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บทคัดยอ 

จากการคัดแยกแบคทีเรียจากขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย จังหวัดลำปาง จำนวนท้ังหมด 10 ชนิด (30 ซ้ำ) 

เพื่อตรวจสอบแบคทีเรียปนเปอนที่อาจกอใหเกิดโรค พบวา มีการตรวจพบแบคทีเรียทั้งหมด 356 โคโลนีจาก

ตัวอยางขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยเพียง 2 ชนิดจากท้ังหมด 10 ชนิด ไดแก รหัส SL และ HC ซึ่งพบแบคทีเรีย

ในตัวอยาง SL และ HC อยูท่ี 3.45 × 104 CFU/g และ 1.96 × 104 CFU/g ตามลำดับ สวนท่ีเหลืออีก 8 ชนิดไมพบ

การเจริญของแบคทีเรีย ดังนั้นขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยท้ังสิบชนิดท่ีนำมาทดสอบนั้น ผานเกณฑมาตรฐานขาว

แตนตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนขาวแตน (มผช.) ป พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความปลอดภัยตอผูบริโภค เมื่อจัดจำแนก

กลุมแบคทีเรียเบ้ืองตนดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological characteristics) สามารถแบงออกไดเปน 

7 กลุม ไดแก กลุมของ HS1, HS2, HS3, HS4, HS6 และ HS7 โดยพบแบคทีเรียแกรมบวกในกลุม HS2, HS3, HS5 

และ HS6 สวนกลุมของ HS1, HS4 และ HS7 จัดเปนแบคทีเรียแกรมลบ จากนั้นนำแบคทีเรียทั้ง 7 กลุมมาจัด

จำแนกชนิดโดยอาศัยคุณสมบัติทางชีวเคมี (Biochemical characteristics) ดวยวิธี IMVIC test พบวา กลุม

แบคทีเรียสวนใหญใหผลการทดสอบที่แตกตางกัน ไดแก HS1, HS5, HS6 และ HS7 สวนกลุมที่ใหผลเหมอืนกันมี

จำนวน 3 กลุม คือ HS2, HS3 และ HS4 เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของแบคทีเรียในตัวอยางขาวแตนน้ำ

แตงโมราดน้ำออย SL และ HC เพื่อตรวจสอบระดับการปนเปอนของแบคทีเรียในตัวอยางขาวแตน พบวา ตัวอยาง SL 

มีความหลากหลายของชนิดแบคทีเรียมากกวาในตัวอยาง HC เนื่องจากแบคทีเรียทั้งเจ็ดกลุมพบในตัวอยาง SL            

ซึ่งแบคทีเรียแตละกลุมมีเปอรเซนตการพบที่แตกตางกัน โดยกลุม HS3 พบมากที่สุดถึง 30.47% ขณะท่ีตัวอยาง HC 

พบแบคทีเรียเพียง 3 กลุม คือ HS2, HS5 และ HS7 ที่มีคาเทากับ 45.18, 39.03 และ 15.79% ตามลำดับ ดังนั้น

ขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยแตละตัวอยางจะพบแบคทีเรียท่ีมีความแตกตางกันท้ังดานความหลากหลายของชนิด

และปริมาณของแบคทีเรีย  
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Abstract 
In this study, there was bacterial isolation of 10 samples of watermelon crispy rice 

cracker with sugar cane drizzle of Lampang (30 replicates) for food contaminant bacteria 
investigation. The result showed that 356 bacterial isolates were found in only 2 samples of 
all 10 samples, there were SL and HC. The bacteria which grew in SL were 3.45 × 104 CFU/g, 
higher than HC (1.96 × 104 CFU/g). Any bacterial colonies did not be found in other samples. 
Therefore, 10 selected watermelon crispy rice cracker with sugar cane drizzle samples were 
fully accredited product of Thai Industrial Standards Institute 2019: Sticky rice cracker. All 
bacterial isolates were grouped into 7 groups based on morphological characterization, 
including HS1, HS2, HS3, HS4, HS6 and HS7. Gram positive bacterial groups were HS2, 
HS3, HS5 and HS6 groups. Other groups (HS1, HS4 and HS7) were gram negative bacteria. 
After that, all bacterial groups were classified based on biochemical characteristics with 
IMVIC test. I found that four bacterial groups showed different results, including HS1, HS5, 
HS6 and HS7. Only HS2, HS3 and HS4 gave the same results as all negative results. 
Moreover, the percentage of bacterial diversity in SL was higher than HC because a total of 
seven bacterial groups were found in SL. HS3 group was the highest percentage of all 
bacterial diversity in SL ( 30.47%) . The bacterial groups in HC consisted of HS2 ( 45.18%) , 
HS5 (39.03%) and HS7 (15.79%). These results were concluded that selected samples could 
be found different bacterial types and percentage of their diversity.  

 
Key Word : Bacteria, Watermelon Crispy Rice Cracker with Sugar Cane Drizzle, Microbial 

Food Contamination 
 

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

ขาวแตน หรือขนมนางเล็ด (Kaotan หรือ Thai sweet crispy rice cakes) เปนขนมพื้นบานของประเทศไทย 

โดยมีเอกลักษณ คือ เปนขนมที่ทำจากขาวเหนียวปรุงรสแลวนำมาทอด เหมาะสำหรับการรับประทานเปนอาหาร 

(พริ ้มเพรา ตะมะพุฒ, อัจฉราลัย คำฟู, และจิรภา พงษจันตา, 2555; ระพีพรรณ ภิญโญ, 2563; ศูนยสนเทศ

ภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2563) ทำใหขาวแตนเปนผลิตภัณฑหลักที ่สรางรายไดใหแก

ชาวบานหลายกลุม โดยเฉพาะการเปนผลิตภัณฑสำคัญของวิสาหกิจชุมชนของชาวบานในจังหวัดลำปางหลาย

อำเภอ เชน วิสาหกิจกลุมขาวแตนน้ำแตงโมงบานหัวหนอง กลุมแมบานเกษตรกรลำปางหลวง วิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานเกษตรกรหนองหลาย กลุมแมบานใหมเหลายาวและกลุมแมบานเกษตรทุงมานเหนือ เปนตน (อินโฟซิสเทค, 

2543) ทั้งนี้ขาวแตนในปจจุบันไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มเอกลักษณผลิตภัณฑ มูลคา และ

ความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศดวย ดังเชน การทำขาวแตนใหมีหลากหลายสีสัน โดยขาวเหนียวขาว

ทำใหขาวแตนเปนสีขาว ขาวเหนียวดำทำใหขาวแตนเปนสีดำหรือน้ำตาลก่ำ ขาวไรซเบอรร่ีทำใหขาวแตนเปนสีมวง 

หรือใชสีจากธรรมชาติผสมขาวเหนียวลงไป อยางเชน น้ำแตงโมที่ทำใหเปนสีแดง น้ำใบเตยหรือผงชาเขียวที่ทำให

เปนสีเขียว น้ำจากดอกอัญชันท่ีทำใหเปนสีมวง (สวนหมอนไม, 2557) น้ำจากแครอททำใหเปนสีสม หรือน้ำค้ันจาก

ผลไมตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีหลายรสชาติ โดยการราดสิ่งปรุงรสลงบนผิวหนาขาวแตน เชน น้ำออย ธัญพืช

จำพวกงาดำ งาขาว เม็ดมะมวงหิมพานต เมล็ดทานตะวัน ถั ่วเหลืองแหง ผลไมแหงอยางลูกเกดและมะละกอ            
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(รักบานเกิดทีม, 2554) รวมท้ังน้ำพริกเผาและหมูหยอง เปนตน ซึ่งขาวแตนท่ีไดรับความนิยมมาก คือ ขาวแตนน้ำ

แตงโมราดดวยน้ำออย โดยเฉพาะขาวแตนท่ีใชขาวเหนียวพันธุเข้ียวงู (ระพีพรรณ ภิญโญ, 2563) 

 จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็ก สามารถพบไดทุกพื้นท่ีข้ึนอยูกับความสามารถในการดำรงชีวิต แบคทีเรีย

เปนจุลินทรียกลุมหลักที่มักพบการปนเปอนในอาหาร ซึ่งการปนเปอนของจุลินทรีย (Bacterial contamination) 

โดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำใหอาหารเสื ่อมเสีย (Spoilage bacteria) นั้นเปนตัวการสำคัญในการทำใหอาหารทุก

ประเภทเกิดการเสื่อมเสีย (Food spoilage) ซึ่งอาหารสดจำพวกเนื้อสัตวดิบ ไข นมสด ผักผลไมสด รวมท้ังอาหาร

ท่ีไดการปรุงและอาหารท่ีไดรับการสัมผัสดวยมือมักพบการปนเปอนของแบคทีเรียมากท่ีสุด เชน Staphylococcus 

aureus, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Salmonella typhi, 

Listeria monocytogenes และ Shigella dysenteriae เปนตน อยางไรก็ตาม แบคทีเรียปนเปอนบางชนิดสามารถ 

เจริญไดในอาหารแหงจำพวกขาวแตนน้ำแตงโม ปลาแหง แคบหมูและผลไมอบแหงที่มีความชื้นต่ำมาก คือ คาน้ำ

อิสระ (Aw: water activity) ท่ีเปนคาบงชี้ระดับน้ำต่ำท่ีสุดท่ีจุลินทรียสามารถนำไปใชได มีคาต่ำกวา 0.6 (พร้ิมเพรา 

ตะมะพุฒ, อัจฉราลัย คำฟู และจิรภา พงษจันตา, 2555; สำนักอาหาร สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559; 

Chawla et al., 2012; Paola and Antonello, 2016) โดยแบคทีเรียเหลานี้มีหลายชนิดท่ีสามารถปรับเขากับสภาะ

แวดลอมที่มีปริมาณน้ำอิสระต่ำได เชน Cl. perfringens, Bacillus spp., Micrococcus spp., Cronobacter spp. 

และ Salmonella spp. (สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559; Bibek and Arun, 2014; 

Paola and Antonello, 2016) ถาหากมีการรับประทานอาหารที่ปนเปอนแบคทีเรียบางชนิดที่เปนกลุมกอโรค 

(Pathogenic bacteria) อาจทำใหเกดิอาการอาหารเปนพิษหรืออาการผิดปกติของรางกายได (Chawla et al., 2012; 

Giuseppe et al. 2016) 

 งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียในขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยของจังหวัดลำปาง 

ดังนั้นจึงไดคัดแยกแบคทีเรียจากตัวอยางขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย และจำแนกชนิดแบคทีเรียดวยลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา (Morphological characteristics) และคุณสมบัติทางชีวเคมี (Biochemical characteristics) 

รวมท้ังเปรียบเทียบเปอรเซนตการพบแบคทีเรียเพื่อตรวจวัดระดับการปนเปอนแบคทีเรียในขาวแตนแตละตัวอยาง

ดวย ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะถูกนำมาประยุกตใชการคิดคนหาวิธีกำจัดแบคทีเรียที่ทำใหขาวแตนเสื่อมเสียคณุภาพ 

และสามารถนำไปพัฒนาตอยอดในดานอุตสาหกรรมอาหารแหงชนิดอื่น รวมท้ังนำขอมูลมาประยุกตเปนขอมูลท่ี 

ใชในการใหความรูแกนิสิตและผูท่ีสนใจ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อตรวจหาปริมาณแบคทีเรียในขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย 

2. เพื่อบงชี้ชนิดแบคทีเรียท่ีพบในขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย 

3. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการปนเปอนของแบคทีเรียในขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยแตละแหลง 
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วิธีการวิจัย 

1. การเก็บตัวอยางขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย 

ทำการเก็บตัวอยางขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยที่บรรจุในถุงพลาสติกซีลปากถุง จำนวน 10 ตัวอยาง             

ดังตารางท่ี 1 โดยเลือกขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยตัวอยางละ 3 ซ้ำ ซึ่งตัวอยางท้ังหมดท่ีคัดเลือกใชชื่ออำเภอและ

ตำบลเปนเกณฑคัดเลือก ดังรูปภาพที่ 1 นอกจากนี้ตัวอยางขาวแตนที่เลือกมาจะตองมีฉลากสินคาที่ระบุชื่อทาง

การคา วัน เดือน ปที่หมดอายุ สถานที่ผลิต ที่อยูสถานที่ผลิต และสวนประกอบหลัก รวมทั้งตัวอยางตองสามารถ

เก็บรักษาไดกอนวันท่ี 12 ธันวาคม 2563 ท้ังนี้จะรายงานชื่อตัวอยางโดยใชชื่อตำบลท่ีต้ังของสถานท่ีผลิตตัวอยาง 

ตารางที่ 1 รายช่ือของขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยที่คัดเลือก 

ลำดับ ช่ือตัวอยาง สถานที่ผลิต วัน เดือน ปที่หมดอายุ 

1 BP1 ต.บานเปา 1 กรกฎาคม 2563 

2 KK1 ต. เกาะคา 2 มิถุนายน 2563 

3 NK ต. นาแกว 30 พฤษภาคม 2563 

4 BP2 ต.บานเปา 30 ตุลาคม 2563 

5 BP3 ต.บานเปา 31 พฤศจิกายน 2563 

6 VN ต.เวียงเหนือ 22 สิงหาคม 2563 

7 KK2 ต. เกาะคา 6 มิถุนายน 2563 

8 SL ต. ศาลา 31 กรกฎาคม 2563 

9 PB ต. พระบาท 18 พฤศจิกายน 2563 

10 HC ต. หางฉัตร 10 กันยายน 2563 
 

 
รูปภาพท่ี 1 แผนผังแสดงการจำแนกสถานท่ีผลิตของขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยท่ีคัดเลือก โดยใชชื่ออำเภอและตำบลเปนเกณฑ 
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1. การคัดแยกแบคทีเรียจากขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย 

เจือจางตัวอยางขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยใน 0.1% peptone ท่ีฆาเชื้อแลว ท่ีความเขมขนระดับ 10, 100 

และ 1,000 เทา ซึ่งการคัดแยกใชวิธี spread plate บน NA จากนั้นตรวจสอบจำนวนจลุินทรีย คำนวณหาปริมาณ

จุลินทรียทั้งหมดตามกำหนดของ AOAC ในรูปแบบของ CFU/g (colony forming unit/gram) หลังจากพบการ

เจริญของโคโลนีแบคทีเรีย ใชหวงถายเชื้อ (loop) เขี่ยโคโลนีแบคทีเรียมา streak plate ลงบน NA อันใหมจนได

เชื้อบริสุทธ์ิ (พร้ิมเพรา ตะมะพุฒ และคณะ, 2555; บุญเลี้ยง สุพิมพ, ปยะพงษ ชุมศรี, และอรทัย ปานเพชร, 2560; 

Oblinger and Kennedy, 1976) 

2. การจัดจำแนกกลุมแบคทีเรีย 

2.1 การจัดจำแนกกลุมดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

เพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่ไดบนอาหาร NA และบมที่ 37 oC เปนเวลา 2 วัน แลวจัดกลุมโดยอาศัยลักษณะ 

ทางสัณฐานวิทยา ไดแก ลักษณะโคโลนี (สีท้ังบนและใตผิวอาหารเลี้ยงเชื้อ รูปราง ผิว ขอบ และการยกตัวของโคโลนี) 

และลักษณะตางๆ ภายใตกลองจุลทรรศนดวยการยอมแกรม (gram stain) เชน ลักษณะรูปรางเซลล ขนาดเซลล 

การจัดเรียงตัวของเซลล และการสรางแคปซูล เปนตน (Gephart et al., 1981) 

2.2 การจัดกลุมดวยคุณสมบัติทางชีวเคมี (IMVIC test)  

ใชหวงถายเชื้อเขี่ยโคโลนีแบคทีเรียอายุ 2 วันจาก nutrient agar มาทดสอบดวย Indole test, Methyl 

red test, Voges – Proskauer test และ Citrate test ดวยวิธีการดัดแปลงของ Power and Latt (1977) 

 

ผลการวิจัย 

1. การคัดแยกแบคทีเรียจากขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย 

การคัดแยกแบคทีเรียจากขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยท่ีคัดเลือก จำนวน 10 ตัวอยาง (30 ชนิด) สามารถ

แยกแบคทีเรียไดท้ังหมด 356 โคโลน ีโดยตัวอยางท่ีทำการศึกษาจำนวน 2 ตัวอยาง ไดแก รหัส SL และ HC เทานั้น

ที่ตรวจพบโคโลนีแบคทีเรีย ซึ่งตัวอยางรหัส SL พบแบคทีเรียจำนวน 228 โคโลนี หรือ 3.45 × 104 CFU/g และ

รหัส HC พบเพียง 128 โคโลนี หรือ 1.96 × 104 CFU/g สวนขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยอีก 8 ตัวอยางที่เหลือ 

ไมพบการเจริญของโคโลนีแบคทีเรีย  

2. การจัดจำแนกกลุมของแบคทีเรีย 

 จากการจำแนกชนิดแบคทีเรียท้ังหมดดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา สามารถแบงแบคทีเรียท่ีพบออกเปน 

7 กลุม ไดแก HS1, HS2, HS3, HS4, HS5, HS6 และ HS7 ซึ่งแตละกลุมมีลักษณะตางๆ ตามตารางที่ 2 และ

รูปภาพที่ 2 โดยแบคทีเรียแกรมบวกมีจำนวน 282 โคโลนี (70.21 %) และแกรมลบ 74 โคโลนี (20.79 %) ทั้งนี้

เปอรเซนตการพบแบคทีเรียแตละกลุมในตัวอยางขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยแตละตัวอยางมีคาแตกตางกัน ตาม

ตารางที่ 3 สวนการจัดจำแนกดวยคุณสมบัติทางชีวเคมีในแบคทีเรียทั ้งเจ็ดกลุมใหผลลัพธท่ีตางกันเปนจำนวน           

4 กลุม ไดแก HS1, HS5, HS6 และ HS7 ขณะท่ีกลุม HS2, HS3 และ HS4 ใหผลลบเหมือนกันท้ังหมด ดังตารางท่ี 4 
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รูปภาพที่ 2 โคโลนีแบคทีเรียบน NA (ก. HS1, ข. HS2, ค. HS3, ง. HS4, จ. HS5, ฉ. HS6 และ ช. HS7) 

 

ตารางที่ 2 เปอรเซนตการพบแบคทีเรียแตละกลุมในตัวอยาง HC และ SL 

ตัวอยาง 

  

เปอรเซนตการพบแบคทีเรียในตัวอยาง (%)  

รวม

ทั้งหมด 

(%) 
HS1 

  

HS2 

  

HS3 

  

HS4 

  

HS5 

  

 

HS6 

 

 

HS7 

 

HC 10.16 10.94 30.47 10.16 20.31 8.59 9.37 100 

SL - 45.18 - - 39.03 - 15.79 100 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรีย 7 กลุม ดวยวิธี IMVIC test 

ลำดับ แบคทีเรีย IMVIC test 

Indole test Methyl red test Voges – Proskauer test Citrate test 

1 HS1 - - - + 

2 HS2 - - - - 

3 HS3 - - - - 

4 HS4 - - - - 

5 HS5 - - - + 

6 HS6 - + - + 

7 HS7 - + + - 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย + แสดงถึงผลบวก และเครื่องหมาย - แสดงถึงผลลบ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การคัดแยกแบคทีเรียจากขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยที่คัดเลือก จำนวน 10 ชนิด (30 ซ้ำ) ตามวิธีการของ 

Oblinger and Kennedy, 1976 โดยใชวิธีการนำสารละลายท่ีมีตัวอยางท่ีตองการคัดแยกแบคทีเรีย ในระดับความ

เขมขนที่ 10-1, 10-2 และ 10-3 มาเกลี่ยบนผิวอาหาร NA ดวยเทคนิค spread plate จากนั้นคำนวณหาปริมาณ

จุลินทรียทั้งหมดตามกำหนดของ AOAC ในรูปแบบของ CFU/g (colony forming unit/gram) ซึ่งวิธีการคัดแยก

แบคทีเรียท่ีเลือกใชนั้นเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมในการใชคัดแยกแบคทีเรียจากอาหารและเคร่ืองด่ืมชนิดตางๆ (บุญ

เลี ้ยง สุพ ิมพ, ปยะพงษ ช ุมศรี, และอรทัย ปานเพชร, 2560; Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) , 1992; Feng et al., 2010, Muhammad et al., 2017; Xiaoai et al., 2019)  เ ช น 

รายงานของ Marshia et al. (2016) ที่ทำการแยกแบคทีเรียจากเนยและชีสที่วางขายในเมือง Dinajpur ประเทศ

บังกลาเทศ หรือการศึกษาของ Bulti et al. (2018) ท่ีคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำผลไมสดค้ันในประเทศยูธิโอเปย หรือ

การคัดแยกแบคทีเรียปนเปอนในผักสลัดที่วางขายในตลาดสด ประเทศแคเมอรูน (Jane-Francis et al., 2018)           

ซึ่งในการคัดแยกแบคทีเรียจากขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยที่คัดเลือก สามารถแยกแบคทีเรียไดทั้งหมด 356 

โคโลนี โดยตัวอยางที่ทำการศึกษา ไดแก รหัส SL (ตัวอยางจาก ต. ศาลา) และ HC (ตัวอยางจาก ต. หางฉัตร) 

เทานั้นท่ีตรวจพบแบคทีเรีย ซึ่งตัวอยางรหัส SL พบแบคทีเรีย 3.45 × 104 CFU/g และรหัส HC พบเพียง 1.96 × 104  

CFU/g ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับเกณฑมาตรฐานขาวแตนตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนขาวแตน (มผช.) ป พ.ศ. 2562 

(สำนักงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2562) พบวา ปริมาณแบคทีเรียต่ำกวา 1 × 106 CFU/g 

จึงจัดเปนอาหารที่สามารถบริโภคได โดยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ สวนขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยอีก             

8 ตัวอยางที่เหลือไมพบการเจริญของโคโลนีแบคทีเรีย ดังนั้นขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยที่คัดเลือกมาทั้งหมด          

10 ชนิดมีความปลอดภัยตอผูบริโภคในดานการปลอดจุลินทรีย สอดคลองกับรายงานการตรวจหาแบคทีเรียในขาว

แตนของอรทัย บุญทะวงศ (2553) ที ่นำขาวแตนที่ทำจากขาวเหนียวพันธุ  กข 6 อบแหงที ่อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส นาน 160 นาที แลวอบตอในเตาไมโครเวฟระดับความรอน 900-1,000 วัตต เปนเวลา 30-35 วินาที          

จะไมพบจุลินทรียในระยะเวลา 3 เดือน เมื่อเก็บรักษาไวที่ 5, 28, 40 และ 50 องศาเซลเซียส และรายงานของ        

พริ้มเพรา ตะมะพุฒ และคณะ (2555) ที ่พบจุลินทรียทั ้งหมด 83.67 โคโลนีตอกรัมของตัวอยางขาวแตนหนา

สับปะรดแชอิ่ม ซึ่งนับวา ผลการศึกษาจากท้ังสองรายงานแสดงถึงความปลอดภัยในการบริโภคขาวแตนท่ีศึกษา 
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ตารางที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่พบ 
 

ลำดับ 
รหัส

แบคทีเรีย 

ลักษณะโคโลนีบน NA การติดสี 

แกรม 

 

รูปรางเซลลและการจัดเรียงเซลล 
การพบ

แคปซูล ขนาด สี อื่นๆ 

1 HS1 

 

2-4 

mm 

สม

ออน 

รูปรางกลม (circular) ผิวเรียบ (smooth)  

ขอบเรียบ (entire) การยกตัวโคโลนีนูนโคงแบบ convex 

แกรมลบ แทงสั้น (short rod) ขนาด 1-3 µm  

การจัดเรียงตัวพบท้ังการจับกลุมกันและ 

อยูเปนเซลลเด่ียว 

ไมพบ 

2 HS2 

 

2-4 

mm 

ครีม รูปรางกลม (circular) ผิวเรียบ (smooth)  

ขอบเรียบ (entire) การยกตัวโคโลนีนูนโคงแบบ convex 

แกรม

บวก 

แทงกระบอง ขนาด 2 µm การจัดเรียงตัว

ของเซลลอยูกันเปนคู  

ไมพบ 

3 HS3 

 

1-2 

mm 

เหลือง รูปรางกลม (circular) ผิวเรียบ (smooth) 

ขอบเรียบ (entire) การยกตัวโคโลนีนูนโคงแบบ convex 

แกรม

บวก 

แทงสั้น (short rod) ขนาด 2-3 µm  

การจัดเรียงตัวเปนคู (diplobacilli) 

ไมพบ 

4 HS4 

 

3-4 

mm 

เหลือง รูปรางกลม (circular) ผิวเรียบ (smooth)  

ขอบเรียบ (entire) การยกตัวโคโลนีนูนโคงแบบ convex 

แกรมลบ แทงสั้น (short rod) ขนาด 2 µm  

การจัดเรียงตัวเปนคู (diplobacilli) 

ไมพบ 

5 HS5 

 

1 mm ครีม รูปรางกลมคลายหัวเข็มหมุด (punctiform) 

 ผิวเรียบ (smooth) ขอบเรียบ (entire)  

การยกตัวโคโลนนีนูโคงแบบ convex 

แกรม

บวก 

เซลลกลม (cocci) ขนาด 1 µm การจัดเรียง

ตัวพบทั้งการจับกันเปนกลุม หรืออยูเปน

เซลลเด่ียว หรือคู (diplococci)  

ไมพบ 

6 HS6 

 

1 mm สม

ออน 

รูปรางกลม (circular) ผิวเรียบ (smooth)  

ขอบเรียบ (entire) การยกตัวโคโลนีนูนโคงแบบ convex 

แกรม

บวก 

เซลลกลม (cocci) ขนาด 1 µm การจัดเรียง

ตัวเซลลจับกันเปนคู (diplococci)  

ไมพบ 

7 HS7 

 

3-4 

mm 

ครีม โปรงแสง (translucent) รูปรางไมแนนอน 

(irregular) ผิวเมือกเย้ิม (mucoid) ขอบคลื่นเวา 

(undulate) การยกตัวโคโลนีมีสวนบนท่ีหนาและ

ขอบทำมุมกับผิวอาหาร (raised) 

แกรมลบ แทงยาว (bacilli) ขนาด 2-4 µm  

การจัดเรียงตัวเซลลมักอยูเปนเซลลเด่ียว 

พบ 
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จากการจำแนกชนิดแบคทีเรียท้ังหมด 356 โคโลนีดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยใชวิธีการศึกษาตาม

รายงานของ Gephart et al. (1981), Oniha (2012) และ Happy et al. (2018) พบวา แบคทีเรียแบงออกเปน 7 กลุม 

คือ HS1, HS2, HS3, HS4, HS5, HS6 และ HS7 ซึ่งมีจำนวนแบคทีเรียแกรมบวกมากกวาแบคทีเรียแกรมลบ           

คือ 282 โคโลนี (70.21 %) และ 74 โคโลนี (20.79 %) ตามลำดับ อันเนื่องมาจากแบคทีเรียแกรมบวกมีผนังเซลลท่ี

หนาและแข็งแรงกวาแบคทีเรียแกรมลบ (Andreas et al., 2012; Dan and Devin, 2018) จึงทำใหแบคทีเรียแก

รมบวกอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดเปนอยางดี เชน สภาพที่มีปริมาณอาหารนอยและความชื้นต่ำ 

โดยท้ังสองสภาพแวดลอมนี้เปนสภาวะท่ีพบไดในขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย ตอมา เมื่อนำแบคทีเรียท้ังเจ็ดกลุม

มาศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมี (Biochemical characteristics) ดวยวิธี IMVIC test ไดแก Indole test, Methyl 

red test, Voges – Proskauer test และ Citrate test นั้น พบวา แบคทีเรียใหผลการทดสอบทั้งสี ่คุณสมบัติ          

ที่แตกตางกันเปนสวนใหญ (HS1, HS5, HS6 และ HS7) สวนที่เหมือนกันมีเพียง 3 กลุม คือ HS2, HS3 และ HS4 

ที่ใหผลลบทั้งหมด ซึ่งผลจากการศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็นวา แบคทีเรียที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาแตกตางกันจะมี

คุณสมบัติทางชีวเคมีท่ีคลายกันหรือแตกตางกันก็ได โดยหากพบแบคทีเรียมีคุณสมบัติคลายกันอาจมีความสัมพันธ

ทางวิวัฒนาการใกลเคียงกัน ซึ่งตองศึกษาวิเคราะหในระดับสารพันธุกรรมเพื่อยืนยันความถูกตอง (Powers and Latt, 

1977; Faria et al., 2017)  

เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซนตเปอรเซนตการพบแบคทีเรียในตัวอยางรหัส SL และ HC เพื่อตรวจสอบระดับ

การปนเปอนของแบคทีเรียในตัวอยางที่วิเคราะห พบวา ตัวอยาง HC พบกลุมแบคทีเรีย HS3 (30.47%) สูงที่สุด 

รองลงมาคือ HS5 (20.31%), HS2 (10.94%), HS1 และ HS4 (10.16%), HS7 (9.37%) ตามลำดับ สวนกลุม HS6 

พบนอยท่ีสุด (8.59%) ซึ่งมีผลลัพธท่ีแตกตางกับในตัวอยาง SL ท่ีพบแบคทีเรีย HS2 สูงท่ีสุด อยูท่ี 45.18% ลำดับ

ท่ี2 คือ HS5 (39.03%) และลำดับสุดทาย คือ HS7 (15.79%) สวนแบคทีเรีย HS1, HS3, HS4 และ HS6 ไมพบ          

ในตัวอยาง SL ดังนั้นตัวอยาง HC มีความหลากหลายของแบคทีเรียมากกวาตัวอยาง SL แตแบคทีเรียทุกกลุมท่ีพบ

ในตัวอยาง SL มีเปอรเซนตความหนาแนนสูงกวาที่พบในตัวอยาง HC ซึ่งผลการทดลองมีความสอดคลองกับ

รายงานของ Holly (2018) และ Jackie (2019) ท่ีวา ในอาหารแตละชนิดจะมีความหลากหลายชนิดและปริมาณ

ของแบคทีเรียที่แตกตางกัน โดยในกรณีการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา ขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยแตละตัวอยาง           

มีแบคทีเรียปนเปอนท่ีเปนชนิดเดียวกันหรือตางชนิดในจำนวนท่ีแตกตางกัน เนื่องจากขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย

ถูกผลิตดวยวัตถุดิบ เคร่ืองปรุง กรรมวิธีการผลิต การบรรจุลงในบรรจุภัณฑเพื่อจำหนายดวยหลายกรรมวิธี อีกท้ัง

ความแตกตางของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการเจริญของแบคทีเรียที่ปนเปอนในขาวแตนน้ำแตงโม

ราดน้ำออย ขณะเก็บรักษาขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยกอนบริโภค เชน อุณหภูมิ แสงแดด ความชื้นและ           

การรบกวนของแมลง เปนตน  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการคัดแยกแบคทีเรียจากขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยจำนวน 10 ชนิด (30 ซ้ำ) พบวา การทดลองนี้

มีแบคทีเรียในตัวอยางขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยเพียง 2 ชนิดจากท้ังหมด 10 ชนิด โดย SL (ตัวอยางจาก ต.ศาลา) 

พบแบคทีเรีย 3.45 × 104 CFU/g และ HC (ตัวอยางจาก ต.หางฉัตร) พบ 1.96 × 104 CFU/g ดังนั้นขาวแตนน้ำ
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แตงโมราดน้ำออยท้ังสิบชนิดจัดเปนอาหารท่ีสามารถบริโภคได โดยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน

ขาวแตนตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนขาวแตน (มผช.) ป พ.ศ. 2562 และเมื่อนำแบคทีเรียมาจัดจำแนกกลุม

เบื ้องตน ดวยการใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological characteristics) และคุณสมบัติทางชีวเคมี 

(Biochemical characteristics) นั้น สามารถแบงออกไดเปน 7 กลุมท่ีมีคุณสมบัติทางชีวเคมีแตกตางกันจำนวน 4 กลุม 

สวนอีก 3 กลุมใหผลลัพธที่เหมือนกัน นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซนตการพบแบคทีเรียในตัวอยางตัวอยาง

ขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย SL และ HC เพื่อตรวจสอบระดับการปนเปอนแบคทีเรีย พบวา ตัวอยาง HC มีความ

หลากหลายชนิดของแบคทีเรียมากกวาตัวอยาง SL ท่ีพบเพียง 3 กลุม (HS2, HS5 และ HS7) แตแบคทีเรียท้ังสาม

กลุมที่พบในตัวอยาง SL มีเปอรเซนตสูงกวาแบคทีเรียกลุมเดียวกันที่พบในตัวอยาง HC ซึ่งผลการทดลองนี้แสดง           

ใหเห็นถึงความแตกตางกันของความหลากหลายทางชนิดและปริมาณแบคทีเรียท่ีปนเปอนในขาวแตนน้ำแตงโมราด

น้ำออยแตละชนิด  

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1) รายละเอียดท่ีไดเปนขอมูลใหม สามารถนำไปเผยแพรใหแกผูท่ีสนใจ 

2) ทราบชนิดแบคทีเรียที่สามารถพบไดในขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออย เพื่อเปนแนวทางในการปองกัน

การปนเปอนแบคทีเรียในผลิตภัณฑ 

3) เปนองคความรูในการผลิตขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยท่ีมีคุณภาพดานความปลอดภัยจากแบคทีเรีย 

4) สามารถนำไปพัฒนาตอยอดในกระบวนการผลิตขาวแตนน้ำแตงโมราดน้ำออยท่ีมีประสิทธิภาพ 

5) เปนองคความรูในการตรวจหาแบคทีเรียท่ีปนเปอนในอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัย 

1) เพิ่มการคัดแยกแบคทีเรียปนเปอนจากอาหารและเคร่ืองด่ืมชนิดอื่น  

2) เพิ่มวิธีการคัดแยกแบคทีเรีย เพื่อชวยเพิ่มอัตราการคนพบแบคทีเรีย 

3) ใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลในการจัดจำแนกชนิดแบคทีเรีย เพื่อบงบอกถึงระดับสปชีสของแบคทีเรีย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยนี้สำเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดีย่ิงจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเนชั่น 

ท่ีใหการสนับสนุนสถานท่ีในการทำวิจัย และขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดกรุณาตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหาของเครื่องมือใหสามารถใชตัวชี้วัดตัวแปรและตรวจสอบตัวแบบโมเดลที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ใหสมบูรณและ

สำเร็จลุลวงไปดวยดี ท้ังนี้ขอขอบพระคุณทุกทานท่ียังไมไดเอยนามท่ีไดมีสวนรวมใหงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสิ้นสมบูรณไป

ดวยดี คุณความดีหรือประโยชนอื่นใดอันเกิดจาการวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ บิดา มารดา 

และบูรพาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ วางรากฐานแกผูวิจัย และขอขอบคุณครอบครัวของขาพเจา 

และทานอื่นๆ ที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ที่ไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะและอื่นๆ ในการ           

ทำวิจัยคร้ังนี้ 
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ความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีตอมหาวิทยาลัยเนช่ัน กรณีศึกษา นิสิตท่ีไดรับทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเยาวชนจังหวัดนานโดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนช่ัน และธนาคารกสิกรไทย 

 

Affiliations of Undergraduate Students to Nation University a Case Study of Students 
Receiving Scholarships in Honor of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Siam 
Boromrajakumari For the youth of Nan Province through cooperation between Nation 
University And Kasikorn Bank 
 

ผูวิจัย   อาจารยธวัชชัย  แสนชมภ ู

อาจารยเมธัส  ชูเวช 

อาจารยนงลักษณ  สุวัฒนธนกจิกุล 

กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเนชัน่ 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความ

ผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีตอมหาวิทยาลัยเนชั่น การจัดลำดับความสำคัญ ในการสรางความผูกผันในมหาวิทยาลัย 

เปรียบเทียบความผูกพันของนิสิตตอมหาวิทยาลัยเนชั่นกรณีศึกษา นิสิตที่ไดรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา

ปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ เยาวชนจังหวัดนาน ความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยเนชั ่น และธนาคารกสิกรไทยที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 และที่กำลังศึกษา                

ในปการศึกษา 2562 โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก แบบไมเปนทางการ ควบคูกับการสนทนากลุม และใชแนวคำถาม

ที่สรางขึ้น โดยวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค ไดคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม              

ท่ี 0.89 จากนิสิต จำนวน 218 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติหาคาแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีตอมหาวิทยาลัยเนชั่น ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

นิสิตสวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญศึกษาในปการศึกษา 2559 ศึกษาในสาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตรผูปกครอง

นิสิตสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม นิสิต มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยรูสึกเปนสวนหนึ่งและ เปนเจาของสถาบัน 

สรุปความแตกตางกันของ เพศ หลักสูตร ไมสงผลตอความผูกพันตอมหาวิทยาลัยใน ภาพรวม อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ความภาคภูมิใจตอมหาวิทยาลัย สภาพแวดลอมภายใน มหาวิทยาลัย ความผูกพันตออาจารย

ความผูกพันตอเจาหนาท่ี ความผูกพันตอรุนพี่/รุนนองและความผูกพันตอ เพื่อน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน

ตอความผูกพันตอมหาวิทยาลัยในภาพรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

คำสำคัญ : ความผูกผัน 
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Abstract 
This research is a combination of qualitative and quantitative research. The objective 

is to study the degree of attachment of undergraduate students to Nation University. 
Prioritization In building ties in the university Compare students' commitment to Nation 
University, case study Scholarships for Undergraduate Scholarship Program in Honor of Her 
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Siam Boromrajakumari For the youth of 
Nan Province Cooperation between Nation Universities And Kasikorn Bank who graduated 
in the academic year 2019 and who are studying in the academic year 2019 by in-depth 
interview Informal Coupled with group chats And use the line of questions created By 
analyzing the validity of the alpha Cronbach coefficient, the questionnaire's accuracy at 0.89 
was obtained from 218 students. The data were analyzed by statistical data for the 
distribution, frequency, percentage, mean, standard deviation. 

The research results were found that Undergraduate student engagement with Nation 
University Overall, it is at a high level. Most of the students are female. Most of them studied 
in the academic year 2016, studied in the field of Public Health. Conclusion: The differences 
in course sex did not affect the overall university engagement. This was statistically significant 
at the 0.05 level of pride towards the university. Campus environment Commitment to teachers, 
engagement with staff Bonds with seniors / juniors and commitment to friends. Have the same 
relationship with the university as a whole. Statistically significant at the 0.05 level. 
 

บทนำ 

การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีสำคัญ ไดแก นโยบายดานความมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

ภาคเอกชน ซึ่งการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นเปนการลงทุนในทรัพยากรมนุษย เปนการลงทุนระยะยาวที่คุมคา 

(จรัส สุวรรณมาลา, 2539) นอกจากจะใหผลประโยชนตอบแทนแกตัวผู รับการศึกษาเองในดานรายไดที่สูงข้ึน               

อันนำไปสูการมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีแลวยังใหประโยชนแกสังคมไทยสวนรวมเปนอันมาก การศึกษาจึงเปนปจจัย

สำคัญในการเพิ่มผลผลิต ชวยสรางสรรคสังคม ทำใหคนในสังคมรูสึกรับผิดชอบในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม อีกท้ัง

ยังเปนปจจัยที ่สำคัญยิ ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (อัจฉรา วัฒนาณรงค,2549) ในป 2558 

มหาวิทยาลัยเนชั่นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดลำปาง ไดจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อเปนการ

เฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเผยแพรพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณนานัปการที่ทรงมีตอ

ประชาชน และประเทศชาติดวย เพื่อเปนการทรงเปนนักพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนของชาติเกิดการ

เรียนรู และไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน มหาวิทยาลัยเนชั่น มุงมั่นท่ีจะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียน 

นิสิตในระดับกอนอุดมศึกษาซึ่งไดแก ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา ใหมีระดับความรูท่ีสูงข้ึน เปนบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพเขาสูตลาดแรงงานเพื่อรองรับโอกาสท่ีประเทศชาติกาวเขาสูการเปดเสรีอาเซียน และสนับสนุนการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางย่ังยืนตามแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558– 2562 ในกล

ยุทธท่ี 1“การสรางโอกาส”มุงการสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนและผูดอยโอกาสท่ีมีศักยภาพเขาศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาโดยการรวมมือกับพันธะมิตรทางธุรกิจดวยการมอบทุนการศึกษาและเปนการสรางโอกาสใหกับ

ทองถ่ินในการใหนิสิตนำความรูไปพัฒนาทองถ่ินของตนเองมุงสรางโอกาสทางการศึกษาในดานการจัดการเรียนการ

สอนใหนิสิตดวยผูรูผูชำนาญการในสาขาวิชาชีพและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงมีการกำหนดตัวชี้วัด การดำเนิน การ 
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ตามแผน คือ การมอบทุนการศึกษาจำนวนรอยละ 50 ทุนของจำนวนนิสิตเปาหมายในแตละปการศึกษา ในการ

ดำเนินการตามกลยุทธนี้ มหาวิทยาลัยเนชั่นไดรับการสนับสนุนจากทางธนาคารกสิกรไทย ดำเนินการโครงการ

ทุนการศึกษาปริญญาตรี เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน จำนวน 60 คน โดยเร่ิมต้ังแตปการศึกษา 2558 จนถึงปการศึกษา 

2562 ซึ่งเปนการทำความรวมมือในการมอบทุนที่รอยละ 50ของจำนวนคาใชจายในการเรียนของนิสิต 1 คน คือ 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 15,000 บาท และทางธนาคารกสิกรไทยสนับสนุน 15,000 บาท ในระหวางที่ไดรับการศึกษา

ตลอด 4 ป จนสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558–2562 ที่ผานมานั้น มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการที่จะ

พัฒนานิสิตกลุมนี้ใหเปนบัณฑิตใหสมบูรณแบบ ทั้งทางดานสติปญญา ความมีคุณธรรม และดำรงชีวิตอยูไดอยางมี

ความสุขสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อออกไปประกอบอาชีพอยางมั่นคงในอนาคตการทำกิจกรรมรวมกัน

ของนิสิตจึงเปนสิ่งสำคัญท่ีมหาวิทยาลัยผลักดันใหดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพคุณภาพของ

นิสิตทางดานรางกายและจิตใจ ใหรูคุณคา เห็นประโยชนเปนคนดี มีปญญานำพาสุข มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ

นิสิตท่ีจบการศึกษาจากสถาบันเปนผูท่ีพึงปรารถนาของสังคม สามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและ

นำวิชาความรูท่ีไดรับมาปรับใชกับการทำงานไดอยางเหมาะสม (ศศิธรโรจนสงคราม, 2553) ความผูกพันตอสถาบัน

จึงเปนสิ่งสำคัญ มีสวนในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนิสิตในอนาคต ใหสามารถปรับตัวและอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุขอีกทั้งยังตระหนักถึงแหลงทุนการศึกษา ความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยเจาหนาที่ รุนพี่รุนนอง 

ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธที่ดีอีกทั้งนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจะเห็นคุณคาของมหาวิทยาลัยที่เปนแหลงบมเพาะ

ความรูสำหรับไปประกอบอาชีพตอไป  

ความผูกพันตอสถาบันการศึกษาจึงเปนสิ่งสำคัญ คือความรูสึกท่ีแสดงออกเปนหนึ่งเดียวกับสถาบันความรัก 

เคารพ ศรัทธา เชื่อมั่น เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาไปแลวก็ยังมีความเต็มใจพรอมท่ีจะอุทิศกำลังกายกำลังใจในฐานะ

ศิษยเกา สรางความเขมแข็งของสมาคมศิษยเการวมถึงคอยชวยเหลือเกื ้อกูลกันและกันระหวางรุ นพี ่รุนนอง                

เปนความสัมพันธแบบไมมีเงื่อนไข ไมมีขอแมความผูกพันตอสถาบันจึงถือวาเปนหัวใจสำคัญที่จะชวยใหสถาบัน 

การศึกษาไดรับการพัฒนาไปไดอยางยาวนานในรูปแบบของสมาคมศิษยเกาที่เปนสวนสำคัญในสวนของการสราง

ความเขมแข็งใหกับองคกร ในการสรางความผูกพันนั้นตองใชระยะเวลาพอสมควรไมไดสรางใหเกิดขึ้นภายในวัน

เดียวทุกสิ่งทุกอยางตองคอยๆ หลอหลอมเปนหนึ่งใจเดียวกันจากมหาวิทยาลัยแหงโอกาสเปนบานท่ีอบอุน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีทำใหนิสิตมีความผูกพันเพื่อท่ีจะสามารถนำปจจัย

ตางๆนั้นมาใชประโยชนในการเสริมสรางและเพิ่มพูนใหนิสิตเกิดความผูกพันตอมหาวิทยาลัยซึ่งถือไดวาเปนสิ่งยึด

เหนี่ยวท่ีจะทำใหเกิดความรักความพึงพอใจรวมถึงสามารถท่ีจะนำขอมูลตางๆท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาสรางความ

เปนเลิศทางดานวิชาการและการบริการทางการศึกษาสำหรับการศึกษาเลาเรียนของนิสิตจนสำเร็จการศึกษา และ

จะทำใหนิสิตรุนนองเกิดความผูกพันตอมหาวิทยาลัยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีตอมหาวิทยาลัยเนชั่นกรณีศึกษา นิสิตที่ไดรับ

ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนชั่น และธนาคารกสิกรไทย 
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  2. เพื่อศึกษาแนวทางและจัดลำดับความสำคัญ ในการสรางความผูกผันในมหาวิทยาลัย  

  3. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันของนิสิตตอมหาวิทยาลัยเนชั่น กรณีศึกษา นิสิตที่ไดรับทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชน

จังหวัดนาน ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนชั่น และธนาคารกสิกรไทยท่ีสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 

และท่ีกำลังศึกษาในปการศึกษา 2562 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีตอมหาวิทยาลัยเนชั่น กรณีศึกษา นิสิตท่ีไดรับทุนการศึกษา 

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชน

จังหวัดนาน โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนชั่นและธนาคารกสิกรไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาระดับ

ความผูกพัน แนวทางและจัดลำดับความสำคัญ ในการสรางความผูกผันของนิสิตและเปรียบเทียบความผูกพันของ

นิสิตตอมหาวิทยาลัยเนชั่น ระดับปริญญาตรีตอมหาวิทยาลัยเนชั่นกรณีศึกษา นิสิตที่ไดรับทุนการศึกษาโครงการ

ทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน 

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนชั่น และธนาคารกสิกรไทยท่ีสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา2562 และท่ีกำลัง

ศึกษาในปการศึกษา 2562 ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือนิสิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิม

พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน ความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยเนชั่น และธนาคารกสิกรไทยท่ีสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 และท่ีกำลังศึกษาในปการศึกษา 

2562 จำนวน 218 คน 

- นิสิตท่ีไดรับทุนการศึกษาฯ รหัส 58 จำนวน 54 คน 

- นิสิตท่ีไดรับทุนการศึกษาฯ รหัส 59 จำนวน 57 คน 

- นิสิตท่ีไดรับทุนการศึกษาฯ รหัส 60 จำนวน 56 คน 

- นิสิตท่ีไดรับทุนการศึกษาฯ รหัส 61 จำนวน 51 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เครื ่องมือในการศึกษาเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยใชการสัมภาษณ 

แบบไมเปนทางการ (Informal interview) ควบคูกับการสนทนากลุม (Focus groupdiscussion) และใชแนวคำถาม           

ที่สรางขึ้น (Interview guideline) เปนแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูลเปนรายบุคคล เพื่อใหไดขอมูลท่ีลุมลึก

และครอบคลุมเกี่ยวกับความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรี ตอมหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ีไดรับทุนการศึกษาปริญญา

ตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน ความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยเนชั่นและธนาคารกสิกรไทยที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา2562 และความคิดเห็นตอการจัดการ

เรียนการสอนและสภาพแวดลอมในการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น และเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใหไดตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการ ดังนี้ 
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี 

สวนที่ 2 ความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีตอมหาวิทยาลัยเนชัน่ 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมใน การศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเนชั่น นอกจากแนวคำถามแลวยังมีเครื่องมืออื่น เชน เครื่องบันทึกภาพใชบันทึกภาพของผูให

ขอมูลหลัก เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาใชบันทึกขณะสัมภาษณ สมุดบันทึกการสนทนาใชบันทึกขอมูลที่สำคัญ

ขณะสัมภาษณ และตัวผูวิจัยเองท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีดีในการสอบถามและสังเกตพฤติกรรม 

2. แบบสอบถามแบบตอบดวยตัวเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยไดทำการดัดแปลง

คําถามจากแบบสอบถามของ ดวงรัตน โพธ์ิเงิน (2544) ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่นที่ไดรับทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชน

จังหวัดนาน โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนชั่นและธนาคารกสิกรไทย 

  สวนที่ 2 ความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเนชั่น ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่นที่ไดรับ

ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนชั่นและธนาคารกสิกรไทย 

โดยมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ 1 (ระดับความผูกพันนอยที่สุด) จนถึง 5 (ระดับความ

ผูกพันมากท่ีสุด) คาความเท่ียง (reliability) ของแบบวัดท่ีไดจากการวิจัยนี้มีคาเทากับ 0.89 สำหรับเกณฑการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ยท่ีไดจากแบบวัดนี้จะใชเกณฑ ดังนี้  

คาเฉลี่ยต้ังแต 4.50 ข้ึนไป  หมายถึง ระดับความผูกพันของนิสิตมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 - 4.49  หมายถึง ระดับความผูกพันของนิสิตมาก  

คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 - 3.49  หมายถึง ระดับความผูกพันของนิสิตปานกลาง  

คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50 - 2.49  หมายถึง ระดับความผูกพันของนิสิตนอย  

คาเฉลี่ยต้ังแต 1.49 ลงไป  หมายถึง ระดับความผูกพันของนิสิตนอยท่ีสุด  

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

ผูวิจัยดำเนินการสรางเคร่ืองมือสำหรับการวิจัยโดยมข้ัีนตอนดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยพิจารณาขอบเขตของเนื้อหาท่ีศึกษา 

วัตถุประสงค และสมมุติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อนำขอมูลสวนดังกลาวมาสรางเปนแบบสอบถาม 

ข้ันท่ี 2 กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 

สรางขอกระทงคำถาม ตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา 

ข้ันท่ี 3 สรางเคร่ืองมือในการวิจัย เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

โดยนำขอกระทงคำถามที่สรางขึ ้นไปใหผู ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพความตรงดานเนื ้อหา 

(Context Validity) ของขอกระทงคำถามแลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of 

Item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีระหวาง 0.67-1.00 และนำขอกระทงคำถามไป

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
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 ข้ันท่ี 4 นำเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงกับเนื้อหา นำเคร่ืองมือไป

ทดลองใช (try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลวนำแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไข

แลวไปทดลองใชกับนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั ่น ซึ ่งไมใชกลุ มตัวอยางจำนวน 30 คน เพื ่อตรวจสอบดานคุณภาพ

แบบสอบถามดานความเท่ียง (reliability) 

ข้ันท่ี 5 นำแบบสอบถามจากการทดลองใชท่ีรับกลับคืนมา มาวิเคราะหหาคาความเท่ียงโดยใชคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970) ไดคาความเท่ียงของแบบสอบถาม เทากับ 0.89 

 ข้ันท่ี 6 นำเคร่ืองมือท่ีทดลองใชแลวเสนอท่ีอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและ

จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป โดยปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมี

ความเหมาะสมและถูกตองโดยผานการแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนำไปใช

เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

ข้ันท่ี 7  

 นำขอมูลท่ีเก็บจากตัวอยางมาวิเคราะห และนำผลการวิเคราะหท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำในแตละดาน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ลักษณะคือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยทำการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักโดยตรงคือ นิสิตที ่ไดรับ

ทุนการศึกษาฯ ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 218 คน โดยโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) 

และใชแบบสอบถาม 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลในสวนนี้ผูศึกษาทำการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของจากแหลงอื่น ๆ 

เชน รวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการท่ีรวบรวมไวอยูแลว รวมท้ังผลงานการวิจัย นิตยสาร วารสารทางวิชาการ 

วิทยานิพนธ รายงาน การคนควาทางเว็บไซต เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวไดมาจากหนวยงานของทางภาครัฐและ

ภาคเอกชน เชน หองสมุดมหาวิทยาลัย เปนตน 

3. ความเชื่อถือไดของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content validity) 

 นำแบบสอบถามมาตรวจสอบโดยใชดุลยพินิจของการตรวจสอบคุณภาพความตรงดานเนื้อหา ของขอกระทง

คำถามแลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item objective congruence:IOC) 

โดยเลือกเฉพาะขอท่ีมีคาดัชนีระหวาง 0.67-1.00 และนำขอกระทงคำถามไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ความเช่ือถือได (Reliability) 

  ผูวิจัยไดนำแบบสัมภาษณไปทดสอบกับกับนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน 

จากนั้นนำคำตอบที่ได ไปทดสอบหาความนาเชื่อถือไดโดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของ Cronbach) ปรากฏไดวาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.89 
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สูตร  α    =    n   1 - ∑si
2 

                  n - 1      st
2 

 โดย α = แทนคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อมัน 

  n  = แทนจำนวนขอ 

  si
2 = แทนความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

  st
2 = แทนความแปรปรวนของคะแนนรวม 

คา α ต้ังแต 0.70 ข้ึนไปถือวามีความเชื่อถือได 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยประสานงานขอความรวมมือจาก ฝายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอขอมูลทำเนียบนิสติท่ี

สำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2561 ที่สำเร็จการศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนชั่นและ

ธนาคารกสิกรไทย รุนท่ี 1 เพื่อใชในการดำเนินการเก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยดำเนินการสงแบบสอบถามทางระบบออนไลน  

3. ตรวจสอบขอมูลท่ีไดมาท้ังหมด จากนั้นนำไปวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในความเปนจริงเราจะพบวาขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล

เปนกระบวนการท่ีสัมพันธและสามารถดำเนินควบคูไปกับการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยกระทำการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี เพื่อเปนแนวทางชี้แนะแนวคำถามท่ีจะสอบถามจากผูใหขอมูลหลักไดแก นิสิต

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ไดรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อท่ีจะไดความรู ความเขาใจในประเด็นตางๆ เหลานั้น และเมื่อผูวิจัย

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการตีความจากขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณระดับลึก โดยมีการกำหนดแนวคำถามใน

การสนทนา การบันทึกขอมูลโดยวิธีการจดบันทึก และการบันทึกเทป การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหโดยการตีความ

ในบริบทตางๆ ของประเด็นการศึกษาในแตละประเด็น โดยวิจัยจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ระยะ คือ 

ระยะแรก เมื่อผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลความคิด มุมมอง การนิยามความผูกพันของนิสิตปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเนชั่นท่ีไดรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมในการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเนชั่น ผูวิจัยจะทำการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis) แลวสรุปผลการวิเคราะหอยาง

คราวๆ เพื่อเปนตัวชี้นำประเด็นท่ีจะตองเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มในประเด็นตอไป 

ระยะท่ีสอง ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณซ้ำ ในประเด็นท่ีคาดวาเปนประโยชน

ตอการวิเคราะหขอมูลตอไป เพื่อใหไดขอสรุปท่ีเปนจริงมากท่ีสุดท่ีจะนำมาใชในการวิเคราะหตอไป 

ระยะท่ีสาม หลังจากผูวิจัยไดเก็บขอมูลมาเพียงพอแลว ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณอีกคร้ัง 

เพื่อจัดรูปแบบความสัมพันธของขอมูลและปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อกอใหเกิดความเขาใจในความผูกพัน

ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ไดรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอน และ

สภาพแวดลอมในการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น 

27



ระยะที่สี่ ทำการสรุปผลและนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในสวนของการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได

จากแบบสอบถามจำนวน 218 ชุด นำมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ และประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows 

โดยวิเคราะหเปน 2 สวน ดังนี้  

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่นที่ไดรับทุนการศึกษาโครงการ

ทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน 

โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนชั่นและธนาคารกสิกรไทย 

 สวนท่ี 2 ความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเนชั่น ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ีไดรับทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชน

จังหวัดนาน โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนชั่นและธนาคารกสิกรไทย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   1) คาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอตอมหาวิทยาลัยของนิสิตฯ 

จำแนกตามขอมูลลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง 

2) การทดสอบคา t (t-Test) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 

ผลของการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไป 

 นิสิตกลุมตัวอยางจำนวน 218 คน รอยละ 100 เปนนิสิตที่ไดรับทุนการศึกษาฯ รหัส 58 จำนวน 54 คน 

เปนนิสิตในหลักสูตรสาขาบัญชี จำนวน 22 คนสาขาบรหิารธุรกิจ จำนวน 2 คน สาขานิเทศศาสตร จำนวน 1 คน 

สาขารัฐประศาสนศาสตรจำนวน 6 คน สาขาสาธารณสุขศาสตร จำนวน 22 คน และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

จำนวน 2 คน รหัส 59 จำนวน 56 คน เปนนิสิตในหลักสูตรสาขาบัญชี จำนวน 16 คน สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 คน 

สาขานิเทศศาสตรจำนวน 1 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร จำนวน 5 คน สาขาสาธารณสุขศาสตร จำนวน 32 คน 

และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 1 คน รหัส 60 จำนวน 53 คน เปนนิสิตในหลักสูตรสาขาบัญชี จำนวน 13 คน 

สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 3 คน สาขานิเทศศาสตร จำนวน 13 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร จำนวน 12 คน 

สาขาสาธารณสุขศาสตร จำนวน 10 คน และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 2 คน รหัส 61 จำนวน 54 คน             

เปนนิสิตในหลักสูตรสาขาบัญชี จำนวน 15 คน สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 4 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร จำนวน 

14 คน สาขาสาธารณสุขศาสตร จำนวน 15 คน และสาขาคอมพวิเตอรธุรกิจ จำนวน 6 คน 

2. ระดับความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีตอมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

2.1 ความผูกพัน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีรายละเอียดดังนี้  

- ดานความผูกพันของนิสิตตอมหาวิทยาลัยเนชั่น มีคาเฉลี่ย = 4.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.77 

- ดานความผูกพนัตออาจารย มีคาเฉลี่ย = 4.27 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.72 

- ดานความผูกพนัตอเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ยสูงสุด = 3.87 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.83 

- ดานความผูกพนัตอรุนพี่ มีคาเฉลี่ย = 3.92 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.91 

- ดานความผูกพนัตอรุนนอง มีคาเฉลี่ย = 4.08 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.83 

- ดานความผูกพนัตอเพื่อน มีคาเฉลี่ย = 4.11 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =0.87  
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ตารางที่ 2 คะแนนและระดับความผูกพันของแตละดาน  

ความผูกพันแตละดาน คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความ 

ความผูกพันของนสิิตตอมหาวิทยาลัยเนชัน่ 

ความผูกพันตออาจารย 

ความผูกพันตอเจาหนาท่ี 

ความผูกพันตอรุนพี่ 

ความผูกพันตอรุนนอง 

ความผูกพันตอเพื่อน 

4.23 

4.27 

3.87 

3.92 

4.08 

4.11 

0.77 

0.72 

0.83 

0.91 

0.83 

0.87 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 2.2 ความผูกพันของนิสิตตอมหาวิทยาลัยเนชั่นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ทานรูสึกภาคภูมิใจท่ีเปนนิสิตทุนฯ ของมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด = 4.61 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

= 0.63 รองลงมา คือ ทานจะรักษาชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ย = 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71 

สวนทานพอใจกับระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมา มีคาเฉลี่ยต่ำสุด = 3.80 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.86 

ตารางที่ 3 คะแนนและระดับความผูกพันของนิสิตตอมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความ 

1.  ทานจะรักษาชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 4.42 0.71 มาก 

2.  ทานรูสึกภาคภูมิใจท่ีเปนนิสิตทุนฯ 

ของมหาวิทยาลัย 
4.61 0.63 มากท่ีสุด 

3.  ทานจะกลาวใหผูอืน่ทราบถึงศักยภาพ 

หรือจุดเดนของคณะเมื่อมีโอกาส 
4.29 0.72 มาก 

4.  เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลวมี

ความคิดวาจะกลับมาเย่ียมหาวิทยาลัยอีก 
4.21 0.75 มาก 

5.  ทานมีความรูสึกอบอุนเมื่อมาเรียนท่ี

มหาวิทยาลัย 
4.21 0.80 มาก 

6.  ทานมีความรูสึกยินดีและเต็มใจเสียสละ

เวลาใหความชวยเหลือมหาวิทยาลัย 

ในทุกดาน 

4.09 0.82 มาก 

7.  ทานจะบอกกับคนอืน่วาเมื่อทานสำเร็จ

การศึกษาทานภูมิใจท่ีจบจาก

มหาวิทยาลัยเนชัน่ 

4.41 0.62 มาก 

8.  ทานจะแนะนำใหนองๆท่ีทานรูจกัมา

สมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเนชั่น 
4.06 0.83 มาก 
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ที่ ตัวช้ีวัด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความ 

9.  ทานพอใจกับระบบการจัดการเรียน 

การสอนท่ีผานมา 
3.80 0.86 มาก 

10.  ทานยินดีใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมท่ีตองการ

ความรวมมือจากทาน 

4.32 0.74 มาก 

11.  ทานคิดวาเปาหมายกัวิธีดำเนินการ 

เพื่อการผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย 

มีความสอดคลองกัน 

4.11 0.79 มาก 

12.  ทานคิดวาเมื่อจบการศึกษาทานประสงค

จะเปนสมาชิกสมาคมศิษยเกา 
4.18 0.80 มาก 

ผลรวมความผูกพันของนิสิตตอ

มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
4.23 0.77 มาก 

2.2  ความผูกพันตออาจารย โดยรวมมีความผูกพันอยูในระดับมากเมื ่อพิจารณาเปนรายขอพบวา                    

มีความรูสึกรักเคารพอาจารย = 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68 รองลงมา คือ มีความรูสึกภาคภูมิใจที่เปน 

ลูกศิษยของอาจารย มีคาเฉลี่ย = 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71 เมื่อมีปญหาจะปรึกษา/นึกถึงอาจารย           

เปนคนแรกเปนอันดับตนๆมีคาเฉลี่ยต่ำสุดอยูในระดับมาก = 3.89 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.80 (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4 คะแนนและระดับความผูกพันตออาจารย 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความ 

1.  มีความรูสึกรักเคารพอาจารย 4.45 0.68 มากท่ีสุด 

2.  มีความรูสึกภาคภูมิใจท่ีเปนลูกศิษย

ของอาจารย 
4.43 0.71 มาก 

3.  มีความยินดีเสียสละเวลาสวนตัวเมื่อ

อาจารยไหววานใหชวยทำงานดาน

ตางๆ เชน ดานการเรียนการสอน  

ดานกิจกรรม สันทนาการ และงาน

ท่ัวไปของมหาวิทยาลัย เปนตน  

4.33 0.70 มาก 

4.  เมื่อมีปญหาจะปรึกษา/นึกถึง

อาจารยเปนคนแรกเปนอันดับตนๆ 
3.89 0.80 มาก 

ผลรวมความผูกพันตออาจารย 4.27 0.72   มาก 
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2.3 ความผูกพันตอเจาหนาที่ โดยรวมมีความผูกพันอยูในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายขอพบวาทาน

ประทับใจในกิริยามารยาท/การแตงกายของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด = 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.80 

รองลงมาทานประทับใจในการใหคำปรึกษาแนะนำจากเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ยสูงสุด = 4.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

= 0.81 ทานรูสึกอบอุนในการดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยต่ำสุด = 3.66 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.90 (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 5 คะแนนและระดับความผูกพันผูกพันตอเจาหนาที่  

ที่ ตัวช้ีวัด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความ 

1.  ทานรูสึกอบอุนในการดูแลเอาใจใส

จากเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
3.66 0.90 มาก 

2.  ทานประทับใจในความรวดเร็วใน

การใหบริการ 
3.73 0.83 มาก 

3.  ทานประทับใจในความถูกตอง

ครบถวนของงานท่ีใหบริการ 
3.90 0.81 มาก 

4.  ทานประทับใจในการใหคำปรึกษา

แนะนำจากเจาหนาท่ี 
4.00 0.81 มาก 

5.  ทานประทับใจในกิริยามารยาท/

การแตงกายของเจาหนาท่ี 
4.06 0.80 มาก 

ผลรวมความผูกพันของนิสิตตอเจาหนาที่ 3.87 0.83 มาก 

2.4 ความผูกพันตอรุนพี่ โดยรวมมีความผูกพันอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอพบวา นิสิตมีความรูสึก

เต็มใจใหความชวยเหลือแกรุนพี ่เมื่อรุ นพี่มีปญหา/ขอความชวยเหลือ มีคาเฉลี ่ยสูงสุด = 4.11 สวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน= 0.80 และมีความรูสึกดีใจและอบอุนที่มีรุนพี่คอยดูแลเอาใจใส มีคาเฉลี่ยสูงสุด = 4.06 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.87และ 0.74 ตามลำดับ สวนมีความรู สึกกลาที่จะขอความชวยเหลือจากรุนพี่ มีคาเฉลี่ยต่ำสุด           

= 3.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.04 (ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 6 คะแนนและระดับความผูกพันตอรุนพ่ี 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความ 

1.  มีความรูสึกเต็มใจใหความ

ชวยเหลือแกรุนพี่เมื่อรุนพี่มีปญหา/

ขอความชวยเหลือ 

4.11 0.80 มาก 

2.  มีความรูสึกดีใจและอบอุนท่ีมีรุนพี่

คอยดูแลเอาใจใส 
4.06 0.87 มาก 
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ที่ ตัวช้ีวัด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความ 

3.  มีความรูสึกเต็มใจเขารวมทำ

กิจกรรมกับรุนพี ่
3.83 1.00 มาก 

4.  มีความรูสึกมีความสุขท่ีไดเขารวม

ทำกิจกรรมกับรุนพี ่
3.96 0.86 มาก 

5.  มีความรูสึกกลาท่ีจะขอความ

ชวยเหลือจากรุนพี ่
3.70 1.04 มาก 

ผลรวมความผูกพันของนิสิตตอรุนพ่ี 3.92 0.91 มาก 

2.5  ความผูกพันตอรุนนอง โดยรวมมีความผูกพันอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีความรูสึก

กลาที่จะขอความ ชวยเหลือจากรุนนองในมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด = 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70 

รองลงมา มีความรูสึกเต็มใจท่ีไดเขารวมทำกิจกรรมกับรุนนองในมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด = 4.13 สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน = 0.77 สวนมีความรูสึกดีใจและอบอุนที ่มีรุนนองในมหาวิทยาลัยคอยดูแลเอาใจใส มีคาเฉลี่ยต่ำสุด           

= 3.79 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.07 (ตารางท่ี 6) 

ตารางที่ 7 คะแนนและระดับความผูกพันตอรุนนอง  

ที่ ตัวช้ีวัด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความ 

1.  รูสึกเต็มใจใหความชวยเหลือเมื่อรุนนองใน

มหาวิทยาลัยมีปญหาขอ/ความชวยเหลือ 
4.09 0.79 มาก 

2.  มีความรูสึกวาเสียสละเพื่อรุนนองใน

มหาวิทยาลัย 
3.91 0.84 มาก 

3.  มีความรูสึกเต็มใจท่ีไดเขารวมทำกิจกรรมกับ

รุนนองในมหาวิทยาลัย 
4.13 0.77 มาก 

4.  มีความรูสึกมีความสุขท่ีไดเขารวมทำกิจกรรม

กับรุนนองในมหาวิทยาลัย 
4.11 0.80 มาก 

5.  มีความรูสึกดีใจและอบอุนท่ีมีรุนนองใน

มหาวิทยาลัยคอยดูแลเอาใจใส 
3.79 1.07 มาก 

6.  มีความรูสึกกลาท่ีจะขอความชวยเหลือจาก

รุนนองในมหาวิทยาลัย 
4.43 0.35 มาก 

ผลรวมความผูกพันของนิสิตตอรุนนอง 4.08 0.83 มาก 

2.6 ความผูกพันตอเพื ่อน โดยรวมมีความผูกพันอยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นิสิต           

มีความรูสึกดีท่ีไดอยูรวมกับเพื่อนมีคาเฉลี่ยสูงสุด = 4.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.52 รองลงมา คือมีความสุขท่ี

ไดทำกิจกรรมรวมกับเพื่อน มีคาเฉลี่ย = 4.39 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.60 สวนท่ีมีความผูกพัน สวนเมื่อมีปญหา

จะปรึกษาเพื่อนเปนคนแรก/เปนอันดับตนๆ มีคาเฉลี่ยต่ำสุด = 3.91 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.06 (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 8 คะแนนและระดับความผูกพันตอเพ่ือน 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความ 

1.  มีความรูสึกดีท่ีไดอยูรวมกับเพื่อน 4.42 0.52 มาก 

2.  มีเพื่อนสนิทท่ีไวใจและให

คำปรึกษาได 
4.33 0.64 มาก 

3.  มีความสุขท่ีไดทำกิจกรรมรวมกับ

เพื่อน 
4.39 0.60 มาก 

4.  กิจกรรมรับนองประชุมเชียร เชนพี่

สอนนองรองเพลงสามารถชวย

สรางความผูกพนักับเพื่อน 

4.22 0.78 มาก 

5.  มีความรูสึกวาเสียสละเพื่อเพื่อนได 4.21 0.75 มาก 

6.  มีความรูสึกกลาท่ีจะขอความ

ชวยเหลือจากเพื่อน 
3.98 1.02 มาก 

7.  เมื่อมีปญหาจะปรึกษาเพื่อนเปนคน

แรก/เปนอันดับตนๆ 
3.90 1.09 มาก 

8.  เพื่อนในมหาวิทยาลัยคือคนท่ีทำให

รูสึกคุยดวยแลวสบายใจ 
3.91 1.06 มาก 

ผลรวมความผูกพันของนิสิตตอเพ่ือน 4.11 0.87 มาก 

 จากการวิจัยพบประเด็นหลักท่ีสงผลกระทบสูงตอความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีตอ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

คือดานความผูกพันตออาจารย โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวานิสิตมีความรูสึกรัก เคารพ

อาจารย มีความภาคภูมิใจท่ีเปนลูกศิษยของอาจารย ทำใหนิสิตรูสึกยินดีและเต็มใจเสียสละเวลาสวนตัวเมื่ออาจารย

ไหววานใหชวยทำงานดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอน ดานกิจกรรม สันทนาการ และงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งเปนสิ่งท่ีดีและนาภูมิใจเปนอยางย่ิง 

ตารางที ่9 เปรียบเทียบความแตกตางของเพศที่มีตอความผูกพันของมหาวิทยาลัยที่ คาเฉลี่ย (M) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ของความผูกพันตอมหาวิทยาลัยของนิสิตที่มีเพศแตกตางกัน และการทดสอบคา t  

เพศ N M SD t sig 

ชาย 46 4.565 0.583 1.546 .123 

หญิง 172 4.383 0.736 1.767 .081 

เปรียบเทียบความแตกตางของเพศท่ีมีตอความผูกพันของมหาวิทยาลัยท่ี แสดงคาเฉลี่ย (M) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ของความผูกพันตอมหาวิทยาลัยของนิสิตท่ีมีเพศแตกตางกัน และการทดสอบคา t พบวา นิสิตท่ีมี

เพศแตกตางกัน มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 10 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ปจจัยสวนบุคคล ขอมูลการเขารวม

กิจกรรม 

N  รอยละ 

การเขารวมกิจกรรมกลางของวิทยาลัย เขารวมทุกกิจกรรม 196 89.90 

เขารวมบางกิจกรรม 22 10.09 

จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนิสิต             

ท่ีไดรับทุนการศึกษาฯ สวนใหญนิสิตท่ีไดรับทุนการสึกษาฯเขารวมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน 196 คน  

ท่ีรอยละ 89.90  

 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความสัมพันธความผูกพันของนิสิตฯตอมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

ความผูกพัน คาความสัมพันธตอความผูกพันในภาพรวม 

ความผูกพันของนสิิตตอมหาวิทยาลัยเนชัน่ 0.617* 

ความผูกพันตออาจารย 0.518* 

ความผูกพันตอเจาหนาท่ี 0.485* 

ความผูกพันตอรุนพี ่ 0.459* 

ความผูกพันตอรุนนอง 0.486* 

ความผูกพันตอเพื่อน 0.547* 

*มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

เปรียบเทียบความสัมพันธความผูกพันของนิสิตฯตอมหาวิทยาลัยในภาพรวมพบวานิสิตมีความผูกพัน           

ตอมหาวิทยาลัยในทุกดานไดแกความภาคภูมิใจตอมหาวิทยาลัย ความผูกพันตออาจารย เจาหนาท่ี ตอรุนพี่/รุนนอง 

ตอเพื่อน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันตอความผูกพันตอวิทยาลัยในภาพรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

ตารางที ่12 เปรียบเทียบความแตกตางของเพศที่มีตอความผูกพันของมหาวิทยาลัยที่ คาเฉลี่ย (M) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ของความผูกพันตอมหาวิทยาลัยของนิสิตที่มีเพศแตกตางกัน และการทดสอบคา t  

เพศ N M SD t sig 

ชาย 46 4.565 0.583 1.546 .123 

หญิง 172 4.383 0.736 1.767 .081 

เปรียบเทียบความแตกตางของเพศท่ีมีตอความผูกพันของมหาวิทยาลัยท่ี แสดงคาเฉลี่ย (M) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ของความผูกพันตอมหาวิทยาลัยของนิสิตท่ีมีเพศแตกตางกัน และการทดสอบคา t พบวา นิสิตท่ีมี

เพศแตกตางกัน มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 

อภิปรายผลการศึกษาสวนที่ 1 

จากการศึกษาความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีตอมหาวิทยาลัยเนชั่นพบวา นิสิตจำนวน 10 คน ไดให

คำนิยามความผูกพันตอสถาบัน คือ ความรูสึกเปนเจาของสถาบัน ความรูสึกนึกคิดที่ดีตอสถาบันความภาคภูมิใจ

และยอมรับในสถาบัน มิตรภาพของเพื่อน และความจงรักภักดีในการเปนสมาชิกของสถาบัน และนิสิตสวนใหญมี

ความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเนชั่นเปนอยางมาก โดยนิสิตพยายามทำตามเปาหมายและคานิยม เพื่อใหไดเปนสวน

หนึ่งของสถาบัน และนิสิตรูสึกภาคภูมิใจมากเมื่อไดบอกคนทั่วๆ ไปวาไดเปนนิสิตของสถาบันแหงนี้เพราะสถาบัน

แหงนี้ เปนที่ยอมรับของสังคม มีความสอดคลองกับนิยามความผูกพันตอองคกรของ Steers (1977) ที่กลาววา

บุคคลท่ีมีความเชื่อดานทัศนคติในเชิงบวกตอองคกรยอมมีความผูกพันอยางแทจริงตอคานิยมและเปาหมายของตน

ดวย มีความเชื่อวาองคกรนี้ เปนองคกรท่ีดีท่ีสุดท่ีตนจะทำงานดวยความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคกร และ

แสดงความตองการ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคการนี้ตอไป มีความจงรักภักดีตอองคกร มีความภาคภูมิใจใน

การเปนสมาชิกขององคกรและพรอมท่ีจะบอกกับคนอื่นวาตนเปนสมาชกิขององคกรและรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ

องคกร สนับสนุนและสรางสรรคองคกรใหดีย่ิงข้ึนไป 

จากการศึกษาสภาพแวดลอมทางดานเพื ่อนพบวา เพื ่อนท่ีดีตองมีลักษณะ คือ มีความจริงใจตอกัน 

ชวยเหลือและแบงปนกัน โดยการคบเพื่อนทำใหนิสิตมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานทัศนคติกับเพื่อน การมีเพื่อนท่ีดีทำ

ใหนิสิตมีการติดตอพบปะกันอยูเสมอ จึงทำใหนิสิตรูสึกผูกพันและพึงพอใจในมิตรภาพของเพื่อนมากและทำใหเกิด

ความผูกพันและสัมพันธ ภาพที่ยาวนาน สอดคลองกับทฤษฎีพื ้นฐานความสัมพันธระหวางบุคคลของ Schuts 

(กาญจนา ไชยพันธุ 2549) ท่ีกลาววาบุคคลตองการมีสวนรวมหรือเชื่อมโยงกับผูอื่น แสดงความเปนมิตรหรือความ

ตองการอยูรวมกับผูอื่น และตองการเปนที่รักใครของผูอื่น โดยการแสดงความเปนมิตร การชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

การสรางความผูกพันทางอารมณ เพื่อใหเกิดความใกลชิดสนิทสนมตอกัน รวมถึงการพยายามปรับตัวเขาหากันโดย

แสดงความรูสึกท่ีตองการมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

จากการศึกษาสภาพแวดลอมทางดานการเรียนการสอนพบวา ถานิสิตไดอาจารยที ่ดีมีความรู และ

เชี่ยวชาญในการการสอน และอุปกรณในการเรียนการสอนมีความทันสมัย ก็จะทำใหสามารถดึงดูดใจผูเรียนมากข้ึน 

จึงกอใหเกิดความผูกพันระหวางนิสิตกับอาจารยผูสอน สอดคลองกับองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนของ

สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2543-2557) ท่ีกลาววาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ตองมีโสตทัศนูปกรณ

และสื่อสารศึกษาท่ีดี มีเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อการคนควา และสอดคลองกับผลการศึกษาของพระมหาอำนวย (2547) 

ท่ีศึกษาเร่ืองสภาพและความตองการการพัฒนาสิ่งแวดลอมทางการเรียนของนักศึกษาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย ในจังหวัดชลบุรี พบวา ผูสอนจะตองมีการเตรียมการสอนลวงหนา โดยการจัดทำแผนการสอน และสื่อการ

เรียนไวใหพรอม เพื่อชวยสนองความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนอยางท่ัวถึง และชวยใหผูเรียนมีสวน

รวมและสนุกสนาน นาสนใจ 

จากการศึกษาสภาพแวดลอมทางดานการบริหารพบวา การเปดสอนทุกหลักสูตรเปนการเปดโอกาสใหได

ศึกษารายวิชาการท่ีเกี่ยวกับความตองการของนิสิตท่ีตองการศึกษา เพื่อไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคตและถา

เจาหนาท่ีประสานงานใหความสะดวกและชวยเหลือในเร่ืองการติดตออาจารย และใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองการเรียน 
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ก็จะทำใหนิสิตรูสึกผูกพันและอยากท่ีจะติดตอกับทางเจาหนาท่ีอยูเสมอ สอดคลองกับผลการศึกษาของอำนวย บานปรีชา 

(2544) ที่ศึกษาเรื่องสภาพแวดลอมในสถาบันราชภัฏบุรีรัมยในทัศนะ ผูบริหาร อาจารย และนิสิต พบวาถาระบบ

การบริหารเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะชวยใหนิสิตพัฒนาความรูไดอยางเต็มท่ี ประสบความสำเร็จในการศึกษา 

เพื่อนำความรูที ่ไดไปใชประโยชนอยางเหมาะสม และระบบบริหารที่ดีตองใหสถาบันมีอิสระในการดำเนินงาน           

เปดโอกาสใหอาจารยและนิสิตมีเสรีภาพทางวิชาการจากการศึกษาสภาพแวดลอมทางดานอาคารและสถานท่ีพบวา 

ถาอาคารเรียนและหองเรียนดี และบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยดี รมร่ืน ก็จะทำใหนิสิตรูสึกดีและอยากจะมา

เรียนท่ีนี่ สอดคลองกับลักษณะของการวางผังสถานศึกษาท่ีดีของศศิธร วงศประเสริฐ (2547) ท่ีกลาววาสถานศึกษา

ตองตั้งอยูในสถานที่ปลอดภัย ตั้งอยูที่ที่กอใหเกิดปญหาการจราจรนอยที่สุดภายในอาคารควรมีอุปกรณการเรยีน

การสอนใหสมบูรณ และบรรยากาศโดยรอบสถานศึกษาตองปลอดโปรง ซึ่งเปนเรื่องที่สำคัญมากในสถานศึกษา 

เพราะสถานศึกษาจะมีนิสิตหมุนเวียนกันเขามาเรียนทุกปการศึกษา 

อภิปรายผลการศึกษาสวนที่ 2 

 ผลการวิจัยความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีมีดังนี้ระดับความผูกพันทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานความ

ผูกพันตอมหาวิทยาลัยเนชั่น ดานความผูกพันตออาจารย ดานความผูกพันตอเจาหนาที่ ดานความผูกพนัตอรุนพี่ 

ดานความผูกพันตอรุนนอง และดานความผูกพันตอเพื่อน พบวา มีความผูกพันโดยรวมอยูในระดับมาก และมีความ

ผูกพันตออาจารยอยูในระดับคาเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย สรุปไดดังนี้ 

1. ดานความผูกพันตออาจารยพบวาความผูกพันโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้แสดงใหเห็นวานิส ิตมี

ความรูสึกรักเคารพอาจารย มีความภาคภูมิใจที ่เปนลูกศิษยของอาจารย มีความยินดีเสียสละเวลาสวนตัวเมื่อ

อาจารยไหววานใหชวยงาน ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของดลฤดี เพชรขวาง 

และนันทิกา อนันตชัยพัทธนา (2552) ท่ีทำการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา พบวา โดยรวมนักศึกษาพยาบาลศาสตรมีความผูกพันตออาจารยและ

บุคลากรอยูในเกณฑมากท่ีสุด 

2. ดานความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเนชั่น พบวา ความผูกพันโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยเปนสถานท่ีท่ีบมเพาะวิชาความรู สรางแรงบันดาลใจ จุดประกายความฝนมีการเรียนการสอนท่ีมุงเนน

ใหนิสิตไดมีการฝกฝน เรียนรู ผานประสบการณตรง สัมผัสกับสถานท่ีจริงดวยการออกฝกภาคสนาม นอกเหนือจาก

การเรียนในตำราและในหองเรียน ทำใหนิสิตมีทักษะในการลงพื้นที่สำรวจชุมชนทำงานในพื้นที่ที่แตกตางไดเปน

อยางหลากหลาย มีความอดทนสูง ซึ่งเปนจุดเดนทำใหนิสิตมีความรูสึกอบอุน รูสึกภาคภูมิใจในความเปนนิสิต

