กำรบริหำรงำนอย่ำงยิ่ง เพรำะจะท ำให้องค์กรมีประสิทธิภำพ ควำมสัมพันธ์ 
ควำมสำมัคคี ควำมร่วมมือ ฯลฯ ดังนั นในแต่ละสมัยของผู้บริหำรจ ำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนเพื ่อวัตถุประสงค์ปรับปรุงองค์กำรให้ก้ำวหน้ำและพัฒนำให้
สอดคล้องกับบริบทและงบประมำณแต่ละปี 

กำรบริหำรยุทธศำสตร์ มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี ่ยนให้
เหมำะสมกับกำรบริหำรงำน และไม่ควรก ำหนดระยะเวลำยำวนำนหลำยปี 
เนื่องจำกสถำบันกำรศึกษำจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์ให้ทันกับกำร
เปลี่ยนไปของกระแสสังคมไทยหรือควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำกำร 
 กำรผลิตบัณฑิต ทำงคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ควรมีกำรพัฒนำ
หลักสูตรให้หลำกหลำยสำขำวิชำเพื่อสนองท้องถิ่นอย่ำงถูกตลำดแรงงำนที่
ผู้ประกอบกำรต้องกำร และส่งเสริมอำชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวตำมกระแส
เทคโนโลยีที่ท ำธุรกิจทำงออนไลน์ 
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 กำรอภิปรำยผล  
         ผู้บริหำรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ก ำแพงเพชร ในยุคแรกคือช่วงระหว่ำงปี พุทธศักรำช 2526–2536 เป็นยุคที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรที่นักศึกษำสนใจเข้ำมำศึกษำที่มหำวทิยำลยัเป็นจ ำนวน
มำกจัดว่ำเป็นยุคบุกเบิก ท ำให้ผู้บริหำรในสมัยนั นต้องมีกำรปรับตัวในลักษณะ
ของกำรตั งรับ มีกำรปรับนโยบำยโดยตัดสินใจในกำรขยำยสถำนศึกษำเพิ่มขึ น
อีกหนึ่งแห่งเพื่อรองรับจ ำนวนนักศึกษำที่สนใจเข้ำมำเรียน สอดคล้องกับที่ 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์  (2551 , หน้ำ 196)  ที่กล่ำวไว้ว่ำ กระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในองค์กำร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ น
ภำยในองค์กำรหรือพยำยำมปรับองค์กำรให้ก้ำวหน้ำโดยอำศัยกำรวิเครำะห์
ปัญหำ กำรวำงแผน และกำรด ำเนินกำรจัดสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เสนอแนะจำกกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กำร (Change in 
Organization) วิเชียร วิทยอุดม (2554, หน้ำ 11-25) โดยกำรเปลี่ยนแปลงคือ 
กำรกระบวนกำรที่ปรับปรุงองค์กำรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กำรนั น
สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ นจำกกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กำรคือ กำรเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มขึ น หรือกำรเปลี่ยนแปลงของทิศทำง กำรเปลี่ยนแปลงนี จะขึ นอยู่บอ่ยๆ จะ
สร้ำงควำมเสียหำยน้อยที่สุดในบรรดำกำรเปลี่ยนแปลงองค์กำรรวมถึง 
เทคโนโลยีใหม่ ระบบงำนใหม่ กระบวนกำรด ำเนินงำนใหม่ แม้ว่ำธรรมชำติ
ลักษณะขององค์กำรยังคงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ที่เหมือนเดิม กำรเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มขึ น ก็จะเกิดขึ นบนแนวทำงเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อยกระดับของกำรปฏิบัติงำน
ให้ดีขึ นหรือเป็นกำรขยำยให้เกิดแนวทำงใหม่ เป็นกำรปรับปรุงศักยภำพให้
เพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่องในแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงที่ เพิ่มขึ นอันเป็นสิ่งที่มี
ควำมส ำคัญต่อสภำวะแวดล้อมของควำมต้องกำรในทุกวันนี ควำมส ำคัญของ
กำรเปลี่ยนแปลง (Importance of Change) ถ้ำองค์กำรโตขึ นจ ำเป็นต้องมี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำรอบตัว กำรศึกษำ
เก่ียวกับกับกำรปรับเปลี่ยนองค์กำรมีควำมส ำคัญอย่ำงสูงสดุ เพรำะผู้บริหำรทุก
คนในองค์กำรทุกระดับได้เผชิญกับงำนที่มีกำรปรับเปลี่ยนองค์กำรอยู่แล้วตลอด
ชีวิตกำรท ำงำนของตน ผู้บริหำรที่ตัดสินใจเลือกปรับเปลี่ยนที่เหมำะสมและ
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สำมำรถน ำแนวทำงมำใช้ได้อย่ำงถูกต้อง จะท ำให้องค์กำรมีควำมยืดหยุ่นและ
เปลี่ยนแปลงไปในแนวที่ดีขึ น เพรำะกำรปรับเปลี่ยนคือพื นฐำนส่วนหนึ่งของ
กำรอยู่รอดขององค์กำร   
 กำรเปรียบเทียบกับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กำร กำรค้นพบสิ่งใหม่ๆ 
เป็นกำรใช้ควำมช ำนำญและทรัพยำกรเพื่อที่จะสร้ำงควำมคิดใหม่ กำรค้นพบ
สิ่งใหม่จะเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง แต่เป็นกำรเปลี่ ยนแปลงที่สำมำรถ
เกิดขึ นได้โดยปรำศจำกกำรค้นสิ่งใหม่ๆ ได้  
 ด้ำนภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง โดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นว่ำ ภำวะ
ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กำรเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบย่อยส่วน
ใหญ่ กลุ่มเป้ำหมำยจะสำมำรถรับรู้ถึงภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงโดยทุกคนมี
ส่วนร่วมในกำรท ำงำน จะสำมำรถปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จได้ ด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ภำพรวม มีควำมคิดเห็นว่ำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ใน
องค์กำรนั นกลุ่มตัวอย่ำงจะสำมำรถรู้ถึงกำรพัฒนำประเด็นในเรื่องของกิจกรรม
กำรฝึกอบรม (Training) ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนในปัจจุบันให้ดีขึ น ด้ำนองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้โดยภำพรวม มีควำม
คิดเห็นว่ำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ในองค์กำรนั นกลุ่มตัวอย่ำงจะรู้ถึงกำรมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันที่มีระดับสูง ซึ่งมีกำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์หรือทิศทำงกำรพัฒนำองค์กำร โดยเปิดโอกำสให้ผู้ร่วมงำนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทำงกำรพัฒนำองค์กร 
เพื่อให้วิสัยทัศน์มีควำมชัดเจนทันสมัย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กำรด ำเนินงำนขององค์กำร ต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงหรือเป้ำหมำย
ในกำรด ำเนินกำร แผนงำนเพื่อที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตำมทิศทำงหรือเป้ำหมำย
ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร ทิศทำงหรือเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรซึ่งจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนขององค์กำร โดยกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ เพื่อให้กำรพัฒนำองค์กำรเป็นไป
อย่ำงมีเอกภำพ ต้องให้ข้อมูลข่ำวสำรและเปิดโอกำสให้สมำชิกขององค์กำรมี
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 ส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำยร่วมกันไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของ
อธิกำรบดีและผู้บริหำรเท่ำนั น 

 2. ยุคใดที่มีผู้บริหำรที่ด ำเนินนโยบำยเชิงรุก มีกำรสร้ำงควำม
หลำกหลำยให้กับโครงสร้ำงขององค์กำร หน่วยงำน อำคำรสถำนที่เกิดขึ น
มำกมำย แต่ถ้ำยุคของผู้บริหำรคนต่อมำไม่สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ น ย่อมส่งผลเสียโดยรวมทั งในด้ำนของงบประมำณที่ทุ่มเทไปและควำม
สูญเปล่ำทำงเศรษฐกิจอีกด้วย  
 3. กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนสอนและควำมสอดคล้องของศำสตร์
ต่ำงๆ เชิงสหวิทยำ ทั งกำรพัฒนำสังคมและเชื่อมโยงกำรบริกำรวิชำกำรกับกำร
เรียนกำรสอนกำรเพิ่มโอกำสขยำยแนวทำงกำรศึกษำที่ เหมำะสม อำทิ 
สถำบันกำรศึกษำน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำในวิชำรัฐศำสตร์ 
กำรเมืองกำรปกครอง กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ กำรพัฒนำองค์กร 
กำรบริหำรระบบรำชกำร ตลอดจนเสริมสร้ำงและส่งเสริมหลักธรรมำภิบำล 
 
กิตติกรรมประกำศ 

ผู้วิจัยได้รับทุนจำกคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ด้วยกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนและบุคลำกรหลำยฝ่ำย 
ควำมร่วมมือและควำมอนุเครำะห์จำกทุกท่ำนที่เกี่ยวข้องที่ได้เสียสละเวลำใน
กำรให้ข้อมูล ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยอย่ำงดียิ่ง ตลอดจนให้ควำม
ช่วยเหลือในกำรท ำวิจัยฉบับนี  ท ำให้รำยงำนกำรวิจัยนี เสร็จครบสมบูรณ์ ผู้วิจัย
ใคร่ขอขอบคุณคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชรที่อนุมัติเงินอุดหนุนกำรวิจัย ขอขอบคุณข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
หำกมีข้อบกพร่องในกระบวนกำรท ำวิจัย หรือควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูลหรือ
ประเด็นที่ไม่ชัดเจนใด ผู้วิจัยขอน้อมรับด้วยควำมขอบพระคุณยิ่ง และหำก
งำนวิจัยชิ นนี มีข้อดีและเป็นประโยชน์ ผู้วิจัยใคร่ขอมอบให้แด่ผู้มีพระคุณทุก
ท่ำน ซึ่งหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลกำรวิจัยนี จักเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภำพรวม 
นักศึกษำและผู้ที่สนใจต่อไป 
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Approach to Developing Writing Competence in 
English 
มุมมองของนักศีกษำต่อกำรสอนแบบเน้นกระบวนกำรและ
อรรถฐำนในกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ 

 
 

Wisut Jarunthawatchai1 

วิสุทธิ์ จรูญธวชัชัย 

Abstract 
This research study investigates the students’ perceptions towards 
a process-genre approach to teaching writing in English. The data 
were collected from a questionnaire, responded by 89 second-
year English-major students and interview sessions with 24 of 
them. The findings showed that the students’ perceptions 
towards the process-genre approach were positive, but they had 
some difficulties in engaging in group works. This suggested that 
this innovative approach was accepted in a new EFL context but 
the students needed some adjustments in some of the unfamiliar 
activities. 

Keywords: process-genre approach, students’ perceptions 

                                                           
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
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บทคัดย่อ 
  งำนวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำมุมมองของนิสิตต่อกำรสอนกำร
เขียนภำษำอังกฤษแบบเน้นกระบวนกำรและอรรถฐำน ข้อมูลจำกกำรตอบ
แบบสอบถำมโดยนิสิตเอกภำษำอังกฤษชั นปีที่ 2 จ ำนวน 89 คน และ กำร
สัมภำษณ์นิสิต จ ำนวน 24 คน แสดงให้เห็นว่ำ นิสิตมีควำมคิดเห็นในเชิงบวก
ต่อกำรสอนกำรสอนกำรเขียนแบบเน้นกระบวนกำรและอรรถฐำน แต่นิสิต
ประสบปัญหำบ้ำงในกำรท ำงำนแบบกลุ่ม ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำกำรสอน
กำรเขียนรูปแบบนี ได้รับกำรยอมรับกำรบริบทกำรเรียนภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ แต่นิสิตอำจต้องมีกำรปรับตัวบ้ำงในกระบวนกำรเรียนรู้ที่
เน้นกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 

ค ำส ำคัญ: กำรสอนกำรเขียนแบบเนน้กระบวนกำรและอรรถฐำน, ทัศนคติของ
นิสิต 

Introduction 
It has been generally accepted that English as a Foreign Language (EFL) 
students at the university level in Thai context have been poor in writing 
as that they have encountered several difficulties in writing academic 
essays in English. Their problems are the inadequate repertoire of 
discourse structure (Noonkhan, 2012), language resources (Rodsawang, 
2017), and effective writing skills (Baker & Boonkit, 2004).  
A process-genre approach has been considered as an effective writing 
instruction dealing with the complexity of problems faced by foreign 
language students. There have been research studies reporting that its 
implementation has resulted in a dramatic improvement in students’ 
writing performance (e.g. Jarunthawatchai, 2010, 2018; Janenoppakarn, 
2016).  
วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 275 

 However, the number of published research examining the 
students’ perceptions of this approach is small, suggesting to the 

need for further investigation into the students’ views towards the 
implementation of a process-genre approach to teaching 
academic writing to EFL students. 

Research questions 
This study attempts to answer the following research questions: 
1. What are the learners’ perceptions towards a process-genre 
approach in teaching academic writing in EFL context? 
2. What are the students' reactions after they engaged in 
classroom activities based on the process-genre approach? 

Literature Review 
Writing in English is the most difficult language skill to master for 
EFL students due to its complicated nature (Archibald & Jeffery, 
2000). Tribble (1996) explains that writing is the most demanding 
skill and that the students need to utilize a wide range of 
knowledge, i.e. content, context, language features, and writing 
process, in order to produce successful written texts in English. 
Unfortunately, students at the university level are poorly 
prepared for the academic writing tasks (e.g. Hinkel, 2015).  
A number of scholars (e.g. Hyland 2004; Tribble, 1996) as well as 
EFL teacher in Thai context (e.g. Tangpermpoon, 2008; 
Jarunthawatchai, 2010, 2018) have called for an integration of 
process-oriented and genre-based approaches to teaching 
academic writing skills in English. This approach can provide 
students with skills to analyze the context of writing as well as 
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textual structure, explicit knowledge on language resources, i.e. 
rhetorical structure, grammar, and vocabulary, and practice of 
writing strategies necessary for the process of writing.  
To implement the theoretical concept into practice, 
Jarunthawatchai (2010), influenced by Feez and Joyce’s (1998) 
teaching/learning cycle underpinned by Vygotsky’s (1978) 
scaffolding theory and White and Arndt’s (1991) process-oriented 
teaching model, proposed a process-genre teaching/learning 
model for foreign language students. This model consists of five 
stages. In the first two stages, building the context and analysis of 
the model text, the teacher provides explicit explanation and 
guidance so that the students can analyze the context of writing 
and rhetorical structure of the target text respectively. In the 
collaborative construction of the text stage, the students are 
guided to incorporate the knowledge from the previous two 
stages in the process of writing, i.e. pre-writing, writing, and 
revising. They are more independent and take a more active role 
in collaborating with peers to produce a sample text. They, later, 
write their own text individually at the independent construction 
of the text stage. The final stage is reflections on writing where 
students reflect on the texts they produced. 
From his experimental study, it was found that the process-genre 
approach was effective in the development of the students’ 
writing competence in English. The analysis of the mean scores of 
students written texts (letter of application) from pre-test and 
post-test indicated statistically significant improvement in writing 
quality in all aspects of writing, i.e. communicative quality, 
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 organization, content, linguistic accuracy, linguistic appropriacy, 
and format of the letter (Jarunthawatchai, 2010). 

Jarunthawatchai (2018) later investigated the effectiveness of the 
process-genre approach in teaching argumentative essay. The 
findings indicated that the mean scores from the post-test were 
significantly higher than those from the pre-test in all areas of 
writing, i.e. communicative quality, interestingness, organization, 
content, cohesion, linguistic accuracy, and linguistic appropriacy.  
Additionally, Janenoppakarn’s (2016) research investigating the 
effectiveness of the process-genre approach to teaching academic 
essays found similar results. The analysis of mean scores of the 
pre-tests and post-tests from students’ narrative essays and 
cause-effect essays illustrated a statistically significant increase in 
all aspects of writing, i.e. overall task fulfillment, content, 
organization, and language elements.   
These studies illustrated the effectiveness of the process-genre 
approach in development of students’ writing competence in 
foreign language. However, the students’ attitudes towards this 
innovative approach have not been adequately explored. The 
insight into this aspect is needed as Pennington, Brock, & Yue 
(1996) warned that innovation in EFL writing classes was not 
necessarily welcomed by all students due to a number of factors, 
e.g. local culture of learning/teaching, a requirement of groups 
work, students’ adherent to teacher-centered approach, their 
openness to new teaching/learning experience, and demands in 
terms of efforts and difficulties in doing the tasks. They suggested 
that that the research into students’ attitudes towards the 
implementation of an innovative approach in new EFL context is 
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needed as their voices are an important indicator suggesting 
whether innovation in language teaching needs any adjustments 
to suit their learning context. 

Data collection and data analysis 
Questionnaire and interview are the research instruments 
collecting quantitative and qualitative data for this study. 

Questionnaire 
Eighty-nine second-year English-major students who enrolled in 
the 15-week Integrated English Reading and Writing Skills writing 
course at a public university completed a 5-point Likert-scale 
questionnaire at the end of the semester to reveal their attitudes 
towards the process-genre approach to teaching academic writing 
in English.  
The questionnaire examined the students’ general perceptions of 
the teaching instruction as well as the classroom activities in five 
stages of teaching/learning cycle: analysis of context, analysis of 
the text, collaborative writing of the text, individual writing of the 
text, and reflections. In response to each of the questions in this 
5-point Likert-scale questionnaire, 5 was coded as “very highly 
positive opinions” whereas 1 was interpreted as “very low 
positive opinions.” The descriptive statistics were used to analyze 
the mean scores and standard deviations of the participants’ 
responses. Following Wanchid’s (2011) analysis, the data 
interpretations were as follows: very low positive (1.00-1.50), low 
positive (1.51-2.50), moderately positive (2.51-3.50), and highly 
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 positive (3.51-4.50). Based on Cronbach’s alpha, the reliability of 
the questionnaire was .765. 

Interview 
After completion of the questionnaire, twenty-four students 
voluntarily participated in the semi-structured interview sessions 
to express their views on the teaching approach in more detail. 
The interview sessions were conducted in Thai and were audio-
recorded. They were transcribed and, later, were translated into 
English. Each interview session lasted between 30 and 40 minutes. 
Analysis of the students’ responses revealed their reactions after 
engagement in five stages of process-genre classroom activities. 

Findings of the study 

Learners’ perceptions towards the process-genre approach 
Table 1 below shows the mean scores of responses from the 
questionnaire. The results showed that the students were highly 
positive with the use of the process-genre approach to teaching 
EFL academic writing. Overall, the teaching instruction was very 
helpful in helping students learn how to write essays (item 1, 
M=3.57, SD =0.95). They, also, had strongly positive perceptions 
towards classroom activities of each stage of teaching. For 
example, analysis of the context of writing, i.e. purpose and 
readers, was particularly useful (item 2, M=3.97, SD=0.76). Analysis 
of the overall structure and parts of sample texts helped them 
understand how essays were organized (item 3, M=4.08, SD=0.79). 
They also found that writing the essay collaboratively with peers 
was especially advantageous (item 4, M=4.07 SD=0.81). In a later 
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stage, they were ready to write individual essays on their own 
(item 5, M=4.20, SD=0.89). Finally, reflections on the writing 
allowed them to review what they had done in essay writing (item 
6, M=3.81, SD=0.95). 

Table 1: Perceptions towards a process-genre approach 
Items Mean S.D. Meaning 

1. Overall impression on classroom 
activities 

3.57 0.95 Highly 
positive 

2. Analysis of context of writing 3.97 0.76 Highly 
positive 

3. Analysis of overall organizational 
structure and parts of essays, i.e. 
introduction, body paragraphs, 
conclusion 

4.08 0.79 Highly 
positive 

4. Writing essay in group 4.07 0.81 Highly 
positive 

5. Writing individual essay 4.20 0.89 Highly 
positive 

6. Reflections on writing 3.81 0.95 Highly 
positive 

Students’ reactions after engagements in process-genre 
classroom activities. 
The findings were divided into five main parts, corresponding with 
five stages of the process-genre teaching/learning model. 
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 Building the context 
All students reported that they had never been trained to 

analyze the context of writing. After teacher’s guidance, the 
majority of them said that they developed very clear ideas of the 
purposes of written texts and their influence on the rhetorical 
structure, as S11 said: “I realized the purpose, then I knew how to 
write introduction, body, and conclusion.” 
Most of them were, also, aware that the language choices of 
written texts were linked with the target readers of the text, for 
example, S14 explained: “If we knew the audience … writing for 
friends, language use was not too complicated. If I sent it to the 
teacher, the language use should be better.”   

Analysis of the model text 
The majority of students reported that activities for analysis of 
model text stage enabled them to easily grasp the sense of 
overall organization of the essay, as explained by S17: “It was very 
useful. It's like a guideline for writing, making it easier to write, 
knowing how to start and how to end [the essay]."  
The activities also helped the students understand how each 
paragraph/section was organized, thus making it easier for them to 
write the essay following its organizational structure, for example, 
S13 said: “if each paragraph was analyzed, it gave me clearer 
picture … better understand what the writer wanted to express to 
us.”  
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Collaborative construction of the text 
When asked about collaborative construction of the text stage, 
known as group writing activities, all students said that they had 
never engaged in such writing tasks before but the tasks were not 
too difficult for them as they could seek help from peers. 
However, working collaboratively with peers presented some 
difficulties.  
Most students said that group writing activities allowed them to 
share ideas, learn to express ideas, organize information, and use 
new word choices from peers.  
Half of them also stated that collaborative writing was the best 
practice for individual writing assignments, as S16 said: “We 
should have group writing. It’s the first step for writing … to 
practice. We would be better when we did individual writing.” 
Despite the advantages, half of them complained about the 
difficulties in collaboration with peers and the conflicts of ideas in 
doing group writing tasks. For example, S12 said: “It was 
problematic. When some group members didn't help or some of 
the members had different ideas on the topic … our work was a 
bit problematic… We couldn’t write the essay … we had to find 
agreed points for writing.”  
A few students said that they lacked confidence in writing after 
their suggestions on ideas and language use were repeatedly 
refused by peers during group writing tasks, as pointed out by S14: 
“Sometimes my friend disagreed with my ideas, it was good. But 
this made me lack a bit of confidence in writing.” 
Despite their reservations, more than half of them reiterated that 
group writing activities were essential and needed. The activities 
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 allowed them to learn from peers, and practice their writing 
before individual writing task, for example, S23 said: “group work 

also had advantages. I could learn from my friends’ different 
perspectives. Sometimes I thought it [my writing] was all right but 
peers could help improve.” 

Independent construction of the text 
The use of mind maps for ideas developments in the pre-writing 
stage and the practice of peer review in the revising stage were 
discussed extensively by students. 
All students agreed that mind map was a very useful technique to 
develop ideas from writing and prevented them from writing off-
topic, for example, S15 said: “If there was no mind mapping, the 
main point of my writing would go round and round and 
expressed ideas in different directions.” 
All students said that peer review was a useful activity as they 
could learn from their peers, e.g. vocabulary, ideas organization, 
as illustrated by S24’s comments: “My classmates could see my 
work and I can see theirs. I could see the vocabulary they use … 
how ideas were organized. I could use those as guidelines. Or I 
could help my classmates improve. When they looked at my 
essay, they gave comments and helped me improve as well.” 
Some said that their viewpoints in writing were broadened, as S17 
explained: “It [peer review] helped me view my writing from 
various viewpoints... It’s very useful.” Some also said that it could 
improve their weaknesses, as S4 described: “It helped me 
recognize my weaknesses. Sometimes, I misunderstood things. 
When many peers gave comments on my draft, it helped.” 
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However, some students expressed their reservations on the peer 
review sessions. They complained about the contradictory 
comments they received from peers, for example, S18 said: 
“Sometimes, I sent my drafts to four of my friends. Two said the 
organization was good… But the other two said … the organization 
needed improvement.” The writer’s disagreement with peer’s 
ideas/suggestions was another problem, as S3 said: “I’d like to 
express my idea and it might cause a bit of misunderstanding.… It 
seemed they added their ideas. Their ideas conflicted with 
mine.”  
A few students expressed their uncertainty about whether or not 
to revise their drafts following the peers' comments, as S2 stated 
"some students were probably not good at writing. When they 
gave comments, they might provide the wrong feedbacks. I didn't 
know if what I had written was right or wrong. It was confusing.”  

Reflections on writing 
Nearly all of the students reported that reflections on writing 
were like reviews of the lessons, as S15’ commented: “After 
finishing the essay when I had a look at my responses for 
reflection questions, I could see if my essay corresponded to what 
I responded in the reflections or not. If not, I made some changes 
to my essay.”  
Some said that they had opportunities to compare different types 
of essays, for example, S5 said: “some questions pointed out the 
differences between two different types of essays, how they 
differed, how we could differentiate them. If we could explain it, 
it meant we truly understood them.” 
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 Discussion and conclusion 
The findings from the questionnaire showed that the students 

had highly positive attitudes of general impression and five-stage 
process-genre writing instruction.  
From the interview sessions, the students’ recognition of what 
they needed to do in the first two stages suggested that with 
teacher’s guidance, the students could do challenging tasks in the 
analysis of context and textual features of sample texts.  
In the collaborative construction of the text and independent 
construction of the text stages, they did not complain about the 
difficulties and demanding efforts of the writing the target essays. 
The findings seemed to suggest that the students could be able 
to incorporate the knowledge gained from the first two stages in 
the process of writing in group and on their own, corresponding 
with Jarunthawatchai’s (2010) process-genre learning principles 
indicating that through the stages of teaching, the students would 
be well-prepared for the demanding tasks of writing the academic 
essays. 
However, the students complained about the problems in working 
with classmates in writing the essays in group writing and during 
peer review sessions during the process of writing respectively. 
The students’ difficulties in engagement in group work 
corresponded with Pennington, Brock, & Yue’s (1996) warnings. 
They explained that the requirements of group work might be 
problematic for implementing innovation in a new learning 
context. These hurdles could be overcome by giving more time 
and training for students to adjust themselves to unfamiliar 
learning activities.  
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The students had positive reactions of reflections on the final 
stage of learning as it helped them review the lessons they 
learned in classes.  
In conclusion, the results form questionnaire and interview 
suggested that the students were highly positive towards the 
process-genre approach in a new learning context but they 
needed some adjustments in some activities. This suggested that 
with students’ openness, this innovative approach was welcomed 
in a new EFL context. 
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Abstract 
This paper takes a case study of allocation of local fiscal resources in 
Thailand and highlights revenue inequality between the urban- and 
the rural local governance and discusses area-based distribution of 
local revenue.  The objectives of article are divided into two parts: 
First, unequal distribution of local revenue between municipalities 
(urban) and subdistrict administrative organizations (rural) is presented 
and discussed.Revenue inequality is decomposed into 3 sources, 
namely, R1 (own-revenue), R2 (allocated taxes) and R3 (grant 
allocation). The results according to research objectives for granting in 
accordance with an inverse-formula to lessen inequality less by 0.09 
under present situation.Yet, in practice grant allocation can be 
complicated and influenced by many factors and hence the grant may 
fail to perform an equalizing role.  The second topic  
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was no significant difference on students’ personal factors such as sex, 
year of study and family incomes. 
 

Keywords:  Political socialization, Faculty of Humanities and Social 
Science 

 
Introduction 
Fiscal decentralization is regarded as a vehicle for reducing regional 
disparities and this idea has been implemented in many countries 
around the world (Bartolini, Stossberg and Blochliger, 2016, p 7).  The 
OECD reports that revenue decentralization in 30 countries (mostly in 
Europe) had reduced regional disparities at least to a certain extent.   
In Thailand fiscal decentralization has gained momentum after the 
Decentralization Act of 1999 (BE2542) which led to major 
transformation in empowering local governance in Thailand during the 
first fifteen years (1999-2014) according to Weerasak Krueathep (2011, 
pp. 1-2) – yet after the military took over an elected government in 
2014 (BE2557) the momentum for decentralization declined with a 
ban on local election and budget allocation seems to swing toward 
centralization.  This study tries to gather empirical evidences about 
fiscal resources commanded by local administration to test the 
hypothesis regarding revenue inequality and the role of grant 
allocation to reduce inequality.  
 
This paper takes a case study of fiscal resource allocation for local 
administration for analysis with highlight on fiscal disparity (Direk and 
Pichit, 2013 and Direk and Pichit, 2014).  Two topics presented in this 
paper are: First, inequality of local revenue comparing between the 
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 urban- versus the rural local administration.  This refers to 7,774 units 
of local administration (of which 5,324 are rural based, i.e., subdistrict 

administrative organization versus municipalities).  Local revenue is 
important as a constraint to local budget expenditure which implies 
unequal indirect utilities. Revenue inequality is decomposed into 3 
components, namely, own-revenue (R1), allocated taxes (R2), and 
grant revenue (R3). The database in which this paper based on is from 
the Department of Local Administration, Ministry of Interior for FY2020 
(October 2019 and September 2020).  The Gini coefficient is adopted 
as a measure for inequality and, by decomposition techniques, 
marginal contribution to inequality can be traced.  Second, an area-
based inequality is carefully studied by defining 77 provinces as unit of 
analysis; the sum of local revenue of local administration in each 
province is divided by provincial population to obtain “per capita local 
revenue at provincial level” from which comparative analysis is based 
on.  It is assumed that provincial inequality is due to concentration of 
economic activities in certain part of the country (the Bangkok and 
vicinities and the Eastern region) and this led to differences in local tax 
base;  yet, the central government has a policy instrument to dampen 
inequality by grant allocation in accordance with equalization formula 
similarly to the practices in many countries (for instance Japan and 
China)   
This paper is organized into 5 sections:  Section II after an introduction 
briefly reviews institutional background includes short-history of 
decentralization in Thailand, sources of local finance, tax-sharing rule 
and grant allocation from central government to local administration.  
Brief description about revenue inequality which is linked to 
expenditure assignment and further indirect utility. Section III explains 
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data source, important variables and terminologies and empirical 
evidences are reported in Tables and Figures, followed by discussion.  
Section IV inserts ideas for policy reform to narrow fiscal gaps between 
urban (municipalities) and rural (subdistrict administrative organizations) 
and to narrow divergence in provincial inequality.  Section V summary 
and conclusion. 
 