มหาวิทยาลัยเนชั ่น พรอมที่จะรักษาชื ่อเสียงของมหาวิทยาลัย และจะพูดถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยให

บุคคลภายนอกไดรับรูถึงจุดเดนของมหาวิทยาลัยซึ่งจะนำไปสูการเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย และ

เต็มใจเสียสละ ยินดีชวยเหลือเมื่อคณะขอความรวมมือ รวมถึงเมื่อจบจากมหาวิทยาลัยไปแลวจะกลับมาเย่ียมคณะ

เมื่อมีโอกาส จากผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของชฎาภา ประเสริฐทรง และชนิ

กา เจริญจิตตกลุ (2545) ที่ทำการศึกษาเรื่องความผูกพันตอสถาบันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ พบวา นักศึกษาทุกกลุมมีเหตุจูงใจในการเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติท่ีเกิดจากเหตุผล

สวนตัวอยูในระดับสูงโดยเหตุผลสวนตัวของนักศึกษาสวนใหญจะชื่นชมในชื่อเสียง ความงดงามของสถาบันและ         
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ชื่นชมบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทำใหตัดสินใจเลือกเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ ถึงแมจะมีนักศึกษาบางสวนท่ีระบุถึงปญหาการเดินทางจากบานมายังสถาบัน และมีความแตกตาง

กับงานวิจัยของดลฤดี เพชรขวาง และนันทิกา อนันตชัยพัทธนา (2552) ที่ทำการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความ

ผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาพบวาโดยรวมนักศึกษาพยาบาลศาสตร  

มีความผูกพันตอสถาบันอยูในระดับนอย 

3. ดานความผูกพันตอเพื่อน พบวา ความผูกพันโดยรวมอยูในระดับมาก มีความรูสึกดีที่ไดอยูรวมกับเพื่อน 

ท้ังนี้เนื่องจากเพื่อนเปนผูท่ีอยูใกลชิดเรียนดวยกัน มีความสุขท่ีไดทำกิจกรรมรวมกับเพื่อน ทำงานการบานดวยกัน 

ทานขาวดวยกันหรือบางครั้งไปเที่ยวดวยกัน มีเพื่อนสนทิที่ไวใจและใหคำปรึกษาได ทั้งนี้ในชวงเวลาเริ่มเปนนิสิต

ใหมหลายๆ คนตองปรับตัวกับการเรียนกับเพื่อนใหม และกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมรับนองประชุมเชียร เชน

พี่สอนนองรองเพลงสามารถชวยสรางความผูกพันกบัเพื่อนได ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน

กับงานวิจัยของดลฤดี เพชรขวาง และนันทิกา อนันตชัยพัทธนา (2552) ที่ทำการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความ

ผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาพบวา นักศึกษาพยาบาลศาสตร มีความ

ผูกพันตอเพื่อนอยูในระดับมาก ในสวนงานวิจัยของอภิวดี วีระสมวงศ (2553) ท่ีทำการศึกษาเร่ืองความผูกพันของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีตอสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังพบวา

เพื่อนที่ดีตองมีลักษณะ คือ มีความจริงใจตอกัน ชวยเหลือและแบงปนกัน โดยการคบเพื่อนทำใหนักศึกษามีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลดานทัศนคติของเพื่อนตางวัย การมีเพื่อนท่ีดีทำใหนักศึกษามีการติดตอพบปะกันอยูเสมอ จึงทำให

นักศึกษารูสึกผูกพันและพึงพอใจมิตรภาพของเพื่อนมากและทำใหเกิดความผูกพันและสัมพันธภาพท่ียาวนาน 

4. ดานความผูกพันตอรุนนอง พบวา ความผูกพันโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการที่ไดเขามา

เปนนิสิตของคณะ รุนนองจะเรียนรูชีวิตที่แตกตางไปจากตอนเรียนมัธยมหลายๆ ดาน รุนพี่จึงตองใหการดูแลรุน

นอง คอยใหคำแนะนำ ดานการเรียน กฎ ระเบียบการปฏิบัติตาง ๆ และแนะนำสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ัง

การสงตอกิจกรรมตาง ๆ จึงเปนปจจัยท่ีสรางความผูกพันใหกับรุนนองท่ีแตละชั้นป ไดเรียนรู รับผิดชอบและเติบโต

ไปพรอมกัน ซึ ่งกิจกรรมตาง ๆ นี ้รุ นพี ่ก็จะคอยเปนพี่เลี ้ยงแนะนำ จึงทำใหนิสิตเกิดความผูกพันกับรุ นนอง                 

ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของดลฤดี เพชรขวาง และนันทิกา อนันตชัยพัทธนา 

(2552) ท่ีทำการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พะเยา พบวา โดยรวมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มีความผูกพันตอรุนนองอยูในระดับมากท่ีสุด 

5. ดานความผูกพันตอรุนพี่ พบวา ความผูกพันโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากนิสิตไดรับการดูแล

เอาใจใส ความหวงใยจากรุนพี่ท้ังพี่สายรหัส ท่ีคอยสอบถามสารทุกขสุกดิบ ถามถึงความเปนอยูการเรียน ทำใหกอ

เกิดเปนสายสัมพันธในชวงระยะเวลาที่อยูในมหาวิทยาลัย 4 ป บมเพาะใหเกิดเปนความผูกพันตอกัน และในบาง

ชวงเวลารุนพี่ไดมีโอกาสมาแบงปนประสบการณใหรุนนองฟง ทำใหไดเห็นแบบอยาง เปดโอกาสใหรุนนองไปฝกงาน

ในสถานประกอบการของตนเอง ไดเรียนรูการทำงานในองคกรที่พี่ศิษยเกาปฏิบัติงานอยู ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความ

แตกตางกับงานวิจัยของดลฤดี เพชรขวาง และนันทิกา อนันตชัยพัทธนา (2552) ท่ีทำการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอ

ความผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พบวา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

มีความผูกพันตอรุนพี่รวมสถาบันอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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6. ดานความผูกพันตอเจาหนาที่ พบวา ความผูกพันโดยรวมอยูในระดับมาก และมีระดับคาเฉลี่ยความ

ผูกพันต่ำสุดทั้งนี้ เนื่องจากบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานจะเปนผูที่คอยเอื้ออำนวยความสะดวกใหการ

สนับสนุนติดตอประสานงานในเรื่องตางๆ ดวยความเต็มใจกับนิสิตโดยตลอด เจาหนาที่จึงเปนสวนสำคัญที่สราง

ความผูกพันระหวางนิสิตและคณะไดเปนอยางดี แตผลการวิจัยพบวามีคาท่ีไดของระดับความผูกพันต่ำท่ีสุดแตยังอยูใน 

ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความตรงขามกับงานวิจัยของดลฤดี เพชรขวาง และนันทิกา อนันตชัยพัทธนา (2552) ที่ทำการ 

ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา พบวา 

โดยรวมนักศึกษาพยาบาลศาสตร มีความผูกพันตอบุคลากรอยูในเกณฑมากท่ีสุด  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช 

จากการศึกษาในครั ้งนี ้ นิสิตมีขอเสนอแนะที่เกี ่ยวกับความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีที ่ม ีตอ

มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยผูวิจัยไดทำการรวบรวมขอเสนอแนะดังกลาว และนำมาสรุปผลไดดังนี้ 

ทุกหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเนชั่น ควรปลูกฝงถึงเปาหมาย และคานิยมของสถาบันใหกบันิสิต

ระดับปริญญาตรี และควรจัดกิจกรรมระหวางนิสิตกับสถาบันเพื่อเปนการเพิ่มความสัมพันธและเสริมสรางความ

ผูกพันตอสถาบันของนิสิตใหมากขึ้นและจากการศึกษาพบวานิสิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนและ

สภาพแวดลอมในการศึกษาในระดับหนึ่ง และเพื่อใหการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเนชั ่น เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูศึกษาจึงมีขอเสนอ ดังนี้ 

1.1 ควรกำหนดเนื้อหาในทุกสาขาวิชาใหมีความทันสมัยและเปนประโยชนในทางวิชาการ ควรบรรจุ

รายวิชาใหมๆ เขาไวในหลักสูตร อันจะกอใหเกิดประโยชนแกนิสิตในการนำไปประกอบอาชีพตอไป 

1.2 ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยพิเศษมาเปนวิทยากรเพื่อใหความรูแกนิสิตมากข้ึนเพื่อท่ี

นิสิตจะได รับความรูจากประสบการณตรงของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนความรูที่เปนประโยชนและ

นอกเหนือจากตำราเรียน 

1.3 ควรมีการปรับปรุงดานสื่อการเรียนและการสอนใหมีความสะดวก และมีความทันสมัยมากข้ึน 

1.4 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธเกี่ยวกับทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน ใหรูจักมหาวิทยาลัยเนชั่นมากข้ึน 

1.5 เจาหนาที่ประสานงานควรใสใจเรื่องการประสานงานใหมากขึ้น เนื่องจากพบวามีความผิดพลาดใน

เร่ืองการสื่อสารระหวางนิสิตของมหาวิทยาลัยเนชั่น 

1.6 งานบริหารหองสมุด ถือวาเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับการศึกษาของทุกสาขา ดังนั้นควรจัดใหมีเอกสาร 

ตำราท่ีทันสมัย สอดคลองกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียนและมีจำนวนเพียงพอตอความตองการของนิสิต ถาหากหองสมุดของ

สถาบันไมมีขอมูลใหกับนิสิตเพื ่อทำการศึกษาคนควา และขาดการประชาสัมพันธใหนิสิตทราบถึงขอมูลที่มี

ประโยชนตอการเรียนการสอน จะทำใหนิสิตขาดโอกาสในการพัฒนาความรูจากการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนสิ่ง

สำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนของนิสิต สงผลถึงประสิทธิภาพในการสอนของอาจารยและการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดวย 
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1.7 ควรมีการปรับปรุงอาคารเรียนใหใหมขึ้น และหองเรียนควรจัดใหเหมาะสมตอจำนวนของนิสิต และ

ควรปรับปรุงหองสุขาใหใหมและสะอาดมากข้ึน 

1.8 ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงดานบุคลากรท่ีใหการบริการประสานงาน 

และการประชาสัมพันธหลักสูตร ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเพราะถือเปนดานแรกในการสรางปฏิสัมพันธระหวาง

มหาวิทยาลัยเนชั่น กับผูมาใชบริการดานการศึกษา 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

2.1  ควรทำการศึกษาซ้ำวาปญหาตางๆ ไดรับการปรับปรุงและแกไขใหดีข้ึนหรือไมและควรศึกษาถึงปจจัย

อื่นท่ีมีผลตอทัศนคติของนิสิตเกี่ยวกับความผูกพันตอสถาบัน 

2.2  ควรทำการศึกษาวามีปจจัยใดที่จะกระตุนใหนิสิตที่ไดสำเร็จการศึกษาไปแลวมีความรูสึกอยากกลับ

มารวมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 

2.3  ควรทำการศึกษาความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรีในรุนหรือกลุมทุนอื่นๆ เพื่อใหไดขอมูลท่ีกวางข้ึน 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยการใชสมาธิบำบัด SKT ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  

ท่ีควบคุมไมไดและมีความเครียดรวมดวยท่ีมารักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานศรีหมวดเกลา 

ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 

Effectiveness of the SKT Meditation Therapy Program In patients with uncontrolled 
hypertension in Ban Sri Moudklao health promoting hospitals, Chompoo Sub district, 
Mueang District, Lampang Province 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพโดยใชสมาธิบำบัด SKT 

ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศรี

หมวดเกลา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เปนการศึกษากึ่งทดลองแบบกลุมเดียววัดซ้ำ กลุมตัวอยางคือกลุมผูปวย           

โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได และมีภาวะเครียดรวมดวย อายุ 60-80 ป จำนวน 

30 ราย โดยไดมาจากการสุมแบบเจาะจงและมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกำหนดไว กลุมตัวอยางไดรับการประเมินคา

ความดันโลหิต ประเมินความเครียดดวยดวย Stress test ของกรมสุขภาพจิต กอนและหลังการทดลองทำกิจกรรม

ตามโปรแกรมสมาธิบำบัดSKT ทุกวันเปนเวลา 3 สัปดาหวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ีและคะแนนเฉลี่ย 

และ เปรียบเทียบระดับความดันโลหิต และความเครียดดวยกอนและหลังเขารวมโปรแกรม โดยใชทางสถิติ Paired 

sample t-test  
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  ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 20.00 เพศหญิงรอยละ 80.00 อายุระหวาง 60-80 ป 

มีการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 93.33 ผลของการใชโปรแกรมสมาธิบำบัดSKT ทำใหคาเฉลี่ยความดันโลหิต

คาบนกอนและหลังการทดลองลดลง (กอนx�=146.27,SD=5.520 และ หลังx�=123.50,SD=4.636) คาเฉลี่ย           

ความดันโลหิตคาลางกอนและหลังการทดลองลดลง(กอนx�=91.26,SD=4.802 และ หลัง x�=74.50,SD=3.569) 

และคาเฉลี่ยความเครียด กอนและหลังการทดลองลดลง (กอนx�=1.62,SD=.383 และ หลัง x�=1.04,SD=.272) 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความดันโลหิต และคาเฉลี่ยความเครียด กอนและหลังเขารวมโปรแกรม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ p < 0.001 และ p < 0.05 ตามลำดับ ดังนั้นโปรแกรมการสรางเสริม

สุขภาพดวยการใชสมาธิบำบัด SKT มีผลในการจัดการความเครียดและสามารถลดระดับความดันโลหิตใหอยู           

ในเกณฑท่ีปกติได  

 

คำสำคัญ : โปรแกรมสงเสรมิสุขภาพ, สมาธิบำบัด SKT, ความดันโลหิตสงู 

 

Abstract 
 The aims of this study were to investigate the effects of health promotion program 
through the Meditation SKT in patient who cannot control blood pressure levels and had 
stressful state in Ban Sri-moudklao health promoting hospital, Chompoo sub district, 
Muang district, Lampang province. This quasi experimental research used one group pre-post 
test design. The studied samples was composed of 30 subjects chosen from the hypertension 
groups through purposive sampling as well as the verification against the eligibility criteria. 
The sample engaged in 3-week health promotion program activities on everyday. Data 
collection were recording form: demographic data, blood pressure and stress test. The 
descriptive and Paired sample t-test were used to analyze the data before and after participating 
Health Promotion Program. 
 The results of the health promotion program through the Meditation SKT showed 
that the sample was 20.00% male, 80.00% female, aged 60-80 years, 93.33% primary 
education. The mean scores of upper blood pressure after the experiment decreased (before 
x�= 146.27, SD = 5.520 and after x�= 123.50, SD = 4.636) mean scores of lower blood 
pressure after experiment decreased (before x�= 91.26, SD = 4.802 and after x�= 74.50, SD = 3.569) 
and mean scores of stress after the experiment decreased (before x�= 1.62, SD = .383 and 
after x� = 1.04, SD = .272). The comparison of the mean scores of blood pressure 
measurements and stress test of sample groups before and after the participation in health 
promotion program differed statistically significantly at p <0.001 and p <0.05, respectively. 
health promotion program through the Meditation SKT has resulted in stress management 
and can lower blood pressure to normal levels. 
 
Key Words : Health Promotion Program, Meditation SKT, Hypertension 
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บทนำ 
  โรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกวา โรควิถีชีวิต ไดแพรระบาดและ เปนปญหาสุขภาพท่ีสำคัญมีแนวโนม 

รุนแรงมากข้ึน หากไมสามารถสกัดกั้นหรือหยุดย้ังปญหาไดจะทำใหเกิดการ เจ็บปวยพิการ เสียชีวิต มีภาระ มีภาระ

คาใชจายทางดานสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอยางมหาศาล (แผนยุทธศาสตรสุขภาพวิถีชีวิตไทย 

พ.ศ. 2554-2563) ประชากรท่ัวโลกท่ีเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงถึง 7.5 ลานคนและมีผูปวยโรคความดันโลหิต

สูงเกือบ 1 พันลานคน ท่ัวโลกคาดวาในป 2568 ความชุกของผูปวยจะเพิ่มข้ึนเปน 1.56 พันลานคน สำหรับสถานการณ            

ในประเทศไทยโรคความดันโลหิตสูงยังคงเปนปญหาสุขภาพท่ีสำคัญเชนกันเห็นไดความชุกของโรคความดันโลหิตสูง          

ในประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป เพิ่มข้ึนจาก 10 ลานคนในป 2552 เปน 13 ลานคน ในป 2557 และเกือบคร่ึงหนึ่ง           

ไมทราบวาตนเองปวยดวยโรคนี้ จำนวนผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากเกือบ 4 ลานคนในป 2556           

เปนเกือบ 6 ลานคนในป 2561 จำนวนผูเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชน เดียวกับจำนวนผูปวย

จาก 5,186 คนในป 2556 เปน 8,525 คน ในป 2560 ป 2557 มีการประเมินคาใชจายในการรักษาพยาบาลพบวา

ประเทศไทยตองเสียคาใชจายในการรักษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 80,000 ลานบาท  ตอป ตอจำนวน ผูปวย

ประมาณการ 10 ลานคน โรคความดันโลหิตสูงถือเปน “ฆาตกรเงียบ” เนื่องจากไมมีอาการแสดงจนทำใหหลายคนตอง

เสียชีวิตจากโรคนี้ และในบางคร้ังผูปวยมักไปตรวจพบท่ีโรงพยาบาลจากการมารักษาโรคอื่นๆ ซึ่งหากมีภาวะความดัน

โลหิตสูงเปนระยะเวลานานแลวไมไดรับการรักษาจะแสดงอาการปวดศีรษะ ใจสั่น ตาพรามัว ออนเพลีย วิงเวียน สับสน 

หายใจลำบาก หัวใจเตนผิดปกติหากมีภาวะความดันโลหิตสูงแลวไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดเปน

เวลานานจะสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนท่ีสำคัญ ไดแก หลอดเลือดแดงในตาเสื่อม อาจทำใหมีเลือดออกท่ีจอตา ทำให

ประสาทตาเสื่อม ตามัว หรือตาบอดได โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากหัวใจทำงานหนักข้ึนทำใหผนังหัวใจหนาตัวและถา

ไมไดรับการรักษาจะทำใหเกิดหัวใจโตและหัวใจวายในท่ีสุด โรคหลอดเลือดสมองเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ ตัน 

หรือแตก ทำใหเปนอัมพฤกษ อัมพาต โรคไตเร้ือรังเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไตไมเพียงพอทำใหเกิดไตวายไดอาจรุนแรงถึง

ข้ันทำใหเสียชีวิตไดโรคความดันโลหิตสูง มีสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ไดแก การรับประทาน

อาหารท่ีมีปริมาณโซเดียมสูง การขาดออกกำลังกาย การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ การมีภาวะอวน การสูบบุหร่ี 

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การมีภาวะเครียดสะสม ประกอบกับอายุท่ีมากข้ึนรวมถึงการมีพอแมหรือญาติพี่นองสาย

ตรงเปนโรคความดันโลหิตสูงปจจัยเหลานี้ลวนสงผลใหมีโอกาสตอการเกิดโรคนี้มากข้ึน (สำนักงานสารนิเทศ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2562) ความเครียดเปนเร่ืองของจิตใจ เมื่อเกิดความเครียดรางกายจะหลั่งฮอรโมนคอทิซอล 

(Cortisol) และอะดรินาลีน (Adrenaline) ทำใหหัวใจเตนเร็วข้ึนเลือดสูบฉีดมากข้ึนผนังหลอดเลือดหดเกร็งข้ึนทำให

เกิดความดันเลือดสูงข้ึนในชวงท่ีเกิดความเครียด หากมีภาวะเครียดอยางตอเนื่องก็จะเกิดผลเสียตอรางกายได

(โรงพยาบาลพญาไท,2560) โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคท่ีไมติดตอเร้ือรังท่ีมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน ตองรักษาตลอด

ชีวิต จากผลกระทบดังกลาวสำนักนโยบายและยุทธศาสตร (2553) จึงไดกำหนดแนวทางในการลดปญหาโรควิถีชีวิตท่ี

สำคัญของคนไทยซึ่ง โรคความดันโลหิตสูงเปนหนึ่งใน 5 โรคท่ีถูกกำหนดไวใน แผนยุทธศาสตรสุขภาพวิถีชีวิตไทย   

พ.ศ. 2554-2563 ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เพื่อใชเปนกรอบชี้ทิศทางการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติการอยาง

บูรณาการเปนเอกภาพทุกระดับ ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมเปนวิถีชีวิตท่ีลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซอน ลดการ

พิการ ลดการตาย และลดภาระคาใชจายท้ังระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ใหกาวสูวิถีชีวิตพอเพียง 

สุขภาพพอเพียง และสังคมสุขภาวะ  
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานศรีหมวดเกลาจึงไดดำเนินการศึกษานำรองในประชาชนกลุมเสี่ยงตอ

โรคความดันโลหิตสูง ในพื้นท่ีหมูบานหนองยางจำนวน 30 คนโดยการสัมภาษณ แบบแผนการดำเนินชีวิต และ

ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง พบวาประชาชนกลุมดังกลาวมีพฤติกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความดันโลหิตสูง

ไดแก การรับประทานอาหารท่ีมีสวนประกอบของโซเดียมมาก เชน ผงชูรส อาหารรสเค็ม ไมไดออกกำลังกายหรือ

ออกกำลังกายไมเพียงพอ รวมท้ังมีภาวะเครียดท่ีสะสม และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับความรูเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง

พบวาสวนใหญไมทราบเกี่ยวกับลักษณะของความเสี่ยง ความรุนแรงและภาวะแทรกซอน เคยไดยินเพียงการหกลม

จะทำใหเปนอัมพาต ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีไมเพียงพอท่ีนำไปสูการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม รวมท้ังมีความเขาใจท่ี

คลาดเคลื่อนวาการลดความเค็มของอาหารทำโดยการเติมน้ำ น้ำตาล หรือผงชูรส แลวรับประทานจนหมดเปน

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการควบคุมอาหารเพื่อลดความดันโลหิต  

  จากขอมูลท่ีไดทำใหบุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรท่ีฝกปฏิบัติงานในพื้นท่ีรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานศรีหมวดเกลา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปองกันผลกระทบท่ีเกิด

จากโรคความดันโลหิตสูง จึงไดนำเทคนิคสมาธิบำบัด SKT ซึ่งพัฒนาโดย สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี (2522) 

มาสรางโปรแกรมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมสามารถควบคุมระดับความดัน

โลหิตได เพื่อใหผูปวยกลุมดังกลาวใหมีความรู และทักษะในการทำสมาธิบำบัด SKT สามารถนำไปปฏิบัติไดอยาง

ตอเนื่องลดซึ่งจะสงผลตอการลดลงของความเครียด และสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตของผูปวยได 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยการใชสมาธิบำบัด SKT ดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบคา Stress test กอนและหลังของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไมไดท่ีเขารวม

โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยการใชสมาธิบำบัด SKT 

2. เพื่อเปรียบเทียบคา คาความดันโลหิตกอนและหลังของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไมไดท่ีเขา

รวมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยการใชสมาธิบำบัด SKT 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group 

pretest-Posttest) เพื่อศึกษาผลของการทดลองใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพดวยสมาธิบำบัด SKT ระยะเวลา

ดำเนินการต้ังแตเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูปวยท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึน ในหมูบานหนองยาง ตำบลชมพู 

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงต้ังแต 140/90 มิลลิเมตรปรอท

ข้ึนไป และมีปญหาดานความเครียดรวมดวยจำนวน 112 คน 
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กลุมตัวอยางคือผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมสามารถควบคุมไดและมีปญหาความเครียดรวมดวย โดย

คณะวิจัยประเมินความเครียดซ้ำดวยแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แลว

ดำเนินการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย จำนวน 30 คนในผูปวยท่ีมีคุณสมบัติดังนี้  

1. อายุต้ังแต 60 ป ข้ึนไป 

2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมสามารถควบคุมได และไมเปนโรคเบาหวาน 

3. ผลการประเมินความเครียดอยูในระดับระดับปานกลาง ถึงระดับมากท่ีสุด 

4. สมัครใจเขารวมโครงการวิจัยตามกำหนดเวลา 4 สัปดาห 

5. เปนบุคคลท่ีสามารถสื่อสารได  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก  

โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยการใชสมาธิบำบัด SKT ซึ่งคณะผูวิจัยไดนำโปรแกรมสมาธิบำบัด SKT 

ของ รองศาสตราจารย ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี มาใชรวมกับการอบรมใหความรูในเร่ือง 3อ 2ส            

โดยมุงเนนใหกิจกรรมในการวิจัยสอดคลองกับวิถีความเปนอยูของกลุมตัวอยางใหมากท่ีสุด 

ข้ันเตรียมการประกอบดวย 

การประชุมรวมระหวางบุคลากร ประธาน อสม. และนิสิตท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ ในรพ.สต บานศรีหมวดเกลา 

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่ออธิบายวัตถุประสงคการวิจัย การติดตามผูปวยและขอใชเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามโปรแกรม และการเก็บรวบรวมขอมูล ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกลา รวมท้ัง

การกำหนดบทบาทหนาท่ี และการนัดหมายเพื่อสรางมาตรฐานของวิจัย(Standardization) ในอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน ท่ีเปนผูชวยนักวิจัยกอนเร่ิมดำเนินการวิจัย 1 สัปดาห  

ข้ันดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การตรวจวัดคาความดันโลหิต ของกลุมตัวอยาง 

กิจกรรมท่ี 2 การประเมนิความเครียดดวย stress test ของกลุมตัวอยาง 

กิจกรรมท่ี 3 การใหความรูเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง การสอบถามความสามารถของกลุมตัวอยางในการ

จัดการเร่ืองอาหาร การออกกำลังกายเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต 

กิจกรรมท่ี 4 การสอบถามความสามารถในการจัดการความเครียดกลุมตัวอยาง การใหความรูเร่ือง

ความเครียด ประโยชนของสมาธิบำบัด SKT การสาธิตและฝกปฏิบัติ โดยใชสื่อวีดีทัศน และแผนผับสมาธิบำบัด 

SKT สำหรับทาการฝกสมาธิทีมวิจัยไดคัดเลือกมาใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีจำนวน 4 ทาประกอบดวยทา SKT1 SKT2 

SKT3 และSKT 7 ตามลำดับซึ่งเปนทาท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูสูงอายุมากท่ีสุด หลังจาก

การสาธิต คณะผูวิจัยใหผูปวยปฏิบัติดวยตนเอง 

สาระของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยการใชสมาธิบำบัด SKT1-3 และ SKT 7 

ทาท่ี 1 (SKT 1) นั่งผอนคลายประสานกายประสานจิต  

เปนการนั่งหรือนอนปฏิบัติสมาธิดวยการหายใจ ในทานั่ง ใหหงายฝามือท้ังสองขางวางบนหัวเขาในทานอน

ใหวางแขนหงายมือไวขางตัวหรือคว่ำฝามือไวท่ีหนาทองคอยๆหลับตาลงชาๆสูดลมหายใจเขาทางจมูกลึกๆ ชาๆ  
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นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ชาๆแลวเปาลมหายใจออกทางปากชาๆพรอมกับนับ 1-5 อีกคร้ัง ถือวาครบ 1 รอบ 

ทำซ้ำแบบนี้ท้ังหมด 30-40 รอบ แลวคอยลืมตาข้ึนชาๆใหปฏิบัติวันละ 3 รอบ กอนหรือหลังอาหาร 30 นาที 

ทาท่ี 2 (SKT 2) ยืนผอนคลาย ประสานกาย ประสานจิต 

ยืนตรงในทาท่ีสบายวางฝามือทาบท่ีหนาอกโดยวางมือซายทาบบนมือขวาคอยๆหลับตาลงชาๆสูดลม

หายใจเขาทางจมูกลึกๆชาๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ชาๆแลวเปาลมหายใจออกทางปากชาๆ พรอมกับนับ 1-5 

อีกคร้ัง ถือวาครบ 1 รอบ ทำซ้ำแบบนี้ท้ังหมด 120-150 รอบ แลวคอยลืมตาข้ึนชาๆปฏิบัติวันละ 3 รอบวิธีนี้เปน

การเพิ่มระยะเวลาการทำสมาธิใหนานข้ึนกวาทาท่ี 1 

ทาท่ี 3 (SKT 3) นั่งยึดเหยียดผอนคลาย ประสานกาย ประสานจิต 

นั่งบนพื้นราบในทาท่ีสบาย เหยียดขา เขาตึง หลังตรง เทาชิด คว่ำฝามือบนตนขาท้ัง 2 ขางคอยๆหลับตา

ลงชาๆสูดลมหายใจเขาทางจมูกลึกๆชาๆนับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ชาๆแลวเปาลมหายใจออกทางปากชาๆนับ 1-5 

อีกคร้ัง ทำแบบนี้ 3 รอบหายใจเขาลึกๆชาๆพรอมกับคอยๆโนมตัวไปขางหนาแขนตึงผลักฝามือท้ังสองขางไป

ดานหนาจนปลายมือจรดนิ้วเทาหยุดหายใจชั่วครูหายใจออกชาๆพรอมกับคอยๆดึงตัวและแขน เอนไปขางหลังให

ไดมากท่ีสุดคางไวสักครูนับเปน 1 รอบ ทำซ้ำกัน 30 รอบ แลวคอยๆลืมตาข้ึน 

ทาท่ี 4 (SKT 7) เทคนิคสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง 

ยืนตัวตรงแยกเทาท้ังสองขางพอประมาณ คอยๆหลับตาลงชาๆสูดลมหายใจเขาทางจมูกลึกๆชาๆนับ 1-5 

กลั้นหายใจนับ 1-3 ชาๆ แลวเปาลมหายใจออกทางปากชาๆนับ 1-5 อีกคร้ัง ทำแบบนี้ 5 รอบ คอยๆยกมือ                 

แขน ขอศอกท้ังสองขางอยูระดับเอวหันฝามือท้ังสองขางเขาหากัน ขยับฝามือเขาหากันชาๆนับ 1-3 และขยับมือ

ออกชาๆนับ 1-3 ทำท้ังหมด 36-40 รอบแลวยืนอยูในทาเดิม หายใจเขาลึกๆ นับ 1-5 คอยๆยกมือข้ึนเหนือศีรษะ

คลายกับกำลังประคองหรืออุมแจกันใบใหญแลวคอยๆยกมือลงในทาประคองแจกันเชนกัน นับเปน 1 รอบ             

ทำท้ังหมด 36-40 รอบ แลวยืนอยูในทาเดิม 

  กิจกรรมท่ี 5 เนื่องจากขณะทำวิจัยอยูในชวงของการเร่ิมระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด 19) ระยะท่ี 1 

ผูวิจัยไดขอใหผูปวย ปฏิบัติตามโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพดวยสมาธิบำบัด SKT ท่ีไดรับการอบรมมาท่ีบาน โดยทีม

วิจัยเขาไปติดตามเย่ียมบานกลุมตัวอยางท้ัง 30 คน เพื่อชี้แจงขอสงสัยและใหกำลังใจในการปฏิบัติตามโปรแกรม

สรางเสริมสุขภาพสมาธิบำบัด SKT แลวตรวจสอบการลงบันทึกในแบบบันทึกของกลุมตัวอยางทุกคน เปนประจำ

ทุกวันเปนเวลา 3 สัปดาห 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

1) เคร่ืองวัดความดันโลหิต  

2) แบบประเมิน Stress test กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการแปลผลความเครียดดังนี้  

      คะแนน    คาเฉลี่ย  ระดับความเครียด  

ผลการประเมิน    0-4  หรือ  0.00-0.75  นอย 

ผลการประเมิน    5-7  หรือ 0.76-1.40  ปานกลาง 

ผลการประเมิน    8-9  หรือ  1.41-2.25  มาก 

ผลการประเมิน  10-15  หรือ  2.26-3.00  มากท่ีสุด 
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3) แบบบันทึกผลการใชโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพสมาธิบำบัด SKT ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพครอบครัว พฤติกรรมการสูบบุหร่ี พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง โดยดำเนินการเปน

ข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันเตรียมการไดแก การเตรียมชุมชน การวางแผนการดำเนินงาน การประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เชน กลุมเปาหมาย ผูนำชุมชน งบประมาณ สถานท่ีดำเนนิการ สื่อตางๆ และการประชาสัมพันธ 

2. ข้ันดำเนินการ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพดวยสมาธิบำบัด SKT ดังนี้ 

2.1 การประเมินภาวะเครียดกอนและหลังใชโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพดวยสมาธิบำบัด SKT 

2.2 การวัดความดันโลหิตกอนและหลังใชโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพดวยสมาธิบำบัด SKT 

2.3 การใชโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพดวยสมาธิบำบัด SKT ในกลุมตัวอยางจำนวน 30 คนโดย

กลุมตัวอยางทำสมาธิบำบัด SKT ท้ัง 4 ทา ทุกวันเปนเวลา 3 สัปดาห 

2.4 การติดตามเย่ียมบานกลุมตัวอยางท้ัง 30 คนจำนวน 2 คร้ังในสัปดาหท่ี 1 และสัปดาหท่ี 3 

ของการวิจัย หลังเขารวมโปรแกรม เพื่อชี้แจงขอสงสัยและใหกำลังใจในการปฏิบัติตามโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ

สมาธิบำบัด SKT ไดอยางถูกตองและตอเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินการวิจัย 

จริยธรรมการวิจัย 

 ผูศึกษาเคารพสิทธิของผูเขารวมศึกษา โดยดำเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีสมัครใจตอบคำถามใน

การศึกษาคร้ังนี้ มีการอธิบายวัตถุประสงคกอนการสัมภาษณจนเปนท่ีเขาใจ ขอมูลท่ีไดจะเก็บเปนความลับ ไมนำไป

เปดเผยเปนรายบุคคล และกลุมตัวอยางมีสิทธิท่ีจะไมตอบคำถามหรือออกจากการศึกษาไดตลอดเวลา 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

แสดงคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังเขารวมโปรแกรม

โดยใชสถิติ Paired t-test 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไป 

 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 80 อายุ 71-80 ป รอยละ 56.67 นับถือศาสนาพุทธ 

รอยละ 93.33 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 93.33 สวนใหญมีอาชีพอ่ืนๆไมไดระบุ รอยละ 46.67        

ไมสูบบุหร่ี รอยละ 86.67 และไมด่ืมแอลกอฮอล รอยละ 93.33 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความเครียด และระดับความดันโลหิตกอนและหลังใชโปรแกรมการสรางเสริม

สุขภาพดวยสมาธิบำบัด SKT 
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ตาราง 1 จำนวน คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความเครียดของกลุมตัวอยาง  

 

อาการหรือความรูสึกที่เกิดข้ึน

ในระยะ2-4สัปดาห 

จำนวน/รอยละของอาการของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 

กอนเขารวมโปรแกรม หลังเขารวมโปรแกรม 

n mean S.D ระดับ

ความเครียด 

n mean S.D ระดับ

ความเครียด 

1. มีปญหาการนอน 30 2.27 0.69 มากท่ีสุด 30 1.43 0.77 มาก 

2. มีสมาธินอยลง 30 1.67 0.76 มาก 30 0.80 0.71 ปานกลาง 

3. หงุดหงิด/กระวนกระวาย/

วาวุนใจ 

30 1.43 0.63 มาก 30 1.13 0.57 ปานกลาง 

4. รูสึกเบ่ือเซ็ง 30 1.37 0.49 ปานกลาง 30 1.30 0.47 ปานกลาง 

4. ไมอยากพบปะผูคน 30 1.37 0.67 ปานกลาง 30 0.87 0.78 ปานกลาง 

 จากตาราง 1 พบวาผลการประเมินความเครียดรายขอกอนเขารวมโปรแกรมกลุมตัวอยางสวนใหญ            

มีปญหาการนอนในระดับมากท่ีสุด(x�=2.27) มีสมาธินอยลง มีอาการหงุดหงิด/กระวนกระวาย/วาวุนใจ อยูในระดับมาก 

(x�=1.67, x�=1.43)ตามลำดับ สำหรับอาการรูสึกเบ่ือเซ็ง ไมอยากพบปะผูคน อยูในระดับปานกลาง (x�=1.37) และ

หลังจากเขารวมโปรแกรมแลวพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีมีปญหาการนอนลดลงอยูในระดับมาก (x�=1.43) 

ปญหารูสึกเบ่ือเซ็ง อาการหงุดหงิด/กระวนกระวาย/วาวุนใจ มีปญหาการนอน ไมอยากพบปะผูคน และมีสมาธิ

นอยลง ลดลงอยูในระดับปานกลาง (x�=1.30, x�=1.13, x�=0.87, x�=0.80) ตามลำดับ 

 

ตาราง 2 คาเฉลี่ย ความเครียดกอนและหลังใชโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยสมาธิบำบัดSKT 

ชวงเวลา ตัวแปร n mean S.D. แปลผลคาเฉลี่ย 

กอนทดลอง คาความเครียดกอนเขารวมโปรแกรม 30 1.62 .383 มาก 

หลังทดลอง คาความเครียดหลังเขารวมโปรแกรม 30 1.04 .272 ปานกลาง 

จากตาราง 2 พบวาคาเฉลี่ยความเครียดของกลุมตัวอยางกอนใชโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยสมาธิ

บำบัด SKT อยูในระดับมาก (x�=1.43,S.D.=.383) และคาเฉลี่ยความเครียดหลังใชโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ

ดวยสมาธิบำบัดSKTอยูในระดับปานกลาง (x�=1.04,S.D.=.272) 

 

ตาราง 3 คาเฉลี่ยความดันโลหิต กอนและหลังใชโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยสมาธิบำบัดSKT 

ชวงเวลา ตัวแปร n mean S.D. 

กอนทดลอง คาความดันโลหิตคาบนกอนเขารวมโปรแกรม 30 146.27 5.520 

หลังทดลอง คาความดันโลหิตคาบนหลังเขารวมโปรแกรม 30 123.50 4.636 

กอนทดลอง คาความดันโลหิตคาลางกอนเขารวมโปรแกรม 30 91.26 4.802 

หลังทดลอง คาความดันโลหิตคาลางหลังเขารวมโปรแกรม 30 74.50 3.569 
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 จากตาราง 3 พบวาคาเฉลี่ยความดันโลหิตคาบน และคาลาง ของกลุมตัวอยางกอนใชโปรแกรมการสราง

เสริมสุขภาพดวยสมาธิบำบัดSKT อยูในภาวะความดันโลหิตสูงระดับท่ี1(คาเฉลี่ยคาบน x�=146.27,S.D.=5.520, 

คาเฉลี่ยคาลาง x�=91.26,S.D.=4.802) หลังใชโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยสมาธิบำบัดSKT คาเฉลี่ยความ

ดันโลหิตคาบน และคาลาง อยูในภาวะความดันโลหิตปกติ(คาเฉลี่ยคาบน x�=123.50,S.D.=4.636, คาเฉลี่ยคาลาง

x� =74.50,S.D.=3.569)  

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบระดับความเครียด และระดับความดันโลหิตกอนและหลังใชโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ

ดวยสมาธิบำบัด SKT 

 n mean S.D. df t P 

ระดับความเครียดกอนเขาโปรแกรม 30 1.62 .382 4 3.358 .028** 

ระดับความเครียดหลังเขาโปรแกรม 30 1.10 .272 

คาความดันโลหิตคาบนกอนเขาโปรแกรม 30 146.27 5.520 29 24.241 .000*** 

คาความดันโลหิตคาบนหลังเขาโปรแกรม 30 123.50 4.636 

คาความดันโลหิตคาลางกอนเขาโปรแกรม 30 91.26 4.802 29 19.808 .000*** 

คาความดันโลหิตคาลางหลังเขาโปรแกรม 30 74.50 3.569 

หมายเหตุ: **มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ***มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.001  

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาคร้ังนี้ พบวาระดับความเครียด และคาความดันโลหิตของกลุมตัวอยางภายหลังการเขารวม

โปรแกรมสมาธิบำบัด SKT เปนเวลา 3 สัปดาห ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.05 และ .001) กอนเขารวม

โปรแกรม กลุมตัวอยางมีระดับความเครียดเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x�=1.62) กรมสุขภาพจิต (2563) กลาววา

เครียดระดับสูง เปนความเครียดท่ีเกิดจากเหตุการณรุนแรงหากปรับตัวไมได จะทําใหเกิดความผิดปกติตามมาทาง

รางกาย อารมณ ความคิด และพฤติกรรม เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง อารมณฉุนเฉียวงาย หงุดหงิด พฤติกรรมการ

นอนและการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป จนมีผลตอการดําเนินชีวิต หากความเครียดมากๆสะสมเปนเวลานาน

อาจจะกอใหเกิดโรคได คณะผูวิจัยจึงไดนำเทคนิคการทำสมาธิบำบัด SKT จำนวน 4 ทามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ 

จากการติดตามผลการปฏิบัติสมาธิบำบัดในชวง 1 สัปดาหแรกหลังเขารวมโครงการ พบวากลุมตัวอยางยังมีความ

เขาใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การรับประทานอาหาร และการทำสมาธิบำบัด SKT สวนผูดูแล

พบวาสวนใหญไมเขาใจ วัตถุประสงคของทำสมาธิบำบัด SKT และไมทราบวิธีในการชวยเหลือท่ีถูกตอง คณะผูวิจัย

จึงไดชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชนของการทำสมาธิบำบัด SKT เพิ่มเติมพรอมท้ังขอใหผูดูแลชวยกระตุนกลุม

ตัวอยางในการทำสมาธิบำบัด อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งผลการติดตามเย่ียมบานคร้ังท่ี 2 พบวากลุมตัวอยาง

สามารถทำสมาธิบำบัด SKT ไดดีมากข้ึน ซึ่งนาจะเปนผลมาจากการท่ีไดรับการสนับสนุนดูแลชวยเหลือจากผูดูแล

รวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบาน นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังไดรับกำลังใจ และรูสึกมีความมั่นใจในการดูแล

ตัวเองเพิ่มข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของจารุวรรณ ไตรทิพยสมบัติ. (2561) เร่ืองการติดตามผลของโปรแกรม         
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สุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมตอการควบคุมระดับความดัน

โลหิต จากการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตของกลุมตัวอยางรอยละ 86.7 สามารถควบคุม ใหอยูในระดับ

ปกติได หลังเขารวมกิจกรรมครบ 7 เดือน และสอดคลองกับการศึกษาของศรีวรรณ ทาวงศมา และคณะ (2561)                

เร่ือง การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสงูอายุชาวไทยภูเขาเผากะเหร่ียงกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดยชุมชน 

อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง พบวา ความสัมพันธระหวางการ สนับสนุนทางสังคมเพื่อสรางพฤติกรรมการสรางเสริม

สุขภาพ กับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ของผูสูงอายุมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมี นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.001 (p<.001, r =.642) แสดงวาโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพดวยการใชสมาธิบำบัด SKT ในผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีควบคุมไมไดและมีความเครียดรวมดวย มีประสิทธิผลในการลดระดับความดันโลหิตใหอยูในเกณฑท่ีปกติได  
 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีนำผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไปเผยแพรในชุมชนดวยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงและมีความเครียดรวมดวยในพื้นท่ีใกลเคียง พรอมท้ัง สนับสนุนใหกลุมตัวอยางและครอบครัว

ท่ีประสบความสำเร็จจากการใชสมาธิบำบัด รวมกับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ใหทำกิจกรรมตอเนื่องตอไป 
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หองเรียนออนไลน : การจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิด (Thinking skills) วิถีใหมของผูเรียนยุค 

COVID19 

 

Online classroom : Instructional Design Focus on Thinking skills: The New Normal in 
COVID 19 era 
 

ผูวิจัย   นันทภัทร  เฉลียวศักด์ิ 

 

บทคัดยอ 

การแพรระบาดของ COVID19 ทำใหเปนยุควิถีใหมของการศึกษา กลาวคือสถาบันการศึกษาทุกระดับตอง

ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาใหเปนรูปแบบออนไลน100 เปอรเซน เพื ่อใหระบบการจัดศึกษาไมหยุดชะงัก 

โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)                 

ที่สามารถเชื่อมโยงโลกออนไลน เพื่อใหเกิดการเรียนรู ไดทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสรางบัณฑิตรุนใหมที ่มีทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง เพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนนั ้นจัดวาเปนสิ่งใหมที่ตองปรับตัว เรียนรูทั้งผูสอนและผูเร ียน           

ท่ีสำคัญผูสอนตองมีองคความรูในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางสิ่งแวดลอมท่ีสนับสนุนใหผูเรียนไดมี

โอกาสแสดงบทบาท Active learner ใชปรัชญาการเรียนรูแบบ Constructivism และเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนเสมือน

เพื่อนทางปญญา สนับสนุนใหผูเรียน เรียนรูผานกระบวนการคิดอยางลุมลึก มีสมรรถนะทักษะการคิดแกปญหาท่ี

ซ ับซ อน (Complex problem solving) ซึ ่งร ูปแบบการจ ัดการเร ียนการสอนที ่เหมาะสมสำหรับการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีผูเขียนไดนำมาใช คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Project based learning ท้ังนี้ไดมีการ

กระตุนความคิด ดวยการออกแบบโครงการ กระตุนดวยคำถาม เพื่อใหเกิดการสืบคน หาวิธี หาคำตอบ และให

แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ และเมื่อไดคำตอบ ก็จะนำมานำเสนอ แชรประสบการณ มีการ

วิพากษ เสนอแนะ ทั้งจากสมาชิกในหองเรียนใหญ และอาจารยที่ปรึกษากลุมและนอกกลุม เกิดเปนองคความรู 

สะสม ตอยอด สรางสรรคผลงาน เกิดเปนความรู ท่ีคงอยู และพรอมท่ีจะถูกนำมาประยุกตตอยอดตอไปได 

 

คำสำคัญ : หองเรียนออนไลน, การจัดการเรียนรู, กระบวนการคิด 

 

Abstract  
 The coronavirus disease 2019 (COVID19) pandemic cause the educational to become 
the new normal. Online classroom has become a solution to uninterrupted. Especially higher 
education or undergraduate study aim to be The Digital University due to establish or 
enhancing teaching learning at the same time dismantling borders. There for to improve          
The 21st century skills and complex problem solving. 
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 According to constructivism concept and digital technology are already successfully 
in develop the thinking skills. Currently the very role of the student in the educational process 
has undergone significant changes: as an active learner. For the purpose of this article, the 
author used the project-based learning approach to classroom teaching and learning, that is 
designed to engage students in investigation of authentic problems. In project-based learning 
design that affect motivation and though. Motivational questions are often studied in isolation 
from questions of thinking and learning. The important goals of schooling is to foster the 
development of students’ mind by engaging them in sophisticated and deep understanding 
with complex problem solving skills. 
 
Key Word : online classroom, instructional design, thinking skills 
 

บทนำ 

 ในยุคปจจุบันท่ีเรียกกันวาสังคมกมหนา หรือสังคมดิจิทัล (digital) โลกแหงโซเชียล (social) เปนประเด็น

รอนท่ีหลายคนต้ังขอสังเกตวา จะชี้นำคนในสังคมตอไปอยางไร หรือจะดำรงตนใหปลอดภัยในยุคท่ีโลกไรพรมแดนนี้

อยางไร ก็เกิดการแพรระบาดของโรค COVID19 เกิดขึ ้น ซึ ่งในมาตรการเพื ่อควบคุมการแพรระบาดของเชื้อ              

SAR-CoV2 คือการเวนระยะหางทางสังคม (social distancing) หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการดังกลาว 

กระทบตอการดำเนินชีวิตหลายภาคสวน สำหรับสถานศึกษาในแตละระดับชั้น พิจารณาการปด-เปดเทอมกันหลาย

ตอหลายคร้ัง และเพื่อไมใหมีการหยุดชะงักทางการศึกษา สถาบันการศึกษาจึงมีประกาศมาตรการการจัดการศึกษา

แบบออนไลนข้ึน 

 ยุคแหงการเรียนออนไลน หองเรียนออนไลน การสอบหรือการวัดประเมินผลออนไลน ก็กลายเปนบรรทัด

ฐานใหม (New Normal) ของการศึกษาในยุคสังคมฐานความรู ระบบการศึกษาปจจุบันนี้มีความจำเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองทำใหผูเรียนมีความสามารถในการทาทายขอเท็จจริงที่ไดรับ แสวงหาในสิ่งที่ยังไมรู จับประเด็นปญหาได 

สามารถมองภาพรวมและบูรณาการสูการปฏิบัติได มีความสามารถ สรางสรรค สรางนวัตกรรมได มีทักษะการ

ทำงานเปนทีมและเปนผูเรียนเชิงรุก (active learner) เพราะความสามารถเหลานี้ ลวนมีความจำเปนและสำคัญใน

การดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ทักษะหลักท่ีสำคัญท่ีเหมาะกับยุคปจจุบัน คือ ทักษะการคิด (thinking skills) เพราะ

หากผูเรียนมีทักษะการคิดในระดับที่สูง ผูเรียนจะสามารถสรางความรูโดยผานการรวบรวมและลำดับขอมูลบูรณา

การเขากับทักษะการคนควา การใชวิจารณญาณ และการแกปญหา และเรียนรูดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถสื่อสารความรู เพื่อใชอธิบายประเด็นที่เกี่ยวของ และแกปญหาที่จะเกิดขึ้นใน บริบทของชีวิตจริงได 

(ทิพยวัลย, 2556) การสอนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด มี 2 วิธี คือ การใชโปรแกรมสื่อการสอน แบบฝก

หรือ บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อมุงพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดใหผูเรียนโดยตรง และวิธีที่ 2 เปนการสอดแทรก

การ คิดโดยผานเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะกระบวนการคิด (ศยามน, 2559) 

 บทความนี้ผูเขียนมีจุดประสงคที่จะนำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนที่เนนพฒันา

กระบวนการคิดของผูเรียน (Thinking skills) โดยเสนอแนวคิด 1. O.R.E.O Online Learning 2. การออกแบบการ

เรียนรูตามแนวคิด หรือปรัชญาการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสต (Constructivism) โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

เปนเสมือนเพื่อนทางปญญา และสิ่งแวดลอมที่เสมือนจริง 3. การพัฒนาการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  
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4. กระบวนการรูคิดในการประมวลสารสนเทศ ของ คลอสมายเออร (Klausmeier, 1985) 5. นำเสนอตัวอยางการ

ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง ท่ีผูเขียนเปนผูรับผิดชอบรายวิชา และการประเมินผลการ

เรียนรูในการจดัการเรียนแบบออนไลน 

 

หองเรียนออนไลน 

 การเปลี่ยนจากหองเรียนจริงมาเปนหองเรียนเสมือนจริงบนแพลตฟอรมออนไลน (Virtual Classroom) 

สิ่งที่เกิดขึ้นแนนอนคือ ปฏิสัมพันธระหวางครู กับนิสิต (ผูเรียน) จะลดลง เกิดเปนสิ่งทาทายสำหรับครูผูสอนท่ี

จะตองทำใหผูเรียนตื่นตัวอยูกับบทเรียน หรือผูสอน ใหยาวนานตราบจนทายชั่วโมงใหได ขณะเดียวกันที่ครูตอง

ตอบโจทยการสอนท่ีมีการออกแบบท่ีดี ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถอำนวยความสะดวกและมีสภาพแวดลอม

ในการเรียนรูท่ีดี และตองเปนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูของผูเรียน 

 การจัดการเรียน on site ใหเปน Active Learning ก็ตองเรียกพลังจากครูผูสอนและพลังของผูเรียนมากโข 

พอควร และทาทายกันอยางมากแลว ยิ่งในระดับอุดมศึกษาที่บางรายวิชามีผูเรียนจำนวนมาก แตหากเวลานี้การ

จัดการเรียนการสอนท่ีเปนระบบ online แลวยังตองเปน Active learning ซึ่งตองเปน High Function Classroom 

ซึ่งหมายความถึง ตองมีประสิทธิภาพสูงทั้งกระบวนการ และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน จึงนับวาเปนสิ่งทาทาย

อยางท่ีสุดในยุคท่ีมีการระบาด COVID19 ระลอกนี้ 

 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ปญหาหนึ่งที่หลีกเลี ่ยงไมไดเลยก็คือความไมเชี ่ยวชาญในดาน

เทคนิคและเทคโนโลยี ทั้งของผูสอนและรวมถึงผูเรียน แมวาจะถูกเหมารวมวาเปนคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีก็

ตาม ปญหาที่เกิดขึ้นแทบทุกครั้งของการเปดหองเรียนออนไลน ก็คือ สัญญาอินเตอรเนตที่มักไมเสถียร ยิ่งหาก

ตองการใหมีการเปดกลองเพื่อไดแสดงตัวตนในการเขาเรียน ก็จะพบปญหา และหรือการท่ีตองคอยสอบถามการได

ยินเสียงของผูสอนหรือไม ตองคอยสอบถามกันเปนระยะ ๆ และที่ทำใหบรรยากาศแยลง ก็คือ ฟา ฝน เพราะการ

เรียนออนไลน หรือการเปดหองเรียนออนไลน ไมไดหมายรวมถึงการเรียนแบบ e-learning (ท่ีผูเรียนจะอิสระในการ

เรียนดวยบทเรียนเวลาใดก็ได) ดังนั้นการเรียนออนไลนคือการเรียนตามตารางเรียนปกติ เพียงแตไมไดเขามาเรียน

ในหองเรียน ดังนั้น ลมฟาอากาศ จึงเปนปจจัยที่เขามาเกี่ยวของอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะปจจุบันนี้ ลมฟา

อากาศ ก็จะดูวิปริตไป มีฝนตกทามกลางเดือนเมษายนท่ีเปนฤดูรอน หรือปจจัยท่ีท้ังผูสอนและผูเรียนควบคุมไมได 

คือการจายกระแสไฟฟา เพราะหากเกิดเหตุการณไมคาดฝน มีเหตุการณใหมีการดับไฟขึ้นในหมูบาน อำเภอ หรือ

จังหวัดใดๆ ณ เวลานั้น ก็หมายถึงผูเรียนก็ตองออฟไลนไปอยางไมสามารถแกไขไดเลย ในกรณีนี้ก็ยังสามารถผอน

คลายปญหาลงไดบางก็คือ ในขณะท่ีผูสอนยังสามารถดำเนินการสอนได ไมวาจะดวยระบบใด จะพบวาสามารถอัด

วิดิโอการสอนคลาสนั้นๆ ได แตหากตนเหตุของปญหาอยูที่ผูสอน คลาสนั้นๆ ก็มีอันตองเลื่อนไปในที่สุด แตละ

สถาบันการศึกษาจึงจำเปนท่ีตองพัฒนาครูผูสอนใหสามารถแกไข และหรือเตรียมพัฒนาสมรรถนะครูดานการสอน

และบริหารจัดการคลาสออนไลนกันอยางตอเนื่องเรื่อยมา ไมวาจะเปนการพัฒนาใหผูสอนพัฒนาบทเรียนใหเปน   

e-learning หรือ มีการอัดคลิปวิดิโอการสอนไว เผื่อใหผูเรียนไดเรียนเมื่อเวลามีปญหาติดขัดใดๆ ปราวีณยา (2561) 

ไดทำการศึกษาและนำเสนอสมรรถนะผูสอนออนไลน ไว 5 สมรรถนะ และ1 ใน 5 นั้นก็คือ “ความรูและทักษะทาง
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (5.1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นพื้นฐาน (3 ตัวบงชี้)  

(5.2) การใชระบบจัดการเรียนรูและเคร่ืองมือออนไลน (3 ตัวบงชี้)” 

 อลิสัน ยาง (Alison Yang, 2020) ไดเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู ออนไลน วาเปนความรวม

รับผิดชอบระหวาง ครูผูสอน (Teacher) ผูเรียน (Student) และผูปกครอง (Guardian) ตามหลัก O.R.E.O Online 

Learning ดังนี้ 

 

O.R.E.O Online Learning 

Objective Responsibility Expectation Organization 

Teacher : ผูสอน Student : ผูเรียน Guardian : ผูปกครอง 

- ครูผูสอนตองเขาใจ

วัตถุประสงคการเรียนรูและ

ผลลพัธการเรียนรูท่ีชัดเจน 

- ตองอธิบายสื่อสารใหผูเรียน

เขาใจวา ตองทำอะไร และเมื่อ

เรียนจบแลวผูเรียนสามารถทำ

อะไรได  

- ครูผูสอนตองประเมิน

สมรรถนะผูเรียน ไดอยาง

ครอบคลุม 

- ตองใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสม 

- ตองมั่นใจวาเขาใจวัตถุประสงค

รายวิชาอยางดี 

- เขาใจชัดเจนถึงบทบาทหรือ

งานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งตองทำ

อยางเต็มความสามารถ 

- ตองคอยประเมินติดตามงาน

และผลการเรียนรูของตัวเองให

เปนไปตามเกณฑ  

- คอยกำกับเวลา และงานท่ี

มอบหมายใหเปนไปตามกำหนด 

- บริหารจัดการเวลา สถานท่ี

และอุปกรณใหมีความพรอม 

- ชวยเหลือกำกับใหเขาเรียนตาม

ตาราง 

- คอยชวยกำกับดูงานหรือสิ่งท่ี

ตองทำใหเปนไปตามมาตรฐาน

สูงสุดและครบถวน  

- เปนกำลังใจและใหความ

ชวยเหลือตามความเหมาะสม 

 

 ในสังคมและสิ่งแวดลอมของการเรียนออนไลน การเรียนรูของผูเรียนมีความหลากหลายมากขึ้นโดยได

ขยายวงกวางไปสูการเรียนรูดวยตนเอง (self-learning) ผานการอานหนังสือตำราตาง ๆ ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่ง

ของการเรียนรูท่ีตอบสนองธรรมชาติและความตองการของผูเรียนไดมากข้ึน ผูเรียนสามารถเขาถึงความรูเหลานั้นได

ดวยตนเองตามความสนใจ อีกทั้งยังใชศักยภาพของตนเองในการเรียนรูและฝกฝนทักษะตาง ๆ ดวยตนเองผาน

วิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย ดวยเหตุท่ีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูสอนจึงตองรวมมือกับผูเรียนในการใช

สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลใหตอบสนองความตองการของผูเรียนและใหเหมาะสมกับผูเรียนมากท่ีสุด รูปแบบการเรียนรูท่ี

เปนไปตามความสนใจของผูเรียน และถูกควบคุมโดยผูเรียน เรียกการเรียนรูแบบนี้วาเปนการเรียนรูสวนบุคคล 

(personalized learning) ผูเรียนกาวผานจากการเรียนตามแผนการเรียนรูตามหลักสูตร มาเปนคนกำหนดแนว

ทางการเรียนรูและผลลัพธการเรียนรูดวยตนเอง (self-designed learning outcomes) (Corbin, H.,J.;Chandran, 

D.; Van Wingerden, C. and Baker-Sennett, J., 2019) 
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การออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด (Thinking skills) 

 องคประกอบท่ีจะชวยใหครูทำงานไดงายข้ึน คงตองเร่ิมจากการออกแบบการสอนโดยครูผูสอนตองเชี่ยวชาญ 

หรือมีองคความรู เร่ืองการออกแบบการสอน ทั้งนี้จุดมุ งหมายของผู สอนในฐานะเปนผู ใหความรู ควรจะให

ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาและประสบการณเรียนรูอื่น ๆ ของผูเรียน ซึ่งเปนสิ่งที่จะชวยใหผูเร ียน

สามารถเรียนรูไดอยางเต็มที ่ มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจ และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การสราง

สภาพแวดลอมการเรียนรูที่ดีเพื่อตอบสนองสมรรถนะการเรียนของผูเรียนใหไดมากที่สุด ในขณะเดียวกันผูสอน

จำเปนตองรูจัก ระมัดระวัง ควบคุมสภาพแวดลอมการเรียนรูนั้นเปนอยางดี (โอภาส, วสันต และอนุชิต, 2560)            

ซึ่งเมื่อกอนหนานี้ไดมีการปรับกระบวนทัศนของการออกแบบการสอน (Instructional design หรือ ID) จากออบเจคติวิสต 

(Objectivism) ท่ีบทบาทสำคัญอยูท่ีครูโดยครูผูสอนทำหนาท่ีจำแนกบทเรียน กำหนดวัตถุประสงค การเรียนรูเปน

หนวย ๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา มุงใหความสำคัญกับการมอบหรือการจัดองคความรู  (Body of knowledge) 

ใหแกผูเรียน แมจะมีความพยายามนำคอมพิวเตอรเขามาชวยสอนที่เรียกวา Computer Assisted Instruction: 

CAI แตก็ยังพบวา ผูเรียนเปนฝายรับอยางเฉ่ือยชา (Passive role) (สุมาลี, 2557)  

 เมื่อมาถึงยุคนี้ยุคท่ีตองตอบโจทยการศึกษาท่ีเปนลักษณะเฉพาะของผูเรียน และท่ีสำคัญผูเรียนตองต่ืนตัวอยู 

(Active) ผูสอนหรือครูก็ตองปรับและถือเอาโอกาสนั้นมาออกแบบการเรียนรูตามแนวคิด หรือปรัชญาการเรยีนรู

แบบคอนสตรัคติวิสต (Constructivism) โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเสมือนเพื่อนทางปญญา และสิ่งแวดลอม

ที่เสมือนจริง (สุมาลี, 2557) ที่ตองการใหผูเรียนไดมีการประยุกตเหตุการณในชีวิตซึ่งเปนความจริงที่ประสบอยู 

(Real life situation) หรือมีปฏิสัมพันธอยูในสิ่งแวดลอมนั้น ๆ เพราะในมุมมองของคายคอนสตรัคติวิสต เชื่อวา

การเรียนรู  (Learning) เปนสิ ่งที่สรางขึ ้นโดยผูเรียน จากการแปลความหมาย (Interpretation) และ การรับรู 

(Perception) เกี่ยวกับโลกภายนอก (External world) ดวยตนเอง ผานกระบวนการไตรตรอง อยางรอบคอบ ลุมลึก 

ซึ่งจุดนี้นี่เองที่ผูสอนจะตองเขามาเกี่ยวของ มีสวนชวย คัดกรอง เอื้ออำนวยและชี้แนะแนวทางใหผูเรียนไดคนพบ

ความรูตามแนวทางหรือจริตของผูเรียนแตละคน เพื่อใหบรรลุตามผลลัพธแตละรายวิชา หรือท่ีหลักสูตรกำหนดไว         

โดยคุณภาพของผูเรียนตรงตามท่ีหลักสูตรมุงหวังคือ ทักษะการคิดแกปญหาท่ีซับซอน (Complex problem solving) 

 ทักษะการคิดแกปญหาท่ีซับซอน (Complex problem solving: CPS) คือ การแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน 

คนหาสาเหตุจาก ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ในระบบ หรือในโครงสราง เพื่อแกไข ไมใหเกิดรูปแบบความผิดปกติ

นั้น ๆ ซ้ำอีก โดยใชกระบวนการคิดเชิงระบบ การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง เปนกระบวนการคิดท่ีมีความสลับซับซอน 

จะตองใชความสามารถและการฝกฝน จึงจะสามารถคิดหาคำตอบได การพัฒนาการคิดจะทำไดในกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู  และกระบวนการแกปญหา ผู สอนตองเปนผู ที ่มีความรู  ความสามารถในการวาง

แผนการสอนและใชเทคนิคการสอนสอดแทรกเขาไปในข้ันตอนของการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดลักษณะตาง ๆ 

จึงจะสามารถกระตุนใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการคิดควบคูไปกับการเรียนรูในเนื้อหารายวิชา (ศยามน, 2561) 

 การพัฒนาการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) หมายถึง คุณลักษณะทางความคิดของมนุษยที่ใชกลยุทธทาง

ความคิดท่ีซับซอนลึกซึ้ง สรางสรรค มีหลักเกณฑท่ีตองอาศัยคุณภาพความคิดข้ันสูงในการประมวลองคความรูประสบการณ

ตาง  ๆโดยอาจใชวิธีคิดเชิงสรางสรรค คิดแกปญหา คิดแบบมีวิจารณญาณ เพื่อนำไปสูคำตอบเร่ืองใด เร่ืองหนึ่ง การคิดข้ันสูง

เปนความสามารถทางปญญาท่ีตองพัฒนาเพื่อเรียนรูเนื้อหา และหลักการ การคิดข้ันสูงสามารถแบงไดดังนี้ (ศยามน, 2561) 
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 1. การคิดวิเคราะห (Analytic Thinking) คือแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการจำแนก รวบรวมเปนหมวดหมู การเปรียบเทียบ

ขอมูลอื่นๆ และตรวจสอบขอมูลอยางชำนาญ หรือหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความแมนยำเพียงพอตอการตัดสินใจ 

 2. การคิดวิพากษ หรือคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) เปนการคิดอยางมีเหตุมีผล ท้ังดานบวกและลบ 

โดยการใชขอมูลท่ีมีอยูอยางพอเพียง โดยมีการนิยมปญหา การรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การต้ังสมมติฐาน 

การสรุปอางอิง และการประเมินสรุป 

 3. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) คือ ความคิดที ่แปลกใหม ยืดหยุนและแตกตางจากผูอ่ืน 

ประกอบดวยการคิดริเร่ิม คลองแคลวในการคิด และความคิดละเอียดลออ มีข้ันตอนในการเกิดความคิดสรางสรรค 

คือการเตรียมรวบรวมขอมูล การฟกตัวใชความคิด การคิดได และการพิสูจน และทบทวนความคิด 

 4. การคิดเชิงเหตุผล (Logic Thinking) คือความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเร่ืองราวตาง ๆ ใชเหตุผล

ในการโตแยง หรือสนับสนุน เปนการคิดจากหลักฐาน ขออางท่ีมีอยูแลวนำมาเชื่อมโยงเปนขอสรุป 

 5. การคิดเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Thinking) เปนการคิดที่ใชในการพิสูจนและสำรวจตรวจสอบ หา

ขอเท็จจริง ประกอบดวยการสังเกต การทำนายเทียบเคียง การวัด การสื่อสาร การจัดแบงประเภท ซึ่งท้ังหมดผาน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง มีนักการศึกษากลาวไวมากมายหลายวิธี ดังเชน การเปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติการ (workshop) หรือออกแบบใหผูเรียนไดแสดงผลการเรียนรู แบบตางๆ เชน 

การสรุปบทเรียนใหเปน Mind map การแกปญหาแบบ TO–LO-PO-SO-GO การคิดแบบหมวกหกใบ (six thinking hats) 

การคิดนอกกรอบ (lateral thinking) และที่พบวาประสบความสำเร็จก็คือการออกแบบการเรียนรู แบบการใช

ปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย (Research-based Learning) การ

เรียนรูท่ีเนนการทำโครงงาน เชน Senior project ท่ีมี ข้ันตอนการออกแบบการเรียนรูแบบอยางเปนระบบของการ 

เรียนแบบ (Project–based learning) การกระตุนความคิดดวยการตั้งคำถาม คุณภาพการคิดขึ้นอยูกับคุณภาพ

การถามดวย คำถามที่มีคุณภาพจะกระตุนใหผูเรียนตอบคำถามได หรือจัดวาการตั้งคำถามเปนกุญแจสำคัญสูการ

คิดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้ง (ศยามน, 2561) 

แนวทางการจัดการเรียนรู 

 แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมกระบวนการคิดแกปญหาที่ซับซอน ตองเกิดจากการวางแผนการ

เรียนรูที่แยบยล ตองเนนใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของบรูเนอร 

(Bruner) โดยบรูเนอร เชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งนำไปสูการคนพบ 

และแกปญหา เรียกวา “การเรียนรูโดยการคนพบ” (Discovery learning) หนาท่ีครูหรือผูสอนจึงเปนการจัดสิ่งแวดลอม 

หรือเสนอแนะสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการขยายโครงสรางปญญาใหผูเรียน ซึ่งวิชัย (2537) ไดเขียนการจัดการเรียนการ

สอนระดับอุดมศึกษาตามแนวคิดของบรูเนอรไว ดังนี้ 

 1. ผูสอนตองเขาใจธรรมชาติของวิชา โครงสรางความคิดรวบยอด ของเนื้อหาวิชาอยางชัดเจน กอนที่จะ

ทำการสอน ขณะเดียวกันผูสอนตองรูกลวิธีท่ีจะถายทอดโครงสรางวิชานั้น ๆ ใหผูเรียน เพื่อใหเขาใจไดงาย 

 2. ผูสอนตองเขาใจและรูจักผูเรียนเปนอยางดี รวมท้ังควรรูประสบการณเดิมของผูเรียน เพื่อจะไดสามารถ

จัดบรรยากาศท่ีเอื้ออำนวยตอสภาพการเรียนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
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 3. การจัดประสบการณการเรียน จะตองพยายามหาโอกาสฝกใหผูเรียนไดใชเหตุผลและกลาแสดงออก         

ในสิ่งท่ีคิด และการแกปญหา และการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

 การสงเสริมวิธีการคิดแบบที่เกิดขึ ้นเองภายในใจ หรือที ่เรียกวา “สหัชญาณ” (Intuitive thinking)               

เปนการหย่ังรูท่ีเกิดในใจ ซึ่งถือวาทุกคนมีอยูแลว แตจะทำอยางไรท่ีจะสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกมา 

 4. ผูสอนตองสรางแรงจูงใจ ใหผูเรียนเกิดศรัทธา ศรัทธาที่จะเรียนรู ผูสอนตองสรางแรงจูงใจ เพื่อให

ผูเรียนไดสนุก สนใจสิ่งท่ีจะเรียนรู สืบคน และทายสุด ก็จะเกิดเปนความคิดรวบยอด หรือขอสรุปอยางมีหลักเกณฑ 

จากสิ่งที ่คนพบ และหาได จากที่มอบหมายไว และหากไดมอบหมายตอใหนำสู การปฏิบัติ หรือแกไขโจทย

สถานการณ ก็จะทำใหบรรลุจุดประสงคสูงสุด ของการวิเคราะห และแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

 สิ่งท่ีผูสอนไดเร่ิมวางแผน ออกแบบรายวิชา จัดกิจกรรมเสริมสรางสิ่งแวดลอม ชวยเหลือพรอมเสนอแนะ 

แนวทางในการสืบคน ต้ังคำถามใหเกิดกระบวนการซักถาม แกโจทยสถานการณเพื่อใหไดมาซึ่งคำตอบ และขอสรุป 

ผูเรียนก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาท จาก Passive role มาเปน Active role และมีรูปแบบการเรียนรู ที่เปน

เฉพาะตัวของแตละคนไป 

 ตัวอยางของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด (Thinking skills) ในขั้นแรก เปนการฝก

ความคิดข้ันพื้นฐาน เปนลักษณะของการสื่อความหมาย เปนทักษะการรับสาร รับความคิดของผูอื่นมาตีความ จดจำ 

และเรียบเรียงถายทอดความคิดของตนแกผูอื่น กรณีนี้ ครูผูสอนก็สามารถใชภาพเคลื่อนไหว แลวใชเทคนิคการสุม

ภาพ เพื่อใหผูเรียนไดเลือก ภาพ แลวใหความหมาย หรืออธิบาย หรือจัดกลุมภาพ ใหเขาพวก พรอมอธิบาย หรือ 

ใหแบงกลุมกันแสดงความคิดเห็น ในแนวโตวาที แสดงขอดี ขอดอย หรือ เชิญชวน ใหทุกคนคลอยตาม ซึ่งท้ังหมด   

ก็จะทำใหกิจกรรมการเรียนการสอน ไมไดเกิดจากผูสอน แตหากเปนการบูรณาการความรูจากประสบการณของ

ผูเรียน มาหลอมรวมกับความรูใหม แลวแสดงออกตามความเขาใจของผูเรียน ซึ่งผูสอนก็จะเปนผูที่คอยใหความ

กระจาง หรือแนะประเด็นใหคนควาเพิ่มเติม หากบางกรณี ท่ียังเปนขอโตแยงท่ียังสรุปไมได  

 ตอมา อาจเปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมกระบวนการคิดตอไป จากการฝกใหสังเกต จัดกลุ ม หรือ

เปรียบเทียบสิ่งที่ไดเห็น อาจเปนสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และหรือสิ่งที่จำเปนในการดำรงชีวิต ทักษะเหลานี้ 

หากไดฝกอยางสม่ำเสมอ ก็จะเปนการพัฒนาใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู อยางเปนระบบ จนกาวไปจนขั้นการคิด

อยางเปนระบบ และถึงข้ันการคิดข้ันซับซอน หรือการคิดข้ันสูงตอไป 

 สิ่งทาทายตอไป ก็คือ ความรู หรือ Body of knowledge ท่ีเกิดข้ึนนั้น จะถูกจดจำอยางไร จะอยูนานแค

ไหน เมื่อยามที่ตองการ ยามจำเปน ความรูนั้นจะถูกนำออกมาใชไดอยางทันทวงทีหรือไม ตองผานขั้นตอน หรือ

กระบวนอยางไร ซึ่งสิ่งท่ีเปนคำถามเหลานี้ สามารถอธิบายไดตามแนวทางของนักจิตวิทยากลุมประมวลสารสนเทศ 

(Information processing theory) โดยทฤษฎีนี ้ เช ื ่อวา ผ ู เร ียนสามารถจัดหมวดหมู  เร ียบเรียง รวบรวม                  

เพื่อสามารถเรียก หรือคนคืนความรูเหลานี้มาใชไดเมื่อเวลาตองการ (สุรางค , 2556) 
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ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Information processing theory) 

 เร่ิมตนจากนักจิตวิทยากลุมนี้มีความเชื่อวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงความรูของผูเรียนท้ังทางดาน

ปริมาณ และคุณภาพ นั่นคือผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ มีปริมาณเพิ่มข้ึน และยังสามารถเรียบเรียง จัดหมวดหมู 

และสามารถเรียกคืนความรู นั้นมาใช และสามารถมีระบบปฏิบัติการที่ซับซอนเพิ่มขึ ้นได ซึ ่ง คลอสมายเออร 

(Klausmeier, 1985 อางตาม สุมาลี, 2557) ไดกลาวถึงข้ันตอนการประมวลสารสนเทศของมนษุยไว ดังนี้ 

     
ภาพที่ 1 แสดงข้ันตอนหลักการประมวลสารสนเทศของมนุษย (ปรับมาจาก Klausmeier, 1985) 

 

 กระบวนการรูคิดในการประมวลสารสนเทศ คลอสมายเออร (Klausmeier, 1985 อางตาม สุมาลี, 2557)  

ไดอธิบายกระบวนการรูคิดในการประมวลสารสนเทศไว ดังนี้ 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงข้ันตอนการแสดงกระบวนการรูคิดในการประมวลสารสนเทศ 

 

 

 

สิ่งเรา

สิ่งแวดลอม

เคร่ืองรับหรือสิ่งที่ใช
รับขอมูล 

(ตา หู หรือสัมผัสอ่ืน)

กระบวนการ 

- การมองเห็น / - การฟง

-การสัมผัสอ่ืน ๆ

ความจําระยะสั้น

ความจําขณะทํางาน
ความจําระยะยาว

เคร่ืองที่กอใหเกิด
พฤติกรรมการเคลื่อนไหว 

หรือการพูด
สิ่งแวดลอม

เครื่องรับขอมูลจากสิ่งแวดลอม

การบันทึกผัสสะรับและเก็บขอมูลในเวลาจํากัดเรียกวาความจําผัสสะ

กลไกของการเรียนรู -การเลือก การใสใจ การรูจัก การจําแนก

การเก็บในระยะเวลานั้น (2-3 นาที)

การคงไวของความจําขณะทํางาน - ทบทวน ขยายความ จัดหมวดหมู เชื่อมโยง

ความจำระยะยาวรับเก็บไวถาวร 
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 จากภาพที่ 2 จะเห็นวาเมื่อมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จะมีกลไกในการรับรูซึ่งไดแก การใสใจ           

การรูจัก ซึ่งจะเปนการเลือกขอมูลท่ีตนเองรูจัก หรือสนใจมาเก็บในความจำระยะสั้นหรือจำขณะทำงาน ซึ่งการรับ

และการเก็บจะมีชวงเวลาเพียง 2 - 3 นาทีเทานั้น ดังนั้นการท่ีจะเก็บรักษาไวในความจำระยะยาวจำเปนตองนำไป

ใสรหัส (Encode) และสามารถเก็บไวนานและเรียกกลับคืนมาไดโดย การทบทวน หรือการทำซ้ำ (Rehearsal)  

การจัดหมวดหมู (Organization) การขยายความคิด (Elaboration) หรือการเชื่อมโยงสิ่งท่ีผูเรียนจะตองเรียนใหม 

กับสิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนผานมาแลว วิธีการตาง ๆ เหลานี้ จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย และทำให

เกิดผลลัพธการเรียนรูท่ีดีข้ึน (สุมาลี, 2557) 

 สำหรับการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจึงจำเปนตองตระหนักถึงสิ่งท่ีผูเรียนเคยรูมากอน กอนท่ีจะถูกเก็บ

เปนความทรงจำระยะยาว เพราะจะมีอิทธิพลกับการเรียนรูใหม ครูผูสอนตองพยายามสรางบรรยากาศ และสราง

สะพานเพื่อเชื่อมโยงระหวางสิ่งท่ีเคยรู เรียนรู กับสิ่งท่ีจะตองเรียนรูใหม โดยตองพยายามใหผูเรียนไดเปนผูควบคุม

กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (self-regulation) ในขณะเดียวกันผูสอนก็ตองชวยสิ่งเสริมการเรียนรูที่มีลักษณะ

ของความเขาใจอยางลึกซึ้ง โดยพยายามกระตุนใหผูเรียนไดพยายามออกแบบหรือนำเสนอสิ่งท่ีรู หรือสาระความรู

ออกมาเปนภาพที่แสดงความสัมพันธ เชื ่อมโยงองคประกอบ รวมถึงกลไกการทำงาน แสดงออกมาเปนภาพ 

แผนภาพ แผนภูมิ แทนการนำเสนอเปนขอความที่เปนตัวอักษร โดยพยายามทำตามความเขาใจของตัวเอง การ

ออกแบบชนิดนี้ ก็คือการมอบหมายใหสรุปความ หรือตอบดวย แผนผังมโนทัศน หรือแผนท่ีความคิด (mind map 

or concept map) แผนท่ีความคิด เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหเกิดการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนท่ีจะใหผูคิดได

มีความคิดท่ีลื่นไหล แตกความคิดยอยๆ ออกจากความคิดหลัก โดยไมจำกัดรูปแบบในกระบวนการคิด ไมจำกัดวา

จะตองมีข้ันตอน หรือลำดับการคิดมากเกินไป (ศยามน, 2561) ซึ่ง สุมาลี (2557) ไดแนะนำวา ในการออกแบบการ

สอนที่ตองการชวยใหผูเรียนสามารถสรางความเขาใจที่เปนเมนทอลโมเดล (mental model) ควรนำเสนอสาระ

ความรู เปนลักษณะโมเดลเชิงมโนทัศน เช น สื ่อการสอนประเภทแผนภาพคอมพิวเตอร ภาพเคลื ่อนไหว 

(Animation) ภาพวิดิทัศน ซึ่งในยุคนี้เปนยุคการใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จึงเปนสิ่งที่ตอบสนองผูเรียนไดอยางดี             

แตอยางไรก็ตาม มนุษยมีขอจำกัดคือ ความสามารถในการจดจำสิ่งตาง ๆ ไดเพียงเล็กนอย ดังนั้นผูออกแบบการ

สอนตองพยายามเขาใจและเรียนรูขอจำกัดดังกลาว โดยควรออกแบบสารสนเทศ เพื่อลดขอจำกัดของความจำ โดย

จัดกลุมสาระเปนกลุม ๆ หรือเชื่อมโยงสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธกันในลักษณะเครือขายระดับข้ัน (Hierarchical 

network) ภาพเคลื่อนไหว และมีเสียง ในปจจุบันการใชสื่อ social, you tube ก็จะไดรับความนิยม และอยูในสื่อ

การเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา และมีการทำบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) ทั้งในรูปแบบ

ออนไลนและออฟไลน เปนสื่อกลางท่ีถายทอดความรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และปจจุบันในสถาบันการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแหงสวนใหญก็มีการนำการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Open 

Online Course) มาใชเปนชองทางในการเรียนออนไลน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขามาเรียนรูจากบทเรียนท่ี

ผูสอนไดทำไว และมีการมอบหมายงาน แบบทดสอบและประเมินผล ผานทางออนไลน บางคร้ังก็มีการกำหนดการ

ทำแบบทดสอบ แบบคร้ังเดียว หรือใหเขาไปแกไขได เพื่อใหผูเรียนไดผานกระบวนการคิดแลวเขาไปทำเพื่อวัดการ

เรียนรู เปนตน 
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 ในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความตองการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงอยูประมาณ 10 

วิธีการสอน ไดแก การสอนแบบฝกหัด หรือชุดกิจกรรม การสอนแบบสืบเสาะ การใชคอมพิวเตอรชวยสอนหรือ

บทเรียนอีเลรนนิง การสอนโดยใชโครงงาน การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชนิทาน การสอนแบบ           

4 MAT การสอนโดยการใชเกม การสอนโดยใชกิจกรรมทางวิทยาศาสตร และการสอนท่ีเนนการเรียนแบบรวมมือ 

(นิติบดี และ วัยวุฑฒ, 2558) 

 ในฐานะเปนอาจารยในระดับอุดมศึกษา รับผิดชอบรายวิชา ก็ไดออกแบบการเรียนการสอนโดยใช

โครงงานเปนฐาน (project based) โดยมอบหมายงานต้ังแตเปดภาคเรียน และใหผูเรียนสรุปผลลัพธการเรียนรูชวง

สัปดาหสุดทาย เปนรูปแบบรายงานและมีการนำเสนอผลการเรียนรูดวย และในรายวิชาเดียวกัน ในหนวยการ

เรียนรูยอย ไดออกแบบการเรียนรูแบบจิ๊กซอร แบงเปนกลุมการเรียนรู 4 ฐาน ใหผูเรียนแบงกลุมเปน 4 กลุม ใหแต

ละกลุมศึกษาในแตละหนวยการเรียนรูยอย และใหมานำเสนอรายงานผลการเรียนรูของกลุม ตามวันเวลาท่ีกำหนด 

ซึ่งเปนการเรียนออนไลน ผูเรียนก็เรียนออนไลน อยูท่ีบาน ผูเรียนไดประสบการณการทำงานกลุมผานการสื่อสารใน

โลกดิจิทัล แบงการทำงาน มีอาจารยท่ีปรึกษาประจำกลุม และมารวมตัวกันนำเสนอผลการเรียนรู รวมกัน โดย

นำเสนอออนไลน ผลการเรียนรูก็ไดตามท่ีกำหนดไวตาม มคอ.3 รายวิชา ซึ่งหากจะสรุปในการจัดรูปแบบการเรียนรู

ดังกลาว ทำใหผูเรียนแสวงหาความรู หรือคนควาหาคำตอบตามความสนใจ (ในกลุมท่ีเลือกสรร) เปนการตัดสินใจ

รวมกัน ไดทำงานตามกระบวนการกลุม การฝกคิด การแกปญหา จนไดชิ้นงาน ซึ่งตัวอยางการมอบหมายมีดังนี้ 

 ตัวอยางใบงานในรายวิชาโภชนศาสตรและโภชนบำบัด : แผนการจัดการเรียนรูแบบ Project Based 

Learning วิชาโภชนศาสตร และโภชนบำบัด หนวยการเรียนรูเร่ือง ....ศึกษารูปแบบโภชนาการตามกลุมผูใชบริการ

ท่ีเลือกสรร รายวิชา โภชนศาสตร และโภชนบำบัด รหัสวิชา 1101164 นิสิต ป 1/ 2563 ภาคฤดูรอน 

มาตรฐานการเรียนรู (Learning Outcome) 

 1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดานโภชนศาสตร โภชนบำบัดและธรรมชาติบำบัดเพื่อการสงเสริมสุขภาพ

ของบุคคลทุกชวงวัย และนำไปสูการทำโครงงานดานโภชนาการของบุคคลแตละชวงวัย (2.1) 

 2. มีทักษะการคิดอยางเปนระบบ เพื่อการแกไขปญหา และการคิดวิเคราะห หาหนทางเพื่อพัฒนาตนเองมี

ศักยภาพในการเรียน และการทำงาน และแนะนำผูท่ีเขามารับบริการ (3.1, 3.2) 

  3. แสดงออกซึ่งภาวะผูนำ และการแกไขปญหา ไดอยางสรางสรรค  

 4. มีความสามารถในการประยุกตตัวเลข คาสถิติ มาประมวลผล และแกไขภาวะผิดปกติตาง ๆได 

ผลลัพธการเรียนรู (Expect Learning Outcome) 

 1.อธิบายแนวคิดภาวะโภชนาการ ความตองการพลังงานและสารอาหารไดถูกตอง (2.1) 

  2. สามารถวิเคราะหสถานการณ ภาวะโภชนาการของผูรับบริการในแตละวัยและสามารถใหคำแนะนำ 

และแกไขปญหาดานภาวะโภชนาการไดอยางถูกตอง (3.1,3.2) 

 3. นำเสนอไดอยางสรางสรรค 

สาระการเรียนรู (Content ประกอบดวย 3 ดาน) 

 ดานความรู : หลักโภชนาการสำหรับผูคนทุกชวงวัย และการใชศาสตรดานโภชนาการ ในการประยุกตใช

แกไขภาวะผิดปกติ หรือ ภาวะเสียสมดุลดานโภชนาการ ใหกับผูคนทุกชวงวัย 
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 ดานทักษะ /กระบวนการ : ทักการสื่อสาร การสัมภาษณ การสรุปความ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงสุขภาพ 

ดานการบริโภค และนำสูการวิเคราะห แปลความ สรุปความ และนำเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี ต้ังแตข้ันพื้นฐานจนถึง

ระดับชั้นสูง 

 ดานเจตคติ / คุณลักษณะ : มีทัศนคติท่ีดีในการทำงานเปนทีม ในการติดตอสื่อสารกับผูคนในชุมชน หรือ 

กลุมชนอื่น ๆ และดำรงไวซึ่งคุณคา และศักด์ิศรีความเปนมนุษย อยางเดนชัด 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการแกปญหา 

 3. ความสามารถในการสื่อสาร 

 4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คำถามที่ตองการใหนิสิต คนควา หาคำตอบ 

 1. วิถีชีวิต รูปแบบการรับประทานอาหารของผูปวย กลุมท่ีศึกษา ท่ีไปสัมภาษณ สังเกตการณ เปนอยางไร 

 2. ผูปวย กลุมท่ีศึกษา มองวิถีชีวิตของตนเองเปนอยางไร อาหารท่ีบริโภคของตัวเอง และครอบครัวเปนอยางไร 

 3. อาหารสวนใหญ ท่ีบริโภค ครบ 5 หมู หรือไม? ผูปวย กลุมท่ีศึกษา คิดและเขาใจเร่ืองอาหารหลัก 5 หมู อยางไร  

 4. ผูปวยกลุมที่ศึกษา มีภาวะความผิดปกติ ดานสุขภาพ หรืออยูในภาวะเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บอะไรบาง 

(นัดพบแพทย บางมั้ย รับประทานยาอะไรประจำบาง?) 

 5. หากพบวา มีภาวะความผิดปกติของสุขภาพ...รับรูเรื่องอาหารท่ีเหมาะกับภาวะสุขภาพของตนเอง

หรือไม อยางไร (รูแตไมทำตาม รูทำตามไมไดเพราะยุงยาก รูแตไมรูวาจะทำอยางไร รูและทำอยู แตไมแนใจวาทำ

ถูกตองหรือไม ฯลฯ) 

 6. นิสิต จะวางแผนอยางไร เพื่อใหผูปวย กลุมท่ีศึกษาไดรับรูอยางถูกตอง คงอยู และเปนไปไดมากท่ีสุด 

ผลลัพธของงาน 

 1. รายงานบทสัมภาษณ ผูปวย กลุมท่ีศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตการบริโภคอาหาร 

 2. รายงานสรุป วิเคราะห วิถี รูปแบบ ภาวะโภชนาการ (ตามแบบ Nutrition Care Process) 

 3. ขอเสนอแนะการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาวะโภชนาการ 

 จากตัวอยางใบงานท่ีมอบหมายใหนิสิตไดทำงานกลุม เปนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อแกปญหา 

โดยผูเรียนไดทำงานไดสำเร็จตามผลการเรียนรูท่ีไดวางไวอยางดี โดยผูเรียนมีการพัฒนาผานกระบวนการเรียนรูเชิง

ประสบการณ ที่ครบถวนอันประกอบ ดวย 4 ขั้นตอนคือ ทำกิจกรรม ทบทวนกิจกรรมที่ทำ นำมาวิเคราะห และ

สรุปเพื่อแกไขและพัฒนา 

การวัดและการประเมินผลการเรียนออนไลน 

 เปนการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก็เปนการดูผลคะแนนหลังจากที่สิ้นสุดการเรียนการสอนแลวเขาสูการ

ประเมินผลการเรียนรู ซึ่งเปนตาม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ในวิชาทฤษฎี และมคอ.4 

ในรายวิชาภาคปฏิบัติ ซึ ่งหากบางรายวิชามีการทำแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) แลวเมื ่อทำแบบทดสอบ              

หลังเรียน (Post-test) โดยมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวา ก็พออนุมานไดวาบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู 

63



 แตอยางไรก็ดี การวัดและประเมินผลไมวาจะเปนการเรียนแบบออนไลน หรือไมออนไลนก็ตาม ก็ควรไดมี

การทำตามหลักเกณฑการวัดและประเมินผล กลาวคือควรไดมีการพิจารณาในสิ่งตอไปนี้ 1. การมีสวนรวม : ผูเรียน

สามารถมีสวนรวมในการกำหนดเกณฑการประเมิน เชน กฏกติการสงงานหรือการเขาหองเรียน นอกจากนี้ยัง

สามารถมีสวนรวมในการประเมินตนเอง การประเมินเพื่อน การเลือกชิ้นงานท่ีใชสำหรับประเมิน 2. ความโปรงใส: 

ที ่มาของคะแนนจากการนำเสนองาน การตอบแบบสอบอัตนัย ตองมีเกณฑการใหคะแนนที ่ชัดเจน (rubric 

scoring) ที่ผูเรียนสามารถซักถามถึงคะแนนที่ไดรับจากการทดสอบ ถึงที่มาที่ไปของคะแนนได 3. ความยุติธรรม: 

ตัวขอสอบหรือแบบทดสอบที่สรางขึ้น ตองเหมาะกับระดับความสามารถในการเรียนรูในเรื่องที่เรียน ไมใชมาจาก

ปจจัยอื่น ในภาวะของการทดสอบแบบ online ที่ใชในการทดสอบผูเรียน อาจคำนึงถึง ความเร็วของ internet 

ของผูเรียน ทักษะทางดาน ICT การเขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ทางสื่อ online ปจจัยตางๆ เหลานี้ตอง

พยายามควบคุมและจัดกระทำใหเกิดความเทาเทียมกันเพื่อใหไมเปนปจจัยท่ีทำใหเกิดกระทบตอคะแนนท่ีจะไดจาก

การทำแบบทดสอบนั้น และ 4. ผลการประเมินนั้นๆ ตองนำมาเปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน และสะทอน

ระบบการจัดการเรียนการสอนและแหลงประโยชนท่ีผูสอนจัดใหกับผูเรียนเพื่อพัฒนาตอไปดวย 

   

สรุป 

หัวใจของการจัดการศึกษาคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนใหมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด หรือมี

ผลลัพธการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูนั้นๆ จากสถานการณการระบาดของโรค COVID 19 ท่ีทำใหสถาบันการศึกษา

หันมาจัดการศึกษาแบบออนไลน 100 เปอรเซ็นต ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตยุคไทยแลนด 4.0 หรือ

คุณลักษณะของบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 ซึ่งโดดเดนในเร่ืองทักษะการคิดข้ันสูง ผูสอนจึงจำเปนตองปรับกระบวนทัศนและ

พัฒนาสื่อการสอน มีนวัตกรรมทางการศึกษา กลาวคือตองมีทักษะการสอนท่ีทันสมัย เนนใหความสำคัญกับผูเรียนและ

ตอบสนองผูเรียนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและตอบสนองผูเรียนท่ีมีความหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหเกิดทักษะการคิดข้ันสูง 

การออกแบบการเรียนรูในวิถีแนวใหม New normal เนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในสถานการณจริงและไดฝกลงมือ

ปฏิบัติ สืบคน แชรประสบการณ และนำสูการประยุกตใช เพราะจะทำใหเก็บรักษาความรูนั้นเปนความจำระยะยาว 

และหากไดเจอประสบการณใหม ก็สามารถทบทวน เชื่อมโยง เรียนรูแลวสรุปเปนองคความรูใหมไดตอไป 
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4. Certificate of Moral Distress From Nursing Faculty: University of North Carolina, USA. 

(2012-2013) 
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1. พ.ศ 2531-2538 พยาบาลวิชาชีพ 3-5 โรงพยาบาลศูนยยะลา (หออภิบาลผูปวยหนัก) 
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3. พ.ศ 2560- ปจจุบัน อาจารยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของผูปวยโรคเบาหวาน             

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโทกหัวชาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 

Health literacy and health behaviors 3E 2S of diabetic patients. Tok Hua Chang 
health promoting hospital. Mueang district, Lampang provine. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสำรวจคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานตามหลัก 

3อ. 2ส. และเพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงท่ีทำใหเกิดโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโทกหัวชาง 

ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ณ บานหัวทุงสามัคคี หมู 8 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ เลือกศึกษา 

แบบเฉพาะเจาะจงโดยเปนผูท่ียินดีใหขอมูลและตอบแบบสอบถามครบถวนจำนวน 58 รายของผูปวยโรคเบาหวาน 

โดยเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เคร่ืองมือวิจัยไดแกแบบประเมิน

ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ของกองสุข

ศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข การวิจัยคร้ังนี้ใชสถิติวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติและวิเคราะหผลคือ ขอมูลสวนบุคคลนำมาแจกแจงความถ่ีแลวหาคารอยละ คาเฉลี่ย (X) และ

วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑการใหคะแนนจำแนกระดับความรอบรูดานสุขภาพ 3 อ. 2 ส. ของประชาชนอายุ 15 ป

ข้ึนไป เมื่อพิจารณาคะแนนความรอบรูดานสุขภาพ 6 ประการ ไดแก ความรูความเขาใจ การเขาถึง ขอมูล การสื่อสาร 

การจัดการตนเอง การรูเทาทันสื่อ การตัดสินใจ ผลการศึกษาพบวา โดยคะแนนรวมความรอบรูดานสุขภาพของ
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กลุมตัวอยางจากคะแนนเต็ม 68 คะแนน พบวากลุมประชากรไดคะแนนเฉลี่ย 45.12 เมื่อนำมาแบงระดับคะแนน

พบวา กลุมประชากรอยูในระดับพอใชเปนผูมีระดับความรอบรูดานสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจจะมีการ ปฏิบัติตน

ตาม 3อ.2ส. ไดถูกตองบาง และเมื่อพิจารณาคะแนนความรอบรูดานสุขภาพตาม 3อ.2ส. เมื่อนำมาจัดระดับคะแนน

ของพฤติกรรมสุขภาพ ผลการทดลองพบวากลุมประชากร คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมประชากรตาม

แนวทาง 3อ.2ส. โดยไดคะแนนเฉลี่ย 22.09 คะแนน เมื่อแบงระดับคะแนนพบวา กลุมประชากรมีพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ. 2ส. ได ถูกตองเปนสวนใหญ 

 

คำสำคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส.  

 

Abstract 
This survey research aimed to study the health literacy and health behaviors 3E 2S 

among risk persons with hypertension and diabetic patients according to the 3E 2S principle 
and to study the risk behaviors that cause diabetes of Thok Hua Chang Health Promoting 
Hospital, Phrabat Sub-district, Mueang District, Lampang Province at Ban Hua Thung 
Samakkhi Village, Village 8. A specific study was selected by participants who were 
willing to provide information and complete questionnaires of 58 patients with diabetes. 
The data was collected between February and March 2020, the research tool, which was the 
health literacy and health behavior assessment form according to 3E 2S principles of people 
aged 15 years old of the Health Education Division, Department of Service Support, Health 
Ministry of Public Health. This research used statistical data analysis using a statistical 
program.The personal data were analyzed for frequency, percentage, mean (X) and the data 
were analyzed by using the scoring criteria, when considering the intelligence score, the 6 
aspects of health: knowledge, understanding, access to information, communication, self-
management. Being cognizant of decision making media, the study found that the total 
score of health literacy of the sample from a full score of 68 found that the population had 
an average score of 45.12, the population group is at a fair level, they have sufficient level 
of health literacy and may have some correct practice according to 3E 2S and when 
considering the health literacy score according to 3E 2S, the results of the experiment 
showed that the population of health behavior scores of population groups according to the 
3E 2S guidelines, with an average score of 22.09 points. The population group had the 
behavior in taking care of their own health according to 3E 2S are mostly correct. 

 
Keyword : Health Literacy, Health Behaviors, 3E 2S  
 

บทนำ 

เบาหวานเปนโรคท่ีเปนปญหาสาธารณสุขท่ีนับวันย่ิงมีจำนวนผูปวยเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆเปนภัยคุกคามท่ี

ลุกลามอยางรวดเร็วไปท่ัวโลกสงผลกระทบตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางมากจากขอมูลสมาพันธเบาหวาน

นานาชาติ (international diabetes federation : IDF) ไดรายงานวาในปจจุบันท่ัวโลกมีผูเสียชีวิตดวยโรคเบาหวาน 

4 ลานคนตอป เฉลี่ย 8 วินาทีตอ 1 คน สำหรับผูเปนเบาหวานพบมากกวา 300 ลานคนและพบวาคนท่ีอยูใน 

ประเทศท่ีมีรายไดต่ำและปานกลางมีโอกาสเปนเบาหวานเร็วกวาคนท่ีอยูในประเทศท่ีมีรายไดสูง 10-20 ป โดยพบ
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มากข้ึนในวัยทำงาน สหพนัธโรคเบาหวานนานาชาติรายงานวาในป พ.ศ. 2560 มีจำนวนผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลก 

425 ลานคน และคาดวาในป พ.ศ. 2588 จำนวนผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลกจะเพิ่มข้ึนเปน 629 ลานคน องคการ

อนามัยโรคระบุวาจำนวนผูปวยโรคเบาหวานจะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาในป 2030 และจะมีผูเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอน

ของโรคเบาหวานเปน 3.2 ลานคน พบในผูท่ีมีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป สวนในประเทศไทยจากขอมูลภาระโรคโดย

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข และสำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศในประเทศ

ไทย ป 2556 โรคเบาหวาน เปนภาระโรคลำดับท่ี 7 ในผูชาย ทำใหสูญเสียปสุขภาวะ (DALYs loss) 236,000 ป     

(รอยละ 3.9 ของ DALYs loss) สวนในผูหญิงเปนภาระโรคอันดับท่ี 2 ทำสูญเสีย 355,000 ปสุขภาวะ (รอยละ 7.9 

ของ DALYs loss) จากการรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนคนไทยคร้ังท่ี 5 ป พ.ศ. 2557 พบความชุกของโรคเบาหวาน 

ของประชาชนไทยอายุ 15 ป ข้ีนไป เทากับรอยละ 8.9 (คิดเปนผูปวยโรคเบาหวาน4.8 ลานคน) เพิ่มจากป 2552 

รอยละ 6.9 (คิดเปนผูปวยเบาหวาน 3.2 ลานคน) โดยมียอดผูเสียชีวิตดวยโรคเบาหวานเฉลี่ยปละกวา 8,000 คน 

และพบวาคนรุนใหมมีโอกาสเปนเบาหวานสูงข้ึนจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไป โรคเบาหวานเปนภาวะ

ผิดปกติของรางกายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีผลทำใหระดับ น้ำตาลในเลือดสูงกวาปกติท่ีพบท่ัวโลกและ   

ในประเทศไทย ขณะนี้เกิดจากพฤติกรรมมากถึงรอยละ 80 จากกรรมพันธุเพียงรอยละ20โรคนี้เปนโรคเร้ือรังท่ีตอง

รักษาติดตอกันเปนเวลานานหรือตลอดชีวิต ซึ่งหากปฏิบัติตัวเครงครัดตามคำแนะนำแพทยจะมีชีวิตเหมือนคนปกติได

หากดูแลไมดีจะเกิดโรคแทรกซอนตามมาอีก โรคเบาหวานทำใหคุณภาพชีวิตของผูปวยต่ำลงเกิดความสูญเสียท้ัง

ทางดานสังคมและเศรษฐกิจอยางมหาศาลปละไมต่ำกวา 13,000 ลานบาท เฉลี่ยรายละประมาณ 2,000 บาท/คร้ังตอราย 

(สมาคมผูใหความรูโรคเบาหวาน,2549) หากผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลใหเปนปกติหรือใกลเคียงกับปกติมาก

ท่ีสุด จะสามารถปองกันหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนได 

จังหวัดลำปางต้ังอยูในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีประชากร 737,493 คน (พ.ศ.2562) แบงการ

ปกครองเปน 13 อำเภอ 100 ตำบล หมูบาน 931 แหง องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนครลำปาง 1 แหง 

เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตำบล 7 แหง องคการบริหารสวนตำบล 104 แหง และมีการพบโรคไมติดตอเร้ือรัง

คอนขางมากจากการวิเคราะหขอมูลของจังหวัดลำปาง พบวาอัตราผูปวยโรคเบาหวานมีจำนวน 44,031 คน               

ตอจำนวนประชากร 529,928 คน ในปงบประมาณ 2563 ในสวนของอำเภอเมืองลำปาง อัตราปวยโรคเบาหวาน

ประมาณ 13,474 คน ตอประชากร 156,332 คน โดยแบงตามกลุมชวงอายุ 0-15 ป มีผูปวยโรคเบาหวานจำนวน 

15 ราย กลุมอายุ 15-39 ป มีผูปวยโรคเบาหวานจำนวน 410 ราย กลุมอายุ 40-49 ป มีผูปวยโรคเบาหวานจำนวน 

1,098 ราย กลุมอายุ 50-59 ป มีผูปวยโรคเบาหวานจำนวน 3,563 ราย และกลุมอายุ 60 ป ข้ึนไป มีผูปวย

โรคเบาหวานจำนวน 8,388 ราย (ระบบสารสนเทศสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขปงบประมาณ 2563) จากการ

ลงพื้นท่ีพบวาจำนวนผูปวยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ รพ.สต.โทกหัวชาง จำนวน 8 หมูบาน 16 ชุมชน มีจำนวน

ประชากรท้ังหมด 11,748 คน ประชาชนเขามารับบริการในปงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ท้ังหมด 3,046 คน              

มีผูปวยโรคเบาหวานท่ีเขามารับบริการใน 3 ป ยอนหลังมี ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 มีประชาชนมารับ

บริการในป พ.ศ.2560 มีจำนวน 154 คน ป พ.ศ.2561 มีจำนวน 163 คน ป พ.ศ.2562 มีจำนวน 179 คนและยังมี

อัตราผูเขามารับบริการเปนโรคเบาหวานเพิ่มสูงข้ึนจากขอมูล 3 ปยอนหลัง (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มข้ึนจากจำนวน 

154 เปนจำนวน 179 คน (จากฐานขอมูลJHCIS) 
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  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของผูท่ีปวยเปนโรคเบาหวานบานหัวทุง

สามัคคีท่ีมารับบริการใน รพ.สต.โทกหัวชางวามีความรอบรูดานสุขภาพในการท่ีจะดูแลตนเองมากนอยเพียงใด

เพื่อใหผูท่ีเปนโรคเบาหวานสามารถควบคุมหรือลดความรุนแรงของโรคไดทำใหคุณภาพชีวิตดีข้ึนและเปนแนวทาง

ในการจัดโปรแกรมสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับความรอบรูดานสุขภาพของผูท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานตามหลัก 3อ. 2ส. 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงท่ีทำใหเกิดโรคเบาหวาน 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวาน หมู 8 บานโทกหัวชาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโทกหัวชาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

และรับบริการท่ีโรงพยาบาลศูนยลำปาง จำนวนท้ังหมด 58 ราย โดยเปนผูท่ียินดีใหขอมูล และตอบแบบสอบถาม

ครบถวนจำนวน 58 ราย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ฉบับปรับปรุงป 2561 ของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพกระทรวงสาธารณสุขมีท้ังหมด 5 ตอน ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

 สวนท่ี 2 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ตาม 3อ. 2ส. มีจำนวน 6 ขอ 

 สวนท่ี 3 การเขาถึงขอมูลและการบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อ 

ตาม 3อ. 2ส. ไดแก การเขาถึงขอมูลบริการสุขภาพตาม 3อ. 2ส.การสื่อสารสุขภาพตาม3อ. 2ส.การจัดการตนเอง

ตาม3อ. 2ส.การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตาม3อ. 2ส. 

 สวนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตาม 3อ. 2ส. 

 สวนท่ี 5 พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส.  

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ผูวิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืนดวยตนเอง โดยการรวบรวมขอมูลภาคสนาม ผูศึกษาได

เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยและทำการเก็บขอมูลดวยตนเอง จำนวน 58 ชุด ทำการ

ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามอีกคร้ัง หลังจากนั้นนำไปประมวลผล และวิเคราะหขอมูล 
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จริยธรรมการวิจัย 

 ผูศึกษาเคารพสิทธิของผูเขารวมศึกษา โดยดำเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีสมัครใจตอบคำถาม            

ในการศึกษาคร้ังนี้ มีการอธิบายวัตถุประสงคกอนการสัมภาษณจนเปนท่ีเขาใจ ขอมูลท่ีไดจะเก็บเปนความลับ            

ไมนำไปเปดเผยเปนรายบุคคล และกลุมตัวอยางมีสิทธิท่ีจะไมตอบคำถามหรือออกจากการศึกษาไดตลอดเวลา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 ขอมูลท่ีไดจากการสำรวจ จะตองผานการวิเคราะหทางสถิติ ดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ในการวิเคราะห 

สรุปผลการวิจัย 
สวนที ่1 ขอมูลทั่วไป  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.79 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 36.21 

ตามลำดับ อายุอยูในชวง 60 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 50 สถานภาพสวนใหญสมรส คิดเปนรอยละ 72.41 สวนใหญ

ไมไดประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 31.03 การศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 60.34 รายไดนอยกวา 5,000 บาท 

เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 55.17 ระยะเวลาท่ีปวยมาแลวมากกวา 6 ป คิดเปนรอยละ 31.03 สวนใหญมีประวัติ

ญาติสายตรงของผูปวย เชน พอ แม พี่นอง เจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 68.97 

สวนที่ 2 ความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานตามหลัก 3อ. 2ส. 

ตาราง 1 แสดงความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ตาม 3อ. 2ส. (n=58) 

หัวขอ 
คำตอบดานความรู 

ตอบถูก ตอบผิด 

อาหารชนิดใดท่ีเสี่ยงตอการทำใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน และโรคหัวใจ  

44 (75.86) 14 (24.14) 

การกินผักหลายๆ ชนิดท่ีมีสีสันแตกตางกันในปริมาณท่ีมากพอ 

จะชวยปองกันไมใหปวยเปนโรคใดได 

10 (17.24) 48 (82.76) 

การออกกำลังกายอยางไร ถึงจะลดความเสี่ยงตอการเกิด

โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได 

7 (12.07) 51 (87.93) 

บุคคลในขอใด ท่ีมีการจัดการกับอารมณตนเองไดดี 26 (44.83) 32 (55.17) 

บุคคลในขอใด ท่ีมีความเสี่ยงตออันตราย 

จากการสูบบุหร่ีสูงท่ีสุด 

22 (37.93) 36 (62.07) 

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สงผลกระทบตอปญหาใดมากท่ีสุด 46 (79.31) 12 (20.69) 

จากตาราง 1 พบวา ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ตาม 3อ 2ส พบวาคำถามท่ีกลุมประชากรสวนใหญ

ตอบถูกมากเปน 3 อันดับแรกไดแก “การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สงผลกระทบตอปญหาใดมากท่ีสุด” รองลงมา 

“อาหารชนิดใดท่ีเสี่ยงตอการทำใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ” และ “บุคคลในขอใด ท่ีมี

ความเสี่ยงตออันตรายจากการสูบบุหร่ีสูงท่ีสุด” คิดเปนรอยละ 79.31 75.86 และ 44.83 ตามลำดับ สวนขอคำถาม

ท่ีกลุมประชากรสวนใหญตอบผิดมากเปน 3 อันดับแรก ไดแก “การออกกำลังกายอยางไร ถึงจะลดความเสี่ยงตอ

การเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได” รองลงมา “การกินผักหลายๆชนิดท่ีมีสีสันแตกตางกัน ในปริมาณ

ท่ีมากพอ จะชวยปองกันไมใหปวยเปนโรคใดได” และ “บุคคลในขอใด ท่ีมีความเสี่ยงตออันตรายจากการสูบบุหร่ีสูง

ท่ีสุด” คิดเปนรอยละ 87.93 82.76 และ 62.07 ตามลำดับ 
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ตาราง 2 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อ ตาม 3อ. 2ส. 

(n=58) 

องคประกอบการวัด 
ระดับ 

ดีมาก ดี พอใช ไมดี 

การเขาถึงขอมูลบริการสุขภาพ  

ตาม 3อ 2ส 

17(29.31) 12(20.69) 8(13.79) 21(36.21) 

การสื่อสารสุขภาพตาม 3อ 2ส  6(10.34) 11(18.97) 20(34.48) 21(36.21) 

การจัดการตนเองตาม 3อ 2ส  17(29.31) 6(10.34) 16(27.59) 19(32.76) 

การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ  

ตาม 3อ 2ส 

25(43.10) 6(10.34) 9(15.52) 18(31.03) 

จากตาราง 2 พบวา การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการ

รูเทาทันสื่อ ตาม 3อ 2ส พบวากลุมประชากรสวนใหญมีการเขาถึงขอมูลบริการสุขภาพ ตาม 3อ 2ส คิดเปนรอยละ 

36.21 การสื่อสารสุขภาพตาม 3อ 2ส คิดเปนรอยละ 36.21 การจัดการตนเองตาม 3อ 2ส คิดเปนรอยละ 32.76 

และการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตาม 3อ 2ส คิดเปนรอยละ 31.03 อยูในระดับไมดี โดยผูวิจัยใชสื่อในการเขาถึง

กลุมตัวอยาง คือ สื่อโฆษณาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ 

ตาราง 3 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกตองตาม 3อ. 2ส. (n=58) 

หัวขอ 
ระดับการตัดสินใจที่ถูกตองตาม 3อ. 2ส. 

ดีมาก ดี พอใช ไมดี 

เมื่อทานไปงานเลี้ยงสังสรรคท่ีบานของเพื่อน

บานแลวไดรับเชิญใหกินอาหารหวานมีไขมัน

สูงทานตัดสินใจทำอยางไร 

31(54.45) 13(22.41) 11(18.97) 3(5.17) 

หากทานและเพื่อนของทานออกกำลังกาย

ดวยกันเปนประจำแตปรากฏวามีอยูวันหนึ่งท่ี

เพื่อนบอกวาไมอยากออกกำลังกาย อีกแลว 

ทานจะปฏิบัติเชนไร 

27(46.55) 23(39.66) 5(8.62) 3(5.17) 

 

หากทานขับรถไปงานเลี้ยงและปรากฏวา เพื่อน

ชวนด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ีทานจะปฏิบัติตนเชนไร 

47(81.03) 7(12.07) 1(1.73) 3(5.17) 

จากตาราง 3 พบวา การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตาม 3อ 2ส พบวากลุมประชากรสวนใหญเลือก

ปฏิบัติไดดีมากท่ีสุดไดแก “หากทานขับรถไปงานเลี้ยงและปรากฏวา เพื่อนชวนด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี ทานจะปฏิบัติ

ตนเชนไร” คิดเปนรอยละ 81.03 “เมื่อทานไปงานเลี้ยงสังสรรคท่ีบานของเพื่อนบาน แลวไดรับเชิญใหกินอาหาร

หวานมีไขมันสูง ทานตัดสินใจทอยางไร” คิดเปนรอยละ 54.45 และ “หากทานและเพื่อนของทาน ออกกำลังกาย

ดวยกันเปนประจำ แตปรากฏวามีอยูวันหนึ่งท่ีเพื่อนบอกวาไมอยากออกกำลังกาย อีกแลวทานจะปฏิบัติเชนไร”  

คิดเปนรอยละ 46.55 ตามลำดับ 
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ตาราง 4 พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. (n=58) 

 

หัวขอ 

ความถ่ีในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. 

6-7วัน/

สัปดาห 

4-5วัน/ 

สัปดาห 

3วัน/

สัปดาห 

1-2วัน/

สัปดาห 

ไมได

ปฏิบัติ 

มีการควบคุมปริมาณอาหารและ

ควบคุมรสอาหาร ไมใหหวาน มัน  

เค็มจัดทุกมื้อ บอยแคไหน 

14 

(24.14) 

15 

(25.86) 

17 

(29.31) 

8 

(13.79) 

4 

(6.90) 

กินผักและผลไมสด สะอาดเสมอวันละ

อยางนอยคร่ึงกิโลกรัม บอยแคไหน 

4 

(6.90) 

27 

(46.55) 

9 

(15.52) 

13 

(22.41) 

5 

(8.62) 

ออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวตอเนื่อง

จนรูสึกเหนื่อย มีเหง่ือออกบอยแคไหน  

6 

(10.34) 

19 

(32.76) 

12 

(20.69) 

11 

(18.97) 

10 

(17.24) 

มีการจัดการความเครียดของตนเองดวย

การมองโลก ในแงดีเสมอ บอยแคไหน 

22 

(37.93) 

12 

(20.69) 

10 

(17.24) 

9 

(15.52) 

5 

(8.62) 

สูบ หรือ สูดควันบุหร่ี บอยแคไหน      3  

(5.17) 

3 

(5.17) 

6 

(10.34) 

5 

(8.62) 

41 

(70.69) 

ด่ืมสุรา หรือ เคร่ืองด่ืม ท่ีมี

แอลกอฮอล บอยแคไหน  

1 

(1.72) 

2 

(3.45) 

3 

(5.17) 

5 

(8.62) 

47 

(81.03) 

 

จากตาราง 4 พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ 2ส พบวากลุมประชากรสวนใหญมีความถ่ีในการปฏิบัติพฤติกรรม

สุขภาพตาม 3อ 2ส โดยเฉลี่ย 6-7วัน/สัปดาห มากท่ีสุดเร่ือง “การจัดการความเครียดของตนเองดวยการมองโลก          

ในแงดี บอยแคไหน” รองลงมา 4-5วัน/สัปดาหมากท่ีสุดในเร่ือง “กินผักและผลไมสด สะอาดเสมอ วันละอยางนอย 

คร่ึงกิโลกริม บอยแคไหน” 3วัน/สัปดาหมากท่ีสุดในเร่ือง “การควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหาร ไมให

หวาน มัน เค็มจัดทุกมื้อ บอยแคไหน” 1-2วัน/สัปดาหมากท่ีสุดในเร่ือง “กินผักและผลไมสด สะอาดเสมอ วันละ      

อยางนอย คร่ึงกิโลกริม บอยแคไหน”และไมไดปฏิบัติมากท่ีสุดในเร่ือง“ด่ืมสุรา หรือ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล บอยแคไหน” 

ตามลำดับ 
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ตาราง 5 สรุปคะแนนความรอบรูดานสุขภาพของกลุมประชากรตามแนวทาง 3อ.2ส.(n=58) 

 

ความรอบรู 

ดานสุขภาพ 

 

 

 

คะแนน

รวมเฉลี่ย 

 

รอยละจาก

คะแนนเต็ม 

ระดับความรอบ

รูดานสุขภาพ

และพฤติกรรม

สุขภาพตาม 3อ 

2ส โดยรวม 

 

แปลผล 

1. ความรูความ

เขาใจทางสุขภาพ 

2.67 44.45 ไมถูกตอง รูและเขาใจใน 3อ.2ส. นอยมากไม

เพียงพอตอการ ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพท่ีดี 

2. การเขาถึง

ขอมูลและบริการ

สุขภาพ 

6.31 63.10 พอใช สามารถแสวงหาขอมูลและบริการสุขภาพ

ไดบาง แตยังไมสามารถนำมาใชตัดสินใจ

ใหถูกตอง แมนยำได 

3. การสื่อสาร

สุขภาพ 

8.98 59.89 ไมดี ยังมีปญหาในดานทักษะการฟง การอาน 

การ เขียนและการเลาเร่ือง/โนมนาวผูอื่นให

เขาใจใน การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพตนเองได 

4. การจัดการ

ตนเอง 

9.91 66.09 พอใช มีการจัดการเง่ือนไขตางๆ ท้ังดานอารมณ 

ความ ตองการภายในตนเองและจัดการ

สภาพแวดลอม ลอมท่ีเปนอุปสรรคตอ

สุขภาพตนเองไดบาง 

5. การรูเทาทันสื่อ

และสารสนเทศ 

6.43 64.31 พอใช ยอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผาน

สื่อ โดยมี การวิเคราะหหรือตรวจสอบ

ขอมูลกอนในบาง เร่ือง 

6. การตัดสินใจ

และเลอืกปฏิบัติที่

ถูกตอง 

10.81 90.09 ดีมาก มีการตัดสินใจท่ีถูกตองโดยใหความสำคัญ

ตอการ ปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ท่ีเกิดผลดีตอ

สุขภาพตนเอง และผูอื่นอยางเครงครัด 

คะแนนรวมความ

รอบรูดานสุขภาพ

ตาม 3อ.2ส. 

45.12 66.35 พอใช เปนผูมีระดับความรอบรูดานสุขภาพท่ี

เพียงพอและอาจจะมีการ ปฏิบัติตนตาม 

3อ.2ส. ไดถูกตองบาง 

จากตาราง 5 พบวา เมื่อพิจารณาคะแนนความรอบรูดานสุขภาพ 6 ประการ ไดแก ความรูความเขาใจ 

การเขาถึง ขอมูล) การสื่อสาร) การจัดการตนเอง) การรูเทาทันสื่อ การตัดสินใจ) พบวา ความรูความเขาใจ คะแนน

เฉลี่ยอยูท่ี 2.67 มีระดับความรูท่ีไมดีหรือไมถูกตอง การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ โดยไดคะแนนเฉลี่ย 6.31 

เมื่อนำมาจัดคะแนนของความรอบรู พบวาระดับการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพโดยรวม มีระดับความรูท่ีพอใช 

สามารถแสวงหาขอมูลและบริการสุขภาพไดบาง แตยังไมสามารถนำมาใชตัดสินใจใหถูกตองแมนยำได การสื่อสาร

สุขภาพ คะแนน 14 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 8.98 คะแนน เมื่อนำมาจัดคะแนนของความรอบรู พบวารอยละ 
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77.14 มีระดับความรูท่ีไมดียังมีปญหาในดานทักษะการฟง การอาน การเขียนและการเลาเร่ือง โนมนาวผูอื่นให

เขาใจในการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพตนเองได การจัดการตนเอง คะแนนเต็ม 15 คะแนนโดยไดเฉลี่ย 9.91 เมื่อนำมา

จัดคะแนนของความรอบรู พบวาการจัดการตนเองโดยรวม มีระดับความรูท่ีพอใชมีการจัดการเง่ือนไขตางๆ ท้ังดาน

อารมณ ความตองการภายในตนเองและจัดการสภาพแวดลอมท่ีเปนอุปสรรคตอสุขภาพตนเองไดบาง การรูเทาทัน

สื่อและสารสนเทศมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 6.43 คะแนน เมื่อนำมาจัดคะแนนของความรอบรู

พบวาการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศโดยรวม มีระดับความรูท่ีพอใชยอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผานสื่อ โดย

มีการวิเคราะหหรือตรวจสอบขอมูลกอนในบางเร่ือง และการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง มีคะแนนเต็ม 12 

คะแนน โดยไดคะแนนเฉลี่ย 10.81 คะแนน เมื่อนำมาจัดคะแนนของความรอบรู มีระดับความรูในการตัดสินใจและ

เลือกปฏิบัติท่ีถูกตองโดยรวมดีมาก มีการตัดสินใจท่ีถูกตองโดยใหความสำคัญตอการ ปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ท่ีเกิดผลดี

ตอสุขภาพตนเองและผูอ่ืนอยางเครงครัด โดยคะแนนรวมความรอบรูดานสุขภาพของกลุมตัวอยางจากคะแนนเต็ม 

68 คะแนน พบวากลุมประชากรไดคะแนนเฉลี่ย 45.12 เมื่อนำมาแบงระดับคะแนนพบวา กลุมประชากรอยูใน

ระดับพอใชเปนผูมีระดับความรอบรูดานสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจจะมีการ ปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. ไดถูกตองบาง 

ตาราง 6 สรุปคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมประชากรตามแนวทาง 3อ.2ส. 

 

 

 

คะแนน

รวมเฉลี่ย 

 

รอยละจาก

คะแนนเต็ม 

ระดับความรอบรู

ดานสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพ

ตาม 3อ 2ส 

โดยรวม 

 

แปลผล 

พฤติกรรมสุขภาพ 22.09 66.35 ดี มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแล

สุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ได ถูกตอง

เปนสวนใหญ 

จากตารางสวนท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา กลุมประชากร คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมประชากรตาม

แนวทาง 3อ.2ส. โดยไดคะแนนเฉลี่ย 22.09 คะแนน เมื่อแบงระดับคะแนนพบวา กลุมประชากรมีพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ได ถูกตองเปนสวนใหญ 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา กลุมประชากรผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีความรูดานสุขภาพโดยภาพรวมของ

กลุมตัวอยางผูปวยโรคเบาหวานตามหลัก 3อ.2ส. อยูในระดับพอใช คือ เปนผูท่ีมีระดับความรอบรูดานสุขภาพท่ี

เพียงพอ ตามหลัก 3อ.2ส. คิดเปนรอยละ 45.12 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญชนก ขุมทอง (2559) ซึ่งศึกษา

เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความรอบรูดานสุขภาพของประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงผลการศึกษา

ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางประกอบดวยปจจัยทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ปจจัยทางสังคม ไดแก การศึกษา 

สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก รายได ระดับความรูความเขาใจทางสุขภาพตาม  3

อ. 2ส. ระดับความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ตาม 2 อ2ส พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรู อยูในระดับดี 

75



คิดเปนรอยละ 66.35 อภิปรายไดวามีความรูและความเขาใจในหลัก 3อ2ส ท่ีถูกตองบาง ไมถูกตองบาง ตอการ

ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อังศินันท อิทรกำแหง (2556) ศึกษาเร่ืองการสังเคราะหและ

การพัฒนาดัชนีความรูดานสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป ในการสงเสริมดานอาหาร ออกกำลังกาย จัดการ

อารมณ งดสุราและการสุหร่ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาดัชนีวัดความรอบรูดานสุขภาพของคนไทยวัย

ผูใหญ พรอมท้ังประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพของคนไทยวัยผูใหญ และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ

โครงสรางเชิงสาเหตุของความรอบรูดานสุขภาพท่ีมีตอผลลัพธทางสุขภาพ ผลศึกษาพบวาผูใหขอมูลมีขอจำกัดและ

อุปสรรคในดานปจจัยพื้นฐานในดานการเรียนรู ขาดความตระหนักใน การแสวงหาความรู ยังเคยชินกับการรอให

บุคลากรทาวการแพทยเปนผูใหขอมูลหรือรูขอมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองไมรอบดาน สำหรับผูปวยท่ีไมมาตามนัด

มักไมชอบซักถามเพราะเกรงใจและกลัวจะโดนหมดดุทำใหโอกาสไดรับความรูนอยไปดวย จากขอมูลประเมินไดวา

ผูรับบริการมีความรูรอบดานสุขภาพอยูระหวางระดับพื้นฐานกับระดับปฏิสัมพันธจึงสงผลใหผูปวยไมสามารถ

ควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตสูงไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อ ตาม 3อ. 2ส. 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และ

การรูเทาทันสื่อตาม 3อ. 2ส. ไมดีพอคิดเปนรอยละ 74.82 ซึ่งอภิปรายไดวายอมรับและเชื่อถือขอมูลท่ีเผยแพรผาน

สื่อเฉพาะท่ีผานการวิเคราะหและตรวจสอบขอมูลดวยตนเองกอนวาถูกตองจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Kindig, Panzer & Nielsen-Bohlman (2004) ศึกษาเร่ืองระดับความสามารถของแตละบุคคลในการเขาถึงขอมูล

ทางสุขภาพ วิธีการทำความเขาใจขอมูลขาวสารและบริการทางสุขภาพพื้นฐานท่ีจำเปนเพื่อการตัดสินใจทางสุขภาพ

ท่ีเหมาะสม ใชเคร่ืองมือแบบวัด TOFHLAและREALMโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคามสามารถของแตละบุคคล 

ความรอบรูดานสุขภาพ ความพึงพอใจความคาดหวังของบุคลากรทางการแพทยและปจจัยอื่น ผลการศึกษาพบวา

บุคลากรทางการแพทยยังขาดความใสใจในการอธิบายผูปวยทำใหผูปวยท่ีมีระดับการรูหนังสือนอยมีความไมเขาใจ

ในการจัดการเง่ือนไขและการรักษาดูแลโรคของตนเองไดไมดีพอ 

การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกตองตาม 3อ. 2ส. พบวามีระดับความรูในการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติท่ี

ถูกตองโดยรวมดีมาก มีการตัดสินใจท่ีถูกตองโดยใหความสำคัญตอการ ปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ท่ีเกิดผลดีตอสุขภาพ

ตนเองและผู อ่ืนอยางเครงครัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อังศินันท อิทรกำแหง (2556) ศึกษาเร่ืองการ

สังเคราะหและการพัฒนาดัชนีความรูดานสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป ในการสงเสริมดานอาหาร ออกกำลังกาย 

จัดการอารมณ งดสุราและการสุหร่ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาดัชนีวัดความรอบรูดานสุขภาพของคน

ไทยวัยผูใหญ พรอมท้ังประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพของคนไทยวัยผูใหญ และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ

โครงสรางเชิงสาเหตุของความรอบรูดานสุขภาพท่ีมีตอผลลัพธทางสุขภาพ ผลศึกษาพบวาผูใหขอมูลมีขอจำกัดและ

อุปสรรคในดานปจจัยพื้นฐานในดานการเรียนรู ขาดความตระหนักใน การแสวงหาความรู ยังเคยชินกับการรอให

บุคลากรทาวการแพทยเปนผูใหขอมูลหรือรูขอมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองไมรอบดาน สำหรับผูปวยท่ีไมมาตามนัด

มักไมชอบซักถามเพราะเกรงใจและกลัวจะโดนหมดดุทำใหโอกาสไดรับความรูนอยไปดวย จากขอมูลประเมินไดวา

ผูรับบริการมีความรูรอบดานสุขภาพอยูระหวางระดับพื้นฐานกับระดับปฏิสัมพันธจึงสงผลใหผูปวยไมสามารถ

ควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตสูงไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
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พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. พบวา กลุมประชากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง

ตาม 3อ.2ส. ได ถูกตองเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อังศินันท อิทรกำแหง (2556) ศึกษาเร่ืองการ

สังเคราะหและการพัฒนาดัชนีความรูดานสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป ในการสงเสริมดานอาหาร ออกกำลัง

กาย จัดการอารมณ งดสุราและการสุหร่ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาดัชนีวัดความรอบรูดานสุขภาพของ

คนไทยวัยผูใหญ  พรอมท้ังประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพของคนไทยวัยผู ใหญ และพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของความรอบรูดานสุขภาพท่ีมีตอผลลัพธทางสุขภาพ ผลศึกษาพบวาผูใหขอมูลมี

ขอจำกัดและอุปสรรคในดานปจจัยพื้นฐานในดานการเรียนรู ขาดความตระหนักใน การแสวงหาความรู ยังเคยชิน

กับการรอใหบุคลากรทาวการแพทยเปนผูใหขอมูลหรือรูขอมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองไมรอบดานสำหรับผูปวยท่ีไม

มาตามนัดมักไมชอบซักถามเพราะเกรงใจและกลัวจะโดนหมอดุทำใหโอกาสไดรับความรูนอยไปดวยจากขอมูล

ประเมินไดวาผูรับบริการมีความรูรอบดานสุขภาพอยูระหวางระดับพื้นฐานกับระดับปฏิสัมพันธจึงสงผลใหผูปวยไม

สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตสูงไดดวยตนเองอยาง  

 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกลุมตัวอยาง ผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโทกหัวชาง 

ซึ่งเลือกหมูบานหัวทุงสามัคคี ม.8 หมูบานเดียว เนื่องจากขอจำกัดในการวิจัยของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้อยูใน

สถานการณท่ีโรค COVID-19  

ปญหาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของกลุมตัวอยางผูปวย

โรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโทกหัวชาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง ในเร่ืองการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อ 

ตามหลัก 3อ. 2ส. รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. เนื่องจากกลุมตัวอยางผูปวยมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึน ควรนำ 

ผลการวิจัยคร้ังนี้ ไปใชเพื่อ เปนสวนหนึ่ง ในการประเมินความรอบรู ดานสุขภาพ ตามหลัก 3อ 2ส เพื่อสะทอนให

เห็นถึงปญหาสุขภาพของผูมารับบริการ  
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรบัการดูแล แบบประคับประคอง

ในระยะทาย ในศูนยการดูแลผูปวยตอเนื่องโรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

Factors Associated with Quality of life among Cancer Patients with Palliative Care in 
Continuity of Care at Mae Chan Hospital, Chiang Rai Province 
 

ผูวิจัย   ประฤทธ์ิ  ปรีชามาตย 

กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลแมจัน 

วิภาดา  พึ่งสุข 

งานปองกันและควบคุมโรค กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลแมจัน 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธระหวาง ปจจัยคุณลักษณะประชากร ความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย 

กับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทายในศูนยการดูแลผูปวยตอเนื่อง

โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 250 ราย ดำเนินการเก็บขอมูลในระหวางระหวาง เดือนมกราคม            

ถึง เมษายน 2564 โดยใชแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต EORTC QLQ-C30 (ฉบับภาษาไทย) วิเคราะหขอมูลดวย

สถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน สเปยรแมน และพอยทไบซีเรียล 

 ผลวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับไมดีรอยละ 52.0 และ มีปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตโดยรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก สถานภาพสมรส (r=.135, p < .05) ระดับการศึกษา (r=.162, p < .05) 

และ PPS score (r=.334, p < .01) สรุปไดวาการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในระยะทายควรเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการดูแลผูปวยท้ังในดานขอการดูแลตนเองขอผูปวยและ การเพิ่มทักษะของผูดูแล ในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถดูแล

ตนเองได ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทายอยูในระดับดีซึ่งทำให

ผูปวยนั้นมีความผาสุขในชีวิตไปจนถึงวันท่ีจากไปอยางสมศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

 

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต ; ผูปวยโรคมะเร็ง ; การดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย  

 

Abstract 
A cross-sectional study aimed to examine factors associated with quality of life of 

cancer patient with palliative care in Continuous of Care center (COC) Mae Chan hospital, 
Chiang Rai. The sample was 250 patient. The study between January and April 2021. 
Research instruments consisted of structured questionnaire (EORTC QLQ-C30). Data were 
analyzed using descriptive statistic and Pearson's product moment, Spearman's ran and 
Point biserial correlation.  
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The results showed that the overall quality of life was poor at 52.0% and that there 
were statistically significant factors related to overall quality of life which marital status 
(r=.135, p < .05), Education (r=.162, p < .05), PPS score (r=.334, p < .01). In conclusion the 
Continuous of Care center (COC) should increase the effectiveness of patient care in terms 
of requesting self-care, requesting the patient and caregiver Skill. Enhancement In case the 
patient is unable to take care of himself, the caregiver can support the patient in daily life. 
This will result in a good quality of life of those who receive palliative care at the end of the 
life, which gives the patient a sense of well-being in life until the date of their death with 
human dignity. 
 
Keywords : Quality of life, Cancer patient, Palliative care 
 

ความสำคัญของปญหา 

มะเร็ง คือ กลุมของโรคท่ีเกิดเนื่องจากเซลลของรางกายมีความผิดปกติ ท่ี DNA หรือสารพันธุกรรม สงผล

ใหเซลลมีการเจริญเติบโต มีการแบงตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล รวดเร็ว และมากกวาปกติ ดังนั้น จึงอาจทำใหเกิดกอน

เนื้อผิดปกติ และในท่ีสุดก็จะ ทำใหเกิดการตายของเซลลในกอนเนื้อนั้น เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะการ 

เจริญเติบโตของหลอดเลือด ถาเซลลพวกนี้เกิดอยูในอวัยวะใดก็จะ เรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้นเชน มะเร็งปอด 

มะเร็งสมอง มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง เม็ดเลือดขาว มะเร็งตอมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เปนตน 

จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO,2016) พบผูท่ีปวยดวยโรคมะเร็งเพิ่มข้ึนถึง 8 เทา จาก 12.6 ตอแสน

ประชากร เปน 98.5 ตอแสนประชากร ซึ่งประเทศไทยในป 2556 (MOPH,2014) พบผูปวยดวยโรคมะเร็ง จำนวน 

123,801 ราย และ มีผูปวยท่ีเสียชีวิตสาเหตุจากโรคมะเร็งจำนวนท้ังหมด 84,981 ราย ทำใหมีผูปวยตองการการ

ดูแลแบบประคับประคองเพิ่มสูงข้ึนจาก 102,300 ราย เปน 113,548 ราย 

  สถิติผูปวยดวยโรคมะเร็งท่ีได รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท ายของจังหวัดเชียงราย                     

ในปงบประมาณ 2562 พบวาผูปวยดวยโรคมะเร็งไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทายมากท่ีสุด เปนอันดับ 1 

จำนวน 1,423 ราย เมื่อเทียบกับจำนวนผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย ท้ังหมด 1,737 ราย 

คิดเปนรอยละ 81.92 และจากการคำนวณหาคาความชุกของผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคอง

ในระยะทาย จังหวัดเชียงรายมีคาความชุกเทากับ 110.95 ตอแสนประชากร ซึ่งอยูในเกณฑระดับสูง จากขอมูล

ขางตนจะเห็นไดวา สถิติผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย มีจำนวนเพิ่มสูงข้ึน              

จึงสงผลใหการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในระยะทาย มีความตองการความดูแลเพิ่มมากข้ึนตามไปดวย               

ซึ่ง การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือ การดูแลท่ีมีมุงเนนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัว 

โดยลดความทุกขทรมานท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เปนการดูแลควบคูกับการรักษาหลักท่ีมุงหวัง

กำจัดตัวโรค การดูแลแบบประคับประคองจะคำนึงถึงความตองการและความปรารถนาของผูปวยและครอบครัว

รวมดวยเสมอ (Padilla,1985) (Supreeda, 2016) 
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จากสถานการณท่ีขางตน โรงพยาบาลแมจันซึ่งมีศูนยการดูแลผูปวยตอเนื่อง (COC) ทำหนาท่ีในการดูแล

ผูปวยประคับประคอง เพื่อประสานการสงตอการดูแลตอเนื่องจากโรงพยาบาลไปถึงบาน และติดตามผูปวยเพื่อ

ประเมินผล จึงไดมีความสนใจท่ีจะทำการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยท่ีไดรับการดูแล

แบบประคับประคองในระยะทาย เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในระยะทายท่ีไม

สามารถรักษาใหหายขาดได และตองเขารับการรักษาทางดานการแพทยตลอดชีวิต ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยแบบ

ประคับประคองในระยะทายท่ีเปนโรคมะเร็ง และข้ึนทะเบียนเปนผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองใน

ระยะทายของโรงพยาบาลแมจัน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธระหวาง ปจจัยคุณลักษณะประชากร ความสามารถในการชวยเหลือ

ตัวเองของผูปวย กับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยคุณลักษณะประชากรมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการดูแลแบบ

ประคับประคองในระยะทาย 

2. ปจจัยดานความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวยมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูปวย

โรคมะเร็งท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาแบบวิจัยเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง แบบตัดขวาง (Cross-sectional 

Studies) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย และหา

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวย 

การคำนวณกลุมตัวอยาง 

 ในการคำนวณกลุมตัวอยาง ใชสูตร Krejcie & Morgan และไดปองกันการสูญหายของขอมูล 20%              

ไดจำนวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 250 ราย 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

 เก็บขอมูลจากผูปวยโรคมะเร็งท่ีเขารับบริการท่ีศูนยดูแลผูปวยตอเนื่อง ในระหวางระหวาง เดือนมกราคม 

ถึง เมษายน 2564 ซึ่งเก็บขอมูลผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองโดยมีเกณฑคัดเขาคือ ผูท่ีมีอายุต้ังแต   

20 ปข้ึนไป ท้ังเพศหญิงและชายท่ีเขารับการรักษา และข้ึนทะเบียนเปนผูปวยแบบประคับประคองในระยะทายท่ีมี

ประวัติการรักษาโรคมะเร็ง โดยไมมีความผิดปกติทางดานการสื่อสาร คือ ใบ หูหนวก ซึ่งสามารถตอบแบบสอบถามได 

และยินยอมท่ีจะเขารวมงานวิจัย 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยแบบสอบถามการวิจัย จำนวน 3 สวน 

ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน และมีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิ ครอนบาคอัลฟา 

เทากับ 0.891 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยคุณลักษณะประชากร เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวน

วรรณกรรม ขอคำถามท้ังหมด 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 

สวนท่ี 2 แบบประเมินความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย (PPS score) 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต The Organization for the Research and Treatment of 

Cancer Quality of life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30) ฉบับภาษาไทย 

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 

 ผูศึกษาเคารพสิทธิของผูเขารวมศึกษา โดยดำเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีสมัครใจตอบคำถามใน

การศึกษาคร้ังนี้ มีการอธิบายวัตถุประสงคกอนการสัมภาษณจนเปนท่ีเขาใจ ขอมูลท่ีไดจะเก็บเปนความลับ ไมนำไป

เปดเผยเปนรายบุคคล และกลุมตัวอยางมีสิทธิท่ีจะไมตอบคำถามหรือออกจากการศึกษาไดตลอดเวลา โดยการศึกษา

คร้ังนี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจากโรงพยาบาลแมจัน (CRPPHO No.30/2564) 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตางๆโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS v.20 ในการวิเคราะห

ขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ขอมูลผลลัพธการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในระยะทาย 

 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย 133 (รอยละ 52.3) มีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 165 (รอยละ 66.0) 

รองลงมา คือ อายุระหวาง 50-59 ป 61 (รอยละ 24.4) ประชากรท้ังหมดมีอายุเฉลี่ยเทากับ 65 ป (SD = 11.77) 

สภาพสมรสคูมากท่ีสุด 168 (รอยละ 67.2) ลำดับท่ี 2 คือ หมาย/หยา/แยกกันอยู 60 (รอยละ 24.0) ประชากรโดย

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 230 (รอยละ 92.0) ศาสนาคริสต 20 (รอยละ 8.0) สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ 

ประถมศึกษา 130 (รอยละ 52.0) รองลงมา คือ ไมไดเรียนหนังสือ 80 (รอยละ 32.0) ประชากรสวนใหญไมได

ประกอบอาชีพสูงถึง 127 (รอยละ 50.8) รองลงมาคือ รับจาง 62 (รอยละ 24.8) ดานรายได พบกลุมตัวอยางสวน

ใหญไมมีรายได 115 (รอยละ 46.0) รองลงมา คือ ต่ำกวา 5,000 บาท 105 (รอยละ 42.0) ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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ตาราง 1 แสดงจำนวน รอยละ ของผูปวยจำแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล (n=250) 

คุณลักษณะสวนบุคคล  จำนวน   รอยละ 

เพศ ชาย 133 52.3 

 หญิง 117 46.8 

อายุ 30-39 ป 3 1.2 

 40-49 ป 21 8.4 

 50-59 ป 61 24.4 

 มากกวา 60 ปข้ึนไป 165 66.0 

คาเฉลี่ยอายุ เทากับ 65 ป ( x =65.03 , SD = 11.77, Min = 32, Max = 92) 

สถานภาพสมรส คู 168 67.2 

 หมาย/หยา/แยกกันอยู 60 24.0 

 โสด 22 8.8 

ศาสนา พุทธ 230 92.0 

 คริสต 20 8.0 

ระดับการศึกษา ไมไดเรียนหนังสือ 80 32.0 

 ประถมศึกษา 130 52.0 

 มัธยมศึกษา 27 10.8 

 อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 8 3.2 

 ปริญญาตรี 5 2.0 

อาชีพ ไมไดประกอบอาชีพ 127 50.8 

 รับจาง 62 24.8 

 เกษตรกรรม 52 20.8 

 คาขาย 7 2.8 

 รับราชการ 2 0.8 

รายไดตอเดือน ไมมีรายได 115 46.0 

 ต่ำกวา 5,000 บาท 105 42.0 

 5,000 – 10,000 บาท 18 7.2 

 มากกวา 10,000 บาท ข้ึนไป 12 4.8 
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2. ขอมูลความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย (PPS score) 

 ประชากรกลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีคาความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย หรือ PPS score 

อยูในกลุมสีเขียวคือ ระยะคงท่ีไมมีการลุกลามของโรค 137 (รอยละ 54.8) รองลงมาคือกลุมสีเหลืองคือ มีการลุกลาม 

ของโรคมากข้ึนแตไมรุนแรง 74 (รอยละ 29.6) 

ตารางที่ 2 แสดง ความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย (PPS score) (n=250) 

ความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย 

(PPS score) 
จำนวน รอยละ 

กลุมสีเขียว 137 54.8 

กลุมสีเหลือง 74 29.6 

กลุมสีแดง 39 15.6 

3. คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย 

คุณภาพชีวิตมิติดานการทำหนาท่ีของประชากรกลุมตัวอยาง อยูในระดับปานกลาง 115 (รอยละ 46.0) 

รองลงมาคือ ความสามารถในการทำหนาท่ีนอย 69 (รอยละ 27.6) และ ความสามารถในการทำหนาท่ีปกติคือ 66 

(รอยละ 26.4) ตามลำดับ สวนมิติดานอาการและปญหาจากตัวโรค โดยสวนใหญอยูในระดับความผิดปกติจาก

อาการปานกลาง 140 (รอยละ 56.0) อันทับท่ีสองคือ ความผิดปกติจากอาการนอย 89 (รอยละ 35.6) และลำดับ

สุดทายคือ ความผิดปกติจากอาการมาก 21 (8.4) ซึ่งจากการศึกษาพบวา มิติดานสภาวะสุขภาพ หรือ คุณภาพชีวิต

โดยรวม โดยสวนใหญมีคุณภาพชีวิตไมดี 130 (รอยละ 52.0 คุณภาพชีวิตปานกลาง 76 (รอยละ 30.4) และมี

คุณภาพชีวิตดีเพียงแค 44 (รอยละ 17.6) ดังขอมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 3 

ตาราง 3 แสดง คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย (n=250) 

คุณภาพชีวิต จำนวน รอยละ 

มิติดานการทำหนาที่ 

  ความสามารถในการทำหนาท่ีนอย 69 27.6 

  ความสามารถในการทำหนาท่ีปานกลาง 115 46.0 

  ความสามารถในการทำหนาท่ีปกติ 66 26.4 

มิติดานอาการและปญหาจากตัวโรค 

  ความผิดปกติจากอาการนอย 89 35.6 

  ความผิดปกติจากอาการปานกลาง 140 56.0 

  ความผิดปกติจากอาการมาก 21 8.4 

มิติดานสภาวะสุขภาพ/คุณภาพชีวิตโดยรวม 

  คุณภาพชีวิตไมดี 130 52.0 

  คุณภาพชีวิตปานกลาง 76 30.4 

  คุณภาพชวิีตดี 44 17.6 
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ตารางที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันระหวางตัวแปรปจจัยคุณลักษณะประชากร และความสามารถ 

ในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย กับคุณภาพชีวิตโดยรวม (n=250) 

  

 4. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยคุณลักษณะประชากร และความสามารถในการชวยเหลือ

ตัวเองของผูปวย กับคุณภาพชีวิตโดยรวม 

 จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก สถานภาพ

สมรส (r=.135, p < .05) ระดับการศึกษา (r=.162, p < .05) และ PPS score (r=.334, p < .01) สวน เพศ อายุ 

ศาสนา อาชีพ และ รายได ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ดังตารางท่ี 4 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้พบวา กลุมผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทายโดยสวนใหญเปนเพศชาย 

และมีอายุอยูในชวง 60 ปข้ึนไป ซึ่งโดยสวนใหญเปนประชากรท่ีมีสถานะภาพสมรส และไมมีรายได ซึ่งสอดคลอง

กับผลของงานวิจัยท่ีออกมาวาคนโดยสวนใหญไมไดประกอบอาชีพ เนื่องมาจากอาการและความรุนแรงของโรค          

แตประชากรกลุมตัวอยางยังสามารถชวยเหลือตนเองได ซึ่งโดยสวนใหญความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของ

ผูปวยยังอยูในกลุมสีเขียวหรือระดับปกติ ซึ่งสอดคลองกับงานของ วิภาดา พึ่งสุข, (2562) ซึ่งไดศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็ง พบวาสวนใหญผูปวยเปนเพศชายและมีชวงอายุ 60 ปข้ึนไป และ

ผลจากการหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต พบวาสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ PPS score ซึ่งมี

ความสอดคลองกันคือ ดานสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับคา PPS Score แตแตกตางกันท่ี ปจจัยดาน

การรักษา และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ทรงเดช ประเสริฐศรี, (2558) พบวา ผูปวยคะแนนมีพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพโดยรวมในระดับสูง ไดแก ความรับผิดชอบตอสุขภาพ กิจกรรมทางกาย โภชนาการ มีความสัมพันธ

ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผูปวยท่ีมีคาความสามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวยสูง

ทำใหมีความสามารถในการดูแลตนเองซึ่งสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และยังสอดคลองกับการศึกษาของ พิจิตรา  

เล็กดำรงกุล, (2555) ท่ีพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคมะเร็ง มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิต

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. เพศ 1         

2. อายุ -.170** 1        

3. สถานภาพสมรส .135* .127* 1       

4. ศาสนา .129* -.002 .024 1      

5. ระดับการศึกษา .132* -.212** -.160* -.047 1     

6. อาชีพ .281** .078 .261** -.114 -.081 1    

7. รายได -.261** -.123 -.076 .005 .355** -.448** 1   

8. PPS score -.169** .127* -.159 -.051 .219** -.050 .094 1  

9. คุณภาพชีวิตโดยรวม -.084 .082 -.161* -.076 .162* .064 -.054 .334** 1 
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ของผูปวย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเปนสิ่งสามารถยืนยันไดวาถาหากผูปวยมีความสามารถดูแลตนเองไดสูงจะ

ทำใหสามารถมีคุณภาพท่ีดีข้ึนได ดังนั้นหากมีการวางแผนดำเนินงานในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยท่ีไดรับการ

ดูแลแบบประคับประคองควรใหความสำคัญในการทำใหผูปวยสามารถท่ีจะดูแลตนเองหรือสามารถชวยเหลือตัวเอง

ในการใชชีวิตประจำวันได และ จากการศึกษาของ วิภาดา พึ่งสุข, (2563) ซึ่งศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพ

ชีวิตของผูปวยโรคมะเร็ง คนพบวา การพัฒนาปจจัยเสริมท่ีทำใหผูปวยโรคมะเร็งใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ควรพัฒนา

ดานทักษะของผูดูแลใหมากย่ิงข้ึน หากในผูปวยบางรายท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได  

 สรุปไดวาการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในระยะทายควรเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยท้ังในดาน

ขอการดูแลตนเองขอผูปวยและ การเพิ่มทักษะของผูดูแล ในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถดูแลตนเองได ซึ่งจะสงผลให

คุณภาพชีวิตของผูท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทายอยูในระดับดีซึ่งทำใหผูปวยนั้นมีความผาสุขใน

ชีวิตไปจนถึงวันท่ีจากไปอยางสมศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

 

ขอเสนอนะ 

จากการศึกษาในคร้ังนี้หนวยงานศูนยการดูแลผูปวยตอเนื่องหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนำขอมูลไป

ประยุกตใชกับบริบทหรือรูปแบบเพื่อเปนการพัฒนารูปแบบในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการการดูแล

ผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทาย และเปนขอมูลท่ีใชในการศึกษาท่ีเกี่ยวของตอไป 
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บทคัดยอ 

 การพัฒนาหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี และ 2) ศึกษา

ความพึงพอใจตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตสาธารณสุขศาสตร จำนวน 80 คน ดำเนินการ

แบงออกเปน 2 ระยะไดแก ระยะท่ี 1 การสรางและพัฒนาหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 

1) วิเคราะหความตองการหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี 2) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ            

3) สรางหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี 4) ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ และ 5) ปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะ และ

ระยะท่ี 2 การใชหุนจำลองและประเมินความพึงพอใจ ดำเนินการในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2563 โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 

 1. การสรางและพัฒนาหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ีเปนเพศชาย ขนาดเทาคนจริง มีลักษณะโครงสรางของ

หุนท่ีแข็งแรง บริเวณชองทองเปนชองกลวงบรรจุอวัยวะภายใน เปดใหมองเห็นอวัยวะท่ีไดรับผลกระทบจากการสูบ

บุหร่ีอยางชัดเจน เชน หัวใจ ปอด ตับ กระเพาะอาหาร ลำไสเล็ก ลำไสใหญ มีการติดต้ังไฟแสดงสถานะ และเคร่ือง

บันทึกเสียงท่ีสามารถเปดรับฟงขอมูลการบรรยายของแตละอวัยวะได 

 2. ความพึงพอใจตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี ตามความคิดเห็นของนิสิต พบวา ความพึงพอใจโดยรวมอยู

ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.91, S.D=0.18) 

  

คำสำคัญ : โมเดลหุนจำลองโทษพิษภัยบุหรี่, การสบูบุหรี่, นวัตกรรม 
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Abstract 
 This development of Smoking Harmfulness Model (SHM) aimed to 1) create a model 
of smoking harm and 2) satisfaction toward smoking harmfulness model. The sample 
consisted of 80 public health students. The study was divided into two phases. The first phase 
was the process of creation and development the model including 5  steps;  1) need assessment 
of SHM 2) literature review 3) the model creation 4) the model inspection by experts and             
5) improve and develop according to suggestions. The study was conducted during 1st May- 
31st August 2020 and analyzed by using mean and standard deviation.  
The result of this study revealed that; 

1. Creation and development of a male smoking model life size had strong structure 
shapes The abdomen was a hollow cavity containing the internal organs. It was open to 
clearly see the organs affected by smoking, such as the heart, lungs, liver, stomach, small 
intestine, large intestine. Indicator lights were installed. And a voice recorder that could 
listen to the information of each affected organ. 
 2. Overall mean scores of satisfaction toward SHM was highest level (x�=4.91, S.D=0.18) 
  
Key Words : Smoking Harmfulness Model, Smoking, Innovation 
 

บทนำ 

 ปจจุบันการสูบบุหร่ียังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญซึ่งสงผลทำใหเกิดผลกระทบตางๆตอรางกาย จิตใจ 

เศรษฐกิจ และสังคมมากมาย จากขอมูลสถิติขององคกรอนามัยโลกระบุวา ท่ัวโลกมีผูเสียชีวิตดวยโรคท่ีมีสาเหตุจาก

การสูบบุหร่ีปละประมาณ 5 ลานคน และมีแนวโนมสูงข้ึนในอีก 10-20 ป (WHO, 2009) จากการสำรวจพฤติกรรม

การสูบบุหร่ี ในป 2560 พบวา ประชากรไทยเร่ิมสูบบุหร่ีเมื่ออายุ 18 – 19 ป สำหรับกลุมเยาวชน มีอายุเฉลี่ยท่ีเร่ิม

สูบบุหร่ีคือ 16 ป (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษภ และปวีณา ปนกระจาย, 2561) ปจจัยท่ีสงเสริมทำใหกลุมเยาวชนสูบ

บุหร่ีมากข้ึนมีหลายปจจัย เชน เพื่อนสนิทสูบบุหร่ี บุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี การเขาถึงบุหร่ีไดงาย การไมเครงครัด

ในการบังคับใชกฎหมายหามขายบุหร่ีใหเด็กอายุต่ำกวา 18 ป (นัยนา หนูนิล และคณะ, 2556) ซึ่งการท่ีเยาวชนเร่ิม

สูบอายุยังนอยจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการเสียชีวิตกอนวัยอันควร มีผลทำใหสูบบุหร่ีติดเปนนิสัย ซึ่งมีแนวโนมเปนผู

สูบบุหร่ีจัดในอนาคตทำใหตอการเลิกสูบและมีโอกาสเจ็บปวยมากกวาคนท่ีสูบในวัยผูใหญ ดังนั้น การปองกันไมให

วัยรุนสูบบุหร่ีต้ังแตอยูในสถานศึกษาจึงเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดในการลดภาระปญหาอื่นๆ ท่ีอาจตามมาจากการสูบบุหร่ี 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดดำเนินการเปดสอนหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบกับ

ดำเนินงานควบคุม ปองกันการสูบบุหร่ีในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการใหความรูเร่ืองโทษพิษภัยบุหร่ีผานสื่อนวัตกรรม

จะเปนวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพสามารถชวยปองกันไมใหนิสิตหรือเยาวชนสูบบุหร่ีไดในอนาคต ดังนั้นผูวิจัยจึง

สงเสริมใหนิสิตในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพไดสรางนวัตกรรมสื่อหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ีเพื่อเปนสื่อการเรียนการ

สอนประเภทวัสดุสามมิติมีประโยชนมากสำหรับการใหความรู โดยเฉพาะแสดงใหเห็นถึงโทษพิษภัยของบุหร่ีไดอยาง

เปนรูปธรรม นิสิตเกิดความเขาใจเนื้อหาและเห็นภาพกลไกการทำงานของสิ่งตางๆไดดี มีความสนใจ และเกิดความ

ตระหนักเร่ืองของโทษพิษภัยบุหร่ีมากข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 

การสรางและพัฒนานาหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี และระยะท่ี 2 การใชหุนจำลองและประเมินความพึงพอใจ         

กลุมตัวอยางเปนนิสิตสาธารณสุขสาสตร ชั้นปท่ี 2, 3 และ 4 จำนวน 80 คน ซึ่งการดำเนินการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การสรางและพัฒนาหุนโมเดลจำลองโทษพิษภัยบุหรี่ ประกอบดวย ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 วิเคราะหและศึกษาความตองการหุนจำลองโทษพิษภัยบุหรี่ 

ผูวิจัยไดสอบถามความตองการของอาจารยและนิสิต โดยการสนทนากลุมยอยในทีม พบวารอยละ 85.00 

ตองการหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ีเพื่อใชในการเรียนการสอนและออกพื้นท่ีใหบริการวิชาการ และรอยละ 40 

ตองการใหหุนมีตัวติดต้ังเคร่ืองบันทึกเสียงบริเวณตำแหนงอวัยวะดังกลาวเพื่อสามารถฟงได 

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารที่เก่ียวของ 

ผูวิจัย ประชุมทีมเพื่อสรางหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี โดยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

และปรึกษาผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษาคลินิกเลิกบุหร่ีจากโรงพยาบาล อาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร อาจารยคณะ

พยาบาลศาสตร และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเกี่ยวของกับการใหความรูเร่ืองบุหร่ี จากนั้นนำขอมูลมาวิเคราะหกำหนดคุณสมบัติของหุนจำลองลอง คือ            

ใหมีโครงสรางเสมือนจริง วัสดุหาไดงาย ราคาถูก และสามารถประยุกตเปนสื่อท่ีใหความรูเร่ืองบุหร่ีไดจริง (ภาพท่ี 1) 

 

 
ภาพที่ 1 โครงรางหุนจำลองโทษพิษภัยบุหรี่ ตามคุณสมบัติที่กำหนด 

ข้ันตอนที่ 3 สรางหุนจำลองโทษพิษภัยบุหรี ่

 หลังจากออกแบบโครงรางหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี ตามคุณสมบัติท่ีกำหนดแลวในข้ันตอนนี้ผูวิจัยได

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และดำเนินงานการสรางหุนและอวัยวะตางๆ รวมท้ังวางระบบไฟฟา ตัวเซ็นเซอรตรวจควันบุหร่ี 

และเคร่ืองบันทึกเสียง (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 หุนจำลองโทษพิษภัยบุหรี ่

ข้ันตอนที่ 4 ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ 

ผูวิจัยจัดวิพากษหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี โดยมีผูเชี่ยวชาญดานการใหคำปรึกษาคลินิกเลิกบุหร่ี อาจารย

คณะสาธารณสุขศาสตร อาจารยคณะพยาบาลศาสตร จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสรางและการใชงาน

ของหุนจำลอง และไดรับขอเสนอใหปรับสีของหลอดไฟหากเปนสีเขียวคือสถานะปกติ แตถาเซ็นเซอรสัมผัสกับควัน

บุหร่ีใหหลอดไฟเปลี่ยนเปนสีแดง ปรับใหหุนจำลองมีความแข็งแรง 

ข้ันตอนที่ 5 ปรับปรุงหุนจำลองตามขอเสนอแนะ 

ภายหลังการการตรวจสอบผูเชี่ยวชาญแลว ผู วิจัยไดไดปรับปรุงหุนจำลองตามขอเสนอแนะแลวจึงนำไป

ปรับปรุงท้ังลักษณะภายนอกภายใน และความคงทน เพื่อความสวยงามและรูปลักษณภายนอกท่ีนาใชมากข้ึน (ภาพท่ี 3) 

 
ภาพที่ 3 หุนจำลองที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ระยะที่ 2 การใชหุนจำลองและประเมินความพึงพอใจ 

นำหุนจำลองไปทดลองใชและประเมินความพึงพอใจในกลุมนิสิตสาธารณสุขศาสตร ชั้นปท่ี 3 และ 4          

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมผูวิจัยไดใหนิสิตประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ีท่ีสรางข้ึน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 1. หุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี 

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี เปนแบบสอบถามชนิด 5 ตัวเลือก คำตอบ          

ท่ีไดประเมินเปนมาตรสวน 5 ระดับ ดังนี้ 1 (พอใจนอย) 2 (พึงพอใจพอใช) 3 (พึงพอใจปานกลาง) 4 (พึงพอใจมาก) 

และ 5 (พึงพอใจมากท่ีสุด) โดยมีเกณฑการแปลผลระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
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  คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 

  คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง  นอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง  นอยท่ีสุด  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ประสานงานผานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

 2. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตชั้นปท่ี 3 และ4 

 3. ผูวิจัยดำเนินกิจกรรมและเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและวิเคราะหผล 

จริยธรรมการวิจัย 

 ผูศึกษาเคารพสิทธิของผูเขารวมศึกษา โดยดำเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีสมัครใจตอบคำถาม           

ในการศึกษาคร้ังนี้ มีการอธิบายวัตถุประสงคกอนการสัมภาษณจนเปนท่ีเขาใจ ขอมูลท่ีไดจะเก็บเปนความลับ             

ไมนำไปเปดเผยเปนรายบุคคล และกลุมตัวอยางมีสิทธิท่ีจะไมตอบคำถามหรือออกจากการศึกษาไดตลอดเวลา 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) แสดง 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดสรุปผลตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. การสรางและพัฒนาหุนจำลองโทษพิษภัยบุหรี ่

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอท่ี 1 การสรางและพัฒนาหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี ไดกำหนดเปน 5 ข้ันตอน ไดแก  

1) การวิเคราะหและศึกษาความตองการหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี  

2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

3) สรางหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี  

4) ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ  

5) ปรับปรุงและพัฒนาตามขอปรับปรุงของผูเชี่ยวชาญและปญหาจากการทดลองใช  
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ภาพที่ 4 หุนจำลองโทษพิษภัยบุหรี่ที่ไดพัฒนาสรางข้ึน 

 
ภาพที่ 5 แสดงไฟสถานะพรอมใชงาน และปุมกดฟงขอมูลการบรรยาย 

ลักษณะภายในและภายนอกหุนจำลอง 

1) โครงสรางหุนแข็งแรง จำลองเปนเพศชายท้ังตัวขนาดเทาของจริง ประกอบดวยสวนหัว ลำตัว แขน และขา  

มีอวัยวะภายในบรรจุอยูในตัวหุน 

2) บริเวณชองทองเปนชองกลวง บรรจุอวัยวะภายใน สามารถมองเห็นหัวใจ ปอด ตับ กระเพาะอาหาร 

ลำไสเล็ก ลำไสใหญ ท้ังหมดติดต้ังบนฐานรอง 

3) บริเวณอวัยวะท่ีไดรับผลกระทบจากการสูบบุหร่ีถูกติดต้ังหลอดไฟและเคร่ืองบันทึกเสียงสามารถ               

ฟงขอมูลบรรยายของแตละอวัยวะได 

กระบวนการทำงานของหุนจำลอง 

1) หุนจำลองไดติดต้ังพัดลมดูดอากาศและตัวเซ็นเซอรตรวจจับควันบุหร่ีไวบริเวณกลางลำตัวของหุนจำลอง 

2) เมื่อใชงานวงจรไฟฟาจะเร่ิมทำงานโดยแสดงไฟดวงเขียว 

3) เมื่อจุดบุหร่ีหรือควันธูปแลวนำไปใกลบริเวณสวนปากของหุน พัดลมดูดอากาศจะดูดควันบุหร่ีหรือ          

ควันธูปผานทอสายวางท่ีวางในตัวหุน  

4) เมื่อควันบุหร่ีหรือควันธูปสัมผัสกับตัวเซ็นเชอร จะสงสัญญาณใหดวงไฟเปลี่ยนสถานะเปนสีแดง แสดง

ถึงอวัยวะในรางกายทีไดรับผลกระทบจากควันบุหร่ี 

5) หากตองการฟงขอมูลบรรยายของอวัยวะท่ีไดรับผลกระทบสามารถกดปุมบริเวณอวัยวะนั้น เพื่อรับฟง

ขอมูลการบรรยายถึงโทษบุหร่ีใชเวลาประมาณ 1 นาที พรอมไฟกระพริบสลับส ี
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2. ความพึงพอใจตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหรี่ที่สรางข้ึน 

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจโดยรวมตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหรี่ที่สรางข้ึน 

ความพึงพอใจ 𝐱𝐱� S.D แปลผล 

1. ความพรอมของหุนจำลอง 4.86 0.26 มากท่ีสุด 

2. คุณภาพการใชงาน 4.91 0.20 มากท่ีสุด 

3. ประโยชนและการประยุกตใชหุนจำลอง 4.97 0.09 มากท่ีสุด 

รวม 4.91 0.18 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1 พบวาเมื่อวิเคราะหความพึงตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ีท่ีสรางข้ึนตามความคิดเห็นของ

นิสิตโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x�=4.91, S.D=0.18) เมื่อจำแนกรายไดพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงใจมาก

ท่ีสุด ไดแก ประโยชนและการใชหุนจำลอง (x�=4.97, S.D=0.09) รองลงมาไดแก คุณภาพการใชงาน (x�=4.91, 

S.D=0.20) และความพรอมของหุน (x�=4.86, S.D=0.26) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหรี่ที่สรางข้ึนจำแนกรายดาน 

ความพึงพอใจ 𝐱𝐱� S.D แปลผล 

1. ความพรอมของหุนจำลอง    

   1.1 ขนาดของหุน 4.85 0.35 มากท่ีสุด 

   1.2 ความคงทน 4.93 0.24 มากท่ีสุด 

   1.3 พรอมใชงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   1.4 เคลื่อนยายสะดวก 4.66 0.47 มากท่ีสุด 

2. คุณภาพการใชงานหุนจำลอง    

   2.1 ใชงานงายไมซับซอน 4.95 0.21 มากท่ีสุด 

   2.2 ใชงานไดจริง 4.96 0.19 มากท่ีสุด 

   2.3 ลักษณะของหุนเหมือนจริง 4.97 0.15 มากท่ีสุด 

   2.4 อวัยวะของหุนคลายของจริง 4.70 0.48 มากท่ีสุด 

   2.5 อวัยวะท่ีไดรับผลกระทบสอดคลองตามทฤษฎี 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ประโยชนและการประยุกตใชหุนจำลอง    

   3.1 สรางความเขาใจเห็นภาพชัดเจนของโทษบุหร่ี 4.97 0.15 มากท่ีสุด 

   3.2 กระตุนใหเกิดการเรียนรูโทษของบุหร่ี 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   3.3 มีความมั่นใจในการถายทอดความรู 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

   3.4 หุนจำลองสามารถนำไปใชเปนสื่อถายทอด 

 ความรูเร่ืองโทษบุหร่ีได 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

   3.5 สามารถใชเปนสื่อการสอนไดทุกกลุมวัย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.91 0.18 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 2 พบวาความพึงพอใจตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ีท่ีสรางข้ึนจำแนกตามรายดานตามความ

คิดเห็นของนิสิตพบวา  

ดานความพรอมของหุนจำลอง มีคาเฉลี่ยความพึงใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความพรอมการใชงาน 

(x�=5.00, S.D=0.00) รองลงมาไดแก ความคงทน (x�=4.93, S.D=0.24) และขนาดของหุน (x�=4.85, S.D=0.35)  

 ดานคุณภาพการใชงานหุนจำลอง มีคาเฉลี่ยความพึงใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก อวัยวะท่ีไดรับ

ผลกระทบสอดคลองตามทฤษฎี (x�=5.00, S.D=0.00) รองลงมาไดแก ลักษณะของหุนเหมือนจริง (x�=4.97, 

S.D=0.15) และใชงานไดจริง (x�=4.96, S.D=0.19) ตามลำดับ 

 ดานประโยชนและการประยุกตใชหุนจำลอง คาเฉลี่ยความพึงใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก กระตุนให

เกิดการเรียนรูโทษของบุหร่ี หุนจำลองสามารถนำไปใชเปนสื่อถายทอดความรูเร่ืองโทษบุหร่ีได และสามารถใชเปน

สื่อการสอนไดทุกกลุมวัย มีคาเฉลี่ยเทากัน (x�=5.00, S.D=0.00) รองลงมาไดแก สรางความเขาใจเห็นภาพชัดเจน

ของโทษบุหร่ี (x�=4.97, S.D=0.15) และมีความมั่นใจในการถายทอดความรู (x�=4.90, S.D=0.30) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

 หุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี เปนสื่อนวัตกรรมท่ีใชในการสอนเร่ืองโทษบุหร่ี ซึ่งชวยใหนิสิตมีความเขาใจและ

ไดเห็นภาพสามมิติมากข้ึน โดยในตัวหุนจำลองมีลักษณะโครงสรางท่ีแข็งแรง ขนาดเทาคนจริง สะดวกในการใชงาน 

เคลื่อนยายไดงาย มีราคาไมแพง และมีอวัยวะภายในบรรจุอยูในตัวหุน บริเวณชองทองสามารถมองเห็นอวัยวะขาง

ในไดชัดเจน นอกจากนั้นฟงคชั่นการทำงานของหุนจะสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความใจ โดยในระบบไดมีเซ็น

เชอรตรวจจับควันบุหร่ี เมื่อควันบุหร่ีสัมผัสกับเซ็นเชอรจะสงสัญญาณใหวงจรไฟเปลี่ยนเปนสีแดงในบริเวณท่ีอวัยวะ

ในรางกายไดรับผลกระทบจากการสูบบุหร่ี นอกจากนั้นหากตองการรับฟงขอมูลการบรรยายถึงโทษบุหร่ีสามารถกด

ปุมบริเวณอวัยวะนั้นเพื่อรับฟงโดยความยาวของการบรรยายจะใชเวลาประมาณ 1 นาที พรอมไฟกระพริบสลับสี 

ซึ่งหุนจำลองทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพเปนสื่อสามมิติประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใชในการเรียนการสอนเกี่ยวกับสุขภาพ

เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจ ผูสอนสามารถนำมาใชประกอบในกิจกรรมการเรียนรูไดหลากหลายรูปแบบ 

หุนจำลองสามารถใชแทนของจริงซึ่งจัดวาเปนอันดับสองรองจากการเรียนรูของจริง อีกท้ังยังสามารถชวยใหผูเรียน

เขาใจไดงายและมีความสะดวกในการนำมาใช (สุสัณหา ย้ิมแยม, 2559) 

  ความพึงพอใจตอหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี พบวาโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน

พบวาท้ังดานความพรอมของหุนจำลอง คุณภาพการใชงาน และประโยชนการประยุกตใชหุนจำลอง อยูในระดับ

มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องลักษณะการสอนเร่ืองโทษบุหร่ีท่ีผานมาสวนใหญใชสื่อจากวีดีโอรวมกับการบรรยายใหแก

นิสิตจึงทำใหนิสิตไมเขาใจและเห็นภาพไมชัดเจน ดังนั้นการใชหุนจำลองทำใหนิสิตเกิดการเรียนเรียนรูมากข้ึน 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปฐมามาศ และคณะ (2556) ไดศึกษานวัตกรรมชุดหุนฝกทักษะการปฏิบัติการ

พยาบาล พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชชุดหุนฝกทักษะการพยาบาลในภาพรวมแตละหุนฝกโดยรวม            

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือการนำไปใช การเรียนรูดวยตนเอง  

การเก็บรักษาและการเคลื่อนยาย เหมาะแกเรียนรูดวยตนเอง 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษานี้ไดสื่อหุนจำลองโทษพิษภัยบุหร่ี ซึ่งเปนนวัตกรรมท่ีสรางข้ึนเพื่อใชในการเรียนการสอน

เร่ืองโทษของบุหร่ี ซึ่งคณะสามารถนำไปใชเปนสื่อในการสอนใหนิสิตเขาใจถึงโทษของบุหร่ีไดอยางเปนรูปธรรมและ

สามารถนำไปใชบริการวิชาการแกชุมชนได 
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ปญหาการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

PROBLEMS OF ENFORCEMENT OF HIGH-RISE BUILDING CONTROL LAWS 
IN BANGKOK 
 

ผูวิจัย  ธนะพัฒน  วิริต  

 

บทคัดยอ 

การศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร จากพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นั้นเปนกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อคุมครองประโยชนและความปลอดภัยของประชาชนโดย

สวนรวมเปนสำคัญ โดยเนนไปที่ความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัยการสาธารณสุข การรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมของอาคารเปนหลักซี่งหากไมมีการควบคุมดูแลอยางเหมาะสมแลว ยอมกอใหเกิดผลกระทบ

หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมไดแตเนื่องจากปจจุบันมีอาคารสูงเกิดข้ึนในประเทศไทยเปนจำนวนมาก

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ยังไมครอบคลุมเพียงพอกระทรวงมหาดไทยจึงไดมีการประกาศ

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนกฎหมายท่ี

ออกมาบังคับใชกับการบริหารจัดการอาคารสูงโดยเฉพาะรวมทั้งภายหลังไดมีประกาศกฎกระทรวงฉบับอื ่น ๆ             

มารองรับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 เพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของชุมชนในประเทศไทยในปจจุบัน 

แตมาตรการทางกฎหมายดังกลาวยังขาดความชัดเจน ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารสูง

จึงจำเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติหรือกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกับการควบคุมตามลำดับ 

กฎหมายที่เกี ่ยวของกับการควบคุมอาคารสูงเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ผูเขียนจึงเสนอแนะใหนำ

มาตรการในการเขาตรวจสอบอาคารของสาธารณรัฐสิงคโปรที่มีการแตงตั้งเอกชนรวมกับหนวยงานรัฐบาลในการ

รวมกันเขาตรวจสอบอาคารและมาตรการของเขตปกครองพิเศษฮองกงในเร่ืองการข้ึนทะเบียนกับหนวยงานทองถ่ิน

ในสวนของวัสดุอุปกรณและผูรับเหมามาใชกับปญหาดานอัคคีภัยในอาคารสูงเพิ่มหลักเกณฑในกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 

(พ.ศ.2540) วาการออกคำสั่งแกผูเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารสูงตามมาตรา 46 พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 ควรกำหนดบุคคลซึ่งเปนผูมีความรูความชำ นาญเฉพาะดานในการตรวจสอบสภาพอาคารสูง

เพื ่อทำรายงานรวบรวมความเห็นเสนอเจาพนักงานทองถิ ่นมาใชกับอาคารที่ไดรับยกเวนตามกฎกระทรวงนำ

มาตรการตรวจสอบอาคารท่ีกอสรางเพื่อรองรับ แผนดินไหวของประเทศญี่ปุนมาบังคับใชโดยการออกใบรับรองวา

อาคารดังกลาวไดกอสรางตามกฎหมายอาคารสูงมาเพื ่อนำมาใชกับปญหาการกอสรางอาคารสูงที่เกี่ยวกับการ

แตงต้ังเอกชนรวมกับหนวยงานรัฐบาลในการรวมกันเขาตรวจสอบตอไป 

 

คำสำคัญ : ปญหาการบังคับใชกฎหมาย, กฎหมายควบคุมอาคารสูง. 
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Abstract 
The study problems of enforcement of high-rise building control laws in Bangkok from 

the Building Control Act, B.E. 2522 was established to protect the interests and safety of the 
public as a whole by focusing on stability, safety, fire prevention, public health, and 
environmental quality of the building, inevitably, it would have an effect or could cause damage 
to the public without proper supervision. Currently, there are many high-rise buildings in 
Thailand, the Building Control Act, B.E. 2522 is not yet comprehensive. Ministry of Interior 
has announced the Ministerial Regulation No. 33, B.E. 2535 issued under the Building Control 
Act, B.E. 2522, which is a law that has been enforced specifically for the management of high-
rise buildings. Moreover, the latter has announced the Ministerial Regulation No. 33 with other 
more suitable for the growth of the community in Thailand. However, such legal measures are 
lacking in clarity, so in order to effectively manage high-rise buildings, it is necessary to amend 
the provisions or ministerial regulations on controls, respectively. 