Literature Review 
According to North (1999, p 3) institution matters in understanding 
economic and political evolution. This study adopts institutional 
economics as an analytical tool to understand evolution of 
decentralization in Thailand and resource allocation.  This idea is 
particularly true for Thailand’s decentralization program:  The 
constitution of 1997 (BE2540) has laid the foundation for 
decentralization in Thailand with a stipulation that there must be 
enactment of decentralization within two years.  Without the 
Constitution BE2540 local administration in Thailand would be much 
different from today. The Decentralization Act led to big transformation 
for local governance evidenced in three observable variables: i) the 
transfer of functions from central government agencies; ii) an increase in 
tax-sharing (VAT is the prime example); iii) an increase in budgetary grant 
for local governance.  Brief history: Thailand’s local administration in 
Thailand has been established after the Revolution in BE2475 (1932), 
one year afterward, the Municipal Law and Provincial Councils1 were 
                                                           
1
 The Provincial Councils were established as advisory body with no administrative functions until 

BE2515 with administrative power and budget—yet the leadership (or chairman) was reserved for 
Provincial Governors, civil officers appointed by the Ministry of Interior to government provincial 
affair.  Elected members of provincial administrative organization (commonly name in Thai 
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 enacted in BE2476.  Municipalities established in the major cities as 
agency to responsible for local public services with the legal status 

(Nitibukhkhl)—however their roles were rather limited due to budget 
constraint and the narrow local tax bases; then their major public 
services are limited in areas such as refuse collection, water supply, city 
affair, citizen registry and their boundary area (in most cases) less than 10 
km2.  Later on some municipalities had requested for boundary 
expansion.  Bangkok has very long history as it has been the capital city 
since BE2325 yet the city management was under central government 
(the Ministry of Interior), until BE2514 (1971) when the Thanom 
Government ordered an amalgamation between Thonburi city (another 
city situated along the right-side of Chaopraya River and Bangkok city 
(situated along the left-side of the River) and the new organization is 
called Bangkok Metropolitan Administration.  According to law BE2528, 
BMA is a special local administration with citizen election (council 
members and the governor). Regard to the provincial councils prior to 
BE2540—the councils were elected by people as district representatives 
and played role as advisory body to the Provincial Governors who took 
the chairmanship.  The Provincial Administrative Organization Act were 
amended concurrently with the Constitution BE2540 that allows for 
people election for both council members and chairmen.  Hence, the 
PAOs has about two- decade history.  The Subdistrict Administrative 
Organizations (SAOs) evolved from subdistrict council (สภำต ำบล), their 

                                                                                                                          
S̄māchik s ̄p̣hā cạngh ̄wạd) played role as advisory function.  Within the same year of the 
Constitution BE2540, the new Provincial Administrative Organizations were established with people 
election of both council members and chairmen ( Nāyk xngkh ̒kār brih ̄ār s ̄̀wn cạngh ̄wạd)     
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council members were elected by residence adult citizenry in that 
district (commonly each subdistrict comprises of 5-10 villages).   
 
Local administration: Fiscal Resource Allocation 
As of FY2020 there are 7,852 units of local administrations whose 
boundary areas in total cover the whole country. 76 PAOs are the 
first-tier whose boundary areas cover the whole province; their 
council members and chairmen are elected by people according 
to zone, designed by the Office of Election Commission.  The 
second-tier local governance comprises of 7,774 units of 
municipality (urban) and subdistrict administrative organization 
(rural).  Another two special local administrative organizations are 
the Bangkok Metropolitan Administration whose area over Bangkok 
Province and 
geographically divided into 50 administrative units (khet).   Pattaya 
City is also a special local unit known as “city-manager form”, 
established in BE25211 

Local fiscal disparities which is a subject of interest here is 
influenced by factors, partly economic, partly political. the 
revenue disparities can be understood by the revenue-
decomposition.  Total revenue (TR) of local administration is a 
derived from 3 sources of revenue, shortly referred as R1, R2, and 
R3  

                                                           
1 Pattaya is a beach and tourist town situated in Tambon Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi.  It 
was established by law in BE2521 with similar status of “nakorn municipality”, i.e., metropolitan 
city.  It covers 4 subdistricts of the Banglamung Amphur with 17 villages in total.  Area boundary 
amounted to 22.2 squared kilometer inland, yet the Pattaya City is responsible for area under the 
sea also.   
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  Own-revenue (R1) 

 Allocated taxes (R2) 

 Grant from central government (R3) 

 
Theoretical Note 
Local governance in Thailand as in many countries now play 
crucial roles in public services delivery, in areas such as 
infrastructure, education, health promotion, promotion of local 
economy, cultural management. According to economic theory, 
people welfare may be expressed in term of utility – in general 
utility is individualistic subjective which is unobservable by 
outsiders.  Economic theorists has for quite a long time devised an 
indirect utility function which can be linked to expenditure 
function to compare people well-being. Local budget expenditure 
is constrained by revenue and the non-budgetary fund (or simply 
“accumulated fund”) of the particular local unit.          
 
Testable Hypothesis 
 H1: Revenue inequality between urban (municipalities) and rural 
(SAOs) is commonly observed and this is due to differences in a) 
ability to collect own-revenue and b) allocated taxes. And the 
local tax base in municipalities are in general larger than SAOs.  
Inequality may be, in principle, narrowed at least to a certain 
extent by the design of grant allocation according to equalization 
rule—yet in the practice grant allocation in Thailand tend to bias 
in favor of urban local governance.    
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 H2: There is a tendency for area-based revenue inequality 
(proxied by 77 provincial units) due to shared taxes, tax 
concentration, and concentration of economic activities.  In 
response the central government tries to close the gap between 
well-off provinces and less well-off provinces by adopting an 
inverse formula 
Research Methodology 
 The analysis of this paper rely on quantitative methodology by 
using secondary data from local administration. 
 
Research Results 
 Our analysis is illustrated in 2 sections:  First, a comparative 
analysis of revenue disparity between 2 groups, namely urban 
(municipality) and rural (subdistrict administrative organizations) 
(rural) through 3 revenue sources (R1 R2 and R3 respectively), 
followed by notes and discussion.     
  

Part I 
 Table 1 highlights the summary statistics of local revenue for the 
lower-tier governance. There are 30 units of nakorn municipality 
which are the largest in population size which averaged to 93,369 
persons per municipal unit); their responsible area averaged to 
48.1 square kilometer.  The total revenue averaged to 1127.7 
million baht per unit.  The second row shows fiscal statistics of 
muang-municipalities that include total revenue (TR) which is a 
sum of R1 R2 and R3 respectively. The third row the tambon 
municipalities and the fourth row the total revenue and revenue 
sources for rural-based local governance (SAOs).   
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 Table 1: Summary statistics of local revenue by types of 
organization 

  
local revenue, FY2020 (BE2563)  

  
type  frequency Total 

own-
revenue 

allocated 
taxes grant area population 

  
million baht km2 person 

m_nakorn 30 1,127.7 223.2 471.6 432.9 48.1 93,369 

m_muang 184 301.3 47.1 124.9 129.3 25.9 26,193 

m_tambon 2236 64.0 5.3 29.4 29.3 45.1 7,429 

Sao 5324 47.3 2.4 21.9 23.0 75.1 6,761 
Average/Total 7774 62.3 5.2 28.3 28.9 65.2 7,747 

Source: Department of Local Administration, Ministry of Interior 
 
 Due to differences in size of population and responsible area, it 
is inappropriate to compare the absolute amount of revenue, and 
it may be more appropriate to compare “per capita revenue”.   In 
Table 2 exhibits comparative financial statistics differentiated by 
type of organization.  On top (panel A) shows the per capita own-
revenue plus allocated taxes, their mean values and the per 
capita revenue by percentiles.  It is clear that the revenue per 
capita for the rural local units (3,874 baht per capita) are 
significantly lower than those of urban local units (5,326 baht per 
capita).  In ratio the mean per capita R1+R2 of SAOs is 73% of the 
average figure of municipalities.  Panel B shows the grant revenue 
per capita for both groups by mean value and their percentiles: it 
should be obvious that the grant amount per capita for SAOs are 
less than those of municipalities.  This leads to a conclusion that 
the central grant allocation did not follow an inverse rule, in other 
words, urban bias.  The grant allocation for local administration is 
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jointly determined by the budget bureau and the Decentralization 
Committee which are grouped under 2 headings, namely, general 
grant and specific grant.  General grant is broken into many items, 
for example, capitation grant for school children.     
  
Table 2: own-revenue plus shared taxes and grant allocation for 
the lower-tier local administration 
 

  
Panel A: per capita own-revenue plus allocated taxes 

Type N Mean p10 p25 p50 p75 p90 

  
Baht per capita 

SAO 5,324 3,874 2,639 2,928 3,343 4,269 5,684 
Municipality 2,450 5,326 2,808 3,298 4,693 6,399 8,418 
Total 7,774 4,332 2,674 2,985 3,542 4,976 6,746 

        
  

Panel B: per capita grant revenue 
Type N Mean p10 p25 p50 p75 p90 
SAO 5,324 3,561 2,558 2,937 3,350 3,977 4,860 
Municipality 2,450 4,692 2,629 3,278 4,113 5,381 7,229 
Total 7,774 3,918 2,574 2,999 3,503 4,346 5,628 

Source: DLA, Ministry of Interior 
 

 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 299 

 

Figure 1: per capita revenue compared by type of local 
administration 

 
 Stochastic dominance is another statistical technique to 
comparison sake (say A and B and the variable of interest may be 
income or wealth).  A is superior to B or “stochastic dominance” if 
income per capita for group A for all percentiles are higher than B.  
To illustrate the case, the cumulative distribution function (CDF) is 
commonly used as tool to illustrated graphically the case study.   
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Figure 2: Cumulative distribution function of revenue per capita, 
compared between 2 groups: municipalities and SAOS 
 
 It should be obvious that the CDF for municipalities (abbreviated 
as 1) on the right-side of CDF for SAOs (abbreviated as 0) and this 
confirmed the hypothesis that there exists stochastic dominance 
in revenue comparison between 2 types of local administration. 
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  Part II: 
 Local revenue for all types of local administration is collapsed 

into 77 provinces with the objective to analyze an area-based 
inequality; in other words, for each province, the total revenue is 
a sum of revenue of PAO, municipalities and SAOs and divided by 
provincial population.  The per capita revenue for all 77 provinces 
are the basis for comparative analysis.  
 
Table 3: Summary statistics of provincial local revenue  
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

  
baht per capita 

  own revenue per capita 77 816.6 838.6 222.9 5,067.6 

shared taxes per capita 77 4,526.6 1,419.1 3,122.6 11,203.3 

grant per capita 77 4,371.1 655.6 2,499.1 5,783.2 

revenue per capita 77 9,714.3 1,981.0 7,585.6 18,209.8 

Sources: DLA, Ministry of Interior 
 
 In Figure 3 shows three graphs with grant per capita on the 
vertical axis against 3 variables in horizontal axis which are: i) 
capr12 = own-revenue plus allocated tax per capita; ii) size of 
population; and iii) responsible area.  The first chart indicates a 
tendency of a decline in grant per capita against capr12 – which 
might be interpreted that in those provinces that have higher tax 
revenue   
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Figure 3: Scatter plot of grant per capita versus three other 
variables 

 
Table 4: Inequality decomposition of the “provincial local 
revenue”  

Source I 
percentage 

share 

II 
Gini 

coefficient 

III 
Correlation 

IV  
share in 

inequality 

V 
Marginal 

contribution 
Sk Gk Rk Share % Change 

own revenue 0.0841 0.4261 0.8785 0.3328 0.2488 

allocated taxes 0.4660 0.1459 0.9412 0.6768 0.2108 

grant 0.4500 0.0829 -0.0243 -0.0096 -0.4596 

total 
 

0.0945 
   Source: DLA, calculation by the authors 

 Table 4 as shown above displays the result of decomposable 
inequality analysis.  The revenue per capita for each province is 
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 composed of 3 items, namely per capita R1, per capita R2 and 
per capita R3.  This exercise leads to the following 

interpretations:  The first column indicates per centage of revenue 
from R1 R2 and R3.  Own revenue accounted for 8.4% of 100% of 
total revenue whereas the allocation taxes accounted for 46.6% 
and grant 45%.  The second column report Gini coefficient of 
each component, the figures indicate highest inequality in own-
revenue, followed by allocated taxes and grant revenue.  The 
third column reports correlation of each component to the total 
figure from which we observe a negative figure—this may be 
interpreted that the grant component at least has dampening 
effect of revenue inequality and if this component is larger, 
overall inequality might be dampened 
   
Table 5: Groups of provinces according to per capita revenue 

Grouping frequency Own-revenue Allocated taxes Grant revenue 

  
baht per capita 

  8000 8 287 3,276 4,225 

8500 9 405 3,516 4,352 

9000 16 461 3,933 4,320 

9500 10 625 4,134 4,584 

10000 12 704 4,443 4,510 

15000 18 1,094 5,379 4,420 

19000 4 3,796 9,077 3,740 

 Average 77 (sum) 817 4,527 4,371 

Source: DLA, Ministry of Interior 
 
 In Table 6 displays the revenue per capita compared among the 
top 20 provinces and the bottom 20 provinces.  Ranking on top is 
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Bangkok whose revenue amounted to 18,210 baht per capita; 
followed by Phuket, Rayong, Chonburi whose revenues well over 
15,000 baht per capita.   Among the bottom provinces are 
Sakonnakorn, Pechabun, Burirum with the revenue per capita 
stood in the range of 7,500 to 8,000 baht per capita.  It is clear the 
revenue gaps are substantial.  Remind that the revenue is 
important for local administration as the difference in revenue 
would meant expenditure assignment and ultimately the 
magnitude or the quality of local public services.  It deserves a 
mention that the grant allocation for top 20 provinces averaged to 
4281 baht per capita, which is somewhat less than 4337 baht per 
capita averaged of bottom 20 provinces.  This indicates that the 
grant design tries to close fiscal gap—yet the grant portion is too 
small to narrow the fiscal gap.    
 

Table 6: Revenue inequality compared between top 20 provinces 
and bottom 20 provinces 

province ranking revenue per own-revenue allocated taxes grant 

top 20 provinces 
 

Capita unit: baht per capita 

bangkok 1 18,210 3,480 11,203 3,527 

phuket 2 17,252 5,068 8,483 3,701 

rayong 3 15,895 3,761 8,462 3,672 

chonburi 4 15,093 2,874 8,157 4,062 

samutprakan 5 12,362 2,232 7,631 2,499 

saraburi 6 12,257 1,129 6,816 4,312 

phangnga 7 12,021 1,348 5,307 5,366 

ayutthaya 8 11,744 1,472 6,327 3,945 

sumutsakorn 9 11,676 1,972 6,130 3,574 

nonthaburi 10 11,210 1,688 6,587 2,935 

trad 11 10,700 823 4,754 5,123 
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 province ranking revenue per own-revenue allocated taxes grant 

top 20 provinces 
 

Capita unit: baht per capita 

prathumthani 12 10,650 1,806 6,278 2,566 

chainat 13 10,641 644 4,214 5,783 

angthong 14 10,627 629 4,849 5,149 

chacheongsao 15 10,500 1,241 5,513 3,746 

lamphun 16 10,485 761 4,332 5,392 

uttradit 17 10,428 555 4,214 5,659 

singburi 18 10,275 588 4,780 4,907 

sukhothai 19 10,199 444 4,766 4,989 

samutsongkram 20 10,148 757 4,682 4,709 

bottom 20 provinces 

khonkaen 58 8,618 517 4,089 4,012 

Roiet 59 8,526 319 3,424 4,783 

Chaiyaphum 60 8,510 272 3,264 4,974 

Pattani 61 8,492 245 3,526 4,721 

Satun 62 8,479 464 3,351 4,664 

Nongkhai 63 8,434 459 3,680 4,295 

mahasarakam 64 8,416 279 3,571 4,566 

Chiangrai 65 8,173 446 3,573 4,154 

ubonratchathani 66 8,137 370 3,436 4,331 

Tak 67 8,118 405 3,293 4,420 

Udonthani 68 8,115 441 3,703 3,970 

nhongbualamphu 69 8,090 533 3,507 4,050 

Sisaket 70 7,972 227 3,234 4,511 

Buengkan 71 7,937 366 3,349 4,222 

nakhonpanom 72 7,864 308 3,352 4,204 

Narathiwas 73 7,831 223 3,151 4,457 

Surin 74 7,801 249 3,123 4,429 

Burirum 75 7,667 297 3,255 4,114 

Phetchabun 76 7,638 337 3,498 3,803 

sakonnakorn 77 7,586 285 3,243 4,058 
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Figure 4: Graph of per capita provincial revenue grouped into 7 
regional codes  

Figure 5: regional comparative fiscal statistics 
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 Discussion 
It is quite clear from Table 2 and Figure 1 that fiscal resource 

allocation has been biased in favor of municipalities (urban-
based).  The mean value of own-tax plus allocated taxes for 
municipalities averaged 5326 baht per capita, against 3874 baht 
per capita (37% higher).  This is easy to understand because the 
local tax base in urban area tends to be higher than the rural 
based administration. It is however unclear why the grant 
allocation is biased in favor of urban based administration against 
the rural-based local units.  The grant per capita for municipalities 
averaged to 4692 baht per capita against 3561 baht per capita for 
SAOs.  In theory and by law SAOs provides functions (local public 
services) similarly to municipalities although the demand for 
public services in reality may be different.  For instances, demand 
for refuse collection and waste management may be more 
intensive in the cities with higher population density and more 
house and commercial settlement.   On the contrary demand for 
infrastructure development tend to be more intensive in the 
rural-based administration; and the boundary area under 
responsibility for SAOs larger than municipalities.   Functions 
related to child education, health promotion, welfare, elderly care 
for both SAOs and municipalities are similar.  It may be 
appropriate time to rethink and redesign grant allocation formula.  
Proposal I: grant allocation for urban- and rural- local units on the 
same basis.  In other word the central government provides 
capitation grant equally for all Thai citizenry whether or not urban 
or rural.   Proposal II: a review of specific people needs due to 
differences in demand for public services, in urban-area, demand 
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may be higher in certain area such as refuse collection, waste 
water treatment, traffic management, fire brigade, etc. – in rural-
area demand may be higher for infrastructure development, road 
maintenance, forest protection, etc.  Proposal III: grant should be 
designed to reduce inequality or closing the gap between urban 
and rural.   
 The second issue for policy discussion is related to an area-based 
inequality (specifically 77 provinces).  Evidences as shown in 
Tables 5 and 6 confirms a wide dispersion of revenue per capita.  
The grant allocation for the top 20 provinces is somewhat less 
than those for 20 bottom provinces—this may be taken to mean 
that the grant is designed with an intention to close the fiscal gap, 
but the effect is marginal. 
   
Concluding Notes 
Lessons learnt from this exercise are summarized:  First, local 
fiscal disparities between the urban-based and the rural-based 
local administration is real and rather serious. Second, differences 
in own-tax revenue and allocated taxes in favor of urban-based 
local units can be easily understood—this does not meant that 
the rural-based administration lacks incentive or effort to collect 
revenue but largely due to narrow tax base in rural area.  Third, 
the grant allocation should be carefully reviewed as it is clearly 
urban biased and the rationale for grant more for municipalities 
over SAOs is poor or at least unclear.  It may be a myth that 
municipalities provide more public services than SAOs; it may be 
true that municipalities perform specific functions in certain 
activities.  In contrary, people needs for SAOs services may be 
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 higher in municipalities in certain activities—and perhap rural 
people needs are not fulfilled due to limited budget of SAOs.  

Fourth, the authors are of an opinion that capitation grant for 
rural-citizen versus urban-citizen should be on the same basis, at 
the start.  And a fine-tuning or specific adjustment be taken with 
supporting evidences or based on database that exhibit 
deprivation or the unmet needs of local public services in certain 
provinces or districts.  Fifth, regarding area-based inequality (77 
provinces) the grant design seem to follow an inverse rule—yet 
the magnitude of grant inadequate to narrow the fiscal gap. 
Recommendation 
The National Decentralization Committee could use our findings 
to adjust grant allocation to empower poor local administration 
and reduce inequality. 
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กำรพัฒนำพฤติกรรมตำมแนวทำงพระโพธิสัตว์        
ในคัมภีร์วิมลเกียรตินิเทสสูตร  
Behavioral development according to the 
bodhisatta approach in the Wimonkiet 
Nithetsutta Scriptures 

 
 
 
 
 

 
 

พระครูมุนินท์จริยำนุรักษ์1 
Phrakhrumuninchariyanuruk 

บทคัดย่อ 
  กำรศึกษำเรื่อง กำรพัฒนำพฤติกรรมตำมหลักพระโพธิสัตว์ธรรม

ปิฎกในคัมภีร์วิมลเกียรตินิเทสสูตร เพื่อศึกษำแนวคิดเกี ่ยวกับกำรพัฒนำ
พฤติกรรมของพระโพธิส ัตว ์ในคัมภีร ์ว ิมลเก ียรต ิน ิเทศส ูตรและสร ุปว ่ำ 
พฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ในธรรมปิฎก เป็นแนวคิดที่แสดงออกมำอย่ำงเป็น
รูปธรรม ตำมหลักพุทธธรรมที่ปรำกฏอยู่ในพระไตรปิฎกฝ่ำยมหำยำน กำร
พัฒนำพฤติกรรมของพระโพธิส ัตว์ตำมคัมภีร์ว ิมลเกียรตินิเทสสูตร พระ
โพธิสัตว์เป็นบุคคลที่พัฒนำพฤติกรรมตนเอง เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำแห่งตน
ด้วยกำรตระหนักถึงปัญญำและกรุณำอย่ำงเสมอกัน พุทธศำสนำมหำยำน 
เรียกว่ำ “โพธิสัตว์” เป็นแนวคิดที่ก่อตัวและพัฒนำกำรมำอย่ำงต่อเนื่องก่อน
พุทธศตวรรษที่ 5 ประกอบด้วยหลักกำรตั งปณิธำน ปฏิญญำ หลักกำรสร้ำง
บำรมี 6 หลักกำรมีอัปปมัญญำ 4 หรือ พรหมวิหำร 4 และหลักกำร 3 อย่ำง 
หลักกำรที่หนึ่งหลักมหำปัญญำ คือ พระโพธิสัตว์จะต้องมีปัญญำอันกว้ำงใหญ่ 
และมีสติรู้แจ้งในหลักธรรม 2 ประกำร คือ “บุคคลสุญญตำและธรรมสุญญ

                                                           
1
นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย   

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 312 

ตำ” หลักกำรที่สองหลักมหำกรุณำ คือ พระโพธิสัตว์จะต้องเป็นผู้มิจิตใจกรุณำ
ต่อสัตว์ทั งหลำยอย่ำงไม่มีขอบเขต และหลักกำรที่สำมหลักมหำอุบำย พระ
โพธิสัตว์จะต้องมีวิธีกำรอันชำญฉลำดในกำรแนะน ำสั่งสอนผู้อื่นให้เข้ำถึง      
สัจจธรรม 

 

ค ำส ำคัญ: กำรพัฒนำพฤติกรรม, หลักพระโพธิสัตว์ธรรมปิฎก, คัมภีร์วิมล  
    เกียรตินิเทศสูตร 

Abstract 
The Study The Development of Behavior Based on Scripture 
Bodhisattvadhamma in the Vimalakirtiniddesasutta Scripture is to 
study on the concept of Bodhisattva's behavior development In 
the Vimalakirtiniddesasutta Scripture. It was concluded that the 
behavior of the Bodhisattva in in the Vimalakirtiniddesasutta 
Scripture is the concept of materiality according to the Buddhist 
principles that appear in the Mahayana Tripitaka. The Bodhisattva 
is individual who must develop behavior for the advancement of 
oneself by recognizing to wisdom and compassion always equal. 
According to development of Mahayana Buddhism, the word that 
"Boddhisattva" is Formed and developed continuously before the 
5th century BC. The concept of Bodhisattva's behavior 
development consisted of primal vow, stages of spiritual 
perfections achieved by a bodhisattva on 6 paths to Buddhahood, 
the Four Unbounded States or the Four Divine States of Mind by 
three Principles. Firstly, on Great Wisdom, the Bodhisattva must 
have great wisdom and enlightened in two SUÑÑATĀ (Emptiness), 
PuggalaSUÑÑATĀ and DharmaSUÑÑATĀ. Secondly, on Great 
compassion, he must be infinitely compassion for all living 
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 creatures. Thirdly, on Great method, he must have wise method 
in introducing and teaching others to attain the Truth. 

 
Keyword: The development of behavior, Scripture  
      Bodhisattvadhamma, the Vimalakirtiniddesasutta  
      Scripture. 