Laws relating to the regulation of high-rise buildings are more effective. The author 
therefore recommends that the measure to inspect the buildings of the Republic of Singapore 
that are appointed privately with government agencies to jointly inspect the buildings and 
measures of the Hong Kong Special Administrative Region on the registration with local 
authorities in terms of materials, equipment and contractors to apply to fire problems in high-
rise buildings. Rules on the Ministerial Regulation No. 47 (B.E.2540) to order the owner or 
occupier of the building under Section 46. In the Building Control Act, B.E. 2522 should be 
determined individuals who have knowledge and expertise in building inspection reports to 
gather comments on local authorities to use the buildings that have been excluded by the 
regulations. Taking measures to check the building construction to support earthquake of 
Japan enforced by issuing a certificate that such buildings constructed by the building to be 
used with the construction of high-rise buildings on the appointment of a private partnership 
with governments to jointly investigate further. 

 
Keywords : problems of enforcement laws, high-rise building control laws. 
 

บทนำ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองใหญที ่มีอาคารและสิ่งปลูกสรางที ่พักอาศัยตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน

อาคารสูง อาคารขนาดใหญ และอาคารสาธารณะ ซึ่งอาคารตางๆ เหลานี้ มีผูคนหมุนเวียนเขาไปใชประโยชน

จำนวนมาก ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเปน “เจาพนักงานทองถิ่น” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 (มนตรี บัวมาก, 2557) มีอำนาจและหนาท่ีในการควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย หากเจาของ

อาคาร ผูประกอบการ และประชาชนมีการเตรียมรับมือ โดยใหความสำคัญกับการตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุงอาคาร 

(ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2560) การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารเปนประจำ นอกจากชวยยืดอายุการใช

งานอาคารไดยาวนานย่ิงข้ึนแลว ยังชวยใหเกิดความปลอดภัยและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชอาคารและผูอยูอาศัย

อีกดวย เนื่องจากการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารอยูอาศัยของกรุงเทพมหานครเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเทาท่ีควร ในเร่ืองตาง ๆ เชน (กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2560). 

 1. การกำหนดมาตรการและดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดกับเจาของอาคารท่ีเพิกเฉย 

ไมยื่นรายงานตรวจสอบสภาพอาคาร เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนท่ีอยูอาศัยหรือใชบริการ และเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  
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2. การสำรวจอาคารท่ีกอสรางแลวเสร็จ และตรวจสอบการย่ืนรายงานตรวจสอบสภาพอาคาร หากพบการ

ไมปฏิบัติตามกฎหมายใหดำเนินการตามมาตรการท่ีกำหนด  

3. การจัดทำฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเปนระบบ เพื่อใชในการ

วางแผน การตรวจสอบ และการติดตามผล  

4. การควบคุมกำกับดูแลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเครงครัด 

(ทิพวรรณ บุณยเพิ่ม, 2554). 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารท่ีตองจัดให

มีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบอาคาร หลักเกณฑการขอข้ึน

ทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ไดกำหนด

ประเภทอาคารท่ีเจาของอาคารตองจัดใหมีผูตรวจสอบไว 9 ประเภท ไดแก 1) อาคารสูง 2) อาคารขนาดใหญพิเศษ 

3) อาคารชุมนุมคน 4) โรงมหรสพ 5) โรงแรมท่ีมีจำนวนหองพัก ต้ังแต 80 หองข้ึนไป 6) สถานบริการท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต 

200 ตารางเมตรข้ึนไป 7) อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป 8) โรงงานท่ีมี

ความสูงมากกวา 1 ชั้น และมีพื้นท่ีต้ังแต 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป 9) ปายหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนสำหรับติดหรือต้ังปายท่ี

สูงจากพื้นดินตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไปหรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือ

ดาดฟาของอาคาร หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีมีพื้นท่ีต้ังแต 25 ตารางเมตรข้ึนไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2522, 

หนา 10 - 11) ทั้งนี้เจาของอาคารดังกลาวตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือดานสถาปตยกรรม ที่ข้ึน

ทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคารเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณ

ประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง ระบบการเตือนภัย การปองกันและการระงับอัคคีภัย  

การปองกันอันตรายเมื ่อมีเหตุชุลมุนวุ นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ

เคร่ืองกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารท่ีจำเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพ ชีวิตรางกาย หรือ

ทรัพยสิน แลวจัดทำรายงานตรวจสอบสภาพอาคารทุกป ยกเวนปายทุกสามป เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อ

พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) หรือสั่งใหแกไขตามมาตรา 46 ทวิ แลวแตกรณี โดยเจา

พนักงานทองถ่ินมีหนาท่ีควบคุมดูแลใหเจาของอาคารดำเนินการตามกฎหมาย (ราชกิจจานุเบกษา, 2522) 

จากการตรวจสอบอาคารที่เขาขายตองยื่นรายงานตรวจสอบสภาพอาคารของกรุงเทพมหานคร พบวา 

อาคารสวนใหญไมย ื ่นรายงานตรวจสอบสภาพอาคารตามที ่กฎหมายกำหนด กลาวคือ ในชวงที ่ผ านมา

กรุงเทพมหานครไมมีมาตรการควบคุมดูแลใหเจาของอาคารท่ีเขาขายตองดำเนินการจัดใหมีผูตรวจสอบอาคารและ

ย่ืนรายงานตรวจสอบตามกฎหมาย แตจากกรณีการเกิดเพลิงไหมอาคาร 7 ชั้น บริเวณซอยนราธิวาสราชนครินทร 18 

กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 และกรณีเพลิงไหมที่พักนักเรียนหญิงโรงเรียนพิทักษเกียรติวิทยา 

อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 กระทรวงมหาดไทย จึงไดมีหนังสือดวนที่สุด             

ที่ มท 0804.5/09291 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เรื่อง การบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบอาคาร 

9 ประเภท โดยใชขอมูลจากการสำรวจของสำนักผังเมือง ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551-2554 และไดมีผลการ

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 สรุปวา มีอาคารที่เขาขายตองยื่นรายงานตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน 
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3,372 แหง จากอาคารทั้งหมด จำนวน 7,683 แหง โดยมีอาคารที่ไมยื่นรายงานตรวจสอบ จำนวน 2,765 แหง             

คิดเปนรอยละ 82.00 ของอาคารที่เขาขาย ซึ ่งสำนักการโยธาไดมีหนังสือแจงเตือนเจาของอาคารดังกลาว            

ใหดำเนินการจัดสงรายงานตรวจสอบสภาพอาคารภายใน 60 วัน นับแตวันไดรับหนังสือแจงเตือน (สำนักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน, 2560, หนา ก) จากปญหาดังกลาวขางตนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 

32 ทวิ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผู ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบอาคาร หลักเกณฑการขอข้ึนทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนผูตรวจสอบ 

และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ไดกำหนดประเภทอาคารท่ีเจาของอาคารตองจัดใหมีผูตรวจสอบไว 

9 ประเภท ไดแก 1) อาคารสูง 2) อาคารขนาดใหญพิเศษ 3) อาคารชุมนุมคน 4) โรงมหรสพ 5) โรงแรมท่ีมีจำนวน

หองพัก ตั้งแต 80 หองขึ้นไป 6) สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 7) อาคารชุดหรืออาคารอยู

อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป 8) โรงงานที่มีความสูงมากกวา 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต 5,000 

ตารางเมตรข้ึนไป 9) ปายหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนสำหรับติดหรือต้ังปายท่ีสูงจากพื้นดินต้ังแต 15 เมตรข้ึนไป หรือมีพื้นท่ี

ต้ังแต 50 ตารางเมตรข้ึนไปหรือปายท่ีติดหรือต้ังบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคาร หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ี

มีพื้นท่ีต้ังแต 25 ตารางเมตรข้ึนไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2522, หนา 10 - 11) พรอมท้ังหลักเกณฑ วิธีการ รูปแบบ 

การบังคับใช ของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ที ่อออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                 

พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎกระทรวงฉบับอื่นที่เกี่ยวของและออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522            

ที่ออกมาบังคับใชหรือมีความเกี่ยวของกับอาคารสูงโดยเฉพาะเพื่อนำมาวิเคราะหและ เสนอแนะมาตรการในการ

บังคับใชของกฎหมายควบคุมอาคารที่มีผลตอการบริหารจัดการ อาคารสูงใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแก

ประชาชนผูใชสอยในอาคารดังกลาวตอไป 

 

เนื้อเรื่อง 

 การศึกษาประสิทธิผลการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายท่ีมีข้ึนเพื่อ

คุ มครองประโยชนและความปลอดภัยของประชาชนโดยสวนรวมเปนสำคัญ โดยเนนไปที่ความมั่นคง แข็งแรง      

ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของอาคารเปนหลักซี่งหากไมมี

การควบคุมดูแลอยางเหมาะสมแลว ยอมกอใหเกิดผลกระทบ หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมไดแต

เนื่องจากปจจุบันมีอาคารสูงเกิดข้ึนในประเทศไทยเปนจำนวนมาก พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ยังไม

ครอบคลุมเพียงพอกระทรวงมหาดไทยจึงไดมีการประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนกฎหมายที่ออกมาบังคับใชกับการบริหารจัดการ อาคารสูง

โดยเฉพาะรวมทั้งภายหลังไดมีประกาศกฎกระทรวงฉบับอื่น ๆ มารองรับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 เพิ่มเติม เพื่อให

เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของชุมชนในประเทศไทยในปจจุบัน แตมาตรการทางกฎหมายดังกลาวยังขาดความ

ชัดเจน ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารสูงจึงจำเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติหรือ

กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกับการควบคุมตามลำดับดังนี้ 
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1. ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารสูงท่ีเกี่ยวของกับแผนดินไหว อาคารสูงท่ีกอสรางในประเทศไทย

นั้นหลายจังหวัดไมไดมีการออกแบบและคำนวณ โครงสรางเพื่อรองรับในกรณีการเกิดแผนดินไหวจนกระท่ังป 2540 

ไดมีการออกกฎกระทรวงเพื่อ บังคับใหอาคารที่กอสรางที่มีความสูงตั้งแต 15 ชั้นจะตองมีการคำนวณโครงสราง

อาคารรองรับการ เกิดแผนดินไหวโดยออกเปนกฎกระทรวงฉบับที่ 49 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร 

จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และจังหวัดกาญจนบุรีแตดวย มีการเกิดเหตุการณแผนดินไหว

ในตางประเทศท่ีอยูไมหางจากประเทศไทยรวมท้ังการเกิด แผนดินไหวภายในประเทศหลายคร้ังซึ่งสามารถรูสึกไดใน

ป 2550 ประเทศไทยไดออกกฎกระทรวงชื่อกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความตานทาน ความคงทนของ

อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวโดยทำการยกเลิก กฎกระทรวง

ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีการกำหนดจังหวัด

เพิ ่มเติมโดยแยกออกเปนสามสวนดวยกันประกอบดวย (1) บริเวณเฝาระวัง เปนพื้นที ่หรือบริเวณที่อาจไดรับ

ผลกระทบจากแผนดินไหวตาม แนวรอยเลื่อนระนองและคลองมะรุยในภาคใตไดแกจังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพร 

จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎรธานีรวม 7 จังหวัด (2) บริเวณที่ 1           

เปนพื้นที่หรือบริเวณที่เปนดินออนมาก และไดรับผลกระทบจาก แผนดินไหวระยะไกล ไดแก กรุงเทพมหานคร 

จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัด สมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด (3) บริเวณท่ี 2               

เปนพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีอยูใกลรอยเลื่อนในภาคเหนิและดานตะวันตก ไดแกจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหมจังหวัด

ตากจังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพรจังหวัด แมฮองสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดกาญจนบุรี

รวม 10 จังหวัด โดยมาตรการทางกฎหมายในกฎกระทรวงฉบับใหมนี้จะมีการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำเพื่อปรับปรุง

หลักเกณฑการรับน้ำหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ อาคารในการตานทาน

แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวเสียใหม แตการย่ืนขออนุญาตกอสราง อาคารหากการกอสรางอาคารนั้นอยูในพื้นท่ี

บังคับท่ีตองใชกฎกระทรวงแผนดินไหวก็ทำการย่ืน รายการคำนวณท่ีถูกตองตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดแตใน

การกอสรางจริงอาจไมไดทำการกอสรางตามมาตรฐานของกฎหมายก็ไดซึ่งเปนเหตุทำใหผูอยูอาศัยในอาคารนั้น

ไมไดรับความ ปลอดภัยหากเกิดแผนดินไหวข้ึนจริง  

2. ปญหาดานความปลอดภัยดานอัคคีภัยในอาคารสูง ในปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ออกมาเพื่อ

ควบคุมอาคารสูงโดยเฉพาะนั่นก็คือ กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 โดยเนื ้อหาสวนใหญของกฎกระทรวงฉบับดังกลาวเปนเรื ่องเกี ่ยวกับมาตรการรักษาความ

ปลอดภัย ในดานอัคคีภัยในอาคารสูงโดยมีการกำหนดถึงมาตรฐานของการกอสรางอาคารสูงในอาคารสูง มาตรฐาน

ดานวัสดุอุปกรณในการกอสรางอาคารสูง มาตรฐานดานวัสดุอุปกรณในการติดต้ังในอาคารสูงเพื่อปองกันเพลิงไหม

เหลานี้เปนตน โดยกฎกระทรวงจะมีการออกขอบังคับวาอาคาร สูงตองมีการดำเนินการเชนไรจึงจะเปนไปตาม

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายของกฎกระทรวงกำหนด แตเราไมสามารถทราบไดเลยวาหากเกิดอัคคีภัยในอาคารสูงนั้น

ข้ึนมาตรการความปลอดภัยดังกลาว ในอาคารสูงจะสามารถดำเนินการไดตามท่ีกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

กำหนดหรือไม  
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3. ปญหาเกี ่ยวกับมาตรการบังคับอาคารสูงที ่ไดรับยกเวนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535)           

ในปจจุบันมีอาคารสูงท่ีมีขนาดความสูงต้ังแต 23 เมตรข้ึนไปซึ่งไดรับอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดย

ไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑที ่กำหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนอาคารสูงกอน

กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ประกาศใชบังคับอยู เปนจำนวนมากท่ัวประเทศไทยแตอาคารดังกลาวมีสภาพ

ท่ีชำรุดทรุดโทรมจนอาจเปนอันตรายตอ สุขภาพ ชีวิต รางกายของผูท่ีอยูอาศัย หรืออาจมีผลกระทบและกอความ

เดือดรอนรำคาญตออาคาร ขางเคียงไดเนื่องจากไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีควบคุม

อาคารสูง โดยเฉพาะโดยประเทศไทยไดมีการกำหนดใหอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินในพื้นท่ีท่ีอาคารดังกลาว อยูใน

การควบคุมดูแลสามารถพิจารณาใหทำการแกไขร้ือถอน หรือดำเนินการตามท่ีเจาพนักงาน ทองถ่ินนั้นเห็นสมควร

ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว ซึงถือวาเปนมาตรการบังคับ ทางปกครองมาตรการหนึ่งที่ใหอำนาจเจา

พนักงาน ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนการกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของผูประกอบการหรือผูครอบครองอาคารซึ่งการ

ใหอำนาจเจาพนักงานแตผูเดียวในการ ใชดุลพินิจเพื่อสั่งใหดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้นยอมจะไม

เปนธรรมตอ ผูประกอบการหรือผูครอบครองอาคารดังกลาวเพราะมูลคาของอาคารที่บังคับนั้นยอมมีมูลคาที่สูง 

ดังนั้นเราควรมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายซึ่งเกี่ยวของ  

4. ปญหาเกี่ยวกับการกอสรางอาคารไมตรงตามแบบท่ีขออนุญาต เนื่องจากในปจจุบันปญหาการกอสราง

อาคารไมตรงตามแบบท่ีย่ืนขออนุญาตกอสรางกับเจาพนักงานทองถ่ินท้ังท่ีตัวอาคารแทจริงแลวเปนอาคารสูงตามคำ

นิยามของกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522           

มีจำนวนเปนจำนวนมากโดยที่ประชาชนทั่วไปไมสามารถตรวจสอบแบบกบัทางเจาของอาคารไดเนื่องจากเจาของ 

โครงการหรือเจ าของอาคารมีเจตนาที่จะหลีกเลี ่ยงเงื ่อนไขหรือขอกำหนดตาง ๆ ที ่กฎกระทรวงฉบับท่ี 33             

(พ.ศ. 2535) รวมท้ังกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของกับอาคารสูงมาบังคับใชเนื่องจากไมตองการเสียเวลาในการย่ืนขออนุญาต

กอสรางไมตองการเพิ่มตนทุนในการกอสราง หรือสถานที่กอสรางนั้น ไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขที่กฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับการควบคุมอาคารสูงไดกำหนดไว เนื่องจากมีระยะรนรอบอาคารไมเพียงพอตามท่ีกฎหมายควบคุมอาคาร 

ไดกำหนดไวซึ่งการอนุญาต ใหทำการกอสรางอาคารนั้น เจาพนักงานทองถ่ินผูมีอำนาจจะทำการออกใบอนุญาตใหกับผู

ขออนุญาตเสมอหากผูขออนุญาตนั้นไดย่ืน แบบกอสราง รายการคำนวณ เอกสารสิทธิในการกอสรางรวมท้ังเอกสารอื่น

ตามท่ีกฎหมายควบคุมอาคารไดกำหนดไวหากครบถวนก็จะทำการ อนุญาตใหกอสรางทุกรายไป  

ปญหาการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปประเด็นปญไดวา

การที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายหลักเกี่ยวกับการควบคุมอาคารสูงที ่เนนมุงคุ มครอง

สวัดิภาพของประชาชนโดย สวนรวมท่ีอาศัยหรือใชประโยชนในอาคารสูง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในดานการควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยการปองกันอัคคีภัยการสาธารณะสุข การ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก การจราจร เพื่อบังคับใช

กับอาคารสูงที่กอสรางในประเทศไทยในสภาวะที่ในปจจุบันมีอาคารสูง หรือเขาขายเปนอาคารสูงเกิดขึ้นมากมาย 

ดังนั้นกฎหมายจึงไดบัญญัติวัตถุประสงคเพื่อคุมครอง ประโยชนและความปลอดภัยเปนสำคัญเมื่อทำการศึกษาถึง

ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคารแลวสรุปไดดังนี้ 
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1. ปญหาดานความปลอดภัยดานอัคคีภัยในอาคารสูงปจจุบันอาคารสูงอยูภายใตบังคับ ของกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนกฎกระทรวงเพื่อบังคับใชกับ

อาคารสูงโดยเฉพาะ มีการใหบทนิยามของอาคารสูงวา อาคารสูง คืออาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมี

ความสูงตั้งแต 23.00 เมตรขึ้นไป โดย กฎกระทรวงดังกลาวรวมทั้งกฎกระทรวงฉบับอื่นที่ออกภายหลังเพื่อเพิ่มเติม

กฎกระทรวงฉบับท่ี33 จะเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีใชบังคับกับอาคารสูงโดยเนนในดานการรักษาความปลอดภัย

ใน ดานอัคคีภัยในอาคารสูง โดยก าหนดมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองมาตรฐานของวัสดุอุปกรณใน การติดต้ังเพื่อท 

าการดับเพลิงในอาคารหากเกิดเพลิงไหมรวมท้ังมาตรฐานของโครงสรางอาคารใน การทนไฟขณะเกิดเพลิงไหมรวมท้ัง

มาตรการทางกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชนใน การอพยพออกจากอาคารกรณีเกิดเพลิงไหม 

2. ปญหาเกี่ยวกับมาตรการบังคับอาคารสูงท่ีไดรับยกเวนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ปญหา

ดังกลาวจะเกิดกับอาคารท่ีกอสรางในประเทศไทยกอนปพ.ศ. 2535 ไมวาอาคาร นั้นจะมีความสูงเทาไรจะอยูภายใต

ขอบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จนกระท่ังในป 2535 ประเทศไทยไดออกกฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 33 (พ.ศ. 2535) เพื่อบังคับใชกับ อาคารสูงที่มีความสูงตั้งแต 23.00 เมตรและประชาชนอาจเขาใชสอยไดโดยก 

าหนดขอยกเวนให อาคารท่ีกอสรางหรือไดรับใบอนุญาตกอนกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ประกาศใชบังคับ 

ไมตองปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายของกฎกระทรวงดังกลาว แตดวยอาคารดังกลาวมีการ กอสรางมานานยอม

มีความชำรุดทร ุดโทรมจนอาจเปนอ ันตรายตอสุขภาพชีวิตและทรัพย ส ินของผ ู อย ู อาศัยโดยมาตรา 46 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินในการสั่งแกไขสภาพอาคารหรือใหร้ือถอน

อาคารไดแมวาอาคารนั้นจะไดกอสรางดัดแปลงอยางถูกตองตามกฎหมายก็ตาม โดยจะตองเปนอาคารที่กอสราง

ดัดแปลงท่ีมีลักษณะหรือสภาพของตัวอาคารสูงนั้นไมมั่นคงแข็งแรงไมปลอดภัยแกผูอยูอาศัยและชุมชนแตเนื่องจาก

การออกคำสั่งของพนักงานทองถ่ินตามตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนคำสั่งทาง

ปกครองท่ีมีผลกระทบตอเจาของหรือผูครอบครองอาคารใหมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตาม คำสั่งแมกฎกระทรวง

ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จะกำหนดหลักเกณฑวิธีการ

รวมทั้งลักษณะที่ตองมีการแกไขหรือตองรื้อถอนของอาคารสูงที่ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 

33 (พ.ศ. 2535) ก็เปนแตเพียงการใหอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินในการใชดุลพินิจในการพิจารณาในการออกคำสั่ง

ตามมาตรการทางปกครองท่ี ใหประชาชนปฏิบัติตามโดยมิไดกลาวถึงขั้นตอนแหงการพิจารณากอนออกคำสั่งทาง

ปกครองวาการพิจารณาควรประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถใดเพื่อเขารวมพิจารณาเพื่อใหการออก

คำสั่งทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่นแตเพียงผูเดียวนั้นกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพ และทรัพยสินของ

เจาของหรือผูครองครองอาคารสูงนั้นใหนอยท่ีสุด 

3. ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารสูงท่ีเกี่ยวของกับแผนดินไหวอาคารสูงท่ีกอสรางในประเทศไทย

นอกจากความปลอดภัยในดานอัคคีภัยแลวยังมีความปลอดภัยในดานโครงสรางของตัวอาคารเพื่อไมใหเกิดพังทลาย

รวดเร็วในขณะเกิดเหตุการณแผนดินไหวเพื่อใหมีเวลาในการอพยพผูอยูอาศัยออกจากอาคารสูงโดยปจจุบันประเทศ

ไทยไดออกกฎกระทรวงฉบับลาสุดท่ีเกี่ยวของกับแผนดินไหวเรียกวากฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก และความ

ตานทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว โดยมี

การก าหนดขอบเขตพื้นที่ของจังหวัดท่ีตองทำการคำนวณโครงสรางอาคารเพื่อรองรับรับ ในการเกิดแผนดินไหว
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เพิ่มจากเดิมที่มีเพียง 10 จังหวัด โดยปจจุบันกฎกระทรวงดังกลาวไดกำหนดพื้นที่บังคับตามกฎกระทรวงเพิ่มเปน             

3 พื้นท่ีคือบริเวณเฝาระวัง หมายความวาพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีอาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวไดแก จังหวัดกระบ่ี 

จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี บริเวณที่ 1 

หมายความวาพื ้นที ่หรือบริเวณที่เปนดินออนมากที่อาจไดร ับผลกระทบจากแผนดินไหวระยะไกล ไดแก 

กรุงเทพมหานคร จังหวัด นนทบุรีจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นท่ีบริเวณท่ี 

2 หมายความวา พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีอยูใกลรอยเลื่อนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัด

ลำปาง และจังหวัดลำพูน ดวยการเพิ่มจังหวัดที่ตองทำการกอสรางอาคารโดยตองคำนวณโครงสรางเพื่อรองรับ

ในขณะเกิดแผนดินไหวดวยนั้นเปนการเพิ่มตนทุนใน การกอสรางของผูประกอบการเปนอันมาก ซึ่งการขออนุญาต

กอสรางอาคารสูงนั้นหากผูประกอบการทำรายการคำนวณและเตรียมเอกสารตามเง่ือนไขของกฎหมายในการออก

ใบอนุญาตครบถวนเจาพนักงานทองถิ ่นก็จะออกใบอนุญาตใหตามคำขอโดยมิไดมีการตรวจสอบในขณะทำการ

กอสรางวาไดทำการกอสรางตามท่ีไดขออนุญาตหรือไม 

4. ปญหาเกี่ยวกับการกอสรางไมตรงตามแบบท่ีย่ืนขออนุญาต การขออนุญาตกอสรางอาคารในประเทศไทย

นั้นเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูมีอ านาจในการออกใบอนุญาตกอสรางการกอสรางอาคารสูงมีกฎหมายและมาตรการท่ี

เกี่ยวของเปนจำนวนมากซึ่งอาจท าใหผูประกอบการ ตองมีตนทุนในการกอสรางท่ีสูงหากตองปฏิบัติตามมาตราการ

ของกฎหมายควบคุมอาคารสูงและอาจใชระยะเวลานานกวาจะขออนุญาตกอสรางไดเนื่องจากตองจัดทำรายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอม กอนดังนั้นมีผูประกอบการท่ีเอาเปรียบผูบริโภคหลายโครงการท่ีทำการกอสรางโดยเอาเปรียบ

ผูบริโภคโดยทำการกอสรางไมตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาตกอสรางกลาวคืออาคารสูงตองเปนอาคารที่มีความสูง

ตั ้งแต 23.00 เมตรขึ ้นไป และตองปฏิบัติตามมาตรการในกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งตองจัดทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนจึงจะขออนุญาตได

ผูประกอบการท่ีเอาเปรียบผูบริโภคไดทำการเย่ือนขออนุญาตไดย่ืนแบบกอสรางและรายการคำนวณสำหรับอาคารท่ีมี

ขนาดความสูงไมเกิน 23.00 เมตร และปฏิบัติตามโดยยื่นเอกสารใหครบถวนในการยื ่นขออนุญาตกอสรางตามท่ี

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดไวแตในการกอสรางจริงท าการกอสรางอาคารที่มีความสูงเกิน 

23.00 เมตร ขึ้นมาโดยไมเพิ่มมากจนเปนที่สังเกตุเนื่องจากการการตรวจสอบอาคารหลังการ กอสรางแลวเสร็จนั้น

ในทางปฏิบัติเจาพนักงานทองถ่ินจะทำการวัดความสูงไดยากวาเกินหรือไมหากมีความคลาดเคลื่อนเพียงไมมากจาก

แบบกอสรางซึ่งนั่นเปนการท าใหผูอยูอาศัยหรือผูใชประโยชนไมไดรับความปลอดภัยจากมาตรการทางกฎหมาย         

ท่ีคุมครองสำหรับอาคารสูงท้ังท่ีอาคาร ดังกลาวตองไดตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดโดยสรุปไดดังนี้ 

ปญหาขอเท็จจริง การบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารอยูอาศัยของกรุงเทพมหานครเปนไปอยางไมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร ในเร่ืองตาง ๆ เชน  

 1) การกำหนดมาตรการและดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดกับเจาของอาคารท่ีเพิกเฉย 

ไมยื่นรายงานตรวจสอบสภาพอาคาร เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนท่ีอยูอาศัยหรือใชบริการ และเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  
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2) การสำรวจอาคารท่ีกอสรางแลวเสร็จ และตรวจสอบการย่ืนรายงานตรวจสอบสภาพอาคาร หากพบการ

ไมปฏิบัติตามกฎหมายใหดำเนินการตามมาตรการท่ีกำหนด  

3) การจัดทำฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเปนระบบ เพื่อใชในการ

วางแผน การตรวจสอบ และการติดตามผล  

4) การควบคุมกำกับดูแลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเครงครัด 

(สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน, 2560, หนา ค) 

ปญหาขอกฎหมาย เนื ่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมอาคารสูงโดยเฉพาะซึ่งแตเดิมอาคารในประเทศ         

ไทยนั้นยังไมมีการใหคำจำกัดความวาอาคารที่มีความสูงเทาใดจึงจะเปนอาคารสูงทำใหอาคารที่กอสรางกอน

กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 บังคับใชไมวาจะมีความสูงเทาใดก็จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวแมเปนกฎหมายท่ีดีฉบับ หนึ่งแตดวยปจจุบันประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจเปนอันมากทำใหมีการ กอสรางอาคารท่ีมีความสูงหลายสิบเมตรเปนจำนวนมากจนกระท่ังป 2535 ประเทศไทย

จึงไดมีการออกกฎกระทรวงสำหรับควบคุมอาคารสูงโดยเฉพาะซึ่งนั ่นก็คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)          

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกฎกระทรวงฉบับ ดังกลาวรวมท้ังกฎกระทรวงอื่นหรือ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการควบคุมอาคารอาคารสูงตาม ความหมายในปจจุบันเมื่อมีการประกาศใชบังคับแลว

ปรากฎวากฎหมายท่ีประกาศออกมาใชบังคับ นั้นยังมีปญหาหลายกรณี ดังพอสรุปไดดังตอไปนี้  
 

สวนสรุป 

การศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครนั้น มีกฎกระทรวงเพื่อใช

บังคับกับอาคารสูงโดยเฉพาะโดยเร่ิมบังคับใชต้ังแตป 2535 และภายหลัง ประเทศไทยมีกฎกระทรวงออกมาหลาย

ฉบับเพื่อรองรับกับการพัฒนาดานอสังหาริมทรัพยในดานอาคารสูงในประเทศไทย จากการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการอาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคารรวมทั้งการศึกษามาตรการเกี ่ยวกับการควบคุมอาคารของ

ตางประเทศที่มีอาคารสูง เปนจำนวนมากนั้น ผูเขียนมีความเห็นวากฎหมายควบคุมอาคารสูงของประเทศไทยมี

ปญหาหลาย ประการท่ีทำใหไมสามารถควบคุมการกอสรางอาคารสูงใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดได

จึงเห็นควรใหมีการนำมาตรการตางๆ ท่ีเคยใชบังคับในและประสบผลสำเร็จในตางประเทศ นำมาพิจารณาเพื่อเปน

แนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสูงตามกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อใหทันกับความ

เจริญเติบโตดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปจจุบันดังนี้ 

1. ปญหากฎหมายควบคุมอาคารในกรุงเทพมหานครของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

และกฎกระทรวงฉบับอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวกับอาคารสูง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ           

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติผังเมือง รวม พ.ศ. 2518 แนวคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครอง ขอหารือของกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองกฎหมายผังเมือง พรอมท้ังทำการศึกษาถึงระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดทำประมวลขอบังคับอาคารของ

ไทยตลอดถึงบทความของผูทรงคุณวุฒิซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถนำมาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยดานอัคคีภัยของอาคารอยูอาศัยประเภทอาคารสูงในกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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1. ปญหาดานความปลอดภัยด้ำนอัคคีภัยในอาคารสูง ปญหาดานความปลอดภัยดานอัคคีภัยในอาคารสูง 

ดวยอาคารสูงเมื่อทำการกอสรางอาคารเสร็จแลวจะตองขออนุญาตเปดใชอาคาร ซึ่งพนักงานทองถ่ินจะเปนผูเขามา

ตรวจสอบวา มีการติดตั้งอุปกรณดานอัคคีภัย รวมทั้งระยะรน หรือมาตรการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเจา

พนักงานทองถิ่นที่เขามาตรวจสอบอาจตรวจสอบไมละเอียดรวมทั้งในการตรวจสอบจะตรวจ เพียงวามีการปฏิบัติ

ตามมาตรการของกฎหมายที ่ ไดกำหนดไว แตไมสามารถทราบไดวาหากเกิดเพลิงไหมขึ ้นอาคารสูงของ

ผูประกอบการนั้นจะสามารถทนไฟหรือมีการปองกันอัคคีภัยไดตาม มาตรการของกฎหมายหรือเปลาในขณะเกิดหตุ

การณจริง ผูเขียนเสนอแนะวาควรนำมาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปรในเรื่องการแตงตั้งเจาหนาท่ี

ตรวจตราการกอสรางรวมกันระหวาง ภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนการถวงดุลอำนาจในการตรวจสอบการเปดใช

อาคารของอาคารสูงพรอมกับกำหนดบทลงโทษแกผูตรวจสอบอาคารในกรณีปฏิบัติหนาที่บกพรอง ละเลย หรือ

ประมาทใน การใชความรูความสามารถกอใหเกิดความเสียหายโดยมีการกำหนดโทษท้ังจำคุกและปรับ สวนในดาน

อุปกรณที่นำมาติดตั้งในอาคารสูงเพื่อปองกันขณะเกิดเพลิงไหมรวมทั้งผูรับเหมานั้นควรมีการขึ้นทะเบียนไวกับ

หนวยงานทองถิ่นเหมือนเขตปกครองพิเศษฮองกงเพื่อที่จะไดเปนการเพิ่มมาตรการในการใหการดำเนินการติดต้ัง

หรือวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวกับอัคคีภัยไดรับการรับรองอีกข้ันหนึ่งควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ในเร่ืองการตรวจสอบการเปดใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษใหทำการแตงต้ังบริษัทเอกชน ซึ่งข้ึนทะเบียน

ไวกับหนวยงานราชการสวนทองถ่ินเขาเปนเจาหนาท่ีตรวจรวมการเปดใชอาคารพรอม ท้ังกำหนดบทลงโทษในกรณี

บกพรองตอหนาท่ีรวมท้ังเพิ่มเติมขอบังคับในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณและผูรับเหมาในการติดต้ังระบบ

ปองกันอัคคีภัยในอาคารสูงใหเปนผูรับเหมาท่ีข้ึนทะเบียนไวกับการไฟฟาสวนภูมิภาคการไฟฟานครหลวง รวมท้ังให

ข้ึนทะเบียนไวกับหนวย ราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอำนาจในการออกใบอนุญาตเปดใชอาคาร 

3. อาคารสูงในประเทศไทยมีเปนจำนวนมากมาตรการของกฎหมายควบคุมอาคารสูงที ่เกี่ยวของกับ

แผนดินไหวท่ีบังคับใชในประเทศไทยถือวาเปนมาตรการท่ีดีมาตรการหนึ่งแตยังมี ขอบกพรองท่ีทำใหผูประกอบการ

ใชชองโหวของกฎหมายในการดำเนินการเพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตใหตามกฎหมายแตในการด 

าเนินการกอสรางกลับไมปฏิบัติตาม ผูเขียนเสนอแนะวาควรนำมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบอาคารของ

ประเทศญี่ปุนในเรื่องการออกใบรับรองวาอาคารสูงนั้นไดดำเนินการกอสรางตามมาตรฐานของกฎหมายที่ออกมา

เพื่อรองรับการเกิดแผนดินไหวเพื่อเปนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการการกอสรางอาคารเสร็จเรียบรอย

แลว รวมท้ังในการออกใบอนุญาตหากเปนอาคารสูงควรเพิ่มเติมใหกำหนดใหวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรซึ่งเปนวิศวกร

ลำดับสูงในประเทศไทยเปนผูลงลายมือชื่อรับรองอาคารสูง วาไดดำเนินการตามมาตรฐานของกฎหมายที่เกี่ยวกับ

แผนดินไหวแลวเหมือนกับประเทศญี่ปุนท่ีกำหนดไวเนื่องจากจะทำใหผูประกอบการรวมท้ังวิศวกรจำเปนตองปฏิบัติ

ตามมาตรการของกฎหมายโดยเฉพาะวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรจะทำการตรวจสอบและบังคับใหผูประกอบการนั้น

ตองทำการกอสรางตามรายการคำนวณเนื่องจากหากไมปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายหากตรวจสอบพบอาจถูก

ถอนใบอนุญาตไดควรแกไขเพิ่มเติมใหอาคารที่เปนอาคารสูงคืออาคารที่มีความสูงตั ้งแต 23 เมตรขึ้นไปหนวย

ราชการทองถิ่นตองออก ใบรับรองวาไดกอสรางอาคารตามมาตรฐานของกฎหมายในเรื่องการรองรับในขณะเกิด

แผนดินไหวแลว และกำหนดใหอาคารสูงวิศวกรท่ีเซ็นตควบคุมงานจะตองเปนระดับวุฒิวิศวกรเทานั้น  
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4. ปญหาเกี่ยวกับการกอสรางไมตรงตำมแบบที่ขออนุญาต ปญหาเกี่ยวกับการกอสรางไมตรงตามแบบท่ี

ขออนุญาตนั้นเปนปญหาท่ีพบมากท่ีสุด ในการกอสรางอาคารสูงของประเทศไทยเนื่องจากในความเปนจริงแลวเรา

ไมสามารถตรวจสอบอาคารนั้นไดวาเจาของอาคารหรือผูประกอบการนั้นดำเนินการกอสรางอาคารตามแบบที่ขอ

อนุญาต หรือไมและการใหอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นแตเพียงผูเดียวในการพิจารณานั้นยอมทำใหเกิดชองโหวใน

การพิจารณาเนื่องจากการพิจารณาอนุญาตของเจาพนักงานทองถ่ินแตผูเดียวยอมเกิดขอผิดพลาดในการตรวจสอบ

อาคารวาไดดำเนินการกอสรางตามใบอนุญาตหรือไม ผู เขียนเสนอแนะวาควรนำมาตรการทางกฎหมายของ

สาธารณรัฐสิงคโปรในเรื่องการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจตราการกอสรางรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อเปน

การถวงดุลอำนาจในการตรวจสอบการเปดใชอาคารของอาคารสูงเมื่อทำการกอสรางเสร็จแลววาดำเนินการกอสราง

ตรงตาม แบบที่ขออนุญาตหรือไมพรอมกับกำหนดบทลงโทษแกผูตรวจสอบอาคารในกรณีปฏิบัติหนาที่บกพรอง

ละเลย หรือประมาทในการใชความรูความสามารถกอใหเกิดความเสียหายโดยมีการกำหนดโทษทั้งจำคุกและปรับ 

ผูเขียนจึงเห็นควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเร่ืองการตรวจสอบการเปดใชอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญพิเศษใหทำการแตงตั้งบริษัทเอกชนซึ่งขึ้น ทะเบียนไวกับหนวยงานราชการสวนทองถิ่นเขา

เปนเจาหนาท่ีตรวจรวมการเปดใชอาคารพรอมท้ังกำหนดบทลงโทษในกรณีบกพรองตอหนาท่ีตามลำดับตอไป 
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ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายภาษีอากรของผูประกอบการไทยท่ีเก่ียวกับการเลี่ยงภาษีจากการลงทุน 

ในตางประเทศ 

 

EFFICIENCY OF TAXATION LAWS ENFORCEMENT OF THAI ENTREPRENEURS 
REGARDING TAX EVASION FROM FOREIGN INVESTMENT 
 

ผูวิจัย   ศิราณ ี เมฆลอย  

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายภาษีอากรของผูประกอบการไทยท่ีเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีจากการ

ลงทุนในตางประเทศ มีผลมาจากปจจุบันการคาและการลงทุนระหวางประเทศของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะขยาย

ตัวอยางชัดเจน ซึ่งปจจัยสำคัญสวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบายของภาครัฐ อีกท้ังการเปดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เพื่อเปนการจัดความซ้ำซอนการจดัเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง และการท่ีธนาคารแหงประเทศไทยปรับเพิ่ม

วงเงินใหบริษัทแมในประเทศไทยสามารถลงทุน โดยตรงในตางประเทศไดเพิ่มข้ึนในรูปแบบไรพรมแดนนี้ผูประกอบการ

อาจลงทุนในรูปแบบบริษัทขามชาติ เชน ต้ังเปนนิติบุคคลใหม บริษัทลูก สำนักงานสาขา เปนตน ดังนั้นผูประกอบจึงใช

ชองวางทางกฎหมายโดยใชรูปแบบและการจัดโครงสรางการถือหุนเพื่อลดตนทุนในทางภาษี และเลือกลงทุนในประเทศ

ที่มีอัตราภาษีอากรต่ำและใหสิทธิประโยชนในทางภาษีที่สูง พรอมทั้งมีแนวโนมที่จะเคลื่อนยายผลกำไรในลักษณะการ

เลี่ยงภาษีมากย่ิงข้ึนเพื่อลดภาระภาษีใหต่ำที่สุด เชน การต้ังราคาโอน การเลือกอนุสัญญาภาษีซอนโดยบุคคลที่สาม 

(Treaty Shopping) หรือการโอนผลกำไรเขาในดินแดนปลอดภาษี เปนตน 

 ขอคนพบจากการศึกษาโดยอางจากการศึกษาพบวา 1)เมื่อพิจารณากฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยตาม

ความในประมวลรัษฎากรซึ่งในปจจุบันยังไมครอบคลุมการเลี่ยงภาษีในบางกรณี เชน การปองกันการโอนผลกำไรเขาไป

ในดินแดนปลอดภาษ ีพรอมท้ังขาดบทกำหนดโทษสำหรับผูกระทำความผิดการปองกนัการต้ังราคาโอน แมวากฎหมาย

ไทยมีบทบัญญัติเกี่ยวกบมาตรการปองกนัการต้ังราคาโอนระหวางบริษัทในเครือเดียวกันแตมิไดบัญญัติไวอยางชัดเจน 

2)เรื่องอนุสัญญาภาษีซอน แมจะมีขอสัญญาเพื่อปองกันการกำหนดราคาโอนระหวางวิสาหกิจในเครือเดียวกัน แตเมื่อ

กฎหมายภายในไมมีกฎหรือระเบียบในการปองกันการกำหนดราคาโอนมาตรการปองกัน การกำหนดราคาโอนใน

อนุสัญญาภาษีซอนจึงไมสามารถนำมาปรับใชกับกรณีได และ3)การเปรียบเทียบกับกรณีมาตรการปองกันการกำหนด

ราคาโอนแลวในปจจุบันประเทศไทยไมมีมาตรการปองกันการเลือกอนุสัญญาภาษีซอนโดยบุคคลท่ีสามหรือโอนผลกำไร

เขาในดินแดนปลอดภาษีแตอยางใด ดังนั้นผู ประกอบการจึงอาศัยชองวางทางกฎหมายดังกลาวสรางหนวยลงทุน

ตางประเทศเพื่อเลี่ยงภาระภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศไทย 
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 ขอเสนอแนะการแกไขปญหาการเลี่ยงภาษีประเทศไทยมีความจำเปนในการยกรางกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

เฉพาะเพื่อปองกันการเลี่ยงภาษีในการดำเนินธุรกรรมระหวางประเทศท่ีมีความซับซอนในปจจุบันโดยตองปรับปรุงและ

พัฒนากฎหมายเพื ่อปองกันการเลี ่ยงภาษีใหครอบคลุมทุกกรณี นอกจากนี้ควรปรับปรุงสถานะของคำสั่งของ

กรมสรรพากรเพื่อใหมีสภาพบังคับมากย่ิงข้ึน อีกทั ้งการพัฒนาระบบขอมูลผูเสียภาษีเพื่อใหกรมสรรพากรสามารถ

ตรวจสอบความถูกตอง และการกำหนดโทษท่ีรุนแรงเพียงพอท่ีจะทำใหมีการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายท่ีกำหนดไวและ

ศึกษาแนวทางของกฎหมายภาษีของประเทศอื่น ๆ ที่ เชน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน เพื่อใชในการปรับปรุงและพฒันา

กฎหมายที่เกี ่ยวของ ดังนั ้นสำหรับการปองกันการเลี่ยงภาษีสำหรับประเทศไทยจำเปนตองศึกษามาตรการใหมๆ             

เพื่อสงเสริมใหการบังคับใช กฎหมายท่ีมีอยูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 

 

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายภาษีอากร, ผูประกอบการไทย, การเลี ่ยงภาษีจากการลงทุนใน

ตางประเทศ. 

 

Abstract 
The study of the efficiency of taxation laws enforcement of Thai entrepreneurs regarding 

tax evasion from foreign investment has resulted from the current international trade and 
investment of Thailand is likely to expand significantly. Part of the key factor is the result of 
government policies as well as the liberalization of the Asean Economic Community (AEC) in 
order to manage the redundancy of the Ministry of Finance's tax collection and the Bank of 
Thailand has raised the credit limit for the parent company in Thailand to be able to invest more 
foreign direct in a borderless style. Entrepreneurs may invest in a multinational corporation, for 
example, establish a new juristic person, subsidiary, branch office, etc. Consequently, 
entrepreneurs are leveraging the legal gap by using equity schemes and structuring to reduce tax 
costs and to invest in countries with low tax rates and high tax incentives along with the tendency 
to move profits in a more tax evasion manner to minimize the tax burden, such as setting transfer 
prices, choosing a third-party double tax convention (Treaty Shopping) or transfer of profits into 
the tax-free territory, etc. 
 The findings found that: 1) considering the taxation laws of Thailand under the Revenue 
Code, which currently does not cover tax evasion in some cases such as preventing the transfer 
of profits into the tax-free territory with the lack of penalties for the offender to prevent transfer 
pricing, although Thai law has provisions on measures to prevent the setting of transfer prices 
between the same affiliates, it is not explicitly prescribed: 2) regarding double taxation 
agreement, although there is a contractual clause to prevent transfer pricing between affiliated 
enterprises, when internal laws do not have rules or regulations to prevent transfer pricing 
protection measures, the transfer price setting in the double tax convention cannot be applied to 
the case: and 3) in comparison with the transfer price protection measure, at present, Thailand 
does not have any measures to prevent the selection of double tax agreement by third parties or 
transfer profits into the tax-free territory at all. Therefore, entrepreneurs rely on such legal gaps 
to create foreign investment units to avoid the tax burden that would arise in Thailand. 
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 Recommendations for solving Tax Evasion in Thailand should outline laws that contain 
specific provisions to prevent complicated international transactions, it is necessary to revise and 
develop laws to prevent comprehensive tax evasion. In addition, the status of the order of the 
Revenue Department should be updated to make it more compulsory along with developing a 
taxpayer information system so that the Revenue Department can verify the accuracy and impose 
severe penalties to comply with the specified laws and study the guidelines of tax laws of other 
countries such as the United States, China, Japan to improve and develop relevant laws. 
Therefore, for the prevention of tax evasion for Thailand, it is necessary to study new measures 
to promote more effective enforcement of existing laws. 
 
Keywords : efficiency of taxation laws enforcement, Thai entrepreneurs, tax evasion from 

foreign investment. 
 

บทนำ 

 ในปจจุบันการคาและการลงทุนระหวางประเทศของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน โดยมี

ปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอการขยายการลงทุนในตางประเทศของผูประกอบการไทยนัน้สวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบายของ

ภาครัฐ เชน ขอตกลงอนุสัญญาภาษีซอนของกระทรวงการคลังเพื่อขจัดภาระภาษีซอนของเงินไดในตางประเทศ การท่ี

ธนาคารแหงประเทศไทยทำการปรับเพิ ่มวงเงินใหบริษัทแมในประเทศไทยสามารถลงทุนโดยตรงในตางประเทศได

เพิ่มข้ึน (จากเดิม 10 ลานดอลลารสหรัฐ เปน 50 ลานดอลลารสหรัฐตอบริษัทตอป นอกจากนี้การเปดเสรีของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) ในป 2558 ยอมสงผลโดยตรงตอการขยายการลงทุนใน

รูปแบบไรพรมแดน (Cross Border Investment) อันเปนการเคลื่อนยายเงินทุนและปจจัยการผลิตของผูประกอบการ

ไทยไปยังประเทศตาง ๆ ท้ังในภูมิภาคและนอกภูมิภาคเพิ่มข้ึนในอนาคตการลงทุนในรูปแบบไรพรมแดนนีผู้ประกอบการ

มักลงทุนในลักษณะบริษัทขามชาติ (Multi Corporations) กลาวคือ ผูประกอบการในไทยมักแตกหนวยธุรกิจเปนนิติ

บุคคลยอยไมวาจะในรูปแบบการกอต้ังเปนนิติบุคคลใหม (New Corporation) บริษัทลูก (Subsidiaries) สำนักงานสาขา 

(Branches) สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operation Headquarters-ROH) และกลุมธุรกิจ (Holding Company) 

อยางไรก็ดีในบางกรณีผูประกอบการอาจมิไดแตกหนวยนิติบุคคลยอย แตไดลงทุนในตางประเทศในรูปแบบการควบรวม

กิจการ (Mergers and Acquisitions) กิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกิจการคารวม (Consortium) โดยการ

จัดต้ังองคกรธุรกิจในรูปแบบขางตนนั้นผูประกอบการมักเลือกรูปแบบและการจัดโครงสรางการถือหุนเพื่อลดตนทุน

ในทางภาษีใหมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะภาษีอากรถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการดำเนินธุรกิจ การเลือกลงทุนในประเทศท่ี

มีอัตราภาษีอากรต่ำและใหสิทธิประโยชนในทางภาษีท่ีสูงจึงเปนปจจัยหนึง่ท่ีจูงใจตอนักลงทุนนอกเหนือจากการแสวงหา

ทรัพยากรท่ีใชเปนปจจัยการผลิตหรือการแสวงหาใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อลดภาระตนทุน 
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 จากเหตุผลการตัดสินใจท่ีจะลงทุนในประเทศท่ีมีตนทุนต่ำในทางภาษีนี้ไดสงผลใหผูประกอบการมีแนวโนมท่ีจะ

เคลื่อนยายผลกำไรเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี (Profit Shifting) มากย่ิงข้ึนในการนีผู้ประกอบการ มักวางแผนภาษ ี(Tax Planning) 

เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรือเพื่อลดภาระภาษีใหต่ำที่สุด ดังนั้นในทางปฏิบัติการวางแผนเพื่อเลี่ยงภาษี

อาจอยูในรูปแบบตาง ๆ  เชน การต้ังราคาโอน (Transfer Pricing) การทำลีสซิ่งระหวางประเทศ (Cross-Border Leasing) 

การเลือกอนุสัญญาหรือการแสวงหาประโยชนจากภาษีซอนโดยคนชาติที่สาม (Treaty Shopping) และการลงทุนผาน

หนวยนิติบุคคลในตางประเทศ (Controlled Foreign Company) เปนตน อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณากฎหมายภาษีอากร

ของประเทศไทยตามความในประมวลรัษฎากร พบวา ยังมีความบกพรองในทางเนื้อหาที่ไมครอบคลุมและขาดบท

กำหนดโทษในการหลีกเลี่ยงภาษีในลักษณะท่ีไดกลาวมาแลวขางตน โดยในปจจุบันกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทย

ยังไมมีการกำหนดการหลีกเลี่ยงภาษีในบางประเภทอันเปนผลมาจากการลงทุนในตางประเทศของผปูระกอบการไทย

เชน การต้ังทุนต่ำ และการลงทุนผานหนวยนิติบุคคลในตางประเทศ แมวากฎหมายไทยไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการ

ปองกันการต้ังราคาโอนระหวางบริษัทในเครือเดียวกันไวบางแลว แตกฎหมายในเรื่องดังกลาวก็ยังมิไดบัญญัติไวอยาง

ชัดเจนและขาดความทันสมัย ในเร่ืองรูปแบบของกิจการในเครือเดียวกัน อีกท้ังปญหาการตีความวาเปนกิจการในเครือ

เดียวกันหรือไม เชน กรณีการเขารวมทุนประเภทกิจการรวมคาหรือกิจการคารวมในธุรกรรมระหวางประเทศของกลุม

นิติบุคคล ดังนั้นอาจกลาวไดวาวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีในนิติกรรมระหวางประเทศ ไดมีการพัฒนารูปแบบอยางตอเนื่อง

และยากตอการตรวจสอบโดยภาครัฐมากข้ึน โดยผูประกอบการมีแนวโนมที่จะเชื่อมโยงวิธีการหลกีเลี่ยงภาษีเขากบัรู

ปแบบการจดัต้ังขององคกรนิติบุคคลเพิ่มข้ึนในชวงปท่ีผานมา  

ดังนั้นจากขอเท็จจริงเบ้ืองตนทำใหทราบวาปจจุบันประเทศไทยยังขาดกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ในการปองการ

หลีกเลี่ยงภาษีซึ่งสงผลใหเจาพนักงานผูมีอำนาจหนาท่ีในการประเมินภาษีขาดหลักการท่ีถูกตองในการพิจารณาภาระภาษี

และความผิดตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการหลีกเลี่ยงภาษีในเงินไดท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ ท้ังนี้หากพิจารณา

ในมุมมองของภาครัฐแลัวกรณีดังกลาวทำใหประเทศไทยมีความเสี่ยงตอการขาดรายไดเพิ่มข้ึนและการไหลออกของเงินทุน

ไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีที่ต่ำกวาหรือมีสิทธิประโยชนในทางภาษีท่ีดีกวา ซึ่งสงผลเปนการแบงสรรรายไดที่เกิดจาก

ธุรกรรมระหวางประเทศอันมีจุดเกาะเกี ่ยวระหวางรัฐแหลงเงินได (Source Country) และรัฐถิ ่นที ่อยู (Residence 

Country) ที่ไมเปนธรรมโดยจะเปนการศึกษาในประเด็นรูปแบบและโครงสรางขององคกรธุรกิจที่ผูประกอบการไทยจดัต้ัง

เพื่อลงทุนในตางประเทศ เชน การลงทุนในรูปแบบบริษัทลูกสำนักงานสาขา และกิจการรวมคา เปนตน พรอมทั้งความ

แตกตางของภาระภาษีท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดต้ังองคกรธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ นั้น จะสงผลตอรูปแบบการหลีกเลี่ยงภาษีท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการจัดต้ังองคกรธุรกิจในแตละประเภทตลอดจนการเขาใจถึงการวางแผนภาษีที ่เกี่ยวของกับการจัด

โครงสรางธุรกิจเพื่อการลงทุนในตางประเทศของผูประกอบการไทย ในประเด็นเร่ืองกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการหลีกเลี่ยง ภาษีจากการลงทุนในตางประเทศของผูประกอบการไทย โดยศึกษาวิธีการและ

รูปแบบการหลีกเลี่ยงภาษีระหวางประเทศในมุมมองขององคการระหวางประเทศท่ีใหความสำคัญในเร่ืองการหลีกเลี่ยงภาษี

ระหวางประเทศ เช น องคการเพ ื ่อความร วมมือและ การพ ัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic                  

Co-operation and Development : OECD) ตลอดจน ศึกษามุมมองในเชิงนโยบายและบทบัญญัติของกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับการหลีกเลี่ยงภาษีของท้ังกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวและกลุมประเทศกำลังพัฒนาตอไป 
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เนื้อเรื่อง 

 การศึกษาในครั้งนี้ ผูเขียนสามารถไดศึกษารวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ และ

เอกสารเผยแพรท่ีเกี่ยวของนำมาบูรณาการสังเคราะหและประยุกตใชในการวิจัยเพื่อคนหาสาระสำคัญท่ีเปนประโยชน

ตอการกำหนดแนวทางการวิจัยคร้ังนี้ โดยในความเปนจริงประเทศแตละประเทศไมสามารถผลิตสินคาไดทุกชนิดตามท่ี

ประชากรในประเทศ ของตนตองการ และในกระบวนการผลิตสินคาของแตละประเทศก็มีตนทุนการผลิตท่ีแตกตางกัน

ออกไปดวยขอจำกัดเรื่องเงินทุนทรัพยากรและความชำนาญในการผลิตสินคาแตละอยาง จึงทำใหเกิดการแลกเปลี่ยน

สินคาและเกิดการคาระหวางประเทศข้ึน อยางไรก็ดีในบางประเทศท่ีมีเงินทุน แตไมมีทรัพยากรหรือความชำนาญในการ

ผลิตสินคา หรือบางประเทศมีความชำนาญในการผลิตแตไมมีเงินทุน หรือทรัพยากรไมเพียงพอจึงเกิดการพึ่งพากัน

กอใหเกิดการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตท้ังเงินทุน แรงงาน รวมถึงเทคโนโลยีตาง ๆ จึงเกิดการลงทุนระหวางประเทศ          

ซึ่งเปนการเอื้อประโยชนทางเศรษฐกิจของแตละประเทศมากข้ึน 

 1. รูปแบบของการลงทุนระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ หมายถึง เงินทุนท่ีผูมีถ่ินฐานในประเทศ

หนึ่งจัดหาใหแกผูมีถิ่นฐานของตางประเทศ ซึ่งเปนการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนยายเงินตราระหวาง

ประเทศเขาหรือออกนอกประเทศเพื่อการชำระเงินโดยการลงทุนระหวางประเทศเปนการลงทุนที่เกิดข้ึนโดยอิสระ          

ในสภาพปกติ อันเปนผลของการคาระหวางประเทศและการจัดการเงินทุนระหวางประเทศ (เวทางค พวงทรัพย และ

คณะ, 2556). การลงทุนระหวางประเทศเริ่มข้ึนต้ังแตกอนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่งแตเปนการลงทุนในหลักทรัพย

ตอมาภายหลังสงครามโลกคร้ังที่หนึ่งการลงทุนในหลักทรัพยมีปริมาณที่นอยลงจนกระท่ัง ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี

สองการลงทุนจึงเร่ิมขยายตัวมีการเปดตลาดใหมๆ ในตางประเทศและมีการดำเนินธุรกิจท้ังในรูปของการรวมลงทุนและ

การผลิตสินคา เมื่อพิจารณารูปแบบของการลงทุนระหวาง ประเทศจะเห็นไดวาการลงทุนระหวางประเทศสามารถแบง

ออกได 2 ประเภท ไดแก การลงทุนทางตรง ระหวางประเทศ และการลงทุนทางออมระหวางประเทศ (พนิต ธีรภาพวงศ. 

(2550) 1)การลงทุนทางตรง คือเคลื่อนยายเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งโดยผูลงทุน ตองการเขาควบคุม

สินทรัพย อสังหาริมทรัพย ควบคุมกิจการหรือองคกรธุรกิจในประเทศอื่นซึ่งสวนใหญ ผูลงทุนจะเปนบรรษัทขามชาติท่ีมี

ขนาดใหญ มีบริษัทแมในประเทศเจาของทุนและมีบริษัทสาขาในประเทศตาง ๆ ที ่ไปลงทุนวิธีการที่ผูลงทุนมักจะ

ดำเนินการคือการเขาไปควบคุมการบริหารจัดการหรือสินทรัพยขององคกรธุรกิจในอีกประเทศหนึ่งซึ่งสามารถทำได

หลายทาง เชน การซื้อกิจการเดิมท่ีมีอยูแลวในประเทศท่ีตองการไปลงทุนนัน้ การเขาไปต้ังกิจการสาขาของกิจการแมใน

ตางประเทศการเขาไปต้ังองคกรธุรกิจข้ึนใหมในประเทศท่ีตองการจะไปลงทุนซึ่งอาจเปนการเขารวมลงทุนกับคนทองถ่ิน

หรือเปน การลงทุนเองท้ังหมดก็ได และ 2) การลงทุนทางออม คือ การเคลื่อนยายเงินทุนขามประเทศโดยผูลงทุนมี

ความเปนเจาของกิจการ แตไมมีอำนาจในการบริหารหรือควบคุมกิจการ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการลงทุนในสินทรัพย

ทางการเงินโดยสินทรัพยทางการเงิน ไดแก หุนสามัญหันบุริมสิทธ์ิ หุนกู และพันธบัตร เปนตน การลงทุนทางออม

ระหวางประเทศเปนการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อหวังผลตอบแทนทางการเงินโดยตองการไดรับผลตอบแทนท่ีสูง

กวาในประเทศของตน นอกจากนี้ยังเปนการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนดวย สำหรับการลงทุนซื้อหุนสามัญและ           
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หุนบุริมสิทธ์ิผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลและกำไรท่ีเกิดจากสวนตางของราคาซื้อและราคาขายหากผู

ลงทุนซื้อหุนกูหรือพนธบัตรก็จะไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย  

2. การจัดรูปแบบองคกรเพ่ือการลงทุน ในการดำเนินธุรกิจสิ่งที่มีความสำคัญอยางย่ิง คือการเลือกรูปแบบ

ธุรกิจท่ีเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งในแตละรูปแบบธุรกิจก็มีการดำเนินการขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคของการกอต้ังและการดำเนินกิจการรวมท้ังสภาพแวดลอมและปจจัยอื่นๆ รูปแบบองคกรธุรกิจอาจแบงตาม

การจดทะเบียนไดเปนธุรกิจท่ีเปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล รูปแบบองคกรท่ีเปนนิติบุคคลท่ีตองจดทะเบียนจัดต้ัง

ข้ึนตามกฎหมายคือ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และองคการท่ี

ธุรกิจจัดต้ังหรือจดทะเบียนภายใตกฎหมายเฉพาะสวนองคการท่ีไมเปนนิติบุคคลไมตองจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมาย

แตอาจตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย คือ กิจการรานคาเจาของรายเดียวและหางหุนสวนสามัญ

นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายมีการดำเนินธุรกิจจนเกิดเงินไดโดยการจดัรูปแบบธุรกิจอาจข้ึนกับ วัตถุประสงคของการ

ดำเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจดำเนินการไดหลายรูปแบบโดยบุคคลคนเดียวเปน เจาของกิจการโดยลำพัง หรือ

ดำเนินการรวมกับบุคคลอื่นเปนกลุมคณะการตัดสินใจเลือกตองคำนึงถึงองคประกอบหลายประการ เชน ลักษณะของ

กิจการเงินทุน เปนตน องคกรธุรกิจสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้ (ธนภณ (เพริศพิบูลย) แกวสถิตย, 2546).              

1) กิจการเจาของคนเดียว เปนรูปแบบธุรกิจที่สามารถจัดต้ังไดงายอำนาจการตดัสินใจอยูท่ีเจาของคนเดียวสามารถ

กำหนดนโยบายและดำเนินงานไดอยางรวดเร็ว การเสียภาษีจะทำในนามของผูประกอบการแตองคกรธุรกิจรูปแบบนี้ก็มี

ขอจำกัดในการขยายกิจการหรือเพิ่มทุนความรับผิดชอบหนี้สินไมจำกัดจำนวน 2) หางหุนสวน เปนธุรกิจท่ีมีบุคคลต้ังแต 

2 คนข้ึนไป ทำสัญญารวมกนเปนลายลักษณอักษรหรือจะลงทุนและกระทำกิจการเพื่อวัตถุประสงคของการแบงปนผล

กำไรที่พึงไดจากการทำกิจการรวมกัน ซึ่งประเภทของหางหุนสวนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแบงไดเปน              

2 ประเภท คือ หางหุนสวนสามัญ และหางหุนสวนจำกัด และ 3) บริษัทจำกัด เปนธุรกิจที่จัดต้ังข้ึนดวยการแบงทุน

ออกเปนหุนโดยแตละหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน ซึ่งเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับท้ังธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ และมีความ

นาเชื่อถือในการติดตอเจรจาธุรกิจแตการประกอบกิจการในลักษณะบริษัทจะมีข้ันตอนการจัดต้ังที ่ยุงยากและเสีย

คาใชจายมากกวาการจัดต้ังธุรกิจแบบอื่นมีกฎหมายและขอบังคับกำกับจำนวนมาก รวมถึงโครงสรางการเสียภาษี

คอนขางเสี่ยงตอการตรวจสอบกรณีท่ีมีการปกปดรายไดบางสวนหรือการย่ืนภาษีท่ีไมครบถวน 

3. มาตรการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศของภาครัฐ 1) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับ

ประโยชนจากการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำและขีดความสามารถ      

ในการแขงขันลดลงทำใหบทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโนมลดลง 2) กระทรวงการคลัง ในชวง

ระยะเวลาที่ผานมาการออกไปลงทุนตางประเทศของบริษัทไทย หากเปนการลงทุนในบริษัทโฮลดิ้งในสิงคโปรฮองกง 

หรือในดินแดนปลอดภาษี (Tax Haven) ปกติเงินไดหรือกำไรท่ีไดจากการประกอบธุรกิจในตางประเทศจะถือเปนเงินได

จากตางประเทศมักจะไมตองเสียภาษีแตเมื่อบริษัท ดังกลาวจายเงินปนผลคืนมาใหบริษัทไทย และบริษัทไทยนำเงินปน

ผลกลับเขาประเทศจะตองเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล คือ รอยละ 30 ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่นักลงทุน

113



ไทยไดเรียกรองตอภาครัฐ ในการออกมาตราการเพื่อประโยชนตอการสนับสนุนใหธุรกิจคนไทยออกไปลงทุนตางประเทศ 

ตามนโยบาย ของรัฐบาล ตอมากระทรวงการคลังจึงมีการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 442 วาดวยการยกเวนภาษีใหกับ 

บริษัทไทยท่ีออกไปลงทุนในตางประเทศ  

***สาระสำคญัของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือโดยท่ีมาตรา 5 อัฏฐารสแหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 396) พ.ศ. 2545 ไดยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหาง

หุนสวนนิติบุคคลซึ่งจดัต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน โดยกำหนดหลักเกณฑใหบริษัท

หรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวตองถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดปใน

รอบบัญชีติดตอกันหรือไมนอยกวาหาป ตอเนื่องกันในกรณีท่ีวิสาหกิจดงักลาวไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 3) ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดทำแผนแมบทเงินทุนเคลื ่อนยายระหวาง

ประเทศ เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการและผูประกอบการทางออมในประเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ

และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไดมากข้ึน รวมท้ังสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อใหเกิดความสมดุลของเงินทุนเคลื่อนยาย

และกระตุนการพัฒนาตลาดเงินเพื่อรองรับกระแสการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และรวมถึงประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และ4)สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปนหนวยราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจ

เพื่อชวยในการสงเสริมการลงทุนโดยใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร เชน การยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาเครื่องจักร และวัตถุดิบหรือวัสดุจำเปนและสิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวของกับ

ภาษีอากร เชน การบริการอำนวยความสะดวกในการนำชางฝมือและผูชำนาญการชาวตางชาติเขามาทำงานในกิจการท่ี

ไดรับการสงเสริมรวมท้ังการใหถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินแกนักลงทุนในการดำเนินการตามโครงการ 

4. หลักการจัดเก็บภาษีอากรระหวางประเทศ ภาษีและอำนาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐนั้นมีความสัมพันธ

และเชื่อมโยงกันเพราะหากพิจารณาจากนิยามของคำวา “ภาษี” ในทางนิติศาสตรแลว “ภาษี” คือ ภาระท่ีเปนตัวเงิน

อันเปนหนาท่ีของปจเจกชนเจาของทรัพยสิน หรือผูประกอบกิจการในการชำระเพื่อสนับสนุนพันธกิจของรัฐบาลโดยการ

จัดเก็บภาษี เปนการจัดเก็บที่มีลักษณะบังคับตามกฎหมาย (Compulsory Levy) (Norr, M.,1962) ซึ่งเปน “อำนาจ

ของรัฐ” ในการดำเนินการ จัดเก็บจากประชาชนผูมีรายไดหรือธุรกรรมใด ๆ อันกอใหเกิดรายไดซึ่งผูเสียภาษีจะตอง

ชำระภาษีใหแกรัฐโดยไมไดรับการตอบแทนจากเงินดังกลาวโดยตรง แตจะเปนการไดรับสิทธิประโยชนในรูปแบบบริการ 

สาธารณะตาง ๆ อันเปนสิทธิรวมกันกับประชาชนในสังคม (James, S. and Nobes, C.,1992) โดยหากพิจารณาควบคู

กับหลักการของกฎหมายระหวางประเทศแลวจะเห็นไดวาอำนาจในการจัดเก็บภาษีเปนอำนาจที่เกิดข้ึนตามอำนาจ

อธิปไตย (State Sovereignty) ซึ่งปกติการจดัเก็บดังกลาวจะอางอิงการจัดเก็บภาษีเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในอาณาเขตของรัฐ

ตนอันเปนจุดเชื่อมโยงระหวางผูเสียภาษีท่ีใชทรัพยากรของประเทศนั้นกับประเทศเจาของทรัพยากรยอมมีอำนาจเรียก

เก็บภาษีจากเงินไดท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการดังกลาวตาง ๆ นำมาพิจารณาอางอิงในการเรียกเก็บภาษีเงินไดระหวาง

ประเทศ ไดแก หลักการอางอิงจากแหลงเงินไดหลักถิ่นที่อยูและสัญชาติของผูเสียภาษีโดยแตละหลักการนั้นสามารถ

อธิบายไดดังนี้ 
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4.1) หลักแหลงเงินได (Source Rule) คือ หลักในการจัดเก็บภาษีท่ีอางอิงจากแหลงกำเนิดของเงิน

ไดกลาวคือ ผูมีเงินไดจากแหลงเงินในประเทศใดยอมมีหนาที่เสียภาษีใหแกประเทศนั้นโดยไมคำนึงวาผูมีเงินไดจะมี

สัญชาติใดและมีถิ่นที่อยูในประเทศนั้นหรือไมซึ ่งประเทศที่จัดเก็บภาษีโดยอางอิงหลักแหลงเงินไดมักพิจารณาจาก

ความสัมพันธระหวางประเทศกับแหลงเงินได เชน พิจารณาจากการจางงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดเงินไดในประเทศ

นั้นหรือในบางกรณีอาจพิจารณาจากการจายเงินท่ีไดถูกจายออกจากรัฐแหลงเงินได เปนตน 

4.2) หลักถ่ินที่อยู (Residence Rule) คือ หลักในการจดัเก็บภาษีท่ีอางอิงจากถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลำเนา

ของผูเสียภาษี โดยหลักการดังกลาวไดพิจารณาความสัมพันธทางกายภาพของผูเสียภาษีกับการอาศัยอยูในประเทศใด

ประเทศหนึ่งไมวาจะอยูอยางถาวรหรือชั่วคราว ซึ่งผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศนั้นๆ ยอมมีหนาท่ีเสียภาษีใหแกประเทศนั้น เพราะ

ถือวาไดใชทรัพยากรและไดรับริการสาธารณะจากประเทศดังกลาวโดยไมคำนึงวาบุคคลนั้นจะเปนบุคคลสัญชาติใด 

4.3) หลักสัญชาติ คือ หลักในการจัดเก็บภาษีที่อางอิงตามสัญชาติของผูมีหนาที่เสียภาษีกลาวคอืผู

ถือสัญชาติของประเทศใดยอมมีหนาท่ีเสียภาษีใหกับประเทศนัน้ไมวาผูนั้นจะมีถ่ินท่ีอยูในประเทศนัน้ หรือไมก็ตามโดย

หลักการในเร่ืองสญัชาตินั้นมักมีเหตุผลทางการเมืองสนับสนุนอยูดวยซึ่งรัฐท่ีดำเนินการจดัเก็บภาษีโดยอางอิงสัญชาตินัน้

มีแนวคิดท่ีวารัฐยอมมีหนาท่ีคุมครองดูแลตลอดจนใหสวัสดิการและสิทธิบางประการแกคนชาติตนเทานัน้ เชน สิทธิใน

การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เปนตน (สุเมธ ศิริคุณโชติ, 2550) 

 5. การวางแผนภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในตางประเทศของผูประกอบการไทย 1)ลักษณะ

ของการวางแผนภาษีและการเลี่ยงภาษี การกำหนดวิธีปฏิบัติไวลวงหนาหรือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีใหถูกตอง

ครบถวน และประหยัดนอกจากนี้การทำใหไมตองเสียภาษีหรือเสียภาษีนอยที่สุดโดยใชวิธีการไมผิดกฎหมายก็ถือเปน

การวางแผนภาษี 2)ความแตกตางของการวางแผนภาษี และการหลีกเลี่ยงภาษี การวางแผนภาษีอากรและการหลีกเลี่ยง

ภาษีอากรตางก็มีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน คือ การลด ภาระภาษีอากรของผูมีหนาท่ีเสียภาษีอากรและเปนการกระทำ

ท่ีชอบดวยกฎหมายอยางไรก็ตามการวางแผนภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษีมีความแตกตางกันกลาวคือการวางแผนภาษีอากร 

(สมคิด บางโม, 2556) 

 6. การปองกันการเลี่ยงภาษีของการลงทุนในตางประเทศ OECD ไดวางหลักเกณฑปจจัยท่ีเปนการบงชี้การ

เปนดินแดนปลอดภาษีไว 4 ประการ ดังนี ้ 1) ไมมีการเก็บภาษีเงินไดหรือเก็บภาษีเงินไดในระดับต่ำ 2) ขาดการ

แลกเปลี่ยนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 3) ขาดความโปรงใส 4) ขาดการดำเนินการจากภาครัฐอยางจริงจัง ดังนั้นเพื่อ

หลีกเลี่ยงจากการเปนรัฐที่ถือวาเปนดินแดนปลอดภาษีรัฐจะตองทำพันธกรณีในการใชหลักความโปรงใสและการ

แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อวัตถุประสงคทางภาษี (Principles of Transparency and Exchange of Information)  

***1) ในกรณีของประเทศจีนโดย The State Administration of Taxation (SAT) ไดประกาศ แนวทางใหม

ในการขอขอมูลเกี่ยวกับรายไดรวมถึงโครงสรางผูถือหุนของบริษัทสัญชาติจีนที่ไดลงทุนใน ตางประเทศและมีเงินได

เกิดข้ึนจากกิจการเชนวานั้นซึ่งกฎหมายฉบับดังกลาวนี้เปนการแกไขกฎหมายภาษี ภายในของจีนเองโดยมิใชการทำ

ความตกลงระหวางประเทศในรูปแบบ FATCA เพื่อขอใหสถาบันการเงินในตางประเทศเปดเผยขอมูลทางการเงินจีนมี

วัตถุประสงคเพื ่อใชกฎหมายนี้เปนเครื ่องมือทางการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีผานแนวทางการ
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ตรวจสอบแหลงรายไดและผลกำไรที่แทจริงของบริษัทสัญชาติจีนที่เกิดข้ึนในตางประเทศ ***2 ในกรณีของประเทศ

ญี่ปุ นไดมีการออกกฎหมาย Tax reform Bill 2012 ซึ ่งกำหนดใหบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยูใน

ประเทศญี่ปุนรวมถึงชาวตางชาติท่ีอยูอาศัยในประเทศญี่ปุน นับรวมจำนวนวันไดไมนอยกวา 1,825วัน (5ป) ในชวงเวลา 

10 ป ท่ีผานมาและมีสินทรัพยนอกประเทศรวมกันไมนอยกวา 50 ลานเยน ตองรายงานขอมูลทรัพยสินดังกลาว  

 

สวนสรุป 

 จากการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายภาษีอากรของผูประกอบการไทยท่ีเกี่ยวกับ

การเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในตางประเทศ พบวา ประมวลรัษฎากรและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน คำสั่ง

กรมสรรพากร และอนุสัญญาภาษีซอน ไมสามารถตอบโตการกระทำอันเปนการเลี่ยงภาษจีากการลงทุนในตางประเทศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกฎหมายไทยยังไมไดมีการบัญญัติถึงเร่ืองดังกลาวไวเปนการเฉพาะ และอาจกอใหเกิด

ความสับสนในการตีความและการนำไปปรับใชในทางปฏบัิติซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. กฎหมายไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันการเลี ่ยงภาษีจากการลงทุนในตางประเทศ เปนการเฉพาะ

ปจจุบันประมวลรัษฎากรไมมีบทบัญญัติเฉพาะที่ใหอำนาจเจาพนักงานประเมินภาษีของ กรมสรรพากรสามารถนำมา

ปรับใชในกรณีการตรวจพบหรือในการปองกันเพื่อดำเนินการกับผูประกอบการท่ีเลี่ยงภาษีในธุรกรรมระหวางประเทศใน

รูปแบบตาง ๆ ท้ังในเร่ืองกำหนดราคาโอนท่ีไมเปนไปตามราคาตลาด (Transfer Pricing) หรือการเลือกหรือการแสวงหา

ผลประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนโดยคนชาติท่ีสาม ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 70 ตรี

แหงประมวลรัษฎากรนั้นยังไมครอบคลุมในทุกกรณีของการปองกันการกำหนดราคาโอนตอมากรมสรรพากรไดมีการ

ออกคำสั่งกรมสรรพากรท่ีป. 113/2545 เพื่อกำหนดหลักเกณฑในการประเมินราคาตลาดเพื่อปองกันการกำหนดราคา

โอนของผูประกอบการทำใหเจาพนักงานประเมินมีแนวทางในการพิจารณาในเรื่องดังกลาว นอกจากนี้การปรับใช

บทบัญญัติในมาตราตาง ๆ เกี่ยวกับกรณีพิพาทตองใชหลายมาตราประกอบกัน กลาวคือ มาตรา 65 ตรี(13) และมาตรา

65 ตรี (14) กำหนดหามผูประกอบการนำรายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการในประเทศไทยเปนรายจาย

ในการคำนวณกำไรสุทธิแตการทำธุรกรรมระหวางประเทศในบางรายการอาจมิใชการต้ังรายจายในกรณีปกติโดยอาจ

เปนการต้ังราคาโอนที่แฝงอยูในรูปแบบของการซื้อขายทรัพยสินหรือผานชองทางการกูยืมเงินระหวางบริษัทแมและ

บริษัทลูก ดังนั้นบทบัญญัติดังกลาวจึงไมอาจตีความไปถึงการดำเนินการในรปูแบบการกำหนดราคาโอนใหแตกตางไป

จากราคาตลาดได และแมวาการปองกันการกำหนดราคาโอนระหวางบริษัทแมและบริษัทลกูหรือบริษัทในเครือเดียวกัน

นั้นจะถูกจำกัดใหไมสามารถทำไดในทุกกรณีตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 113/2545 ที่กำหนดวาการเฉลี่ยคาใชจาย

ของสำนักงานใหญแกสาขาซึ่งหากมิใชคาใชจายในสวนเฉพาะสำหรับสาขาในประเทศไทยแลวก็จะตองหามมิใหนำมาหัก

เปนรายจายในการคำนวณกำไรสุทธิเชนกัน แตคำวา “คาใชจาย” ตามคำสั่งฉบับนี้ยังคงตองอิงกับประมวลรัษฎากร        

ซึ่งไมอาจตีความไปถึงการกำหนดราคาโอนในทุกรูปแบบได 
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 2. มาตรา 65 ทวิ (4) ไมไดบัญญัตินิยามคำวา “ราคาตลาด” แตคำสั่งกรมสรรพากรท่ี ป.113/2545 ไดกำหนด

นิยามของคำวา “ราคาตลาด” หมายความถึง “ราคาของคาตอบแทน คาบริการ หรือ ดอกเบ้ีย ซึ่งคูสัญญาซึ่งเปนอิสระ

ตอกันพึ่งกำหนดโดยสุจริตในทางการคากรณีโอนทรัพยสินใหบริการ หรือใหกูยืมเงินที่มีลักษณะประเภทหรือชนิด

เดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพยสินใหบริการหรือใหกูยืมเงินที่มีลักษณะประเภทหรือชนิดเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพยสิน

ใหบริการหรือใหกูยืมเงิน” แตคำวาคูสัญญาที่เปน อิสระตอกันไมไดมีการกำหนดจำนวนหรือสัดสวนของการถือหุนไว

อยางชัดเจนวาอยางไรจึงถือเปนคู สัญญาที่มีความสัมพันธกันนอกจากนี้คำพิพากษาฎีกาท่ี 1403/2509 ไดวินิจฉัย

ความหมายของราคาตลาดสำหรับสินคาโภคภัณฑวาไมอาจมีราคาตายตัวหรือมีราคาเดียวไดการจำหนายสินคาโภค

ภัณฑในราคาสูงหรือต่ำกวาราคาปานกลางก็ไมไดหมายความวาเปนการกำหนดราคาขายที่ไมใชราคาตลาดและราคา

ตลาดไมไดหมายถึงราคาปานกลางของการจำหนายสินคาขนิดนั้น ดังนั้นหากพิจารณาตามแนวทางในคำพิพากษาจงึอาจ

สรุปไดวาการขายสินคาโภคภัณฑในราคาเทาทุนก็มิใชราคาตลาดและตอมาคำพิพากษาฎีกาที่ 812/2519 ไดอธิบาย

เพิ่มเติมวาราคาตลาดของสินคาชนิดใดยอ มเปนไปตามมาตรา 77 แหงประมวลรัษฎากรโดยไดบัญญัติกำหนดเกี่ยวกับ

ราคาของรถยนตโดยใหพิจารณราคาตามชนิดขนาด สภาพและคุณภาพท่ีเหมือนกับท่ีซื้อขายเปนปกติในทองตลาดท่ัวไป 

3. กฎหมายและแนวปฏิบัติในปจจุบันยังไมสามารถปองกนัการเลี่ยงภาษ ีเมื่อเปรียบเทียบกับ หลกัการพืน้ฐาน

ในการตอบโตการหลีกเลี่ยงภาษีของ OECD แลวพบวา OECD ไดวางแนวทางพื้นฐานในการคำนวณหาราคาตลาด           

ไวอยางชัดเจนตามที่ไดกลาวมาขางตน โดยสหรัฐฯ เปนประเทศสมาชิกหลักที่ไดผลักดันใหมีการสรางมาตรฐานเพื่อ

ตรวจสอบและแกไขปญหาในการต้ังราคาโอนซึ่งหากพิจารณาจากกฎหมายภายในของสหรัฐฯ แลวพบวาสหรัฐฯ            

ไดสรางมาตรการปองกันการต้ังราคาโอนไวท้ังในประมวลรัษฎากร (Internal Revenue Code: IRC) ดังที่ปรากฎใน

มาตรา 482 และในอนุสัญญาภาษีซอนท่ีไดตกลงกับประเทศตาง ๆ ดังท่ีปรากฎในมาตรา 9 (Associated Enterprises) 

ของแบบอนุสัญญาภาษีซอน มาตรฐานโดยหลักการในกฎหมายของสหรัฐฯ ก็มีแนวทางในการคำนวณหาราคาตลาดตาม

วิธีการของ OECD ซึ่งหากพิจารณาในเนือ้หาของสหรัฐฯ แลวพบวากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกนัการต้ังราคาโอน

ไดมีการประกาศออกมาในรูปแบบ Treasury Regulation จำนวนหลายฉบับ เพื่อความสะดวกในการปรับใชกับธุรกรรม

ประเภทตาง ๆ เชน ในธุรกรรมการซื้อขายทรัพยสินประเภทที่ไมมีรูปราง (Intangible Property) และในธุรกรรมการ

ซื้อขายอสังหาริมทรัพยเปนตน 

***เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลของประเทศไทยและตางประเทศและแนวทางขององคการระหวางประเทศ

จึงมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายไทยดังนี ้ 

1) การปรับปรุงกฎหมายปจจุบันเพื่อปองกันการเลี่ยงภาษีโดยกำหนดเปนหมวดเฉพาะเกี่ยวกับ มาตรการ

ปองกันการเลี่ยงภาษี และกำหนดมาตรายอยเปนกรณีตาง ๆ เชน ในกรณีการกำหนดราคาโอนใหเปนไปตามราคาตลาด

ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล และวิสาหกิจในเครือเดียวกันและอาจกำหนดใหอำนาจออกกฎหมายลำดับรองเพื่อ

กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการพิจารณาธุรกรรมที่เขาขายการเลี่ยงภาษีหรืออาจกำหนดเปนรายประเภทของธุรกรรม

เพิ่มเติมตอไป  
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2) เพิ ่มเติมหลักการในประมวลรัษฎากรเกี ่ยวกับการตรวจสอบขอมูลรายไดหรือทรัพยสินของผูเสียภาษี            

โดยกำหนดหลักเกณฑเร่ืองการขอขอมูลทรัพยสินหรือรายไดในประมวลรัษฎากรเพื่อใหครอบคลุมถึงกรณีการขอขอมูล

ทรัพยสินหรือรายไดอื่นใดอันอาจเกี่ยวของกับธุรกรรมระหวางประเทศ  

3) การปรับปรุงฐานขอมูลการจัดเก็บภาษีและการสรางโครงขายแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศท้ังเร่ืองการ

ปรับปรุงกฎหมายภายในใหมีหลักการปองกันการเลี่ยงภาษีและการสรางโครงขายระหวางประเทศในระดับการทำสัญญา

สองฝาย (Bilateral Agreement) หรือในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนขอมูลใหมีมากย่ิงข้ึนและ

ปดชองวางของกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบัน  

4) กำหนดบทกำหนดโทษสำหรับการกระทำความผิดในหมวดเกี่ยวกับมาตรการปองกันการ เลี่ยงภาษีและการ

รายงานขอมูลเพื่อใหเกิดสภาพการบังคับใชกฎหมายท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคตอไป 
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การสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง  

 

THE IMPORT PROMOTION OF FROZEN-FRUIT PRODUCTS 
 

ผูวิจัย   ดร.ภูวกฤษ  รุงทิวากรกิจ 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง (2) เพื่อศึกษาถึงการสงเสริม

การนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง เนื่องจากในปจจุบันความตองการในสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งมี

เพิ่มขึ้น ทำใหกลุมผูประกอบการไดมีการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง เพื่อตอบสนองความตองการของ          

กลุมผูบริโภค อยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยจะอนุญาตใหกลุมผูประกอบการสามารถนำเขาสินคาเกษตรประเภท

ผลไมแชแข็งได แตในทางปฏิบัติกลับพบวายังมีขอจำกัดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง สงผลใหเปนปญหาและอุปสรรคตอการนำเขาสินคาประเภทดังกลาว และ

ไมสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนและสงเสริมใหมีการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งได ดังนั้น 

เพื่อเปนการสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง และเปนการสงเสริมผูประกอบธุรกิจนำเขาสินคา

ประเภทดังกลาว ตลอดจนเพื่อเปนประโยชนตอผูบริโภคใหสามารถเลือกซื้อสินคาและเปรียบเทียบสินคาที่มีคุณภาพ 

และตอบโจทกความตองการของผูบริโภค จึงเห็นควรมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติและมาตรการที่เกี่ยวของกับการนำเขา

สินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 

 

คำสำคัญ : การสงเสริม สินคาเกษตร ประเภทผลไมแชแข็ง 

 

ABSTRACT 
This article aims to studies (1) Frozen-fruit products. (2) The import promotion of frozen-

fruit products. At present, the demand for frozen-fruit products has been increasing which leads 
entrepreneurs to import frozen-fruit products to satisfy consumers’ needs. Although Thailand 
has allowed the entrepreneurs to import frozen-fruit products, in practice there are some 
restrictions on legal guidelines and measures related to frozen-fruit product importation. These 
cause problems and obstacles to this kind of importation and do not correspond to the 
governmental policies to support and promote frozen-fruit product importation. Therefore, the 
legal guidelines and measures related to frozen-fruit product importation should be amended to 
promote the frozen-fruit product importation and the entrepreneurs importing this kind of 
products, to benefit the consumers in choosing the products and comparing the quality products 
as well as to satisfy consumers’ needs.  
 
Keywords : Promotion, agricultural products, frozen fruit 
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บทนำ 

ผลไมถือเปนแหลงอาหารที่สำคัญอยางหนึ่งที่รางกายมนุษยมีความตองการและจำเปนตองไดสารอาหารจาก

ผลไมในหลาย ๆ กลุม เพราะถือวาเปนแหลงรวมของวิตามิน แรธาตุ ใยอาหาร ยกตัวอยางเชน สตรอเบอรรี่ แครอท          

ถือเปนแหลงรวมสารอาหารตานอนุมูลอิสระและมีประโยชนตอรางกาย หรือแกวมังกร เปนผลไมที ่ม ีคุณคา                    

ทางโภชนาการสูง ประกอบดวยวิตามินและแรธาตุหลายชนิด ไดแก วิตามินซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม มีกาใยสูง และ

แคลอรี่ต่ำ มีสารประกอบแปงเชิงซอนที่คุณสมบัติชวยดูดซึมไขมันประเภทไตรกลีเซอรไรด (สำนักเทคโนโลยีชุมชน            

กรมวิทยาศาสตรบริการ, 2553 : 5) 

ผลไมแชแข็ง เปนการแปรรูปผลไมอยางหนึ่งและเปนทางเลือกของผูประกอบการในการเพิ่มมูลคา ทั้งเพิ่ม

ชองทางและโอกาสจำหนาย (อาภัสสร ศิริจริยวัตร วรัญญา ภากุล และอนุสรา อาสานอก, 2558 : 847) นอกจากนั้น    

ยังเปนการสรางตลาดในการซื้อขายผลไม ในสวนของผูบริโภคเอง ก็สามารถเลือกซื้อผลไมไดหลากหลายข้ึน แตสามารถ

เลือกผลไมท่ีนำเขาจากตางประเทศ โดยไมตองกังวลเร่ืองการเนาเสีย หรือไมไดคุณคาทางโภชนาการ สวนผูประกอบการ

ก็สามารถนำผลไมท่ีมีนอกเหนือฤดูกาลมาจำหนาย อันเปนการสรางมูลคาและเพิ่มชองทางในการจำหนายอีกดวย  

ในปจจุบันการนำเขาผลไมแชแข็งในประเทศไทยนั้น พบวามีผู ประกอบการที่ประกอบกิจการในรูปแบบ

ดังกลาวเพิ่มขึ้นในทุกป สวนภาครัฐก็ใหการสงเสริมในเรื่องการนำเขาผลไมแชแข็ง โดยจะเห็นไดจากการมีกฎหมายท่ี

ควบคุมและสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งหลายฉบับ ยกตัวอยางเชน พระราชบัญญัติ การสงออก

ไปนอกและการนำเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ประกาศกรมการคาตางประเทศ เร่ือง การขอ

อนุญาตสงออกไปนอกและนำเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

 ในกรณีที่เปนประเด็นปญหาและนำมาสูการเขียนบทความในครั้งนี้คือ เนื่องดวยปจจุบันการนำเขาสินคา

เกษตรประเภทผลไมแชแข็งมีการเพิ่มปริมาณข้ึน เพราะความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ ซึ่งในประเด็นนี้แมวา

ภาครัฐจะใหการสนับสนุนทั้งในเรื่องของนโยบายและกฎหมายที่สงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 

อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบวายังมีขอจำกัดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการนำเขา

สินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง สงผลใหเปนปญหาและอุปสรรคตอการนำเขาสินคาประเภทดังกลาว และ                  

ไมสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหมีการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งได  

ดังนั้น เพื่อสงเสริมผู ประกอบธุรกิจนำเขาสินคาประเภทดังกลาว ตลอดจนเพื่อเปนประโยชนตอผู บริโภค            

ใหสามารถเลือกซื้อสินคาและเปรียบเทียบสินคาท่ีมีคุณภาพและตอบโจทกความตองการของผูบริโภค จึงเห็นควรมีการ

เปนการสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง โดยมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติและมาตรการทางกฎหมาย         

ท่ีเกี่ยวของกับการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาถึงสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 

 2. เพื่อศึกษาถึงการสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 
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แนวคิดเก่ียวกับการสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 

 สินคาเกษตรประเภทผลไมถือเปนสินคาหลักอยางหนึ่งท่ีผูบริโภคภายในประเทศมีความตองการเพิ่มข้ึนในทุกป 

ประเทศไทยถือเปนหนึ่งในประเทศอันดับตน ๆ ที่มีการสงออกสินคาเกษตรประเภทผลไมออกสูตลาดตางประเทศ          

(ศุภรา เสกาจารย, 2553 : 1) อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการบริโภคสินคาเกษตรประเภทผลไม จะเห็นไดวา ผูบริโภค

ไมไดมีการบริโภคสินคาเกษตรประเภทผลไมภายในประเทศเทานั้น หากแตผูบริโภคไดใหความสำคัญในการบริโภคผลไม

นำเขาจากประเทศเพิ่มข้ึน เชน สตรอวเบอรรี บลูเบอรร่ี ราสปเบอรร่ี เปนตน ซึ่งมีการนำเขามาจากหลากหลายประเทศ 

เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี เปนตน  

 การแชแข็งนั้น เปนกรรมวิธีการแปรรูปอาหารเพื่อถนอมอาหารดวยการลดอุณหภูมิของอาหาร ใหต่ำกวา - 18°C 

น้ำในอาหารจะเปลี่ยนสถานะเปนน้ำแข็ง เปนกรรมวิธีการถนอมอาหารท่ีคงความสดและรักษาคุณภาพอาหารไดดีกวา

การถนอมอาหารดวยวิธีอื ่น และใชไดดีกับอาหารแทบทุกชนิด ผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็งมีหลากหลายรูปแบบ            

เชน ผัก ผลไม เนื้อสัตว หรืออาหารท่ีผานการปรุงสุก ซึ่งในปจจุบันนี้การแชเยือกแข็งผักและผลไมไดรับความนิยมมาก

ข้ึน เนื่องจากคนสวนใหญไมคอยมีเวลาท่ีจะซื้อผักและผลไมสดแลวมาปรุงเปนอาหาร เพราะใชเวลาสวนใหญไปในการ

ทำงานและการเดินทาง อาหารแชเยือกแข็งจึงเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมมากข้ึน นอกจากจะเพิ่มความสะดวกแลว

ยังสามารถเก็บรักษาไดยาวนาน (อาภัสสร ศิริจริยวัตร วรัญญา ภากุล และอนุสรา อาสานอก, 2558 : 847) 

 

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 

 1. พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนำเขามาในราชอาณาจักรซึ ่งสินคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื ่องดวยปจจุบันการขนสงสินคาผานแดนและการถายลำใน

ราชอาณาจักรเพื่อสงตอไปยังประเทศอื่นมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง สมควรกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลสินคา

ท่ีนําผานใหมีความรัดกุมมากย่ิงข้ึน เพื่อปองกันการใชวิธีการนําผานเปนชองทางในการลักลอบสงออกหรือนําเขาสินคา 

และเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในกลไกการจัดระเบียบการนําผานสินคาเพื ่อปกปองผลประโยชนของรัฐ                      

จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

2. ประกาศกรมการคาตางประเทศ เร่ือง การขออนุญาตสงออกไปนอกและนำเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

เนื่องดวยพระราชบัญญัติสงออกไปนอกและนำเขามาในราชอาณาจักรซึ ่งสินคา พ.ศ. 2522 มาตรา 5(2) ใหอำนาจ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมติของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการกำหนดใหสินคา

ใดเปนสินคาท่ีตองขออนุญาตสงออกหรือนำเขามาในราชอาณาจักร และมาตรา 7 ไดกำหนดหามมิใหผูใดสงออกสินคา

หรือนำเขาสินคาดังกลาว เวนแตไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูซึ่งวาการกระทรวงพาณชิย

มอบหมาย โดยที่การขออนุญาตและการอนุญาตตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไวในระเบยีบ

กระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนไปตามความในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหสงออกไปนอกและนำเขามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2555 ดังนั้น ใหผูที่ประสงคจะสงออกไปนอกหรือนำเขามาในราชอาณาจักรซึ่งส ินคา           
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ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยประกาศกำหนดติดตอเพื่อขอรับใบอนุญาตสงออกหรือใบอนุญาตนำเขาไดท่ีกรมการ

คาตางประเทศหรือหนวยงานอื่นท่ีไดรับมอบหมายกอนนำสินคาออกไปนอกหรือนำเขามาในราชอาณาจักร  

3. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหสงออกไปนอกและนำเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2555 

เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต และการอนุญาต

ใหสงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาตามมาตรา 5(2) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ไมสอดคลองกับ

สภาพการณปจจุบัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาในทางปฏิบัติไดอยางเหมาะสม จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขในเรื่องดังกลาวเสียใหม เพื่อใหสามารถนํามาใชในการขออนุญาตและการอนุญาตไดอยางเหมาะสม และ

รองรับการย่ืนคํารองขอรับใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

หนวยงานที่สงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 

1. กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

กรมการคาภายใน มีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงการแบงสวนราชการของกรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2556 กําหนดใหกรมการคาภายในมีภารกิจเกี ่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพการคา

ภายในประเทศ โดยกำกับดูแล สงเสริม และพัฒนาการคาภายในประเทศใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการแขงขัน

อยางเปนธรรมในระบบการคาเสรี และผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน (กรมการคาภายใน, 2564 : ออนไลน) 

2. กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

กรมการคาตางประเทศ กองมาตรฐานสินคานำเขาสงออก ทำหนาที่ใน (1) การศึกษา วิเคราะหสินคาและ

มาตรฐานสินคา รวมทั้งมาตรฐานสินคาขององคการระหวางประเทศ ประเทศคูคา คูแขงขัน ตลอดจนมาตรฐานระบบ 

เพื่อประกอบการ พิจารณาใชมาตรการดานมาตรฐานสินคาในการสนับสนุนการคา ระหวางประเทศ (2) ประสานการ

จัดทำแผน สงเสริมการพัฒนา และรักษาผลประโยชน รวมทั้งแกไขปญหาอุปสรรคดานมาตรฐานสินคาสงออกและ

นำเขา (3) กำหนด เปลี่ยนแปลง และยกเลิกสินคามาตรฐาน มาตรฐานสินคา หลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีการ

ตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินคา รวมทั้งตรวจสอบ กำกับดูแลคุณภาพสินคา และการตรวจสอบมาตรฐาน

สินคา (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการอนุญาตใหเปนผูทำการคาซึ่งสินคามาตรฐานผูประกอบธุรกิจ

ตรวจสอบมาตรฐานสินคา และผูตรวจสอบมาตรฐานสินคา การออกใบรับรองมาตรฐานสินคา รวมทั้งทดสอบและ

ฝกอบรมดานมาตรฐานสินคา (5) ไกลเกลี ่ย ประนีประนอม และวินิจฉัยปญหา ขอโตแยง และขอพิพาทเกี ่ยวกับ

มาตรฐานสินคาและดำเนินคดีผูฝาฝนกฎหมาย (6) เปนศูนยบริการขอมูลดานมาตรฐานและขอมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

งานดานมาตรฐานสินคา (7) ดำเนินการเกี ่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่เกี ่ยวของกับมาตรฐานสินคา             

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย (กรมการคา

ตางประเทศ, 2564 : ออนไลน)  
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สวนสรุป 

1. ปญหาการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 

 การนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งเขามาในประเทศไทยนั้น จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันมีการ

นำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งจากหลายประเทศ และโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พบวา

ผูประกอบการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งมีการนำเขาหลายชนิด เชน สตรอวเบอรรี แรสเบอรรี เปนตน 

ท้ังนี้ เนื่องจากกลุมผูบริโภคในประเทศไดมีความตองการในการบริโภคสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งเพิ่มข้ึนจากเดิม 

โดยมีรูปแบบการบริโภคหลากหลาย เชน นำมาปนผสมผสาน เพื่อใหวิตามินหลายชนิด การนำมาตมดื่ม เพื่อใหได

รสชาติของผลไม หรือการนำมาผสมอาหาร เปนตน  

 จากการศึกษาถึงปญหาการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมพบวา แมวาในปจจุบันความตองการของผูบริโภค

จะมีเพิ่มมากขึ้นและมีความตองการในผลไมแชแข็ง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งเปนทฤษฎีที่เนน

เกี ่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย ซึ ่งมนุษยก็เหมือนกับสัตวโลกโดยทั่วไป ที ่มีความหิว และความตองการ            

แตมนุษยจะระงับความหิวและความตองการนั้นดวยการอุปโภคและบริโภคสินคาและบริการที่มนุษยนั้นเองเปนผูผลิต

ข้ึน ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมของผูบริโภคเองท่ีมีความตองการในการบริโภคสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง ผูประกอบการ

หรือเจาของกิจการจึงไดมีการนำเขาสินคากลุมดังกลาวเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ  

อยางไรก็ตาม ในประเด็นนี้พบวา แมวาภาครัฐจะใหการสนับสนุนทั้งในเรื ่องของนโยบายและกฎหมายท่ี

สงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง แตยังมีขอจำกัดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรการทางกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง สงผลใหเปนปญหาและอุปสรรคตอการนำเขาสินคาประเภท

ดังกลาว ดังจะเห็นไดจากกรณีนำสินคาเขามาในประเทศ ซึ ่งมีกฎหมายรองรอบหลายฉบับ ตลอดจนหนวยงานท่ี

เกี่ยวของกำหนดเง่ือนไขใหนำสินคาเกษตรประเภทผลไมเขามาในประเทศได แตในทางปฏิบัติพบวา กระบวนการในการ

นำสินคาเขามาภายในประเทศนั้น จะตองผานกระบวนการตรวจสอบหลายข้ันตอน ทำใหการนำสินคาเขามาในประเทศ

ไดตองใชระยะเวลานาน และกวาจะถึงมือผูบริโภค ทำใหผูประกอบการตองแบกรับเร่ืองคาใชจาย เพราะในชวงระหวาง

รอข้ันตอนการดำเนินการนั้น ไมสามารถกระจายสินคาได  

นอกจากนั้น ในเรื่องปญหาของการนำเขายังพบวา กระบวนการและมาตรฐานในการตรวจสอบสินคาเกษตร

ประเภทผลไมแชแข็งนั้น จะมีความลาชากวากระบวนการตรวจสอบสินคาเกษตรประเภทผลไมสด เพราะทางภาครับ

เล็งเห็นวา ผลไมแชแข็งขาดความเปนธรรมชาติและสดใหม ท่ีสำคัญยังพบวาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งท่ีมีการ

นำเขามานั้น หากเปนสินคาท่ีมีแหลงผลิตอยางแพรหลายในประเทศไทย สินคาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งท่ีมีการ

นำเขามาจะตองชี้แจงรายละเอียดอยางละเอียดและชัดแจง หรือในบางกรณีพบวาไมสามารถนำเขามาได เพราะภาครัฐ

ไมอนุญาต ดวยเล็งเห็นวาหากมีการนำเขามาจะทำใหเปนการแขงขันกับสินคาเกษตรประเภทผลไมภายในประเทศไทย 

จากสภาพปญหาดังกลาวทำใหเกิดความลาชาในการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง หรือบางกรณีไมสามารถ

นำเขาสินคามาได ซึ่งเปนการทำใหผูบริโภคขาดการเลือกสินคาท่ีหลากหลายและไมสามารถบริโภคสินคาท่ีแตกตางจาก

สินคาไทย  
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ดังนั้น ในประเด็นนี้ จึงเห็นวา การลดกระบวนการตรวจสอบหรือการสรางมาตรการเกี่ยวกับกระบวนการ

ตรวจสอบใหมีความรวดเร็วข้ึนจะทำใหผูประกอบการเองลดคาใชจาย และทำใหกระจายสินคาไปยังผูบริโภคไดรวดเร็ว

ข้ึน โดยไมตองแบกรับคาใชจายในชวงระหวางการดำเนินการ อันถือวาเปนปญหาสำคัญของผูประกอบการรายวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งถือวาเปนกลุมผูประกอบกรท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน จึงเห็นควรมีนโยบายในเร่ืองดังกลาว

ขางตน เพื่อเปนการสนับสนุนกลุมผูประกอบการดังกลาว 

2. ปญหาการสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 

 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เก ี ่ยวของกับการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง เชน 

พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนำเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ประกาศกรมการ

คาตางประเทศ เร่ือง การขออนุญาตสงออกไปนอกและนำเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา กฎกระทรวงการขออนุญาต

และการอนุญาตใหสงออกไปนอกและนำเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2555 เปนตน ซึ่งเปนกฎหมายท่ีกำหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งเขามาในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีหนวยงานควบคุม

การนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง เชน กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย กรมการคาภายใน กระทรวง

พาณิชย เปนตน ทำใหการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งตองผานกระบวนการตรวจสอบหลายข้ันตอน เพื่อให

การนำเขามานั้นปลอดภัยและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีถูกตอง  

 แมวาภาครัฐจะมีนโยบายในการสนับสนุนและสงการผูประกอบการรายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

และสงเสริมเร่ืองการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง ท้ังนี้ เพื่อใหผูประกอบการพัฒนาองคกร ซึ่งสอดคลองกับ

ทฤษฎีการจัดการ ซึ่งเปนทฤษฎีท่ีเนนในเร่ืองการบริหารหรือการจัดการภายในองคกร โดยมีหลักวาการดำเนินงานของ

บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยอาศัยปจจัยทั้งหลาย ไดแก คน เงิน วัสดุ

สิ่งของ ซึ่งนับวาเปนอุปกรณของการจัดการนั้น ๆ รวมถึงกระบวนการจัดหนวยงานและการใชทรัพยากรตาง ๆ ใหการ

ทำงานบรรลุเปาหมายรวมกัน  

 นอกจากนั้น ในสวนของนโยบายของภาครัฐเองท่ีเนนในการการลดภาษี นโยบายสงเสริมตาง ๆ ซึ่งสอดคลอง

กับทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งเปนทฤษฎีที่เนนการจูงใจของบุคคลใหกระทำการเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการหรือความสำเร็จ  

ซึ่งความตองการหรือความสำเร็จนี้หากกลาวถึงในแงของการทำงาน ยอมหมายถึงความตองการที่จะทำงานใหดีที่สุด

และทำใหสำเร็จผลตามท่ีต้ังใจไว เมื่อตนทำอะไรสำเร็จไดก็จะเปนแรงกระตุนใหทำงานอื่นสำเร็จตอไป หากองคการใดท่ี

มีพนักงานท่ีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจำนวนมากก็จะเจริญรุงเรืองและเติบโตเร็ว 

 อยางไรก็ตาม ประเด็นปญหาคือ มาตรการทางกฎหมายและนโยบายของภาครัฐยังเปนปญหาและอุปสรรคตอ

การนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง สงผลใหผูประกอบการลดการนำเขาสินคาประเภทดังกลาว ทำใหสินคา

ขาดตลาด และตองบริโภคสินคาภายในประเทศ นอกจากนั้นเมื ่อผู บริโภคมีความตองการในสินคามาก แตสินคา           

ไมเพียงพอตอความตองการ จึงทำใหสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งมีราคาสูงข้ึนและไมเพียงพอตอความตองการของ

ผูบริโภค 
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 ดังนั้น ภาครัฐในฐานะที่เปนผูสงเสริมและควบคุมเกี่ยวกับมาตรการการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง 

จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองตรวจสอบและสรางกลไกในเรื่องการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งใหมีความ

รวดเร็ว ลดขั้นตอนการตรวจสอบที่เปนการสรางภาระใหแกผูประกอบการ และที่สำคัญควรใหการสนับสนุนและ           

มีนโยบายสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตร 

 

ขอเสนอแนะ 

ในปจจุบันการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งมีการเพิ่มปริมาณข้ึน เพราะความตองการของผูบริโภค

ภายในประเทศ แมวาภาครัฐจะใหการสนับสนุนทั้งในเรื่องของนโยบายและกฎหมายที่สงเสริมการนำเขาสินคาเกษตร

ประเภทผลไมแชแข็ง แตในทางปฏิบัติพบวายังมีขอจำกัดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

การนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง ทำใหเปนปญหาและอุปสรรคตอการนำเขาสินคาประเภทดังกลาว และไม

สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหมีการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งได ดังนั้น เพื่อ

สงเสริมผูประกอบธุรกิจนำเขาสินคาประเภทดังกลาว ตลอดจนเพื่อเปนประโยชนตอผูบริโภคใหสามารถเลือกซื้อสินคา

และเปรียบเทียบสินคาท่ีมีคุณภาพและตอบโจทกความตองการของผูบริโภค จึงเห็นควรมีการปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติ

และมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง ดังนี้ 

(1) เสนอใหเรงผลักดันเกี ่ยวกับการลดกระบวนการตรวจสอบและสรางมาตรการเกี ่ยวกับกระบวนการ

ตรวจสอบใหมีความรวดเร็วขึ้น เพื่อชวยเหลือผูประกอบการในการนำเขาสินคาและเปนการชวยลดคาใชจายในการ

นำเขาสินคา ซึ่งสงผลใหเกิดการกระจายสินคาไปยังผูบริโภคไดอยางรวดเร็วข้ึน  

 (2) เสนอใหมีการจัดตั้งหนวยงานที่รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ เพื่อสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็งใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนวยงานดังกลาวควรมีหนาท่ีใน

การสนับสนุนและสงเสริมการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไมแชแข็ง การใหความชวยเหลือและแนะนำท้ังในเร่ืองการ

นำเขา การวางแผนขนสง การกระจายสินคา หรืออื่นใดที่เกี่ยวของกับการนำเขาสินคาเกษตรประเภทผลไม ใหแก

ผูประกอบการ เกษตรกร ผูบริโภค ตลอดจนบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของ  
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนาย เกษตรปลอดสารพิษ         

ในจังหวัดปราจีนบุรี 

 

Factors Influencing the Business Success of Manufacturers and Distributors of Organic 
Agriculture in Prachinburi Province 
 

ผูวิจัย    วัชรินทร  อุนใจ  

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สำรวจความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอด

สารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกจิผูผลิตและจัดจำหนายเกษตร

ปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตร

ปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษ            

ในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 400 คน โดยการสุมแบบอาศัยความนาจะเปน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา 

1. ดับความคิดความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ =4.20) โดยดานการยอมรับความเสี่ยง (Χ = 4.56) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดาน

ความคิดเชิงนวัตกรรม (Χ = 4.26) ดานความรู ความสามารถความใฝรู (Χ = 4.24) ดานการบริหารจัดการ               

(Χ = 4.21) ดานความตองการความสําเร็จ (Χ = 4.03) และดานความมั่นใจในตนเอง (Χ = 4.01) ตามลำดับ 

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัด

ปราจีนบุรี ประกอบดวย ดานความคิดเชิงนวัตกรรม (β = 0.174) รองลงมาดานความรูความสามารถความใฝรู            

(β = 0.164) ดานการบริหารจัดการ (β = 0.146) ดานความตองการความสําเร็จ (β = 0.141) ดานการยอมรับ

ความเสี่ยง (β = 0.129) และดานความมั่นใจในตนเอง (β = 0.125) ตามลำดับ สมการมีอำนาจการพยากรณรอยละ 

68.00 และสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้  

 Z= 0.174X1**+0.164X2**+0.146X3**+0.141X4**+0.129X5**+0.125X6** 

3. ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยผูประกอบการธุรกิจผู ผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอด

สารพิษควรจะมีความมั่นใจในตนเอง เปดรับนวัตกรรมใหมๆ และนำนวัตกรรมเขามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการ

ดำเนินธุรกิจ อาทิเชน 1) ดานศักยภาพการแขงขัน 2)ดานการสรางมูลคาเพิ่ม 3)ดานความสามารถในการจัดการ

นวัตกรรม 4)ดานผลิตภัณฑ 5) ดานกระบวนการ 6) ดานการตลาด และ7) ดานการบริการ เพื่อใหตรงตามความ

ตองการของตลาดในการดำเนินธุรกิจ นำไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจตอไป 

 

คำสำคัญ : ความสําเร็จการดําเนินธุรกิจ, ผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษ. 
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Abstract 
The objectives were: 1) to survey the business success of manufacturers and 

distributors of organic agriculture in Prachinburi province: 2) to study factors influencing the 
business success of manufacturer and distributor of organic agriculture in Prachinburi 
province: and 3) to suggest the business operation of manufacturer and distributor of organic 
agriculture in Prachinburi province. The sample consisted of 400 manufacturers and 
distributors of organic agriculture in Prachinburi province by probability sampling.The 
questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis to test the hypothesis. 
The results indicated as follow: 

1 . The level of opinion of the business success of manufacturers and distributors of 
organic agriculture in Prachinburi province was overall at a high level (Χ =4.20): acceptance 
of risk (= 4.56) had the highest ( Χ = 4 . 5 6 ) ; followed by innovative thinking ( Χ = 4 .26) ; 
knowledge, ability, curiosity (Χ = 4.24); management (Χ = 4.21); the need for success (Χ = 4.03); 
and self-confidence (Χ = 4.01); respectively.  

2. Factors influencing the business success of manufacturers and distributors of organic 
agriculture in Prachinburi province included innovative thinking (β = 0.174) ; followed by 
knowledge, ability, curiosity (β = 0.164); management (β = 0.146); the need for success (β = 
0.141); acceptance of risk (β = 0.129); and self-confidence (β = 0.125); respectively. The 
equation had a predictive power of 68.00 percent and can be written as the following. 

Z= 0.174X1**+0.164X2**+0.146X3**+0.141X4**+0.129X5**+0.125X6** 
3 . Suggestions: entrepreneurs who manufacture and distribute organic agriculture 

should have confidence in themselves, be open to new innovations and adopt innovations to 
benefit their business operations. For example: 1) competitiveness, 2) value-added creation, 
3) innovation management ability, 4) product, 5) process, 6) marketing, and 7) service; in 
order to meet the market demand in the business operation leading to the competitive 
advantage of the business further. 
 
Keywords : the business success, manufacturers and distributors of organic agriculture. 
 

บทนำ 
 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีการขยายตัว จึงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทย 

ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน จึงทำใหธุรกิจตองมีการปรับโครงสรางใหมเพื่อความอยูรอดและการบริหารงานภายใตการ

แขงขันจัดการ การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดของแตละองคกรเพื่อใหกอประโยชนมากท่ีสุด (ธนพล กอฐานะ, 2561) 

 จังหวัดปราจีนบุรีมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 217,106 ลานบาท จัดอยูในลำดับท่ี 6 ของประเทศ รองจาก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเปนรอยละ 1.7 ของ GDP และคิดเปน รอยละ 17.3 ของกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนกลาง โดยในป พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 เปนผลจากการเพิ่มข้ึน

ของสาขาการผลิตนอกภาคการเกษตร (อุตสาหกรรม โรงแรม และภัตตาคาร การขนสง สถานที่เก็บสินคาและ            

การคมนาคม และบริการดานอสังหาริมทรัพย) เปนหลักโดยโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะ

ผสมผสานระหวางภาคเกษตร - อุตสาหกรรม และการคาปลีกคาสง โดยรายไดสวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม       

ซึ่งมีสัดสวนเฉลี่ย 5 ป สูงถึง รอยละ 75.53 การคาฯมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 10.15 ภาคเกษตรมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 

3.58 และอื่นๆ เฉลี่ยรอยละ 10.74 (สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด, 2561) ดังนั้นบทบาท
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สําคัญมากขึ้นในระดับธุรกิจภาคประชาชนที่นําไปสูการกระจายรายไดที่ดีขึ้นตอระบบเศรษฐกิจและสนับสนนุให

เศรษฐกิจเติบโตไดอยางยังยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ป พ.ศ. 2560-2564 ตามยุทธศาสตรที่ 3 การ

สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2560). จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นท่ีทำการเกษตร 1,124,836 ไร คิดเปนรอยละ 37.79 ของพื้นท่ีท้ังหมดโดย

มีผลิตผลทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของปราจีนบุรี ไดแก ขาว มันสำปะหลัง ไผตง ออยโรงงาน และ

ขาวโพดเลี ้ยงสัตว สำหรับผลไมที ่สำคัญ ไดแก ทุเรียน เงาะ และกระทอน จากกระบวนการผลิตของภาค

เกษตรกรรมสงผลตอสถานการณปญหาดานการจัดการธุรกิจทางการเกษตรดังนี้ (ภัทราภรณ ภัทรรังสฤษฏิ์, 2562) 

1) ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศทำใหคนมีรายไดมากข้ึน ผูบริโภคจึงตองการบริโภคสินคาเกษตร

ท่ีปลอดสารพิษที่มีคุณภาพดีมีคุณคาทางโภชนาการตอรางกายเพิ่มขึ้น 2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีตลอดจน

สภาพภูมิศาสตรและสภาพภูมิอากาศทำใหเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการปลูกผักสามารถเพิ่มผลผลิตตอไรลด

ตนทุนการผลิตและเรงผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่มีปริมาณมากไปพรอมกับการสรางผลกำไรสูงสุดจึงมีการละเลย

คุณภาพและคุณคาของผักโดยหันมาผลิตผักท่ีใชสารเคมีใชฮอรโมนเรงการผลิตทดแทน 3) การเพิ่มข้ึนของประชากร

อยางรวดเร็ว จึงมีจุดมุงหมายประการสำคัญ คือการเรงเพิ่มผลผลิตอาหารใหเพียงพอตอความตองการบริโภค                

4) สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจนกลายเปนมลภาวะสงผลกระทบเกิดโรคภัยไข

เจ็บและโรคระบาดตางๆ คนไทยจึงรูจักรักษาชีวิตและเปลี่ยนวิถีการบริโภคมาบริโภคอาหารไรสารพิษหรือปลอด

สารพิษมากขึ้น และ 5) การสงเสริมและการโฆษณาประชาสัมพันธและรณรงคสงเสริมโครงการกิจกรรมตางๆ              

(จารุพร ขันธนันท และวสุธิดา นุริตมนต, 2562) 

ความทาทายความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี

จึงเปนสิ่งท่ีผูประกอบธุรกิจท่ีตองมีวิธีการปรับตัวดานการบริหาร การจัดการ การตลาด เพื่อรักษากิจการใหอยูรอดของ

ผู ประกอบการที ่ดีที ่ประสบความสำเร็จประกอบดวย 7 ลักษณะที่สำคัญ ไดแก 1) ความตองการความสำเร็จ                   

2) การยอมรับความเสี่ยง 3) ความมั่นใจในตนเอง 4) ความรูความสามารถความใฝรู 5) ความอดทน 6) เงินลงทุน และ 

7) ความคิดเชิงนวัตกรรม (Amran Awang, Abdul Rashid Said Asghar, & Khairul Anwar Subari, 2010) 

ดังนั้นดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ

การดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี” โดยจะเปนแนวทางอยางไรจาก

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อความอยูรอดของธุรกิจพรอมท้ังความสําเร็จการ

ดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษท่ีจำเปนตองปรับตัวปรับปรุง และพัฒนากรอบแนวคิด 

วิสัยทัศนพันธกิจ คานิยม ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและสรางความมั่นคงทางธุรกิจอยางย่ังยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอด

สารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี โดยผูวิจัยไดกำหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

1. สำรวจความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี  

2. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผู ผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษ            

ในจังหวัดปราจีนบุรี  

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี 
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กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อใหการศึกษาเปนไปไดภายใตขอจำกัดตางๆ การสรางกรอบการจึงเลือกเฉพาะ

ปจจัยสำคัญ (Critical Success Factors) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ

ผลงานท่ีเกี่ยวของ โดยสามารถเขียนเปนระบบไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย ดานการยอมรับความเสี่ยง ดานความคิด

เชิงนวัตกรรม ดานความรูความสามารถความใฝรู ดานการบริหารจัดการ ดานความตองการความสําเร็จ และดาน

ความมั่นใจในตนเอง มีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษ         

ในจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

ความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและ

จัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษใน

จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

 

 

1. ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 1) เพศ  

2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ระยะเวลาท่ีประกอบ

กิจการนี้ 5) รูปแบบของธุรกิจ 6) ประเภทธุรกิจ            

7)ทุนจดทะเบียน และ 8) จำนวนพนักงาน 

 

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จการ

ดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย  

2.1) ดานการยอมรับความเสี่ยง  

2.2) ดานความคิดเชิงนวัตกรรม                    

2.3) ดานความรูความสามารถความใฝรู                    

2.4) ดานการบริหารจัดการ  

2.5) ดานความตองการความสําเร็จ  

2.6) ดานความมั่นใจในตนเอง  

 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

โดยใชสูตรของ (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมรับความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางได 5% ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95%  

เครื ่องมือที ่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื ่อการศึกษาวิจ ัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)                    

โดยแบบสอบถามแบงเปน 7 ตอนโดยสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) สวนท่ี 2-4 เปนขอคำถามเกี่ยวกับตัวแปรแฝงตางๆ เปนมาตรวัดแบบประมาณคาตามแนวทางของลิเคิรท 

(Likert Scale) 5 ระดับซึ่งเปนการวัดระดับความคิดเห็นโดยมีขอดีกวาวิธีการอื่นๆ เนื่องจากมีความงายในการใช

นิยมใชอยางแพรหลาย ไมวาจะพิจารณาจากดานผูวิจัยหรือผูตอบก็ตามโดยหากตองการแบบวัดเจตคติท่ีมีคาความ

นาเชื่อถือ สอดคลองภายในต้ังแต 0.70 ข้ึนไปและมีคาความคลาดเคลื่อนในการวัดต่ำสุด ควรใชแบบวัดของลิเคิรท

ที่มี 5 มาตรา (มณฐิณี ประเสริฐลาภ, 2558) สำหรับผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในดานความตรง

เชิงเนื ้อหา (Content Validity) จากผูเชี ่ยวชาญในดานท่ี เกี ่ยวของกับการวิจ ัยครั ้งนี ้จำนวน 5 ทาน พบวา

แบบสอบถามทั้งฉบับมีตั้งแต 60% ขึ้นไป หรือมีคาความสอดคลองระหวาง 0.60-1.00 ซึ่งตามเกณฑที่ใชในการ

ตัดสินความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา คาที ่คำนวณไดจะตองมากกวา 0.50 (IOC>0.50) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545)              

แลวนำมาปรับแกตามขอเสนอแนะ โดยผูวิจัยทำการวัดความเชื่อมั่นดวยการนำแบบสอบถามที่ไดดำเนินการไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยคัดเลือกขอคาถามที่มีคา α ตั้งแต 

0.70 ข้ึนไป ถือวาขอคำถามมีความเชื่อมั่นสูง (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชานิประศาสน, 2545) 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูล จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจำนวนกลุม

ตัวอยางท่ีตองการเก็บรวบรวมขอมูล ทำการชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงคเพื่อขอความรวมมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จำนวน 400 ฉบับแลว

นำไปดำเนินการตามข้ันตอนการวิจัยตอไป 

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการ

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สมมติฐานเพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรในปจจัยตางๆ 

กับขอมูลเชิงประจักษท่ีกำหนดไวตามลำดับ 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลความหมายของการวิเคราะหขอมูล โดยสามารถสรุป

ผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคา

รอยละ (Percentage) ซึ่งใชกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 400 คนพบวา สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 

228 คน คิดเปนรอยละ 57.00 สวนใหญมีอายุ 30- 40 ป จำนวน 181 คน คิดเปนรอยละ 59.00 สวนใหญมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 52.00 สวนใหญมีระยะเวลาท่ีประกอบกิจการนี้ 5 - 10 ป 

จำนวน 191 คน คิดเปนรอยละ 55.00 สวนใหญมีรูปแบบของเจาของคนเดียวจำนวน 205 คน คิดเปนรอยละ 
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63.00 สวนใหญมีประเภทธุรกิจขนาดกลาง 184 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญมีเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 

นอยกวา 5,000,000 บาท จำนวน 162 คน คิดเปนรอยละ 49.00 และสวนใหญมีจำนวนพนักงาน ไมเกิน 20 คน 

จำนวน 179 คน คิดเปนรอยละ 52.00 ตามลำดับ 

2. ผลการสำรวจความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผู ผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัด

ปราจีนบุรี โดยสรุปวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ =4.20) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานการยอมรับความเสี่ยง              

(Χ = 4.56) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก รองลงมาดานความคิดเชิงนวัตกรรม (Χ = 4.26) มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ดานความรูความสามารถความใฝรู (Χ = 4.24) มีระดับความคิดเหน็อยูใน

ระดับเห็นดวยมาก ดานการบริหารจัดการ (Χ = 4.21) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ดานความ

ตองการความสําเร็จ (Χ = 4.03) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก และนอยท่ีสุดคือดานความมั่นใจใน

ตนเอง (Χ = 4.01) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ตามลำดับ 

2. การวิเคราะหความถอดถอยเชิงพหุคุณปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผู ผลิตและ           

จัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี โดยนำเสนอไดตามตารางท่ี 1. ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความถอดถอยเชิงพหุคุณ 

 

ตัวแปรพยากรณ 

ความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและ 

จัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุร ี

 B S.E. β t Sig. Tolerance VIF 

คาคงท่ี (constant) 0.698 0.327 - 2.136 0.034 - - 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความสําเร็จการดําเนินธุรกิจ 

       

ความตองการความสําเร็จ  0.076 0.033 0.141 2.273 0.024* 0.661 1.505 

การยอมรับความเสี่ยง  0.089 0.042 0.129 2.095 0.238 0.552 1.826 

ความมั่นใจในตนเอง 0.078 0.039 0.125 2.022 0.145 0.923 1.264 

ความรูความสามารถความใฝรู 0.133 0.061 0.164 2.163 0.132 0.615 1.628 

การบริหารจัดการ 0.104 0.052 0.146 2.018 0.017* 0.725 1.586 

ความคิดเชิงนวัตกรรม 0.399 0.070 0.174 4.889 0.000* 0.691 1.632 

R = 0.81, R2=0.68 R2
Adjusted=0.73, Sr2=0.35, F=43.49, p<0.001  

** P<0.01, *P<0.05 

จากตารางท่ี 1. ผลการการวิเคราะหความถอดถอยเชิงพหุคุณปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนิน

ธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจงัหวัดปราจีนบุรี ไดแก คุณลักษณะของผูประกอบการดานความ

ตองการความสําเร็จ (Sig = .024) ดานการยอมรับความเสี ่ยง (Sig = .238) ดานความมั่นใจในตนเอง (Sig = .145)              

ดานความรูความสามารถความใฝรู (Sig = .132) ดานการบริหารจัดการ (Sig = .017) และดานความคิดเชิงนวัตกรรม 

(Sig = .000) ตามลำดับ 
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เมื่อพิจารณาน้ำหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัด

จำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและ

จัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี ไดแก ดานความคิดเชิงนวัตกรรม (β = 0.174) สงผลตอความ

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานครมากที ่สุด 

รองลงมาดานความรูความสามารถความใฝรู (β = 0.164) ดานการบริหารจัดการ (β = 0.146) ดานความตองการ

ความสําเร็จ (β = 0.141) ดานการยอมรับความเสี่ยง (β = 0.129) ดานความมั่นใจในตนเอง (β = 0.125) 

นอกจากนี้พบวาคา Multiple R=0.81 สัมประสิทธิ์การกำหนด (R2 = 0.810) แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี ไดแก               

ดานความตองการความสําเร็จ ดานการยอมรับความเสี่ยง ดานความมั่นใจในตนเอง ดานความรูความสามารถความ

ใฝรู ดานการบริหารจัดการ และดานความคิดเชิงนวัตกรรม คิดเปนรอยละ 68.00 ท่ีเหลืออีกรอยละ 32.00 เปนผล

เนื่องมาจากตัวแปรอื่น 

จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใชคา Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งคา VIF ที่มีคาเกิน 5.0 

แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา คา VIF ของตัวแปรอิสระมีคาต้ังแต 1.264 – 3.46 

ซึ่งมีคาไมเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ กันแตไมมีนัยสำคัญ (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 

2013 : 590) 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษใน

จังหวัดปราจีนบุรี โดยสรุปผลจาการทดสอบคาสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะของ

ผูประกอบการดานความตองการความสําเร็จ ดานการยอมรับความเสี่ยง ดานความมั่นใจในตนเอง ดานความรู

ความสามารถความใฝรู ดานการบริหารจัดการ และดานความคิดเชิงนวัตกรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจ

เปนเพราะมีการนำเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมุงเนนการปรับปรุงหรือดัดแปลง

กระบวนการทำงานใหมีความทันสมัยและงายตอการปฏิบัติรวมถึงยังใหความสำคัญกับการแสวงหาแนวทางใหมๆ 

มาเพิ่มมูลคาของสินคาและยังสามารถใชนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดไดในการเพิ่มปริมาณและ

คุณภาพผลผลิตซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Ogawa (1994) ที่กลาววา การสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่จะชวยใหคุณ

เปนองคกรที่มีความโดดเดน และมีความแตกตางอัน เปนเอกลักษณของคุณ Frese at al. (2000); ฝนทิพย ฆารไสว; 

ณัฐเชษฐ พูลเจริญ (2555); Krauss et al. (2005); วันวิสาข โชคพรหมอนันต และ วิโรจน เจษฎาลักษณ (2558)  

ท่ีทำการวิจัยแลวพบวาคุณลักษณะของผูประกอบการดานความคิดเชิงนวัตกรรมมีผลตอความสำเร็จในการ 

ประกอบธุรกิจอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตามลำดับ 

ความสำเร็จของธุรกิจจากศักยภาพการแขงขันมีความสำคัญและมีผลตอความสามารถจัดการ คือ                

การดำเนินการในองคการทุกกระบวนการเพื่อมุงใหไดมาซึ่งผลกำไรมากท่ีสุด โดยสามารถผลิตสินคาหรือบริการท่ีมุง

สนองตอ ความตองการของผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด ซึ่งผูท่ีสามารถกำหนดวิสัยทัศนในการตอบสนองความตองการ

ของลูกคาซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี 
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เปนตัวแปรสำคัญที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจ เนื่องดวยผูประกอบการมีเปา หมายในการทำงานอยางชัดเจน 

และผูประกอบการดูแลรายรับ-รายจายในธุรกิจอยูสม่ำเสมอ โดยผูประกอบการมี การอัพเดทขอมูลเกี่ยวกบัธุรกิจ

ของของตนอยางสม่ำเสมอ โดยมีการติดตอสื่อสารและดูแลลูกคาอยางตอเนื่อง และมีการวางแผนในการทำงานกอน

อยูสม่ำเสมอซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Zimmerer & Scarborough (1996); Frese at al. (2000) ไดกลาว

วา ลักษณะของผูประกอบ การที่ประสบความสำเร็จนั ้น ประกอบดวยคุณลักษณะ ความตองการความสำเร็จ 

พยายามคนหาหนทางท่ีนำไปสูความสำเร็จซึ่งตองเปนบุคคลท่ีมีแรงจูงใจท่ีจะทำงานนัน้ๆ ใหดีกวาเดิมเพื่อใหประสบ

ความสำเร็จซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Santos & Brito (2012) และ Huang, (2012) ท่ีวาผลการดำเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสามารถวัดผลไดอยางองครวมท้ัง 2 ดาน ไดแกการ วัดผลทางดาน เศรษฐกิจท่ีมีตัววัดเชน อัตราสวน

ทางการเงิน ความสามารถในการสรางกำไร การเติบโตของสวนแบงทางการตลาด และการวัดผลทางดานการสราง

ความพึงพอใจแกผ ู ม ีส วนไดเส ียขององคกร ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจของพนักงาน                  

ผลประกอบการดานสังคม และผลประกอบการดานสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับงานวิจัยของสุรีรัตน ชดชอย (2560) 

ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา เมื่อผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่น และความไววางใจในการซื้อสินคาทางเว็บไซตก็จะสงผลตอ

ความพึงพอใจ ของผูบริโภคจนเกิดพฤติกรรมการต้ังใจซื้อสินคาทางเว็บไซต พรอมท้ัง การศึกษาของ Chiara Verbano, 

Karen Venturini. (2013). พบวา การดูแลลูกคาเปนคุณคาการรับรูท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจและความภักดีของ

ลูกคา ท่ีมีความ พึงพอใจมีแนวโนมท่ีจะรับรูคุณคาโดยการซื้อซ้ำ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1.1) จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตร

ปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี ไดแก ความตองการความสําเร็จ การบริหารจัดการ และการสรางนวัตกรรม 

ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัดปราจีนบุรี ควรจะมีความมั่นใจใน

ตนเอง เปดรับนวัตกรรมใหมๆ และนำนวัตกรรม เขามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ พรอมทั้งผูประกอบการ

จะตองมีแหลงเงินทุน มีเปาหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน อีกทั้งผูประกอบการจะตองดำเนินธุรกิจดวยการสราง

นวัตกรรมใหม เพื่อใหตรงตามความตองการของตลาดเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันอยางรวดเร็ว 

1.2) จากผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จการดําเนินธุรกิจผู ผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษ             

โดยจะตองมีการสรางกลยุทธของผูประกอบการ ไดแก กลยุทธสรางความแตกตาง กลยุทธตนทุนตํ่า และกลยุทธ

สรางความสัมพันธกับลูกคา สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจ ดังนั้นสามารถนำผลการวิจัยนี้เปนแนวทางใหเกิดความรู

และความเขาใจไปใชแกไขปญหาที่กำลังเกิดขึ้นในธุรกิจได เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนดำเนินธุรกิจใหเปนไป

อยางราบร่ืน ท้ังนี้ก็เพื่อลดปญหาการเลิกกิจการลงได 

1.3) จากผลการวิจัยโดยมุงเนนใหผูประกอบการมีความรูความสามารถในการตัดสินใจโดยใชประสบการณ

ขอมูลตางๆ ทางธุรกิจ และความรูมาประมวลผลในการตัดสินใจของผูประกอบการ ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการ

ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ พรอมท้ังตองใหความสำคัญตอทิศทางการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ผูประกอบการ

สามารถวางแผนท่ีจะขยายธุรกิจใหมีสินคาและบริการท่ีครอบคลุมครบวงจร และ สามารถวางแผนระยะยาวในการ
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ดำเนินธุรกิจเพื่อทำใหธุรกิจเปนที่รูจักอยางแพรหลายในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนโดยสามารถทำแผน

ขึ้นมาใหม เพื่อรับมือกับสถานการณที่เปลี ่ยนแปลงไป เพื่อใหการดำเนินงานในอนาคตเปนไปอยางราบรื่นและ            

มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1) ควรมีการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อหาขอเปรียบเทียบผลการศึกษาในอนาคต

ของปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกและมีประสิทธิภาพในการทำนายประสิทธิผลองคการ เพื่อท่ีจะไดกำหนดตัวแปรใหม ๆ 

มาใชในการทำวิจัยอยูเสมอเพื่อคนหาขอเท็จจริงตาง ๆ ซึ่งจะสงผลดีตอองคการตอไป 

2.2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอยอดในงานวิจัยครั้งนี้ โดยเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมท่ีดำเนินธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษในพื้นท่ีจังหวัดอื่นๆ หรือภูมิภาคเพื่อใหผลท่ี

ไดจากการวิจัยสามารถนำเอาไปใชอางอิงไดครอบคลุมท่ัวประเทศ  

2.3) งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีเทานั้น ดังนั้นในงานวิจัยครั้งตอไปควร

ศึกษาความสำเร็จของธุรกิจกวางขึ้น โดยไมใชแคธุรกิจผูผลิตและจัดจำหนายเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งตองมีการ

กระจายออกไปยังจังหวัดอื่นและภูมิภาคอื่นๆ หรือใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลที่สูงขึ้น พรอมทั้งควรเพิ่มเติมถึง

ปจจัยอื่นๆ ท่ีนอกจากปจจัยท่ีงานวิจัยฉบับนี้ไดแสดงไวเพื่อใหเกิดการนำไป และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และการแขงขันท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุและพัฒนาการ การออกแบบตรา

สินคาสำหรับผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุองคการบริหารสวนตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ใชเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดทำเวทีชุมชน การสัมภาษณประกอบดวย ประธานและ

สมาชิกกลุม การสนทนากลุมยอย ผูใหสัมภาษณเปนสมาชิกกลุม จำนวน 14 ราย เพื่อรวบรวมขอมูลการดำเนินงาน

ของกลุม ประเด็นความตองการการสรางตราสินคา ขอมูลผลิตภัณฑ และสังเคราะหเพื่อการออกแบบตราสินคา 

การออกแบบสื่ออัตลักษณ ตราสินคาท่ีไดถูกทดลองใชงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพ มีการปรับปรุงพัฒนาและการจัด

สนทนากลุม โดยผลการออกแบบตราสินคาผลิตภัณฑมีการพัฒนาขอมูลการออกแบบข้ึนจากเอกลักษณหรือจุดแข็ง

ของผลิตภัณฑ คือตราสินคาไดแนวคิดมาจากทุงนาตามชื่อแรกของชุมชนท่ีมีโครงสรางเปนลักษณะเปนรูปทรง

สี่เหลี่ยมซอนกันเปนชั้นๆ เนื่องจากพื้นท่ีสวนใหญในภาคเหนือเปนภูเขาท่ีมีความลาดชันชุมชนจึงนิยมปลูกขาวเปน

นาข้ันบันใดซึ่ง “นาข้ันบันได” เปนภูมิปญญาของการทำนาบนภูเขาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการเพาะปลูก และยังเปนการ

รักษาหนาดินไมใหถูกกัดเซาะหรือชะลางไป จึงไดนำเอาลักษณะท่ีเปนจุดเดนนี้มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางตรา

สินคาภายใตแบรนด SIN (ซิ่น) ใชรูปแบบตัวอักษร(Font)ท่ีมีชื่อวา Leelawadee UI ซึ่งมีลักษณะเปนรูปแบบอักษร

เนนบุคลิกเรียบงายแบบฉบับพื้นบานเพื่อสรางชุดความหมายใหภาพลักษณของผลิตภัณฑเขาถึงไดงาย ไมซับซอน 

นอกจากนี้ รูปแบบของตราสินคาโดยรวมไดมีการคำนึงถึงกระบวนการผลิตสื่อแบบงายๆ โดยทำตนแบบแมพิมพ

ตรายาง ผูผลิตสินคานำไปใชงานไดดวยตนเอง พิมพซ้ำในปริมาณท่ีจำกัดแบบไมตองพึ่งการพิมพระบบอุสาหกรรม 

รวมถึงตราสินคาสามารถใชงานไดหลากหลายวัตถุประสงค ท้ังพิมพบนกระดาษ ปกบนผา หรือพิมพบนผา สีท่ี

กำหนดใหเปนสีของตราสินคาไดแก สีเขียวเขม ไดมาจากสัญลักษณของปาเขา และสีอัตลักษณข้ันท่ีสอง คือ สีเขียวออน

มาจากนาขาวในทุงนา ท่ีสะทอนสภาพกายภาพของชุมชน เปนตน  

หลังจากกลุมทอผาบานทุงกวาวไดนำตราสินคาท่ีออกแบบไปใชกับผลิตภัณฑผาทอแลว ทำใหเกิด 

ภาพลักษณท่ีพึงประสงคมีเอกลักษณเฉพาะมีความนาจดจำ สรางมูลคาเพิ่มทางการตลาด มีโอกาสทางการขายและ

การจัดแสดงผลิตภัณฑของกลุมในงานสำคัญๆ มากข้ึน อีกท้ังกลุมทอผาบานทุงกวาวยังมีการขยายขอบเขตการใช

งานตราสินคา ไปยังผลิตภัณฑอื่นๆ ของกลุมอีกดวย  
 

คำสำคัญ : ผลิตภัณฑผาทอ , ตราสินคา, การออกแบบอัตลักษณ, ทัศนศิลปอัตลักษณ 
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Abstract 
  The purpose of this research is to study product information of the elderly group and 
develop brand design for products of Elderly Group, Thung Kwao Subdistrict 
Administrative Organization Mueang Pan district, Lampang Province. The results of 
qualitative research using tools for collecting data by creating community. The interview 
consisted of chairman and group member, subgroup discussion, observing , interviewees 
were 14 group members to collect data requirements for branding issues product 
information and synthetic for brand design Identity media design Trialed brands to verify 
quality. There is an improvement and organizing group discussion. As a result of product 
brand designs, the design information is developed based on the identity or strength of the 
product.The concept of the brand was derived from the rice fields as the first name of the 
community with a rectangular structure overlapping layers. Because in most areas of the 
northern region are hills with slopes, the community is popular to grow rice as a rice field. 
"Rice terraces" It is the wisdom of rice fields on the mountains to increase the area for 
cultivation. And also to keep the topsoil from being eroded or washed away. Therefore, this 
distinctive feature has been taken as inspiration for branding under the SIN brand. Use the 
font style named Leelawadee UI , which is characterized as a font style, emphasizing the 
simple personality of the folklore To create a meaning sets of product images are easily 
accessible, uncomplicated. In addition, the overall brand model incorporates a simple media 
production process. by making a prototype of a rubber stamp mold the product 
manufacturer can use it by themselves. reprinted in limited quantities without industrial 
printing. Including brands that can be used for a variety of purposes. Either printed on 
paper, embroidered on cloth or printed on fabric. The color designated as the brand color is 
dark green, derived from the symbol of the forest and second stage identity color is the light 
green from rice fields in the fields that reflect the physical condition of the community etc. 
 After Ban Thungkwao Weaving Group had applied the brand designed to the woven 
products. Creating a desirable image that is unique and memorable added value to the 
market, more opportunities for group sales and product showcase at important events. In 
addition, Ban Thungkwao Weaving Group has also expanded the scope of the brand usage 
to other products of the group as well 
 
Key Words : Textile products, Branding, Identity design , Visual arts 
 

บทนำ 
ตราสินคาสามารถยกระดับผลิตภัณฑธรรมดาของชุมชนใหกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมอีัตลักษณ ชวยยกมาตรฐาน 

ดานภาพลักษณใหแกผลิตภัณฑ ทำใหผลิตภัณฑมีความนาเชื่อถือดานคุณภาพในสายตาของผูบริโภค และยังทำให

ผลิตภัณฑจากทองถ่ินมีโอกาสทางการตลาดมากข้ึนกวาเดิม ทำใหผลิตภัณฑของชุมชนเปนท่ีตองการของผูบริโภคสราง

รายไดใหกับผูผลิตและทองถ่ินมากข้ึน ปจจุบันผลิตภัณฑทองถ่ินไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐทำใหเกิดการใชภูมิ

ปญญาทองถ่ินสูการพึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค ผานการสงเสริมเงินทุน การจัดการองคความรู ชองทางการขาย

หรือการตลาด แตมผีลิตภัณฑทองถ่ินจำนวนมากยังขาดการพัฒนาดานอัตลักษณของสินคา กลาวคือขาดการออกแบบ

ตราสินคาและรูปลักษณภายนอกท่ีดีเพื่อสรางความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑชุมชนตอผูบริโภค เพราะรูปลักษณ

ภายนอกผลิตภัณฑท่ีมีเอกลักษณท่ีโดดเดน จดจำไดงาย สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ถือ

วาเปนการยกระดับการออกแบบตราสิคาและบรรจุภัณฑของประจำทองถ่ินใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภค นำมาซึ่ง

รายไดใหกับชาวบานในชุมชน สรางความเขมแข็งและสงเสริมการพัฒนาชนบทในระดับรากหญาอยางย่ังยืนตอไป 
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ดวยปญหาขางตน การออกแบบรูปลักษณภายนอกหรือกระบวนออกแบบอัตลักษณ (identity design) 

มักจะเปนแนวทางท่ีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวนใหญใชเปนวิธีการสำคัญในการพาสินคาของตนเขาสูตลาด             

ซึ่งการตลาดยุคใหมเชื่อวาความสำเร็จของสินคาไมสามารถพึ่งพาคุณภาพของสินคาหรือกลไกราคาเพียงอยางเดียว 

(ชัยรัตน อัศวางกูร. 2548: 9) การสรางตราสินคาเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการสรางชื่อและภาพลักษณท่ีเปน

เอกลักษณ (unique) สำหรับผลิตภัณฑดวยวิธีการออกแบบใหทุกรูปแบบการสื่อสารมีความสอดคลองกัน 

(consistent theme) การสรางแบรนดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความหมายและความแตกตางในตลาดท่ีสามารถ

ดึงดูดการรับรูและรักษาลูกคาใหมีความภักดีตอสินคานั้นๆ (branding. 2015: Online) ซึ่งองคประกอบท่ีทำให

เกิดอัตลักษณผลิตภัณฑ ประกอบดวย ตราสินคา (logo) สี (color) ภาพ (imagery) ตัวอักษร (typography) และ

การสื่อสารเร่ืองราวผลิตภัณฑ (brand story) (Budelmann, K., Kim, Y., & Wozniak, C. 2013) องคประกอบ

ตางๆ ดังกลาวตองไดรับการวางกลยุทธออกแบบและสื่อสารอยางมีศิลปะ จากหลักการเชิงนิยามดังกลาวแสดงให

เห็นวา กระบวนการสรางอัตลักษณใหประสบผลสำเร็จตองใชองคความรู เงินทุนและทรัพยากรบุคคลในวิชาชีพดาน

การออกแบบ แตอยางไรก็ตามแมวาผลิตภัณฑทองถ่ินมีความจำเปนท่ีจะตองพึ่งพาการสรางตราสินคาแตผูผลิต         

ก็มักจะมีขอจำกัดเร่ืองงบประมาณ และเพื่อแกปญหานี้ รูปแบบของการสรางตราสินคาควรเปนการออกแบบท่ี

คำนึงถึงความสำคัญตอเร่ืองการใชงบประมาณท่ีไมสูงมากนัก แตใหผลลัพธของภาพลักษณท่ีดีมีการแบงข้ันตอนใน

กระบวนการสรางตราสินคานั้นใหเจาของผลิตภัณฑสามารถมีสวนรวมในการสื่อสารอัตลักษณสินคาไดดวยตนเอง 

ผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุองคการบริหารสวนตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เปน

ผลิตภัณฑ ท่ีมีการผลิตกันมายาวนานโดยมีชิ้นงานท่ีเปนเอกลักษณ เฉพาะตัว เพื่อถายทอดเร่ืองราวและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเปนอยูของชุมชนใหคงสืบตอไป โดยผลิตภัณฑของกลุมเปนผลิตภัณฑท่ีทำ

ดวยมือท้ังหมด ใชวัตถุดิบและแรงงานในชุมชน คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

ผลิตภัณฑของกลุมเปนงานฝมือประณีตนำเสนอเร่ืองราวของแตละชิ้นงานอิงตามวัฒนธรรมท่ีเปนอยูของคนใน

ชุมชน ใชวัตถุดิบในทองถ่ินและแรงงานชุมชน ผลิตภัณฑของกลุมไดแก ประเภทเคร่ืองจักสาน ผาทอ ยางยืดออก

กำลังกาย อาหารแปรรูป เปนตน ผลิตภัณฑดังกลาวพบปญหาดานการออกแบบ อัตลักษณหรือตราของสินคาและ

รูปลักษณภายนอกลักษณผลิตภัณฑ เชน องคประกอบของภาพลักษณ : ตราสัญลักษณ (logo) มูลฐานการ

ออกแบบตางๆ (visual elements) ดังนั้น ดวยปจจัยพื้นฐานทางการตลาดท่ีผลิตภัณฑตองไดรับการออกแบบอัต

ลักษณ บทความนี้จึงเปนการนำเสนอการบริหารสวนกระบวนการและผลงานการออกแบบอัตลักษณผลิตภัณฑผา

ทอ โดยผลการออกแบบและพัฒนาจากกลุมผูสูงอายุองคการตำบลทุงกวาวทำใหไดชุดความรูเร่ืองรูปแบบการ

ออกแบบอัตลักษณสำหรับผลิตภัณฑชุมชน ท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการสรางตราสินคาสำหรับผลิตภัณฑของ

ทองถ่ินอื่นๆ ในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพื่อศึกษาขอมูลผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุและพัฒนาการออกแบบตราสินคาสำหรับผลิตภัณฑของกลุม

ผูสูงอายุองคการบริหารสวนตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
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รูปแบบการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย  

การออกแบบตราสินคาและพัฒนาการออกแบบตราสินคาสำหรับผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุ องคการบริหาร

สวนตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เปนการหารูปแบบการสรางตราสินคาโดยไมตองอาศัยอุตสาหกรรม

ผลิตสื่อ เชน โรงพิมพ หรือเคร่ืองพิมพอุตสาหกรรมซึ่งมีเง่ือนไขผลิตคราวละมาก ๆ และตองใชตนทุนจำนวนมาก           

การวิจัยคร้ังนี้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ การใชความรูการออกแบบอัตลักษณ ข้ันตอนการวิเคราะหจุดเดน

ของผลิตภัณฑจากกลุมตัวอยาง เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดความแตกตางในผลิตภัณฑประเภทเดียวกันสำหรับการ

ออกแบบอัตลักษณเพื่อใหไดตนฉบับองคประกอบของภาพลักษณ ซึ่งสามารถนำไปใชกับผลิตภัณฑทองถ่ินอื่น ๆ ได 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                          ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการทำวิจัย 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การศึกษาการออกแบบตราสินคาและพัฒนาการออกแบบตราสินคาสำหรับผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุ

องคการบริหารสวนตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในคร้ังนี้ เปนการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาขอมูลผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุและพัฒนาการออกแบบตราสินคา

สำหรับผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 

ผูวิจัยเขาไปในชุมชนคร้ังแรกในฐานะวิทยากรบรรยายใหความรูกับโรงเรียนผูสูงอายุขององคการบริหาร

สวนตำบลทุงกวาว สรางความรักความเปนกันเองและความสัมพันธอันดี อีกท้ังยังมีโอกาสเขาไปทำกิจกรรมอยาง

ตอเนื่องกับชุมชนและมีบทบาทในการทำกิจกรรมเสมือนเปนสวนหนึ่งของชุมชน และชาวบานยังใหความเอาใจใส

เหมือนเปนลูกหลานของคนในชุมชน ผูวิจัยเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง (Purposive selection) ในเขตพื้นท่ีองคการ

บริหารสวนตำบลทุงกวาว คือกลุมทอผาบานทุงกวาว หมู 14 อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยชุมชนมีการ

รวมตัวกันเปนกลุมทอผามาเปนระยะเวลายาวนานไดรับรางวัลเปนสินคา OTOP ระดับ 4 ดาว ในป พ.ศ. 2546  

แตปจจุบันกลุมทอผาเกิดปญหาในการดำเนินงานในกลุมโดยเฉพาะปญหาดานการบริหารการตลาด 

ตนแบบองคประกอบของภาพลักษณ 

- ตราสัญญาลักษณ 

- สีสัญญาลักษณ 

- ภาพอัตลักษณ 

- ตัวพิมพอัตลักษณ 

ปญหาดานภาพลักษณของ

ผลิตภัณฑและขอจำกัดดานทุนขอ

 

หลักการออกแบบอัตลักษณ 

- การวิเคราะหอัตลักษณ

ผลิตภัณฑ 

- กระบวนการออกแบบ 

การทดสอบคุณภาพตนแบบ

องคประกอบอัตลักษณที่รองรับ 

การผลิตดวยมือหรือนวัตกรรมทองถ่ิน 

ผลิตภัณฑ 

จากกลุมผูสูงอายุ 

มีตราสินคาและ

บรรจุภัณฑ 
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การศึกษาการออกแบบตราสินคาและพัฒนาการออกแบบตราสินคาสำหรับผลิตภัณฑของกลุมผูสูงอายุ

องคการบริหารสวนตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางในคร้ังนี้ เปนกระบวนการสรางสรรคเพื่อใหไดมา

ซึ่งองคประกอบทางการออกแบบตราสินคาท่ีจะนำไปสูการตราสินคาของกลุมทอผาบานทุงกวาว การปฏิบัติการ

และการดำเนินการวิจัยมีข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 เก็บขอมูล: ใชการสัมภาษณจากสมาชิกกลุมทอผาบานทุงกวาว เพื่อรับรูความตองการของ

กลุมทอผาและเปนการทำความเขาใจตอผลิตภัณฑของกลุมในมิติสภาพปญหาดานภาพลักษณของผลิตภัณฑ 

กระบวนการดังกลาวไดใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ขอมูลท่ีไดจากภาคสนามนำมาสูกระบวนการวิเคราะห

ปญหา จุดเดนผลิตภัณฑ สำหรับนำไปสูการออกแบบอัตลักษณของสินคาในระยะตอไป 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลและออกแบบตราสินคา: ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดจากภาคสนามมาวิเคราะห 

สังเคราะห เพื่อการออกแบบตราสินคา โดยผูวิจัยไดบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ตราสินคา

และการสื่อสารตราสินคา BUSI 452 และ MKTG 434 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โดยใหนิสิตในรายวิชา

ชวยกันออกแบบตราสินคาประกอบดวย ตราสัญลักษณ การกำหนดสีอัตลักษณ การออกแบบมูลฐานอัตลักษณ       

การออกแบบสื่ออัตลักษณ มีการทดสอบการใชงานของสื่อ และนำเสนอกับทางกลุมทอผาบานทุงกวาว  

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบขอมูล: ผูวิจัยนำผลการออกแบบตราสินคาไปสนทนากลุมกับสมาชิกกลุมทอผา

บานทุงกวาว เพื่อระดมความเห็นและใหการเสนอแนะ จากนั้นมีการปรับปรุงผลงานการออกแบบตราสินคาตาม

ความเห็นจากการสนทนากลุม 

ข้ันตอนที่ 4 การนำเสนอผลการออกแบบตราสินคา: เมื่อผูวิจัยไดทำการสังเคราะหผล รูปแบบการสราง

ตราสินคาท่ีทำดวยมือสำหรับผลิตภัณฑผาทอ ซึ่งแบงประเด็นการนำเสนอผลงานการออกแบบโดยสังเขปดังนี้         

(1) รูปแบบตราสินคา (2) รูปแบบของทัศนศิลปอัตลักษณ (3) ตัวพิมพหรือรูปแบบอักษรอัตลักษณ (4) รูปแบบการ

ออกแบบสื่ออัตลักษณ รวมถึงการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากปญหาการขาดภาพลักษณของผลิตภัณฑท่ีพึงประสงคของผลิตภัณฑผาทอของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

ซึ่งผลการออกแบบเร่ิมจากการกำหนดชื่อผลิตภัณฑ โดยใชชื่อแบรนด “SIN” อานวา “ซิ่น” หมายถึงผานุงอยาง

หนึ่งของผูหญิง ถายังไมไดเย็บเปนถุงใชลักษณะนามวา ผืน ถาเย็บแลวใชวา ถุงหรือตัว ซึ่ง S มาจาก SOCIAL 

แปลวา วิถีชีวิตชุมชน I มาจากคำวา IDYLLIC แปลวา ความสงบ N มาจากคำวา NATURAL แปลวาธรรมชาติ จาก

องคประกอบทางการออกแบบสำคัญ 4 องคประกอบคือ (1) ตราสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายการคา ซึ่งสามารถ

ชวยใหผูบริโภคสามารถแยกแยะย่ีหอผลิตภัณฑในประเภทเดียวกันไดงาย จากชื่อ รูปลักษณและความงาม                    

(2) ทัศนศิลปอัตลักษณ องคประกอบท่ีสามารถระบุความเปนตัวตนท่ีแตกตาง ชักจูงความรูสึกนึกคิดผูรับสารไปยัง

ความหมายท่ีเจาของผลิตภัณฑตองการสื่อสารไดอยางตรงประเด็น (3) ตัวพิมพหรือรูปแบบของอักษร (type style) 

ท่ีมีการใชอยางตอเนื่องในผลิตภัณฑหนึ่งๆ นั้น เปนเคร่ืองชวยในการจดจำความเปนผลิตภัณฑนั้นๆ ท้ังนี้ใน

กระบวนการสื่อสารภาพลักษณท่ีมองเห็นตางๆ จะตองมีการใชตัวอักษรนั้นๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสรางการจดจา
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ใหแกผูบริโภค (4) สื่ออัตลักษณ หมายถึงกราฟกบนบรรจุภัณฑตางๆ จากองคประกอบท้ัง 4 นั้นไดนำไปสูการ

ออกแบบอัตลักษณผลิตภัณฑ ดังนี้ 

1. ตราสัญลักษณ (logo)  

ตราสัญลักษณเปนองคประกอบสำคัญท่ีทำใหเกิดอัตลักษณไมเพียงเปนสวนท่ีทำใหคนจดจำชื่อผลิตภัณฑได