บทน ำ 
พระวินัยปิฎกจุลวรรค พระไตรปิฎกฝ่ำยเถรวำท บันทึกกำรสังคำยนำ

ไว้ 2 ครั ง กำรสังคำยนำครั งที่หนึ่ง พระมหำกัสสปะเป็นประธำน เมื่อเสร็จกำร
สังคำยนำให้ผู้ เข้ำประชุมรับรองเนื อหำที่ต่อมำถูกบันทึกเป็นคัมภีร์ตำมที่
สังคำยนำ แต่พระปุรำนเถระผู้เข้ำมำทีหลังปฏิเสธโดยสุภำพว่ำ “ข้ำพเจ้ำได้ฟัง
ธรรมและพระวินัยจำกพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ำเอง และจะขอจดจ ำไว้ตำมที่
ได้ฟังมำเป็นหลักฐำนที่แสดงให้ว่ำ กำรสังคำยนำครั งแรกจึงยังไม่เกิดพระ
อภิธรรม มีแต่พระวินัยและพระสูตร กำรประชุมครั งที่สองที่เมืองเวสำลี มีกล่ำว
ไว้ในจุลลวรรคว่ำ เกิดควำมเห็นไม่ตรงกันระหว่ำง คณะภิกษุฝ่ำยตะวันออกและ
ตะวันตก ส่วนในหนังสือจดหมำยเหตุทวีปวงศ์ของฝ่ำยลังกำ ให้รำยละเอียด
เพิ่มเติมในกำรประชุมครั งนี ว่ำ คณะฝ่ำยแพ้ได้ประชุมต่ำงหำกเรียกว่ำ “มหำ
สังคีติ รวบรวมค ำสั่งสอนซึ่งต่อมำเป็นของนิกำย ‘มหำสังฆกะ’ ต่อมำมีข้อ
สั น นิ ษ ฐ ำ น ว่ ำ เ ป็ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ ำ ส น ำ ฝ่ ำ ย ม ห ำ ย ำ น ”  ( Phiphob 
Tangkanasingha, 1964, p. 373-413) พระพุทธศำสนำมหำยำน แม้จะหำข้อ
ยุติที่แน่ชัดไม่ได้ ถึงช่วงเวลำที่ก่อก ำเนิดแต่ต้องถือว่ำ คือ ควำมแตกแยกของ
พระพุทธศำสนำกลำยเป็นนิกำยและสร้ำงฐำนพุทธบริษัทของกันและกัน 
ภำยใต้หลักธรรมวินัยของพระพุทธองค์ แม้จะแตกต่ำงกันด้ำนกระบวนกำรและ
วิธีกำร แต่จุดหมำยและเป้ำหมำยเดียวกันที่ชัดเจน คือ “ควำมหลุดพ้น และ
กำรดับทุกข์ พ้นทุกข์” พระพุทธเจ้ำฝ่ำยเถรวำทได้ดับขันธปริพพำนนำนแล้ว 
เหลือไว้แต่หลักธรรมค ำสอนเท่ำนั นเป็นตัวแทนให้พุทธบริษัทน้อมน ำไปประ
พฤตปฏิบัติ  ส่วนพระโพธิสัตว์นั น คือ มนุษย์ที่มีปณิธำนแน่วแน่ว่ำ คือ 
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“พระพุทธเจ้ำในอนำคต” และบ ำเพ็ญเพียรสร้ำงบำรมีในแบบกำรประพฤติ
และแนวด ำเนินชีวิตที่แตกต่ำงจำกบุคคลทั่วไป สิ่งที่พระโพธิ์สัตว์ได้ประพฤติ
ปฏิบัติในบำงแง่มุมมองสะท้อนจำกศำสตร์ร่วมสมัย ณ ปัจจุบัน เรียกว่ำ 
“พฤติกรรม” (behavior) และมีผู้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “พฤติกรรม” เช่น 
Wade and Tavris (1999, p. 245); Zimbardo and Gerrig (1999, p. 3); 
Lahey, 2001, p. 5) นิยมแบ่งพฤติกรรมได้เป็น 2 ประเภท ดังนี  

1. พฤติกรรมภำยนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่
สังเกตได้โดยชัดเจนแยกได้อีกเป็น 2 ชนิดคือ 

 1.1 พฤติกรรมที่สังเกตได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น กำร
พูด กำรหัวเรำะ กำรร้องไห้  

 1.2 พฤติกรรมที่ต้องใช้ เครื่องมือหรือกำรวิ เครำะห์เชิง
วิทยำศำสตร์ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของสำรเคมีหรือปริมำณน  ำตำลในกระแส
เลือด กำรท ำงำนของกระเพำะอำหำรและล ำไส้  

2. พฤติกรรมภำยในหรือ “ควำมในใจ” (Covert Behavior) 
เป็นพฤติกรรมที่เจ้ำตัวเท่ำนั นจึงจะรู้ดี  

 
  พฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ในธรรมปิฎก 
 แนวคิดเร่ืองโพธิสัตว์เป็นแนวคิดที่แสดงออกมำอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำม
หลักพุทธธรรม พระสูตรที่ปรำกฏอยู่ในพระไตรปิฎกและค ำว่ำ “ธรรมปิฎก” 
คือ หมวดคัมภีร์ หรือ หน่วยย่อยของคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ชำวพุทธทั่วไปรู้ดี
อยู่แล้ว อันประกอบด้วย คัมภีร์ 3 ส่วน “ส่วนที่หนึ่งคือพระวินัย ส่วนที่สอง 
คือพระสูตร ส่วนที่สำม คือพระอภิธรรม” พระพุทธศำสนำมหำยำน “พระ
โพธิสัตว์ ใช้หลักจริยธรรมที่เป็นหลักกำรเชิงทฤษฎีเป็นแนวทำงกำรด ำเนิน
ชีวิตจริง” แกนหลักของกำรด ำเนินชีวิตของพระโพธิสัตว์ สำมำรถสังเครำะห์
ได ้ก ับหล ักจร ิยธรรมพระพ ุทธศำสนำมหำยำนอย ่ำงสมบ ูรณ ์ เมื ่อน ำ
องค์ประกอบทั งสองส่วนที่ส ำคัญของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศำสนำมหำยำน 
ค ือ  “แนวค ิด เรื ่องพ ุทธภำวะและแนวค ิดพฤต ิกรรมเช ิงจร ิยธรรมที่
ประกอบด้วย บำรมี 6 อุดมกำรณ์ มหำปัญญำ มหำกรุณำ มหำอุบำย ” 
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 (Suwaphorn Naewchampa, 2011, p. 94) “แนวคิดเรื่องคุณค่ำแห่งชีวิต 
หรือ แนวคิดเรื่องควำมเสมอภำคแห่งกำรบรรลุธรรม ซึ่งแนวคิดนี สำมำรถ

เชื ่อมโยงให้เกิดข้อวัตรปฏิบัติบำงประกำรของพระพุทธศำสนำมหำยำนที่
แสดงออกถึงหลักกำรเรื่องควำมเมตตำมหำกรุณำและกำรด ำเนินชีวิตของสรรพ
สัตว์ซึ่งเป็นแกนหลักของระบบค ำสอนของพระพุทธศำสนำมหำยำน คัมภีร์ 
“สัทธรรมปุณฑริกสูตร ได้สรุปว่ำ ในสหโลกธำตุนี  ตถำคตมีพระโพธิสัตว์หลำย
พันองค์ จ ำนวนเท่ำกับเม็ดทรำยใน 60 คงคำนทีเรียงกันอยู่เป็นขบวน และใน
จ ำนวนพระโพธิสัตว์มำกมำยดุจเม็ดทรำยใน 60 คงคำนทีนี  พระโพธิสัตว์แต่ละ
องค์ก็ยังมีขบวนของตนอีกเป็นจ ำนวนเท่ำกัน” (Kumarchewa, 1994, p. 
227) พระพุทธศำสนำมหำยำนให้ควำมส ำคัญต่อแนวคิดเรื่องควำมเป็นโพธิสัตว์
ต้องมีคุณธรรมมุ่งที่ควำมเมตตำกรุณำต่อสรรพสัตว์เป็นเหตุผลหลัก แนวคิด
ฝ่ำยมหำยำนที่ยกกำรเข้ำถึงปัญญำแห่งกำรบรรลุธรรมของสรรพสัตว์เท่ำเทียม
กับกำรโอบอุ้มช่วยเหลือสรรพชีวิตด้วยจิตกรุณำ พุทธศำสนำมหำยำนเห็นว่ำ 
ระหว่ำงปัญญำและกรุณำนั นไม่สำมำรถกล่ำวได้วำ่สิ่งใดเป็นสิง่ที่มีควำมส ำคัญที่
สูงกว่ำกัน ต้องอำศัยซึ่งกันและกันเช่น “ไม่เพียงโพธิสัตว์มีโพธิจิต สัตว์ทั งหลำย
เหล่ำนั นก็ประกอบอยู่ด้วยโพธิจิตเช่นเดียวกันกำรช่วยเหลือกันจึงเป็นเรื่องที่
ด ำเนินไปตำมธรรมชำติ” (Sumalee Mahanarongchai, 2007, p. 103)  

         กำรประพฤติตนของพระโพธิสัตว์ตำมคัมภีร์วิมลเกียรตินิเทศสูตร 
   บุคคลที่พัฒนำควำมเจริญก้ำวหน้ำแห่งตนด้วยกำรตระหนักถึงปัญญำ

และกรุณำอย่ำงเสมอกันเช่นฝ่ำยพุทธศำสนำมหำยำน เรียกว่ำ “โพธิสัตว์” ก่อ
ตัวและพัฒนำกำรมำอย่ำงต่อเนื่องก่อนพุทธศตวรรษที่ 5 หลังจำกพุทธศตวรรษ
ที่ 6-9 นิกำยมหำยำนได้แตกนิกำยออกไปถึง 4 นิกำย คือ “นิกำยมำธยมิกะ 
นิกำยโยคำจำร นิกำยจิตอมวำทและนิกำยตันตระ” ได้เผยแผ่เข้ำไปในประเทศ
ต่ำงๆ จนมีควำมเจริญรุ่งเรืองในประเทศนั นๆ แนวคิดของนิกำยเหล่ำนี มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัดนิกำยมำธยมิกะก็จะมุ่งเน้นค ำสอนเรื่องทำงสำย
กลำง นิกำยโยคำจำรจะมุ่งเน้นกำรยอมรับว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงล้วนเกิดมำจำกจิต 
หรือ สรรพสิ่งคือจิต จิตเป็นตัวสร้ำงปรำกฏกำรณ์ทั งหลำย ควำมรู้ ควำมจริง
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หรือแม้แต่ควำมหลุดพ้นล้วนแล้วเกิดขึ นจำกจิต นิกำยจิตอมตวำทก็จะมุ่งเน้น
ไปที่จักภพมีพื นฐำนจำกสมบูรณภำพ ภำวะอันเป็นแก่นเดิมของโลกเป็นควำม
จริงแท้ ส่วนนิกำยตันตระ มีค ำสอนของนิกำยที่เรียกว่ำ มันตรยำน ก็เพรำะมัน
ตระหรือมนต์อันเร้นลับมีบทบำทอย่ำงส ำคัญที่เรียกว่ำ วัชรยำน ก็เพรำะวัชระ
หรือสำยฟ้ำเป็นสัญลักษณ์ที่ส ำคัญและเรียกว่ำ “สหัชยำน” แปลว่ำ ยำนอันมี
มำแต่ก ำเนิด เพรำะมีค ำสอนว่ำ “ควำมจริงอันสูงสุดนั นมีมำแต่ก ำเนิดแล้วใน
ชีวิตทุกชีวิตจะเห็นว่ำนิกำยทั ง 4 ทั งแม้จะเป็นมหำยำนเช่นเดียวแต่ค ำสอนก็จะ
มีควำมแตกต่ำงไปพระสูตรนี มีก ำเนิดรำวปลำยพุทธศตวรรษที่ 9 พระนำคำร
ชุนได้รจนำอรรกถำมหำปรัชญำปำรมิตำสูตร ปัจจุบันหำยสำบสูญค้นหำไม่พบ
แม้ในคัมภีร์ศึกษำสมุจจัยของพระสันติเทวะ (รจนำในรำวพุทธศตวรรษที่ 13) 
ได้ยกข้อควำมในพระสูตรนี มำอ้ำงไว้มำกแห่ง ท ำให้เรำสำมำรถเห็นเค้ำโครง
พระสูตรนี ในรูปสันสกฤต แต่มิใช่พระสูตรนี ทั งสูตร อย่ำงไรก็ตำม นับว่ำเป็น
โชคดีของวรรณคดีพระพุทธศำสนำมหำยำนที่ได้มีผู้แปลถ่ำยทอดรักษำไว้ใน
พำกย์จีนพำกย์ทิเบตครั งโบรำณกำล เฉพำะวิมลเกียรติในพำกย์จีนแปลกันไว้ถึง 
7 ส ำนวนด้วยกัน แต่เหลือตกทอดมำถึงปัจจุบันเพียง 3 ส ำนวนเท่ำนั น คือ 
“หนึ่งฉบับแปลของอุบำสกจีเหลียน ในพุทธศตวรรษที่เจ็ด สองฉบับแปลของ
พระกุมำรชีพ ในพุทธศตวรรษที่เก้ำ และสำมฉบับแปลของพระสมณเฮี่ยงจัง ใน
พุทธศตวรรษที่สิบเอ็ด” (Phrapreecha Tian-Kue (Pho-Ngern), 2018, pp. 
4031-4040)  

พระสูตรนี พระพุทธศำสนำมหำยำนนิกำยเซ็นชอบและนิยมเป็นที่สุด 
ในพำกย์จีนมีอยู่หลำยฉบับ แต่ปัจจุบันมีอยู่ 3 ฉบับ ในญี่ปุ่นมีอรรถกถำอธิบำย
ควำมในพระสูตรนี เกือบทุกนิกำย ควำมในพระสูตรนี เล่ำว่ำ “ครั งหนึ่ง วิมล
เกียรติโพธิสัตว์ มิได้ไปร่วมประชุมเพรำะป่วย พระพุทธองค์จึงสั่งให้ พระ
โพธิสัตว์ทั งหลำยไปถำมข่ำวเกี่ยวกับควำมเจ็บไข้ของวิมลเกียรติโพธิสัตว์ พระ
โพธิสัตว์ทั งหลำยก็อิดเอื อนไม่อยำกไป โดยอ้ำงเหตุว่ำ ตนเองมีค่ำไม่สมควรจะ
ไปให้ค ำแนะน ำแก่วิมลเกียรติโพธิสัตว์ ตกลงพระมัญชุศรีโพธิสัตว์เป็นผู้ไปและ
ได้ถำมถึงสุขภำพของวิมลเกียรติโพธิสัตว์ ท่ำนได้ตอบด้วยค ำพูดที่น่ำจับใจว่ำ 
ควำมเจ็บไข้ของพระโพธิสัตว์เกิดจำกมหำกรุณำและมีอยู่ในเวลำที่สรรพสัตว์
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 ยังคงมีอวิชชำ เมื่อใดควำมป่วยของสรรพสัตว์หมดสิ นไปแล้ว เมื่อนั นควำม
ป่วยไข้ของข้ำพเจ้ำจะหมดไปด้วย ข้ำพเจ้ำป่วยก็เพรำะสรรพสัตว์ทั งหลำย

ป่วยจุดเด่นของวิมลเกียรติสูตรอยู่ตรงที่ว่ำ “กำรจะเป็นพระโพธิสัตว์และ
ด ำรงชีวิตตำมแบบอย่ำงพระโพธิสัตว์นั น ไม่จ ำเป็นต้องเป็นพระภิกษุใครๆ อำจ
ปฏิบัติได้เหมือนกันหมด” (Sathian Podhinantha, 1973, p. t-n) พระ
โพธิสัตว์ในควำมหมำยอันแท้จริงของสูตรนี  คือ “กำรค้นหำควำมเป็นพุทธใน
ตัวเอง เต็มไปด้วยตัณหำนำนำประกำรเมื่อพบแล้วท ำตัวให้บริสุทธิ์ ด้วยพลัง
ศรัทธำ บำรมี 6 ปณิธำน 4 และอุดมกำรณ์ 3 เป็นหลักธรรมและข้อประพฤติ
ตนของพระโพธิสัตว์ และสำมำรถน ำพำมนุษย์ไปสู่แนวทำงควำมเป็นโพธิสัตว์
บนฐำนพุทธจริยธรรมของพระพุทธศำสนำมหำยำนได้ ควำมเป็นโพธิสัตว์ใน
ธรรมปิฎกของพระพุทธศำสนำมหำยำนตำมแนวพุทธศำสนำมหำยำน คัมภีร์
วิมลเกียรติ ฉบับแปลเป็นไทยโดย “เสถียร โพธินันทะ” จำกภำษำจีนสมัยรำช
วงค์ถัง มีภำพเขียนของพระโพธิสัตว์วิมลเกียรติ อยู่ในชุดแต่งกำยคล้ำยขุนนำง
อิริยำบถนั่ง ดูหน้ำเลื่อมใสศรัทธำใจควำมในพระสูตร คือ “พระพุทธศำสนำ
มหำยำนมีแนวคิดหลักอยู่ที่เรื่องควำมกรุณำต่อสรรพชีวิตที่จะต้องมีทั งปัญญำ
และกรุณำควบคู่กันไปจึงจะสำมำรถบรรลุโพธิภำวะได้ ถือเป็นเอกลักษณ์ของ
ฝ่ำยมหำยำน และแนวทำงกำรเสริมสร้ำงประพฤติตนเพื่อควำมเป็นโพธิสัตว์บน
ฐำนพุทธธรรมของพระพุทธศำสนำมหำยำนใช้กลวิธีกำรสอนและกำรใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมของโคลเบิร์กมำพัฒนำตนเอง และสร้ำงกลไกให้เกิดกระบวนกำร
สอน “กำรประเมินกำรใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมเรื่อง ศรัทธำเป้ำหมำยควำมเป็น
โพธิสัตว์ บำรมี 6 ปณิธำน 4 และอุดมกำรณ์ 3 ด ำเนินกำรสอนได้โดยอุบำย
และกลวิธีกำรสอนเพื่อให้พุทธศำสนิกชนจึงให้น ำกลับไปปฏิบัติ และ 3) ติดตำม
ผลด้วยกำรประเมินกำรใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม” (Phrapreecha Tian-Kue 
(Pho-Ngern), 2018, pp. 4031-4040) 

  ท่ำนวิมลเกียรติโพธิสัตว์ เป็นทั งชื่อคนและชื่อคัมภีร์และเป็นคัมภีร์
มหำยำนยุคต้นๆ ในพระไตรปิฎกฝ่ำยเถรวำทไม่พบหลักฐำนที่กล่ำวถึง แต่เป็น
คัมภีร์ที่บันทึกไว้โดยภำษำสันสกฤษ และออกสู่ประเทศต่ำงๆ โดยเฉพำะจีน
สมัยรำชวงศ์ถัง พระสูตรนี เป็นพระสูตรฝ่ำยมหำยำน ไม่ปรำกฏในพระไตรปิฎก
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ฝ่ำยเถรวำท ส ำหรับประเทศไทย เสถียร โพธินันทะ ได้แปลไว้ รวม 14 ปริเฉท 
"เสถียร โพธินันทะ" ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่ำ เรื่องเศรษฐี “วิมลเกียรติ” เป็นตัว
ละครส ำคัญในพระสูตรวิมลเกียรตินิเทสสูตรนี มีควำมคล้ำยคลึงกับเร่ืองรำวของ 
“จิตตคฤหบดี” ในพระสูตรฝ่ำยเถรวำท และต้นฉบับพระสูตรในภำษำสันสกฤต
ได้หำยสำบสูญไปแล้ว มีเพียงที่เหลือในภำษำจีนและภำษำทิเบต โดยฉบับ
ภำษำจีนนั นมีหลำยส ำนวน แต่ที่ได้รับกำรยกย่องในเชิงวรรณศิลป์ คือ ฉบับ
แปลของ “ท่ำนกุมำรชีพ” วิมลเกียรตินิทเทสสูตรได้รับกำรแปลสู่ภำษำไทย
อย่ำงไพเรำะงดงำม โดย “เสถียร โพธินันทะ” ปีพุทธศักรำช 2506 ครบทุก  
ปริเฉจ พระสูตรนี ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นพระสูตรที่แสดงค ำสอนฝ่ำยมหำยำน
ไว้อย่ำงลึกซึ งครบถ้วน อีกทั งมีแนวด ำเนินเรื่องที่น่ำสนใจ แต่ที่ ไม่น่ำปลื มและ
ยินดีส ำหรับพระพุทธศำสนำเถรวำท คือ พระสูตรกล่ำวยกย่องฆรำวำสไว้มำก
ว่ำ “ฆรำวำสมีปัญญำยิ่งกว่ำพระอรหันต์สำวกทั งหลำย มีปัญญำยิ่งกว่ำ
เอตทัคคะด้ำนปัญญำเช่น พระสำรีบุตรเสียด้วยซ  ำ มองในมิติพุทธศำสนำฝ่ำย
เถรวำท คือ พระสูตรที่พระสำรีบุตรถูกท้ำทำย พระสำรีบุตรเป็นตัวแทนปัญญำ
แบบเถรวำท คือ มีปัญญำที่ฉลำดหลักแหลมและแหลมคม เน้นควำมมีเหตุผล
เชิงตรรกะ หรือควำมแม่นย ำชัดเจนในอรรถและข้อธรรม ส่วนปัญญำแบบ
มหำยำน ต้องมำจำกควำมเข้ำใจในสุญญตำและผสำนกับกรุณำได้ เนื อหำและ
ควำมโดยรวม กล่ำวถึงกำรเข้ำใจในสุญญตำ กำรละทิ งข้อเข้มงวดที่เป็นไปแต่ใน
เชิงรูปแบบ อุดมกำรณ์โพธิสัตว์แบบมหำยำน กำรให้เกียรติฆรำวำสและสตรีว่ำ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำพุทธสำวกนักบวช โดยเค้ำเรื่องเริ่มต้นจำกเศรษฐีท่ำนหนึ่งมี
นำมว่ำ “วิมลเกียรติ” มีคุณธรรมสูงส่ง มีควำมเข้ำใจในธรรมอันลึกซึ งไพศำล 
แต่แสดงตนอย่ำงคนธรรมดำ วันหนึ่งวิมลเกียรติป่วยนอนอยู่กับบ้ำน ผู้คน
ทรำบข่ำวจึงมำเยี่ยม วิมลเกียรติแสดงธรรมว่ำ ด้วยกำรป่วย บรรดำรำชำ 
อ ำมำตย์ สมณพรำหมณ์ คฤหบดีและชำวชนจ ำนวนหลำยพันคน ต่ำงพำกันมำ
เยี่ยมเยือนถำมอำกำรไข้ถึงคฤหำสน์ ท่ำนจึงถือโอกำสที่คนเหล่ำนี มำเยี่ยมแสดง
ธรรมว่ำ “ท่ำนผู้เจริญทั งหลำย อันสรีรกำยนี ไม่แท้เที่ยง ปรำศจำกควำมกล้ำ
แข็ง ปรำศจำกพลัง ปรำศจำกแก่นสำร เป็นสภำพมีอันเสื่อมโทรมโดยรวดเร็ว 
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 ไม่เป็นที่ไว้วำงใจได้ สรีรกำยนี เป็นทุกข์ เป็นที่เดือดร้อน เป็นที่ประชุมของโรค 
ท่ำนผู้เจริญทั งหลำย สรีรกำยดั่งนี แล  

   บัณฑิตผู้มีปัญญำย่อมไม่หลงใหลเพลิดเพลิน สรีระนี อุปมำดั่งฟองน  ำ 
จักลูบคล ำมิได้ สรีระนี อุปมำดั่งต่อมน  ำ เพรำะไม่สำมำรถตั งมั่นได้นำน สรีระนี 
อุปมำดั่งพยับแดด ท่ำนวิมลเกียรติได้กล่ำวถึงโทษแห่งสรีระไว้เป็นอเนก
ประกำร พร้อมสรุปว่ำ “ท่ำนผู้เจริญทั งหลำย สรีรกำยนี น่ำเบื่อหน่ำยเห็นปำน
ฉะนี  เพรำะเหตุนั นแล ท่ำนทั งหลำยพึงยินดีในพระพุทธสรีระ ข้อนั นเพรำะเหตุ
ดังฤๅ? เพรำะว่ำ อันพระพุทธสรีรกำยนั น คือ พระธรรมกำยนั่นเอง ย่อมเกิดมำ
จำกปัญญำและคุณสมบัติเป็นอันมำกจักประมำณมิได้ … ท่ำนผู้เจริญทั งหลำย 
ผู้ใดปรำรถนำจักได้พระพุทธสรีรกำยแลอำจตัดเสียซึ่งพยำธิโรคันตรำยของ
สรรพสัตว์ได้ขำด ผู้นั นพึงตั งจิตปณิธำนในพระอนุตตรสัมมำสัมโพธิญำณเถิด” 
ในจ ำนวนบุคคลมำกหน้ำเหล่ำนั น รวมถึง “พระมัญชุศรีโพธิสัตว์” อยู่ด้วยจึงได้
ถำมว่ำ “คฤหบดี พระโพธิสัตว์ผู้อำพำธอยู่จักพึงฝึกฝนอบรมจิตใจอย่ำงไร
หนอ?” ท่ำนวิมลเกียรติตอบว่ำ “พระโพธิสัตว์ผู้อำพำธ พึงมนสิกำรในใจว่ำ 
ควำมเจ็บป่วยของเรำนี  แต่ละล้วนมีสมุฏฐำนปัจจัยจำกวิกัลปสัญญำพร้อมทั ง
อำสวกิเลสในเบื องอดีตชำติ โดยควำมจริงแล้ว ก็ไม่มีสภำวะที่ยืนยงใดๆ ใครเล่ำ
ที่เป็นผู้เสวยทุกข์จำกควำมเจ็บป่วย (แท้จริงไม่มีผู้เจ็บป่วยเลย) ข้อนั นเพรำะ
เหตุเป็นไฉน? เพรำะกำรประชุมแห่งมหำภูตรูปสี่ จึงบัญญัติเรียกว่ำสรีระ … 
อนึ่ง ควำมเจ็บป่วยที่บังเกิดขึ นเล่ำ ก็ล้วนมำจำกควำมยึดถือใจตัวตนว่ำมี (ฉัน) 
ดังนั น จึงสมควรละควำมยึดถือในตัวตนเสียแล”“มำตรแม้ว่ำบังเกิดทุกขเวทนำ
เป็นไปเนื่องในสรีระอยู่ไซร้ พึงมนสิกำรถึงสรรพสัตว์ในทุคติภูมิ ซึ่งต้องเสวย
ทุกข์อยู่เป็นอันมำก พระโพธิสัตว์นั นพึงยังมหำกรุณำจิตให้อุบัติขึ น กล่ำวคือ 
เมื่อตัวของตนสำมำรถบ ำรำบก ำจัดทุกข์ให้พ่ำยแพ้สูญหำยไปอย่ำงไรแล ก็พึง
ช่วยสงเครำะห์บ ำรำบก ำจัดทุกข์ภัยแห่งหมู่สัตว์ดุจเดียวกัน” พระมัญชุศรี
โพธิสัตว์ได้ถำมท่ำนวิมลเกียรติคฤหบดีว่ำ “พระโพธิสัตว์ผู้ไปเยี่ยมเยียนพระ
โพธิสัตว์ผู้อำพำธอยู่ จักพึงปลอบโยนให้โอวำทด้วยประกำรฉันใดหนอ?” ท่ำน
วิมลเกียรติตอบว่ำ “พึงให้โอวำทถึงควำมอนิจจังแห่งสรีระ แต่อย่ำกล่ำวให้เกิด
ควำมรังเกียจเอือมระอำในสรีระ พึงให้โอวำทถึงควำมเป็นทุกขังแห่งสรีระ    
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แต่อย่ำกล่ำวให้เกิดควำมยินดีในพระนิพพำน พึงให้โอวำทถึงควำมเป็นอนัตตำ
แห่งสรีระ แต่ให้กล่ำวให้เกิดวิริยะในกำรโปรดสรรพสัตว์ พึงให้โอวำทถึงควำม
เป็นสุญญตำแห่งสรีระ แต่อย่ำกล่ำวว่ำโดยที่สุดสิ่งทั งปวงเป็นสภำพดับรอบไม่
เหลือ พึงให้โอวำทถึงกำรขมำโทษก่อน แต่อย่ำกล่ำวโทษเหล่ำนั นว่ำเป็นสิ่งที่ได้
กระท ำมำแล้วในอดีต พึงอำศัยควำมเจ็บป่วยของตนเอง เปรียบเทียบไปถึง
ควำมป่วยเจ็บของสรรพสัตว์ แล้วแลเกิดควำมกรุณำต่อสัตว์เหล่ำนั น พึงย้อน
ระลึกถึงควำมทุกข์ที่ตนได้เสวยมำแต่เบื องอดีตชำตินำนไกล นับด้วยหลำย
อสงไขยกัลป์แล้วตั งจิตให้มั่นอยู่ในกิจ ที่จักบ ำเพ็ญหิตำนุหิตประโยชน์โปรด
สรรพสัตว์ พึงระลึกถึงกุศลสมภำรที่ตนได้สร้ำงสมมำ ตั งจิตอยู่ในวิสุทธิสัมมำอำ
ชีวปฏิปทำ อย่ำให้เกิดควำมทุกข์โทมนัส พึงตั งอยู่ในวิริยภำพด ำรงตนเป็นจอม
แพทย์ในอันจักรักษำบ ำบัดพยำธิภัยแก่ปวงสัตว์ พระโพธิสัตว์จึงปลอบโยนให้
โอวำทแก่พระโพธิสัตว์ผู้อำพำธ ยังพระโพธิสัตว์ผู้อำพำธนั นให้มีธรรมปีติบังเกิด
ขึ นเป็นอยู่” (Khomkrit Ouitekkeng, 2020, Online) 

     พุทธศำสนำนิกำยมหำยำน มีแนวควำมคิดเรื่องพุทธภำวะหลัง
ปรินิพพำนว่ำ “พระพุทธเจ้ำเมื่อได้แสดงตนว่ำ ปรินิพพำนแล้วนั น ที่จริงหำได้
เป็นกำรสิ นสุดของพุทธภำวะไม่ กำรปรินิพพำนเป็นเพียงอุบำยแห่งกำรสั่งสอน
สรรพสัตว์ เท่ำนั น พระองค์ยังคงมีพุทธภำวะอยู่ โดยสมบูรณ์ในรูปของ
สัมโภคกำยสำมำรถที่จะรับรู้เรื่องรำวต่ำงๆ ได้ และจะด ำรงอยู่เช่นนี ตลอดชั่ว
กำลนำน จนกว่ำจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้หมด พระองค์จึงจะเสด็จเข้ำสู่พระ
นิพพำน” (Phrarachadammadiet (Rabaeb Thitayano), 1993, p. 75) ผล
ของกำรรวมตัวกันของคณะสงฆ์นิกำยต่ำงๆ ในฝ่ำยมหำสังฆิกะที่ตั งเป็นลัทธิ
นิกำยใหม่ เพื่อจะปรับปรุงค ำสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำให้ทันสมัยทัน
เหตุกำรณ์ สำมำรถที่จะแข่งขันกับศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู เริ่มกลับมำเฟื่องฟูขึ น
อีกครั ง กำรปรับปรุงค ำสอนของมหำยำนนั น เป็นไปในสองแนว คือ แนวคิดที่
ให้คนทุกคนปรำรถนำพุทธภูมิ บ ำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ โดยมีพระบรม
โพธิสัตว์เป็นที่พึ่ง และแนวแห่งกำรอธิบำยพุทธธรรมโดยวิธีทำงตรรกวิทยำและ
ปรัชญำอันลึกซึ งไพศำล ตำมหลักค ำสอนของพระพุทธศำสนำมหำยำนได้

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 321 

 กล่ำวถึงยำนในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรและวิมลเกียรติที่ถูกกล่ำวอ้ำงสรุป
ประเด็น 3 ประกำร เพื่อมุ่งสู่ควำมหลุดพ้น ได้แก่   

 1. สำวกยำนหมำยถึง ยำนของพระสำวกที่มุ่งสู่อรหัตภูมิ ซึ่งรู้แจ้งใน
อริยสัจ 3 เพื่อข้ำมพ้นวัฏสงสำรเท่ำนั น ไม่ได้หวังพุทธภูมิแต่อย่ำงใด มหำยำน
จึงถือว่ำสำวกยำนเป็นกำรท ำประโยชน์เฉพำะตนในวงแคบและช่วยเหลือสรรพ
สัตว์ไปได้น้อย และที่ส ำคัญพระสำวกที่จะหลุดพ้นได้จะต้องอำศัยค ำชี แนะสั่ง
สอนจำกพระพุทธเจ้ำก่อน เพรำะไม่อำจหลุดพ้นได้ด้วยควำมสำมำรถของตน
เพียงล ำพัง 

2. ปัจเจกยำน หมำยถึง ยำนของพระปัจเจกพุทธเจ้ำ ผู้รู้แจ้งด้วย
ตนเอง แต่ไม่อำจแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นได้ เพรำะมิได้สั่งสมจริตในกำรโปรด
สรรพสัตว์อื่น 

  3. โพธิสัตวยำน หมำยถึง ยำนของพระโพธิสัตว์ผู้มีน  ำใจกว้ำงขวำง 
ประกอบด้วยพระมหำกรุณำในสรรพสัตว์ ก้ำวล่วงอรหัตภูมิ จึงกล่ำวได้ว่ำโพธิ
สัตวยำนเป็นกำรสร้ำงเหตุอันมีพุทธภูมิเป็นผล หรือกล่ำวได้ว่ำพระสัมมำสัม
พุทธเจ้ำในนิกำยมหำยำนนั น คือ พระโพธิสัตว์ที่ได้สร้ำงบำรมีมำด้วยกำรช่วย
สัตว์ให้พ้นจำกควำมทุกข์นั่นเอง (Sathian phantharangsri, 2000, p. 89)  

  ในบรรดำยำนทั งสำมอย่ำงนี  แม้ว่ำจะมีเป้ำหมำยอันเดียวกัน คือ 
“กำรหลุดพ้นจำกกิเลสอำสวะ” แต่ส ำหรับพุทธศำสนิกชนฝ่ำยมหำยำนยังคง
ถือว่ำ “โพธิสัตวยำน” เป็นทำงที่ส ำคัญที่สุด ควรยกย่องไว้ในฐำนะมหำยำน 
หรือ ยำนที่ยิ่งใหญ่กว้ำงขวำง และควรยกย่องว่ำเป็น อนุตตรยำน หรือ ยำนที่
ประเสริฐสูงสุด โดยมีข้ออุปมำที่น่ำฟังว่ำ เหมือนสัตว์ 3 ตัวคือ “กระต่ำย ม้ำ 
และช้ำง ที่ก ำลังว่ำยข้ำมแม่น  ำคงคำ กระต่ำยไม่อำจหยั่งถึงพื นดินได้จึงลอยน  ำ
ข้ำมไป ส่วนม้ำบำงขณะก็หยั่งถึงบำงขณะก็หยั่งไม่ถึง ส่วนช้ำงนั นย่อมหยั่งถึง
พื นดิน แม่น  ำคงคำเปรียบได้กับปฏิจจสมุปบำทซึ่งเป็นธรรมอันลึกซึ ง วิธีข้ำมไป
ของกระต่ำยเปรียบได้กับสำวกยำน ม้ำข้ำมเปรียบได้กับปัจเจกยำน ส่วนช้ำง
ข้ำมเปรียบได้กับโพธิสัตวยำน ซึ่งเป็นยำนของพระตถำคตเจ้ำทั งหลำย แนวคิด
เรื่องตรียำน สะท้อนให้เห็นรำกฐำนควำมเชื่อของมหำยำนที่มองว่ำ ทำงหลุด
พ้น สำยเดิมหรือสำยเถรวำทนั นเป็นทำงแคบที่มุ่งเน้นเฉพำะคนบำงกลุ่ม 
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กล่ำวคือผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยสำวกยำนได้จะต้องเป็นพระอรหันต์ผู้มีปัญญำและ
ประกอบควำมเพียรมำแล้วอย่ำงยิ่งยวดเท่ำนั น อีกทั งผลส ำเร็จที่เกิดจำกควำม
หลุดพ้นดังกล่ำว ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้นั น เพียงผู้เดียว ฉะนั นจึงดู
เหมือนว่ำได้ละเลยคนส่วนใหญ่ที่ยังดิ นรนอยู่ในโลกไปเสีย ในขณะที่โพธิสัตวยำ
นของฝ่ำยมหำยำนกลับเป็นเหมือนพำหนะใหญ่ที่สำมำรถรับคนทุกประเภท ทุก
ชนชั นวรรณะ ทุกเพศทุกวัย ทุกสำขำอำชีพ โดยไม่เคยปฏิเสธ หรือจ ำกัดว่ำเป็น
ผู้ใด จึงควรยกย่องว่ำเป็นยำนอันสูงสุดเพรำะสำมำรถช่วยเหลือสรรพสัตว์ไป
ได้มำกที่สุดนั่นเอง”(Sathian phantharangsri, 2000, p. 95) 
  สัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นพระสูตรที่ส ำคัญในพระพุทธศำสนำมหำยำน 
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธำในพุทธศำสนิกชนมหำยำนโดยเฉพำะชำวจีนและประเทศ
ในเอเชียตะวันออก เวลำกำรแต่งพระสูตรนั น ไม่มีมติที่แน่นอน บ้ำงก็ว่ำหลำย
ร้อยปีหลังพุทธปรินิพพำน บ้ำงก็ว่ำแต่งขึ นในรำวพุทธศักรำช 300 เป็นอย่ำง
เร็ว แต่ต้นฉบับสันสกฤตที่ค้นพบในเนปำลล้วนมีอำยุหลังพุทธกำลรำว 1 ,500 
ปีทั งสิ น แม้ฉบับแปลของทิเบตก็มีอำยุประมำณพุทธศตวรรษที่ 15 วินเตอร์
นิตซ์ได้เสนอควำมเห็นว่ำ พระนำคำรชุนได้อ้ำงถึงข้อควำมจำกสัทธรรมปุณฑริก
สูตรอยู่หลำยตอน เพรำะฉะนั นต้นฉบับเดิมย่อมต้องมีอยู่แล้วในพุทธศักรำช 
693 จึงสันนิษฐำนได้ว่ำ “สัทธรรมปุณฑริกสูตรน่ำจะมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำพุทธ
ศตวรรษที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลำที่ควำมคิดแบบมหำยำนพัฒนำขึ นอย่ำง
สมบูรณ์แล้วในอินเดีย” พระสูตรนี มีด้วยกัน 3 ภำค หรือยำน ได้แก่ “สำวก
ยำน (ศฺรำวกยำน) ปัจเจกพุทธยำน (ปฺรตฺเยกพุทฺธยำน) และโพธิสัตวยำน 
(โพธิสตฺตฺวยำน)” แต่มิใช่หนทำงที่ต่ำงกัน 3 สำย อันจะน ำไปสู่เป้ำหมำย 3 
อย่ำงต่ำงกัน ทว่ำเป็นหนทำงหนึ่งเดียวที่จะน ำไปสู่เป้ำหมำยหนึ่งเดียวใน
สัทธรรมปุณฑริกสูตรได้กล่ำวถึงพระศรีอริยเมตไตรยว่ำเป็นพระมำนุษิพุทธเจ้ำ 
คือ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำที่เสด็จมำตรัสรู้ในโลกมนุษย์ เป็นผู้ซึ่งได้ส ำเร็จพระ
โพธิญำณ โดยอำศัยที่ได้เสวยพระชำติเป็นพระโพธิสัตว์มำแล้วเป็นล ำดับ ซึ่ง
โดยแท้ที่จริงแล้วพระมำนุษิพุทธเจ้ำนี  คือพระฌำนิพุทธะที่แบ่งภำคลงมำเกิด
เพื่อกำรแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกนั่นเอง กำรที่ท ำเช่นนี เป็นเพียงแต่มำยำแสดง
ให้เห็นและเข้ำใจว่ำเป็นเช่นนั นจริง เพื่อช่วยส่งเสริมสรรพสัตว์ที่ย่อหย่อนควำม

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 323 

 เพียรให้มีมำนะที่จะปฏิบัติธรรมมำกยิ่งขึ นเท่ำนั น ตัวอย่ำงของพระมำนุษิพุทธ
เจ้ำได้แก่ พระศรีศำกยมุนีพุทธเจ้ำหรือพระสมณโคดม พระกัสสปพุทธเจ้ำ 

พระโกนำคมนพุทธเจ้ำ และพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทั งหลำยที่มำตรัสรู้ในมนุษย์
โลกนี สัทธรรมปุณฑริกสูตรกล่ำวถึงพุทธภำวะหลังปรินิพพำน เนื่องจำก
พระพุทธศำสนำมหำยำนมีควำมเชื่ออยู่ว่ำ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำผู้ อุบัติขึ นใน
มนุษยโลก เพื่อท ำหน้ำที่สั่งสอนธรรมแก่สรรพสัตว์ทั งหลำยนั นจะอยู่ในรูปของ
นิรมำณกำย ยังมีกำรเกิด แก่ เจ็บและตำย เหมือนมนุษย์ธรรมดำทั่วไปที่ตกอยู่
ในไตรลักษณ์ เม่ือพระองค์ได้สั่งสอนสรรพสัตว์เป็นระยะเวลำอันเหมำะแก่อำยุ
กำลแล้ว ร่ำงกำยก็จะแตกดับ เหมือนสังขำรแห่งปุถุชนทั่วไป และมหำยำนยังมี
ควำมเชื่อว่ำ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำที่ปรินิพพำนไปนั น หำได้เป็นกำรสิ นสุดพุทธ
ภำวะไม่ พระองค์ยังคงทรงด ำรงอยู่ตลอดกำล ปรำกฏเรื่องรำวอยู่ในคัมภีร์
สัทธรรมปุณฑริกสูตร “แต่เพื่อสร้ำงพีชกุศลในสรรพสัตว์ ผู้มีวิถีกำรด ำเนินชีวิต
ที่ต่ำงกัน และประพฤติปฏิบัติตำมควำมเข้ำใจที่ต่ำงกัน พระองค์ทรงแสดงธรรม
บรรยำยต่ำงๆ ด้วยหลักพื นฐำนที่แตกต่ำงกันพระตถำคตเจ้ำ ผู้ได้ตรัสรู้พระ
สัมโพธิญำณนำนแล้วทรงมีพระชนมำยุกำลอันไม่จ ำกัด พระองค์ทรงเป็นอยู่
ตลอดไป โดยไม่ดับสูญ แต่ทรงแสดงว่ำมีกำรเสด็จดับขันธปรินิพพำนเพื่อสั่ง
สอนผู้ที่ยังศึกษำอยู่กุลบุตรทั งหลำย แม้ขณะนี ตถำคตก็ยังมิได้ท ำโพธิสัตวมรรค
แต่อดีตให้สมบูรณ์ และพระชนมำยุกำลของพระตถำคตก็ยังไม่เต็ม กุลบุตร
ทั งหลำย ตถำคตยังมีพระชนมำยุกำลอีก 2 เท่ำของหลำยร้อยพันหมื่นโกฏิกัลป์ 
ก่อนที่อำยุของตถำคตจะเต็ม ตถำคตประกำศกำรเสด็จดับขันธปรินิพพำน 
กุลบุตรทั งหลำย ทั งๆ ที่ตถำคตเองยังไม่ดับขันธ์ฯ กุลบุตรทั งหลำยตถำคต
สำมำรถน้อมน ำสรรพสัตว์ทั งหลำยให้ถึงพร้อมด้วยเหตุนี ตถำคตจึงประกำศกำร
ดับขันธ ปรินิพพำน ทั งๆที่พระองค์มิได้ทรงดับขันธ์ฯ จริง เพื่อประโยชน์ของ
สรรพสัตว์ทั งหลำยที่ยังศึกษำอยู่ กุลบุตรทั งหลำยนี่เป็นวิธีกำรสอนของพระ
ตถำคต” (Chatsumalaya Kabilasingha, 1982, pp. 274-275) ตำมคติ
มหำยำน บุคคลผู้ต้องกำรสร้ำงบำรมีเพื่อเข้ำสู่พุทธภำวะจะต้องด ำเนินตำมโพธิ
สัตว จริยำ ที่เรียกว่ำ “โพธิสัตวมรรค” เมื่อปฏิบัติโพธิสัตวมรรคได้อย่ำง
สมบูรณ์ก็ย่อมจะเข้ำถึงพุทธภูมิ ซึ่งลักษณะของกำรบ ำเพ็ญบำรมี จะต้อง
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ประกอบไปด้วยหลักกำรปฏิบัติ ดังนี  “หลักกำรตั งปณิธำน หรือปฏิญญำ 
หลักกำรสร้ำงบำรมี 6 หลักกำรมีอัปปมัญญำ 4 หรือ พรหมวิหำร 4 หลักกำร 3 
อย่ำง 

  1. กำรตั งปณิธำน หรือปฏิญญำ คือควำมตั งใจอันแน่วแน่มั่นคงในสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง อันเป็นเป้ำหมำยแห่งพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งสู่พุทธภูมิ มี 4 ประกำร คือ 

 1.1 เรำจะต้องโปรดสัตว์ทั งหลำยให้หมดสิ น 
 1.2 เรำจะต้องท ำลำยกิเลสให้สิ นไป 
 1.3 เรำจะต้องศึกษำพระธรรมทั งหมดให้เจนจบ 
 1.4 เรำจะต้องบรรลุพุทธภูมิให้จงได้ 
  2. กำรสร้ำงบำรมี 6 บำรมี หมำยถึง คุณธรรมหรือคุณสมบัติเป็นเหตุ

ให้ถึงฝั่ง คือ ควำมส ำเร็จต่ำงๆ ตำมที่บุคคลได้ตั งจุดมุ่งหมำยไว้ ทัศนะฝ่ำย
มหำยำน 6 ประกำร ดังนี  “ประกำรที่หนึ่ง ทำนบำรมี หมำยถึง พระโพธิสัตว์มี
ภำวะทำงจิตใจที่ยินดีในกำรเสียสละตั งแต่ทรัพย์ภำยนอกสิ่งที่ตนเองมี อยู่ 
จนกระทั่งบุตร ภรรยำ และชีวิตของตนอง เพื่ออุดมกำรณ์อันสูงสุด ประกำรที่
สองศีลบำรมี หมำยถึง กำรที่พระโพธิสัตว์มีควำมตั งใจแน่วแน่ในกำรรักษำศีล
หรือข้อปฏิบัติของตนเอง และยอมอุทิศแม้กระทั่งชีวิตเพื่อกำรท ำศีลให้บริสุทธิ์ 
ประกำรที่สำมขันติบำรมี หมำยถึง กำรที่พระโพธิสัตว์ ย่อมเป็นผู้มีสภำวะของ
จิตใจที่สำมำรถจะอดทน อดกลั นต่อภำวะแห่งกำรยั่วยุจำกภำยนอก สำมำรถ
อดทนต่อควำมทุกข์ทรมำนทุกอย่ำง และในขณะที่มีควำมอดกลั นนั น พระ
โพธิสัตว์ย่อมมีแต่ควำมเมตตำ กำรถ่อมตน ไม่โกรธตอบ ไม่มีควำมพยำบำท 
และเป็นผู้ให้อภัยได้เสมอ ประกำรที่สี่ วิริยบำรมี หมำยถึง กำรที่พระโพธิสัตว์ 
ย่อมเป็นผู้มีควำมเพียรกล้ำไม่ย่อท้อในกำรช่วยเหลือสรรพสัตว์ สำมำรถแบก
ภำระหน้ำที่ตำมอุดมกำรณ์ของตนได้ตลอดชีวิต ประกำรที่ห้ำ ฌำนบำรมี 
หมำยถึง กำรที่พระโพธิสัตว์จะต้องเป็นผู้ฝึกจิตของตนให้เป็นสมำธิอย่ำงสูง จน
ท ำให้เกิด “ฌำน” สำมำรถที่จะใช้เป็นเครื่องขจัดอำรมณ์ร้ำยต่ำงๆในจิตใจของ
ตนได้ และประกำรที่หกปัญญำบำรมี หมำยถึง กำรที่พระโพธิสัตว์จะต้องมี
ควำมสำมำรถทำงสติปัญญำเข้ำใจสภำวะของสรรพสิ่งต่ำงๆได้ตำมควำมเป็น
จริง โดยจะต้องท ำให้แจ้งในบุคคลสุญญตำและธรรมสุญญตำ คือ เห็นบุคคล

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 325 

 และธรรมทั งปวงเป็นของว่ำง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น” และควำมคิดในเรื่องกำร
บ ำเพ็ญปำรมีตำนี ก่อให้เกิดกำรเรียกพระโพธิสัตว์ว่ำ “เป็นวีระบุรุษเพรำะเป็น

ผู้มีควำมวิริยะอุตสำหะในกำรที่จะท ำในกำรต่ำงๆ โดยไม่สนใจตนเองว่ำเป็น
อย่ำงไร” (Suvin Ruksat, 2009, p. 74) 

  3. กำรมีอัปปมัญญำ 4 หรือ พรหมวิหำร 4 คือ กำรอบรมจิตให้มี
คุณสมบัติอันประกอบด้วยเมตตำ กรุณำ มุทิตำ และอุเบกขำ โดยแผ่ไปยัง
สรรพสัตว์ทั งหลำยไม่มีขอบเขตจ ำกัด ไม่มีประมำณ มีควำมเสมอกันในสัตว์ทั ง
ปวง ซึ่งคุณธรรมนี เรียกว่ำ อัปปมัญญำ หรืออัปปมำณ หฤทัย ดังนี  “หนึ่ง
เมตตำ คือ พระโพธิสัตว์จะต้องมุ่งกำรให้ควำมสุข ควำมปรำรถนำดีต่อสรรพ
สัตว์โดยไม่เลือกหน้ำ สองกรุณำ คือ พระโพธิสัตว์จะต้องมุ่งกำรปลดเปลื อง
ควำมทุกข์ของผู้อื่นให้หมดสิ น โดยเห็นควำมทุกข์ผู้อื่นเสมอด้วยทุกข์ของตน
หรือยิ่งกว่ำของตน สำมมุทิตำ คือ พระโพธิสัตว์จะต้องมีจิตใจชื่นชมยินดีต่อ
ควำมสุข และควำมส ำเร็จของผู้อื่นไม่มีจิตอิจฉำริษยำ สี่อุเบกขำ คือ พระ
โพธิสัตว์จะต้องมีใจเป็นกลำง ไม่มีอคติใดๆ และไม่ยึดถือควำมดีที่ตนได้ท ำแล้ว 
และไม่ปรำรถนำกำรตอบแทนใดๆ ทั งสิ น” และหลักกำร 3 อย่ำง ถือว่ำเป็น
หลักกำรประจ ำชีวิตในกำรด ำเนินงำนตำมคติมหำยำน อันประกอบด้วย 

  1. หลักมหำปัญญำ คือ พระโพธิสัตว์จะต้องมีปัญญำอันกว้ำงใหญ่ 
ประกอบด้วยสติ เป็นผู้รู้แจ้งในหลักธรรม 2 ประกำร คือ บุคลสุญญตำและ
ธรรมสุญญตำ ไม่ตกอยู่ในอ ำนำจของกิเลสตัณหำแม้กระทั่งนิพพำนก็ไม่ควรยึด
มั่นถือมั่น 

  2. หลักมหำกรุณำ คือ พระโพธิสัตว์จะต้องเป็นผู้มิจิตใจกรุณำต่อสัตว์
ทั งหลำยอย่ำงไม่มีขอบเขต พร้อมทั งยินดีสละตนเองเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้
พ้นจำกทุกข์ แม้บำงครั งจะตกนรกแทนสรรพสัตว์เพื่อช่วยให้เขำพ้นทุกข์ก็ต้อง
ท ำ 

  3. หลักมหำอุบำย คือ พระโพธิสัตว์จะต้องมีวิธีกำรอันชำญฉลำดใน
กำรแนะน ำสั่งสอนผู้อื่นให้เข้ำถึงสัจจธรรม (Wasin Intasara, 1998, pp. 9-
33) 
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  วิเครำะห์สรุปแนวทำงกำรพัฒนำพฤติกรรม 
  พระโพธิสัตว์เป็นบุคคลที่มีควำมส ำคัญแก่มวลมนุษย์ชำติ เพรำะเป็นผู้

มีศักยภำพทำงสติปัญญำ มีใจฝักใฝ่จดจ่ออยู่ในคุณธรรมและบ ำเพ็ญเพียรใน
กำรสร้ำงบำรมีเพื่อบรรลุโพธิญำณและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำมีปณิธำนในกำร
ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจำกควำมทุกข์ จึงมีชีวิตอยู่ด้วยกำรพัฒนำตนให้
บรรลุเป้ำหมำยและเป็นไปเพื่อประโยชน์และควำมสุขของสรรพสัตว์อยู่เสมอซึ่ง
บุคคลที่จะบรรลุเป้ำหมำยอันสูงส่งนี ได้ จ ำเป็นจะต้องบ ำเพ็ญคุณงำมควำมดี
อย่ำงยิ่งยวดมำก่อน ทั งทำน ศีล เนกขัมมะ ปัญญำ วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐำน 
เมตตำ และอุเบกขำ จ ำแนกออกเป็นบำรมี 10 ทัศ อุปบำรมี 10 ทัศ และ
ปรมัตถบำรมี 10 ทัศ รวมเป็นบำรมี 30 ทัศ และบุคลิกภำพเป็นส่วนส ำคัญของ
มนุษย์ในกำรที่จะช่วยส่งเสริมควำมส ำเร็จในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำร
เรียน กำรท ำงำน กำรเข้ำสังคม กำรยอมรับจำกสังคม รวมถึงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยสูงสุดของชีวิต ต้องอำศัยส่วนประกอบที่ส ำคัญนั่นคือบุคลิกภำพ ใน
มิติและทัศนะจิตวิทยำแล้วบุคลิกภำพหมำยถึงรูปแบบพฤติกรรมกำรแสดงออก
ที่เป็นลักษณะเฉพำะตัว อันเป็นภำพสะท้อนควำมเป็นปัจเจกบุคคล รวมทั ง
รูปแบบทำงควำมคิดและอำรมณ์ในกำรปรับตัวต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ที่มีควำม
คงตัวชัดเจน เป็นรูปแบบเฉพำะตัวทำงด้ำนจิตวิทยำ และเป็นกระบวนกำร
ท ำงำนของร่ำงกำยที่ควบคุมพฤติกรรมและควำมคิด ท ำให้บุคคลมีควำม
แตกต่ำงจำกคนอื่น บุคลิกภำพตำมทัศนะพุทธศำสนำนั น คือ พฤติกรรม เป็น
กำรกระท ำของบุคคล ทั งที่ปรำกฏและไม่ปรำกฏออกมำ ภำยนอก ซึ่งเป็นไป
ตำมเจตจ ำนงหรือเจตนำ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดบุคลิกภำพพระโพธิสัตว์ หมำยถึง 
สำเหตุที่ท ำให้พระโพธิสัตว์แสดงออกทำงพฤติกรรมทำงกำย วำจำ และใจ อัน
เป็นลักษณะเฉพำะตัว กำรเห็นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสำรกำรเน้นวิธีกำรหลุดพ้น
ด้วยปัญญำกำรได้เห็นลักษณะของพระพุทธเจ้ำและได้รับพุทธพยำกรณ์กำรมี
จุดมุ่งหมำยอันยิ่งใหญ่ กำรมีธรรมสโมธำน 8 กำรมีพุทธภูมิธรรมกำรมีอธิษฐำน
ธรรมและกำรมีอัชฌำสัย 6 

  วิมลเกียรตินิทเทสสูตร นับว่ำเป็นพระสูตรส ำคัญยิ่งสูตรหนึ่ง เพรำะพระ
สูตรนี ได้รวบรวมค ำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศำสนำนิกำยมหำยำนไว้ ทั ง
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 ธรรมขั นสูง (ปรมัตถธรรม) และธรรมทั่วไป (สมมติธรรม) ทั งยังแสดงถ่ำยทอด
ออกมำด้วยรูปปุคคลำธิษฐำน มีลีลำชวนอ่ำนให้เกิดควำมเพลิดเพลิน พร้อม

ทั งได้รับธรรมรสซึมซำบเข้ำไปโดยมิรู้ตัว พระสูตรนี ไม่ปรำกฏมีในพระไตรปิฎก
ฉบับภำษำบำลี แต่ผู้ศึกษำพระพุทธศำสนำฝ่ำยเถรวำทก็ไม่ได้ปฏิเสธคุณค่ำของ
พระสูตรนี  เนื่องจำกหลักธรรมที่ประกำศในพระสูตรนี  ก็คงด ำเนินไปตำมแนว
พระพุทธพจน์ คือ ในเรื่องของควำมไม่เที่ยง (อนิจจัง) ควำมไม่ทนอยู่ในสภำพ
เดิม (ทุกขัง) และควำมไม่มีตัวตนหรือแก่นแท้ (อนัตตำ) นั่นเอง แม้จะมีข้อ
แตกต่ำงบำงประกำรก็เป็นเรื่องปลีกย่อยและเป็นสิ่งธรรมดำที่ต้องเป็นไป
เช่นนั น พระสูตรนี มี 14 ปริเฉท ดังนี ปริเฉทที่ 1 พระพุทธเกษตรวรรค ปริเฉทที่ 
2 อุปำยโกศลวรรค ปริเฉทที่ 3 สำวกวรรค ปริเฉทที่ 4 โพธิสัตววรรค ปริเฉทที่ 
5 คิลำนปุจฉำวรรค ปริเฉทที่ 6 อจินไตยวรรค ปริเฉทที่ 7 สรรพสัตว์วิทรรศนะ
วรรค ปริเฉทที่ 8 พุทธภูมิวรรค ปริเฉทที่ 9 อไทฺวตธรรมทวำวรรค ปริเฉทที่ 10 
สุคันโธปจิตพุทธวรรค ปริเฉทที่ 11 โพธิสัตว์จริยำวรรค ปริเฉทที่ 12 อักโษภยะ
พุทธเกษตรทรรศนะวรรค ปริเฉทที่ 13 ธรรมปฏิบัติบูชำวรรค ปริเฉทที่ 14 
ธรรมทำยำทวรรค (Sathian phantharangsri, 2000, pp. 124-125) พระ
สูตรนี เป็นสูตรส ำคัญในนิกำยฌำนหรือนิกำยเซน มีกำรแปลจำกภำษำสันสกฤต
เป็นภำษำจีน 7 ฉบับ ในภำษำญี่ปุ่น มีหลำยฉบับทั งที่เป็นฉบับดั งเดิมและ
ค ำอธิบำย โดยเฉพำะส่วนที่เป็นอรรถำธิบำยนั นเจ้ำชำยโชโตกุเป็นผู้นิพนธ์
มำกกว่ำคนอื่น วิมลเกียรตินิทเทสสูตรมีเนื อหำเช่นเดียวกับอวตังสกสูตรหลำย
อย่ำง โดยมี ค ำสอนว่ำ กำรหลุดพ้น (ทำงแห่งพุทธภำวะ) ไม่ได้เป็นทำงเฉพำะ
ของพระภิกษุหรือภิกษุณีซึ่งเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เท่ำนั น แต่พุทธภำวะ
ย่อมมีอยู่ในบุคคลทั่วไป (ผู้ครองเรือน) ด้วย บุคคลเมื่อจะท ำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
เพื่อเข้ำสู่พุทธภำวะได้ ถ้ำหำกได้ใช้ควำมพยำยำมขจัดกิเลสได้ พุทธภำวะจึงมี
อยู่ได้ทั งในหมู่ผู้ครองเรือนและไม่ ครองเรือน เนื อหำของพระสูตร กล่ำวถึง
อุบำสกคนหนึ่งมีชื่อว่ำ วิมลเกียรติ เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ครองเรือน (ไม่ได้ ออก
บวช) วันหนึ่งเมื่อมีกำรประชุมพระสำวกโดยมีพระพุทธเจ้ำเป็นประธำน วิมล
เกียรติอุบำสกป่วยจึงไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย พระพุทธเจ้ำจึงรับสั่งให้อุบำสก
อื่นและพระโพธิสัตว์อื่นๆที่ประชุมกันอยู่ออกไปดูอำกำรและถำมอำกำรป่วย
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ของวิมลเกียรติ ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ใดกล้ำรับค ำสั่ง โดยได้กรำบทูลพระพุทธเจ้ำว่ำ 
ตนเป็นผู้ไม่สมควร เพรำะปัญญำและบำรมีไม่สำมำรถสู้วิมลเกียรติได้ ที่สุดพระ
มัญชุศรีโพธิสัตว์เป็นผู้รับค ำสั่งไปเยี่ยมอำกำรของวิมลเกียรติ วิมลเกียรติ
โพธิสัตว์เมื่อถูกไต่ถำมถึงอำกำรป่วย ได้ตอบพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ว่ำ ควำม
เจ็บป่วยของพระโพธิสัตว์ เนื่องมำจำกกำรบ ำเพ็ญเมตตำธรรมแก่สรรพสัตว์ 
เพรำะควำมไม่รู้ (อวิชชำ) อย่ำงเดียวเท่ำนั น สรรพสัตว์ทั งหลำยจึงต้องมีโรคภัย 
(พยำธิ) เบียดเบียนอยู่ ถ้ำหำกสรรพสัตว์หมดโรคภัย (พยำธิ) เบียดเบียนเมื่อใด 
เมื่อนั น ข้ำพเจ้ำก็จะหมดโรคภัย (พยำธิ)เบียดเบียนด้วย กำรที่ข้ำพเจ้ำต้องมี
กำรเจ็บป่วยอยู่ เพรำะสัตว์ทั งหลำยยังมีภำวะเช่นเดียวกับข้ำพเจ้ำ  