เพียงเทานั้น แตตราสัญลักษณยังเปนเคร่ืองมือทางการคาท่ีสามารถจดทะเบียนพาณิชยไดอีกดวย ซึ่งการบริหารการ

สื่อสารตราสัญลักษณท่ีดีจะกอใหเกิดมูลคาทางธุรกิจได ดานการออกแบบตราสัญลักษณสำหรับผลิตภัณฑผาทอมือ

ของกลุงทอผาบานทุงกวาวนั้น ไดมีการออกแบบและพัฒนาข้ึนรวมกันระหวางผูวิจัยและสมาชิกกลุมทอผาเจาของ

ผลิตภัณฑ โดยไดรวมกันวิเคราะหจุดเดนของผลิตภัณฑ เพื่อแสวงหาจุดเดน สรางความแตกตาง โดยผลการออกแบบ

ตราสัญลักษณผลิตภัณฑมีการพัฒนาขอมูลการออกแบบข้ึนจากเอกลักษณหรือจุดแข็งของผลิตภัณฑ คือ ตราสินคา

ไดแนวคิดมาจากทุงนาตามชื่อแรกของชุมชนท่ีมีโครงสรางเปนลักษณะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมซอนกันเปนชั้นๆ เพราะ          

ในภาคเหนือพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขาท่ีมีความลาดชันชุมชนจึงนิยมปลูกขาวเปนนาข้ันบันใดซึ่ง “นาข้ันบันได” เปนภูมิ

ปญญาในการทำนาบริเวณภูเขาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการเพาะปลูก และยังเปนการรักษาหนาดินไมใหถูกกัดเซาะหรือ          

ชะลางไป จึงไดนำเอาลักษณะท่ีเปนจุดเดนนี้มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางตราสินคาภายใตแบรนด SIN (ซิ่น) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงตราสินคาของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

ท่ีมา วีระพันธ แกวรัตน 

 

ใชรูปแบบตัวอักษร(Font)ท่ีมีชื่อวา Leelawadee UI ซึ่งมีลักษณะเปนรูปแบบอักษรเนนบุคลิกเรียบงาย

แบบฉบับพื้นบานเพื่อสรางชุดความหมายใหภาพลักษณของผลิตภัณฑเขาถึงไดงาย ไมซับซอน นอกจากนี ้รูปแบบ

ของตราสัญลักษณโดยรวมไดมีการคำนึงถึงกระบวนการผลิตสื่อแบบงายๆ โดยทำตนแบบแมพิมพตรายาง ผูผลิต

สินคานำไปใชงานไดดวยตนเอง พิมพซ้ำในปริมาณท่ีจำกัดแบบไมตองพึ่งการพิมพระบบอุสาหกรรม รวมถึงตรา

สัญลักษณสามารถใชงานไดหลากหลายวัตถุประสงค ท้ังพิมพบนกระดาษ ปกบนผา หรือพิมพบนผา เปนตน 

2. ทัศนศิลปอัตลักษณ (visual identity)  

ทัศนศิลปอัตลักษณในท่ีนี้ประกอบดวย สีและภาพ ซึ่งกำหนดและออกแบบข้ึนโดยคำนึงถึงเอกลักษณของ

ผลิตภัณฑผาทอมือ สีของตราสินคาคำนึงถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นท่ี สวนภาพท่ีใชในการสื่อสารอัต

ลักษณ โดยพิจารณาจากพื้นท่ีชุมชนท่ีเปนลักษณะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมซอนกันเปนชั้นๆ เพราะในภาคเหนือพื้นท่ี

สวนใหญเปนภูเขาท่ีมีความลาดชันชุมชนจึงนิยมปลูกขาวเปนนาข้ันบันใด  
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2.1 สีอัตลักษณ สีเปนองคประกอบซึ่งสามารถระบุความแตกตางความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑไดงาย 

เนื่องจากเปนองคประกอบท่ีสามารถรับรูและระลึกถึงไดโดยไมมีความซับซอน สีท่ีกำหนดใหเปนสีของตราสินคาผาทอ 

ไดแก สีอัตลักษณหลัก คือ สีเขียวเขม ไดมาจากสัญลักษณของปาเขา กลุมสีอัตลักษณข้ันท่ีสอง คือ สีเขียวออนมา

จากทุงขาวในนา ท่ีสะทอนสภาพกายภาพของชุมชน อีกท้ังเปนสีในมุมมองคูสีไลระดับกับสีอัตลักษณหลัก ท่ีจะชวย

ใหการออกแบบสื่อตางๆ มีความสวยงามมากข้ึน 

 

 

    

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงสีอัตลักษณของตราสินคาของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

ท่ีมา วีระพันธ แกวรัตน 

 

2.2 ภาพ ภาพอัตลักษณจะชวยใหเกิดมโนทัศนเกี่ยวกับภาพลักษณผลิตภัณฑท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน 

ภาพอัตลักษณไดแนวคิดมาจากทุงนาตามชื่อแรกของชุมชนท่ีมีโครงสรางเปนลักษณะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมซอนกัน

เปนชั้นๆ เพราะในภาคเหนือพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขาท่ีมีความลาดชันชุมชนจึงนิยมปลูกขาวเปนนาข้ันบันใดซึ่ง            

“นาข้ันบันได” เปนภูมิปญญาในการทำนาบริเวณภูเขาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการเพาะปลูก และยังเปนการรักษาหนาดิน

ไมใหถูกกัดเซาะหรือชะลางไป จึงไดนำเอาลักษณะท่ีเปนจุดเดนนี้มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางตราสินคาภายใต

แบรนด SIN (ซิ่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพอัตลักษณตราสินคาของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

ท่ีมา วีระพันธ แกวรัตน 

 

 

รหัสสี A1CB80 

143



2.3 รูปแบบอักษร รูปแบบตัวอักษร (Font) เปนองคประกอบสำคัญท่ีใชสื่อสารอัตลักษณผลิตภัณฑ 

เพราะตัวพิมพปรากฏอยูในสื่อตางๆ เมื่อผลิตภัณฑถูกนำเสนอตอผูบริโภค ใชรูปแบบตัวอักษร (Font) ท่ีมีชื่อวา 

Leelawadee UI ซึ่งมีลักษณะเปนรูปแบบอักษรเนนบุคลิกเรียบงายแบบฉบับพื้นบานเพื่อสรางชุดความหมายให

ภาพลักษณของผลิตภัณฑเขาถึงไดงาย ไมซับซอน สื่อสารถึงบุคลิกท่ีเปนกันเองของผลิตภัณฑและชุมชนผูผลิตท่ีมี

บุคลกิซื่อๆ แบบชาวบาน หรือใหดูแบบทองถ่ิน ดังตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 รูปแบบตัวอักษร (Font) ตราสินคาของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

ท่ีมา วีระพันธ แกวรัตน 

 

3. สื่ออัตลักษณผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

ผลการออกแบบสื่ออัตลักษณสำหรับผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานทุงกวาว ประกอบดวย 

 3.1 ฉลากผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานทุงกวาว ใชติดบนกลองกระดาษสำเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงภาพฉลากสินคาของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

ท่ีมา วีระพันธ แกวรัตน 
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3.2 ผลการใชงานสื่ออัตลักษณ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงภาพการนำผลงานไปใชบนบรรจุภัณฑของกลุมทอผาบานทุงกวาว 

ท่ีมา วีระพันธ แกวรัตน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการเขาไปศึกษาการออกแบบตราสินคาของกลุมผูสูงอายุองคการบริหารสวนตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน 

จังหวัดลำปาง พบวา กลุมทอผาบานทุงกวาว มีความเคยชินกับกิจกรรมการทอผาและการตลาดแบบเดิม ๆ เมื่อทอผา 

เสร็จก็จะรอขายใหผูท่ีสนใจในชุมชนหรือตามสถานท่ีจัดจำหนายตาง ๆ ไมเปนหลักแหลง แลวแตโอกาสท่ีทาง

หนวยงานภาครัฐจัดให กลุมไมไดคิดทำการตลาดอยางจริงจัง ทำใหเกิดปญหาขายสินคาไมได สินคาราคาถูก และ

การถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง และเปนการจำหนายแบบไมมีชื่อหรือตราสัญลักษณผลิตภัณฑ เปนเพียงการ

บรรจุถุงสำเร็จรูป ซึ่งทำใหไมบงบอกเอกลักษณหรือคุณสมบัติ พิเศษของผลิตภัณฑท่ีมีอยูในตัว อีกท้ังไมสามารถ

สรางมูลคาเพิ่มทางการตลาดได ภายหลังการท่ีผูวิจัยได เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาภาพลักษณผลิตภัณฑ โดยวาง

กลยุทธไวท่ีการลงทุนสรางภาพลักษณ คิดคนหารูปแบบผลงานและวิธีการผลิตสื่อท่ีกลุมทอผาสามารถดำเนินการ

ผลิตไดดวยตนเอง ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑและการออกแบบทำใหไดภาพลักษณผลิตภัณฑสอดคลองกับ

แนวคิดของ ฟลิปสคอตเลอร (Kotler, F. 2000: 553) ท่ีกลาววา ตราสินคาหนึ่งๆ จะมีภาพลักษณท่ีแตกตางกันตาม

ผลของการวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑ โดยจะนำเสนออภิปรายผลการศึกษาดังนี้  

ผลการออกแบบอัตลักษณผลิตภัณฑทำใหผลิตภัณฑผาทอมือของกลุมทอผาบานทุงกวาว ไดขอสรุปเชิงวิชาการ 

ดังนี้คือ อัตลักษณผลิตภัณฑ สามารถกำหนดข้ึนจากองคประกอบท่ีทำใหเกิดอัตลักษณดังนี้คือ (1) ตราสัญลักษณ ซึ่งเปน

สวนท่ีจะทำใหผูบริโภคสามารถเรียกหรือจดจำชื่อผลิตภัณฑนั้นๆ ได อีกท้ังยังใชเปนเคร่ืองหมายจดทะเบียนเพื่อ

แสดงความเปนเจาของผลิตภัณฑ (2) ทัศนศิลปอัตลักษณ ซึ่งเปนสวนสนับสนุนใหมีอัตลักษณท่ีชัดเจนข้ึน ทำให

ผลิตภัณฑมีความแตกตาง จดจำไดงาย โดยองคประกอบท่ีอยูในทัศนศิลป อัตลักษณไดแก สีและภาพ (3) ตัวอักษร 

ท่ีมีรูปแบบเฉพาะและสื่อสารบุคลิกผลิตภัณฑและ (4) สื่ออัตลักษณซึ่งถือเปนสิ่งท่ีนำองคประกอบอัตลักษณไป

สื่อสารกับผูรับสาร เชน บรรจุภัณฑ ฉลาก และสื่อใหขอมูลผลิตภัณฑ 
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ดวยองคประกอบของการสรางตราสินคาท้ัง 4 องคประกอบท่ีกลาวมา เมื่อนำมาใชในเชิงกลยุทธการ

ออกแบบ การสื่อสาร ทำใหผลิตภัณฑผาฝายทอมือของกลุมทอผาบานทุงกวาวมีเอกลักษณ โดยมีชื่อผลิตภัณฑ

ภายใตแบรนด SIN “ซิ่น” มีตราสินคาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบุคลิกของผลิตภัณฑ ซึ่งตราสัญลักษณภาพและ

ตัวพิมพบนบรรจุภัณฑสินคาท่ีเปนเอกลักษณซึ่งกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีภาพลักษณอันพึงประสงคดังท่ี สุมิตรา ศรีวิบูลย 

(2547) ไดเสนอไวโดยสรุปดังนี้คือ ชื่อผลิตภัณฑ เคร่ืองหมาย ตัวอักษร สีอัตลักษณและขอความประกอบ ท่ีทำให

เกิดเร่ืองราวของผลิตภัณฑสอดคลองกับ เอียน โรวเดน (Ian Rowden) กลาววา “The best brands are built on 

great stories.” (Estellesoulier.2016: Online) กอใหเกิดภาพลักษณ ดี นาเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นสำหรับ

ผูบริโภค มีโอกาสสรางรายไดใหผูประกอบการและชุมชน ผูบริโภคมีการใชสินคานั้นซ้ำๆจนเกิดวงจรการผลิตท่ี

ตอเนื่อง แมการเลือกซื้อผลิตภัณฑโดยผูบริโภคนั้นเกิดจากหลายปจจยั แตสวนหนึ่งท่ีเปนขอพิสูจนทางการตลาดนั้น

ก็คือ เกิดจากคุณภาพสินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการ ราคาท่ีสามารถจายไดมีความคุมคา นอกจากนี้

ผูบริโภคสามารถจดจำแยกความแตกตางของผลิตภัณฑในประเภทเดียวกันจากแตละย่ีหอได ซึ่งการสื่อสาร

ภาพลักษณผลิตภัณฑจะชวยใหผูบริโภคสามารถจดจำผลิตภัณฑนั้นๆ ได สอดคลองกับ  งานวิจัย เร่ือง 

"Understanding brand identity confusion” โดย Srivastava (2011) ไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทของ การ

พัฒนาภาพลักษณผลิตภัณฑ Srivastava ศึกษาขอมูลเชิงลึกจากผูบริโภคเกี่ยวกับสบูย่ีหอ “Cinthol” ในประเทศ

อินเดีย จำนวนผูใชสบู 90% เลือกซื้อเพราะคุณภาพและลักษณะรูปลักษณของสบู สำหรับเง่ือนดานการลดราคาไม

ทำใหกลุมนี้เลิกซื้อสบู ดังนั้นเอกลักษณของตราสินคาสามารถสงเสริมความจงรักภักดี (loyalty) ของผูบริโภคท่ีมีตอ

สินคานั้นๆ ได งานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวาการสรางตราสินคามีบทบาทตอการรับรู การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

เปนอยางมาก เชนเดียวกับผลงานการออกแบบสรางสรรคการสรางตราสินคาท่ีทำดวยการทำมือ ของ Yoann Pépin. 

(2013: online) ซึ่งไดออกแบบสรางตราสินคา La CONTREBANDE เปนบริษัทผลิตเบียรทำดวยมือ ผูออกแบบ

ไดรับแรงบันดาลใจจากรูปแบบและเทคโนโลยีการพิมพพื้นฐานท่ีทุกข้ันตอนทำดวยมือ อีกท้ังใชทรัพยากรพื้นฐาน    

สีและผลิตภัณฑแบบธรรมชาติ ท่ีพบไดงาย เชน ผาฝาย หนังสือพิมพ กระดาษคราฟท เชือกปอ ไมเชือกประทับข้ีผึ้ง

และหมึกสีดำ ดวยรูปแบบท่ีงายและยืดหยุน รองรับการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนใหเขากับผลิตภัณฑสอดคลองกับ

แนวคิดท่ีวา ความสำเร็จของสินคาแตละชิ้น จึงไมสามารถพึ่งพาคุณภาพของสินคาหรือกลไกราคาเพียงอยางเดียว 

แตกลับพึ่งพารูปแบบการสื่อสารตราสินคาเปนสำคัญ 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมทอผาบานทุงกวาว ยังคงมีความเคยชินรวมถึงทัศนคติเดิมท่ีฝงแนนเกี่ยวกับ

การขายสินคาแบบเดิม กลาวคือ การใหความสำคัญกับตัวผลิตผลิตภัณฑเพียงดานเดียวโดยขาดการเล็งเห็น

ความสำคัญของการพัฒนาภาพลักษณของสินคา ทำใหกลุมทอผาบานทุงกวาวขาดความใสใจอยางจริงจังท่ีจะ

บริหารการสื่อสารตราสินคาของตนเปนไปอยางตอเนื่อง มีความประณีตบรรจงในการผลิตฉลากสินคา ทำให

รูปพรรณของฉลากและบรรจุภัณฑท่ีใชจริงนั้นขาดละเอียดสวยงาม ซึ่งปญหาดังกลาวกลุมทอผาบานทุงกวาว 

จำเปนตองกลับมาพิจารณาและ ศึกษาความสำคัญของการสรางแบรนด การกำหนดกลยุทธการขายในตลาดอยาง

จริงจัง เพื่อท่ีจะกอใหเกิดผลดีในเชิงการคา และการขยายตลาดของสินคาท่ีตนผลิตตอไปในอนาคต อาจทำใหกลุม

เกิดความย่ังยืน มีความเจริญเติบโตของกลุม มีความสามารถในการจัดจำหนายมากย่ิงข้ึน และทำใหปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในปจจุบันลดนอยลงหรืออาจหมดไปในท่ีสุด 
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ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะทั่วไป  

1.1 กลุมทอผาบานทุงกวาว ควรวางแผนในการจัดหา และจัดสรรงบประมาณเพื่อการสงเสริมการตลาด 

ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธเพื่อสื่อสารตราสินคา 

1.2 กลุมทอผาบานทุงกวาว ควรสงสมาชิกเขารับการฝกอบรมดานเทคโนโลยี เพื่อสามารถจัดทำสื่อ 

โซเชียลในการสื่อสารตราสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  

2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

2.1 ควรทำการวิจัยรูปแบบท่ีผสมผสานมีการวิจัยแบบมีสวนรวมสำหรับการออกแบบเพื่อใหเจาของ

ผลิตภัณฑมีโอกาสเรียนรูองคความรูดานการสื่อสารการตลาด ควบคูไปพรอม กับการฝกฝนกระบวนการผลิตสื่อ

ดวยตนเองในระดับท่ีมีความชำนาญการ  

2.2 ควรทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑท่ีกลุมทอผาตองการและการสงเสริม

การตลาดอยางจริงจัง  
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ปจจัยการทำนายการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี 

 

Factors Predicting the Use of Information Technology Acceptance in Small and 
Medium Enterprises (SMEs) Business of Agricultural Sector in Prachinburi Province 
 

ผูวิจัย    ศรัณยกร  พงษรัตนภัชกุล  

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปจจัยดานทัศนคติที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี ปจจัยดาน

อิทธิพลทางสังคม ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุน ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ และปจจยัดาน

ความคาดหวังในการใชงานท่ีมีตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมของภาคเกษตรกรรม และ(2) อำนาจพยากรณของปจจัยการทำนายที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาคเกษตรกรรม เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามจากเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 61,970 (สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) โดยใช

สูตรของเครจซี่และมอรแกนในการคำนวณจำนวนตัวอยางได 400 คนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 

1. ปจจัยการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคเกษตรกรรมในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม พบวา ปจจัยดานทัศนคติท่ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี ภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 3.58, SD = 0.687) 

ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.695) ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ี

สนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.678) ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ          

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.686) และปจจัยดานความคาดหวังในการใชงาน โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.696) ตามลำดับ 

2. ปจจัยการทำนายการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ทัศนคติท่ีเกี่ยวของกับการ

ใชเทคโนโลยี (β = 0.062)** อิทธิพลทางสังคม (β = 0.012)** สภาพแวดลอมที่สนับสนุน (β = 0.097)**            

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (β = 0.037) ตามลำดับ โดยสมการมีอำนาจการพยากรณรอยละ 84 และสามารถ

เขียนเปนสมการไดดังนี้ Z= 0.062X1**+0.012X2**+0.097X3**+0.037X4** ยกเวนความคาดหวังในการใชงานไม

มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับกลุมตัวแปรอิสระอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ : การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, ภาคเกษตรในจังหวัด

ปราจีนบุรี. 
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Abstract 
 The research aimed: (1) to study the factors of attitudes related to the use of 
technology, social influence, support environment, performance expectations and usage 
expectations towards information technology acceptance in SMEs business of agricultural 
sector: and (2) to predict power of factors predicting influencing the use of information 
technology acceptance in SMEs business of agricultural sector. This research collected data 
by using questionnaires from 61,970 farmers in Prachinburi province (Prachinburi Provincial 
Statistical Office, 2016) using the formula of Krejcie Morgan. The sample was 400 people. 
The statistics were percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. 
The results revealed that: 

1 .  Factors acceptance the use of information technology of agricultural sector in 
SMEs found that all of factors at high level: including factors of attitudes related to the use 
of technology ( X = 3.58, SD = 0.687), factors of social influence ( X = 3.58, SD = 0.695), 
factors of support environment ( X = 3.58, SD = 0.678), factors of performance expectations 
( X = 3.58, SD = 0.686), and factors of usage expectations ( X = 3.58, SD = 0.696), respectively.  

2. Factors predicting the use of information technology acceptance included attitudes 
related to the use of technology ( β = 0 . 0 6 2 ) * * , social influence ( β = 0 . 0 1 2 ) * * , support 
environment (β = 0.097)**, performance expectations (β = 0.037), respectively. The equation 
has a predictive power of 84 percent and can be written as follows : Z= 0.062X1**+0.012X2 

**+0.097X3**+0.037X4** Except for usage expectation, there was no statistically significant linear 
relationship with the independent variable group at the 0.05 level, respectively. 
 
Keywords : the use of information technology, Small and Medium Enterprises (SMEs) 

business, agricultural sector in Prachinburi province 
 

บทนำ 

 จากสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนไปและสงผลกระทบใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

สภาพสังคมเกษตรเร่ิมถูกผลกระทบดวยคลื่นของเทคโนโลยี ผนวกกับความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีท่ีเปนไปอยาง

รวดเร็วเหมือนดังคำกลาวที่วา "เทคโนโลยีของวันนี้อาจไมใชเทคโนโลยีของวันพรุงนี้" โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นมีการขับเคลื่อนและพัฒนาไปอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีดานอื่นๆ

ทำใหสภาพสังคมกาวไปสูการเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ซึ่งทำใหเห็นภาพของการแขงขันท่ีเอาชนะกัน

ดวยขอมูล ใครมีขอมูลมากกวาทันสมัยกวายอมเปนผูไดเปรียบ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

กระจายวงกวางออกไปอยางตอเนื่องจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การบริการ การบริหารจัดการของภาครัฐมีความ

ตอเนื ่องไปเรื ่อยๆและไมเวนแมแตภาคเกษตรกรรมจนถึงตัวเกษตรกรทั้งดานปจจัยการผลิตระบบสนับสนุน            

ระบบการตลาด ระบบการสงเสริมการเกษตร ลวนแตมี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขามาเกี่ยวของ          

(ลัดดา แพรภัทรพิศุทธ์ิ และวิทยา ประพิณ, 2557)  

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium sized Enterprises (SMEs)) ของภาคเกษตร

ในจังหวัดปราจีนบุรีปจจุบันจะไดรับการสงเสริมและประชาสัมพันธอยางมากในชวงที่เศรษฐกิจซบเซาธุรกิจขนาด

กลางและยอมกลายเปนความหวังใหมในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศใหดีข้ึน (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม, (2558). ปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาคเกษตรกับเทคโนโลยี

150



สารสนเทศ ในยุคที่ไอทีมีผลกระทบกับทุกสิ่งทุกอยางภายใตนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในปจจุบันปญหาหนึ่งของ

ผูประกอบการขนาดกลางและยอมของภาคเกษตรรวมท้ังการไมยอมรับและไมใชเทคโนโลยีชวยในการดำเนินการสิ่ง

เหลานี้ทำใหธุรกิจขนาดกลางและยอมในอดีตมีความเสียเปรียบในการแขงขันมากแตสำหรับผูประกอบการ (SMEs) 

ของภาคเกษตรท่ีมีตนทุนการดำเนินการท่ีจำกัด รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีกลุมธุรกิจขนาดกลางและยอม

ของภาคเกษตร สามารถนำไปใชไดมีอยูหลายรูปแบบตามแตมุมมองและแนวคิดของผู บริหาร อาจใชพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสเปนชองทางหนึ่งในการดำเนินธุรกิจการตลาด การใหบริการลูกคา การจัดการองคกรและอื่นๆ        

ก็ตามแตกลยุทธของแตละองคกรเห็นสมควร ประเทศไทยมีการรณรงค มีการสงเสริมการสรางรายไดเสริมใน

ลักษณะของกลุมตางๆ (นันทพร ชเลจร, 2562) โดยความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรายังอยูในระดับ

ต่ำเมื่อเทียบกับเพื่อนบานหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม

ปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนในหนวยงานตางๆท้ังของภาครัฐและเอกชน รวมไปจนถึงในดานการสงเสริมธุรกิจและ

อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็มีการดำเนินการอยางชัดเจนและตอเนื่อง แตนั่นก็เปนเพียง

ภาพในแงมุมหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ปรากฏและเปนที่รับรูของสาธารณะสวนใหญเทานั้น 

ในอีกแงมุมหนึ่งท่ีคนสวนใหญอาจมองไมเห็น ไมเคยไดสัมผัสหรือนึกไมถึงและมองขามไปวา ยังมีคนอีกกลุมหนึ่งท่ี

เปนเรี่ยวแรงสำคัญของประเทศคนกลุมนี้เปนกลุมคนสวนใหญของประเทศ ซึ่งรับรูวามีภาระหนาที่จะตองสราง

ผลิตผลเพื่อนำไปใชเปนอาหารใหกับคนในประเทศ โดยมีการสืบทอดภาระหนาที่กันมาจนแทบจะเรียกไดวาเปน

วัฒนธรรมทางการเกษตรที่สืบตอกันมาจากคนรุนปูยาไปสูรุนลูกรุนหลาน ซึ่งเปนภาพของการเกษตรไทยที่เราพบ

เห็นกันเปนอยางดี (พิชัย ทองดีเลิศ, 2558)  

 การสรางการยอมรับนั้นไมใชวาจะตองประสบกับความสำเร็จในกลุมคนรุนแรก ในบางเร่ืองอาจจำเปนตอง

ใชเวลานานพอสมควรท้ังต้ังการปลูกฝงสรางความคุนเคยเพื่อนำไปสูการยอมรับ บางคร้ังแคไดรูจักหรือรับรูในกลุม

คนรุนแรกสามารถนำไปสูการยอมรับในกลุมคนรุนท่ีสองหรือสามได การสรางใหเกิดการรับรู รูจัก เกิดความคุนเคย

ทางความคิด ทำใหเห็นภาพชัดเจนข้ึน มีทัศนคติท่ีดี ก็จะนำไปสูการยอมรับไดในโอกาสตอไป ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความ

สนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยการทำนายการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี” เพื่อเปนแนวทางในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ดวยแลว ก็ย่ิงตองใชเวลาและหายุทธวิธีตางๆเขามาชวยเพื่อชวยใหยนระยะเวลาในการยอมรับใหลดลง

และทำใหเห็นผลไดเร็วข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

โดยผูวิจัยไดกำหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาปจจัยดานทัศนคติที ่เกี ่ยวของกับการใชเทคโนโลยี ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมท่ีสนับสนุน ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ และปจจัยดานความคาดหวังในการใชงานท่ีมี

ตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาคเกษตรกรรม  

2. อำนาจพยากรณของปจจัยการทำนายที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ        

ในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาคเกษตรกรรม 
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กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อใหการศึกษาเปนไปไดภายใตขอจำกัดตางๆ การสรางกรอบการจึงเลือกเฉพาะ

ปจจัยสำคัญ (Critical Success Factors) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ

ผลงานท่ีเกี่ยวของ โดยสามารถเขียนเปนระบบไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคเกษตรกรรมในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก 

ปจจัยดานทัศนคติท่ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุน 

ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ และปจจัยดานความคาดหวังในการใชงาน มีอิทธิพลทางตรงตอการยอมรับ

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

โดยใชสูตรของ (Krejcie and Morgan, 1970 อางในพวงรัตน ทวีรัตน. (2543) ยอมรับความคาดเคลื่อนของการสุม

ตัวอยางได 5% ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการตรวจสอบความนาเชื่อถือของ

แบบสอบถามดวยวิธีวัดความสอดคลองภายในของขอคำถามจากแบบสอบถาม 50 ชุด ไดคา α - Coefficient 

เทากับ 0.978  

ปจจัยดานความคาดหวัง 

ในประสิทธิภาพ 

 
ปจจัยดานความคาดหวัง 

ในการใชงาน 

 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

ที่สนับสนุน 

 

 

ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม 
  

การยอมรับการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมของภาคเกษตร 

ในจังหวัดปราจีนบุรี 
 

ปจจัยดานทัศนคติที่เก่ียวของ 

กับการใชเทคโนโลยี 
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การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูล โดยจัดหาผูชวยเก็บขอมูล ชี้แจงแบบสอบถามให

ทราบโดยละเอียด ผูชวยเก็บขอมูลทุกคน สามารถปฏิบัติไดตามแนวทางเดียวกัน แจกแบบสอบถาม และอธิบาย

เพิ่มเติมในสวนท่ีไมเขาใจโดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนแลวนำมาตรวจสอบความถูกตอง 

ครบถวน จำนวน 400 ฉบับ ของขอมูลแลวนำไปดำเนินการตามข้ันตอนการวิจัย  

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการ

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สมมติฐานเพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรในปจจัยตางๆ 

กับขอมูลเชิงประจักษท่ีกำหนดไวตามลำดับ 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องปจจัยการทำนายการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี โดยผูวิจัยสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) 

และหาคารอยละ (Percentage) โดยสรุปวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกลุมตัวอยางสวนใหญท่ีตอบแบบสอบถาม 

เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 58.00 โดยรูปแบบของการทำเกษตรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะทำนา คิดเปน

รอยละ 36.50 ปลูกไมดอก/ไมประดับ คิดเปนรอยละ 16.75 ปลูกไมผล คิดเปนรอยละ 10.75 ปลูกพชืผัก คิดเปน

รอยละ 10.00 อื่นๆ (ปลูกหญา/เลี้ยงสัตว) คิดเปนรอยละ 7.75 ปลูกพืชไร คิดเปนรอยละ 7.25 ปลูกสมุนไพร/

เคร่ืองเทศ คิดเปนรอยละ 6.25 และปลูกไมยืนตน คิดเปนรอยละ 4.25 มีการใชงานคอมพิวเตอรบอยแคไหน พบวา 

สวนใหญผูตอบแบบสอบถามจะไมไดใชงานเลย คิดเปนรอยละ 71.25 ใชงานเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 21.75 

และใชงานตลอด คิดเปนรอยละ 7.00 การรูจักระบบอินเทอรหรือไม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจ ักระบบ

อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 88.50 และไมรูจักระบบอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 11.50 การใชมือถือของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชมือถือ คิดเปนรอยละ 93.00 และไมใชมือถือ คิดเปนรอยละ 

7.00 และจากการใชอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมใชอินเทอรเน็ต  

คิดเปนรอยละ 85.00 และไมใชอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลำดับ 

2. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี โดยสรุปเปนภาพรวมและรายดานไดดังนี้ 

2.1) ปจจัยดานทัศนคติท่ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี ภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 3.58, SD = 0.687) 

เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยดานทัศนคติที ่เกี ่ยวของกับการใชเทคโนโลยี ในทุกดานไดแก ดานความ

ประทับใจครั้งแรก ดานทัศนคติเกี่ยวของกับพฤติกรรม ดานแรงจูงใจภายใน และดานความรูสึกที ่เกิดขึ้นโดยตรง          

มีระดับของทัศนคติอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอไปนี้ดานท่ี 4 ดานความรูสึกท่ีเกิดข้ึน

โดยตรง ( X = 3.59, SD = 0.680) รองลงมาคือดานท่ี 2 ดานทัศนคติเกี่ยวของกับพฤติกรรม ( X = 3.59, SD = 0.681) 

ดานท่ี 1 ดานความประทับใจคร้ังแรก ( X = 3.59, SD = 0.723) และดานสุดทายคือ ดานท่ี 3 ดานแรงจูงใจภายใน

ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( X = 3.56, SD = 0.669) 
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2.2) ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.695) เมื่อพิจารณา

เปนขอพบวาการท่ีเกษตรกรไมทราบมากอนเลยวา จะสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใชในงานดานเกษตรไดมีคาเฉลี่ยเปน

อันดับ 1 อยูในระดับมาก ( X = 3.64, SD = 0.715) รองลงมาไดแก ความประทับใจตอการนำเอาเทคโนโลยีมาใชใน

งานดานการเกษตรจากการดูขาวสารจากโทรทัศนอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.752) และลำดับสุดทายคือ 

เทคโนโลยีจะชวยใหการทำการเษตรของทานมีความสะดวกสบายมากข้ึนอยูในระดับมาก ( X = 3.45, SD = 0.77) 

2.3) ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.678) 

เมื่อพิจารณาเปนขอพบวาเกษตรกรไมรูวาปจจุบันสามารถคาขายสินคาเกษตรผานทางมือไดแลว มีคาเฉลี่ยเปนอันดับ 1 

อยูในระดับมาก ( X = 3.62, SD = 0.687) รองลงมาไดแก การท่ีเกษตรยังเชื่อวา ในปจจุบันท่ีดำรงวิถีชีวิตชาวเกษตร

อยูนั้นเพียงพอแลวไมจำเปนตองหาสิ่งใหมมาชวยทำเกษตร ( X = 3.61, SD = 0.662) อยูในระดับมาก เกษตรกรไมได

ใชเทคโนโลยีบอยๆ จึงไมสนใจตอประโยชนท่ีจะไดรับ ( X = 3.57, SD = 0.690) อยูในระดับมาก และลำดับสุดทายคือ 

เกษตรกรไมรูวาอินเทอรคืออะไร มีประโยชนอยางไร ( X = 3.56, SD = 0.684) อยูในระดับมาก 

2.4) ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 3.58, SD = 0.686) 

โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( X = 3.56, SD = 0.669) เมื่อพิจารณาเปนขอพบวาเกษตรกรคิดวาเทคโนโลยี

จะสามารถชวยเพิ่มรายไดใหตนเองได มีคาเฉลี่ยเปนอันดับ 1 อยูในระดับมาก (X = 3.61, SD = 0.700) รองลงมาไดแก 

เกษตรกรคิดวาเทคโนโลยีจะชวยลดตนทุนในเร่ืองของการดูแลจัดการการงานดานการเกษตรได (X = 3.56, SD = 0.669) 

อยูในระดับมาก และลำดับสุดทายคือ เกษตรกรคิดวาเทคโนโลยีจะชวยใหประหยัดเวลาการทำงานได (X = 3.50, SD = 0.633) 

อยูในระดับมาก 

2.5) ปจจัยดานความคาดหวังในการใชงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.696) 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.687) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( X = 3.58, SD = 0.694) 

เมื่อพิจารณาเปนขอพบวาเทคโนโลยีเปนเรื่องของคนในเมือง ไมเหมาะกับความเปนคนทำไรทำนา มีคาเฉลี่ยเปน

อันดับ 1 อยูในระดับมาก ( X = 3.61, SD = 0.718) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก เทคโนโลยียังไมมีความสำคัญ 

ตอวิถีชีวิตชาวนาชาวไร ( X = 3.60, SD = 0.691) อยูในระดับมาก สามารถอยูได ใชชีวิตอยูไดโดยไมจำเปนตองพึ่ง

เทคโนโลยี ( X = 3.59, SD = 0.684) อยูในระดับมาก และลำดับสุดทายคือ เทคโนโลยีเปนเร่ืองท่ีนากลัว กลัววาถา

ใชไมถูกจะโดนคนตำหนิ หรือโดนนินทาไดอยูในระดับมาก ( X = 3.55, SD = 0.681) 

3. การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยการทำนายการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยแบบ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยนำเสนอในตารางท่ี 1. ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ ์ถดถอยพหุคูณปจจัยการทำนายการยอมรับการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี 

 จากตารางท่ี 2 พบวาผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณปจจัยการทำนายการยอมรับการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี โดยสามารถ

อธิบายไดดังนี้ 

 2.1) ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรที่สามารถทำนายการรับรูความงายตอการใชเทคโนโลยีโดยรวม (y1) 

โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความประทับใจคร้ังแรก (X21) และดานทัศนคติเกี่ยวของกับพฤติกรรม 

(X22) ตามลำดับ โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้สามารถรวมกันทำนายการรับรูความงายตอการใชเทคโนโลยีโดยรวม (y1)  

ไดรอยละ 6 (adjusted R2 = 0.062) จากผลที่ไดจากการวิเคราะหจึงไดนำคาสัมประสิทธิ์ของตัวทำนายมาเขียน

เปนสมการทำนายการรับรูความงายตอการใชเทคโนโลยีโดยรวม (y1) โดยใชคะแนนดิบ ดังนี้ Y1 = 2.777 + 0.128 

X21 + 0.100 X2 

 2.2) ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรที่สามารถทำนายการรับรูความงายตอการใชเทคโนโลยีโดยรวม (y1) 

ไดแก ดานภาพลักษณ (X33) โดยตัวแปรนี้สามารถทำนายการรับรู ความงายตอการใชเทคโนโลยีโดยรวม (y1)               

ไดรอยละ 1 (adjusted R2 = 0.012) จากผลที่ไดจากการวิเคราะหจึงไดนำคาสัมประสิทธิ์ของตัวทำนายมาเขียน

เปนสมการทำนายการรับรูความงายตอการใชเทคโนโลยีโดยรวม (y1) โดยใชคะแนนดิบ ดังนี้ Y1 = 3.277 + 0.089 X33 

 2.3) ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรที่สามารถทำนายการรับรูความงายตอการใชเทคโนโลยีโดยรวม (y1) 

ไดแก ดานความตระหนักความสามารถการควบคุมพฤติกรรม (X41) และ ดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุน (X42)          

โดยตัวแปรนี้สามารถทำนายการรับรูความงายตอการใชเทคโนโลยีโดยรวม (y1) ไดรอยละ 97 (adjusted R2 = 0.970) 

จากผลท่ีไดจากการวิเคราะหจึงไดนำคาสัมประสิทธ์ิของตัวทำนายมาเขียนเปนสมการทำนายการรับรูความงายตอ

การใชเทคโนโลยีโดยรวม (y1) โดยใชคะแนนดิบ ดังนี้  

Y1 = 0.037 + 0.575 X41 + 0.416 X42 

ตัวแปนตน B β SE. t Sig. 

การยอมรับการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมของภาคเกษตร 

     

คาคงที่      

ปจจัยดานทัศนคติท่ีเกี่ยวของกับการใช

เทคโนโลยี 

0.404 0.462 0.377 0.540 4.332 

ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม 2.623 0.193 0.760 0.578 4.154 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุน 0.520 0.293 0.771 0.594 4.081 

ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ 0.142 0.057 1.412 0.872 0.378 

ปจจัยดานความคาดหวังในการใชงาน 0.612 0.213 1.320 0.135 0.412 

(R2= 0.120, R2
Adjusted=0.062, Sr2=3.34, F=12.204, p<0.001) 
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 2.4) ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรท่ีสามารถทำนายการรับรูประโยชนของการใชเทคโนโลยีโดยรวม (y2) 

ไดแก ดานความตระหนักความมีประโยชน (X51) โดยตัวแปรนี้สามารถทำนายการรับรู ประโยชนของการใช

เทคโนโลยีโดยรวม (y2) ไดรอยละ 4 (adjusted R2 = 0.037) จากผลที่ไดจากการวิเคราะหจึงไดนำคาสัมประสิทธ์ิ

ของตัวทำนายมาเขียนเปนสมการทำนายการรับรูประโยชนของการใชเทคโนโลยีโดยรวม (y1) โดยใชคะแนนดิบ 

ดังนี้ Y2 = 3.115 + 0.127 X51 

 2.5) ผลการวิเคราะหพบวา การรับรูประโยชนของการใชเทคโนโลยีโดยรวม ไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรง

กับกลุมตัวแปรอิสระ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรที่สามารถทำนายการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม (y3) ไดแก ดานการเขากับความตองการ (P717) ดานประยุกตใชกับงาน

ด้ังเดิมได (P713) ดานความงายตอการใชงาน (P711) และดานเขากับวิถีชีวิต (P718) โดยตัวแปรนี้สามารถทำนายการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม (y3) ไดรอยละ 7 (adjusted R2 = 0.074) จากผลท่ีไดจากการวิเคราะห

จึงไดนำคาสัมประสิทธิ์ของตัวทำนายมาเขียนเปนสมการทำนายการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 

(y3) โดยใชคะแนนดิบ ดังนี้ Y3 = 2.629 + 0.062 P717 + 0.067 P713 + 0.073 P711 + 0.064 P718 

 2.6) ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรท่ีสามารถทำนายการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม (y3) 

ไดแก ดานการชวยงานใหทันเวลา (P817) ดานการรับขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว (P813) และดานการชวยพัฒนา

ความรู  (P811) โดยตัวแปรนี้สามารถทำนายการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม (y3) ไดรอยละ 11 

(adjusted R2 = 0.113) จากผลที่ไดจากการวิเคราะหจึงไดนำคาสัมประสิทธิ์ของตัวทำนายมาเขียนเปนสมการ

ทำนายการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม (y3) โดยใชคะแนนดิบ ดังนี้ Y3 = 2.596 + 0.151 P817 + 

0.072 P813 + 0.053 P811 

 โดยสรุป. ปจจัยการทำนายการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี (R2= 0.120, R2
Adjusted=0.062, Sr2=3.34, F=12.204, p<0.001) 

 

อภิปรายผล 
ประเด็นท่ี 1. การศึกษาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาค

เกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี โดยสรุปวา จากรูปแบบการทำการเกษตรของเกษตรกรสวนใหญนั้นยังทำนาอยู และ

เกษตรกรไมไดใชงานคอมพิวเตอร ถึงแมจะมีการใชมือถือในการดำเนินชีวิต และรูจักอินเทอรเน็ต แตก็ยังมีเกษตรกร

สวนมากท่ียังไมใชอินเทอรเน็ตในชีวิตประจำวัน ท้ังนี้เปนเพราะความมั่นไมมั่นใจในเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะเขามา

ชวยใหการทำเกษตรมีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจากสิ่งเหลานี้อาจสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับเกษตรกรในพื้นท่ีได โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของAngela V. Hausman Eid, Mustafa I, (2011). ท่ีไดได

ศึกษาวิจัยเรื ่องการการจัดการความเสี ่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอความจำเปนในคุณคากลยุทธทางธุรกิจ 

นอกจากนี้องคกรท่ีมีขนาดใหญจะเปนเร่ืองยากสำหรับสมาชิกในการสื่อสารและแชรขอมูลโดยไมใชโครงสรางพื้นฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ Henriksen, P. and Uhlenfeldt, T. (2006). ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ

เปดใชงานการคนหา การเขาถึงและเรียกคนขอมูล และสนับสนุนการสื่อสารในองคกรซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ

ชิณโสณ วิสิฐนิธิกิจา และอิงอร ต้ันพันธ, (2559) พบวาการบริหารการตลาดออนไลน ไมวาการบริการลูกคา คุณภาพ

สินคาตรงความตองการ การขนสงสินคาไปถึงมือลูกคาอยางเร็วที่สุดสะดวกที่สุดและประหยัดที่สุดและการจัดการ

สารสนเทศท่ีทันสมัยสงผลใหผูรับบริการเกิดความเชื่อมั่นและสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกรตามลำดับ 
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ประเด็นท่ี 2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี โดยสรุปวา สุพรรณบรีุ ไดแกปจจัยดานทัศนคติที่เกี่ยวของกับ
การใชเทคโนโลยี ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุน ท่ีสงผลตอการรับรูตอความงาย
ของการใชงานเทคโนโลยี และปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ปจจัยดานความคาดหวังในการใชงาน            
ท่ีสงผลตอการรับรูประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของและสอดคลองกับงานวิจัย
ของ (Xenomorph, 2007) โดยมุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพนั้น โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสงผานพฤติกรรมผูบริโภคและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเนื ่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปจจุบันที่เขามากระทบกับธุรกิจอยางตอเนื่องและรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยสงผานพฤติกรรมของผูบริโภคและความ
ปลอดภัยของขอมูลเปนสำคัญ พรอมท้ัง สอดคลองกับงานวิจัยของ COSO. (June, 2004,). กลาวคือ ผลของหวงโซ
จากความเชื่อถือในตราสินคา และความรูสึกที่มีตอตราสินคาไปยังการดำเนินการของตราสินคา ในบทบาทของ
ความภักดีตอตราสินคา พรอมทั้งสอดคลองกับการศึกษาของ Kasai, Praweena. (2018) พบวาการรับรูคุณภาพ
ของสินคามีความสัมพันธในเชิงบวกกับความภักดีตอตราสินคาในรูปแบบของการซื้อสินคาที่ตราสินคามีคุณคานั้น 
พบวาการรับรูคุณภาพ และพฤติกรรมของผูบริโภคมีความสัมพันธอยางสูงกับความปลอดภัยในขอมูลตามลำดับ 

 สรุป. การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาคเกษตรในจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยปจจัยที่จะทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จมีหลายปจจัย เชน คุณลักษณะของผูประกอบการตองมี
ความรู ความสามารถในการประกอบธุรกิจมีกลยุทธในการจะแยงสวนแบงตลาดจากคูแขงซึ่งผูบริหารตองรูวาปจจุบัน
ธุรกิจของตนเองอยู ณ จุดใด และในอนาคตตองการใหไปสูจุดใดจากนั้นจึงหาไปใหถึงเปาหมายตามที่วางไว ไดแก         
1) ความตองการความสำเร็จ 2) การยอมรับความเสี่ยง 3) ความมั่นใจในตนเอง 4) ความรูความสามารถความใฝรู            
5) ความอดทน 6) เงินลงทุน และ 7) ความคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งผูประกอบการ ถือเปนกุญแจสำคัญท่ีจะทำใหองคกร
ประสบความสำเร็จ เพราะผูประกอบการเปนผูกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธตางๆ ใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจที่ตนดำเนินอยูเพื่อผลักดันใหธุรกิจสามารถผลิตสินคาหรือบริการไดตรงตามความตองการของผูบริโภคพรอม
ดวยปจจัย 4 ปจจัยคือ ปจจัยดานคน ปจจัยดานภาระงาน ปจจัยดานโครงสราง และปจจัยดาน เทคโนโลยีและปจจัย
ภายนอกองคการหรือปจจัยสภาพแวดลอมองคการท่ีสงผลตอองคการโดยมีสภาพแวดลอมภายนอกโดยท่ัวไป  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาความความเปนไปไดที่จะใหเกษตรกรนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการการเกษตร          
ใหมากข้ึน ควรชี้ใหเห็นถึงประโยชน ความจำเปน และผลท่ีจะไดรับตามมาจากเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไป โดยอาจจะทำ
การจัดการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ ใหกับเกษตรกรเพื่อรับทราบถึงแนวทางในการที่จะนำเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการเกษตรของตนได  
 2. ควรศึกษา การรับรูขอมูลขาวสารดานราคาและผลผลิตของเกษตรกร เพราะเปนประโยชนของเกษตรกร 
ในการลด หรือ เพิ่มผลิตผลิตทางการเกษตร หรือเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชตามความตองการของตลาด รวมไปถึง
แนวทางในการทำการตลาดออนไลนในปจจุบัน ท่ีอาจจะชวยลดปญหาพอคาคนกลางใหกับเกษตรกรได 

3. หากตองการใหเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีสามารถสนเทศใหมากข้ึน เกษตรกรจึงควรจะไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาความรูรวมถึงวิธีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ใหมีการบูรณาการองคความรู
และรวมกัน เขามาสงเสริมใหเกษตรกรการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร นำไปใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม ลดตนทุนและนำไปสูเกษตรอินทรียสากลไดจริง เกษตรกรในทองถิ ่นจะสามารถพึ่งพาตนเองได           
ใหเกษตรกรมีการนำไปใชใหเกิดประโยชนท่ีแทจริงเพื่อประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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ความสัมพันธระหวางความรูทางการเงิน ประสบการณทางการเงินและพฤติกรรมการมีวินัย           

ทางการเงินของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

The Relationship among Financial Knowledge, Financial Experience, and Financial 
Discipline Behaviour of Business School Students at Bangkok University 
 

ผูวิจัย    ศิริวรรณ  วองวีรวุฒิ   

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ณัฐชา  วัฒนวิไล   

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   มารยาท  โยทองยศ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

บทคัดยอ  

ปญหาทางเงินเกิดขึ ้นจากการขาดความรู เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและมีพฤติกรรมการมีวินัยทาง

การเงินที่ไมเหมาะสมและมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึนกับคนอายุยังนอย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ระดับความรูทางการเงิน ประสบการณทางการเงิน และพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน และความสัมพันธระหวาง

ความรู ทางการเงินและประสบการณทางการเงิน และพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลนกับนักศึกษาจำนวน 477 คน และ

วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธแบบสเปยรแมน  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสวนใหญ มีความรูทางการเงินและ

ประสบการณทางการเงินอยู ระดับปานกลาง สวนพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินอยู ในระดับสูง และความรู

ทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงินมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของนักศึกษาท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและประสบการณทางการเงินจะทำ

ใหนักศึกษามีพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินท่ีเหมาะสมดวย 

 

คำสำคัญ : พฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน, ความรูทางการเงิน, ประสบการณทางการเงิน, นักศึกษาปริญญาตรี 

 

Abstract 
Financial problems have been arisen from a lack of knowledge about financial 

planning and improper financial discipline behavior and are more likely to occur with young 
people. Therefore, this research aims to study the level of financial knowledge, financial 
experience, and financial discipline behavior. This study also investigates the relationship 
between financial knowledge, financial experience, and financial discipline behavior of 
students of the Faculty of Business Administration, Bangkok University. 
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The data were collected by an online questionnaire with 477 students. Average, 
standard deviation and Spearman's rank correlation are analyzed. The results showed that 
most of the students in Faculty of Business Administration students Bangkok universities 
have moderate financial knowledge and experience. The financial discipline behavior was at 
a high level. Financial knowledge and financial experience were positively correlated with 
students' financial discipline behavior at the statistical significance level of 0.05. 

This shows that encouraging students to have financial knowledge and experience 
will also provide students with appropriate financial behaviors. 
 
Key Words : Financial Discipline Behaviour, Financial Knowledge, Financial Experience, 

Undergraduate Students 
 

บทนำ 

ชวงหลายปที่ผานมา เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาอยางตอเนื ่อง ทำใหคนไทยมีรายไดเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น มีอำนาจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคของครัวเรือนสูงขึ้นดวย ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยที่มีอยูในระดับต่ำเปน

เวลานานทำใหการกอหนี้ใหมเพิ่มข้ึน ผลิตภัณฑการเงินมีความหลากหลาย และแผนการตลาดท่ีกระตุนใหเกิดการ

อุปโภคบริโภคจนเกินความจำเปนหรือการใชจายเกินตัว นอกจากนี้ภาครัฐยังมีนโยบายการเปดการคาเสรี               

การกระตุนเศรษฐกิจ การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงสินเชื่อไดมากข้ึน แตสิ่งเหลานี้กลับสงผลใหหนี้สินครัวเรือน

เฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นและสูงกวารายไดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเชนกัน จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ (มปป.) ในป 

พ.ศ. 2543 พบวามีปริมาณหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 68,405 บาทตอครัวเรือน และเพิ่มเปน 134,900 บาทตอครัวเรือน

ในป พ.ศ. 2554 เพิ่มข้ึนรอยละ 97.21 หนี้ครัวเรือนยังเปนปญหาตอเนื่องยาวนาน และในป พ.ศ. 2563 ขอมูลจาก

ธนาคารแหงประเทศไทย (2563) รายงานวาคนไทยมีหนี้ครัวเรือนอยู ในระดับสูงขึ ้นจากรอยละ 79.8 ในป               

พ.ศ. 2562 เพิ่มเปนรอยละ 89.3 ในป พ.ศ. 2563 และพบวาคนไทยหนึ่งในสามมีภาระหนี้สูงและเปนหนี ้ที่ไม

กอใหเกิดรายได รวมท้ังเปนหนี้ต้ังแตเรียน เร่ิมทำงาน จนหลังเกษียณอายุ โดยรอยละ 84 เปนหนี้สถาบันการเงินกึ่ง

ในระบบและนอกระบบ  

ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงทำใหประชากรขาดภูมิคุ มกันทางการเงินโดยเฉพาะเงินออมที่ทำให

ความสามารถในการรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจไดอยางจำกัด เมื่อเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิค-19 ท่ีทำใหรายไดของประชาชนลดลง อาจทำใหครัวเรือนจำนวนมากไมสามารถชำระหนี้ไดและถือเปนตัวเรง

ใหเกิดหนี้เสียเร็วข้ึนได (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2563) 

สาเหตุหนึ่งท่ีทำใหเกิดปญหาหนี้สิ้นครัวเรือนเพิ่มข้ึน คือ การขาดความรูทางการเงิน และขาดวินัยท่ีดีทาง

การเงิน ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย (2559) พบวาคนไทยพฤติกรรมทางการเงินรอยละ 62.2 และมีความรู

ทางการเงินต่ำรอยละ 48.6 โดยเฉพาะเยาวชน (อายุ 10-19 ป) ขาดความรูความเขาใจในการจัดการการเงินข้ัน

พื้นฐาน ขาดประสบการณในการใชบริการทางการเงิน อีกทั้งมีพฤติกรรมทางการเงินที่ไมเหมาะสม เชน การไม

เปรียบเทียบขอมูลกอนซื้อ ไมสามารถเลือกวิธีการออมท่ีเหมาะสมได เชนเดียวกับผลสำรวจขององคการเพื่อความ

รวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development:OECD) 

(2020) ที่พบวาคนไทยมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีกวา OECD คอนขางมากในขณะที่มีความรูทางการเงินต่ำกวา 
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OECD คอนขางสูง และกลุมคนวัยรุนหรือ GEN Y ที่เกิดป พ.ศ. 2523-2538 อายุประมาณ 22-35 ป เริ่มเปนหนี้

ต้ังแตอายุนอย มีหนี้จำนวนมาก และตองใชเวลาในการผอนชำระนาน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561)  

ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาปญหาทางการเงินเร่ิมเกิดข้ึนกับคนอายุนอย จึงควรมีการศึกษาระดับความรู

ทางการเงิน หมายถึง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารเงิน สามารถนำความรูมาใชในการตัดสินใจทางการเงินได 

(Lusardi, 2019; ประวัฒน เบญญาศรีสวัสด์ิ, 2561) และประสบการณทางการเงิน (พิชามญชุ ศรีสุวรรณ, พวงเพ็ญ 

ชุรินทร และนิตย หทัยวสีวงศ สุขศรี, 2558) และพฤติกรรมการวินัยทางการเงินซึ่งพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน 

คือ พฤติกรรมการจัดการเงิน การวางแผนรับจายเงิน การตัดสินใจทางการเงิน การออม การใชจายเงิน การกูยืมท่ี

เหมาะสม (ณัฐพร แปนทองคำ และสุภาสิณี นุมเนียม, 2559) เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมเยาวชนใหมีความรู 

ตระหนักและหันมาใหความสำคัญกับวินัยทางการเงินมากยิ่งขึ้น โดยการเสริมทักษะทางการออม การใชจาย             

การลงทุน ตลอดจนการกูยืม  

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถือเปนกลุมเยาวชน ท่ีจะโตเปนผูใหญและเปนกำลังหลกั

ท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการทราบถึงระดับความรู ประสบการณ และพฤติกรรมการมี

วินัยทางการเงินของนักศึกษา จะทำใหมีขอมูลท่ีใชเปนแนวทางในการสงเสริมความรู ประสบการณ และพฤติกรรม

ทางการเงินของนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถนำไปประยุกตใชในวางแผนและจัดการทางเงินของตนเองไดและ 

มีพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินท่ีเหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาระดับความรูทางการเงิน ประสบการณทางการเงิน และพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2. ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูทางการเงินและประสบการณทางการเงินกับพฤติกรรมการมีวินัย

ทางการเงินของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและพฤติกรรมกลาววาความรูสงผลตอทัศนคติอันนำสูพฤติกรรม ดังแนวคิดอนุกรม

วานของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ของ Bloom (1956 อางใน รัฐพล ประดับเวทย, 2560) กลาววา เกี่ยวกับ

ความรูและพฤติกรรมวา ความรูเปนความสามารถในรับรูจากประสบการณตางๆ เก็บรักษา และประมวลสิ่งท่ีไดรับรู

ไวและระลึกสิ่งนั้นได และบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธหรือแสดงพฤติกรรมใดจะตองมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองนั้น และนำ

สิ่งที่ตนยอมรับหรือยึดถือมาแสดงพฤติกรรม สอดคลองกับสุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) ที่กลาววา บุคคลมักจะ

รับรูผานประสบการณและนำไปสูการแสดงพฤติกรรมนั้น และผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

พบวาความรูทางเงินมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการวินัยทางการเงิน (ศิรินุช อินละคร, 2563) และประสบการณ

ทางการเงินมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการวินัยทางการเงินเชนกัน (พิชามญชุ ศรีสุวรรณ และคณะ (2558) 

งานวิจัยนี้จึงมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังรูปภาพท่ี 1 
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รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยเชิงปริมาณที่มีประชากร คือ นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ รายละเอียดของประชากร กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งไมทราบจำนวนท่ีชัดเจน และขนาดตัวอยางอยางนอย 

476 คน ซึ่งไดจากสูตรของ Cohen (1988) สำหรับการวิเคราะหสหสัมพันธ คำนวณโดยใชโปรแกรม G*power 

ของ Erdfelder, Faul, & Buchner (2007) มีเง่ือนไขคือคาสหสัมพันธกอนหนา (Correlation) เทากับ 0.15 ระดับ

นัยสำคัญ 0.05 อำนาจจำแนกเทากับ 0.95 ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ 

เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบเครื่องมือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ไดแก เพศ และชั้นปท่ีเรียน 

สวนที่ 2 ความรูทางการเงิน นักศึกษาประเมินตนเอง จำนวน 1 ขอ โดยใชคำถามวา “ทานคิดวาระดับ

ความรูทางการเงินของทานอยูในระดับใด” ใหนักศึกษาประเมินจากคะแนนระดับ 1 ถึง 7 (1 คือ มีความรูทาง

การเงินในระดับนอยท่ีสุด ถึง 7 คือ มีความรูทางการเงินในระดับมากท่ีสุด) 

สวนที่ 3 ประสบการณทางการเงิน มีขอคำถามจำนวน 4 ขอ โดยใชคำถามวา “ทานเคยมีประสบการณ

ทางดานการเงินในเรื่องใดบางจาก 4 ประสบการณ ไดแก 1) เคยกูยืมเงินเพื่อใชในการซื้อสินคา (เชน รถยนต 

รถจักรยานยนต เสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องสำอาง) 2) มีบัตรเครดิต 3) มีบัญชีออมทรัพย 4) เลนหุน” สามารถ

เลือกไดมากกวา 1 คำตอบ ลักษณะคำตอบเปนแบบใหเลือกตอบวามีหรือไมมีประสบการณ (Check list) 

สวนที่ 4 พฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน มีคำถามจำนวน 8 ขอ ลักษณะคำตอบเปนแบบมาตราสวน

ประเมินคา 5 ระดับ โดยมีการใหคะแนนคำตอบ คือ 1 ถึง 5 (1 = ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษาระดับนอยที่สุด             

2 = ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษาระดับนอย 3= ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษาระดับปานกลาง 4 = ตรงกับ

พฤติกรรมของนักศึกษาระดับมาก 5= ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษาระดับมากที่สุด) ตัวอยางขอคำถามมีดังนี้ 

“ทานคิดไตรตรองกอนการตัดสินใจซื้อสินคา” “ทานชำระเงินคาใชจายท่ีถูกเรียกเก็บ (เชน คาเชาหอพัก คาบริการ

อินเทอรเน็ต ฯลฯ) ตรงตามเวลา” และ “ทานดูแลการเงินของตัวเองอยางใกลชิด” 

มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก 1) ผลการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ทาน พบวาแบบสอบถาม 

มีคาดัชนีสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index of item objective congruence: IOC) อยูระหวาง 

0.6 ถึง 1.0 ซึ่งเกินกวา 0.5 ทุกขอคำถาม ซึ่งถือวาอยูในเกณฑท่ียอมรับได (Turner & Carlson, 2003) นอกจากนี้ยัง

ความรูทางการเงิน 

ประสบการณทางการเงิน พฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน 
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ไดนำขอเสนอแนะของผู ทรงคุณวุฒิเกี ่ยวกับการใชภาษาในการสื ่อสาร และ 2) ความเชื ่อมั ่นของแบบประเมิน

พฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินมีคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลองดวยแอฟฟาของครอนบาค 0.854 ตามลำดับ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลกับตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ที่กำลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2563 โดยใชแบบสอบถามแบบออนไลน การตอบแบบสอบถามใชเวลาประมาณ        

10 -15 นาที เก็บขอมูลโดยสงลิงคแบบสอบถามใหนักศึกษาตอบ มีผูตอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณจำนวน 477 คน  

การวิเคราะหขอมูล 

1. บรรยายลักษณะขอมูลสวนบุคคล ดวยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ 

2. ระดับความรูทางการเงิน ประสบการณทางการเงิน และพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของนักศึกษา 

ดวยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เกณฑการแปลความของคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน 

1.00-1.80 มีพฤติกรรมระดับต่ำท่ีสุด 

1.81-2.60 มีพฤติกรรมระดับต่ำ 

2.61-3.40 มีพฤติกรรมระดับปานกลาง 

3.41-4.20 มีพฤติกรรมระดับสูง 

4.21-5.00 มีพฤติกรรมระดับสูงท่ีสุด 

3. ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูทางการเงิน ประสบการณทางการเงิน และพฤติกรรมการมีวินัยทาง

การเงิน ดวยและสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman's rank correlation) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะของความรูทางการเงิน ประสบการณทางการเงิน และพฤติกรรมการมีวินัย

ทางการเงิน และความสัมพันธระหวางความรูทางการเงินและประสบการณทางการเงินที่มีผลตอพฤติกรรมการ         

มีวินัยทางการเงินมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลักษณะของผูตอบแบบถาม  

เปนนักศึกษาชาย จำนวน 195 คน และนักศึกษาหญิง จำนวน 282 คน คิดเปนรอยละ 40.9 และ 59.1 

ตามลำดับ นักศึกษากำลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมาคือ ชั้นป 1 จำนวน 

152 คน ชั้นป 2 จำนวน 71 คน และปท่ี 4 จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 31.9 14.9 และ 11.7 ตามลำดับ 

2. ลักษณะของความรูทางการเงิน ประสบการณทางการเงิน และพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน 

2.1 ความรูทางการเงิน นักศึกษามีคะแนนความรูทางการเงินโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.53 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.24 คะแนน เมื่อพิจารณาแยกเปนระดับพบวา นักศึกษามีระดับ

ความรูอยูในปานกลาง มีคะแนน 3-4 คะแนน จำนวน 293 คน คิดเปนรอยละ 62.1 รองลงมาคือ ระดับสูงมีคะแนน

อยูระหวาง 5-7 คะแนน จำนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 19.9 และระดับต่ำมีคะแนน 1-2 คะแนน จำนวน 85 คน

คิดเปนรอยละ 18.0 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของนักศึกษาจำแนกตามระดับความรูทางการเงิน 

ระดับความรูทางการเงิน จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความ 

ต่ำ (1-2 คะแนน) 85 18.0    

ปานกลาง (3-4 คะแนน) 293 62.1 

สูง (5-7 คะแนน) 94 19.9 

รวม 472 100.0 3.53 1.24 ปานกลาง 

หมายเหตุ: มีนักศึกษาไมระบุระดับความรูจำนวน 5 คน 

 

2.2 ประสบการณทางการเงิน ในภาพรวมนักศึกษามีประสบการณทางการเงินอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยเทากับ 0.97 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.934 กลาวคือนักศึกษามีประสบการณทางการเงิน

ประมาณ 1 ดาน จากทั้งหมด 4 ดาน เมื่อพิจารณาแยกเปนระดับประสบการณ พบวามีประสบการณระดบัปานกลาง 

จำนวน 269 คน คิดเปนรอยละ 56.4 รองลงมาคือ ระดับต่ำ จำนวน 178 คน และระดับสูง จำนวน 30 คน คิดเปน

รอยละ 37.3 และ 6.3 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของนักศึกษาจำแนกตามการมีประสบการณทางการเงิน 

ประสบการณทางการเงิน จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลความ 

ต่ำ (0 ดาน) 178 37.3    

ปานกลาง (1-2 ดาน) 269 56.4 

สูง (3- 4 ดาน) 30 6.3 

รวม 477 100.0 0.97 0.934 ปานกลาง 

1. เคยกูยืมเงินเพื่อใชในการซื้อสินคา 

(เชน รถยนต รถจักรยานยนต เสื้อผา

เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองสำอาง) 

62 13.00*    

2. มีบัตรเครดิต 79 16.56*    

3. มีบัญชีออมทรัพย 261 54.72*    

4. เลนหุน 59 12.37*    

*คิดรอยละจากจำนวนตัวอยางท้ังหมด 

2.3 พฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินในระดับสูง 

จำนวน 208 คน คิดเปนรอยละ 43.6 รองลงมาคือ ระดับมากท่ีสุด จำนวน 146 คน คิดเปนรอยละ 30.6 ระดับปานกลาง 

และระดับต่ำ จำนวน 105 คน และ 18 คน คิดเปนรอยละ 22.0 และ 3.8 ตามลำดับ และในภาพรวมนักศึกษา              

มีพฤติกรรมทางการเงินในระดับสูง มีคาเฉลี ่ย 3.79 คะแนน สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.640 คะแนน          

ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของนักศึกษา 

ระดับพฤติกรรม จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลความ 

ต่ำ (คะแนนเฉลีย่ 1.81-2.60) 18 3.8    

ปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.61-3.40) 105 22.0    

สูง (คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20) 208 43.6    

สูงท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00) 146 30.6    

รวม 477 100.0 3.79 0.640 สูง 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินแยกเปนรายขอพบวานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มีการปฏิบัติแตละเรื่องในระดับปานกลางถึงมากที่สุด คือ 2. ชำระเงินคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บตรงตามเวลา คาเฉลี่ย 4.40 

คะแนน 3. ดูแลการเงินของตนเองอยางใกลชิด และ 7. เปรียบเทียบขอมูลกอนตัดสินใจซื้อสินคา คาเฉลี่ย 4.28 และ 4.27 

คะแนนตามลำดับ นักศึกษามีการปฏิบัติในระดับมาก เร่ือง 1. คิดไตรตรองกอน การตัดสินใจซื้อสินคา 4. วางแผนการใชจาย

และ พยายามทำตามแผนท่ีต้ังไว และ 8. มีรายรับเพียงพอกับรายจาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 3.92 และ 3.74 คะแนน ตามลำดับ 

นักศึกษามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง เรื่อง 6. มีการเก็บออมเงินอยางสม่ำเสมอ และ เรื่อง 5. จัดทำ

บัญชีรายรับ-รายจาย คาเฉลี่ย 3.37 และ 2.60 คะแนน มีการปฏิบัติในระดับนอย ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของ นักศึกษา 

พฤติกรรมทางการเงิน นอย 

ที่สุด 

นอย ปาน 

กลาง 

มาก มากที่สุด ระดับพฤติกรรม 

คาเฉลี่ย S.D. แปลความ 

(อันดับ) 

1. คิดไตรตรองกอนการตัดสินใจ

ซื้อสินคา 

2 9 102 176 188 4.13 0.840 มาก  

(4) (0.4) (1.9) (21.4) (36.9) (39.4) 

2. ชำระเงินคาใชจายท่ีถูกเรียก

เก็บตรงตามเวลา 

5 7 57 133 275 4.40 0.833 มากท่ีสุด  

(1) (1.0) 1.5) (11.9) (27.9) (57.7) 

3. ดูแลการเงินของตนเอง  

อยางใกลชิด 

1 12 78 151 235 4.27 0.838 มากท่ีสุด  

(3) (0.2) (2.5) (16.4) (31.7) (49.3) 

4. วางแผนการใชจายและ 

พยายามทำตามแผนท่ีต้ังไว 

7 32 120 153 165 3.92 0.996 มาก  

(5) (1.5) (6.7) (25.2) (32.1) (34.6) 

5. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย 120 119 129 52 57 2.60 1.300 นอย  

(8) (25.2) (24.9) (27.0) (10.9) (11.9) 

6. มีการเก็บออมเงินอยาง 

สม่ำเสมอ 

26 74 175 102 100 3.37 1.14 ปานกลาง  

(7) (5.5) (15.5) (36.7) (21.4) (21.0) 

7. เปรียบเทียบขอมูลกอน 

ตัดสินใจซื้อสินคา 

1 17 70 149 240 4.28 0.857 มากท่ีสุด  

(2) (0.2) (3.6) (14.7) (31.2) (50.3) 

8. มีรายรับเพียงพอกับรายจาย 12 30 155 153 127 3.74 1.00 มาก 

(6) (2.5) (6.3) (32.5) (32.1) (26.6) 
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3. ความสัมพันธระหวางความรูทางการเงิน ประสบการณทางการเงินและพฤติกรรมมีวินัยทางการเงิน 

การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูทางการเงิน ประสบการณทางการเงินและพฤติกรรมการมีวินัยทาง

การเงินดวยการวิเคราะหสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman’s rho) พบวา ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ความรูทางการเงิน และประสบการณทางการเงินมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ำกับพฤติกรรมการมีวินัย

ทางการเงิน ดวยคาสหสัมพันธ เทากับ 0.213 และ 0.102 ตามลำดับ และความรู ทางการเงินมีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับต่ำกับประสบการณทางการเงิน ดวยคาสหสัมพันธ เทากับ 0.095 ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 5 คาสหสัมพันธระหวางความรูทางการเงิน ประสบการณทางการเงินและพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน 

ตัวแปรในการวิจัย พฤติกรรม 

ทางการเงิน 

ความรู 

ทางการเงิน 

ประสบการณ 

ทางการเงิน 

พฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน 1.000   

ความรูทางการเงิน 0.213** (p<0.001) 1.000  

ประสบการณทางการเงิน 0.102* (p =0.026) 0.095*(p =0.040) 1.000 

หมายเหตุ **มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความรูทางการเงิน และมีประสบการณทางการเงินอยูระดับปานกลาง และ

พฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินอยู ในระดับสูง และความรู ทางการเงินและพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน          

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของนักศึกษาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยแตละประเด็นไดดังนี้ 

ความรูทางการเงิน นักศึกษามีความรูทางการเงินอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากการเรียนในคณะ

บริหารธุรกิจจะมีรายวิชาเกี่ยวการเงินใหนักศึกษาตองเรียน ทำใหนักศึกษาไดรับความรูทางการเงิน และสอดคลอง

กับงานวิจัยของศิรินุช อินละคร (2563) ท่ีกลาววานักศึกษาท่ีศึกษาอยูคณะบริหารธุรกิจมีความรูทางการเงินสูงกวา

คณะอื่น และสอดคลองกับงานวิจัยของสยานนท สหุนันท (2561) ที่พบวานักศึกษามีความเขาใจแนวคิดพื้นฐาน

เกี่ยวกับบริหารจัดการเงินสวนบุคคลอยูในระดับปานกลาง 

ประสบการณทางการเงิน นักศึกษามีประสบการณทางการเงินอยูในระดับปานกลาง อาจเนื ่องจาก

นักศึกษายังไมมีรายไดเปนของตนเอง รายไดสวนใหญมาจากผูปกครอง ดังนั้นนักศึกษาจึงมีประสบการณทาง

การเงินไมมากนัก สอดคลองกับการวิจัยของพิชามญชุ ศรีสุวรรณ, พวงเพ็ญ ชุรินทร และนิตย หทัยวสีวงศ สุขศรี 

(2558) ท่ีพบวาลูกคาธนาคารพาณิชยในจังหวัดสุราษฎรธานีมีประสบการณทางการเงินระดับปานกลาง  

พฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน นักศึกษามีพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินอยูในระดับสูงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศิรินุช อินละคร (2563) ท่ีกลาววา มีการไตรตรองกอนซื้อ จายบิลตรงเวลา ดูแลการเงินอยางใกลชิด 

อยู ในระดับดี และกลางใจ แสงวิจิตร และคณะ(2562) ที่พบวานักศึกษามีการคำนวณคาใชจายกอนซื้อสินคา            

การรูจักบริหารรายจายและเงินอม การทำบัญชีรายรับรายจายอยางสม่ำเสมอ และสอดคลองกับการศึกษาของ            

ธนพร จันทรสวาง. (2561) พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม          

ท่ีพบวานักศึกษามีการวางแผนการเงินสวนบุคคลอยูในระดับมาก 
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ความสัมพันธระหวางความรูทางการเงินและประสบการณทางการเงินกับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน 

พบวาทั้งความรูทางการเงินและประสบการณทางการเงินมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการมีวินัยทาง

การเงิน อาจเนื่องจากความรูและประสบการณและพฤติกรรมมีความเชื่อมโยงกันบุคคลที่มีประสบการณหรือมี

ความรูความเขาใจเรื่องทางการเงินที่มากกวายอมสามารถจัดการเรื่องเกี่ยวกับการเงินของตนเองไดดีกวาหรือมี

พฤติกรรมทางบวกมากกวา ผลการวิจัยนี้สอดคลองการงานวิจัยของ ศิรินุช อินละคร (2563) ท่ีพบวา ความรูท่ัวไป

ทางการเงินมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมทางการเงิน เชนเดียวกับ ธนพร จันทรสวาง (2561) ที่พบวา 

ความรูความเขาใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงินของนักศึกษา และประวัฒน เบญญาศรีสวัสดิ์ (2561) พบวาพฤติกรรมเกี่ยวกับเงินในกลุมที่ไมมีความรู

พื้นฐานดานการเงินต่ำกวากลุมท่ีมีความรูทางการเงินสูงกวา นอกจากนี้ยัง สอดคลองกับการวิจัยของพิชามญชุ ศรีสุวรรณ 

และคณะ (2558) ที่พบวา ประสบการณทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ำมากกับพฤติกรรมการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของลูกคาธนาคารพาณิชย 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน มีดังน้ี 

1.1 ผลการวิจยัพบวาความรูและประสบการณทางการเงินของนักศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมี

วินัยทางการเงิน ดังนั้นผูเกี่ยวของกับนักศึกษา อาทิ คณะวิชา มหาวิทยาลัย ควรสงเสริมความรู และประสบการณ

ทางการเงินใหกับนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาใหมีความหลากหลาย สม่ำเสมอและตอเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรมการ

สงเสริมการออม การเปดบัญชีธนาคาร การเปดบัญชีซื้อขายหุน การแขงขันเทรดหุนจำลอง เปนตน 

1.2 ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินบางดานอยูในระดับนอย เชน จัดทำบัญชี

รายรับ-รายจาย จึงควรมีมาตรการในการกระตุน สรางแรงจูงใจ และสงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมการมีวินัยทาง

การเงิน โดยเฉพาะเร่ืองการทำบัญชีรายรับ-รายจายของตนเอง เพื่อใหนักศึกษารูสถานะทางการเงินของตนเองและ

ใชในการวางแผนทางการเงินไดดีข้ึน 

2. ขอเสนอแนะนำในการศึกษาครั้งตอไป 

2.1 การวิจัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูลเฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจโดยไมไดระบุสาขา จึงควรมีการศึกษา            

ในกลุมตัวอยางอื่นหรือแยกตามสาขาของคณะบริหารธุรกิจเพื่อใหทราบถึงระดับความรูประสบการณ และพฤติกรรม

การมีวินัยทางการเงิน เพื่อเปนขอมูลสำหรับการหาแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินตอไป 

2.2 การศึกษาครั ้งนี้มีการศึกษาตัวแปรทางการเงินเพียง 3 ตัว ไดแก ความรูทางการเงิน ประสบการณ          

ทางการเงิน และพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน ซึ่งควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นท่ีอาจมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

วินัยทางการเงิน อาทิ ทักษะทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน ความตอเนื่องของพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน เปนตน 

2.3 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณท่ีใชแบบสำรวจจึงควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อหากิจกรรม

และแนวทางในการสงเสริมความรูทางการเงิน และพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินใหแกนักศึกษา 
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การสำรวจการบริหารจัดการองคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดลำปาง 

 

To survey the management of the Community welfare organization and the Public 
benefit organization in Lampang Province 
 

ผูวิจัย    กาญจนา  ภาสุรพันธ 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

บทคัดยอ 

การสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสภาพการบริหารจัดการองคกรสวัสดิการชุมชนและองคกร

สาธารณประโยชนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดลำปาง จำนวน 262 

องคกร เครื่องมือท่ีใชในการสำรวจไดแก แบบประเมิน สภาพการบริหารจัดการองคกร นำคะแนนประเมินและคา

รอยละมาจัดระดับคุณภาพขององคกร 

ผลการสำรวจพบวา องคกรสวัสดิการชุมชนและองคกรสาธารณประโยชน จำนวน 206 แหง คิดเปน          

รอยละ 78.63 สามารถบริหารจัดการตนเองไดอยางมีคุณภาพ มีการดำเนินงานอยางเปนระบบ 

ในสวนการบริหารจัดการใหเปนองคกร 4.0 ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดทำฐานขอมูลและ

เผยแพรขอมูลมีจำนวน 47 แหง คิดเปนรอยละ 17.94 และองคกรที่ไมมีความเคลื่อนไหวใด ๆ จำนวน 17 แหง              

คิดเปนรอยละ 6.49 

 

คำสำคัญ : องคกรคุณภาพ องคกร 4.0 

 

Abstract 
The purpose of survey is to evaluate the management of the Community welfare 

organization and the Public benefit organization that registered with Social Development and 
Human Security office, Lampang Provence for 262 organizations. The instrument is 
evaluating form. The data were analyzed and using percentage for ordering organization. 

The evaluating results, There ore 206 (78.63%) quality organizations that have well 
managing and well system, 47 (17.94%) 4.0 organizations that can use information 
technology for collecting and communicating data, 17 (6.49%) dead wood organizations that 
have no activity. 

 
Key word : quality organization 4.0 organization. 
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บทนำ 
จังหวัดลำปางมีองคกรภาคสังคมท่ีข้ึนทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดลำปาง 

รวม 262 องคกร ประกอบดวย องคกรสวัสดิการชุมชน 148 องคกร องคกรสาธารณประโยชน 114 องคกร องคกร

เหลานี้ดำเนินการควบคูกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนน โดยมีความเชื่อวา

องคกรสวัสดิการชุมชนและองคกรสาธารณประโยชนเปนหนวยสนับสนุนการทำงานของรัฐระดับฐานรากท่ีใกลชิด

กับประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายมากกวารัฐ การใหความชวยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเปนการชวยเหลือ

แบบถูกฝาถูกตัวและตรงกับกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

การใหความชวยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสวนใหญตองใชงบประมาณ ท่ีมาจาก การบริจาค 

งบประมาณของตนเอง งบประมาณจากภาครัฐและยังมีสิทธิขอรับเงินงบประมาณจากกองทุนการจัดสวัสดิการ

สังคม ที่จังหวัดลำปางไดรับมาปละ 700,000 – 900,000 บาทตอป ซึ ่งเปนชองทางโดยตรงในการสนับสนุน          

แตปรากฏวาในแตละปองคกรภาครัฐ คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

การจัดสวัสดิการสังคมมากกวาองคกรสวัสดิการสังคมและองคกรสาธารณประโยชน 

ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงมีความสนใจที่จะสำรวจสภาพการบริหารจัดการองคทั้ง 262 แหง เพื่อจัดระดับ

องคกรและนำผลการประเมินไปแกปญหาและหาแนวทางในการพัฒนาองคกร โดยคาดหวังวาหากพัฒนาองคกร

ฐานรากใหมีความเขมแข็ง มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ประชาชนในชุมชนนั้นจะมีความเขมแข็ง สามารถบริหาร

จัดการชุมชนตนเองไดเปนอยางดี และทุกคนในชุมชนนั้นจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อประเมินสภาพการบริหารจัดการองคกรสวัสดิการชุมชน และองคกรสาธารณประโยชน 

 

กรอบแนวความคิด 
การวิจัยครั้งน้ีกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี 

1. ศึกษาสภาพท่ัวไปขององคกร ประกอบดวย สถานท่ีต้ัง ชองทางการติดตอสื่อสารคณะทำงาน 

2. ศึกษาสภาพการบริหารจัดการ โดยใชทฤษฎีระบบ (Theory System) ประกอบดวย ปจจัย (Input) วิธีการ 

(Process) และการดำเนินงาน (Output) เปนแนวทางในการสืบคนความเขมแข็งและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
1. การบริหารจัดการองคการของไทย (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2554) 

1.1 ประเภทขององคการ องคการมี 3 ประเภท ไดแก องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชนและองคกรภาคสังคม 

โดยมีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้ 

1) องคกรภาครัฐ ไดแก 

(1) สวนราชการ จัดการบริหารราชการออกเปน 3 สวน คือ สวนราชการสวนกลาง ไดแก 

กรม กระทรวง ราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอำเภอ และสวนราชการสวนทองถิ ่น ไดแก เทศบาล 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เปนการจัดระบบบริหารประเทศตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ลักษณะงาน

ของสวนราชการเปนงานสาธารณะพื้นฐาน เปนความจำเปนของรัฐในการทำหนาท่ีปองกันประเทศ รักษาความสงบ

เรียบรอยภายในประเทศ และการยุติธรรม ลักษณะการทำงานไมคลองตัวและไมแสวงกำไร 
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(2) รัฐวิสาหกิจ เชน การรถไฟแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิต การประปานครหลวง 

การประปาภูมิภาค ฯลฯ มีภารกิจหนาท่ีทางดานการคาและการอุตสาหกรรม มีความคลองตัวกวาสวนราชการ และแสวงหากำไร 

(3) องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดแก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ 

ผูตรวจการแผนดิน คระกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการการเลือกตั้ง องคการอัยการ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ องคกรดังกลาว เปนองคกรท่ีรัฐใหความเปนอิสระใน

การบริหารงาน คน และงบประมาณ โดยตองการความตอเนื่องในการบริหารจัดการใหปลอดการแทรกแซงอำนาจจาก

ฝายการเมือง ภารกิจหนาที่ขององคกรประเภทนี้ จะทำหนาที่ในการตรวจสอบ ควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายของ

ประเทศ ลักษณะการทำงานมีความคลองตัวและไมแสวงหากำไร 

(4) องคกรมหาชน เปนองคกรท่ีรัฐใหมีอิสระในการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุภารกิจเฉพาะ 

สนองตอบความตองการของประชาชนและการพัฒนาประเทศในดานการศึกษาวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ท่ีตองการความคลองตัวในการดำเนินงาน องคกรประเภทนี้มี 2 ชนิด ไดแก องคกรท่ีมีพระราชบัญญัติจัดต้ังตนเอง 

เชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ี

ออกนอกกรอบระเบียบของสวนราชการ ฯลฯ องคกรเหลานี้มีวัตถุประสงคใหบริการสาธารณะและไมแสวงหากำไร 

หากแตเปนความจำเปนของรัฐตองลงทุนในการใหบริการสาธารณะ เพราะไมสามารถหาเลี้ยงตัวเองไดแตตองการ

ความคลองตัวในการบริหารและความรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน และองคกรมหาชนอีกประเภทหนึ่งท่ี

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา เชน สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ (ISO) สถาบันยานยนต สถาบันไฟฟาและอิเลคทรอนิกส ฯลฯ องคกรมหาชนเหลานี้ รัฐบาลจะลงทุน          

ในระยะเร่ิมแรก และใหสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระยะตอไป 

2) องคกรภาคเอกชน 

องคกรภาคเอกชนมีวัตถุประสงคเพื่อกำไรสูงสุด แมปจจุบันจะไดสงเสริมภาพลักษณใหดูเสมือนมิได

มุงแสวงหากำไรแตอยางเดียว โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมคืนกำไรสูสังคม แตก็ยังคงหวังผลระยะยาว 

เนื่องจากองคกรรูดีวาการจะเก็บเกี ่ยวรายไดจากลูกคาซึ่งเปนคนในสังคมจะตองยอมรับองคกรและผลิตภัณฑของ

องคกร 

การบริหารจัดการองคกรภาคเอกชนสามารถนำเอาแนวคิดและหลักการท่ัวไปในการบริหารจัดการ

องคกรมาประยุกตใชไดคลองตัวกวาองคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน มีหลายรูปแบบ ไดแก (1) บริษัทมหาชน (2) 

บริษัทกำจัด (3) หางหุนสวนจำกัด (4) หางหุนสวนสามัญ (5) กิจการผูประกอบการ รายเดียว 

องคกรเอกชนเปนหนวยผลิตของประเทศ ในขณะท่ีองคกรภาครัฐและสังคมเปนหนวยสนับสนุน

การผลิต แตในการปกครองหรือบริหารราชการแผนดิน องคกรเอกชนเปนสวนหนึ่งของประเทศตองยึดถือกฎและ

กฎหมายของประเทศ ในขณะเดียวกัน องคกรภาครัฐตองคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการกระทำขององคกร

ภาครัฐท่ีมีตอกิจการของเอกชน เนื่องจากเอกชนเปนฐานรายไดของรัฐบาลในรูปของการเก็บภาษ ี
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3) องคกรภาคสังคม 

องคกรภาคสังคม เปนโครงสรางหรือกลไกในการจัดระเบียบสังคม เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจ

ของผูคนในสังคม เปนการอาสา เอื้อเฟอ ชวยเหลือ ซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก เพื่อวัตถุประสงคในการจัดการ

เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู ความมั่นคงปลอดภัย หรือการสรางอำนาจตอรองกับรัฐบาล และเปนการรวมมือรวมใจกัน 

จัดการกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว ศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สุขภาพ 

กฎหมาย ทหาร การสื่อสาร แรงงาน ฯลฯ การรวมตัวกันของสมาชิกองคกรทางสังคม ถาพิจารณาอีกมุมหนึ่งเปน

ปรากฏการณอยางหนึ่งของสังคมการเมือง (Social-political phenomenon) เนื่องจากประชาชนเห็นวาการท่ีฝายรัฐ 

เจาหนาที่ของรัฐ มีอำนาจเขมแข็ง อาจเปนการคุกคามสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปจเจกชน จึงรวมตัวกันเปน

สถาบันสังคม (institutionalization) เพื่อสรางอำนาจตอรอง คุมครองชีวิต และทรัพยสินของตน องคกร ภาคสังคม 

ไดแก (1) สมาคม (2) สหพันธ (3) มูลนิธิ (4) ครอบครัว (5) สถาบันทางศาสนา 

แมวาองคกรเอกชนและองคภาคสังคม จะรวมตัวกันโดยปจเจกชน แตกฎหมายของประเทศเปน

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีอิทธิผลตอการบริหารจัดการองคกร ทุกข้ันตอนต้ังแตข้ันตอนจัดต้ัง จนถึงข้ันตอน

เลิกหรือยุติการดำเนินงาน กลาวคือ เริ่มตั้งแตองคประกอบและจำนวนของผูกอต้ัง การบริหารการเงิน การบัญชี 

การยุบเลิกองคกรภาคสังคม ตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

 1.2 สภาพการบริหารจัดการองคการไทยในปจจุบัน 

1) การบริหารจัดการองคกรภาครัฐ 

องคกรภาครัฐ มีล ักษณะโครงสรางองคกรเปนแบบสูง มีสายการบังคับบัญชายาวหลายชั้น                      

มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีลาชา อืดอาด ไมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ องคกรไมมีความยืดหยุน ปรับตัวไมทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม มีกฎระเบียบควบคุมอยางละเอียดทุกขั้นตอนการใหบริการ รัฐพยายาม

แกปญหาโดยผอนคลายกฎระเบียบ และปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัย แลวนำแนวคิดวัดผลสำเร็จที ่ใชเกณฑ

ประสิทธิผล และเกณฑประสิทธิภาพในการประเมินผลงาน 

2) การบริหารจัดการองคกรเอกชน 

องคกรเอกชนสวนใหญ ออกแบบโครงสรางแบบราบ มีความยืดหยุนสูง ทำใหองคกรเหมือนมีชีวิต 

เพราะตองการความคลองตัวในการบริหารงาน ท้ังในเร่ืองการสั่งการการอนุญาต การอนุมัติ การวางแผน ปรับแผน 

และการประสานงาน 

กอนป 2540 องคกรธุรกิจสวนใหญตกเปนเบี้ยลางองคกรราชการ ซึ่งเปนการพิจารณาในแงมุม

การปฏิบัติตอองคกรธุรกิจการคาในรูปแบบของกฎและกฎหมาย และข้ันตอนการติดตอใชบริการจากหนวยงานของรัฐ 

ไมวาจะเปนระบบสาธารณูปโภค การอนุมัติ การอนุญาต รวมท้ังทัศนคติ บุคคลในราชการท่ีมีตอภาคธุรกิจเอกชน

จะถูกมองในฐานะต่ำตอยกวา ในขณะเดียวกันองคกรธุรกิจเอกชนมององคกรราชการในแงลบ โดยเฉพาะในเรื่อง

การปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมสุจริต หัวหนาท่ีไมสมบทบาทของผูสนับสนุนขององคกรประเทศไทย การทำหนาท่ีราชการไมมี

คุณภาพ ตามกระแสโลกาภิวัฒนไมทัน ตรากฎหมายบางฉบับลามัย ฝนหลักธรรมชาติของการปฏิบัติในโลกแหง

ความเปนจริงหลากหลายกรณี ปญหาเหลานี้บ่ันทอนความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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 3) การบริหารจัดการองคกรภาคสังคม 

การจัดรูปแบบโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ มาจากความเห็นของสมาชิกสวนใหญ        

จะไมใชอำนาจในเชิงบังคับ แตมาจากความเห็นรวมและการมีสวนรวมจากสมาชิกดวยความสมัครใจ บุคลากรท่ี

ทำงานในองคกรจะเปนผูที่อาสามาทำงานโดยไมหวังผลตอบแทน แตมีบางองคกรอาจมีการจางบุคลากรทำหนาท่ี

เปนผูจัดการหรือธุรการ ชวยในการบันทึก รวบรวมจัดระบบขอมูลขาวสารขององคกร เพื่อการชี้แจงตรวจสอบของ

สมาชิกและเจาหนาที่ของรัฐ เนื่องจากองคกรบางองคกร ฝายรัฐตองเขามาควบคุมวัตถุประสงคขององคกร มิใหมี

ผลกระทบตอความมั่นคงและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

องคกรภาคสังคมและภาครัฐ มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน เพื่อสวนรวมไมแสวงหากำไร ยกเวน

รัฐวิสาหกิจ สวนที่ตางกันคือ “ที่มาแหงอำนาจ” ในการบริหารองคกรภาครัฐผูใชอำนาจตองมีกฎหรือกฎหมายให

อำนาจไว แตการบริหารองคกรภาคสังคม อำนาจในการบริหารมาจากเจตนารมณของมวลสมาชิกท่ีจะมอบหมายให

ดำเนินการไดในเร่ืองใด และมีขอบเขตเพียงใดซึ่งอยูภายใตกรอบวัตถุประสงคของการจัดต้ัง 

2. องคการสวัสดิการสังคม 

สวัสดิการสังคมเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 หมายถึง ระบบการ

จัดบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม            

เพื่อตอบสนองความจำเปนข้ันพื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งพาตนเองไดอยางท่ัวถึง เหมาะสม

เปนธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทำงาน และการมีรายได 

นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และการบริการทางสังคมทั่วไป โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิท่ี

ประชาชนจะตองไดรับและการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

องคการสวัสดิการสังคม หมายถึง หนวยงานของรัฐที ่ดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม องคกร 

สาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน 

องคกรสาธารณประโยชน หมายถึง องคกรภาคเอกซุนที่ไดรับการรับรองใหดำเนินงานดานการจัด

สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 

องคกรสวัสดิการชุมชน หมายถึง องคกรภาคประชาชนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม

ใหแกสมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของเครือขาย องคกรสวัสดิการชุมชน และไดรับการ

รับรองใหดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ไดรับการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

กองทุนประกอบดวยเงินทุนประเดิมท่ีรัฐจัดสรรให เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจำป เงินหรือทรัพยสินท่ี

มีผูบริจาคหรือมอบให เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินท่ีตกเปนของ

กองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น โดยมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แหงชาติเปนผูดูแล กองทุนนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อเปนทุนคาใชจายในการจัดสวัสดิการสังคม และเปนเครื่องมือ

ขับเคลื่อนใหพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณของกฎหมาย คือ การให

ภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม และเพื่อประโยชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม

ใหเปนไปอยางท่ัวถึงเหมาะสมและเปนธรรม 
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กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ใหการสนับสนุนโครงการ 2 ลักษณะ คือ 

1) โครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีผลตอการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาสังคม เปนโครงการ 

ที่มีผลตอบุคคลหรือกลุม ซึ่งอยูในสภาวะยากลำบากหรือจำตองไดรับการชวยเหลือ หรือเปนโครงการดานการ

สงเสริม การพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบำบัดฟนฟู หรือเปนโครงการท่ี

สนับสนุนการพัฒนา หรือการใหบริการเกี่ยวของกับสาขาใดสาขาหนึ่ง เชน การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพ

อนามัย ท่ีอยูอาศัย การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม 

2) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม เชน การจัดทำแผน การรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัย การรวมมือประสานงาน ประชาสัมพันธ การติดตามประเมินผล การพัฒนามาตรฐาน และการ

ฝกอบรม (เพื่อสรางความเขมแข็ง) 

ผูมีสิทธิขอรับเงินกองทุน ไดแก 

1) หนวยงานของรัฐท่ีดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 

2) องคกรสาธารณประโยชน ไดแก มูลนิธิหรือสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม หรือองคกร

ภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และไดรับการรับรองใหดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

3) องคการสวัสดิการชุมชน ไดแก องคกรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการ

สังคมใหแกสมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมของเครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน และ

ไดรับการรับรองใหดำเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

3. องคกรสาธารณประโยชนและองคกรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดลำปาง 

องคกรภาคสังคมในจังหวัดลำปางมีเปนจำนวนมาก แตการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาเฉพาะองคกรภาคสังคมท่ี

เปนองคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน ท่ีข้ึนทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดลำปาง จำนวน 262 องคกร ท่ีกระจายอยูตามอำเภอตาง ๆ ดังนี้ 

อำเภอ จำนวนองคกรสาธารณประโยชน จำนวนองคกรสวัสดิการชุมชน 

1. เมือง 52 34 

2. เมืองปาน 4 16 

3. แจหม 2 6 

4. วังเหนือ 24 13 

5. งาว 4 9 

6. แมเมาะ 1 3 

7. แมทะ 5 12 

8. หางฉัตร 6 10 

9. เกาะคา 10 14 

10. เสริมงาม 1 6 

11. สบปราบ 3 6 
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อำเภอ จำนวนองคกรสาธารณประโยชน จำนวนองคกรสวัสดิการชุมชน 

12. เถิน 2 14 

13. แมพริก - 5 

รวม 114 148 

 

4. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

การสนทนากลุม หมายถึง การรวบรวมขอมูลจากการนั่งสนทนาของกลุม ผูใหขอมูล (Key informant) 

เปนกลุม โดยผูเขารวมการสนทนากลุมจะถูกคัดเลือกจากผูที่มีประสบการณตรง หรือเปนผูสามารถใหขอมูลท่ี

ตองการได ดังนั้นผูเขารวมการสนทนากลุมจึงจะมีคุณลักษณะหลาย ๆ ประการที่คลายคลึงกัน (Homogeneity) 

โดยกลุมคนเหลานี้ จะถูกเชิญใหมารวมวงสนทนากันอยางเปนธรรมชาติในการบรรยายที่เหมาะสม โดยมีจำนวน

สมาชิกอยูระหวาง 6-12 คน 

องคประกอบของการสนทนากลุม มีดังน้ี 

1) ประเด็นท่ีตองการสนทนา ซึ่งจะทำใหสามารถรับทราบความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ 

2) แนวคำถามจะตองกำหนดไวกอนลวงหนาและจะตองมีการจัดเปนหมวดหมู และลำดับกอนหลัง          

เพื่อปองกันความสับสนในการสนทนา 

3) การคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุม จะคัดเลือกผูที่มีประสบการณตรง และมีภูมิหลังคลาย ๆ กันหรือ

ใกลเคียงกัน เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกในกลุม 

4) บุคลากรท่ีจะดำเนินการสนทนากลุม ประกอบดวย 

(1) พิธีกร จะทำหนาท่ีถามคำถาม นำการพูดคุย รวมท้ังควบคุมการสนทนาใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

กระตุนใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึง เทาเทียมกัน 

(2) ผูจดบันทึกการสนทนา ซึ่งจะจุดทั้งคำพูด อากัปกริยาทาทาง อารมณ รวมทั้งการบันทึก          

ผังการนั่งของสมาชิกผูเขารวมสนทนาดวย 

(3) ผู ชวยดำเนินรายการ เปนผู คอยอำนวยความสะดวกใหแกกลุ มผู สนทนานทุกดานอาทิ        

การบริการด่ืมน้ำ อาหารวาง รวมท้ังคอยควบคุมไมใหกลุมผูสนทนาไดรับการรบกวนจากภายนอก 

5) อุปกรณท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

(1) เคร่ืองบันทึกเสียง จะตองเตรียมการสำรองแบตเตอรร่ีใหเพียงพอ 

(2) สถานที่สำหรับการสนทนา จะตองเปนสถานทีท่ี่สมาชิกรูจัก มีความสะดวกสบายเงียบสงบ 

ไมพลุกพลาน หรือมีเสียงรบกวน 

(3) ของท่ีระลึก เพื่อตอบแทนสมาชิกท่ีเขารวมกลุมสนทนา ซึ่งจะแจกใหหลังเสร็จการสนทนาแลว 

(4) อาหารวาง น้ำด่ืม ระหวางการสนทนา รวมท้ังอุปกรณเสริมการพูดคุย อาทิ รูปภาพ เอกสาร 

หนังสือ ฯลฯ 

(5) ระยะเวลาท่ีเหมาะสม คือ ไมควรเกินกวา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ 
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การดำเนินการสนทนากลุม ดังน้ี 

1) เชิญสมาชิกเขาหองท่ีจัดเตรียมไว หากเปนหองท่ีใหญและสมาชิกนั่งหางกัน อาจตองมีระบบเสียงเขามา

ชวยใหการสนทนาเปนไปอยางราบร่ืนขัดเจน 

2) ควรมีปายชื่อ (อาจเปนชื่อจริงหรือชื่อสมมุติก็ได) สำหรับสมาชิกทุกคน โดยวางปายชื่อไวดานหนา 

เพื่อใหสามารถเรียกชื่อกันได 

3) เร่ิมตนดวยการแนะนำตนเองและทีมงาน โดยพิธีกรจะชี้แจงวัตถุประสงคการสนทนาพรอมท้ังแจงดวยวา 

จะมีการบันทึกเสียงไวดวย 

4) สรางบรรยากาศ สรางความคุนเคย และเร่ิมคำถามตามลำดับท่ีเตรียมไว 

5) เปดโอกาสใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยพิธีกรตองคอยกระตุนใหสมาชิกไดแสดง

ความเห็นอยางทั่วถึง รวมทั้งคอยจำกัดเวลาสำหรับสมาชิกบางรายที่ใชเวลามากเกินไปในการแสดงความคิดเห็น 

หรือคอยครอบงำความคิดผูอื่น 

6) เมื่อไดพูดคุยจนครบประเด็น และถึงเวลาที่ตองยุติ (ไมควรเกิน 2 ชั่วโมง) พิธีกรกลาวยุติการสนทนา 

กลาวขอบคุณ และแจกของท่ีระลึกแกผูเขารวมสนทนากลุม 

 

วิธีดำเนินการ 

การสำรวจการบริหารจัดการองคกรสวัสดิการชุมชนและองคกรสาธารณประโยชนในจังหวัดลำปาง มีการ

ดำเนินการ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที ่ 1 สรางแบบสำรวจการดำเนินงานขององคกรสาธารณประโยชน และองคกรสวัสดิการชุมชน          

โดยศึกษาเอกสารจากพระราชบัญญัติกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 คูมือปฏิบัติงานกองทุน

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำป 2561 และแบบประเมินตนเองของ

องคกรตามหลักเกณฑคุณภาพเครือขายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และจัดทำเครื่องมือ 

คือ แบบประเมินการดำเนินงานขององคกร ซี่งมีองคประกอบ 4 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปขององคกร สวนท่ี 2 

ขอประเมินตามหลักเกณฑองคกรคุณภาพ สวนท่ี 3 ขอประเมินตามหลักเกณฑองคกรยุค 4.0 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

เคร่ืองมือนี้นำไปทดสอบความตรงของเนื้อหา โดยวิธี Focus Group Commission โดยมีกลุมผูเชี่ยวชาญ

ประกอบดวย บุคลากรจากกลุมนโยบายและการพัฒนาสังคมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 คน คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ติดตาม และพัฒนาโครงการของสำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลำปาง จำนวน 4 คน เปนผูตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

เครื่องมือฉบับน้ี เม่ือตรวจสอบเน้ือหาแลวมีองคประกอบ ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปขององคกร ประกอบดวย ชื่อองคกร เลขทะเบียนองคกร ท่ีต้ังองคกร กลุมเปาหมาย

ท่ีใหบริการ ประเภทการจัดสวัสดิการ 

สวนท่ี 2 ขอประเมินตามหลักเกณฑองคกรคุณภาพ ประกอบดวย กลไกคณะทำงาน บทบาทหนาท่ี            

การบริหารจัดการองคกรเกี ่ยวกับการจัดทำแผนงาน การดำเนินงาน การจัดงบประมาณ การทำบัญชีรับ-จาย          

กฎ ระเบียบ การติดตามงานและคุณภาพการใหบริการ 
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สวนท่ี 3 ขอประเมินตามหลักเกณฑคุณภาพยุค 4.0 ประกอบดวย ฐานขอมูล การจัดเก็บรวบรวมขอมูล          

ชองทางการติดตอสื่อสารภายใน-ภายนอก การเผยแพรขอมูล นวัตกรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคณะกรรมการ 

 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ข้ันท่ี 2 การสำรวจสภาพการดำเนินงานขององคกรสวัสดิการชุมชน และองคกรสาธารณประโยชน 

การลงพื้นท่ีสำรวจขอมูล ดำเนินการดังนี้ 

1. องคกรสาธารณประโยชนในเขตอำเภอเมือง ทีมสำรวจลงพื้นที่สำรวจ ณ จุดที่ตั้งขององคกรทุกแหง 

ดำเนินการสังภาษณ และประเมินการบริหารจัดการองคกรตามแบบประเมินฯ 

2. องคกรสาธารณประโยชนในเขตอำเภอเมืองปาน แจหม วังเหนือ งาว แมเมาะ แมทะ หางฉัตร เกาะคา 

เสริมงาม สบปราบ และเถิน ทีมสำรวจลงพื้นที่รวมกับคณะทำงานเครือขายสวัสดิการชุมชน และคณะทำงานกองทุน

สวัสดิการสังคมเพื่อประสานคณะกรรมการองคกร และมอบหมายใหองคกรประเมินตนเองตามแบบประเมินท่ีไดรับ 

3. องคกรสวัสดิการชุมชน ทีมสำรวจลงพื้นที่รวมกับคณะกรรมการเครือขายสวัสดิการชุมชนที่ไดจัดประชุม

คณะกรรมการองคกรทุกแหงในแตละอำเภอ และมอบหมายใหกรรมการขององคกรประเมินตนเองตามแบบประเมินท่ีไดรับ 

ข้ันท่ี 3 การรวบรวมและประเมินผล 

ทีมสำรวจรวบรวมเอกสารแบบประเมินนำมาคัดแยกตามประเภทขององคกร คือ องคกรสวัสดิการชุมชน และ

องคกรสาธารณประโยชน และแยกตามอำเภอ รวม 13 อำเภอ แลวประมวลผลเพื่อจัดระดับองคกรตามเกณฑดังนี้ 

1. องคกรคุณภาพ มี 5 กลุม คือ A B C D F 

กลุม A หมายถึง องคกรมีการดำเนินการท่ีมีองคประกอบครบ 4 สวน ไดแก องคประกอบท่ีเปนกลไก 

การบริหารจัดการ การดำเนินงาน ผลการดำเนนิงาน และมีคะแนนการปฏิบัติทุกองคประกอบ ต้ังแต 28 – 35 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 80 – 100 

กลุม B หมายถึง องคกรมีการดำเนินงานท่ีมีองคประกอบครบ 4 สวน ไดแก องคประกอบท่ีมีกลไก 

การบริหารจัดการ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานและมีคะแนนการปฏิบัติรวมทุกองคประกอบ 

ต้ังแต 20 – 27 คะแนน คิดเปนรอยละ 57 – 79  

กลุม C หมายถึง องคกรมีการดำเนินงานท่ีมีองคประกอบครบ 4 สวน ไดแก องคประกอบท่ีเปน

กลไก การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน และมีคะแนนการปฏิบัติรวมทุกองคประกอบ ต้ังแต 

12 – 19 คะแนน คิดเปนรอยละ 34 – 56 

กลุม D หมายถึง องคกรมีการดำเนินงานที่มีองคประกอบครบหรือไมครบ ทั้ง 4 สวน และมี

คะแนนการปฏิบัติรวมทุกองคประกอบ ต้ังแต 1 – 11 คะแนน คิดเปนรอยละ นอยกวา 34%  

กลุม F หมายถึง องคกรท่ีไมมีการดำเนินการใด ๆ ท้ังสิ้น 

2. องคกรคุณภาพ 4.0 มี 5 กลุม คือ A B C D F 

กลุม A หมายถึง องคกรท่ีมีดำเนินงานท่ีมีองคประกอบครบ 5 สวน ไดแก ฐานขอมูล การจัดเก็บ

รวบรวมขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสารภายในองคกร การเผยแพรขอมูลขององคกร นวัตกรรม มีคะแนนการ

ปฏิบัติงานต้ังแต 16 -20 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 – 100 
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กลุม B หมายถึง องคกร มีการดำเนินงานท่ีมีองคประกอบครบ 5 สวน ไดแกฐานขอมูล การจัดเก็บ 

รวบรวมขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสารภายในองคกร การเผยแพรขอมูลจากองคกร นวัตกรรม มีคะแนนการ

ปฏิบัติงาน ต้ังแต 11 – 15 คะแนน คิดเปนรอยละ 55 – 79 

กลุม C หมายถึง องคกรมีการดำเนินงานที่มีองคประกอบครบหรือไมครบทั้ง 5 สวน มีคะแนน

การปฏิบัติต้ังแต 6 – 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 17 – 54 

กลุม D หมายถึง องคกรมีการดำเนินงานที่มีองคประกอบครบหรือไมครบทั้ง 5 สวน มีคะแนน

การปฏิบัติ ต้ังแต 1 – 5 คะแนน คิดเปนรอยละ ต่ำกวา 17 

กลุม F หมายถึง องคกรท่ีไมมีการดำเนินการใด ๆ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลสำรวจสภาพการบริหารจัดการองคกรสวัสดิการชุมชน และองคกรสาธารณประโยชน ปรากฏตามตารางตอไปน้ี 

ตาราง 1 ผลการประเมินองคกรคุณภาพ 

ประเภทองคกร 
จำนวน 

รวม 

กลุมองคกรคุณภาพ 

A B C D F 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

สวัสดิการ

ชุมชน 

 

148 
 

122 
 

82.43 
 

2.0 
 

13.51 
 

1 
 

0.68 
 

1 
 

0.68 
 

4 
 

2.70 

สาธารณประโยชน 114 84 73.69 6 5.26 7 6.14 4 3.51 13 11.40 

รวม 262 206 78.63 26 9.82 8 3.05 5 1.91 17 6.49 

ผลการสำรวจองคกรสวัสดิการชุมชนตามองคประกอบองคกรคุณภาพ 148 แหง มีผลการดำเนินงานตาม

องคประกอบองคกรคุณภาพ กลุม A 122 แหง คิดเปนรอยละ 82.43 กลุม B 20 แหง คิดเปนรอยละ 13.51 กลุม C 

1 แหง คิดเปนรอยละ 0.68 กลุม D 1 แหง คิดเปนรอยละ 0.68 กลุม F 4 แหง คิดเปนรอยละ 2.90 

ผลการสำรวจองคกรสาธารณประโยชนตามองคประกอบองคกรคุณภาพ จำนวน 114 แหง มีผลการ

ดำเนินงานตามองคประกอบองคกรคุณภาพ กลุม A 84 แหง คิดเปนรอยละ 73.69 กลุม B 6 แหง คิดเปนรอยละ 

5.26 กลุม C 7 แหง คิดเปนรอยละ 6.14 กลุม D 4 แหง คิดเปนรอยละ 3.51 กลุม F 13 แหง คิดเปนรอยละ 11.40 

ตาราง 2 ผลการประเมินองคกร 4.0 

ประเภทองคกร 
จำนวน 

รวม 

กลุมองคกร 4.0 

A B C D F 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

สวัสดิการชุมชน 148 31 20.95 92 62.16 19 12.84 2 1.35 4 2.70 

สาธารณประโยชน 114 16 14.04 57 50.00 16 14.04 12 10.52 13 11.40 

รวม 262 47 17.84 149 56.87 35 13.36 14 5.34 17 6.49 
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ผลการสำรวจองคกรสวัสดิการชุมชนตามองคประกอบองคกร 4.0 จำนวน 148 แหงมี ผลดำเนินงานตาม

องคประกอบองคกร 4.0 กลุม A จำนวน 31 แหง คิดเปนรอยละ 20.95 กลุม B 92 แหง คิดเปนรอยละ 62.16      

กลุม C 19 แหง คิดเปนรอยละ 12.84 กลุม D 2 แหง คิดเปนรอยละ 1.35 กลุม F 4 แหง คิดเปนรอยละ 2.70 

ผลการสำรวจองคกรสาธารณประโยชนตามองคประกอบองคกร 4.0 จำนวน 114 แหง มีผลการดำเนินงาน

ตามองคประกอบองคกร 4.0 กลุม A 16 แหง คิดเปนรอยละ 14.04 กลุม B 57 แหง คิดเปนรอยละ 50.00 กลุม C 

16 แหง คิดเปนรอยละ 14.04 กลุม D 12 แหง คิดเปนรอยละ 10.52 กลุม F 13 แหง คิดเปนรอยละ 11.40 

โดยภาพรวมของการประเมินพบวา องคกรสวัสดิการชุมชนและองคกรสาธารณประโยชนที่มีคณะทำงาน

เขมแข็ง มีกิจกรรม มีการปฏิบัติงาน ประเมินผลการทำงานอยางตอเนื่อง มีจำนวน 206 แหง คิดเปนรอยละ 78.63 

องคกรที่ยังคงมีคณะกรรมการแตกิจกรรมการดำเนินงานไมตอเนื่อง (กลุม B) มีจำนวน 26 แหง คิดเปนรอยละ 9.92 

สวน องคกรในกลุม C มี 8 แหงคิดเปนรอยละ 3.05 และ กลุม D มี 5 แหง คิดเปนรอยละ 1.91 สองกลุมนี้มี

คณะกรรมการคงเหลืออยู แตทำกิจกรรมรวมกับองคกรอื่น ๆ บางองคกรตองรอองคกรภาครัฐมอบหมายใหปฏิบัติงาน 

องคกรประเภทนี้จึงไมมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน กลุมสุดทายคือกลุม F จำนวน 17 แหง คิดเปนรอยละ 6.49            

เปนกลุมท่ีไมมีความเคลื่อนไหวใด ๆ ท้ังในสวนท่ีเปนกรรมการและกิจกรรม บางองคกรไมมีคณะกรรมการคงเหลืออยูเลย 

การประเมินในดานองคกร 4.0 โดยภาพรวมพบวา องคกรสวัสดิการชุมชนและองคกรสาธารณประโยชน

ในกลุม A คือ กลุมที่กรรมการสามารถนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาองคกร มีจำนวนเพียง 47 แหง คิดเปนรอยละ 

17.94 กลุม B คือ กลุมท่ีกรรมการมีความตองการและมีความพยายามท่ีจะนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาองคกร

แตยังไมไดพัฒนาบุคลากร และไมมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน กลุมนี้มีจำนวนถึง 149 แหง คิดเปนรอยละ 56.87 กลุม C 

จำนวน 35 แหง คิดเปนรอยละ13.36 และกลุม D 14 แหง คิดเปนรอยละ 5.34 ท้ังสองกลุมใชเทคโนโลยีนอยมาก 

อาจมีฐานขอมูลอยูบาง แตนำขอมูลไปใชประโยชนนอย มีการเผยแพรนอย สวนกลุม F จำนวน 17 แหง คิดเปน

รอยละ 6.49 คือ กลุมท่ีไมมีกรรมการและกิจกรรม จึงไมมีความเคลื่อนไหวดานเทคโนโลยี 

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนองคกรคุณภาพในกลุม A พบวาองคกรสวัสดิการชุมชนท่ีมีคุณภาพมีจำนวนสูงกวา

องคกรสาธารณประโยชน (82.43% และ 73.69%) สวนกลุม F องคกรสวัสดิการชุมชนมีจำนวนนอยกวาองคกร

สาธารณประโยชน (2.70% และ11.40%) ในดานองคกร 4.0 ก็เชนเดียวกัน ในกลุม A จำนวนองคกรสวัสดิการชุมชน 

มีจำนวนสูงกวาองคกรสาธารณประโยชน (20.95% และ 14.04%) กลุม F จำนวนองคกรสวัสดิการชุมชนมีจำนวน

นอยกวาองคกรสาธารณประโยชนก็เชนเดียวกัน ในกลุม A จำนวนองคกรสวัสดิการชุมชนมีจำนวนสูงกวาองคกร

สาธารณประโยชน (2.70% และ11.40) ในกรณีดังกลาวอาจเปนเพราะวาองคกรสวัสดิการชุมชนมีองคกรที่เรียกวา 

เครือขายองคกรสวัสดิการชุมชนเปนหนวยท่ีพัฒนาองคกรท่ีเปนสมาชิกและมีงบประมาณจากองคกรภาครัฐสนับสนุน

อยางสม่ำเสมอ สวนองคกรสาธารณประโยชนแตละแหงมีการดำเนินงานเปนปจเจก บางแหงอาจมีองคกรภาคสังคม

และองคกรภาครัฐใหการสนับสนุนงบประมาณอยูบาง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเขมแข็งของกรรมการในการประสานงาน 

คณะทำงานที่เปนทีมสำรวจไดนำขอมูลดานสถานที่ตั้งขององคกร สถานที่ติดตอ ไปปรับฐานขอมูลของ

กองทุนการจัดสวัสดิการสังคม และนำผลการจัดกลุ มองคกรคุณภาพและองคกร 4.0 ไปปรับแนวทางในการ

ประสานงานและการพัฒนาโครงการขององคกร เพื่อการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมตอไป 
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ผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูผูสอนในยุคดิจิทัล 

 

School administrators and the development of teachers in the digital Era 
 

ผูวิจัย   จุรีย  สรอยเพชร 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้นำเสนอถึงการบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูผูสอนในยุคดิจิทัล เพราะสถานการณ การ

เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน เปลี่ยนแปลงสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไรพรมแดนการสื่อสารในโลกดิจิทัล เกิด

สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดไปท่ัวโลก สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน

ที่ตองปรับกระบวนการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณนี้ ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองบริหาร

สถานศึกษาในยุคดิจิทัล มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเทคโนโลยี การบริหารระบบนิเทศ และพัฒนาครู 

ผูสอนใหเปนผูมีบทบาทและทักษะของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรูยุค

ดิจิทัล การพัฒนาทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไมจำกัดอยูเฉพาะในหองเรียนและครู ใหผูเรียนศึกษาหาความรูจาก

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการเรียนรูตลอดชีวิต ทันตอเหตุการณปจจุบัน เกิดกระบวนการเรียนรูแบบใหม  

 

คำสำคัญ : 1. ยุคดิจิทัล 2. การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 3. ผูบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 4. ครูผูสอนยุคดิจิทัล 

 

Abstract 
This article presents the education administration and the development of teachers in 

the digital age. Because of the changing situation in the current world, transition to the age 
of borderless information technology, communication in the digital world, the spread of 
coronavirus 2019 (COVID-19) affect to the teaching and learning. According to the digital 
situation, school administrators have to change management, technology management, 
supervision management, to develop teachers' roles and skills for digital teaching. By the 
way, the education in digital era, the learners can learn form everywhere, not limited on 
classroom or teachers, a variety learning sources, life-long learning, keep up with current 
events an having new learning process. 

 

บทนำ 

ปจจุบันมนุษยอยู ในยุคโลกาภิวัฒนที ่มีการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั ้งทางภูมิศาสตร ทางสังคม ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศไรพรมแดน การสื่อสารในโลกดิจิทัล อยางรวดเร็ว สถานการลาสุด เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ระบาดไปท่ัวโลก ทำใหมนุษยตองหาทางปรับตัวใหอยูในยุคโลกาภิวัติฒนใหได นั่นคือมนุษยตอง

พัฒนาการเรียนรู  พัฒนาวิธีคิด แสวงหาแนวทาง วิธีการปรับตัวใหทันสถานการณ โดยมีจุดเริ ่มตนที ่สถาบัน

ครอบครัว สถานศึกษา ตลอดจนสังคมรอบตัวและสังคมโลก ลวนแตเกิดจากการศึกษาเรียนรูทั้งสิ้น ดังนั้นการจัด

การศึกษาจึงเปนสวนสำคัญย่ิงท่ีจะทำใหมนุษยเรียนรูท่ีจะอยูในยุคโลกาภิวัติฒนได 
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การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไรพรมแดนการสือ่สารในโลกดิจิทัล นั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดเขามามีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร และการสื่อสารมี

การนำมาใชในการจัดการศึกษาโดยชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

สามารถคาดการณอนาคตไดมากขึ้น การเรียนรูของผูเรียนจะไมจำกัดอยูเฉพาะในหองเรียนและครู การเรียนการ

สอนแบบดั้งเดิมจะลดนอยลง ความสัมพันธระหวางผู สอนจะเปลี่ยนแปลงไปเกิดกระบวนการเรียนรู แบบใหม         

จึงจำเปนตองมีการพัฒนาการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมทางการศึกษาใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ

ดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษา และครู เปนกลไกสำคัญและเปนตัวแปรสำคัญในดานการจัดการศึกษาใหมคุีณภาพ

และมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธที่เกิดจากการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ซึ่งในบทความนี้ได

นำเสนอองคความรูเกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ความสำคัญของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนา

ครูผู สอนในโลกดิจิทัล บทบาทของผูบริหารในศตวรรษท่ี 21 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษายุคไรพรมแดน 

เนื่องจากผูบริหารในฐานะผูนำองคการจำเปนตองปฏิรูปตนเอง และการเปลี่ยนแปลงองคการคร้ังใหญเพื่อนำพาไปสู

ความสำเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญท่ีจะตองบริหารจัดการ 

ทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ครูผูสอนนับเปนทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่จะตองไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่องใหมีความรูทักษะในศตวรรษท่ี21 บทบาทของครูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและยุคดิจิทัล สามารถ

จัดการเรียนการสอนในโลกดิจิตอลใหผูเรียนในยุคดิจิทัลได 

 

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 

ผูเรียนและการเรียนรูในยุคดิจิทัล ผูเรียนในยคุดิจิทัล (digital generation) เปนกลุมคนที่เกิดในชวงปลาย

ศตวรรษท่ี 20 ต้ังแต ป ค.ศ.1995 จนถึง ปจจุบัน เกิด เติบโตและคุนเคยกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล เรียกวา ชาวดิจิทัล

โดยกำเนิด (digital native) ตางจากผูบริหาร สถานศึกษาและครูรวมทั้งพอแมที ่เกิดกอนยุคดิจิทัล เปนผู ที ่รับ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช เปนคนกลุมที่อพยพเขามาสูยุคดิจิทัล (digital immigrant) ที่จะคุนเคยกับสื่อและเทคโนโลยี

ยุคดิจิทัลเมื่อสมองพัฒนาเต็มท่ีแลว (Nuanchan Jutapakdeekul, 2015) ผูเรียนในยุคดิจิทัลมีความจำเกี่ยวกับภาพ 

(visual memory) และประมวลผลขอมูลจากภาพไดดีกวาขอความ ตัวหนังสือ ชอบมองภาพที่มีสีสันสดใสมากกวา         

สีมืด ๆ  ทึม ๆ ชอบการเรียนรูผานรูปภาพ คลิปวิดีโอที่มีภาพเคลื่อนไหว (visual learner) และรับรูความรูสึกจากการ

เคลื่อนไหวรางกาย (kinesthetic learner) มากกวาเรียนรูจากการฟงครูสอนหรืออธิบาย (auditory learner) ดังนั้น 

เด็กเล็กที่ยังอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือไมเปนแตคุนเคยการใชสื่อดิจิทัล จึงไมสนใจการ เรียนรูจากการอาน

หนังสือ (reading learner) เพราะทำยากกวาการใชนิ ้วเลื ่อนบนหนาจอมอนิเตอรหรือการดูคลิปวิดีโอ ผู บริหาร

สถานศึกษา ครู และผูปกครอง จึงควรเตรียมความพรอมใหผูเรียนยุคดิจิทัล โดยพัฒนาใหผูเรียนใหมี ปฏิสัมพันธกับคน

รอบขางกอนการเริ่มใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม เขาใจ อารมณ

ตนเองและผูอื่น เอาใจเขา มาใสใจเรา เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น ซึ่งจะทำใหไดรับการยอมรับทางสังคม (social recognition) 

รูสึกมีความสุข มีคุณคา นำไปสูความสำเร็จในการเรียนและการทำงานตอไป (Nuanchan Jutapakdeekul, 2015) 
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ผูบริหารสถานศึกษาและครูในยุคดิจิทัลตองตระหนักการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสถานศึกษาและครูรวมท้ัง

ผูปกครองในยุคดิจิทัล เปนผูท่ีรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุคดิจิทัล มาใชกับคนกลุมท่ีอพยพเขามาสูยุค

ดิจิทัล คุนเคยกับสื่อและเทคโนโลยียุคดิจิทัลเมื่อสมองพัฒนาเต็มท่ีแลว โดยท่ีผูบริหาร สถานศึกษามีภารกิจสำคัญ

ในการบริหารงานท้ังทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ดานการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาแหงชาติ ตามความคาดหวังของผูปกครองและสังคม  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู ยุคดิจิทัลเปนยุคท่ีเคร่ืองใชในชีวิตประจำวัน เชน โทรศัพท โทรทัศน 

นาิกา เปนตน สามารถเชื่อมตอขอมูลระหวาง กัน สามารถประมวลผลนำเสนอไดอยางสะดวกและรวดเร็วเสมือน

คอมพิวเตอรตั้งโตะ รวมทั้งการที่คนเกือบทุกคน และทุกวัย ตางมีเครื่องใชในชีวิตประจำวันเหลานี้ (National 

Statistical Office, 2018) จึงทำใหโลกยุคดิจิทัลมีลักษณะเปน โลกท่ีไรพรมแดน  

1) โลกท่ีไรพรมแดน หมายถึง การเขาถึงขอมูลขาวสาร และสารสนเทศไดทุกท่ีทุกเวลาอยางไมมีขอบเขต  

2) โลกท่ีแคบลง หมายถึง การ เดินทางติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ  

3) โลกที่หมุนเร็วขึ้น หมายถึง วิถีความเปนอยูที่สะดวกและ หลากหลาย สามารถทำกิจกรรมในชวงเวลา

หนึ่ง ๆ ไดมากกวายุคท่ีผานมา (Sukanya Chaemchoy, 2015) ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื ่อสารดังกลาวทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา อยางมากมาย รูปแบบการจัดการศึกษา

เปลี่ยนแปลงไปจากการสอนท่ีเนนการถายทอดจากครูผูสอนสูผูเรียน เปนการจัด การศึกษาแบบการเปนหุนสวนใน

การเรียนรู (Partnering) ทั้งนี้ ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช ไดวิเคราะหแนวทาง การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 

สรุปไดวา 1) เนื้อวิชา (Subject Matter) ยังคงความเขมขนไมเปลี่ยนแปลง ที่แตกตางคือ วิธีการสอนที่เนนให

ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และมีผลงานที่ใชไดจริง และเปนประโยชนตอสังคม 2) ทักษะชีวิต (Life and 

Professional Skill) ที่จำเปน คือความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื ่น (Collaboration Skill) 3) ทักษะและ 

ความรักในการเรียนรู ท่ีจำเปน คือ ความรักการเรียนรูและพัฒนาทักษะในการหาความรู ทักษะการเชื่อมโยงและ

ตอยอด ความรูจากแตละสาขาใหเปนผลงานใหมที่มีคุณคาสูงขึ้น รวมทั้งการระดมสมองจากกลุมคนที่หลากหลาย 

และ 4) ทักษะดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skill) ผูเรียนในยุคดิจิทัลควรไดรับการ

ฝกฝนพัฒนาทักษะนี้ในการศึกษา หาความรูและใชประโยชนอยางถูกตอง (Vicharn Panich, 2013)  

 

หลักการบริหารสถานศึกษา เปาหมายการบริหาร  

หลักการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง

รูจักนำเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีหลักการสำคัญประการหนึ่งในการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อ ยกระดับคุณภาพผูเรียนโดยใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร สงเสริมใหครู 

ผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของสามารถเขาถึง เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร สื่อการเรียนรูและบริการของสถานศึกษา 

โดยม ีการวางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลใหพรอมไปสูการดำเนินใหบริการผูเกี่ยวของตอไป  

เปาหมายการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษาตองวางเปาหมายการบริหารสถานศึกษา 

ในยุคดิจิทัลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
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1. ผู บริหารสถานศึกษาตองพัฒนาตนเองใหมีวิสัยทัศน ตระหนัก เห็นความสำคัญ และใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและ การสื่อสารในการยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนรูของผูเรียน รวมท้ังเปนผูนำ

ในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูในมิติตาง ๆ  

2. ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมพัฒนาครู ใหมีวิสัยทัศน ตระหนัก เห็นความสำคัญ และมีทักษะใน การใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู และสงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนรูมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร  

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการบริหารจัดการการศึกษาและยกระดับ

คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา  

4. ผู บริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการที่ทันสมัยโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

5. ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางโอกาสทางสังคม สรางความเทาเทียมกันทางสังคม และสรางความเชื่อมั่น

ใหกับ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผูเรียน  

 

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูเรียน ในยุคดิจิทัล 

ทักษะของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลตองมีทักษะเกี่ยวกับการสงเสรมิการใช

เทคโนโลยีและสารสนเทศโดยการมีวิสัยทัศนใน การใชขอมูลจากเทคโนโลยีและสารสนเทศใหเกิดประโยชนโดยการ

สรางมูลคาเพิ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการ จัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูนำเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ใหม ๆ มาสรางความโดดเดนท่ีแตกตางจากสถานศึกษาอื่น ๆ ให ประสบการณท่ีเหนือความคาดหมาย

กับผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมการทำงาน วัฒนธรรมองคกร สงเสริม

ความคิดสรางสรรคผลักดันใหครู และผูเรียนคิดคนนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการ เรียนการสอน

อยางตอเนื่อง รวมท้ังมี การใชประโยชนจากความรู ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของครู ผูเรียน และผูเกี่ยวของ  

ทักษะของครูในยุคดิจิทัล ครูในยุคดิจิทัลตองมีทักษะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความ

ตระหนัก เห็นความสำคัญในการเรียนรู มีประเด็นการเรียนรูมีทักษะการต้ังคำถามในการเรียนรู สามารถหาความรู

จากแหลงเรียนรู ผานสื่อดิจิทัล Social Medias โดย ที่ผู บริหารสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนในการจัดหา

อุปกรณ เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสงเสริมครูให เรียนรูสิ่งท่ีอยากรูไดท่ัวโลกดวยตนเอง สามารถ

เขาถึงขอมูลท่ีตองการแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ นำไปบูรณาการจนเกิดปญญา ท้ังนี้ ปญหาการใชเทคโนโลยีและ

สารสนเทศใน การเขาถึงแหลงเรียนรู สวนใหญเกิดกับครูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปท่ี จะปฏิเสธการใชเทคโนโลยี

และสารสนเทศทุกรูปแบบ นอกจากนั้นยังมีปญหาเกี่ยวกับทักษะการคนควาขอมูลเทคโนโลยีและ สารสนเทศ ดาน

การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการใช Keyword ในการสืบคนที่ไมครอบคลุม ทำใหไดขอมูลไมตรงกับความตองการ 

หรือไมทราบแหลงสืบคนที่มากพอ รวมทั้งการไมใชภาษาอังกฤษในการสืบคน ทำใหไดขอมูลที ่จำกัด มีปญหา

เกี่ยวกับการ ประเมินขอมูล ไดแก ความทันสมัย ความนาเชื่อถือ ความถูกตอง ซึ่งเปนขอจำกัดในการเขาถึงขอมูล 

นอกจากนี้ครูจำนวนมากยังขาดทักษะดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำใหการรับรูขอมูล หรือมีแหลง

คนควานอยกวาผูเรียน  
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ทักษะของผูเรียนในยุคดิจิทัล ทักษะของผูเรียนในยุคดิจิทัลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ไดแกความตระหนัก ทัศนคติ และ ความสามารถในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีอยางเหมาะสม มีทักษะการสืบคน

จาก อินเทอรน็ต การเขาถึงและใชสารสนเทศบน เว็บไซต ความรูเร่ืองภาษาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน และการประเมิน

เนื้อหาสารสนเทศ (Gilster, 1997 อางถึงใน พรชนิตว ลีนาราช, 2017, หนา 79) นอกจากนั้นผูเรียนควรมีทักษะท่ี

หลากหลาย มีกระบวนการคิดและเทคนิคที่จำเปนในการคนหา ทำความ เขาใจ การประเมิน การสรางและการ

สื่อสารสารสนเทศดิจิทัล มีทักษะในการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ สื่อสารและการทำงาน และมีทักษะ

การรูดิจิทัล และการเขารวมกิจกรรมประชาคม และการเขารวมในชุมชนอยางรับผิดชอบ (Cordell, 2013)  
 

แนวทางการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล เปนการดำเนินการตางๆ ตามภารกิจของสถานศึกษา ท้ังดานวิชาการ 

งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไปโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหการจัดการศึกษา

มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลท้ังในเร่ืองการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูยกระดับคุณภาพ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนท่ีหลายประการ ประการสำคัญท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

ไดแกการจัดการความรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (Good governance principles in the 

Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560) ท้ังนี้ตองเกิดการรับรูและรวมมือดำเนินการกระบวนการ

ในการบริหารสถานศึกษา สรางความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานทำใหเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูเรียนผูปกครอง และองคการท่ี เกี่ยวของ  

ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี บทบาทของผูบริหารในศตวรรษท่ี21 บทบาทของผูบริหารในยุคไร

พรหมแดน และมีคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลล ในการบริหารยุคดิจิทัล ดังนี้ 
 

บทบาทของผูบริหารในศตวรรษท่ี 21  

ผูบริหารสถานศึกษามีหลายบทบาทขึ้นอยูกับภารกิจและ กิจกรรมการบริหาร ซึ่งการบริหารใหประสบ

ความสำเร็จ ตองอาศัยหลายปจจัย เขามาเกี่ยวของการบริหารงานการศึกษา ในยุคปจจุบันจะตองสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังตมโลก โดยเฉพาะสังคมแหงการเรียนรู  ในยุคของเทคโนโลยี ในการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ           

ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทอยางเต็มที่และใชกลยุทธ และเทคนิคการบริหาร

ระดับสูง จึงจะสามารถนำพาองคกรสูความสำเร็จ (ศศิรดา แพงไทย. 2559. หนา7) ผูบริหารจะมีทักษะผูบริหาร

สถานศึกษาแหงศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  

1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปน ตัวกำหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทำงานท่ีมี

ความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน ไดแก ความริเริ ่ม สรางสรรคและนวัตกรรมการคิดอยางมีวิจารณญาณและ          

การแกปญหา และการสื่อสารและการรวมมือ 

2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและ

เทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถ ในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติ งานได

หลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ไดแก ความรูดานสารสนเทศความรูเกี่ยวกับสื่อและความรูดาน เทคโนโลยี  
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3. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิต และทำงานในยุคปจจุบันใหประสบความสำเร็จนักเรียน 

จะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ ไดแกความยืดหยุนและ การปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง 

ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได 

(Accountability) และภาวะผูนำ และความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในยุคไรพรมแดน  

ผูบริหารสถานศึกษา ในยุคไรพรมแดน เปนตัวแปรสำคัญในดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมี

อิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธที่เกิดจากการบริหาร จึงตองมีคุณลักษณะโดดเดน เหมาะสม มีความรูเชิง

ทฤษฎี ทักษะ บทบาทหนาท่ี คุณธรรม และประสบการณทางการบริหารการศึกษา เพื่อนำพาสถานศึกษาใหประสบ

ผลสำเร็จ สามารถสนองตอบตอการแขงขัน และทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนี้ 

1. ผูบริหารตองทำความรูจักกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนมาจากแขงขันท่ีไร

พรมแดน โลกกำลังอยูในยุคของเทคโนโลยีและขาวสาร ความรูเปนสิ่งสำคัญที่ทำใหเกิดความไดเปรียบในการ

แขงขัน ดังนั ้นเมื ่อผู บริหารเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงแลวก็จะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได โดยการ

เปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาและมีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธกับองคกร 

2. ผูบริหารตองสรางการเปลี่ยนแปลง (Change Intervention) หมายถึง แผนปฏิบัติการในการปรับแตง

สิ่งตาง ๆ ใหแตกตางจากเดิม โดยอาจจะกระทำอยางรวดเร็วหรือกระทำอยางคอยเปนคอยไป การบริหารความ

เปลี่ยนแปลงนั้น ผูบริหารตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงกอนแลวจึงกำหนดเปาหมายและเลือกวิธีท่ีจะนำมาใชในการ

จัดการกับ ความเปลี่ยนแปลงซึ่งตองอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแลวจึงนำไปปฏิบัติตามแผนท่ี

ตองอาศัย ความเขาใจและความรวมมือจากทุกคนในองคการ โดยผูบริหารจะตองมีการเสริมแรงใหกับความ

เปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงใหบุคลากรในองคการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ไดเกิดขึ้นแลวและ

แสดงความขอบคุณตอบุคคลท่ีเกี่ยวของและมีสวนชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลง แลวจึงทำการประเมินผลตอไป 

3. ผูบริหารตองเปนตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึงการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 

หรือมีหนาที ่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรเพื ่อพัฒนา เนนผลการปฏิบัติงานโดยสวนรวม

มากกวา การเนนไปที่ผลงานของแตละคนในองคกร ใหบุคลากรในองคกรรับรูถึงผลการดำเนินงานขององคกร 

เพื่อใหทราบถึงสถานการณและวิกฤตการณตางๆท่ีองคกรเผชิญอยู เชน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เปนตน 

4. ปฏิรูป เปนนักคิด นักพัฒนา ตองทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิสัยทัศนในการบริหารงานท่ีพรอม

รับกับเปลี่ยนแปลง ไมยึดติดตอสิ่งใด 

5. ประชาธิปไตย บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความความคิดเห็นของผูอื่น รวมคิด รวมทำ รวมแก 

ปญหากับบุคลากรในองคกร 

6. ประสาน เปนผูประสานงานในองคกรใหเกิดการทำงานที่ราบรื่น มุงใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

และประสานงานนอกองคกรใหเกิดภาคีเครือขายรวมคิด รวมจัดการศึกษา 

7. ประนีประนอม พยายามไมใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความขัดแยงในองคกร เปนผูประนีประนอม เมื่อเกิด

ปญหา ผอนหนักใหเปนเบา 
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8. ประชาสัมพันธ ผูบริหารตองสนับสนุนใหทุกคนทำรายงานผลการดำเนินงาน และนำรายงานมา

ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของ และสาธารณชนทราบ 

9. ประชาสงเคราะห ผูบริหารจะตองใหความชวยเหลือผูรวมงานทุกเรื่อง เปนหวงเปนใยตลอดเวลาจะ

ประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อใหความชวยเหลือผูรวมงาน การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนาอยางตอเนื่องใหทุกคนมี

ความกาวหนาในอาชีพ และครอบครัวอยูเสมอ มีการใหอภัยเพื่อนรวมงาน ไมมีการตักเตือนอยางรุนแรง ผูรวมงาน

จะมีความสุขมากในการทำงาน เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน 

 

คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลล 

ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลจำเปนที่จะตองเรียนรูเกี ่ยวกับเทคโนโลยีการสื ่อสารและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร (ICT) และผลกระทบที ่เก ิดขึ ้นตอการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื ่อการใช ICT ใหเหมาะสม           

เกิดประโยชนสูงสุด อยางคุมคาแทจริง ใชภาวะผูนำ ICT (ICT Leadership) ของผูบริหารสถานศึกษา เพราะภาวะ

ผูนำ ICT หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการเรียนรูเขาใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดาน ICT สามารถนำมา

ประยุกตใชไดอยาง เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารสถานศึกษาดังนั้นคุณลักษณะของผูบริหาร

สถานศึกษายุคดิจิทัลจึงควรเปนดังตอไปนี ้

1. กำหนดวิสัยทัศนดาน ICT ของสถานศึกษาใหชัดเจนวาตองการไปในทิศทางใด และจะนำมาใชกับ            

การบริหารสถานศึกษาในเร่ืองใดบาง 

2. การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก Hardware, Software, 

Network และเครือขายไรสายตางๆของสถานศึกษาใหครู อาจารย บุคลากรและนักเรียนทุกคนสามารถใชและ

เขาถึงไดอยางรวดเร็ว สะดวกตอการใชงาน พรอมท้ังจัดสรรทรัพยากรตางๆเพื่อสนับสนุนอยางเพียงพอ 

3. การสรางวัฒนธรรมการทำงานและบรรยากาศสถานศึกษาใหมีการใช ICT อยางแพรหลายไมวาจะเปน

การจัดการเรียนการสอนของครู การบริหารงานสถานศึกษาในดานตางๆ ตลอดจนการใหนักเรียนสามารถใชและ

เขาถึงแหลงขอมูลความรูตางๆผาน Internet ไดตลอดเวลา 

4. การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถดาน ICT อยางตอเนื่อง

สม่ำเสมอ 

5. ผูบริหารสถานศึกษาตองทำตนใหเปนตัวอยางท่ีดีสามารถใช ICT ในการปฏิบัติงานอยางไดเหมาะสม 

6. สงเสริมสนับสนุนสรางแรงจูงใจครูอาจารยบุคลากรทุคนของสถานศึกษาใหนำความรูความสามารถดาน

ICT และเทคโนโลยีตางๆท่ีสถานศึกษาจัดใหมาสรางนวัตกรรมใหมๆในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน 

7. จัดใหมีระบบการกำกับติดตามและการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช ICT ของสถานศึกษาท้ังครูอาจารย 

บุคลากรทุกคนและนักเรียนวาสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม 

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ควรตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามสถานการณ 

การบริหารเทคโนโลยีสำหรับสถานศึกษา และการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสงเสริม การใชเทคโนโลยี

ไปพรอมกัน มีแนวทางโดยสังเขปดังนี ้
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1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณในยุคดิจิทัล โดยบริการใหสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี          

การบริหารตามสถานการณ (Situation or Contingency Approach) ทฤษฏีนี ้เห็นวา การบริหารจัดการยอม

ขึ้นกับสถานการณ เปนลักษณะทฤษฎีท่ีประนีประนอม ระหวาทฤษฎีระบบเปดกวาง และเปนนามธรรม กับความ

เชื่อที่วา การปฏิบัติงานขึ้นอยูกับแตละสถานการณโดยเฉพาะ และไมมองกวางเหมือนทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการ

บริหารตามสถานการณ เปนวิธีวิเคราะหที่กระทำในระดับที่เหมาะสม สามารถพิจารณาปญหาไดดี ไมกวาง หรือ

เฉพาะจุดเกินไป มีความสมดุลระหวางหลาย ๆ ดาน คือสามารถพิจารณาปญหาไดกระจางและงาย สามารถใชหลัก

วิชาอยางถูกตองเหมาะสม และยังสามารถพิจารณาสิ่งท่ียุงยาก สับสน ไมชัดเจน ไปพรอมกัน 

ทฤษฎีนี้ สามารถรับรูปญหาที่ยุงยากสับสน ชวยในการเชื่อมโยงทฤษฎีการบริหารท่ีเปนศาสตร วิชาการ

สามารถนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดโดยตรง ชวยใหผูบริหารเขาใจวาจะใชเทคนิคอะไร อยางไรบริหาร จึงจะให

องคการบรรลุผลสำเร็จในยุคดิจิทัล  

2. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสถานศึกษายุคดิจิทัล เปนการยอมรับเทคโนโลยี 

นวัตกรรมและการ เปลี่ยนแปลง รวมท้ัง การเขาถึงเทคโนโลยี มีประเด็นสำคัญมีดังนี้  

2.1 การยอมรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง ภารกิจที ่สำคัญในการบริหารสถานศึกษา       

ยุคดิจิทัล คือ ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงท้ัง ในระดับ

บุคคล และระดับองคกร (Sukanya Chaemchoy, 2015) โดยท่ีการยอมรับระดับบุคคลนี้มีการยอมรับท่ีไมเทากัน 

และมีขั ้นตอนของการยอมรับท่ี แตกตางกันดวย สวนการยอมรับในระดับองคกรนั้น เปนการนำเทคโนโลยี 

นวัตกรรม ท่ีวิเคราะหแลววาเปนประโยชน มา ทดลองใช เพื่อใหเกิดการยอมรับนำไปสูวัฒนธรรมของสถานศึกษา  

2.2 การเขาถึงเทคโนโลยีการบริหารเทคโนโลยีสำหรับสถานศึกษายุคดิจิทัลท่ีสำคัญ คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา สามารถสงเสริมสนับสนุนใหครูนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน พรอมกับใชเปน

เครื่องมือในการคนควาพัฒนา ความรูของตน รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

โดยกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมท้ังมีแผนการจัดการท่ีชัดเจน 

มีการวางโครงสรางพื้นฐานท่ีเกี่ยวของท้ัง สถานท่ี อุปกรณตาง ๆ และการพัฒนาบุคลากร  

2.3 การเสริมสรางกายอมรับใหแกผู เกี่ยวของ ผู บริหารสถานศึกษาสื่อสารสรางความเขาใจ  

สรางการยอมรับ และจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และผูปกครองใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร

จัดการและ การพัฒนาผูเรียน  

2.4 การเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู ดวยกันโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองในเรื่องไอซีทีนำไอซีทีมาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนรูของผูเรียน มีการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี ่ยวกับการจัดการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย แลวนำมา

ประยุกตใชในบริบทของตน  

2.5 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดและการเรียนการสอนของครูและการศึกษาคนควาของ

ผูเรียน ครูมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาคนควา หรือเปนเครื่องมือในการสืบคนขอมูล การติดตอสื่อสาร            

การสรางผลงานทางวิชาการ ผูเรียนมีกิจกรรมโตตอบระหวางระหวางกัน จัดการโครงงานระหวางการเรียน มีการ

สรางสรรคงานเปนรายบุคคลหรือรายกลุม เปนตน  
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3. การนิเทศ ติดตาม สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการ ติดตามและประเมินผล

การ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการใหครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมาย 

มีการยก ยองเชิดชูเกียรติครูและผูเรียนท่ีประสบความสำเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คุณสมบัติครูไทยยุคดิจิทัล  
จากการบริหารจัดการท่ีทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

พัฒนาครูผูสอนของสถานศึกษา ครูจะไดรับการพัฒนาสูครูยุคดิจิทัล ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

คุณลักษณะครูไทยในศตวรรษที่ 21 

บทบาทของครูใน ศตวรรษท่ี 21 นั้น ดร.ไพฑูรย สินลารัตน (อางใน นรวัชต ฝนเชียร,2561) ไดใหมุมมอง

เกี่ยวกับคุณลักษณะสำคัญ 7 ประการไวมีดังนี้ 

1. สรางและบูรณาการความรูได ครูจะตองสามารถบูรณาการความรูตางๆท่ีมี มาใชในการสรางสรรคและ

พัฒนาองคความรูใหม ๆ 

2. มีความคิดวิเคราะหและสรางสรรค ครูจะตองสอนใหเด็กมีทักษะกระบวนการคิด โดยสามารถคิด

วิเคราะหในเร่ืองตาง ๆ และมีความคิดสรางสรรคท่ีเปนประโยชน 

3. มีวิสัยทัศนและตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียน ครูจะตองเปนคนมีวิสัยทัศน 

เนนใหเด็กเกิดการเรียนรู โดยการสงเสริมการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อใหเด็กตกผลึกทางความคิดไดดวย

ตัวเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน 

4. ครูตองรูและเขาใจเทคโนโลยีใหม มีทักษะใหม ๆ พรอมทั้งชี้แนะขอดีขอเสียใหผูเรียนได ครูจะตอง

สามารถใชเทคโนโลยีสงเสริมการศึกษาไดหลากหลาย และสามารถชี้ใหเด็กเห็นถึงขอดีขอเสีย และการใชเทคโนโลยี

ตาง ๆ อยางเหมาะสม 

5. มีทักษะการสอนเด็กใหเติบโตเต็มศักยภาพและสรางผลงานใหม ๆ ครูจะตองสงเสริมการเรียนรูใหเด็ก

ตามวัยและใหเด็กพัฒนาอยางเต็มท่ีตามศักยภาพของเด็กและเนนใหเด็กเปลี่ยนจากเปนผูรับ กลายเปนผูพัฒนาและ

สรางสรรคสิ่งใหม 

6. ตองเขมแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนใหคนอื่น ๆ ทำเพื่อสังคม ครูจะตองยึดมั่น

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาคุณธรรมจริยธรรมและเปนบุคคลหนึ่งในสังคมท่ีชวยใหสมาชิกในสังคมนั้น ๆมีแนวทาง

ในการปฏิบัติตนตอตนเองแปละสังคมท่ีเหมาะสม  

7. มีบทบาทนำดานการสอนและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพรวมกับผูบริหารมากข้ึน 

ครูจะตองมีบทบาทตอการสงเสริม พัฒนา และประเมินผลการเรียนรู และวิชาชีพในโรงเรียนรวมกับบุคลากร 

ผูบริหารและชุมชน 

จะเห็นไดวา ลักษณะของครูในยุคศตวรรษ 21 นั้น เร่ืองของการใชเทคโนโลยีและการสรางใหผูเรียนเปนนักคิด

และนักพัฒนา ถือเปนหัวใจหลักในการสงเสริมการเรียนรู ซึ่งเปนไปตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ครูจะเปนผูสอนอยาง

เดียวเหมือนเมื่อกอนไมได จะตองใหเด็กเรียนรูดวยตนเองดวย โดยที่ครูออกแบบการเรียนรู เปนผูแนะนำ และอำนวย

ความสะดวก ในการเรียนรู ใหกับเด็ก ทั ้งนี ้เพื ่อใหเด็กสามารถสรางสรรคและพัฒนาองคความรู ไดดวยตัวเอง ซึ่ง            

การสรางสรรคดวยตัวเองนี้คือแนวทางสำคัญแหงศตวรรษท่ี 21 ถึงเวลาแลวท่ีตองสรางใหเกิดข้ึนกับการศึกษาไทย 4.0 
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บทบาทครูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทบาทและหนาที่ของครูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สอนโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ คือ ครูทำหนาที ่เปนผู ชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตนไดเต็ม

ศักยภาพโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือชวย 

2. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูชวย คือ ครูตองฝกนิสัยใหผูเรียนรัก การ

เรียนรู รักการคนควา และการปรับเปลี่ยนความคิดไดตามเหตุและผล 

3. ครูตองทำหนาท่ีเปนผูจัดการสารสนเทศและการจัดการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

4. ครูตองสรางใหผูเรียนรูอยางเทาทัน กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ครูตองสรางสมรรถนะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน คือ ความสามารถดานไอทีที่จำเปนใหมีความรู ทักษะ 

ความคิด การสื่อสาร เพื่อใหเขาสามารถอยูไดในสภาวะการดำรงชีวิตและการทำงาน ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

6. พัฒนาผูเรียนใหพรอมที่จะรับบทบาทใหม ๆ ในสังคมโลกาภิวัตน ใหเตรียมตนเองตลอดเวลา ไมใชถึง

เวลาคอยมาเตรียมการ 

7. พัฒนาใหผูเรียนรุนใหม เนนสมรรถนะที่หลากหลาย มากกวามีความรู ใหปรับแนวคิดการเรียนรูใหม 

ไมใชเรียนเพื่อใหจบหลักสูตร ตองพัฒนาสูการเรียนเพื่อสะสมความรูและประสบการณ 

8. พัฒนาผูเรียน สรางโอกาสการเรียนรูดานภาษาเพื่อการสื่อสาร ท่ีมากกวาภาษาไทย – อังกฤษและใหมี

ทักษะดานไอที เพื่อใหเขาสรางมูลคาเพิ่มใหตนเองดานศักยภาพ 

บทบาทในยุคครดิูจิตอล 

การเปนครูในยุตดิจิทัล ซึ่งในยุคดิจิตอล เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ความรู มีมากลน และไดรับการแทนดวย

ดิจิตอล มีอยูรอบ ๆ ตัวเปน Cloud Knowledge ผูเรียนมีขีดความสามารถเขาถึงเนื้อหา Accesible ไดงายและเร็ว 

ทำใหมีขีดความสามารถในการมองเห็นเนื้อหา Visibility ไดประหนึ่งเสมือนจดจำไวในสมองครูยุคดิจิตอลจึงไมเนน 

การสอนตามเนื้อหาในหลักสูตร แตจะเนนการนำเนื้อหามาประยุกตใช หรือตอยอดทางความคิด และตองจัดการ

เรียนรูทักษะและความรูท่ีจำเปนใหนักเรียน ครูยุคดิจิตอล ตองเนนใหนักเรียนแสวงหาความรูไดเอง ครูจะไมใชวิธี 

Transfer knowledge แตจะใหนักเรียน สามารถ Infer Knowledge หรือสังเคราะหความรู จากขอมูลขาวสารท่ี

แสวงหามาได ครูยุคดิจิตอลตองเปนนักจัดการท่ีดี จัดการใหนักเรียนไดเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติ (Action Learning) 

และตองเปลี่ยน การสอบเปนการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุงครูยุคดิจิตอลตองมีเทคนิคในการทำใหนักเรียน

เรียนรูอยางสนุก Gamification in learning รูวิธีการใชและประยุกตเทคโนโลยีอุบัติใหม เนนใหผูเรียนมีความสุข

กับการทำกิจกรรม เพื่อการเรียนรู มีแรงจูงใจใหคิด สรางสรรค นำเสนอ ความรูอยางสนุกสนาน บทบาทของครูใน

ยุคดิจิตอล ตามขอเสนอของ “วิจารณ พานิช” ครูตองเปลี่ยนเปาหมายการเรียนรูของศิษยจากเนนเรียนวิชาเพื่อให

ไดความรูใหเลยไปสู การพัฒนาทักษะท่ีสำคัญตอชีวิตในยุคใหม 
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การเรียนการสอนในยุคดิจิตอล 

ในอดีตการเรียนการสอนจะยึดผูสอนเปนศูนยกลาง โดยมีครูเปนผูบรรยายเนื้อหาบทเรียน และผูเรียนมี

หนาท่ีเรียนรูตามท่ีครูบอก จะไมเนนท่ีกระบวนการคิดใหเกิดกับผูเรียน จึงทำใหผูเรียนคิดวิเคราะหไมเปน ยุคตอมา

ระบบการศึกษาเปลี่ยนไปเนนผู เรียนเปนสำคัญ (Child center) โดยที่ครูมีบทบาทและนำแนวทางการเรียนใน

บทเรียน แตวิธีนี้ยังมีขอบกพรองที่ครูผูสอน มักจะตีความหมายของการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญผิด ๆ โดยให

ผูเรียนหาวิธีการเรียนเอง ซึ่งผูเรียนไมไดถูกฝกมาใหเกิดกระบวนการคิดต้ังแตแรก ไมสามารถเรียนรูโดยวิธีนี้ได ดังนั้น

ถาครูไมเปนผูแนะนำใหคำปรึกษาแกผูเรียน หรือชี้แนะแนวทางเลย ผูเรียนก็จะไมเกิดกระบวนการเรียนรูใด ๆ ท้ังสิ้น  

ปจจุบันนี้วงการการศึกษามีจุดมุงหมายเนนใหผูเรียนศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูที่มี และมีการเรียนรู

ตลอดชีวิต และทันตอเหตุการณปจจุบัน เทคโนโลยีจึงมีบทบาทท่ีสำคัญในการตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน หรืออีก

นัยหนึ่งคือตองการใหโรงเรียนทุกโรงจัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีมาใชกับการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระ เรียกได

วาเปนการบูรณาการวิชากับสื่อเลยก็วาได การศึกษาในยุคนี้จึงหนีไมพนกับคำเปรียบท่ีวา “การศึกษายุคดิจิตอล” 

นับตั้งแตมีเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามา ดูเหมือนวาวิถีชีวิตของผูคนทั่วโลกจะถูกโยงใหของเกี่ยวกบัมัน

อยางเลี่ยงไมได เพราะนอกจากมันจะเปนศูนยรวมของขอมูลขาวสารที่ไมมีขอบเขตจำกัดแลว อินเทอรเน็ตยงัเปน

เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารระหวางผูคนท่ีมี ประสิทธิภาพไมนอย จึงไมแปลกท่ีทุกวันนี้ อินเทอรเน็ตจะกลายเปน

สวนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราไปแลว 

การเรียนการสอนไมจำเปนตองเรียนที่โรงเรียนเทานั้น ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียน

เรียนอยูท่ีบานในบางกรณีบางสถานการณไดโดยใชระบบออนไลน ท้ังเปนรายบุคคลและรายกลุม 

 

บทสรุป 

กลาวโดยสรุปจากสถานการการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั ้งทางภูมิศาสตร ทางสังคม ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศไรพรมแดน การสื่อสารในโลกดิจิทัล อยางรวดเร็ว ผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนักในการบริหาร

สถานศึกษาใหสอดคลองกับสถาณการดังกลาว จึงเสนอบทความ “ ผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูผูสอนใน

ยุคดิจิทัล” เพื่อใหผูบริหารยุคดิจิทัลใชศักยภาพ ดานบทบาทของผูบริหารในศตวรรษท่ี21 และบทบาทของผูบริหาร

ในยุคไรพรหมแดน ในการจัดการศึกษา เกิดแนวทางการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ในการพัฒนาครูใหมี

บทบาทครู ในศตวรรษท่ี 21 บทบาทครูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและยุคดิจิทัล เพื่อใหเกิดการเรียนการสอนในยุค

ดิจิตอล ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

 

เอกสารอางอิง 

ตวงพร รุงเรืองศรี. คุณลักษณะอันพึงประสงค ของผู บริหารในศตวรรษที่ 21. วารสารดานการบริหารรัฐกิจและ

การเมือง มหาวิทยาลัยบูรพา. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (2561).  

มารวย สงทานินทร. (2557). การบริหารในศตวรรษที่ 21. เขาถึงไดจาก https://www.gotoknow.org/ posts/579243 

วิโรจน สารรัตน. (2556). กระบวนทัศนใหมทางการศึกษากรณีทัศนะตอการศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ :  

ทิพยวิสุทธ์ิ 

192

https://www.gotoknow.org/%20posts/579243


นรวัชต ฝนเชียร.2561.ครูในศตวรรษท่ี 21 ตองมีคุณสมบัติอยางไร. เขาถึงไดจาก 

https://www.trueplookpanya.com/ eduation/content68571 

ศศิรดา แพงไทย.2559. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารวิทยาลัยบัญฑิตเอเชีย. ปท่ี 6 

  ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) 

สงบ อินทรมณี. 2562. การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล. วารสารวิชาการวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน. 

ปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 

เอกชัย กี่สุขพันธ. 2559. การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล (School Manangement in Digital Era). เขาถึงไดจาก  

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/52232 

Cordell, R. (2013). Information literacy and digital literacy: Competing or complementary? Communication 

in Information literacy, 7(2), 177-183 

Gilster, P. (1997). Digital literacy.: In Bhornchanit Leenaraj. (2017). Digital literacy skill for developing 

learning quality. T.L.A. Bulletin, 61(2), 76-92 

Good governance principles in the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560. Retrieved September 

13, 2018, from http://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2560/hi2560-051.pdf 

National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society, (2018). The 2018 Household Survey on 

the Use of Information and Communication Technology (Quarter 1) Retrieved Oct. 13, 2018, from 

http://www.nso.go.th/sites/2014/ DocLib13/ด  า น ICT/เ ท ค โ น โ ล ย ี ใ น ค ร ั ว เ ร ื อ น / 2561/ict61-

CompleteReportQ1.pdf. [in Thai]. Nuanchan Jutapakdeekul, (2015). Digital Generation. Encylopedia 

of Education, Faculty of Education ;Srinakharinwirot University, Vol 50, page 79-83. Retrieved Dec. 

20, 2018, from http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ ENEDU/article/view/6704/6315. [in Thai] 

Supak Yompook, Viroj Jadesadalug, (2015). The Basic Education School Administration and the Perception 

of Operational Support Affect to Teaching Effectiveness of Teachers in Secondary School Under 

the Secondary Education Service Area Office 1 Group 4TH. Veridian E-Journal, Slipakorn University, 

Vol 8, No 2, p1476-1495. Retrieved September 13, 2018, from https://www.tcithaijo.org/ index.php/ 

Veridian-Journal/article/view/40325/33274. [in Thai]. 