  จุดเด่นของวิมลเกียรตินิทเทสสูตร ได้แก่ กำรจะเป็นพระโพธิสัตว์และ
ด ำรงชีวิตตำมแบบอย่ำงพระโพธิสัตว์นั น ไม่จ ำเป็นต้องเป็นพระภิกษุ ใครๆ ก็
อำจปฏิบัติได้เหมือนกันหมด ควำมเป็นพุทธะนั นอำจค้นพบได้แม้ในกระทั่งใน
ชีวิตที่มีตัณหำ ควำมหมำยอันแท้จริงของสูตรนี ก็คือกำรค้นหำควำมเป็นพุทธะ
ในตัวเอง ซึ่งเต็มไปด้วยตัณหำนำนำประกำรให้พบแล้ว ท ำตัวให้บริสุทธิ์ เมื่อ
พระผู้มีพระภำคแสดงพระธรรมบรรยำยนี อวสำนลง “ท่ำนวิมลเกียรติ พระ
มัญชุศรีโพธิสัตว์ พระสำรีบุตรเถรเจ้ำ พระอำนนทเถรเจ้ำ เป็นต้น” พร้อมทั ง
บรรดำทวยเทพ อสูรที่ประชุมกันอยู่นั น เมื่อได้สดับพระพุทธภำษิต ต่ำงก็มี
โสมนัสปรีดำร่ำเริงในธรรม มีศรัทธำปสำทะ น้อมรับปฏิบัติตำม พระโพธิสัตว์ 
คือ ผู้ที่ยึดถือเอำพระพุทธเจ้ำเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิตพระพุทธเจ้ำคือ
บุคคลในอุดมคติของพระโพธิสัตว์ที่พระโพธิสัตว์จะต้องบ ำเพ็ญบำรมีธรรมให้
ครบถ้วนบริบูรณ์ เพื่อก้ำวเข้ำสู่ฐำนะอันเป็นควำมส ำเร็จสูงสุดเช่นเดียวกับ
พระพุทธเจ้ำทุกพระองค์แล้วด ำเนินตำมพุทธกิจที่พึงปฏิบัติ คือ กำรกระท ำตำม
ปณิธำนที่ได้วำงไว้ กล่ำวคือ จักได้เป็นพระพุทธเจ้ำแล้วท ำกำรช่วยเหลือสรรพ
สัตว์ให้ข้ำมพ้นวัฏสงสำร กำรที่บุคคลได้บรรลุถึงพระโพธิญำณ หรือกล่ำวอีกนัย
หนึ่ง คือ กำรอุบัติขึ นของพระพุทธเจ้ำนั นเกิดขึ นได้ยำก บุคคลผู้จะบรรลุ พระ
โพธิญำณได้นั นจึงจ ำต้องบ ำเพ็ญบำรมีธรรมเป็นเวลำนำนยิ่ง เมื่อบุคคลผู้นั นได้
ชื่อว่ำเป็นพระโพธิสัตว์ นั นหมำยควำมว่ำเขำย่อมต้องประสบกับควำมล ำบำกใน
ชีวิตนำนัปประกำร นับตั งแต่กำรต้องจ ำยอมสละทรัพย์สินภำยนอกร่ำงกำยเป็น
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 เบื องต้น จนถึงกำรยอมสละชีวิตของตนเข้ำแลกเป็นที่สุดและกำรปฏิบัติ
เช่นนั นก็ต้องประกอบไปด้วยควำมเต็มใจของตน หำกไม่สำมำรถปฏิบัติได้ 

ควำมหมำยของค ำว่ำพระโพธิสัตว์ในตัวบคุคลนั นก็ไม่สำมำรถเกิดขึ นตำมมำ แม้
พระโพธิสัตว์จะต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ต้องแลกด้วยชีวิตแต่พระโพธิสัตว์ก็
ใช่ว่ำจะหวำดหวั่นต่อสถำนกำรณ์เช่นนั นไม่ ตรงกันข้ำมพระโพธิสัตว์กลับมีใจ
มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ประสบอย่ำงเต็มใจ และยินดี
ด้วยมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยหวังให้คุณธรรมควำมดีที่
บ ำเพ็ญนั นเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญำณในกำลเบื องหน้ำ 
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บทคัดย่อ 
 ธุรกิจกำรท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน 
และสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจแก่ประเทศตลอดมำ ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยำกร
ทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของ
นักท่องเที่ยวจำกทั่วทุกมุมโลกให้เข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ community-based tourism ถือเป็นลักษณะกำร
ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรเข้ำไปเรียนรู้อัตลักษณ์
และเกิดประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวจำกวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้ไปท่องเที่ยวอย่ำง
แท้จริง อย่ำงไรก็ตำม นักท่องเที่ยวจะไม่เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือเกิดกำร
เรียนรู้เลย หำกไม่ได้รับรู้เรื่องรำว ควำมหมำย ควำมเป็นมำของสิ่งที่ได้ไป
ท่องเที่ยวพบเจอ บทควำมชิ นนี จึงต้องกำรสื่อสำรแนวทำงกำรสื่อควำมหมำย
ของกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชุมชนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ โดยกำรเข้ำใจ

                                                           
1, 2ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, ดร. หลักสูตรนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 
3ดร. หลักสูตรนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรำษฎรธ์ำนี 
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วิธีกำรสื่อควำมหมำยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดกำรรับรู้ กำร
สนใจและควำมต้องกำรเข้ำมำเที่ยวในชุมชน ซึ่งกำรสื่อควำมหมำยควรค ำนึงถึง
ทุกองค์ประกอบของกำรสื่อสำร กำรสื่อควำมหมำยควรด ำเนินกำรทั งก่อน 
ระหว่ำง และหลังกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และแนวทำงในกำรพัฒนำ
ใจควำมเนื อเรื่องเพื่อสื่อควำมหมำย อัตลักษณ์ชุมชนดังกล่ำวควรประกอบด้วย 
กำรศึกษำรำยละเอียดข้อมูลกำรท่องเที่ยวที่ต้องกำรน ำเสนอ วิเครำะห์หำควำม
โดดเด่นของข้อมูล จำกนั นค้นคว้ำหำข้อมูลเพิ่มเติม และระบุเนื อเรื่องใจควำม
ส ำคัญ น ำเสนอที่ส ำคัญที่ดีที่สุด โดดเด่นที่สุดไปยังนักท่องเที่ยว จำกนั นกำร
เขียนหรือน ำเสนอเนื อเรื่องควรเชื่อมคุณค่ำและควำมส ำคัญที่นักท่องเที่ยวควร
จะได้รับทรำบและเรียนรู้ และน ำข้อมูลเชิงลึกมำน ำเสนอให้ครอบคลุมทุกด้ำน
ตำมที่นักท่องเที่ยวต้องกำร 
 
ค ำส ำคัญ: อัตลักษณ์, สื่อควำมหมำย, กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
Abstract 
Tourism business has always been a business that generate 
income for people and generate economic value for the country. 
Thailand has natural and cultural resources that are unique and 
attract tourists’ interest from all over the world to travel in the 
country. At present, community-based tourism is a popular 
tourism style from tourists who want to learn identity and gain 
experience tourism from the way of life of the community. 
However, tourists will not have any knowledge, understanding, or 
learning if they do not know the story, meaning, or history of 
things that have been traveled. This article therefore wants to 
present approaches for interpreting community-based tourism 
that can be utilized by the community. They will understand the 
approaches to interpret to tourists to perceive interest and 
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 demand to travel in the community. Interpretation should be 
aware of all elements of communication and it should be carried 

out in pre-travel plan process, travelling process and post travel 
process. The approaches to develop story to interpret are to 
analyze the outstanding data, do more research and state the 
best main story which is most outstanding to tourists. Then, 
writing or presenting the story should connect the values and 
importance that tourists should know and learn and present all 
insight story aspects as the traveler needs. 
 
Keywords: Identity, Interpretation, Community-based Tourism 
 
บทน ำ 
 กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีพื นฐำนมำจำกกำรด ำเนินกำรท่องเที่ยว
โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนนั น ควรดึงเอำเสน่ห์ควำมเป็นชุมชนออกมำ
ขำยนักท่องเที่ยวให้มีควำมต้องกำรเข้ำมำท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งเสน่ห์ที่ว่ำนี  มำ
จำก “อัตลักษณ์” หรือควำมเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลหรือสถำนที่ รวมถึง
สิ่งของแต่ละชนิด ชุมชนสำมำรถน ำควำมเฉพำะตัวมำใช้ในสร้ำงมูลค่ำในเชิง
พำณิชย์หรือคุณค่ำทำงสังคมได้ หำกอัตลักษณ์เหล่ำนั น สำมำรถดึงดูดควำม
สนใจของกลุ่มเป้ำหมำยได้ ผ่ำนกำรสื่อควำมหมำยที่ชัดเจน ถูกต้อง และ
น่ำสนใจ 
 ในเชิงกำรท่องเที่ยว กำรสื่อควำมหมำยที่ดีได้รับกำรกล่ำวถึงมำกขึ น
เร่ือยๆ หน่วยงำนที่ส่งเสริมกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำงให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อควำมหมำยกำรท่องเที่ยว 
โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ก ำลังอยู่ในกระแสควำมสนใจของ
นักท่องเที่ยวปัจจุบัน ซึ่งกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ว่ำนี  คือ กำรน ำเสนอควำม
เป็น “ท้องถิ่น” (local) กำรดึงเอำมนต์เสน่ห์ของสถำนที่ท่องเที่ยว กิจกรรม
กำรท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ควำมคิด ควำมเชื่อ ภูมิปัญญำ รวมถึง
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วิถีชีวิตของท้องถิ่นนั นๆ เอำมำน ำเสนออย่ำงน่ำสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ำมำเรียนรู้และสร้ำงประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวของตนเอง ผ่ำนกำรได้สัมผัส
ควำมเป็นท้องถิ่นในแง่มุมต่ำงๆ  
 
อัตลักษณ์ : จุดเริ่มต้นควำมน่ำสนใจ  

ในเบื องต้น คณะผู้เขียนขอน ำเสนอควำมหมำยของอัตลักษณ์ ซึ่งตำม
ควำมหมำยของคณะกรรมกำรบัญญัติศัพท์ของรำชบัณฑิตยสถำนได้บัญญัติว่ำ 
ค ำดังกล่ำว ประกอบด้วยค ำว่ำ อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมำยถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ 
ลักษณ์ ซึ่งหมำยถึง สมบัติเฉพำะตัว ค ำว่ำ อัตลักษณ์ ตรงกับค ำภำษำอังกฤษว่ำ 
identity หมำยถึง ผลรวมของลักษณะเฉพำะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท ำให้สิ่งนั น
เป็นที่รู้จักหรือ จ ำได้ (กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม, ม.ป.ป.) 

ไพโรจน์ วิไลนุช (2557, หน้ำ 39) ให้ควำมหมำย อัตลักษณ์ขององค์กำร 
ซึ่งในที่นี คือ ชุมชน (identity) หมำยถึง ลักษณะเฉพำะซึ่งท ำให้แตกต่ำงจำกคนอื่น
หรือสิ่งอื่น มีควำมเป็นเอกลักษณ์ซึ่งท ำให้คนอื่นจดจ ำได้ อัตลักษณ์ขององค์กำรจึง
หมำยถึงลักษณะเฉพำะขององค์กำรหรือตัวตนอันเป็นคุณลักษณะพิเศษซึ่งไม่
เหมือนองค์กำรอื่น  

กำญจนำ แก้วเทพ (2557, หน้ำ 157-158) อธิบำยว่ำ ค ำว่ำเอกลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ (Identity) เป็นเรื่องของ “ฉัน” และ “พวกเขำ” ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสบกำรณ์ชีวิต อุดมกำรณ์ ส ำนึก กฎเกณฑ์ พิธีกรรม ฯลฯ ที่ท ำให้แตกต่ำงไป
จำก “คนอื่นๆ” และ “พวกเขำ” 

อัตลักษณ์ของชุมชนจำกข้อมูลข้ำงต้น จึงเป็นควำมเข้ำใจตัวตนของ
ตนเองของชุมชน จำกนั นจึงจะได้แสดงควำมเป็นตัวตนออกไป เพื่อสื่อสำรให้
ทุกคนเห็นว่ำ ชุมชนเรำมีลักษณะอย่ำงไร ท ำให้เกิดกำรรับรู้ของคนภำยนอกที่มี
ต่อชุมชน 
 
อัตลักษณ์สู่กำรสื่อควำมหมำย 
 จำกควำมหมำยของอัตลักษณ์ข้ำงต้น เนื่องจำกอัตลักษณ์เป็นเรื่อง
ของกำรสื่อสำรเพื่อเกี่ยวโยงปัจเจกบุคคลเข้ำกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง “ควำม
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 เป็นเรำ” (Us) กับ “ควำมเป็นอื่น” (Them) ดังนั น อัตลักษณ์จึงเกี่ยวข้องกับ 
“ควำมเป็นชุมชน” โดยตรง รวมทั งยังเป็นตัวแปรส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำม

เข้มแข็งให้กับชุมชน (สมสุข หินวิมำน, 2560, หน้ำ 15-21) โดยในแง่ของกำร
ท่องเที่ยว กำรจะท ำให้นักท่องเที่ยวต้องกำรเข้ำไปสัมผัสชุมชนได้อย่ำงแท้จริง 
ชุมชนจะต้องน ำ “อัตลักษณ์” ไปสู่กำร “สื่อควำมหมำย” หรือกำรสื่อสำร
เร่ืองรำวควำมเป็นเฉพำะของชุมชนอย่ำงน่ำสนใจและต่อเนื่อง โดยเฉพำะหำก
ต้องกำรน ำเสนอกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนหรือกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ทั งนี  เพรำะกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำ
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ ของนักท่องเที่ยว อันประกอบด้วย กำรเรียนรู้ กำรสัมผัส 
กำรชื่นชมกับเอกลักษณ์ควำมงดงำมของวัฒนธรรม คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ 
วิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ของกลุ่มชนอื่น ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของชนต่ำง
สังคม ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนศิลปะ สถำปัตยกรรม โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 
เร่ืองรำวและคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภำษำ กำรต่ำงกำย กำร
บริโภค ควำมเชื่อ ศำสนำ จำรีตประเพณี (นรินทร์ สังข์รักษำ, 2559, หน้ำ 
153) 
 กำรสื่อควำมหมำยของอัตลักษณ์ชุมชนยังส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ หรือ Creative tourism ที่พัฒนำต่อยอดมำจำกกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่น่ำสนใจส ำหรับชุมชนที่มีวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม อันงดงำมและต้องกำรน ำเสนอควำมสวยงำมทำงวัฒนธรรม
นี ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่มีควำมสนใจและต้องกำรจะเสพอรรถรสผ่ำน
กำรมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน น ำไปสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์จำก
กำรท่องเที่ยว ซึ่งกำรจะท ำให้นักท่องเที่ยวที่มำท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์เกิด
ควำมเข้ำใจถึงวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำของท้องถิ่นได้
นั น จะต้องอำศัยกำรสื่อควำมหมำยจำกคนในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ำใจ
และเกิดประสบกำรณ์ที่ถูกต้อง (องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื นที่พิเศษเพื่อกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน, 2561, หน้ำ 2) 
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กำรสื่อควำมหมำยที่ใช้ในเชิงกำรท่องเที่ยวข้ำงต้นนี  หมำยถึงขั นตอน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจพื นฐำนของกำรประกอบกันของควำมจริง เป็นสิ่งที่แต่ละ
บุคคลรับรู้ได้ แต่ละบุคคลมีควำมสำมำรถส่วนบุคคลในกำรสื่อควำมหมำยที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมสนใจของพวกเขำ (Tilden, 1967 อ้ำงใน 
Dumbraveanu, Craciun & Tudoricu, 2016, หน้ำ 59) 

กำรสื่อควำมหมำย จึงหมำยถึง กำรถ่ำยทอดข้อมูล ควำมคิด เรื่องรำว
ต่ำงๆ อย่ำงมีวัตถุประสงค์ ในที่นี  กำรสื่อควำมหมำยกำรท่องเที่ยวคือกำร
สื่อสำรเรื่องรำวที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อ
ถ่ำยทอดเรื่องรำวที่น่ำสนใจของชุมชนในแง่มุมต่ำงๆ ที่ เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวสู่นักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเกิดกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ กำรสนใจ
และตัดสินใจเข้ำมำเที่ยวในชุมชน 

ทั งนี  UNESCO (n.d., 6) ให้ข้อมูลว่ำ กำรสื่อควำมหมำยกับนักท่องเที่ยว
มี 2 วิธีคือ แบบควำมจริง (Factual style) และแบบสื่อควำมหมำย (Interpretive 
style) ซึ่งควำมแตกต่ำงไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลที่จะถูกน ำเสนอ แต่อยู่ที่วิธีที่จะน ำเสนอ 
ซึ่งแบบสื่อควำมหมำยจะเปิดเผยเร่ืองรำวและสำรเชิงลึกกว่ำแบบควำมจริงที่มัก
น ำเสนอแค่ข้อเท็จจริงทั่วไปเท่ำนั น 
 กำรสื่อควำมหมำยจึงมีควำมหมำยที่ลึกซึ งกว่ำกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงเข้ำใจทั่วไป 
แต่กำรสื่อควำมหมำยจะต้องก่อให้เกิดควำมเข้ำใจของนักท่องเที่ยวอย่ำงลึกซึ ง
เกี่ยวกับเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ควำมเข้ำใจชุมชน 
เข้ำใจประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ ควำมคิดควำมเชื่อ ภูมิปัญญำ สถำนที่
ท่องเที่ยว รวมถึงวิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนในชุมชน 
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 แนวทำงกำรสื่อควำมหมำยจำกอัตลักษณ์ชุมชน 
เมื่อน ำกำรสื่อสำรควำมหมำยมำอยู่ในแบบจ ำลองกำรสื่อสำร จะ

พบว่ำในกำรสื่อสำรควำมหมำยนั นจะต้องอำศัยทุกองค์ประกอบของกำรสื่อสำร
ได้แก ่

 
 
 
 

 
แผนภำพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของกำรสื่อสำร 
 
 จำกแผนภำพ สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ ผู้ส่งสำรหรือในที่นี คือชุมชนนักสื่อ
ควำมหมำย จะต้องสื่อสำรเรื่องรำว ควำมเป็นมำของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่ำง
ถูกต้อง และน่ำสนใจ  

สำร หรือสำระเรื่องรำว (story) ของสิ่งต่ำงๆ ในชุมชน เช่น สถำนที่
ท่องเที่ยว กิจกรรมกำรท่องเที่ยว ที่ผู้สื่อสำรจะต้องหยิบยกมำน ำเสนอ “สื่อ
ควำมหมำย” ไปยังผู้รับสำรหรือนักท่องเที่ยว กำรสื่อควำมหมำยเป็นกำร
ถ่ำยทอดเรื่องรำวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้ำทำงกำรท่องเที่ยว (ธรรมชำติ 
ศิลปวัฒนธรรม) ไปสู่นักท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิคและวิธีกำรที่ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ 
เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดควำมรู้สึกซำบซึ งและภำคภูมิใจในคุณค่ำควำม
เป็นเอกลักษณ์ของธรรมชำติ วัฒนธรรม อีกทั งได้รับควำมเพลิดเพลินและ
ประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำจำกกำรไปเยือนพื นที่แห่งนั น (องค์กำรบริหำรกำร
พัฒนำพื นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน), 2561, หน้ำ 
2) 
 สื่อ คือ ช่องทำงกำรที่ผู้ส่งสำรหรือนักสื่อควำมหมำย ต้องกำรให้สำรผ่ำน
ช่องทำงดังกล่ำวไปสู่ผู้รับสำรหรือนักท่องเที่ยว ส ำหรับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
มักใช้สื่อบุคคล หรือคนในชุมชน สื่อออนไลน์ที่สำมำรถเผยแพร่ไปได้ในวงกว้ำง 
หรือสื่อเฉพำะกิจในกำรสื่อสำร ได้แก่ แผ่นพับ โบรชัวร์ เป็นต้น 

ผู้ส่งสำร สำร สื่อ ผู้รับสำร 

ผลตอบกลับ 
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ผู้รับสำรในที่นี คือ นักท่องเที่ยว ถือเป็นเป้ำหมำยของกำรสื่อ
ควำมหมำยกำรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรเป็นผู้ที่มีควำมรู้หรือควำมสนใจใน
สิ่งที่ผู้ส่งสำรสื่อควำมหมำยเป็นทุนเดิม หรือเป็นผู้ที่ผู้ส่งสำรหรือชุมชนเห็นว่ำ
ควรได้รับรู้กำรสื่อควำมหมำยกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ปฏิกิริยำตอบกลับ คือ ผลจำกกำรสื่อสำรของผู้ส่งสำรหรือชุมชน 
สื่อสำรเรื่องรำวชุมชนผ่ำนสื่อไปยังนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมีปฏิกิริยำต่ำง 
ๆ เช่น รับรู้ เข้ำใจ สนใจ มีกำรตัดสินใจ กำรเดินทำงกำรเข้ำมำเที่ยว เป็นต้น 

แนวทำงในกำรสื่อควำมหมำยจึงควรพิจำรณำจำกองค์ประกอบกำร
สื่อสำร และให้ควำมส ำคัญกับทุกองค์ประกอบทั ง ผู้ส่งสำร สำร สื่อ ผู้รับสำร
และปฏิกิริยำตอบกลับ เพื่อจะท ำให้กำรสื่อควำมหมำยประสบควำมส ำเร็จจำก
กำรที่แต่องค์ประกอบด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกันหรือส่ง เสริมซึ่งกันและ
กัน 
แนวทำงกำรสื่อควำมหมำยเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน  

กำรสื่อควำมหมำยมีควำมส ำคัญต่อธุรกิจกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะ
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งหมำยถึง ข้อมูล เรื่องรำว เรื่องเล่ำ สถำนที่ วิถีชีวิต
ของชุมชน ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก จะสื่อควำมหมำยอย่ำงไรให้นักท่องเที่ยวที่
เลือกมำท่องเที่ยวในชุมชนเกิดควำมเข้ำใจ และเรียนรู้เรื่องรำวของชุมชน
กลับไปให้มำกที่สุด ดังนั น กำรสื่อควำมหมำยจึงมีควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี  

นักท่องเที่ยวปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำหำควำมรู้ กำรเรียนรู้ 
อยำกค้นหำประสบกำรณ์จำกกำรเดินทำง และกำรเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงกัน
ของสังคมมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

จำกกำรวิจัยที่ผ่ำนมำของผู้เขียนพบว่ำ ก่อนที่นักท่องเที่ยวสะท้อน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์จำกกำรท่องเที่ยวนั นได้ชุมชนต้องเข้ำใจก่อน หลังจำกนั น
ชุมชนต้องสื่อสำรเป็น เพื่อสื่อสำรไปยังนักท่องเที่ยว ในกำรสื่อควำมหมำยจึง
ต้องด ำเนินกำร 3 ระยะ (เมธี ทองดี และณัฏฐินี ทองดี, 2562, หน้ำ 70-73) 
ดังนี  
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 1. กำรสื่อควำมหมำยข้อมูลก่อนกำรเดินทำง (Pre-travel  
plan process) 

เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลของชุมชนที่น่ำสนใจ เป็นจริง และข้อมูลทันต่อ
เหตุกำรณ์ เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้ใช้ในกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะ
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ยังมีนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกที่อำจยังไม่เข้ำใจ จึงต้อง
เสริมควำมเข้ำใจและมั่นใจก่อนกำรเดินทำงมำเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ข้อมูลดังกล่ำว เช่น ข้อมูลกลุ่ม ชมรม วิสำหกิจชุมชน ที่นักท่องเที่ยว
ต้องกำรติดต่อ ข้อมูลกิจกรรมกำรท่องเที่ยว แผนที่กำรเดินทำงไปชุมชน 
ภำยในชุมชน โดยวิธีกำรน ำเสนอ ภำพถ่ำย วิดีโอ สื่อเสมือนจริง ที่มีช่องทำง
เชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เพื่อกำรสอบถำมข้อสงสัย 

2. กำรสื่อควำมหมำยกำรเดินทำงท่องเที่ยวในชุมชน (Travelling 
process) ชุมชนควรค ำนึงถึงหลักกำรของกำรสื่อควำมหมำย กำรสร้ำงเรื่องเล่ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว กิจกรรมกำรท่องเที่ยว เพื่อวำงแผนกำรเดินทำงในวันต่อไป 
และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงเพื่อนและญำติพี่น้อง 

3. กำรสื่อควำมหมำยหลังกำรเดินทำงกำรท่องเที่ยวในชุมชน (Post 
travel process) เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทำงท่องเที่ยวเสร็จ ควรมีกำรแชร์ภำพ
กำรท ำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนั นๆ ลงสื่อโซเชียล (Social) เพื่อแสดง
ควำมขอบคุณ หรือติชม แนะน ำ แชร์ประสบกำรณ์ ชุมชนควรส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวแชร์ประสบกำรณ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เพรำะเป็นมุมมองที่
เจ้ำของชุมชนอำจมองไม่เห็น หรือมีกำรรักษำฐำนลูกค้ำด้วยกำรส่งและสื่อสำร
ข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ทรำบ หรือชุมชนอำจจะมีนักเขียนบล็อกเกอร์ 
(Blogger) เขียนเรื่องรำว เรื่องเล่ำผ่ำนประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชน  
 ในกำรสื่อควำมหมำยกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงควรด ำเนินกำรทั งระยะก่อน 
ระหว่ำง และหลังกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว เพื่อจะสร้ำงควำมมั่นใจ สร้ำง
ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมประทับใจแก่นักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลำในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวในชุมชน 
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แนวทำงในกำรพัฒนำใจควำมเนื้อเรื่องเพ่ือสื่อควำมหมำย 
 ผู้เขียนขอยกตัวอย่ำงกำรน ำกำรละเล่นพื นบ้ำนในอดีตซึ่งปัจจุบันเป็น
กำรแสดงพื นบ้ำน ได้แก่ ร ำโทนนกพิทิด มำวิเครำะห์ร่วมกับแนวทำงกำรพัฒนำ
ใจควำมเนื อเรื่องเพื่อสื่อควำมหมำย เพื่อให้เห็นภำพกำรสร้ำงเรื่องรำวเพื่อสื่อ
ควำมหมำย  
 ทั งนี  ร ำโทนนกพิทิด เป็นกำรละเล่นพื นบ้ำนถิ่นของต ำบลกรุงชิง อ ำเภอนบพิ
ต ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช พื นที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชำติและอยู่ในหุบเขำ
ของเทือกหลวง ที่เคยเป็นดินแดนคอมมิวนิสต์มำก่อน ร ำโทนนกพิทิดได้รับกำร
เผยแพร่วัฒนธรรมมำจำกภำคกลำงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครำม ซึ่งอยู่
ในช่วงสงครำมโลกครั งที่ 2 เพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจในยำมที่ประเทศประสบ
ปัญหำเศรษฐกิจฝืดเคืองและในช่วงที่มีควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง ทหำรใช้ร ำ
โทนมำสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชำวบ้ำน ผู้คิดค้นร ำโทนนกพิทิด ได้แก่ ครูแนบ 
ล่องลือฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเปียน ท่ำนได้รับวัฒนธรรมกำรละเล่นนี มำจำกใน
เมือง แล้วเอำมำเผยแพร่ในต ำบลกรุงชิง โดยท่ำนมีพื นฐำนด้ำนกำรร ำมโนรำห์
และหนังตะลุง จึงได้คิดท่ำร ำและเนื อร้องขึ นเป็นร้อยๆ เพลง โดยอิงธรรมชำติ
และวิถีชีวิตของต ำบลกรุงชิง ทั งนี ท่ำร ำจะมีลักษณะสอดคล้องกับเนื อร้ อง 
ลักษณะเนื อร้องจะสั นๆ นักร้องหรือผู้ร้องมักร้องเป็นภำษำใต้ทองแดง เครื่อง
ดนตรีที่ใช้ประกอบด้วยโทน ฉิ่ง และฉำบ โดยมีเพลงเอกคือ เพลงนกพิทิด ซึ่ง
บทเพลงและท่ำร ำเลียนแบบนกพิทิด หรือนกถึดทือ นกในตระกูลนกฮูก นกเค้ำ
แมวที่มีลักษณะเกี ยวพำรำสีกันระหว่ำงตัวผู้และตัวเมีย เน้นควำมตลกขบขัน 
ถือเป็นบทเพลงที่ได้รับควำมนิยมและท ำให้กำรละเล่นนี ได้ชื่อว่ำ ร ำโทนนกพิ
ทิด  
 เมื่อน ำร ำโทนนกพิทิด ซึ่งเป็นกำรละเล่นพื นบ้ำนที่ได้รับกำรพัฒนำมำเป็นกำร
แสดงเฉพำะถิ่นมำน ำเสนอนักท่องเที่ยว หรือหำกจะต้องกำรสื่อสำรเพื่อดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวต้องกำรเกิดควำมรับชมกำรแสดงพื นบ้ำนดังกล่ำว จึงต้องมีกำร
สื่อควำมหมำย โดยน ำแนวทำงกำรสื่อควำมหมำยขององค์กำรบริหำรกำร
พัฒนำพื นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) (2561, หน้ำ 
17) มำเป็นกรอบเพื่ออธิบำย ซึ่งควรประกอบด้วย 
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 1. ศึกษำรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น ำเสนอ 
(บุคคล สถำนที่ และสิ่งของ) ข้อมูลควรมำจำกทีมงำนที่ประกอบด้วย

ผู้เชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยสำขำที่มีควำมเข้ำใจต่อคุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวที่
มีมุมมองแตกต่ำงกันไปในกรณีของร ำโทนนกพิทิด ซึ่งเป็นเรื่องรำวเฉพำะถิ่น ผู้
สื่อควำมหมำย ซึ่งในที่นี คือ ชุมชน จะต้องรู้ลึก รู้จริงก่อนสื่อควำมหมำย ด้วย
กำรค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับร ำโทนนกพิทิด โดยข้อมูลส ำคัญคือ ข้อมูลจำก
แหล่งบุคคล ซึ่งได้แก่ ปรำชญ์ชำวบ้ำน ศูนย์กำรเรียนรู้ สื่อต่ำงๆ ที่ปรำกฏอยู่ 

2. กำรตั งประโยคค ำถำมว่ำ แหล่งท่องเที่ยวที่ก ำลังศึกษำมีเรื่องรำว
อะไรที่โดดเด่น น่ำสนใจ แตกต่ำงจำกที่อื่นอย่ำงไร และท ำไม ในกรณีของร ำ
โทนนกพิทิด จะต้องหำจุดเด่นเพื่อสื่อควำมหมำยให้มีควำมแตกต่ำงจำก
ศิลปะกำรแสดงของท้องถิ่นอื่น เช่น กำรเป็นกำรละเล่นสมัยสงครำมโลกครั งที่ 
2 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครำม กำรแสดงเพลงนกพิทิดที่มีควำมตลกขบขัน ชุด
ที่ใช้ในกำรแสดงเน้นควำมแปลก มีหัวนกพิทิดใส่ประกอบ และทุกคนสำมำรถ
ร่วมร ำได้ เป็นต้น 

3. กำรแสวงหำค ำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลจำกกำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัย
จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่น่ำเชื่อถือ กำรเมื่อได้ประเด็นว่ำจะสื่อสำรร ำโทนนกพิ
ทิดในประเด็นกำรเป็นกำรละเล่นพื นบ้ำนสมัยสงครำมโลกครั งที่ 2 ก็จะต้องไป
หำข้อมูลประกอบจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ว่ำเป็นช่วงสมัยใด แล้วเหตุใดจึง
เกิดขึ นในสมัยสงครำมโลกครั งที่ 2 ซึ่งเมื่อศึกษำจะพบว่ำ ในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงครำมอยู่ในภำวะสงครำมโลก เศรษฐกิจฝืดเคือง ท่ำนจึงด ำริให้มีควำม
บันเทิงขึ นในสังคม ร ำโทนจึงเผยแพร่มำจำกภำคกลำงและไปทั่วประเทศ ต่อมำ 
ปรำชญ์ต ำบลกรุงชิงได้น ำมำสร้ำงสรรค์บทเพลงและท่ำร ำใหม่ๆ จนได้ชื่อว่ำ 
“ร ำโทนนกพิทิด” ส ำหรับในประเด็นเพลงนกพิทิดที่เน้นควำมสนุกขบขัน ผู้สื่อ
ควำมหมำยก็ต้องไปสอบถำมปรำชญ์ชำวบ้ำนที่เคยร้องร ำในสมัยแรกๆ ซึ่งจะ
พบว่ำ เพลงนกพิทิดได้เลียนแบบนกพิทิด นกตระกูลนกฮูก อำศัยในป่ำลึกของ
ต ำบลกรุงชิง ปรำชญ์ชำวบ้ำนได้แต่งเพลงนี ขึ นจำกกำรเห็นนกพิทิดตัวผู้ตัวเมีย 
เกี ยวพำรำสีกัน จึงแต่งเพลงในแนวตลกขบขัน ทะลึ่งตึงตัง แตกต่ำงจำกเพลง
อื่นๆ เลยน ำอัตลักษณ์ดังกล่ำวมำเป็นชื่อกำรละเล่น “ร ำโทนนกพิทิด” 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 344 

4. กำรระบุเนื อเรื่องใจควำมส ำคัญ ซึ่งอำจน ำเสนอด้วยเรื่องรำวที่มี
แนวคิดสำกลที่น่ำสนใจ ได้แก่ "ควำมคิด" "ควำมสัมพันธ์" "ควำมต้องกำร" 
"กระบวนกำร" "ระบบ" "คุณค่ำ" "ควำมท้ำทำย" "กำรดิ นรน" "ครองครัว" "กำร
อยู่รอด" และ "กำรค้นพบ" ในที่นี  ผู้สื่อควำมหมำยจะต้องใส่คุณค่ำของกำร
ได้มำชม และมำร่วมร้องร ำโทนนกพิทิด ซึ่งจะได้สัมผัสกรุงชิงในมุมของกำรเป็น
พื นที่ที่เคยมีควำมขัดแย้งด้ำนกำรเมืองมำก่อน และทหำรได้เข้ำมำปรำบปรำม 
โดยใช้ร ำโทนนกพิทิดเป็นสิ่งเชื่อมควำมสัมพันธ์ชำวบ้ำน และชำวบ้ำนก็ใช้ร ำ
โทนนกพิทิดเป็นเครื่องสร้ำงควำมบันเทิง ควำมรักควำมสำมัคคีขึ นในหมู่บ้ำน 
ซึ่งหำกผู้สื่อควำมหมำยสำมำรถใส่ควำมส ำคัญ มุมมอง ควำมน่ำสนใจ ก็จะท ำ
ให้มีนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ำมำเยี่ยมชมมำกขึ น 

5. กำรเลือกแนวคิด ประเด็น เรื่องรำวที่ส ำคัญที่สุดที่ผู้น ำเสนอ
ต้องกำรสื่อสำรไปยังนักท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีควำมสนใจ
สั น ดังนั นกำรเลือกประเด็นที่ส ำคัญที่สุดน ำเสนอจึงควำมส ำคัญ ผู้สื่อ
ควำมหมำยจะต้องดึงจุดสุดยอดของประเด็นที่จะน ำเสนอขึ นก่อน เช่น ร ำโทน
นกพิทิด กำรละเล่นสมัยสงครำมโลกครั งที่ 2 ใช้เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ทหำรและชำวบ้ำนในพื นที่ เป็นประเด็นส ำคัญ ประเด็นรองลงมำเช่น ร ำโทน
นกพิทิดเป็นกำรละเล่นพื นบ้ำนในสมัยก่อนเมื่อยำมว่ำงจำกกำรท ำงำน เพื่อ
สร้ำงควำมบันเทิงร่วมกันในหมู่บ้ำน เป็นต้น 

6. กำรเขียนเนื อเรื่องใจควำมส ำคัญโดยเชื่อมกับคุณค่ำและ
ควำมส ำคัญของแหล่งท่องเที่ยว กำรเขียนหรือพูดน ำเสนอเพื่อสื่อควำมหมำยใน
ประเด็นกำรท่องเที่ยว ควรมีกำรแสดงให้เห็นคุณค่ำหรือควำมโดดเด่น 
ควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็นที่นักท่องเที่ยวควรจะได้รับทรำบและเรียนรู้ ในกรณี
ของร ำโทนนกพิทิด คือ กำรน ำเสนอเนื อหำและท ำให้เห็นคุณค่ำของควำมเป็น
อดีตที่อิงกับประวัติศำสตร์ชำติไทย ในสมัยสงครำมโลกครั งที่ 2 กำรย้อนไปใน
ควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำกรุงชิงที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ตลอดจนวิถีชีวิตของคน
ต ำบลกรุงชิงที่อยู่กับธรรมชำติ และสำมำรถปรับตัวกับทหำรที่ เข้ำมำ
ปรำบปรำมพรรคคอมมิวนิสต์ได้โดยใช้ควำมบันเทิงเข้ำเชื่อมควำมสัมพันธ์ เป็น
ต้น 
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  นอกจำกนี  ผู้ เขียนขอยกตัวอย่ำงศิลปะกำรต่อสู้ของมวยไชยำ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อให้เห็นแนวทำงในกำรพัฒนำใจควำมเนื อเรื่องเพื่อสื่อ

ควำมหมำย 
  มวยไชยำ ศิลปะหมัดคำดเชือก เป็นศิลปะกำรป้องกันตัวแบบไทยที่

ได้รับกำรอนุรักษ์และสืบทอดมำอย่ำงต่อเนื่องหลำยยุคหลำยสมัย นับเป็นสำย
หนึ่งในมวยโบรำณที่มีที่มำจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแต่ละสำย
ตำมท้องที่มีสำยส ำคัญ คือ มวยท่ำเสำ (ภำคเหนือ) มวยโครำช (ภำคอีสำน) 
มวยลพบุรีและมวยพระนคร (ภำคกลำง) และมวยไชยำ (ภำคใต้) โดยมีค ำกล่ำว
ไว้ว่ำ "หมัดหนักโครำช ฉลำดลพบุรี ท่ำดีไชยำ ไวกว่ำท่ำเสำ” ซึ่งศิลปะกำร
ป้องกันตัวมวยไทยนั นถือเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่สื่อถึงอัตลักษณ์ควำมเป็น
ไทยหรือควำมเป็นชำติได้อย่ำงชัดเจน 
 ควำมนิยมในกีฬำมวยไทยสำมำรถดึงดูดควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติได้หลำยรูปแบบ ทั งกำรเข้ำมำรับชมกำรจัดกำรแข่งขันคู่ชกมวย
ไทย และกำรเดินทำงเข้ำมำประเทศไทยเพื่อศึกษำและฝึกฝนมวยไทย ดั งนั น 
มวยไทยจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรมและบริกำรที่มี
มูลค่ำ รวมถึงสำมำรถพัฒนำให้มีมูลค่ำที่เพิ่มมำกขึ นได้อย่ำงมีศักยภำพ แต่
รูปแบบกำรอนุรักษ์เหล่ำนั นก็ถูกจ ำกัดพื นที่บนเวทีมวยในงำนแข่งขันหรือ
ประเภทของกำรประกวดเท่ำนั น (ทัศนำวดี แก้วสนิท, 2563) 

แนวทำงกำรพัฒนำใจควำมเนื อเรื่องสู่กำรสื่อควำมหมำยของมวยไชยำ 
จึงควรน ำคุณค่ำของมวยไชยำ ไม่ว่ำจะเป็นมิติด้ำนกำรต่อสู้ป้องกันตัว มิติด้ำน
กำรออกก ำลังกำยและมิติด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ออกมำสื่อสำร 
น ำเสนอ น ำข้อมูลเชิงลึกให้ครอบคลุมทุกด้ำนตำมที่นักท่องเที่ยวที่มีควำม
แตกต่ำงกันต้องกำร ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ ลักษณะ
ของมวยไชยำ เพื่อใช้ในกำรป้องกันตัว และกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ซึ่ง
นับเป็นศักยภำพที่สำมำรถพัฒนำขยำยผลให้เกิดเป็น รูปแบบกำรออกก ำลัง
กำยที่สอดรับกับวิถีควำมเป็นไทย แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อให้
เกิดสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปถึงธุรกิจอ่ืนๆ ได้ เชน่ 
ธุรกิจแหล่งเรียนรู้ฝึกฝนศิลปะมวยไชยำ ธุรกิจที่พักระยะยำว ธุรกิจสินค้ำที่
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ระลึก และบริกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจนวดและสปำ เพื่อให้สอดรับกับควำม
ต้องกำรของตลำดและลูกค้ำทั งในและต่ำงประเทศ 
 แนวทำงในกำรพัฒนำใจควำมเรื่องรำวของชุมชนเพื่อน ำมำสื่อควำมหมำย ผู้
สื่อควำมหมำยจะต้องมีควำมเข้ำใจในเรื่องรำวดังกล่ำวในเชิงลึก โดยกำรศึกษำ
หำข้อมูล กำรเข้ำไปสัมผัสอย่ำงถ่องแท้ เพื่อน ำมำคัดสรรเพื่อกำรสื่อสำร สื่อ
ควำมหมำยได้ถูกต้อง น่ำสนใจ อันจะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวจำกกำร
ได้มำท่องเที่ยวชุมชน 
 
บทสรุป 
 ปัจจุบันกระแสกำรท่องเที่ยวมีควำมสนใจดึงเอำ “อัตลักษณ์” ไปสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มในสถำนที่ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวหรืออื่นๆ มำกขึ นเรื่อยๆ 
โดยเฉพำะเสน่ห์ของกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่เน้นกำรแสดงอัตลักษณ์เฉพำะ
พื นถิ่นเป็นจุดขำยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเข้ำมำเที่ยวชมและศึกษำเรียนรู้
ผ่ำนอัตลักษณ์เหล่ำนั น กำรจะน ำอัตลักษณ์ไปสู่นักท่องเที่ยวจะต้องผ่ำนกำรสื่อ
ควำมหมำยที่มีประสิทธิภำพ เพื่อนักท่องเที่ยวเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
เกิดควำมสนใจ เพื่อน ำไปสู่กำรเรียนรู้อัตลักษณ์เหล่ำนั น และกำรบอกต่อไปยัง
นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ กล่ำวคือ จะต้องสื่อควำมหมำยไปยังนักท่องเที่ยวตั งแต่
ก่อนเดินทำงท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลก่อนกำรเดินทำง ระหว่ำงกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูล ให้ควำมรู้ สร้ำงประสบกำรณ์ และกำรสื่อควำมหมำย
หลังเดินทำงท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเหล่ำนั นได้บอกต่อ 
ทั งนี ในกำรพัฒนำใจควำมเนื อหำของกำรสื่อควำมหมำย จะต้องเข้ำใจควำม
ต้องกำรของนักท่องเที่ยว กำรรู้อัตลักษณ์ควำมน่ำสนใจของสิ่งที่จะน ำเสนอ 
กำรหำค ำตอบควำมน่ำสนใจนั น กำรเลือกแนวคิดและประเด็นที่ส ำคัญที่สุดไป
ยังนักท่องเที่ยว และกำรน ำเสนอเนื อหำให้มีควำมเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ คุณค่ำ 
ควำมส ำคัญ และควำมน่ำสนใจของสิ่ งที่ เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวกับ
นักท่องเที่ยว 
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วิกฤติกำรเมืองไทยกับประชำธิปไตยที่คนไทย
คำดหวัง 
Political Crisis in Thailand and Expected 
Democracy by Thais 

 

 
 
 
 
 
 
 

ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ1 
Supharit Tarathipnara 

บทคัดย่อ 
  บทควำมนี ต้องกำรที่จะชี ให้เห็นถึงวิกฤติกำรเมืองไทยที่ท ำให้
ประชำชนต้องได้รับผลกระทบอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงไม่มีที่สิ นสุด และให้เห็นภำพ
ถึงวงจรอุบำททำงกำรเมืองไทยที่มีกำรปฏิวัติ รัฐประหำร และมีกำรออกมำ
เรียกร้องหำควำมเป็นธรรมจำกประชำชน ต้องกำรชี ให้เห็นถึง ค ำว่ำ 
ประชำธิปไตยแบบไทยๆที่มีกำรใช้รัฐธรรมนูญที่สิ นเปลืองที่สุดอีกประเทศหนึ่ง
ในโลก โดยในบทควำมนี ได้กล่ำวถึงวิวัฒนำกำรทำงกำรเมืองไทยแต่ละช่วงสมัย 
ตั งแต่สมัยสุ โขทัย อยุธยำ ธนบุรี  รัตนโกสินทร์  กำรเมืองยุคหลังกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 24 มิถุนำยน 2475 และกรณีเหตุกำรณ์ 14 ตุลำ 
2516 แล้วเชื่อมโยงมำถึงเหตุกำรณ์ปัจจุบันทำงกำรเมืองไทยที่มีกำรปลุกระดม
ออกมำเรียกร้องต่อต้ำนกฎหมำยนิรโทษกรรม รวมถึงกำรออกมำต่อต้ำนกำร
เลือกตั ง ภำยหลังจำกเลือกตั งไปแล้วทิศทำงกำรเมืองนั นจะเป็นอย่ำงไรต่อไป 
และชี ให้เห็นว่ำแท้ที่จริงประชำธิปไตยที่คนไทยเรำคำดหวังนั นต้องกำรให้มี
ลักษณะเป็นอย่ำงไร ผู้เขียนได้ชี ให้เห็นภำพของกรณีตัวอย่ำงกำรเมืองของกลุ่ม
ประเทศต่ำงๆ ที่ผู้เขียนได้กล่ำวอ้ำง อำทิ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศ

                                                           
1 อำจำรย,์  สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
มหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร 
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ฝรั่งเศส ประเทศจีน ประเทศอินโดเนเซีย ผลของกำรใช้กำรเมืองระบอบ
ประชำธิปไตยในสังคมไทย และเมื่อถึงที่สุด ประชำชนจะเป็นผู้ชนะ 
 
ค ำส ำคัญ : วิกฤติกำรเมืองไทย, ประชำธิปไตย 
 
Abstract 
This article aims at revealing 1) political crisis in Thailand which 
continually and unceasingly affects Thai citizens and 2) vicious 
cycles of Thai political which is revolution, coup d’état, and 
campaigning for justification. Moreover, the writer aims to 
demonstrate Thai style of democracy which has been squandered 
prodigally; Thai is one of most wasteful democratic countries. In 
this article, evolution of Thai political is also respectively 
illustrated: Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, and Rattanakosin. 
Politics in the eras of ‘Siamese Evolution – 24th June, 1932’ and 
‘Thai Popular Uprising, 14th October, 1973, are mentioned as well. 
The current events which inciting unrest has been happened to 
oppose ‘Amnesty’ are stated. Including going up against election, 
the writer questions 1) what will be happen with politic and 2) 
how politic will be after the election is concluded. The author 
points out how truly expected democracy is. The writer, 
furthermore, discloses political instantiations of some countries: 
the United States of America, France, China, and Indonesia. The 
outcomes of employing democracy will eventually lead Thai 
people to triumph.    
 
Keywords : political crisis, democracy, revolution, coup d’état 
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 บทน ำ 
 กรุงโรมไม่ได้สร้ำงเสร็จเพียงแค่วันเดียวฉันใด กำรใช้ระบอบกำรเมือง

กำรปกครองแบบประชำธิปไตยคงไม่สำมำรถใช้ให้บรรลุเป้ำหมำย สมบูรณ์
แบบได้เพียงแค่ชั่วค่ ำคืน ต้องใช้เวลำอีกยำวนำน ยิ่งต้องใช้กับในประเทศไทย 
ประเทศหนึ่งที่มีพื นฐำนกำรปกครองแบบศักดินำ เจ้ำขุนมูลนำย สังคมระบบ
อุปถัมภ์ เมื่อพูดถึงวิชำรัฐศำสตร์หรือศำสตร์วิชำที่ว่ำด้วยกำรเมืองกำรปกครอง 
นักวิชำกำรมักจะนึกถึงกำรเมืองในยุคสมัยกรีก ยุคโรมัน ที่เป็นต้นก ำหนดของ
กำรเมืองกำรปกครองอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยในยุคนี ได้มีนักคิดนัก
ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลำยท่ำน ผู้เขียนขอยกตัวอย่ำงบุคคลเหล่ำนี ไว้ 3 
ท่ำน ด้วยกัน คือ (1) โสเครตีส มีแนวคิดว่ำ ผู้ปกครองต้องมี ควำมรู้คู่คุณธรรม 
คนที่มีควำมรู้ควรเป็นผู้ปกครอง รัฐที่ดีคือรัฐที่ท ำให้คนมีควำมรู้ (2) เพลโต มี
แนวคิดว่ำ ผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมและเสียสละเป็นพื นฐำน และกลุ่มสังคม
ต้องมีโครงสร้ำงที่ชัดเจน และคนสุดท้ำย (3) อริสโตเติล มีแนวคิดว่ำ ต้องใช้
หลักกฎหมำยในกำรปกครอง รัฐต้องมีกำรจัดกำรศึกษำแก่ประชำชน และรัฐ
ต้องส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณธรรม ซึ่งบุคคลเหล่ำนี ได้ถ่ำยทอดศำสตร์องค์
ควำมรู้มำจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพำะในประเทศไทย ซึ่งบำงคนเข้ำใจว่ำเป็น
ประชำธิปไตยแบบไทยๆ แต่แท้ที่จริงแล้วประชำธิปไตยไม่ใช่ว่ำประเทศใดรับ
มำแล้ว มำตั งเนื อหำ วิธีกำรปฏิบัติกันเอง แต่ต้องเป็นลักษณะสำกล คือ มีวิธีคิด 
แนวปฏิบัติที่เหมือนกัน ซึ่งหำกพูดถึงกำรเมืองกำรปกครองของไทย ต้องกล่ำว
ว่ำกำรเมืองกำรปกครองของไทยเรำนั น มีวิวัฒนำกำรมำอย่ำงยำวนำน เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศต้นแบบทำงด้ำนกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอย่ำง
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศสหรัฐอเมริกำก่อตั งมำได้ประมำณ 200 ปี 
หลังจำกได้อิสรภำพจำกเจ้ำอำณำนิคม อย่ำงอังกฤษ และฝรั่งเศส ก่อนอื่น
อยำกให้มองย้อนกลับไปถึงวิวัฒนำกำรกำรเมืองกำรปกครองไทย ดังนี  
  1. กำรเมืองกำรปกครองสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1781 – 1981) (จักษ์ 
พันธ์ชูเพชร, 2545, หน้ำ 3-7) สุโขทัยเป็นอำณำจักรที่ไม่ใหญ่โตและมีจ ำนวน
ประชำกรไม่มำกนัก พระมหำกษัตริย์ของสุโขทัยในระยะเร่ิมต้นจึงทรงปกครอง
ดูแลประชำชนได้อย่ำงใกล้ชิดเสมือนพ่อปกครองลูก แต่ในขณะเดียวกันกษัตริย์
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ย่อมมีสิทธิ์ขำดเหนือชีวิตของอำณำประชำรำษฎร์ด้วยเช่นกัน ลักษณะของ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองจึงเป็นไปในรูปแบบของกำรใช้
ระบบเครือญำติเป็นกรอบพื นฐำน อันถือเป็นบ่อเกิดของกษัตริย์แบบ “ปิตุ
รำชำ” หรือกำรปกครองแบบพ่อปกครองลูก(Paternalism) ข้อสังเกตอีก
ประกำรหนึ่งก็คือ พระมหำกษัตริย์ในยุคต้นของสุโขทัยจะใช้ค ำน ำหน้ำพระนำม
ว่ำ “พ่อขุน” อันเป็นกำรเน้นย  ำถึงรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พระมหำกษัตริย์กับประชำชนว่ำมีควำมใกล้ชิดกันเยี่ยงพ่อปกครองลูก ผู้เขียน
เองก็มองว่ำแท้ที่จริงกำรปกครองแบบประชำธิปไตยน่ำจะแฝงด้วยกับกำร
ปกครองรูปแบบนี  ดังที่เห็นคือ กำรที่พระมหำกษัตริย์น ำกระดิ่งมำแขวนไว้หน้ำ
ประตูพระรำชวัง (สมัยพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช) เพื่อให้ประชำชนได้มำร้อง
ทุกข์หรือมำแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน 
  2. กำรเมืองกำรปกครองสมัยอยุธยำ (พ.ศ. 1893 – 2310) (จักษ์ 
พันธ์ชูเพชร, 2545, หน้ำ 13-14) สมัยอยุธยำมีกำรปกครองในลักษณะของ
ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ (Absolute Monarchy) ที่มีรูปแบบนำย
ปกครองบ่ำว บทบำทของพระมหำกษัตริย์จึงมีลักษณะของนำยกับบ่ำว อันเป็น
วัฒนธรรมควำมเชื่อที่รับมำจำกอำณำจักรขอม ซึ่งขอมได้รับควำมเชื่อเกี่ยวกับ
กำรปกครองแบบนี มำจำกสองแหล่งอำรยธรรม นั่นคือ จำกอินเดีย ที่เชื่อว่ำ 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นเสมือนสมมติเทพ หรือเทวรำชำ (Divine King) ซึ่งเป็น
ภำคหนึ่งของเทพเจ้ำ (Incarnation of God) และจำกชนชำติมอญในคัมภีร์
พระธรรมศำสตร์อันเป็นมรดกควำมเชื่อที่มอญรับมำจำกต ำรำมนูธรรมศำสตร์
ของอนิเดีย ซึ่งในคัมภีร์นี ก็มีควำมเชื่อเกี่ยวกับสถำบันกษัตริย์ว่ำทรงเป็นเทวรำ
ชำเช่นกัน กำรที่อยุธยำรับเอำคติควำมเชื่อเรื่องเทวรำชำเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตท ำให้บทบำทของพระมหำกษัตริย์ถูกดึงขึ นสูงกว่ำประชำชนยิ่งขึ น 
หำกเทียบกับในสมัยสุโขทัยเป็นเหตุให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันกษัตริย์กับ
ประชำชนถูกแยกออกจำกกันอย่ำงมำก บทบำทแห่งกษัตริย์ในสมัยอยุธยำจึง
ทรงอยู่ในฐำนะที่เป็นทั ง เจ้ำชีวิต เจ้ำแผ่นดิน และธรรมรำชำ ประกำรแรก
บทบำทในฐำนะทรงเป็นเจ้ำชีวิต หมำยควำมว่ำ พระองค์มีพระรำชอ ำนำจ
เหนือชีวิตของคนทุกคนในรำชอำณำจักร ประกำรที่สอง ทรงเป็นเจ้ำแผ่นดิน 
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 หมำยควำมว่ำพระองค์ทรงถือสิทธิเหนือแผ่นดินอันเป็นรำชอำณำจักรที่
พระองค์ทรงครอบครอง และประกำรสุดท้ำย ทรงเป็นธรรมรำชำ คือพระองค์

จะต้องให้ปกป้องและอุปถัมภ์ต่อพระพุทธศำสนำ ตลอดจนประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรม หรือกล่ำวได้ว่ำ พระมหำกษัตริย์ทรงมีพระรำชอ ำนำจเป็นล้นพ้นเหนือ
สิ่งอื่นใดในอำณำจักร แต่ในควำมเป็นจริงพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์
ถูกจ ำกับด้วยหลักพุทธศำสนำตำมหลักธรรมรำชำ อันเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอด
มำตั งแต่สมัยอำณำจักรสุโขทัย และยังถูกจ ำกัดจำกลักษณะของอ ำนำจ
กำรเมืองกำรปกครอง เพรำะในสังคมสมัยอยุธยำถือว่ำ กำรปรำบดำภิเษกเป็น
กำรก้ำวสู่บัลลังก์โดยชอบธรรม โดยเชื่อว่ำใครก็ตำมที่ได้เป็นกษัตริย์เป็นเพรำะ
ผู้นั นได้สร้ำงสมบุญบำรมีมำอย่ำงมำกมำย ในขณะที่กษัตริย์พระองค์เดิมที่ถูก
แย่ ง รำชบั ลลั งก์ เป็ น เพรำะหมดกรรมดีที่ ไ ด้ สะสมไว้  เพรำะฉะนั น
พระมหำกษัตริย์จึงต้องระมัดระวังกำรปกครองอำณำจักรเพื่อให้เกิดควำมสงบ
สุข รำษฎรไม่เดือดร้อนหรืออดอยำก อันรวมไปถึงกำรเอำใจใส่ในกิจกำร
บ้ำนเมือง มิฉะนั นอำจถูกเจ้ำนำยในพระรำชวงศ์หรือพวกขุนนำงก่อกำรขบถต่อ
รำชส ำนักเพื่อล้มอ ำนำจเดิมแล้วปรำบดำภิเษกตนขึ นเป็นพระมหำกษัตริย์ 
 ดังนั น ควำมคิดเห็นผู้เขียนเองมองว่ำ กำรที่อำณำจักรอยุธยำได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรปกครองอันเนื่องมำจำกที่อำณำจักรอยุธยำมีพื นที่เพิ่ม
มำกขึ น และมีจ ำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึ น ถ้ำไม่ปรับเปลี่ยนกำรปกครองที่
เข้มงวดแล้ว อำจจะยำกต่อกำรควบคุมและกำรปกครอง 
  3. กำรเมืองกำรปกครองสมัยธนบุรี (พ.ศ. 2310 – 2325) (จักษ์ พันธ์
ชูเพชร, 2545, หน้ำ 33-35) กำรเมืองกำรปกครองในสมัยธนบุรีจะมีลักษณะที่
แตกต่ำงไปจำกในสมัยอยุธยำบ้ำงในบำงประเด็น ในเบื องต้นสมเด็จพระเจ้ำ
ตำกสิน ทรงใช้อ ำนำจกำรปกครองโดยกำรสร้ำงควำมชอบธรรมและควำม
ศรัทธำให้แก่สถำบันพระมหำกษัตริย์ ที่มีลักษณะเป็นกำรมุ่งเน้นไปที่องค์
พระมหำกษัตริย์ในลักษณะที่เป็นตัวบุคคลมำกกว่ำจะมุ่งเน้นในลักษณะของกำร
เป็นสถำบัน ดังจะเห็นได้จำกกำรที่สมเด็จพระเจ้ำตำกสินทรงยึดมั่นในควำม
เป็นธรรมรำชำหรือจักพรรดิรำชที่มีคติควำมเชื่อว่ำกษัตริย์ผู้เป็นจักพรรดิรำช
เป็นผู้ปกครองจักวรรดิอันกว้ำงใหญ่ และทรงเป็นใหญ่เหนือกษัตริย์พระองค์ใด 
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พระองค์ทรงใช้กุศโลบำยในกำรสร้ำงควำมชอบธรรมโดยกำรช ำระพงศำวดำร
ในปี พ.ศ. 2322 เนื อหำสำระเป็นกำรเสนอภำพพจน์ของรำชวงศ์พลูหลวงแห่ง
กรุงศรีอยุธยำว่ำ ไม่มีควำมเหมำะสมที่จะด ำรงตนอยู่ในฐำนะพระมหำกษัตริย์
อันถือเป็นศูนย์กลำงแห่งบรมเดชำนุภำพ โดยมีเป้ำหมำยใช้เป็นเครื่องยืนยันถึง
สิทธิอันชอบธรรมของพระองค์ในกำรปรำบดำภิเษกเป็นรำชวงศ์ใหม่ จำกควำม
พยำยำมเสนอแนวควำมคิดว่ำพระมหำกษัตริย์ที่ดีจะต้องยึดมั่นในหลักธรรม
รำชำ พระองค์จึงด ำเนินนโยบำยฟื้นฟูพุทธศำสนำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำวะที่
สังคมก ำลังประสบควำมระส่ ำระส่ำย ไร้ระเบียบ ขำดที่ยึดมั่นทำงจิตใจ ศำสนำ
จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรจัดระเบียบทำงสังคม และในปี พ.ศ.2321 
พระองค์ทรงยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกดจำกเวียง
จันทร์มำยังกรุงธนบุรี เพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทำงจิตใจของประชำชน ใน
ด้ำนกำรบริกำรกำรปกครองพระองค์ทรงยึดแบบมำจำกอำณำจักรอยุธยำตอน
ปลำย คือ ภำยหลังกำรปฏิรูปกำรเมืองกำรปกครองในรัชสมัยของสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนำถ 
  ในควำมเห็นของผู้เขียนมองว่ำ เหตุผลที่สมัยกรุงธนบุรีนั นไม่ได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครองที่แตกต่ำงไปจำกสมัยอยุธยำ เพรำะว่ำในขณะนั นมี
แต่ศึกสงครำม และประเทศไทยยังตกเป็นเมืองขึ น (ภำยใต้กำรปกครองของ
พม่ำ) ของประเทศพม่ำอีกด้วย ดังนั น กำรใหญ่ที่พระมหำกษัตริย์จะต้องคิดท ำ
เป็นอันดับแรกคือ กำรกอบกู้เอกรำชเสียก่อน ผนวกกับกำรที่กรุงธนบุรีมีอำยุ
เพียงช่วงสั นๆ (ประมำณ 14 ปี) จึงท ำให้ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองมำก
นัก 
  4. กำรเมืองกำรปกครองภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 
2475 กำรเมืองกำรปกครองในยุคนี  อันเนื่องมำกจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำง 
เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ทั งภำยใน และภำยนอกประเทศ กล่ำวคือได้มี
เชื อพระวงศ์ หรือรำษฎร ได้มีกำรไปศึกษำยังต่ำงประเทศและได้เห็นกำร
เปลี่ยนแปลงในโลกของเสรีประชำธิปไตยที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและ
มั่นคง และทันสมัย มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำง
แท้จริง  โดยมีคณะรำษฎรเป็นผู้ท ำกำรยึดอ ำนำจจำกพระมหำกษัตริย์ ซึ่งมี
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 แกนน ำทั งฝ่ำยทหำร (พระยำพหลพยุหเสนำ) และฝ่ำยพลเรือน (หลวง
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ม นู ธ ร ร ม )  ไ ด้ ท ำ ก ำ ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก ำ ร ป ก ค ร อ ง จ ำ ก

สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ มำเป็นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย โดยมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5. กำรเมืองกำรปกครองในยุคเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516 (ยุค
ประชำธิปไตยเบ่งบำน) (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553, หน้ำ 29-31) ในยุคนี เป็นยุคที่
ประชำชนได้ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองมำกขึ น 
โดยเฉพำะกลุ่มหนุ่มสำว เยำวชน นิสิต นักศึกษำ ที่พยำยำมที่จะเข้ำมำมี
บทบำททำงกำรเมือง เนื่องด้วยกำรเมืองยุคนั นเป็นกำรเมืองลักษณะ 
“คณำธิปไตย”ที่มีกลุ่มอ ำนำจเข้ำมำครอบครองประเทศนี โดยคนเพียงไม่กี่คน 
ประกอบด้วย (1) จอมพลถนอม กิติขจร (2) จอมพลประภำส จำรุเสถียร และ
(3) พันเอกณรงค์ กิติขจร ท ำให้กลุ่มนิสิต นักศึกษำได้มีกำรรวมตัวกันอย่ำง
เงียบๆ และมีกำรออกมำเรียกร้องประชำธิปไตยกันอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้พื นที่
ในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และบริเวณถนนรำชด ำเนิน บริเวณอนุสำวรีย์
ประชำธิปไตย ผลของกำรเรียกร้องครั งนั นท ำให้ คณำธิปไตยทั งสำมต้องหนี
ออกนอกประเทศไป แต่กลุ่มนิสิต นักศึกษำก็ล้มตำยบำดเจ็บกันเป็นจ ำนวนไม่
น้อยเลยทีเดียว  
  จำกเหตุกำรณ์วิวัฒนำกำรทำงกำรเมืองไทย โดยคร่ำวๆ ที่ผู้เขียนได้
น ำมำทบทวนควำมหลังเพื่อให้ตระหนักถึงเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองไทยใน
ปัจจุบันว่ำ “ประวัติศำสตร์ไม่ควรที่จะซ  ำรอย” และเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเป็นมำของกำรเมืองไทย โดยเฉพำะในยุคที่มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ
ในกำรปกครองประเทศ ท ำให้สังคมไทยเรำมีควำมเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงมำก 
ได้มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองมำกขึ น กลุ่ม
ผู้ประกอบกำร นักธุรกิจ พ่อค้ำ ประชำชน แต่ด้วยเหตุที่ว่ำพื นฐำนทำง
กำรศึกษำหรือกำรเรียนรู้รูปแบบกำรเมืองกำรปกครองแบบประชำธิปไตยนั น 
ยังรับรู้กันเฉพำะในกลุ่มของชั นกลำง หรือ ข้ำรำชกำร หรือผู้ที่ได้รับกำรศึกษำ 
แต่กลับกันกับสังคมในชนบทที่ประชำชนยังไม่รู้ว่ำประชำธิปไตยนั นคืออะไร 
(ถ้ำเป็นยุคหนึ่ง คนไทยเรำยังเข้ำใจว่ำ ประชำธิปไตยคือลูกของพระยำพหลฯ) 
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แท้ที่จริงแล้วเป็นอย่ำงไร ได้แต่เชื่อผู้น ำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน  อบต. จึงท ำ
ให้ควำมเป็นประชำธิปไตยนั นยังไม่เกิดขึ นอย่ำงแท้จริง 
  ย้อนกลับมำถึงกำรเมืองในปัจจุบันที่เกิดควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง ไม่
ว่ำจะเป็นกลุ่มคนเสื อเหลือง กลุ่มคนเสื อแดง กลุ่มคนหน้ำกำกขำว ฯลฯ ต่ำงก็
ออกมำเรียกร้องทำงกำรเมือง เรียกร้องสิทธิของตนเอง เรียกร้องควำมชอบ
ธรรมในสังคม ฯลฯ และแล้วกำรเมืองก็หมุนวนกลับมำยืนอยู่บนควำมตึงเครียด
และวิกฤติรุนแรงอีกครั งหนึ่ง หลังจำกที่คนไทยทั่วประเทศเพิ่งจะเริ่มหำยใจ
คล่อง ได้เห็นไม่กี่เดือน กำรชุมนุมใหญ่ก็กลับมำอีกครั ง แต่เปลี่ยนจำกกำร
ชุมนุมของกลุ่มคนเสื อเหลือง กลุ่มคนเสื อแดง มำเป็นกลุ่มที่ออกมำต่อต้ำน
กฎหมำยนิรโทษกรรม (กฎหมำยว่ำด้วยกำรยกโทษให้กลุ่มผู้ที่ เคยกระท ำ
ควำมผิดทำงกำรเมือง) แต่จะสังเกตเห็นได้ว่ำจะมีลักษณะที่เหมือนๆ กัน คือ 
เป็นกำรชุมนุมที่เกิดขึ นในขณะที่รัฐบำลนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้น ำเสนอ
ร่ำงกฎหมำยนิรโทษกรรมให้กับผู้กระท ำควำมผิดทำงกำรเมือง โดยกลุ่มคน
เหล่ำนี มำรวมตัวกันโดยใช้ชื่อย่อว่ำ “กปปส.”(คณะกรรมกำรประชำชนเพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชำธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข) โดยกำรน ำของนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนำยกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย โดยได้เรียกร้องให้ยกเลิกกำรน ำเสนอ
ร่ำงกฎหมำยฉบับนี  และเรียกร้องให้มีกำรยุบสภำ และให้รัฐบำลลำออก แล้วให้
มีกำรปฏิรูปทำงกำรเมืองใหม่ จึงค่อยมีกำรเลือกตั ง มีกำรประกำศปลุกระดุม
ประชำชน โดยเฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนคร และในเขตจังหวัดพื นที่ภำคใต้ 
ให้ออกมำชุมนุมเพื่อวัตถุประสงค์ส ำคัญ 3 ประกำร คือ ฟื้นฟูประชำธิปไตยที่
แท้จริง ให้มีกำรปฏิรูปทำงกำรเมือง และ ล้มระบอบทักษิณ แต่มีกำรเรียกร้อง
ไม่ เอำกำรเลือกตั ง  นับเป็นครั งแรกที่มีข้อเรียกร้องในลักษณะนี  ทำง
ต่ำงประเทศหลำยๆประเทศก็ไม่เข้ำใจว่ำตกลงแล้วจะให้ท ำอย่ำงไรกับกำร
เมืองไทยในรูปแบบประชำธิปไตย ซึ่งถ้ำหำกเรำติดตำมจำกสื่อต่ำงประเทศเรำ
จะเห็นว่ำ หลำยๆประเทศออกมำเรียกร้องทำงกำรเมือง เพื่อให้ได้มำซึ่งกำร
เลือกตั ง ล้มรัฐบำลเผด็จกำร หรือรัฐบำลที่ไม่เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรปกครอง 
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   รัฐธรรมนูญทุกฉบับ และตำมประเพณีกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ระบอบกำรเลือกตั ง หรือำกร

ลงคะแนนเลือกตั ง เพื่อเลือกตัวแทนมำท ำหน้ำที่ทำงกำรเมือง จะไม่เอำกำร
เลือกตั ง ได้ด้วยหรือ? 
  จำกกำรสังเกตของผู้เขียนเองมองว่ำ ฝ่ำยตรงข้ำมรัฐบำลพยำยำมที่จะ
สร้ำงให้เกิดสถำนกำรณ์ให้ทหำรออกมำปฏิวัติ หรือรัฐประหำร (เหมือนครั ง
เหตุกำรณ์ปฏิวัติ 19 กันยำย 2549 สมัยรัฐบำล ทักษิณ ชินวัตร) เพรำะจะเป็น
อีกช่องทำงหนึ่ง ที่จะได้มำซึ่งผู้น ำ(นำยก)ที่มำจำกำรแต่งตั ง โดยค ำนิยำมของผู้
ชุมนุม คือ นำยกที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นกลำง หำได้จริงหรือ? 
ประเพณีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยของไทย ยอมรับว่ำถ้ำคณะปฏิวัติ
หรือรัฐประหำรยึดอ ำนำจโค่นล้มรัฐบำลส ำเร็จจะกลำยเป็น “รัฐำธิปัตย์” คือมี
กำรกุมอ ำนำจเบ็ดเสร็จในทำงพฤตินัย มีอ ำนำจที่จะออกประกำศหรือค ำสั่งเป็น
กฎหมำย รวมทั งยกเลิก และประกำศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 
  ส่วนกำรยุบสภำ นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจยุบได้แค่สภำเดียว คือสภำ
ผู้แทนรำษฎร ถ้ำใครต้องกำรยุบวุฒิสภำ ก็อำจจะต้องท ำกำรรัฐประหำร  หรือ
มิฉะนั นก็ใช้เสียงข้ำงมำกของสองสภำ เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งจะท ำให้วุฒิสภำหรือสภำผู้แทนรำษฎรสิ นสภำพในทันที ส่วนกำรเรียกร้องให้
ประชำชนออกมำต่อสู้ หรือเรียกในกำรเรียกร้องทำงกำรเมืองว่ำ “ยุคม็อบ
นกหวีด” ซึ่งก่อนหน้ำนั นมีม็อบมือถือ ม็อบหน้ำกำกขำว ม็อบสวนยำง ฯลฯ ให้
ออกมำต่อสู่เพื่อฟื้นฟูประชำธิปไตย ปฏิรูปกำรเมือง และล้มระบอบทักษิณ เป็น
หัวข้อที่จะต้องมีกำรถกเถียงกันต่อไปว่ำ อะไรคือกำรปฏิรูปทำงกำรเมือง ค ำว่ำ
กำรปฏิรูปคือกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงใหม่ทำงกำรเมือง เกือบทั งหมด และ
ในช่วงเวลำเพียงสั นๆ เรำจ ำได้จริงหรือ  อะไรคือปฏิรูปกำรเมือง อะไรคือ
ระบอบทักษิณ? 
  ย้อนหลังกลับไปดูประวัติศำสตร์กำรเมือง ค ำว่ำ ประชำธิปไตย
(Democracy) มีมำกมำยหลำยแบบ เพรำะแต่ละประเทศ หรือแต่ละกลุ่ม
กำรเมือง มักจะตีควำมว่ำ “ประชำธิปไตย” เข้ำข้ำงตนเอง หรือตีควำมเพื่อให้
ประโยชน์แก่ตนเอง มีทั งประชำธิปไตยแบบอังกฤษที่เป็นระบอบประชำธิปไตย
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แบบรัฐสภำ โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้น ำสูงสุดทำงกำรบริหำร แบ บ
สหรัฐอเมริกำที่เป็นประชำธิปไตยแบบประธำนำธิบดี ที่มีประมุขสูงสุดของ
ประเทศคือประธำนำธิบดี และที่น่ำตกใจคือประชำธิปไตยแบบไทย! 
  สำธำรณรัฐประชำชนจีนซึ่งปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรค
เดียว เรียกระบอบกำรปกครองของตนว่ำ “ประชำธิปไตยของประชำชน” ที่มี
พรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคเดี่ยวพรรคเดียวในกำรปกครองบริหำรกิจกำรอัน
กว้ำงใหญ่ไพศำลของจีน โดยจะเน้นผู้ที่จะมำเป็นผู้น ำในรุ่นต่อๆไปว่ำจะต้องมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถแบบยิ่งยวด ไม่ใช่ได้มำเพรำะกำรสร้ำงทำยำททำง
กำรเมืองที่ขำดวิสัยทัศน์และมืออำชีพ  อดีตประธำนำธิบดีซูกำร์โน ของ
อินโดนีเซีย ซึ่งปกครองประเทศด้วยอ ำนำจเบ็ดเสร็จแดดขำด เรียกระบอบกำร
ปกครองว่ำ “ประชำธิปไตยน ำวิถี”คือกำรที่ประชำชนน ำเอำหลักกำรและควำม
เชื่อ ในระบอบประชำธิปไตยมำประพฤติปฏิบัติตน ทั งในครอบครัว ในโรงเรียน 
ในชุมชน ตลอดจนกำรประกอบ อำชีพและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนำ
ควำมเจริญของชุมชน ส่วนประชำธิปไตยแบบไทยๆ เคยมีมำหลำยรูปแบบ มี
ทั งประชำธิปไตยเต็มใบ ประชำธิปไตยครึ่งใบ เริ่มตั งแต่กำรเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2475 โดยคณะรำษฎร รัฐธรรมนูญ 2475 ให้
มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 2 ประเภท (ณัชชำภัทร อุ่นตรงจิตร ,2548, หน้ำ
212-214) 
  ส.ส. ประเภทที่ 1 คือ ผู้ที่ได้รับเลือกตั งจำกประชำชนโดยตรง ส่วน 
ส.ส. ประเภทที่ 2 มำจำกกำรแต่งตั งโดยคณะรำษฎร ซึ่งเป็นรัฎฐำธิปัตย์ใน
ขณะนั น แบบนี เป็นประชำธิปไตยหรือไม่? ระบบที่ให้ ส.ส. มำจำกกำรเลือกตั ง
บ้ำง มำจำกกำรแต่งตั งบ้ำง ได้รับกำรสืบทอดมำหลำยยุค หลำยสมัย และบำง
ยุค บำงสมัยได้เปลี่ยนแปลงเสียใหม่ ให้ ส.ส. มำจำกกำรเลือกตั งหมดทั งสภำ 
แต่ให้มีวุฒิสภำหรือสภำสูง ที่สมำชิกมำจำกกำรแต่งตั ง และมีอ ำนำจเทียบเท่ำ
กับ ส.ส.แบบนี กระมัง ที่นักวิชำกำรบำงคนเรียกว่ำ “อมำตยำธิปไตย” หรือ 
“อ ำมำตยำธิปไตย” เพรำะอ ำนำจกำรปกครองประเทศที่แท้จริงอยู่ในมือของ
คณะปฏิวัติรัฐประหำร ซึ่งเกือบทั งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้ำรำชกำร มีคณะทหำร
เป็นแกนน ำ จึงถือว่ำเป็นกำรปกครองโดยข้ำรำชกำร หรืออมำตยำธิปไตย 

วา
รส
าร
พกุิ
ล



วารสารพิกุล ปีที่ 19  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2564 359 

 รัฐธรรมนูญไทยเคยมีหลำยฉบับ ที่ให้ประชำชนมีอ ำนำจปกครองตนเองมำก
ขึ น ด้วยกำรเลือกตั งทั ง ส.ส. และ ส.ว. แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีช่องโหว่ ให้ผู้มี

อ ำนำจแทรกแซงและครอบง ำ ส.ส.และ ส.ว. ที่มำจำกกำรเลือกตั ง รวมทั ง
องค์กรอิสระผู้มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบท ำให้ระบบกำรตรวจสอบพิกำร 
  ส่วนกำรเลือกตั งที่ผ่ำนมำ วันที่ 24 มีนำคม 2562 ผลปรำกฏว่ำพรรค
พลังประชำรัฐได้เข้ำมำเป็นรัฐบำล โดยคคะแนนเสียงของฝ่ำย ส.ส. และส.ว. ที่
มีจ ำนวนที่นั่งเพียงพอที่จะจัดตั งเป็นรัฐบำล โดยหลังจำกมีกำรเว้นว่ำงจำกกำร
เลือกตั งมำอย่ำงยำวนำน ซึ่งโดยเฉพำะกำรใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มำเป็น
กฏกติกำในกำรเลือกตั งครั งนี  ยังเป็นที่สังเกตของประชำชนโดยทั่วไปเป็น
จ ำนวนมำก โดยเฉพำะในส่วนของ ส.ว. ที่มีมำจำกกำรแต่งตั งและสำมำรถ
โหวตเสียงกำรเป็นนำยกรัฐมนตรีได้อีกด้วย ควำมคิดของผู้เขียนมองว่ำ ทุกวันนี 
ได้มีกระแสกำรปลุกระดมที่หลำกหลำยรูปแบบ ประจวบกับที่รัฐบำลได้มี
นโยบำยประกันรำคำข้ำวที่มีปัญหำไม่ได้จ่ำยรำคำข้ำวให้กับชำวนำตำมที่
ก ำหนด จึงท ำให้ชำวนำออกมำเรียกร้องอีกเป็นจ ำนวนมำก ไม่แตกต่ำงจำก
ม็อบสวนยำง แต่มีจ ำนวนมำกกว่ำหลำยสิบเท่ำ เพรำะอำชีพหลักของสังคมไทย
ทำงภำคกำรเกษตรถือว่ำชำวนำ เป็นผู้ผลิตที่มำกที่สุด และจำกปัญหำดังกล่ำว 
ก็ท ำให้ชำวนำฆ่ำตัวเป็นรำยวันกันเลยทีเดียว เพื่อหนีปัญหำหนี สินที่รกรุงรัง จึง
ท ำให้รัฐบำลรักษำกำรในชุดนี ต้องเจอกับวิบำกกรรมอย่ำงหนัก ยังไม่เพียงเท่ำนี 
กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ได้จังหวะในกำรระดมชำวนำให้ออกโรงมำขับไล่รัฐบำลด้วย 
กำรตื่นตัวปฏิรูปประเทศไทยถ้ำไม่มีกำรเมืองทั งในระบบและนอกระบบเข้ำมำ
แทรกแซง บริบทของกำรปฏิรูปจะเป็นโอกำสที่ส ำคัญของประเทศไทย ซึ่งทั ง
ฝ่ำยค้ำนและฝ่ำยรัฐบำลต่ำงก็ตระหนักดีว่ำ ประชำชนคนไทยอยู่ในช่วง
กระหำยกำรปฏิรูป ที่เป็นดำบสองคม หำกกำรน ำไปสู้กำรปฏิรูป มีกำรหมกเม็ด
แอบแฝง จะท ำให้สังคมติดล่มจมปลักกับดักวิกฤติกำรเมืองหยั่งรำกลึก แต่ถ้ำ
เป็นกำรปฏิรูปแบบโปร่งใส ประชำธิปไตยของประเทศไทยจะมีกำรพัฒนำไปสู่
หลักสำกลอีกขั น เวลำนี มีกำรอ้ำงปัญหำของชำวนำ ที่เป็นนโยบำยประชำนิยม
ของรัฐบำลชุดนี มำเป็นจุดอ่อนไหวทำงกำรเมือง เพรำะยุทธศำสตร์ถือว่ำรัฐบำล
เพื่อไทย เกิดจำกนโยบำยประชำนิยม เพรำะฉะนั นจะต้องล่มจมเพรำะนโยบำย
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ประชำนิยมที่ไม่ได้รับควำมนิยมอีกต่อไป โครงกำรรับจ ำน ำข้ำวถูกยกมำเป็น
ประเด็นโจมตีรัฐบำล และเป็นข้ออ้ำงในกำรปฏิรูป โดยมุ่งไปที่ตัวบุคคล
มำกกว่ำตัวนโยบำย ดังนั นจึงไม่ได้หมำยควำมว่ำ นโยบำยประชำนิยมล้มเหลว 
แต่เป็นควำมล้มเหลวของบุคคลที่เข้ำมำบริหำรจัดกำรนโยบำยประชำนิยม
มำกกว่ำ ประชำนิยมก็ไม่ต่ำงจำกรัฐสวัสดิกำรเท่ำไหร่นัก แตกต่ำงกันที่วิธีกำร
จัดกำร กำรควบคุม และกำรตรวจสอบ ควำมล้มเหลวของโครงกำรรับจ ำน ำ
ข้ำว ไม่ใช่ควำมล้มเหลวของโครงกำรโดยตรง แต่เป็นควำมล้มเหลวของ
กระทรวงพำณิชย์มำกกว่ำ เพรำะกำรกล่ำวอ้ำงเรื่องของกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
กำรส่งออกสต๊อกข้ำว ล้วนแต่เป็นเรื่องของขั นตอนและกำรปฏิบัติกำรของ
กระทรวงพำณิชย์ทั งสิ น ประเทศที่ก ำลังพัฒนำมีช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยกับคน
จน ชำวนำมักจะถูกจับเป็นตัวประกัน ในกำรชิงอ ำนำจทำงกำรเมือง อ้ำงปัญหำ
ควำมยำกจน ควำมเหลื่อมล  ำระหว่ำง คนรวยคนจน เมื่อมีบทสรุปออกมำ คน
รวยมีข้ำวกินทุกมื อ แต่ชำวนำยังอดมื อ กินมื อ นักกำรเมืองเอ็นจีโอ นักวิชำกำร
ปัญญำชนมีโอกำสแสวงหำชื่อเสียงและผลประโยชน์จำกชำวนำอย่ำงสมหวัง 
พ่อค้ำข้ำว โรงสี ผู้ส่งออก นำยทุน ใช้กลยุทธ์ทำงธุรกิจ สูบผลประโยชน์จำก
ชำวนำจนโงหัวไม่ขึ น รัฐบำลเกือบจะทุกรัฐบำลที่ประเทศไทยเคยมีมำ ประกำศ
จะแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ปัญหำปำกท้องของประชำชนเป็นอันดับต้นๆ แต่
พอสมผลประโยชน์ หรือขัดแย้งผลประโยชน์ ก็ทิ งเอำปัญหำเอำดื อๆ โดย
ควำมเห็นของผู้เขียนเองมองว่ำ ทั งรัฐบำลและกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ควรมีควำม
จรงิใจกับชำวนำที่เป็นกระดุกสันหลังของชำติ ถ้ำไม่มีชำวนำแล้วใครจะมำปลูก
ข้ำวให้เรำกิน ไม่ต้องน ำชำวนำมำเป็นเครื่องมือ ไม่ควรท ำนำเป็นหลังคน ควร
ช่วยกันหำทำงออกให้กับชำวนำ ไม่ใช่ต่ำงฝ่ำยต่ำงโยนควำมผิดให้แก่กัน 
สังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบพูดมำกกว่ำท ำ คนที่ชอบพูดจึงมีต้นทุนสูงในสังคม 
คนที่ชอบท ำไม่เคยได้รับควำมชอบธรรม เป็นสังคมที่ชอบต ำหนิ ชอบติมำกกว่ำ
ชอบก่อ สะท้อนได้จำกปัญหำวิกฤติทำงกำรเมืองไทย ค ำก็ปฏิรูป สองค ำก็
ปฏิรูป ที่อ้ำงเป็นคนกลำง ได้รับกำรยอมรับดีอย่ำงโน้นดีอย่ำงนี  ก็ขึ นอยู่กับว่ำ 
จะเป็นคนกลำงของฝ่ำยไหน กองทัพ กปปส. หรือ รัฐบำล เมื่อเป็นสังคมระบบ
อุปถัมภ์ จะไปหำคนกลำงได้ที่ไหน 
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   กำรเลือกตั งทั่วไปผ่ำนไปแล้ว แม้ยังมีเรื่องรำวให้ต้องระทึกอีก
มำกกว่ำจะลุล่วงไปสู่ควำมเป็นปกติได้หรือไม่ อุปสรรคของประชำธิปไตยไทย

ยังยุบยับ กลไกของอ ำนำจนอกระบบยังท ำงำนอย่ำงเข้มแข็งเข้มข้นอย่ำง
ครบถ้วนทุกองค์กร ไม่มีประนอมกับควำมรู้สึกชอบธรรมหรือหรือไม่ของใคร
ทั งสิ น เหมือนกับว่ำมีเพียงชัยชนะของฝ่ำยตัวเองเท่ำนั นที่เหมำะสมส ำหรับ
ควบคุมควำมเป็นไปของประเทศนี  ผิดจำกนี ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพื่อชัยชนะ 
เพื่อประกำศควำมเป็นเจ้ำของประเทศ จะต้องท ำทุกอย่ำงเพื่ อเดินไปให้ถึง
เป้ำหมำย ไม่ว่ำจะต้องเสี่ยงกับควำมสูญเสียมำกมำยแค่ไหน ไม่ว่ำจะเกิดอะไร
ขึ นกับชีวิตเลือดเนื อของประชำชน ควำมเสียหำยต่อประเทศชำติ ควำมคิดที่จะ
น ำประเทศถอยหลังกลับจำกประชำธิปไตยที่พัฒนำมำพอสมควรแล้ว อัดแน่น
อยู่ในควำมพยำยำมของคนกลุ่มใหญ่ที่เชื่อในควำมเป็นเจ้ำของประเทศของ
ตัวเองมีเหนือกว่ำคนอื่น ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ควำมรู้สึกหมิ่นแคลน
ควำมรู้ ควำมคิดและส ำนึกของเพื่อนร่วมชำติส่วนใหญ่ จัดวำงตัวเองไว้ในฐำนะ
ผู้เหนือกว่ำ พยำยำมมุ่งสู่ฐำนะผู้ปกครองให้คนส่วนใหญ่จ ำยอมที่จะลดสิทธิ
และเสียงของตัวเองให้ลดสถำนะเป็นเพียงชนชั นผู้ถูกปกครอง สวนทำงกับหลัก
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ที่ประกำศกันมำนักหนำก่อนหน้ำ
นั นว่ำ ไทยเรำจะก้ำวไปสู่ส ำนึกแห่งควำมเท่ำเทียมกันให้จงได้ และที่ส ำคัญใน
ปัจจุบันได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ โรคระบำด covid -19 ก็ยิ่งท ำให้
รัฐบำลชุดนี มีควำมยำกในกำรบริหำรขึ นมำอีกเป็นทวีคูณ เรำคนไทยจึงต้อง
ร่วมมือช่วยกันต่อไป 
  ปัญหำมันอยู่ที่ว่ำคนไทยเรำพัฒนำส ำนึกประชำธิปไตยมำยำวนำน ยิ่ง
ในช่วงหลังที่เข้ำสู่โหมดของกำรกระจำยอ ำนำจ (กำรเมืองกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อบจ.เทศบำล อบต. กทม. และเมืองพัทยำ) พัฒน ำกำรด้ำน
ประชำธิปไตยยิ่งก้ำวไปอย่ำงรวดเร็ว คนในชนบทต่ำงจังหวัดเรียนรู้สิทธิของ
ตัวเองในกรอบประชำธิปไตยกันทั่วถึง ด้วยกำรซึมซับว่ำกำรรักษำสิทธิเป็นเรื่อง
ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเอง ในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะควำมได้เปรียบเสียเปรียบใน
โอกำสต่ำงๆ กำรเข้ำถึงโอกำสจะต้องมำกับกำรรักษำสิทธิของตัวเอง ใช้สิทธิ¬
ของตัวเองเป็นเครื่องมือ หรือเป็นอำวุธในกำรต่อสู้เพื่อลดควำมเสียเปรียบใน
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สังคม กำรเรียนรู้ที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วดังกล่ำว เมื่อเกิดมีกระบวนกำรทำง
ควำมคิดว่ำจะลิดรอนสิทธิของประชำชนในภำพใหญ่ไปให้กับบำงกลุ่ม บำงพวก 
ควำมตื่นตัวในกำรต่อสู้จึงเกิดขึ น ไม่มีใครที่ยอมกลับไปสู่สภำพของผู้เสียเปรียบ
ในสังคมอีกต่อไป ควำมรักในสิทธิของตัวเองก ำลังเป็นส ำนึกหลักของคนส่วน
ใหญ่ที่ไม่ยอมให้ใครมำคุกคำม และเรื่องรำวดังกล่ำว จึงเป็นจุดเปลี่ยนของ
กำรเมืองกำรปกครองของไทย  
  ก่อนหน้ำนั นเมื่อเกิดกำรปฏิวัติรัฐประหำรเพื่อน ำอ ำนำจไปไว้ที่คน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประชำชนไม่รู้สึกอะไรมำกนัก เพรำะเห็นเป็นเรื่องปกติ
เนื่องจำกเกิดขึ นบ่อยจะเกิดขึ นกี่ครั งประชำชนส่วนใหญ่ก็ยอมจ ำนน แต่ช่วง
หลังนี  ควำมยินยอมเช่นนั นเริ่มหำยไปมำกแล้ว ไม่มีใครยอมให้ใครมำลิดรอน
สิทธิของตัวเอง ส ำนึกเช่นนี จะท ำให้เกิดกำรรวมตัวกันเพื่อต่อสู้ ดังนั น เมื่อ
ขณะนี มีคนกลุ่มหนึ่งพยำยำมที่จะพำประชำธิปไตยไทยถอยหลังเข้ำคลอง 
กลับไปมอบอ ำนำจให้คนกลุ่มเดียว กำรลุกขึ นต้ำนจึงเกิดขึ น กระแสรักสิทธิของ
ตัวเองก ำลังก่อตัวเป็นพลังที่จะต้ำนควำมไม่ชอบธรรมอันเกิดจำกกำรละเมิด
หลักกำรกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเท่ำเทียมกัน และนี่ก ำลังจะเป็นสงครำม เนื่องจำก
ฝ่ำยที่พยำยำมให้ควำมเป็นเจ้ำของประเทศไม่เท่ำเทียมกันจะต้องถูกท้ำทำย
จำกอ ำนำจประชำชน แม้ว่ำฝ่ำยอ ำนำจนิยมจะกุมกลไกหลักของประเทศไว้ แต่
ในที่สุดแล้ว อ ำนำจของประชำชน อ ำนำจของส ำนึกเท่ำเทียมกัน จะมีพลังที่
เหนือกว่ำ เป็นไปได้ที่ฝ่ำยอ ำนำจนิยมจะชนะ แต่มันจะเป็นชัยชนะในระยะสั น 
ด้วยมองไม่เห็นหนทำงที่จะเหนือกว่ำอ ำนำจประชำชน ซึ่งเป็นส ำนึกร่วมกันของ
โลก “เกมยำว เป็นเร่ืองที่ต้องเล่น ขอเพียงรักษำสมำธิไว้ ไม่ให้เกิดควำมสูญเสีย
มำกไป ที่สุดแล้วประชำชนจะเป็นฝ่ำยชนะเสมอ” 
 
บทสรุป 
  เมื่อเรำมองกำรเมืองไทยแล้ว เรำจะสังเกตเห็นอะไรบำงอย่ำง คือ เป็น
กำรเมืองที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน ดั่งค ำกล่ำวที่ว่ำ “กำรเมืองแบบ
ไทยๆ” นั่นเอง ประเทศไทยนับว่ำเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้รัฐธรรมนูญได้
สิ นเปลืองที่สุด อีกประเทศหนึ่ง หลังจำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองเมื่อ
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 วันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบันเรำใช้รัฐธรรมนูญไปถึง 20 ฉบับ 
รัฐธรรมนูญฉบับแล้วฉบับเล่ำที่พวกเรำเขียนขึ นมำแล้วฉีกทิ ง มีกำรรัฐประหำร 

ปฏิวัติ เกิดขึ นอยู่ตลอดเวลำอย่ำงไม่มีที่สิ นสุด เมื่อเป็นเช่นนี แล้ว กำรเมืองไทย
ยังต้องวนเวียนอยู่กับวงจรอุบำทว์ทำงกำรเมือง และต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอีก
มำกมำย ตรำบใดที่ประชำชนทั่วทั งประเทศยังไม่เข้ำใจ ค ำว่ำ ระบอบกำรเมือง
กำรปกครองแบบประชำธิปไตย โดยมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจำก
บทวิพำกษ์กำรเมืองดังกล่ำวข้ำงต้นนี  เรำสำมำรถมองเห็นภำพได้ว่ำกำร
เมืองไทยในอดีตยังวนเวียนอยู่กับกลุ่มชั นสูง กลุ่มทหำร ข้ำรำชกำร ต่อมำได้
เข้ำมำสู่ยุคของประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง (ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 
2540 ที่คนไทยเรำคำดหวังว่ำเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด หรือที่คนไทยใช้เรียก
รัฐธรรมนูญฉบับนี ว่ำ “รัฐธรรมนูญฉบับประชำชน” เพรำะมีกลุ่มบุคคล 
หน่วยงำนเกือบทุกภำคส่วนเข้ำมำมีบทบำทในกำรกำรร่ำง) แต่ถึงกระนั นก็ตำม 
ประชำชนก็ยังไม่สำมำรถที่จะจัดกำรกับอ ำนำจ ผลประโยชน์นั นให้ลงตัว ดั่ง
เจตนำรมณ์ของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 7 ตอนหนึ่งว่ำ 
“ข้ำพเจ้ำมีควำมเต็มใจที่จะสละรำชอ ำนำจ อันเป็นของข้ำพเจ้ำอยู่แต่เดิม 
ให้แก่รำษฎรโดยทั่วไป แต่ข้ำพเจ้ำไม่ยินยอมยกอ ำนำจทั งหลำยของข้ำพเจ้ำ
ให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพำะ เพื่อใช้อ ำนำจนั นโดยสิทธิ์ขำด และโดยไม่ฟัง
เสียงอันแท้จริงของรำษฎร” 
 นี่คือพระรำชด ำรัสที่ พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำได้ทรงรับสั่ง ทรงมี
ควำมตั งใจที่จะให้อ ำนำจนั นเป็นอ ำนำจของประชำชนอย่ำงแท้จริง ก่อนที่เรำ
จะได้อ ำนำจหรืออธิปไตยนั นมำต้องแลกด้วยเลือดเนื อของผู้น ำแต่ละยุคแต่ละ
สมัย มิใช่น้อย ดังนั นเรำจึงควรมีกำรบริหำรจัดกำรกับอ ำนำจนั่นให้ลงตัว เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหำอย่ำงกรณีของหลำยๆประเทศที่มีกำรต่อสู้เรียกร้องสิทธิ จน
น ำไปสู่สงครำมกลำงเมืองที่ท ำให้ประชำชนต้องล้มตำยกันเป็นจ ำนวนมำก (ดั่ง
เช่น กรณีกำรปฏิวัติของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 16) สุดท้ำยนี ผู้เขียนตั งข้อสังเกต
ไว้ให้ตระหนักและจรรโลงใจไว้ว่ำ “กำรต่อสู้แม้จะเป็นลักษณะอย่ำงไร มีกล
ยุทธ์ ยุทธศำสตร์แยบยลเพียงใด แต่ท้ำยที่สุดแล้ว ผู้ที่จะชนะเสมอ คือ 
ประชำชน” ดั่งค ำกล่ำวสุนทรพจน์ที่ยิ่งใหญ่ของอดีตประธำนำธิบดีของ
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สหรัฐอเมริกำท่ำนหนึ่ง ที่ผู้เขียนมีควำมชื่นชอบในตัวบุคคลคนนี เป็นพิเศษ ไว้
โอกำสหน้ำจะได้มำเขียนบทควำมถึงชีวประวัติของท่ำนผู้นี อย่ำงละเอียดอีกครั ง
หนึ่ง ท่ำนคือ ประธำนำธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ประธำนำธิบดี
อับรำฮัม ลินคอล์น โดยท่ำนได้กล่ำวสุนทรพจน์ก้องโลกตอนหนึ่งไว้ว่ำ 
“ประชำธิปไตยคือกำรปกครองของประชำชน โดยประชำชน และเพื่อ
ประชำชน” 
ข้อเสนอแนะจำกบทควำมนี้และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. กำรเมืองในประเทศไทยควรมีลักษณะสำกลเป็นที่ยอมรับของ
นำนำชำติโดยทั่วไป 
 2. กำรเมืองไทยควรลดบทบำทข้ำรำชกำรลงโดยเฉพำะบทบำทของ
ข้ำรำชกำรทหำรที่ เข้ำมำแก้ไขปัญหำหรือวิกฤติทำงกำรเมืองด้วยกำร
รัฐประหำร 
 3. นักกำรเมืองหรือพลเรือนควรจะมีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองให้มำก
และเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนมำกกว่ำกำรใช้ระบบอุปถัมภ์ 
 4. กำรเลือกตั งในระบอบประชำธิปไตยต้องเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนโดยทั่วไป และลดควำมเลื่อมล  ำของกลุ่มคนในสังคมในกำรเข้ำสู่
กระบวนกำรทำงกำรเมืองทั งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น 
 5. บทควำมนี จะเป็นบทเรียนในกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมืองเพื่อลด
ประวัติศำสตร์ซ  ำรอย 
 6. บทควำมนี ให้กำรเมืองไทยมีเข้มแข็งมำกยิ่งขึ นโดยเฉพำะเป็นกำร
สะท้อนถึงกลุ่มคนชั นน ำในสังคมไทย 
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หลักเกณฑ์และข้อแนะน ำส ำหรับกำรเขียนบทควำมและกำรส่งต้นฉบบั 
 

 
 

 

วารสารพิกุล เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 
ฉบับ: ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)  
โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

1. ประเภทของบทควำม    
 1.1 บทควำมทำงวิชำกำร เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะ
วิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการหรือเป็น
บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้แก่บุคคลทั่วไป 

 1.2 บทควำมวิจัย และบทควำมวิทยำนิพนธ์ เป็นบทความที่มี
รูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ กล่าวคือ มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
ก าหนดปัญหาที่ชัดเจนระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอน มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ 
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตีความและสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์ 

2. รูปแบบของบทควำม 
 2.1 ลักษณะโดยทั่วไป ต้นฉบับของบทความควรมีความยาว 15-20 

(รวมภาพประกอบ) หน้าขนาดกระดาษ A5 แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 
15 ระยะขอบด้านบน 2.41 ซม.ด้านล่าง 1.70 ซม. ด้านซ้าย 2.41 ซม. ด้านขวา 
1.70 ซม. (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http://huso.kpru.ac.th/)  

2.2 ภำษำ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความ
มายังกองบรรณาธิการ 

2.3 ชื่อเร่ือง ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไปชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษต้นฉบับ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย ตามด้วยภาษาอังกฤษ 
ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 20 ตัวหนา  

2.4 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงำนสังกัด ให้ระบุชื่อนามสกุลของ
ผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุต าแหน่งหรือค าน าหน้าชื่อ 
แต่ให้ระบุงานประจ าและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ 
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  2.5 บทคัดย่อ ให้มีทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีจ านวนค าควรอยู่ระหว่าง 200-250 ค า ควรเป็น
บทคัดย่อที่สั้น ใช้ค ากระชับและให้สาระส าคัญตรงประเด็น ไม่ควรเขียน     
ตามบทคัดย่อตามแบบที่เขียนในงานวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์
  2.6 ค ำส ำคัญ ก าหนดค าส าคัญที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้
เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูล ที่ผู้ค้นหาบทความสามารถหาได้ง่าย ให้ระบุ
ค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
อย่างละไม่เกิน 5 ค าส าคัญ  
  2.7 บทน ำ อธิบายถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา กรณีที่เป็น
บทความวิจัย ให้แสดงเหตุผลที่น าไปสู่การศึกษาวิจัยพร้อมทั้งจุดมุ่งหมาย      
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย    
  2.8 วิธีกำรวิจัย เครื่องมือกำรวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (ส าหรับ
บทความวิจัย) ให้อธิบายกระบวนการด าเนินการวิจัยวิธีการศึกษาสิ่งที่น ามาศึกษา 
จ านวน ขนาด ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาอธิบายแบบแผนการวิจัย การเลือกตัวอย่าง 
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

 2.9 ผลกำรวิจัย (ส าหรับบทความวิจัย) ให้เสนอผลวิจัยอย่างชัดเจน 
ตรงประเด็น ตามล าดับขั้นตอนของการวิจัย โดยต้องมีการแปลความหมายและ
วิเคราะห์ผลที่ค้นพบและสรุปเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ถ้ามี) 

2.10 กำรอภิปรำยผล กำรวิพำกษ์ วิจำรณ ์สรุป และข้อเสนอแนะ 
(ส าหรับบทความวิจัย) ให้ชี้แจงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ สมมติฐาน หรือ
ข้อค าถามวิจัย อภิปรายให้เห็นถึงความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลวิจัยของ
ผู้อ่ืนที่มีอยู่ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และให้จบด้วยบทสรุป
และข้อเสนอแนะที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือทิ้งประเด็นค าถามการ
วิจัย ซึ่งเป็นแนวทางส าหรับการท าวิจัยต่อไป เป็นต้น    

2.11 กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี) ให้ระบุสั้น ๆ ถึงผู้ให้การสนับสนุน 
หรือผู้มีส่วนช่วยท าให้งานวิจัยหรือบทความส าเร็จสมบูรณ ์
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3. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม     
   ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format)    
    3.1 กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ (In text citation)  
  ภาษาไทย (ชื่อ นามสกุล, ปีพ.ศ., หน้า) 
  ภาษาอังกฤษ (นามสกุล, ปี ค.ศ.) 

3.1.1 อ้ำงอิงในเนื้อหำจำกสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ต ำรำ 
เอกสำร)  

ผู้แต่งคนเดียว 
                  การอ้างอิงให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย)  หรือ 
นามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ 
เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ใส่ไว้ในวงเลบ็
ท้ายข้อความที่อ้างอิง เชน่ 
       (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544, หน้า 57)     
 - กรณีที่สรุปเนื้อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วน
หนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า เชน่ 
       (บุญศักดิ์ แสงระว,ี 2546) 
                   - กรณีที่ผู้แต่ง ใช้ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ น าหนา้ 
ให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ เช่น 
       (พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540)  
                     - กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ต ารวจ ต าแหน่งทางวชิาการ      
ค าเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่ เชน่ ศาสตราจารยน์ายแพทย์ประเวศ วะส ีเป็น 
       (ประเวศ วะส,ี 2540) 
                   - การอ้างอิงเอกสารหลายเร่ือง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียน
ชื่อผู้แต่งคร้ังเดียว แล้วเรียงปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก  
       (ประเวศ วะส,ี 2544; 2545)  
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ผู้แต่ง 2-3 คน  
ให้ลงรายการด้วยชื่อ นามสกุล ของผู้แต่งทั้ง 2-3 คน เช่น 

       (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และสุชาต ิกิจพิทักษ์, 2545)  
       (Shah & Ratcliffe, 2003) 
       (วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, อมรรัตน์ พันธ์งาม และชนาธิป ทุ้ยแป, 

2545) 
       (Kotler, Bowen & Makens, 1999) 
       Page & Dowling (2002) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า……… 

ผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน  
ให้ลงรายการด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้แต่งคนแรกและตาม 

ด้วยค าว่า “คนอ่ืน ๆ” หรือ “et al” ในภาษาอังกฤษ เชน่ 
       (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคนอ่ืน ๆ, 2545)  
       (Shah, et al, 2003) 
 

ผู้แต่งที่เป็นสถำบัน 
 ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดบัสูงก่อน และตามด้วย
หน่วยงานระดับรอง ลงมา เช่น 
       (มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ บัณฑติวิทยาลัย, 2544)  
    เอกสำรไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง  
 ให้ลงชื่อเร่ืองแล้วตามด้วยปีทีพ่มิพ์ และเลขหน้า เชน่ 
       (การค้าชายแดน, 2544, หน้า 15) 

กรณีไมใ่ช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือ  
บรรณำธิกำร  

ให้ลงรายการด้วยชื่อ ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และ
บอกต่อท้ายว่าเปน็ “ผู้รวบรวม” “เรียบเรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล” 
เช่น 
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 (ดวงสมร อรพินท,์ บรรณาธิการ, 2546)  
 (Frase & Rose, editor, 1980)  
 
 

3.4 อ้ำงอิงในเนื้อหำ จำกโสตทัศนวัสดุ 
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ผลิต ตามด้วยเครื่องหมาย 

จุลภาค (,) ปีที่ผลิต ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่  (:) และลักษณะของ
โสตทัศนวัสดุ 
 (ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544: CD-ROM) 
 

3.5 กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ จำกระบบสำรสนเทศออนไลน์ (www.) 
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้นข้อมูล  
 
 (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2547) 
 (Singh, 2002) 
 

3.6 กำรอ้ำงอิงเสริมควำม 
ในกรณีที่จะอธิบายหรือขยายความเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งเพื่อให้ 

รายละเอียดขยายความเพิ่มเติม ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือตัวเลขยก    
(1 2 3 ...) ไว้ท้ายข้อความนั้น และอธิบายหรือขยายความ เพิ่มเติมไว้ในเชิงอรรถ
ท้ายหน้านั้น เช่น  

การค้าชายแดนท่ีมีรอยต่อกับประเทศในกลุ่มลุ่มน้ าโขง1 ในปีท่ี 2540 ท่ี
ผ่านมา........................... 

 
1การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านจังหวัด
เชียงรายที่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ในปี 2540 มีมูลค่ารวม ทั้งสิ้น 3,306.17 
ล้านบาท 
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  3.2 บรรณำนุกรม/ เอกสำรอ้ำงอิง  
   บรรณานุกรม ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง สถานที่
พิมพ์ ส านักพิมพ์ มีแบบแผนการลงรายการอ้างอิงโดยใช้ระบบแบบ American 
Psychological Association (APA) ดังนี้   
  ภาษาไทย  
  ชื่อ นามสกลุ./(ปทีี่พิมพ์)./ชื่อเรือ่ง./(ครั้งที่พิมพ)์./  
  ////////ชื่อเมืองที่พิมพ:์/ส านักพิมพ์. 
  ภาษาอังกฤษ  
  นามสกุล,/อักษรย่อชื่อแรก./ตัวอักษรย่อชื่อกลาง./(ปีที่พิมพ)์./ 
  ////////ชื่อเรื่อง./(คร้ังที่พิมพ์)./ชื่อเมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
  

3.2.1 กำรใช้ลงรำยกำรชื่อผู้แต่ง 
ผู้แต่งที่เป็นบุคคล 
- ส าหรับผู้แต่งคนไทย ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล ไม่ว่าผลงานจะเป็น 

ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม เช่น นาย นาง 
นางสาว ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ฯลฯ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ 
ให้คงไว้ และคัน่ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น 
              แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. 

- ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยนามสกุล ตามด้วย 
ตัวอักษรแรกของชื่อต้น ตามด้วยตัวอักษรแรกของชื่อกลาง (ถ้ามี) คั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างนามสกุล และชื่อต้น เครื่องหมาย (.) และชื่อกลาง 
เครื่องหมาย (.) เช่น 
              Hackett, D. A. 

- ส าหรับหนังสือที่ผู้แต่งใช้นามย่อ หรือ นามแฝง ให้ใช้ตาม   
ที่ปรากฏในหน้าปกใน หากทราบชื่อจริงให้วงเล็บต่อท้าย เช่น 
     ทมยันตี (วิมล ศิริไพบูลย์) 
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ผู้แต่งที่เป็นสถำบัน 
- ผู้แต่งที่ปรากฏชื่อเป็นหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ ให้ลงรายการชื่อ
หน่วยงานใหญ่ก่อนและตามด้วยหน่วยงานย่อย โดยให้ลงชื่อตามด้วยประเภท
หน่วยงาน เช่น  
              แม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัย. ส านักวิชาวทิยาศาสตร์. 
              มหาดไทย, กระทรวง. กรมการปกครอง. 

ไม่ทรำบผู้แต่ง 
- ให้ลงรายการแรกด้วยชื่อหนังสือหรือชื่อบทความแทน             

3.2.2 กำรลงรำยกำรปีที่พิมพ ์
ให้ใส่ปีที่พิมพ์ล่าสุดที่ปรากฏในหนังสือในวงเล็บตามหลังชื่อ  

ผู ้แต่ง และตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) ถ้าหนังสือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ 
ม.ป.ป. (ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no date) เช่น 
              (2446). 
              (ม.ป.ป.). 
              (n.d.) 

 

3.2.3 กำรลงรำยกำรชื่อหนังสือ ต ำรำ เอกสำร 
ให้เขียนตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ  ทั้งชื ่อเรื ่อง

หลักและชื่อรอง จบข้อความให้ใส่เครื่องหมายจุด (.) และให้ท าตัวเป็นตัวอักษร
เข้ม เช่น 

ศำสตร-์ศิลป์ กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร. 
 

 

3.2.4 สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์  
ให้ระบุเมืองที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ ตามด้วยส านักพมิพ์ 

หรือโรงพิมพ์ หากมีทั้งส านักพิมพ์และโรงพิมพ์ให้ใส่ส านักพิมพ์แต่ถ้ามีโรงพิมพ์
อย่างเดียว ใส่ชื่อโรงพิมพ์ ถ้าไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ ให้ใส่ว่า 
ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ N.P. (No Place) และ ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏ
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ส านักพิมพ์) หรือ n.p. (no publisher) หลังสถานที่พิมพ์ให้ใส่เครื่องหมาย
มหัพภาคคู่ (:) หลังส านักพิมพ์ให้ใช้เคร่ืองหมายจุด (.) เช่น 
  กรุงเทพฯ: นานมีพบัลชิชิ่ง. 
  London: Financial Times. 
   New York: n.p. 
  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.  หรือ  ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
  กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ N.P.: n.p. 
 
ตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรอ้ำงอิงบรรณำนุกรม  

 1. อ้ำงอิงจำกหนังสือ 
     ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/ 
    ////////ส านักพิมพ์.  เช่น 
 
 

    ศักดา ธนิตกุล. (2544). กฎหมำยกับเศรษฐศำสตร์: ทรัพย์สิน สัญญำ 
            และละเมิด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.  
  Marek, P. (1996). Simulation-based Reliability Assessment  

for Structural Engineers/ Pavel Marek, Mialan  
Gubstar, Thalia Anagnos. New Delhi: New light.  
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2. อ้ำงอิงจำกบทควำมในวำรสำร 
     ชื่อผู้แต่ง./(ปี,/เดือน,/วนั)./ชื่อบทความ./ชื่อวำรสำร,/ปีที่(ฉบบัที่), 
หน้า.  เช่น 
 

 มลฤดี ใจม่วง. (2555, สิงหาคม 5). มะเร็ง. วำรสำรหมอชำวบ้ำน,  
   2(112), 21-30. 
    Bekerian, D. A. (1993, June). In search of the typical  
             eyewitness. American Psychologist, 48, 574-576. 
 
 
 
3. อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรประชุม 
    ชื่อผู้แต่ง./(ปทีี่ประชุม)./ชื่อเรื่อง./วันที่ เดือน พ.ศ.(หน้า)./สถานที่พิมพ์:  
    ///////ส านักพิมพ์.  เช่น 
 

    
   นิทัศน์  ภัทรโยธิน. (2540). ตลำดซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำใน 
             กำรประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 15. วันที่ 27-28 มิถุนายน 
             พ.ศ. 2540 (หน้า 19-35). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชี.  
   Sinlarat, P. (1995). Success and failure of facility in Thai  
             University. In Somwang Pitiyanuwat, et al. (Eds), 
             Preparing teachers for all the World’s children:  
             An of Transformation Proceedings of International              
             Conference, Bangkok 1992 (pp. 217-233). Bangkok:  
             UNICEF. 
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4. กำรอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์ (WWW.) 
 

 
    ชื่อผู้แต่ง./(ปทีี่เผยแพร่ข้อมูล)./ชื่อเรื่อง./เข้าถึงเมื่อ/เดือน/วันที่,/ปีพ.ศ.,/  

///////จาก http://www. เช่น 
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้, ศูนย์. (2555). กล้วยไม้. เข้าถึงเมื่อ  

สิงหาคม 5, 2556, จาก http://www.orchidtropical.com.  
 Education, Ministry of. (2005,). The Regional Seminar  

on Higher Education in Southeast Asian  
Countries. Retrieved January 5, 2012, from  
http://www.inter.mua.go.th/.   

 
 
 
5. อ้ำงอิงจำกหนังสือพิมพ์ 
 

 
    ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อคอลัมน์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนงัสือพิมพ์,/  

///////วันที่/เดือน/ปี./หน้า.   
ดิเรก น าชัย. (2556). การเมืองการปกครองของไทยในยุคปัจุบัน. ไทยรัฐ,  

 20 สิงหาคม 2556. หน้า 5. 
Krishman, E. (2007,). Rebuilding self-esteem. Bangkok Post,  

 26 June 2007. pp. 12. 
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6. อ้ำงอิงจำกจุลสำร 
    ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลติ./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[แผ่นพบั]./สถานที่พิมพ:์ 
    ////////ผู้แตง่หรือหน่วยงานที่ผลติ.   เช่น 
 

 
    สมาคมผู้สงูอายุต าบลท่าเรือ. (2556). หลักกำรดูแลสุขภำพส ำหรับ 
             ผู้สูงวัย. [แผ่นพับ]. ก าแพงเพชร: สมาคมผูสู้งอายุต าบลท่าเรือ. 
    Research and Training Center on Independent Living. (1993).  
             Guidelines for reporting and writing about people  
             with disabilities. [Brochure]. Lawrence: Research and  
             Training Center on Independent Living. 
 

 

7. กำรอ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์ 
    ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี,/เดือน/วัน)./ต าแหน่ง./สัมภาษณ์.  เชน่ 
 

     
   วิทยา นาคสม. (2556, มกราคม 9). นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
             ท่าพุทรา. สัมภาษณ.์ 
    Page, O. (1991, March 5). President, Austin Peary State  
             University. Interview. 
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ระเบียบการตีพิมพ์วารสารพิกุล 
 

 
 
 

กองบรรณาธิการวารสารพิกุลได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการเขียน
บทความและการส่งต้นฉบับ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้เขียนไว้ เพื่อให้การ
พิจารณาบทความที่จะตีพิมพ์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ หรือ
บทวิจารณ์หนังสือ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่รวมถึง บทความด้าน
การศึกษา เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ เป็นต้น 

2. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่าง
การเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน 

3. ต้องเป็นบทความที่มีรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อแนะน า
ส าหรับการเขียนบทความและการส่งต้นฉบับวารสารพิกุล กรณีกองบรรณาธิการ
ได้รับบทความและได้ตรวจสอบพบว่ายังไม่ถูกต้องตามรูปแบบ กองบรรณาธิการ
จะส่งคืนให้ผู้เขียนไปท าการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการตีพิมพ์ 

4. กรณีที่กองบรรณาธิการเห็นว่าบทความมีความถูกต้องตามรูปแบบ
วารสารพิกุลแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความนั้นไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
ที่กองบรรณาธิการก าหนด 

5. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
กลั่นกรองและประเมินคุณภาพเสร็จแล้ว หากมีการแก้ไขใด ๆ กองบรรณาธิการจะ
ส่งบทความนั้นไปให้ผู้เขียนด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง 
โดยก าหนดระยะเวลาภายใน 7 วัน 

6. กองบรรณาธิการจะตอบรับให้ผู้เขียนทราบภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่กองบรรณาธิการได้รับบทความที่ได้ด าเนินการแก้ไข ตามข้อ 5. เรียบร้อย
แล้ว และกองบรรณาธิการจะตีพิมพ์บทความนั้นในฉบับปัจจุบันหรือฉบับถัดไป
ตามล าดับของการได้รับบทความที่สมบูรณ์ 
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แบบเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสารพิกุล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

สําหรับบุคคลภายใน 

ขาพเจา.........................................................................................ตําแหนง.......................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.............................................................ชื่อปริญญา................................................................. 
สังกัดคณะ/สํานัก.................................................................................................................................................. 
โปรแกรมวิชา/หนวยงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก เลขที่.............................หมูที่....................ซอย.................................ถนน........................ 
อําเภอ.......................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย................................. 
โทรศัพท...........................................โทรสาร..........................................E-mail................................................... 
 
สําหรับบุคคลภายนอก 
ขาพเจา.........................................................................................ตําแหนง.......................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.............................................................ชื่อปริญญา................................................................. 
สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก เลขที่.............................หมูที่....................ซอย.................................ถนน........................ 
อําเภอ.......................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย................................. 
โทรศัพท...........................................โทรสาร..........................................E-mail................................................... 
 ขอเสนอ 
  (  )  บทความทางวิชาการ   (  ) บทความวจิัย 
  (  )  บทความวิทยานิพนธ   (  ) บทวิจารณหนังสือ 
ช่ือเร่ือง (ไทย) ...................................................................................................................................................... 
ช่ือเร่ือง (อังกฤษ) ................................................................................................................................................. 
 ส่ิงที่แนบมาดวย 

1. ตนฉบับบทความ พรอมประวัติผูเขียนบทความในรูปแบบเอกสาร  จํานวน 1 ชดุ 
ขาพเจาขอรับรองวาบทความที่เสนอมานี้    
(  )  เปนผลงานของขาพเจาแตเพียงผูเดียว 
(  )  เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมตามชื่อที่ระบุในบทความจริง 
 

ลงชื่อ....................................................... 
(..............................................................) 

วันท่ี..............เดือน................พ.ศ.............. 
 
 

วารสารพิกุล ยินดีตอนรับบทความจากอาจารย นักวิชาการ นิสิตนกัศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป  
โดยสามารถสงบทความไปที่เว็บไซตวารสารพิกุล  
https://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/index.php 
ติดตอสอบถามรายละเอียด โทรศัพท/โทรสาร 055-798-087 มือถือ 062-246-8441   
E-mail: Pjkpru@gmail.com 
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ใบสมัครสมาชิกวารสารพิกุล  
 
 
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................... 
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