Vicharn Panich, (2013).In: The process of education in the 21st century. Retrieved September 13, 

2018, from http://arit.mcru.ac.th/km56/admin/download/10KM_1.pdf. [in Thai] 

  

193

https://www.trueplookpanya.com/%20eduation/content
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/
https://www.tcithaijo.org/


คุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามคานิยมรวมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

Suan Dusit Spirit Characteristics of bachelor’s Degree Students Follow to Shared Values 
Suan Dusit University 
 

ผูวิจัย   ณปภร  เจี้ยวเหง  

ชลากร  อยูคเชนทร  

ยุธยา  อยูเย็น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

บทคัดยอ  

 คุณลักษณะความเปนสวนดุสิต เปนคุณลักษณะตามคานิยมรวมท่ีแสดงถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตท่ีตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงาน การวิจัยนี ้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ          

1) ศึกษาคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนสวน

ดุสิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามสังกัดท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2563 จำนวน 1,474 คน และผูวิจัยใช

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA) และการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’) 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ในภาพรวมคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน นักศึกษามีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตดานความออนนอมถอมตนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา            

คือ ดานความเสียสละเอื้ออาทร และดานบุคลิกภาพดี ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปน

สวนดุสิตในรายดานจำแนกตามสังกัด พบวา นักศึกษาที่อยูในสังกัดตางกัน มีคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต

ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยความเปนสวนดุสิต ตามสังกัดเปนรายคู 

พบวา คณะพยาบาลศาสตรกับคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และ            

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โรงเรียนการทองเท่ียวและ

การบริการ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 

 

คำสำคัญ : คานิยมรวม, นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสติ, มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
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Abstract 
 Suan Dusit Spirit Characteristics are characteristics that reflect based on shared values 
that represent the identity of Suan Dusit University according to university strategic that aims to 
make quality graduates that full of Suan Dusit Spirit Characteristics to meet the labor market 
needs. This research is a descriptive research that aims to 1) study Suan Dusit Spirit of 
undergraduate students of Suan Dusit University 2) compare Suan Dusit Spirit of undergraduate 
students of Suan Dusit University divided by faculty. The samples 1 ,4 7 4  of undergraduate 
students of Suan Dusit University that enrolled for academic year 2020. The data were collected 
by 5 rates questionnaire and analyzed by Basic statistics,  One-way ANOVA and comparing in 
pair Scheffe’ Analysis. 
 The findings are as follow; 1) overall, the Suan Dusit Spirit Characteristics is in high 
level. When considering each aspect, the results show that the humility aspect is in the highest 
level followed by generosity and good personality, respectively. 2) the comparison results from 
each faculty show that students from different faculty have significant different rate of 
Characteristic at .01 and when comparing the faculty in pair, the results show that Faculty of 
Nursing and Faculty of Education and Faculty of Science and Technology and Faculty of 
Management Science and Faculty of Science and Technology and Faculty of Management 
Science and Faculty of Humanities and Social Sciences and School of Tourism and Hospitality 
Management and School of Culinary Art and School of Law and Politics have significant 
different rate of Characteristic at .01  
 
Keywords : Shared Values , Students of Suan Dusit University, Suan Dusit University 
 

บทนำ  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ไดกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา ดานผลลัพธผู เรียน 5 มาตรฐาน ดังนี้            

1) มาตรฐานผลลัพธผูเรียน ตองเปนผูมีความรูความสามารถ บูรณาการศาสตรตาง ๆ มีความกลาหาญทางจริยธรรม          

2) มาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม ใชองคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ตามศักยภาพ

และอัตลักษณของสถาบันการศึกษา 3) ดานการบริการวิชาการ สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการของ

ทองถ่ิน ชุมชน และสังคม 4) มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และ 5) ดานการบริหารจัดการ มีหลักสูตร

และการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ  

 มหาวิทยาลัยในปจจุบันจึงไดมีการจัดหลักสูตรใหเรียนหลายศาสตรหลายแขนงและสนองความตองการของ

ผูเรียนเปนหลัก มุงเนนการมีงานทำโดยอาศัย ทักษะดานชีวิตและอาชีพ สำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในยุคแหง

ขอมูลขาวสารที่มีการแขงขันระดับโลก ตองอาศัยความตั้งใจในการพัฒนาทักษะดานชีวิตและอาชีพอยางเพียงพอ 

ประกอบดวย 1) ความยืนหยุนและการปรับตัว 2) การริเริ ่มและนำพาตนเอง 3) ทักษะทางสังคมและความตางใน

วัฒนธรรม 4) ผลิตผลและความสำนึกรับผิดชอบ 5) มีภาวะผู นำและความรับผิดชอบ(The Partnership for 21st 

Century Learning, 2015 อางอิงใน รัน ธีรัญญ, 2562) และอาจตองคำนึงถึงปจจัยภายนอกหลายปจจัย เชน ปจจัยดาน

เทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานระบบราชการ ดานการเมืองการปกครอง ดานคุณธรรมจริยธรรม (ประหยัด พิมพา, 2562)  
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 ดวยสภาวการณและบริบททางสังคมที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ไดสงผลตอการจัด

การศึกษาในทุกระดับชั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยูในกำกับของรัฐแหงหนึ่งท่ีมีความต่ืนตัวใน

การปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต แจว เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางอันคมชัดในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที ่ม ุ งหวังที ่สอดผสานกับแนวทางชีว ิตวิถีใหม 

(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563) เพื่อมุงพัฒนากระบวนการสรางและผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน โดยมี

วัตถุประสงคใหการศึกษาในดานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในหลายสาขาวิชาและกลุมสาขาวิชา รวมทั้งดำเนินการวิจัย

และใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) โดย

วางแผนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีความพรอมเพื่อใหสอดรับกับตลาดแรงงาน โดยทั้งนี้ไดปลูกฝงและ

เนนคุณลักษณะสำคัญ คือ ความเปนสวนดุสิต มุงพัฒนาใหนักศึกษามีภาวะความเปนผูนำ ทักษะชีวิตและเสริมสราง

สมรรถนะและเนนทักษะสากลในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานความเปนไทย ประกอบกับมุงพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม

นำความรู  มีบุคลิกภาพดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ ่งสะทอนใหเห็นวา มหาวิทยาลัยไดตระหนักและให

ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต มีกระบวนการพัฒนาดานการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนั้น มุงสรางบัณฑิตใหมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เสริมสราง

ความมั่นคงของสังคมพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและผูเรียน และมีความ

เปนสวนดุส ิต (SDU Spirit)” หรือ “Suan Dusit Skills” (มหาวิทยาลัยสวนดุส ิต, 2562) เปนคุณลักษณะที ่เปน

สมรรถนะหลักสำคัญของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหความสำคัญเปนอยางมาก และเปนสวนหนึ่งที่ทำใหมหาวิทยาลัย

เกิดการขับเคลื่อนไปอยางมีทิศทาง จึงระบุไวในประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีวา “การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

และมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตที ่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน” (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)          

ซึ่งคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต 9 ประการ ไดแก 1) บุคลิกภาพดี คือ มีบุคลิกภาพดี มีความเปนระเบียบ และ

ประพฤติตนเหมาะสมตามแบบอยางคนสวนดุสิต 2) ออนนอมถอมตน คือ มีสัมมาคาราวะ และออนนอมถอมตน          

3) ดำรงตนอยางมีคุณคา คือ ดำรงตนอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณคาทั้งตอสังคมภายในมหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก  

4) ทำงานดวยความประณีต คือ ทำงานทุกอยางดวยความประณีต มีมาตรฐานและรูจริงในสิ่งที่ทำ 5) เปนผูนำ คือ 

แสดงความเปนผูนำได อยางเหมาะสมในทุกสถานการณ 6) เสียสละ เอื้ออาทร คือ มีความเสียสละ เอื้ออาทร ใสใจ และ

หวงใยเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น ๆ 7) รักและศรัทธามหาวิทยาลัย คือ มีความรัก ความเขาใจ เชื่อมั่นและศรัทธา         

ในมหาวิทยาลัย ไมกระทำการใด ๆ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 8) มีสวนรวมในการ

ดำเนินงาน คือ มีสวนรวมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหนาท่ีแหงตนเต็มศักยภาพ มุงมั่นทุมเท และรวม

แรงรวมใจเปนหนึ่งเดียว และ 9) แสดงความเปนสวนดุสิต คือ แสดงความเปนสวนดุสิตใหปรากฏตอสาธารณะท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยจนเปนท่ีประจักษ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดผลิตบัณฑิตในคณะตาง ๆ ออกสูตลาดแรงงานในแตละปมีจำนวนเพิ่มมากข้ึน

เปนลำดับ โดยมุงหวังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง จากประสบการณที ่ไดรับระหวาง

การศึกษาท้ังจากการเรียนและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งผูเรียนไดรับการพัฒนาระหวางการศึกษา ท่ีสถาบันอุดมศึกษา
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จัดใหท้ังในและนอกหลักสูตร การแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปน

ที่เชื ่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว แตยังไมไดเปนหลักประกันวาบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานไดเปนท่ีพึงพอใจ มีทักษะท่ีดีและเหมาะสมตอการประกอบอาชีพ มีความสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมรวมกับ

ผูอื่นไดดี เพื่อใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีบงชี้คุณภาพนักศึกษา และแนวทางการจัดการพัฒนา

นักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงมุงศึกษาคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีแสดง

ความเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมุงศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในแตละสังกัดวามีระดับคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตอยูในระดับใด เพื่อนำขอมูลดังกลาวไปสูการ

วางแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการ

เตรียมความพรอมของนักศึกษาในดานสมรรถนะของนักศึกษากอนจะสำเร็จการศึกษาเขาสูตลาดแรงงานใหสามารถ

ปฏิบัติงานใหตรงตามความตองการขององคกรและตลาดแรงงานไดในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

2. เพื ่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จำแนกตามสังกัดคณะ 

 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 ผลการว ิจ ัยได สะท อนว าน ักศ ึกษาท ี ่ม ีส ั งก ัดต างก ันม ีระด ับค ุณล ักษณะต าง ๆ ท ี ่แตกต างกัน  

(จิตตภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา, 2556) ท้ังนี้คุณลักษณะความเปนสวนดุสิตมาจากตามคานิยมรวมของมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต โดยการแบงตามสังกัดในโครงสรางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดแก คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการ

ทองเที ่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตมี 9 ประการ ไดแก            

1) ดานบุคลิกภาพดี 2) ดานออนนอมถอมตน 3) ดานการดำรงตนอยางมีคุณคา 4) ดานการทำงานดวยความประณีต     

5) ดานความเปนผูนำ 6) ดานความเสียสละเอื้ออาทร 7) ดานการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย 8) ดานการมี

สวนรวมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 9) ดานการแสดงความเปนสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)  
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วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามคานิยมรวมมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต แบงการนำเสนอการดำเนินการวิจัยออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก สวนท่ี 1 คุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสวนท่ี 2 เปนการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำแนกตามสังกัดมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนใน

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563 จำนวน 7,020 คน  

กลุมตัวอยาง 

  นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที ่เร ียนรายวิชาตาง ๆ ซึ ่งสอนโดยอาจารยของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2563 ภาคปกติ ชั ้นปที ่ 1 – ปที ่ 4 ใน 7 สังกัด ไดแก คณะครุศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร โรงเรียน

การเรือน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จากสวนกลาง (กรุงเทพฯ) วิทยา

เขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใชโปรแกรมการคำนวณขนาดตัวอยางสำเร็จรูป 

G*Power version 3.1 กำหนดคาขนาดอิทธิพลที่ระดับปานกลาง 0.25 ระดับความเชื ่อมั่นรอยละ 95 ความคลาด

เคลื่อนรอยละ 5 (นิพิฐพนธ สนิทเหลือ, วัชรีพร สาตรเพ็ชร, ญาดา นภาอารักษ, 2562) ไดขนาดตัวอยางที่เหมาะสม

จำนวน 360 คน ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมขอมูลออนไลน มีอัตราการตอบกลับจำนวน 1,474 ฉบับ จึงใชเปนกลุม

ตัวอยางท้ังหมด  

 

สังกัด 

1. คณะครุศาสตร  

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3. คณะวิทยาการจัดการ  

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

5. คณะพยาบาลศาสตร  

6. โรงเรียนการเรือน  

7. โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  

8. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

 

คุณลักษณะความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) 

1. ดานบุคลิกภาพดี  

2. ดานความออนนอมถอมตน  

3. ดานการดำรงตนอยางมีคุณคา  

4. ดานการทำงานดวยความประณีต  

5. ดานความเปนผูนำ  

6. ดานความเสียสละเอ้ืออาทร  

7. ดานการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย 

8. ดานการมีสวนรวมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

9. ดานการแสดงความเปนสวนดุสิต 
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เครื่องมือวิจัย 

การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต มีข้ันตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต สังเคราะห

องคประกอบคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสามารถสังเคราะหได 9 ดาน ไดแก 

1) บุคลิกภาพดี 2) ความออนนอมถอมตน 3) การดำรงตนอยางมีคุณคา 4) การทำงานดวยความประณีต 5) ความเปน

ผูนำ 6) ความเสียสละเอ้ืออาทร 7) การแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย 8) การมีสวนรวมในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย และ 9) การแสดงความเปนสวนดุสิต 

  ขั้นตอนที่ 2 สรางเครื่องมือที ่ใชวัดคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต โดยเครื่องมือท่ีสรางขึ้นเปนแบบมาตร

ประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 27 ขอ  

  ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือ นำแบบสอบถามคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตฉบับรางให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการวิธีวิทยาการวิจัย/การวัด

ประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนานักศึกษา จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการตรวจสอบดัชนีความ

สอดคลอง (item objective congruence: IOC) ผลการตรวจสอบพบวา คาดัชนี IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00 ซึ่งถือ

วาขอคำถามมีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชตอไป 

  ข้ันตอนท่ี 4 นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาท่ีไมใชตัวอยางวิจัย เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยการวิเคราะหคาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) 

โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จำนวน 50 คน พบวา แบบสอบถาม

มีคาความเท่ียงเทากับ 0.93  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหเจาหนาท่ีในแตละคณะ/สังกัดเปนผูดำเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยติดตอทำหนังสือ

ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ถึงคณบดีของแตละคณะเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลวิจัย 

ผานระบบออนไลน หลังจากไดปดระบบรับแบบสอบถามกลับคืนมาจึงคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ ทั้งนี้

ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 1,474 ฉบับ ซึ่งจากการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลในการวิเคราะหครั้งนี้ 

แบบสอบถามสามารถใชไดท้ังหมดจำนวน 1,474 ฉบับ  

สถิติในการวิเคราะหขอมูล 

  1. การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเพื่ออธิบายลักษณะการแจกแจงของขอมูลพื้นฐานของตัวอยางวิจัยโดยใชสถิติ

บรรยาย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

  2. การวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคใชสถิติบรรยายและสรุปผล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการของ เชฟเฟ 

(Scheffe’) ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหระดับคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบงการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม จำนวน 1,474 คน ในภาพรวมขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา พบวา 

นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 1,106 คน (รอยละ 75.00) เปนนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มากท่ีสุด 

จำนวน 310 คน (รอยละ 21.00) นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยระหวาง 3.00 - 3.49 จำนวน 786 คน (รอยละ 53.30) 

และทราบถึงคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต จำนวน 1,313 คน (รอยละ 89.10) 

1. ผลการศึกษาคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เมื่อพิจารณาคาสถิติพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาตาง ๆ ซึ่งสอนโดยอาจารย

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2563 ภาคปกติ ชั้นปท่ี 1 – ปท่ี 4 ในสังกัดคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร โรงเรียนการเรือน โรงเรียน

การทองเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนกฎหมายและการเมืองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากสวนกลาง (กรุงเทพฯ) 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จำนวน 1,384 คน คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรคุณลักษณะความเปนสวน

ดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ในภาพรวมนักศึกษามีคาเฉลี่ย

คุณลักษณะความเปนสวนดุสิต (M = 4.20, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายดาน พบวานักศึกษามีคาเฉลี่ยคุณลักษณะ

ความเปนสวนดุสิตดานความออนนอมถอมตนเปนอันดับแรก (M = 4.41, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ดานความเสียสละ

เอื้ออาทร (M = 4.37, S.D. = 0.64) และดานบุคลิกภาพดี (M = 4.25, S.D. = 0.63) ตามลำดับอันดับสุดทายคือดานการ

มีสวนรวมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนอยท่ีสุด (M = 3.98, S.D. = 0.81) รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 คาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต  

ตัวแปร M S.D. แปลผล ลำดับ 

คุณลักษณะความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) 4.20 0.57 มาก  

1. ดานบุคลิกภาพดี  4.25 0.62 มากท่ีสุด 3 

2. ดานความออนนอมถอมตน  4.41 0.61 มากท่ีสุด 1 

3. ดานการดำรงตนอยางมีคุณคา  4.11 0.71 มาก 8 

4. ดานการทำงานดวยความประณีต  4.23 0.65 มากท่ีสุด 5 

5. ดานความเปนผูนำ  4.24 0.62 มากท่ีสุด 4 

6. ดานความเสียสละเอ้ืออาทร  4.37 0.63 มากท่ีสุด 2 

7. ดานการแสดงความรักและศรัทธามหาวิทยาลัย 4.10 0.77 มาก 6 

8. ดานการมีสวนรวมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 3.99 0.80 มาก 9 

9. ดานการแสดงความเปนสวนดุสิต  4.07 0.79 มาก 7 
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หมายเหตุ กำหนดเกณฑการวัดเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามลำดับ โดยใชเกณฑ

การแปลผลคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตจากคาเฉลี่ย (M) ดังนี้ คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด คาเฉลี่ย 

3.41 – 4.20 หมายถึง มาก คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง นอย คาเฉลี่ย 

1.00 – 1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด 

 

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามสังกัด  

คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จำแนกตามสังกัดคณะ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คณะพยาบาลศาสตร มีคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิต          

(M = 4.57, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ คณะครุศาสตร (M = 4.37, S.D. = 0.48) คณะวิทยาการจัดการ (M = 4.21, 

S.D. = 0.55) ตามลำดับ และสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษามีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตนอย

ท่ีสุด (M = 3.97, S.D. = 0.58) รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คาสถิติพื ้นฐานภาพรวมของตัวแปรคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำแนกตามสังกัดคณะ 

ตัวแปร M S.D. ความหมาย ลำดับที่ 

คณะพยาบาลศาสตร 4.57 0.47 มากท่ีสุด 1 

คณะครุศาสตร 4.37 0.48 มากท่ีสุด 2 

คณะวิทยาการจัดการ 4.21 0.55 มากท่ีสุด 3 

โรงเรียนการเรือน 4.20 0.55 มาก 4 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 4.19 0.45 มาก 5 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.13 0.61 มาก 6 

โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 4.13 0.58 มาก 7 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.97 0.58 มาก 8 

หมายเหตุ กำหนดเกณฑการวัดเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามลำดับ โดยใชเกณฑ

การแปลผลคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตจากคาเฉลี่ย (M) ดังนี้ คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด คาเฉลี่ย 

3.41 – 4.20 หมายถึง มาก คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง นอย คาเฉลี่ย 

1.00 – 1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด 
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 3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำแนก

ตามสังกัด 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จำแนกตามสังกัด ดวยการวิเคราะหความแปรแปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา ความแปรแปรวนทางเดียว

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา นักศึกษาท่ีมีสังกัดตางกันมีคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวน

ดุสิตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาจำแนกตามสังกัด 

แหลงความแปรปรวน 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F p 

ระหวางกลุม 

(Between Groups) 
38.852 7 5.550 18.571 .000 

ภายในกลุม 

(Within Groups) 
438.133 1466 .299   

รวม 476.984 1473    

 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตดวยการทดสอบรายคู ดวยวิธี Scheffe’ 

จำแนกตามสังกัดคณะ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยการทดสอบรายคูดวยวิธี Scheffe’ พบวา คณะพยาบาลศาสตรกับ

คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ เปนคูที่แตกตางกันมากที่สุด โดยรองลงมาคือ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โรงเรียนการทองเท่ียว

และการบริการ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนกฎหมายและการเมืองแตกตางกัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับ

โรงเรียนการทองเที ่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน โรงเรียนกฎหมายและการเมืองแตกตางกัน โรงเรียน              

การทองเที่ยวและการบริการกับโรงเรียนการเรือน โรงเรียนกฎหมายและการเมืองแตกตางกัน โรงเรียนการเรือน           

กับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ซึ่งทุกคูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตดวยการทดสอบรายคู ดวยวิธี Scheffe’ 

ตามสังกัดคณะ 

สังกัด 

คณะครุ

ศาสตร 

(M=4.37) 

คณะ

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี 

(M=4.13) 

คณะวิทยา 

การจัดการ 

(M=4.21) 

คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

(M=3.97) 

คณะ

พยาบาล

ศาสตร 

(M=4.57) 

โรงเรียนการ

ทองเท่ียว

และ 

การบริการ 

(M=4.13) 

โรงเรียน

การเรือน 

(M=4.20) 

โรงเรียน

กฎหมายและ

การเมือง 

(M=4.19) 

คณะ 

ครุศาสตร 

(M=4.37) 

- 0.24 0.16 0.40 -0.2* 0.24 0.17 0.18 

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

(M=4.13) 

- - -0.08* 0.16 -0.44* 0.00* -0.07* -0.06* 

คณะวิทยา 

การจัดการ 

(M=4.21) 

- - - 0.24 -0.36* 0.08 0.01 0.02 

คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

(M=3.97) 

- - - - -0.6* -0.16* -0.23* -0.22* 

คณะพยาบาล

ศาสตร 

(M=4.57) 

- - - - - 0.44 0.37 0.38 

โรงเรียน 

การทองเท่ียว

และ 

การบริการ 

(M=4.13) 

- - - - - - -0.07* -0.06* 

โรงเรียน 

การเรือน 

(M=4.20) 

- - - - - - - 0.01* 

โรงเรียน

กฎหมายและ

การเมือง 

(M=4.19) 

- - - - - - - - 

หมายเหตุ: *p < .01 
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อภิปรายผล 

 การวิจัยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามคานิยมรวมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตในภาพรวมทุก

ดานอยูในระดับมาก แตทั้งนี้คุณลักษณะความเปนสวนดุสิตในดานการมีสวนรวมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย      

มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ๆ อยางไรก็ตามผลการวิจัยดังกลาวมีประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 

 1) ระดับคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตในภาพรวม พบวา นักศึกษามีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตอยูใน

ระดับมาก โดยนักศึกษามีคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตดานความออนนอมถอมตนมากที่สุด รองลงมา คือ      

ดานความเสียสละเอื้ออาทร และดานบุคลิกภาพดี ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี

ความออนนอมถอมตนแสดงพฤติกรรมตอบุคคลอื่นอยางสุภาพ มีสัมมาคาราวะ รูจักควบคุมอารมณ ไมแสดงกริยาท่ีไม

สุภาพกาวราว สำรวมกายวาจาใจตอบุคคลอื่น แสดงพฤติกรรมตอบุคคลอื่นอยางสุภาพ ซึ่งถือเปนคุณลักษณะท่ีดีของคน

ไทย สอดคลองกับ สุพิศ รุงเรืองศรี และอุดมรัตน สงวนศิริธรรม (2558) ท่ีไดศึกษาความสุภาพ และมารยาทสังคมของ

นักศึกษานำพาสูความสำเร็จในการทำงานท่ีวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางการสื่อสารมีผลกระทบ

ตอความสุภาพ และมารยาทสังคมของบุคคลท่ัวไป ซึ่งมีความสำคัญตอการทำงานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลท่ี

เกิดจากพฤติกรรมท่ีสุภาพ และมีมารยาทสังคมท่ีดี นักศึกษาจึงจำเปนตองเรียนรูฝกฝน และพยายามปรับตัวขณะเรียน

ในสถาบันการศึกษา ซึ่งนับวาเปนสถาบันอุดมศึกษาแหลงสุดทายท่ีผลิตบุคคลออกไปประกอบอาชีพรับใชสังคม อีกท้ัง

นักศึกษายังมีความเสียสละเอื้ออาทร ไมลังเลท่ีจะใหความชวยเหลือและลงมือชวยในทันที รวมถึงแสดงความใสใจ และ

หวงใยเพื่อนและบุคคลอื่น ๆ เสมอ การเรียนรูความสุภาพ และมารยาทสังคมในมหาวิทยาลัย จึงเกิดจากการกำหนด

บรรทัดฐานที่ชัดเจนรวมกับไดเห็นแบบอยางที ่ดีจากอาจารย และการไดมีโอกาสประพฤติปฏิบัติในสิ ่งเหล านี้ 

ประสบการณในมหาวิทยาลัยจึงมีคายิ่งในการปลูกฝงความสุภาพ และมารยาทสังคม เพื่อใหนักศึกษาสำเร็จการศกึษา

ออกไปเปนพลเมืองดีรับใชสังคม ดังนั้นท้ังอาจารย และนักศึกษาจึงควรไดเรียนรูอยางแทจริงเกี่ยวกับความสุภาพ และ

มารยาทสังคม เพื่อการเลือกใชใหเหมาะสมกับบทบาทและหนาท่ีของตนเอง  

 ท้ังนี้ ประเด็นท่ีสำคัญท่ีชวยสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตในระดับมาก โดยเฉพาะในดาน

บุคลิกภาพดี คือ การแตงกายดวยเครื ่องแบบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตถูกตองตามกฎระเบียบ ใชถอยคำสุภาพ

เหมาะสมกับบุคคลอื่นและกาลเทศะเสมอ สำรวมกิริยาและแสดงบุคลิกภาพท่ีสงาผาเผยตอท่ีสาธารณะ ผานการจัดการ

หลักสูตรในสังกัดตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ไดมีการสอดแทรกคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตไปในหลากหลาย

วิชาท้ังท่ีเปนวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) และวิชาเฉพาะและวิชาชีพตาง ๆ (สำนักวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559) โดยประกอบกับขอมูลเชิงคุณภาพที่นักศึกษาไดสะทอนใหเห็นถึงแนวทางและวิธีการท่ี

อาจารยไดปลูกฝงคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตใหแกนักศึกษาผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาทิ 

ในรายวิชาความเปนสวนดุสิต ไดปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของภาพลักษณมหาวิทยาลัย มีความ

ภาคภูมิใจในความเปนสวนดุสิต โดยเนนการอบรมสั่งสอนเกี ่ยวกับบุคลิกภาพที่ดีที ่นักศึกษาสวนดุสิตควรปฏิบัติ                 

มีจริยธรรมและคุณธรรม สงเสริมในเรื่องความเปนผูนำ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปลูกฝงในเรื่องความเปนไทย และ 
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ในรายวิชาวิชาเฉพาะหรือวิชาชีพในกลุมสาขาที่มุงเนนการดูแลและการใหการบริการ นักศึกษาในกลุมสังกัดเหลานี้

สะทอนวา สามารถนำความรู ที ่ไดไปปรับใชในชีว ิตประจำวันไดเปนอยางดี ซึ ่งทำใหนักศึกษาตระหนักและรัก

มหาวิทยาลัยท่ีตนกำลังศึกษามากย่ิงข้ึน สะทอนถึงคุณภาพของนักศึกษามีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตสอดแทรกอยู

รายวิชา เชน ดานบุคลิกภาพดี ดานความออนนอมถอมตน ดานการดำรงตนอยางมีคุณคา ดานการทำงานดวยความ

ประณีต ดานความเปนผูนำ ดานความเสียสละเอื้ออาทร เปนตน 

 2) ความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำแนกตาม

สังกัด โดยเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำแนก

ตามสังกัด พบวาความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของตัวแปรทั้ง 9 ของนักศึกษาทั้ง 8 สังกัดแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มีคาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตทั้ง 9 ดาน  

สูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

บัณฑิตพยาบาลที่ตองการ ดานบุคลิกภาพ ไดแก หนาตายิ้มแยมแจมใส ทาทางนาศรัทธา แตงกายสะอาด พูดไดอยาง

เหมาะสมถูก กาลเทศะ ซึ ่งเปนบุคลิกภาพของบัณฑิตพยาบาลที่สอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน              

(วิดาพร ทับทิมศรี, เพ็ญวรรณ เขมขัน, วราภรณ วานิช, ปราโมทย ฮึงวัฒนากุล, 2562) ทั้งนี้ดวยลักษณะของวิชาชีพ   

ทำใหพยาบาลเปนผูที่มีบุคลิกภาพดีนาเชื่อถือเปนตัวอยางที่ดีดานสุขภาพ แสดงออกอยางเหมาะสมกับบุคคลและ

กาละเทศะ จึงทำใหสมรรถนะท่ีบัณฑิต ปริญญาตรีแสดงออกนั้นตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต (ศุจิกา ภูมิโคกรักษ, 

อัจฉรา สุคนธสรรพ , อัญญารัตน วองวิริยะพันธุ, ธันยาภรณ เหลี่ยวตระกูล, วัชรี นาคะปา, 2559). ซึ่งพันธกิจท่ีสะทอน

ถึงคุณภาพของนักศึกษาพยาบาลท่ีไดกลาวขางตนนั้นมีคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตสอดแทรกอยูในพันธกิจเหลานั้น 

เชน ดานบุคลิกภาพดี ดานความออนนอมถอมตน ดานการดำรงตนอยางมีคุณคา ดานการทำงานดวยความประณีต 

ดานความเปนผูนำ ดานความเสียสละเอื้ออาทร เปนตน (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560) 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี

ระดับคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด มีหาวิทยาลัยควรเสริมจุดแข็งคุณลักษณะ

ความเปนสวนดุสิตดานความออนนอมถอมตน ดานความเสียสละเอื้ออาทร และดานบุคลิกภาพดี โดยการจัดรูปแบบ

กิจกรรมในการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางกลุมสาขาเพื่อให นักศึกษาเปนท่ียอมรับของในระดับสังกัดและเปน

การสรางตนแบบดานคุณลักษณะที่ดีใหกับสังกัด อื่นๆ แตทั้งนี้คุณลักษณะความเปนสวนดุสิตในดานการมีสวนรวมใน

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ๆ ทั้งนี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควรตระหนักถึงความสำคัญของ

การจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม จัดสถานที่ทำกิจกรรมท่ี

เอื ้ออำนวยคาใชจายในการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสม และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกิจกรรมตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงไดมากที่สุดผานสื่อสังคมออนไลน มีการจัดตารางกิจกรรมที่ไมทับซอนกับ

เวลาเรียนเพื่อลดความเหนื่อยลาจากการเรียน มหาวิทยาลัยควรออกใบรับรองประสบการณการเขารวมกิจกรรม            
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โดยจะตองเปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูหรือการปฏิบัติงานอันจะสงเสริมไปยังคุณลักษณะความเปนสวน

ดุสิตในดานอื่น ๆ เพิ่มสูงขึ้นดวย ซึ่งจะทำใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เต็มเปยมไปดวยคุณลักษณะความ

เปนสวนดุสิตท่ีสะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และมีศักยภาพตรงความตองการของตลาดแรงงาน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป ควรมีการศึกษาคุณลักษณะความเปนสวนดุสิตท่ีอาจมีความแตกตางกันใน

กลุมคณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร และ กลุมวิทยาศาสตร เพื่อเปรียบเทียบความตางของนักศึกษาในแตละกลุมสาขา  
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บทคัดยอ 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2562           

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2) ศึกษา

การบริหารจัดการการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน เพื่อนำผลการวิจัยมาใช

เปนขอมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุงการใหบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ

เปนนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นป ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 7,089 คน และ

การวิจัยเชิงคุณภาพเปนคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน จำนวน 6 คน 

โดยคณะผูวิจัยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผานระบบออนไลน

เว็บไซต http://e-assessment.dusit.ac.th/ และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติบรรยายและขอมูลเชิงคุณภาพ 

ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัย พบวา 1) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ อยู ในระดับมาก           

โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการดานการบริการสถานท่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานงานทะเบียน และ

ดานศูนยอาหาร สวนดานสุขภาพและการกีฬาต่ำกวาดานอื่น ๆ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการใหบริการของ

มหาวิทยาลัยฯ จำแนกตามสังกัด พบวา นักศึกษาศูนยการศึกษานอกที ่ต ั ้ง ลำปาง มีความพึงพอใจตอ 

การใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ มากที่สุด รองลงมา คือ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ตามลำดับ และศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง หัวหินนอยกวาสังกัดอื่น ๆ ทั้งนี้ ดวยนโยบายดานสภาพแวดลอมของ

มหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการจัดการคุณภาพดานสิ่งแวดลอม พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีสวยงาม สะอาดปลอดภัย 

2) การบริหารจัดการการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน พบวา ศูนยการศึกษา

นอกท่ีต้ัง หัวหิน มีการเปดพื้นท่ีและปรับปรุงการใหบริการในดานตาง ๆ และเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารและ

การใหขอมูลเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถนำผลการวิจัยไปปรับปรุงการใหบรกิาร

ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความพึงพอใจของนักศึกษาสุงสุด 
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Abstract 
The Student Satisfaction with Suan Dusit University’s Services in Academic Year 

2019 aim to study 1)  Students' satisfaction toward the services provided by Suan Dusit 
University 2) The service management of Suan Dusit University, Hua Hin campus to use the 
research findings to develop or improve the services provided in the university.                                           
The populations for quantitative research were the 7,089 undergraduates studying during the 
2nd semester of academic year 2019.  The populations for the qualitative research were the 6 
of the executive committee of Suan Dusit university, Hua Hin campus. The researchers used 
the questionnaires and interview as the tool for data collection through online website http:// 
e- assessment. dusit. ac. th/ .  The quantitative data was analyzed by Descriptive Statistic and 
Content Analysis for qualitative data.  

The results found that 1)  the students were satisfied with the services provided by 
Suan Dusit University at the high level.  Students were most satisfied by the service of the 
place, followed by the registration process and the food courts. On the other hand, healthcare 
services and sports fields are lower than others. When comparing students' satisfaction among 
campuses, it was found that students from Lampang campus were most satisfied with the 
service, followed by Trang campus and Suphan Buri campus, respectively.  Trang campus 
and Hua Hin campus are the least satisfied.  The university focuses on the management of the 
quality of the environment and being the beautiful clean and safe university, 2)  On the service 
management of Suan Dusit University, Hua Hin campus, it was found that Hua Hin campus is 
quite open and there is the improvement on the services.  The campus also expanded the 
communication and information channel. The results of this research can be used to improve the 
services provided by Suan Dusit University to be able to satisfy the student in the highest level. 
 
Keywords : Satisfaction, Services, Student 
 

บทนำ 

 ในสถานการณปจจุบันสถาบันการศึกษาไดประสบปญหาจำนวนผูเขารับการศึกษามีจำนวนลดลงอยาง

ตอเนื่อง เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงประกอบกับเด็กในยุคปจจุบันไมเนนการเรียนในมหาวิทยาลัยแตเนนการเรียน

คอรสระยะสั ้นเพื ่อใช ในประกอบอาชีพ และมุ งเน นความสำเร็จในการประกอบอาชีพเปนหลัก จึงทำให

สถาบันการศึกษามีการแขงขันทางการศึกษาคอนขางสูง และจากสถานการณการระบาดของโควิด-19 ท่ีแพรขยาย

ไปท่ัวโลกอยางรวดเร็วนับต้ังแตปลายป พ.ศ. 2562 จนกระท่ังปจจุบัน ไดกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมไทยในหลาย

มิติไมวาจะเปนมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพจิตของประชาชน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาท่ีตองมีการปรับ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน หรือกึ่งออนไลน โดยใหนักศึกษามาเรียนสลับกับการเรียน

ออนไลน มีผลทำใหการเรียนออนไลนมีบทบาทสำคัญมากข้ึนเร่ือย ๆ รวมท้ังระบบอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอความรูกับ

ผูเรียนไดอยางสมบูรณแบบภายใตหนาจอสี่เหลี่ยมเล็กพกพาที่เรียกวา “สมารตโฟน” ตลอดจนสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ ไดตระหนักและต่ืนกลัวกับวิกฤติการขาดแคลนนักศึกษา ในขณะเดียวกัน ในบางสถานการศึกษาหลายสาขา

ไดปดตัวลง (ประชาชาติธุรกิจ, 2562)  

 ดังนั ้น สถาบันอุดมศึกษาตองมีปรับตัวใหเขากับยุคสมัยเพื ่อความอยู รอดในการดำเนินกิจการ                       

ซึ่งองคประกอบการพัฒนาการศึกษาท่ีสำคัญมี 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานการบริหารการศึกษา 2) ดานผูเรียน 3) ดานการ

จัดการเรียนรู 4) ดานการออกแบบสภาพแวดลอมในการเรียนรู 5) ดานการประเมิน (สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี, 2561)            
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ซึ่งสภาพแวดลอมที่ดีจะเอื้ออำนวยตอการเรียนรู ความสะดวก และพัฒนาการทั้งทางสติปญญา สังคม อารมณ 

รางกายจิตใจ และชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (อรพันธุ ประสิทธิรัตน, 2533) และสอดคลองกับ

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวช. และระดับปวส. ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ของพัชสุดา กัลปยาณวุฒิ (2558) ไดพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมของ

วิทยาลัยสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา และจากการศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต ของรุจิรา

พรรณ คงชวย (2557) ก็ไดพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษา เชนเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปไดวาสภาพแวดลอมในการจัดการศึกษาไดสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษา 

 สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการพัฒนานิสิตนักศึกษา สามารถแบงออกเปน 4 ดาน (สุวพร ต้ังสมวรพงษ, 2545) 

ดังนี้ 1) สภาพแวดลอมดานกายภาพ ตองมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการ เชน มีการ

ตกแตงอาคารสถานท่ีและบริเวณโดยรอบใหดูดี ไมวาจะเปนอาคารเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุดท่ีทันสมัยในดานสื่อ

ตาง ๆ มีศักยภาพของการใหบริการ มีความพรอมในการใหนิสิตนักศึกษาเขาไปใช การสรางบรรยากาศใหเอื้อและ

กระตุนใหเกิดการเรียนรู สงเสริมสนับสนุนใหมีการหาความรูเพิ่มเติม สรางนิสัยรักการอานและรักการคนควาจาก

หองสมุด นอกจากนี้ ตองคำนึงถึงการจัดโรงอาหาร หอพัก สถานท่ีพักผอนหยอนใจ และเคร่ืองอำนวยความสะดวกตาง 

ๆ เพราะสิ่งเหลานี ้มีสวนเสริมสรางความเจริญงอกงาม และเกื ้อกูลการเรียนของนิสิตนักศึกษาเปนอยางมาก                  

2) สภาพแวดลอมดานวิชาการ (การเรียนการสอน) ไดแก การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของ

อาจารย รวมท้ังการใชสื่อตาง ๆ ในการสอน ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และการสรางบรรยากาศทางวิชาการ 

3) สภาพแวดลอมดานการบริหาร จะสงผลใหระบบการบริหารมีประสิทธิภาพเกิดความคลองตัวในการดำเนินภารกิจ

ตาง ๆ และควรมีการสื่อสารใหนิสิตนักศึกษาท่ัวไปในสถาบันไดรับทราบ เพราะเปนสิ่งท่ีสำคัญและจำเปนสำหรับนิสิต

นักศึกษามาก และ 4) สภาพแวดลอมดานสังคม กลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอความเปนอยูและการพัฒนาการทางสังคม  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมดานกายภาพท่ีมีผลตอการเรียนและการดำรงชีวิต

ของนักศึกษา อยางเชน 1) ดานงานทะเบียน พบวา ปจจัยดานบุคลิกภาพของเจาหนาท่ีสงผลตอความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ, 2558) 

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผล พบวา การ

ตอนรับดวยอัธยาศัยท่ีดี สุภาพ ย้ิมแยม แจมใส ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด (วรรณวิมล จงจรวยสกุล, 2551) ท้ังนี้ นักศึกษา

รับรูคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนและวัดผล โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการ

บริการ รองลงมา ไดแก ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ (วัลลภ สงวนศักด์ิ, 2554) นอกจากนี้ นักศึกษามี

ความพึงพอใจเกี ่ยวกับเจาหนาที ่ผู ใหบริการของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใน 3 ลำดับแรก คือ 

เจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เจาหนาที่แตงกายสุภาพเรียบรอย และเจาหนาท่ีผูใหบริการมี

ความรูในเรื่องที่ใหบริการเปนอยางดี (การศึกษาของกลุมงานบริหารสำนักงานผูอำนวยการ, 2560) 2) ดานศูนย

อาหาร พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจการใชบริการโรงอาหารดานคุณภาพอาหาร ดานการบริการ และดาน

สภาพแวดลอม ตามลําดับ (วัชระ อักขระ ภัทรา บูรณเนตร และมนัสชนก วภักด์ิเพชร, 2559) และนักศึกษามีความ
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พึงพอใจในการใชบริการโรงอาหาร ดานราคามากที่สุด และดานคุณภาพและการบริการ ดานพอคาแมคาผู

ใหบริการ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานการสงเสริมการตลาด (วันวิสาข อยูเปยม, 2552) 3) แหลงขอมูล

และเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูใชบริการสารสนเทศเพื่อการคนควาและวิจัยมีความพึงพอใจดานผูใหบริการ 

ดานการบริการ ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานครุภัณฑและอุปกรณ 

ตามลำดับ (วารีรัตน จะรา มาลิน เสง่ียมกุล และอุไร การวิจิตร, 2559) เปนตน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก็ไดมีการพัฒนาศักยภาพดานสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องโดยมีการปรับกลยุทธ

ในการบริการโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้ 1) ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทำงาน 2) พื้นท่ีสรางสรรคการเรียนรู

และสิ่งอำนวยความสะดวก 3) สภาพแวดลอม 4) ระบบสนับสนุนผูเรียน เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาการใหบริการ

ของมหาวิทยาลัยใหตอบโจทยของนักศึกษาในแตละดานที่ใหบริการ ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต จึงไดมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยางตอเนื่อง

ตลอดทุก ๆ ปการศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน 

 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 

 จากการศึกษาสภาพแวดลอมดานกายภาพ พบวา สภาพแวดลอมในการจัดการศึกษาสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ซึ่งสภาพแวดลอมดานกายภาพ ไดแก อาคารสถานท่ี หองสมุด โรงอาหาร หอพัก สถานท่ีพักผอนหยอน

ใจ และเครื่องอำนวยความสะดวกตาง ๆ  (สุวพร ตั้งสมวรพงษ, 2545) และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความ

พึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัย พบวา มีตัวแปรที่เก ี ่ยวของกับการใหบริการของมหาวิทยาลัย ไดแก               

การใหบริการดานการบริการสถานท่ี ดานงานทะเบียน ดานขอมูลขาวสารและทุนการศึกษา ดานศูนยอาหาร ดานสุขภาพ

และการกีฬา และดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงสามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการทำการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

จำแนกตามสังกัด 

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีเปนสวนกลาง  

2. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3.  ศูนยการศึกษา 

 - วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 - ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง 

 - ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก 

 - ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ลำปาง 

 - ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 6 ดาน 

1. ดานการบริการสถานท่ี  

2. ดานงานทะเบียน  

3. ดานขอมูลขาวสารและทุนการศึกษา  

4. ดานศูนยอาหาร  

5. ดานสุขภาพและการกีฬา  

6. ดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การวิจัยเชิงปริมาณ ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่กำลังศึกษาชั้นปที่ 1-5        

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 7,089 คน แบงเปน 1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีเปนสวนกลาง จำนวน 4,140 คน 

2) ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 1,522 คน และ 3) ศูนยการศึกษา ไดแก วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 282 คน ศูนย

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน 73 คน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จำนวน 116 คน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 

จำนวน 187 คน และศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน จำนวน 769 คน (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563) 

เนื่องจากภาคเรียนท่ี 1 ไดมีการปรับปรุงระบบ e-assessment ทำใหไมสามารถเก็บขอมูลในภาคการศึกษา

ท่ี 1 ไดบทความวิจัยนี้จึงเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะภาคเรียนท่ี 2 และมีผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 5,281 คน คิดเปน

รอยละ 74.50 และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา

นอกท่ีต้ัง หัวหิน มีจำนวน 6 คน กำหนดกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 คน 

2. เครื่องมือวิจัย คณะผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ตามข้ันตอน ดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาจากเอกสารตาง ๆ           

จากหนังสือ บทความ งานวิจัยตาง ๆ  เพื่อกำหนดตัวแปร ซึ่งสามารถสังเคราะหได 6 ดาน ไดแก 1) ดานการบริการ

สถานท่ี 2) ดานงานทะเบียน 3) ดานขอมูลขาวสารและทุนการศึกษา 4) ดานศูนยอาหาร 5) ดานสุขภาพและการกีฬา 

และ 6) ดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนที่ 2 สรางเครื่องมือที่ใชวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 27 ขอ และแบบสัมภาษณ เปนคำถามปลายเปด จำนวน 12 ขอ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ นำแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฉบับรางใหผู เชี ่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา จำนวน 3 ทาน 

ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการและผูเชี่ยวชาญดานการวิธีวิทยาการวิจัย/การวัดประเมินผล ตรวจสอบ

ประเด็นความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตอง การใชภาษาในการสื่อความหมายไดอยางเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง

วิจัย เพื่อนำขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับแกไขแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาโดยการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (item objective congruence: IOC)        

ผลการตรวจสอบ พบวา คาดัชนี IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00 ซึ่งถือวาขอคำถามมีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใชตอไป 

ข้ันตอนท่ี 4 นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีไมใช

ตัวอยางวิจัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยการวิเคราะหคาความเที่ยงแบบความสอดคลองภายใน 

โดยใชสูตรสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จำนวน 30 คน พบวาแบบสอบถาม

มีคาความเท่ียงเทากับ 0.80 – 0.85 ซึ่งถือวาผานเกณฑสามารถนำไปใชเก็บขอมูลไดจริง 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดทำบันทึกขอความขอเก็บรวบรวมขอมูลไปยังคณะ/วิทยาเขต/ศูนย

การศึกษานอกที่ตั้ง ที่นักศึกษาศึกษาอยูเพื่อขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั ้งนี้ โดยให

นักศึกษาตอบแบบสอบถามผานเว็บไซต http://e-assessment.dusit.ac.th/ กอนเขาดูผลการศึกษาของตนเอง 

ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562  
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4. สถิติในการวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณ ดวยสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจง

ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามนี้มีลักษณะมาตรประมาณคา (Rating Scale)         

5 ระดับ โดยมีเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3.51–4.50          

มีระดับความพึงพอใจมาก 2.51–3.50 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 1.51–2.50 มีระดับความพึงพอใจนอย และ  

1.00–1.50 มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

 

สรุปผลการวิจัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดมีการแบงพื้นท่ีการจัดการเรียนการสอนออกเปน 3 สวนหลัก คือ                 

    1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เปนสวนกลาง 2. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3. ศูนยการศึกษา ไดแก 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง/นครนายก/ลำปาง/หัวหิน ในภาพรวมของนักศึกษาที่มาตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 5,281 คน โดยสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75.29 และศึกษาอยูชั ้นปที ่ 3  

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.20 ซึ่งมีผลการศึกษาอยูระหวาง 3.25 – 3.59 คิดเปนรอยละ 31.94 และเปนนักศึกษา

ท่ีสังกัดอยูศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง โดยนักศึกษาที่สังกัดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มาตอบแบบสอบถาม              

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 99.47 รองลงมา คือ นักศึกษาท่ีสังกัดศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก และศูนยการศึกษา 

นอกท่ีต้ัง ตรัง คิดเปนรอยละ 93.97 และ 91.78 ของนักศึกษาท่ีศึกษาอยูท่ีนั้น ตามลำดับ  

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดสุิตเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูอยู ในระดับมาก (µ = 3.92, σ= 0.93) เมื ่อพิจารณาเปนรายดานการใหบริการของ

มหาวิทยาลัยฯ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการดานการบริการสถานท่ีมากท่ีสุด (µ = 4.06, σ = 0.90) 

รองลงมา คือ การใหบริการดานงานทะเบียน (µ = 3.97, σ = 0.88) และการใหบริการดานศูนยอาหาร                 

(µ = 3.92, σ = 0.92) ตามลำดับ ในขณะท่ี การใหบริการดานสุขภาพและการกีฬามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำกวา

ดานอื่น ๆ (µ= 3.79, σ = 1.02) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

จำแนกตามรายดานการใหบริการ 

ความพึงพอใจในการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

ระดับความพึงพอใจ 

µ σ ระดับ อันดับ 

1. การใหบริการดานการบริการสถานท่ี 4.06 0.90 มาก 1 

2. การใหบริการดานงานทะเบียน 3.97 0.88 มาก 2 

3. การใหบริการดานขอมูลขาวสารและทุนการศึกษา 3.83 0.94 มาก 5 

4. การใหบริการดานศูนยอาหาร 3.92 0.92 มาก 3 

5. การใหบริการดานสุขภาพและการกีฬา 3.79 1.02 มาก 6 

6. การใหบริการดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.91 0.92 มาก 4 

ภาพรวม 3.92 0.93 มาก  
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู จำแนกตามสังกัด พบวา นักศึกษาศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

มหาวิทยาลัยฯ มากท่ีสุด (µ = 4.33, σ = 1.07) รองลงมา คือ ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง (µ = 4.26, σ = 0.87) 

และวิทยาเขตสุพรรณบุรี (µ = 3.95, σ = 0.96) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ

ใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู จำแนกตามสังกัด ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวนกลาง นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ อยูใน

ระดับมาก (µ = 3.91, σ = 0.92) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการบริการสถานท่ีเปนอันดับแรก 

(µ = 4.04, σ = 0.91) รองลงมา คือ การใหบริการดานงานทะเบียน (µ = 3.93, σ = 0.90) และการใหบริการ

ดานศูนยอาหาร (µ= 3.92, σ = 0.92) ตามลำดับ 

2. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ อยูใน

ระดับมาก (µ = 3.87, σ = 0.90) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการบริการสถานท่ีเปนอันดับแรก 

(µ = 4.01, σ = 0.90) รองลงมา คือ การใหบริการดานงานทะเบียน (µ = 3.96, σ = 0.82) และการใหบริการ

ดานสุขภาพและการกีฬา (µ = 3.86, σ = 0.90) ตามลำดับ 

3. วิทยาเขตสุพรรณบุรี นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ อยูในระดับมาก           

(µ = 3.95, σ = 0.96) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานทะเบียน เปนอันดับแรก (µ = 4.12, σ = 0.87) 

รองลงมา คือ การใหบริการดานการบริการสถานท่ี (µ = 4.12, σ = 0.87) และการใหบริการดานขอมูลขาวสาร

และทุนการศึกษา (µ = 3.98, σ = 0.92) ตามลำดับ 

4. ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ อยูในระดับมาก 

(µ = 4.26, σ = 0.87) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการบริการสถานท่ีเปนอันดับแรก          

(µ = 4.49, σ = 0.64) รองลงมา คือ การใหบริการดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (µ = 4.38, σ = 0.83) 

และการใหบริการดานงานทะเบียน (µ = 4.32, σ = 0.66) ตามลำดับ 

5. ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ อยูใน

ระดับมาก (µ = 3.86, σ = 0.89) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานทะเบียนเปนอันดับแรก 

(µ = 4.18, σ = 0.75) รองลงมา คือ การใหบริการดานการบริการสถานที่ (µ = 4.11, σ = 0.82) และการ

ใหบริการดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (µ = 3.90, σ = 0.89) ตามลำดับ 

6. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ อยูใน

ระดับมาก (µ = 4.33, σ = 1.07) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการบริการสถานท่ีเปนอันดับแรก 

(µ = 4.48, σ = 0.89) รองลงมา คือ การใหบริการดานศูนยอาหาร (µ = 4.45, σ = 0.84) และการใหบริการ

ดานงานทะเบียน (µ = 4.44, σ = 0.84) ตามลำดับ 
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7. ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ อยูใน

ระดับมาก (µ = 3.86, σ = 1.01) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการบริการสถานท่ีเปนอันดับแรก 

(µ = 4.03, σ = 0.89) รองลงมา คือ การใหบริการดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (µ = 4.00, σ = 0.90) 

และการใหบริการดานศูนยอาหาร (µ = 3.94, σ = 0.88) ตามลำดับ 

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู พิจารณา

ตามรายดาน จำแนกตามสังกัด 

สังกัด 

ความพึงพอใจการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ (µ, σ) 

อันดับ 
การ

บริการ

สถานที่ 

งาน

ทะเบียน 

ขอมูล

ขาวสารฯ 

ศูนย 

อาหาร 

สุขภาพฯ แหลง 

ขอมูลฯ 

ภาพ 

รวม 

มหาวิทยาลัย 

สวนดุสิตสวนกลาง 

4.04 

(0.91) 

3.93 

(0.90) 

3.79 

(0.95) 

3.92 

(0.92) 

3.88 

(0.91) 

3.89 

(0.91) 

3.91 

(0.92) 
4 

ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
4.01 

(0.90) 

3.96 

(0.82) 

3.79 

(0.90) 

3.84 

(0.90) 

3.86 

(0.90) 

3.80 

(0.95) 

3.87 

(0.90) 
5 

วิทยาเขต

สุพรรณบุรี 

4.12 

(0.87) 

4.12 

(0.80) 

3.98 

(0.92) 

3.81 

(1.07) 

3.83 

(1.03) 

3.93 

(0.96) 

3.95 

(0.96) 
3 

ศูนยฯ ตรัง 
4.49 

(0.64) 

4.32 

(0.66) 

4.15 

(0.77) 

4.32 

(0.67) 

3.79 

(1.06) 

4.38 

(0.83) 

4.26 

(0.87) 
2 

ศูนยฯ นครนายก 
4.11 

(0.82) 

4.18 

(0.75) 

3.90 

(0.89) 

3.75 

(0.99) 

3.51 

(1.00) 

3.81 

(0.80) 

3.86 

(0.89) 
6 

ศูนยฯ ลำปาง 
4.48 

(0.89) 

4.44 

(0.84) 

4.27 

(0.99) 

4.45 

(0.84) 

3.91 

(1.40) 

4.35 

(0.91) 

4.33 

(1.07) 
1 

ศูนยฯ หัวหิน 
4.03 

(0.89) 

3.91 

(0.95) 

3.88 

(0.95) 

3.94 

(0.88) 

3.36 

(1.36) 

4.00 

(0.90) 

3.86 

(1.01) 
7 

ภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 

4.06 

(0.90) 

3.97 

(0.88) 

3.83 

(0.94) 

3.92 

(0.92) 

3.79 

(1.02) 

3.91 

(0.92) 

3.92 

(0.93) 

 

 

 

 

214



วัตถุประสงคขอท ี ่ 2 เพื ่อศึกษาการบริหารจัดการการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนด ุสิต            

ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง หัวหิน 

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณเรียบรอยแลว พบวา นักศึกษาศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  

มีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ นอยที่สุด ดังนั ้น คณะผูวิจัยจึงทำการศึกษาเปรียบเทียบ           

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยเพื ่อสนับสนุนการเรียนรู ตั้งแตปการศึกษา             

2559-2562 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ มีแนวโนมเพิ ่มขึ ้นในทุกป

การศึกษา ยกเวนนักศึกษาศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน ท่ีพบวา ปการศึกษา 2559 นักศึกษามีความพึงพอใจตอ

การใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ สูงเปนอันดับ 2 และในปการศึกษาถัดมา นักศึกษา ไดมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ ลดลง ถึงแมวานักศึกษาจะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ         

เพิ่มมากข้ึนต้ังแตปการศึกษา 2560 เปนตนมาก็ตาม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

ปการศึกษา 2559-2562 จำแนกตามสังกัด 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จำแนกตามสถานที่ต้ัง 
ความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ (µ, σ) 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 

ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 

2562 

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  3.74 

(0.95) 

3.76 

(0.94) 

3.92 

(0.91) 

3.91 

(0.92) 

2. ศูนยวิทยาศาสตรฯ 3.63 

(0.95) 

3.84 

(0.92) 

3.86 

(0.92) 

3.87 

(0.90) 

3. วิทยาเขตสุพรรณบุรี  3.62 

(1.07) 

3.67 

(1.03) 

3.92 

(0.96) 

3.95 

(0.96) 

4. ศูนยฯ ตรัง  3.99 

(0.96) 

3.96 

(0.94) 

4.11 

(0.90) 

4.26 

(0.87) 

5. ศูนยฯ นครนายก  3.68 

(0.99) 

3.76 

(1.00) 

3.99 

(0.92) 

3.86 

(0.89) 

6. ศูนยฯ ลำปาง  3.59 

(1.03) 

3.99 

(1.03) 

3.99 

(1.09) 

4.33 

(1.07) 

7. ศูนยฯ หัวหิน  3.84 

(0.99) 

3.62 

(1.11) 

3.72 

(1.14) 

3.86 

(1.01) 

 ดังนั ้น คณะผู ว ิจ ัยจึงไดทำการศึกษาถึงกระบวนการในการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนา              

การดำเนินงานการใหบริการใน 6 ดาน ของศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โดยการสัมภาษณผูที่สวนเกี่ยวของ         

ในการบริหารงานและผูดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบาย จำนวน 3 คน ไดผลการศึกษาดังนี้ 
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 นักศึกษาศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการบริการสถานท่ีเปนอันดับแรก 

รองลงมา คือ การใหบริการดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใหบริการดานศูนยอาหารตามลำดับ 

และมีความพึงพอใจการใหบริการดานสุขภาพและการกีฬานอยที่สุด เมื่อศึกษาถึงกระบวนการในการดำเนนิงาน

และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานการใหบริการใน 6 ดานของศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน พบวา 

1. ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน มีกระบวนการในการดำเนนิงานเกี่ยวการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1.1 การใหบริการดานการบริการสถานท่ี มีการเปดใชอาคารอเนกประสงคใหมใหเปนพื้นที ่ในการ

รับประทานอาหาร และเปนพื้นท่ีจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

1.2 การใหบริการดานงานทะเบียน มีการดำเนินการเชิงรุก โดยมีการต้ัง Line กลุม ตามหองเรียน เพื่อให

ขอมูลขาวสารดานการลงทะเบียน และรับปรึกษาปญหาดานการลงทะเบียน 

1.3 การใหบริการดานขอมูลขาวสารและทุนการศึกษา มีบริการขอมูลขาวสารและทุนการศึกษา           

ผานชองทาง Line กลุม ตามหองเรียน และมี contact point ท่ีชัดเจน 

1.4 การใหบริการดานศูนยอาหาร มีการเปดใชอาคารอเนกประสงคใหม โดยเปนพื้นท่ีในการรับประทาน

อาหาร และมีการปรับปรุงเร่ืองการจัดพื้นท่ีรานคา การรักษาความสะอาด 

1.5 การใหบริการดานสุขภาพและการกีฬา จัดกิจกรรมดานการวิ่งเพื่อสุขภาพแกนักศึกษา และมีการ          

จัดกิจกรรมเตนแอโรบิกทุกวัน 

1.6 การใหบริการดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแจงขาวสารขอมูลแหลงขอมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานชองทางการสื่อสาร Line กลุม รวมทั้งมีการแนะนำ application เพื่อการเรียน และ

อบรมการใชงาน IT  

2. ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน มีแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

2.1 การใหบริการดานการบริการสถานท่ี การเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรูและการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา รวมท้ัง

ดูแลเร่ืองการรักษาความสะอาด พรอมท้ังตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา และมีความเปน

ระเบียบเรียบรอยในการใชงาน 

2.2 การใหบริการดานงานทะเบียน การใชชองทาง online ไดแก Line กลุม ในการใหขอมูลขาวสารดาน

การลงทะเบียน และรับปรึกษาปญหาดานการลงทะเบียน รวมทั้งมีเจาหนางานทะเบียนคอยตรวจสอบการ

ลงทะเบียนของนักศึกษาในกรณีท่ีพบปญหาลงทะเบียนไมครบจะประสานงานกับนักศึกษาทันที  

2.3 การใหบริการดานขอมูลขาวสารและทุนการศึกษา มีการบริการขอมูลขาวสารและทุนการศึกษา          

ผานชองทาง Line กลุม ตามหองเรียน และมี contact point ท่ีชัดเจน รวมท้ังอาจารยท่ีปรึกษามีการประชุมแจง

ขาวสารทุกสัปดาห 

2.4 การใหบริการดานศูนยอาหาร การเปดใชอาคารอเนกประสงคใหม โดยเปนพื้นที่ในการรับประทาน

อาหาร และมีการปรับปรุงเรื่องการจัดพื้นที่รานคา การรักษาความสะอาด และมีการเปดใชงานรานคาเฟของ

มหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาไดรับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืม และเปนศูนยเรียนรูและทำกิจกรรม 
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2.5 การใหบริการดานสุขภาพและการกีฬา การจัดกิจกรรมดานการว่ิงเพื่อสุขภาพแกนักศึกษา และมีการจัด

กิจกรรมเตนแอโรบิกทุกวัน โดยใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวท่ีบาน ผาน ZOOM application รวมกันท้ังศูนย 

2.6 การใหบริการดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การแจงขาวขอมูลดานแหลงขอมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานชองทางการสื่อสาร Line กลุม รวมทั้งมีการแนะนำ application เพื่อการเรียน และ

อบรมการใชงาน IT online 

 

อภิปรายผล 

ในภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความพึงพอใจในการใหบริการดานการบริการสถานที่มาก

ที ่ส ุดเปนอันดับแรก ทั ้งนี้ เนื ่องจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีนโยบายดานสภาพแวดลอม: Green & Clean 

University, University Design มุงเนนการจัดการคุณภาพดานสิ ่งแวดลอม พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ี

สวยงาม สะอาดปลอดภัย สงเสริมการลดการใชทรัพยากรและพลังงาน มีระบบการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เชน การจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งการออกแบบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในสังคมใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 

(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563) โดยมหาวิทยาลัยไดเนนสถานท่ีท่ีสวยงามตลอดเวลาเพื่อใหเอื้ออำนวยและเหมาะสม

กับทุกชวงวัย และคุณภาพการใหบริการตาง ๆ อยูเสมอ จึงทำใหนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ

วิชิต เทพประสิทธ์ิ, 2549 อางถึงในรุจิราพรรณ คงชวย, 2557) กลาววา การจัดสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับวัย

และระดับของผูเรียน จะเปนสิ่งท่ีสนับสนุนทำใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีอยากเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู

เพิ่มขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของเทศ แกลวกสิกรรม (2544) กลาววา ความสำคัญของสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ อาคารสถานท่ีท่ีมีผลกระทบตอการเรียนการสอนและการจัดสิ่งแวดลอมภายในสถาบันการศึกษา 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู จำแนกตามสังกัด พบวา นักศึกษาศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

มหาวิทยาลัยฯ มากท่ีสุด โดยนักศึกษามีความพึงพอใจการใหบริการดานการบริการสถานท่ีและดานศูนยอาหารมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้ เนื่องมาจากดานการบริการสถานท่ีของศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ลำปาง มีการพัฒนาท่ีดีข้ึนจากเดิม โดยมี

อุปกรณและสถานที่ครบถวน เพียงพอ และใหมขึ้น ทำใหเกิดความนาใชบริการ เชน มีหองเรียนที่เพียงพอ มีการ

แบงสัดสวนของหองไวอยางชัดเจนและทำปรับปรุงใหม ทำใหหองเรียนนาเรียนยิ่งขึ ้น สวนหองคอมพิวเตอรมี

อุปกรณท่ีทันสมัย นั่งสบาย กวาง และสะอาดข้ึน สวนดานศูนยอาหาร มีโรงอาหารกวางขวาง ท่ีนั่งสะอาด อาหารมี

ความสะอาด หลากหลาย รสชาติอรอย และราคาเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับเอกรงค ปนพงษ (2559) ที่ศึกษา

การศึกษาความพึงพอใจ ทัศนคติ และความตองการของนักศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอม ภายในคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจทัศนคติและความตองการตอการจัดการ

สภาพแวดลอมภายในดานการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมา คือ ดานอาคารสถานที่และดานสุขาภบิาล

อนามัยและสิ่งแวดลอม ตามลำดับ และจากการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตอการบริการโรงอาหาร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ของวรางคณา เรียนสุทธ์ิ และลลนา อิลพัฒน (2561) พบวา สาเหตุท่ีนิสิตไมเขาใชบริการ

โรงอาหาร คือ ไมมีความหลากหลายของอาหาร เคร่ืองด่ืม ไมพึงพอใจในรสชาติของอาหาร เคร่ืองด่ืม ไมพึงพอใจใน

217



ความสะอาดของอาหาร เครื่องดื่ม และเห็นวาจำนวนโตะ เกาอี้ไมเพียงพอ ซึ่งจะเห็นวาการใหบริการดานศูนย

อาหารท่ีดีของศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ลำปาง ทำใหมีนักศึกษามาใชบริการมากข้ึน 

นักศึกษาศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ นอยที่สุด           

โดยเรียงลำดับความพึงพอใจตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ 3 อันดับ ท่ีนอยท่ีสุด ดังนี้ การใหบริการดานสุขภาพ

และการกีฬา การใหบริการดานขอมูลขาวสารและทุนการศึกษา และการใหบริการดานงานทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจาก

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ยังไมมีศูนยบริการฟตเนสใหบริการ ดังนั้นทางศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จึงจดั

กิจกรรมดานการวิ่งเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมเตนแอโรบิกทุกวันแกนักศึกษา และมีแนวทางในการพัฒนาโดยให

นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวท่ีบาน ผาน ZOOM application รวมกันท้ังศูนยการศึกษา ซึ่งการมีกิจกรรมทางกาย

เปนประจำอยางเพียงพอและสม่ำเสมอจะมีผลตอสุขภาวะ สามารถลดอุบัติการณของการเจ็บปวยโรค ไมติดตอเร้ือรัง 

เชน ลดอุบัติการณการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ภาวะนำ้หนักเกิน/อวน และมะเร็ง ในทางกลับกัน

มีขอมูลจากองคการอนามัยโลกวา การไมมีกิจกรรมทางกายเพียงพอเปนสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด รอยละ 22-23 

โรคมะเร็งลำไสใหญ รอยละ 16-17 เบาหวาน รอยละ 15 หลอดเลือดสมอง รอยละ 12-13 (ธัญลักษณ หงษโต และยุวดี 

วงคใหญ, 2559: 10) ซึ่งจะเห็นวา การออกกำลังสามารถสรางภูมิคุมกันใหแกรางกาย ทำใหรางกายแข็งแรง ระบบเผา

ผลาญพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อรางกายมีภูมิคุมกันมากขึ้น การเจ็บปวยก็สามารถลดลงไดมากขึ้นเทานั้น  

(พาดาโซพัส, 2563) ถึงแมวา ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน จะไมมีการใหบริการฟตเนส แตทางศูนยฯ ก็ยังสามารถหา

กิจกรรมใหนักศึกษาไดออกกำลังกาย ถึงแมวา อาจไมสามารถใหความพึงพอใจไดเทากับการมีศูนยบริการฟตเนสก็ตาม 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื ่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต             

ปการศึกษา 2562 ไดนำเสนอขอมูลสำคัญท่ีสามารถนำไปสูการกำหนดนโยบายหรือขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ

ใหบริการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการดานขอมูลขาวสารและทุนการศึกษาในภาพรวมนอย

กวาดานอื่น ๆ เปนอับดับ 1 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีสงเสริมชองทางการประชาสัมพันธดานขอมูลขาวสารและ

ทุนการศึกษาใหหลากหลายและมากย่ิงข้ึน และครอบคลุมในทุกหลักสูตร รวมท้ังรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 

1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการดานสุขภาพและการกีฬาในภาพรวม นอยกวาดานอ่ืนๆ 

เปนอับดับ 2 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีการสนับสนุนศูนยบริการฟตเนสในทุกพื้นที่ที่มีการจัดการศึกษาให

นักศึกษาไดมีสถานที่ออกกำลังกายหรือจัดกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกใหนักศึกษาไดไปออกกำลังกายใน

บริเวณพื้นท่ีใกลเคียง 

1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการดานแหลงขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม 

นอยกวาดานอื่น ๆ เปนอับดับ 3 ประกอบกับการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหมีการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนมากข้ึน อุปกรณคอมพิวเตอรจึงมีความจำเปนมากย่ิงข้ึน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมความพรอมดาน

อุปกรณไอทีท่ีทันสมัยและมีสมรรถนะสูงเพื่อใหนักศึกษาสามารถยืมไปใชเรียนท่ีบานไดตลอดเวลา 
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2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน 

พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการของมหาวิทยาลัยฯ เปนลำดับสุดทาย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควร         

มีการศึกษาเชิงลึกนักศึกษาศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงการใหบริการตอไป 
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การจัดการศึกษากับเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 

Educational management and Economy and Thai society 
 

ผูวิจัย   ดร.พิสิษฐ  ยอดวันดี 

 

บทคัดยอ 

กระทรวงศึกษาธิการและผูมีอำนาจท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ตองยอมรับวาการพัฒนามนุษยเปนทุน

ทางสังคมท่ีเปนปจจัยสำคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับสถานการณของสังคม

โลกในปจจุบันนี้มีความผันผวนในทุก ๆ ดาน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ความผันผวนนี้

เกิดขึ้นยอมสงผลทั้งตอการพัฒนาและความถดถอยใหกับสังคมได การศึกษาของชาติจึงจำเปนจะตองตระหนักถึง

การสรางกลไกทางการศึกษาท่ีชัดเจน และสอดคลองกับความผันผวนท่ีเกิดข้ึนยืนอยูไดอยางมั่นคง เกิดความเจริญ

งอกงาม และการปฏิรูปการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม จึงตองคิดแบบเชื่อมโยงจากสวนยอยไปหาองครวมใหญ 

และเปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางของอำนาจการจัดการศึกษา ถึงแมวาการศึกษาไทยจะมีพัฒนาการที่ยาวนานใน

การสรางองคความรูท่ีนำมาพัฒนาชาติก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคน ตองมุงใหผูเรียนได

รูจักประยุกตองคความรูใชไดอยางเหมาะสม ปรับใชใหสอดคลองกับวิถีชีวิตประจำวันหรืออนาคต รัฐตองปรับระบบ

เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปนประชาธิปไตย ประชาชนมสีิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และเปนธรรม  

 

คำสำคัญ : การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

 

Abstract 
The Ministry of Education and authorities relating educational management must 

recognize that human development is social capital which is the most important factors in the 
economic and social development process. In addition, the situation of today's world society 
is fluctuating in all aspects, including economic, social, political and cultural aspects. This 
fluctuation affects both the development and the regression of the society. National 
education, therefore, needs to be aware of the construction of a clear educational mechanism 
and corresponds to the fluctuation steadily, prosperity and educational, economic and social 
reforms. Therefore, thinking in a way that is connected from a subsection to a large holistic 
and change the structural system of educational administration power. Although, Thai 
education has had a long development in the creation of knowledge to develop the nation, the 
changing of economy and the way of life of the people must aim for learners to apply 
knowledge appropriately and also adapted in accordance with daily life or the future. The 
state must adjust the economy and a democratic society for people to have the right and 
liberty, equality and fairness.  

 
Keywords : Education, Economy, Society  
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บทนำ 

กระทรวงศึกษาธิการมีความมุงมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และ

แผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบาย

รัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และ

นโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบาย

และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวม

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน 

ดังนั้น ในการเรงรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม และ

ผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

ปรับร้ือและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร 

เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากร

ทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยท้ังการบริหารงานและ

การจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

ปรับร้ือและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบ

รวมมือและบูรณาการ ที ่สามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาที่ยั ่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำ

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 

เชื่อมั่นและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากย่ิงข้ึน 

ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุง

บริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของ

บุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา

เพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 

ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนน เปนกรอบแนวทางมาใชใน

การวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ขอ ตามท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังนี้ (1) งดดูงานตางประเทศ 1 ป 

ยกเวนกรณีที่มีความจำเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ

และใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที ่มีความซ้ำซอน ใหมี
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คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ กรณี

มีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและดำเนินการแกไขปญหาในระดับ

พื้นที ่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการติดตามฯ ขางตน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่ (Function) 

งานในเชิงย ุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื ้นที ่  (Area) ซ ึ ่งได ดำเน ินการอยู ก อนเมื ่อรัฐบาลหรือ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนด หากมีความ

สอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตองเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกนั

จากอดีตจนถึงปจจุบัน การศึกษาไทยไดมีการพัฒนาหลายดานและเปนศักยภาพดานการศึกษาของไทยในหลายดาน 

ประกอบดวย การพัฒนาในเรื ่องการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในทุกพื้นที่ มีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีสถานศึกษาในสังกัดทุก

ระดับ ทุกประเภท อยางทั ่วถึงกระจายอยูในทุกพื้นที่ทั ่วประเทศ มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเปนการเฉพาะ มีหนวยงานการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับ

จังหวัดในการกำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพื่อสราง

โอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีบุคลากรดานการวิจัยของสถาบันการศึกษา มีความรู

ความเชี่ยวชาญ เขารวมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการผลิตนวัตกรรมท่ีเพิ่มมูลคาสินคาและบริการการศึกษา

ไทยจึงมีโอกาสใหมๆ ดังปรากฏในนโยบายตาง ๆ อาทิ กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป กำหนดใหมีหลักสูตร กิจกรรม

การเรียนการสอนเสริมสรางความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ สรางจิตสำนึกของคนในชาติ การปองกันและแกไข

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีเนนการพัฒนาดานวิทยาศาสตร 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีผานมา สงผลใหประเทศไทย

มีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลำดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญข้ึน มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีความเขมแข็ง

และโดดเดนในหลายสาขา และความรวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความรวมมือกับ

ประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเขมขนและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสดานการคาและการลงทุนของไทย

เพิ่มขึ ้น ในขณะที่โครงสรางพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกดานที่มีความ

ครอบคลุมท่ัวถึง ทำใหรายไดประชาชนสูงข้ึนปญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน  
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อยางไรก็ตาม โครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน จึงทำใหมีความ

ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอก ในขณะท่ีความสามารถในการแขงขันปรับตัวชา เนื่องจากการยกระดับหวง

โซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมยัง

ดำเนินการไดนอย ทำใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำประกอบกับประเทศ

ไทยยังประสบปญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน ที ่สำคัญไดแก คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการ

สาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื ่อมล้ำสูง กอใหเกิดความแตกแยก นอกจากนี้

ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว มีภาวะขยะลนเมืองและการบริหารจัดการน้ำ

ยังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความ

รุนแรงมากข้ึน ทำใหกฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมท่ีเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความ

เขมงวดมากข้ึน ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงปญหาการจัดการภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาด

เอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังลาชา 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม การจัดการศึกษาเปนการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมที่เปนปจจัย

สำคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ประเทศตองจัดการศึกษาใหท่ัวถึง อยางมีประสิทธิภาพ และมี

คุณภาพ ทำใหประชากรสวนใหญมีความรูความสามารถทักษะและเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ จึงจะสามารถแกไข

ปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใหประสบความสำเร็จได 

ดังนั ้น การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จำเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อ

วางรากฐานของประเทศในระยะยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนา

อยางตอเนื่องกัน ไปตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 

สภาพการจัดการศึกษาไทย 

 การศึกษาไทยในปจจุบันมีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาอันเปนไปตามแผนการศึกษา

ของชาติคือ พัฒนาคน พัฒนาครูอาจารย พัฒนาสังคม ในหลากหลายรูปแบบท่ีเนนการมีสวนรวมขององคกรภาครัฐ

และเอกชน เปนการจัดการศึกษาที่เนนดานอาชีวศึกษามากขึ้น การมุงเนนใหมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระดับปริญญาตรีเพือ่เนนการมีงานทำโดนอาศัยปจจัยหลักในองคกรหลักจากภายนอกหลายปจจัยเชน ปจจัยดาน

เทคโนโลยีดานเศรษฐกิจดานระบบราชการดานการเมืองการปกครองดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสงผลใหจัดระบบ

บริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม โดยบูรณาการองคกรหลักของกระทรวงทั้ง 5 องคกรหลัก โดยให

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอำนาจสูงสุด กระจายอำนาจไปสูสวนภูมิภาค โดยแตละภาคจะประกอบไปดวย

กลุมจังหวัด ในแตละจังหวัดมีศึกษาธิการจังหวัดเปนฝายกำกับดูแลหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด เขตพื้นท่ีและ

สถานศึกษาซึ่งเปนการกระจายอำนาจโดยใหมีการกำกับควบคุมดูแลกันอยางเปนระบบมากข้ึน 

 การศึกษาไทยไดมีการพัฒนาหลายดานและเปนศักยภาพดานการศึกษาของไทยในหลายดาน 

ประกอบดวย การพัฒนาในเรื ่องการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในทุกพื้นที่ มีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีสถานศึกษาในสังกัดทุก

ระดับ ทุกประเภท อยางทั ่วถึงกระจายอยูในทุกพื้นที่ทั ่วประเทศ มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเปนการเฉพาะ มีหนวยงานการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับ

จังหวัดในการกำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพื่อสราง

โอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีบุคลากรดานการวิจัยของสถาบันการศึกษา มีความรู

ความเชี่ยวชาญ เขารวมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการผลิตนวัตกรรมท่ีเพิ่มมูลคาสินคาและบริการการศึกษา

ไทยจึงมีโอกาสใหม ๆ ดังปรากฏในนโยบายตาง ๆ อาทิ กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป กำหนดใหมีหลักสูตร กิจกรรม

การเรียนการสอนเสริมสรางความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ สรางจิตสำนึกของคนในชาติ การปองกันและแกไข

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ที่เนนการพัฒนาดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีความกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สงผลใหภาคการศึกษาตองเรง

ผลิตบุคลากรในดานนี้เพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ นโยบายการขับเคลื่อน10 อุตสาหกรรมเปาหมาย นโยบายพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ และนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งจะเปนกลไกใหมในขับเคลื่อนภาค

เศรษฐกิจของประทศ สงผลตอสถาบันการศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัยและ

นวัตกรรมทำใหผูเรียนมีโอกาสในการฝกประสบการณและการประกอบอาชีพ และนโยบายการคาเสรีในเวทีตาง ๆ 

เชน ประชาคมอาเซียน องคการการคาโลก เปดโอกาสใหภาคการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักเรียน 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งโอกาสในการเปน

ศูนยกลางทางการศึกษา (Education Hub) ของภูมิภาค ที ่เปนโอกาสในการพัฒนาการศึกษาไทยนอกจากนี้ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนประโยชนตอการเพิ่มชองทางการใหบริการทางการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชีวิต นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล(Digital Economy) ของประเทศ เปนการสงเสริมสนับสนุนการ

นำเทคโนโลยีมาใชประโยชนเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการภาครัฐเปดโอกาสใหภาคสวนสังคมเขามามีสวนรวมใน

การจัดการศึกษามากขึ้น โดยใชกลไกประชารัฐ และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing 

Society) ผูสูงอายุจำนวนที่มีศักยภาพ มีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถเขามามีสวนรวมในการชวยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในระดับภูมิภาคไดอยางไรก็ตาม การศึกษาไทยยังคงมีจุดออนที่ตองไดรับการพัฒนาในหลายดานเชน ผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในเกือบทุกวิชา โดยเฉพาะในวิชาหลัก คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50 โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของเด็กต่ำกวาเกณฑวิธีการวัดและประเมินผลทั้งหลักสูตร และผูเรียน ยังไมสามารถสะทอนผลลัพธที่เกิดกับ

ผูเรียนในดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยางเปนรูปธรรม ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไมสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคาผูสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปน

กำลังแรงงานท่ีสำคัญ แตสวนใหญจะยังมุงศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ทำใหขาดแคลนกำลังแรงงานระดับฝมือ/กึ่งฝมือ 

ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบางสาขามีทักษะการทำงาน ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานการ

บรรจุครูสอนไมตรงวุฒิ ครูไมครบชั้น และขาดครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนโดยเฉพาะ 
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและประชากรกับผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
การท่ีรัฐบาลไทยเลือกดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเนนการสงออก สงเสริม

การลงทุนของตางชาติและทุนขนาดใหญ เนนการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

มากกวาการกระจายการพัฒนาอยางสมดุลและเปนธรรม ทำใหเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมในเมือง 

เติบโตและมีการจางงานเพิ่มข้ึนในอัตราสูงกวาเศรษฐกิจภาคเกษตรและชนบท และทำใหการกระจายทรัพยสินและ

รายไดระหวางประชาชนกลุมตางๆมีความเหลื่อมล้ำ ต่ำ สูงมากข้ึน  

ประชากรจากภาคเกษตรโดยเฉพาะภาคอีสานท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและยากจนท่ีสุด อพยพไปทำงานในเขต

ปริมณฑล ภาคตะวันออก และจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในภาคใตและภาคอื่น ๆ เพิ่มข้ึน ประชากรเมืองท่ัวท้ัง

ประเทศมีสัดสวนเพิ่มขึ้น ชนบทเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากเกษตรผสมผสานแบบพึ่งตนเองไดไปเปนการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวเพื่อขายเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งเกษตรกรตองหารายไดนอกภาคเกษตรมาซื้อสิ่งของตาง ๆ เพิ่มขึ้น ครอบครัว

ขยายท่ีมีคน 3 รุนอยูรวมกันเปลี่ยนเปนครอบครัวเด่ียวและครอบครัวท่ีแยกกันอยูมากข้ึน เชนพอแมไปทำงานในเมือง 

สงลูกไปใหปู ยาตายายในชนบทเลี ้ยง พอแมหยารางแยกกันอยูเพิ ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการ

เปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตของคนจำนวนมากที่ตองโยกยายไปหางานในภาคบริการและอุตสาหกรรมในเมืองเพิ่มข้ึน         

มีผลกระทบตอโครงสรางประชากรและการเรียนรูของเด็กและเยาวชน รวมท้ังคนวัยทำงาน หลายประการ 
 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมตอเด็กเยาวชนและแรงงาน 
1. ดานอนามัยการเจริญพันธุของประชากร การท่ีอัตราการเกิดหรือการเพิ่มประชากรในหมูคนจนยังคงมี

เกณฑสูงกวากลุมคนชั้นกลางท่ีมีการศึกษา ทำใหสภาวะการดูแลสุขภาพของแมขณะต้ังครรภยังไมดีพอ น้ำหนักแรก

เกิดของเด็กท่ีต่ำกวา 2,500 กรัม (ท่ีถือวาเปนเกณฑมาตรฐาน) ยังมีถึง 11% ของเด็กแรกเกิดท้ังหมด การเลี้ยงลูก

ยังไมมีคุณภาพ เพราะพอแมท่ีมีรายไดนอยตองทำงานมาก ความรูความเอาใจใสในการดูแลลูกนอย เด็กไทยยังขาด

สารอาหารวิตามินและเกลือแรท่ีสำคัญ  

2. การจัดการศึกษายังมีปญหาท้ังดานปริมาณและคุณภาพ  

1) การศึกษาปฐมวัย (0-5 ป) ยังไมสามารถดำเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม พ.ร.บ.  

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่จะจัดใหเด็กในวัยเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางทั ่วถึง เด็กอายุ  

3-5 ปท่ีไมมีโอกาสไดรับการศึกษามีราว 1 ใน 6 ของจำนวนเด็กกวา 9 แสนคน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานบริการรับเลี ้ยงเด็กมีจำนวนเพิ่มขึ ้น แตสวนใหญยังไมผานเกณฑ

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แตอัตราสวนของผูดูแลเด็กเฉลี่ยเทากับ 1:20 สวนใหญเปนไปตามเกณฑ แตยังไมมี

คุณภาพ เพราะผูดูแลเด็กนอกจากจะไมมีความรูในดานพัฒนาการของเด็กท้ังรางกาย สังคม จิตใจและสติปญญาแลว ยัง

มีภาระอยางอื่นดวย เชนเปนแมครัว ทำความสะอาด หรือทำหนาที่ธุรการอีกดวย นอกจากนั้นอุปกรณเครื่องเลนมีไม

เพียงพอและไมปลอดภัย อาหารท่ีนำมาขายหนาศูนยเด็กเล็กไมมีคุณภาพถูกตองตามหลักโภชนาการ เปนตน 

2) การศึกษาข้ันพื้นฐาน เด็กไทยยังไมไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

3) การอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ยังไมสามารถผลิตกำลังคนระดับกลาง-สูง เพื่อรองรับความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ การสรางนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได

อยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนายังมีนอย 
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วัยรุนและเยาวชน นอกจากจะไดรับการศึกษาไมทั่วถึงและมีคุณภาพแตกตางกันมากแลว ยังมี

ปญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถาบันครอบครัวและชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทางตางคนตางมุงหาเงินและการบริโภค

สูงสุดเพิ่มข้ึน ทำใหวัยรุนและเยาวชนขาดความอบอุนและการดูแลกลอมเกลาทางสังคมท่ีดี ๆ ธุรกิจเอกชนแสวงหา

กำไรจากวัยรุนและเยาวชนซึ่งกำลังนิยมการบริโภคมากขึ้น ขณะที่ทั้งโรงเรียนและพอแมไมไดชวยใหวัยรุนและ

เยาวชนไดเรียนรูจักและพัฒนาตัวเองเทาท่ีควร ทำใหพวกเขามีปญหาหลายดาน เชนสูบบุหร่ี ด่ืมเหลา เสพยาเสพ

ติดเพิ่มขึ้น กอความรุนแรงและอาชญากรรมเพิ่มขึ้น มีปญหาเพศสัมพันธเร็วขึ้น เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เพิ่มข้ึน ต้ังครรภและทำแทงเพิ่มข้ึน มีบุตรแตอายุยังนอยและพอแมขาดท้ังความรูและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

3. การมีงานทำและผลิตภาพของแรงงาน 

การวางงานของผูมีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีสัดสวนตอผูวางงานทั้งหมด

สูงข้ึน ซึ่งบงชี้วา การจัดการศึกษายังไมตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

ระบบการศึกษาไมสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดจริงตรงตามความตองการของ

ภาคการผลิต ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผนการพัฒนาประเทศกับการวางแผนผลิตกำลังคน สถานประกอบการ

ไมใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของแรงงานเทาท่ีควร ในขณะเดียวกัน ทัศนคติของแรงงานและสภาพแวดลอม

ในการทำงานท่ีเปนอยูไมสรางแรงจูงใจท่ีจะทำใหแรงงานมุงมั่นท่ีจะยกระดับการพัฒนาทักษะฝมือของตัวเองดวย 
 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและผลกระทบทางสังคม 
 ภาวะเจริญพันธุ ของประชากรไทยโดยรวมลดลง ขนาดของครอบครัวเล็กลง และมีผลตอโครงสราง

ประชากรที่สัดสวนประชากรวัยเด็กในอนาคตมีแนวโนมลดลง สัดสวนของประชากรวัยแรงงานในระยะไมไกลจะ

ใกลเคียงเดิมและตอไปจะคอย ๆ ลดลง ขณะที่วัยผูสูงอายุเกิน 60 ปขึ้นไปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น วัยแรงงานจะตอง

รับภาระในการดูแลประชากรวัยเด็กและผู สูงอายุ ที ่เรียกวาอัตราการพึ่งพิง (Dependency Ratio) เพิ ่มข้ึน 

ประชากรรวมของประเทศจะเร่ิมลดลง 

1) ประชากรวัยเด็ก กลุมอายุ 0-14 ป : มีแนวโนมท่ีจะมีสัดสวนลดลง การท่ีประชากรวัยเด็กลดลง นาจะชวย

รัฐบาลใหใชจายงบประมาณดูแลเด็กใหดีข้ึนได แตบางคร้ังก็มีปญหา เชนการท่ีประชาชนต้ังถ่ินฐานอยูกระจัดกระจาย

ตามหมูบานตาง ๆ ท่ีหางไกลทำใหโรงเรียนในชนบทเปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนลดลง ตนทุนจัดการสูงข้ึน หรือมี

คุณภาพต่ำกวาโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ ท้ังการท่ีคนมีรายไดนอยมีลูกมากกวาคนรายไดสูงและการศึกษาสูง อาจ

ทำใหพอแมผูปกครองดูแลลูกไดไมดีเทาท่ีควร นอกจากรัฐบาลจะตระหนักถึงปญหานี้และหาทางชวยเหลืออยางจริงจัง 

2) ประชากรวัยแรงงาน กลุมอายุ 15-59 ป มีแนวโนมลดลงเล็กนอย ประชากรในวัยทำงานไดรับการศึกษา

แตกตางกัน เพราะการจัดการศึกษาแบบแพคัดออกและสภาพการตอสูเพื่อเอาตัวเองรอดและแกงแยงแขงขันในระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาด ทำใหผูเรียนตองออกกลางคันคือเรียนไมจบมัธยมปลายและอาชีวศึกษาเปนสัดสวนสูง 

และไมไดเรียนรูท่ีจะเปนแรงงานท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหมไดมากนัก แมคนท่ีไดเรียนจบ

มัธยมปลาย/อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งก็มีปญหาดานผลิตภาพของแรงงานคอนขางต่ำ 

3) ประชากรวัยสูงอายุ 60 ปขึ้นไป คนสูงอายุที่การศึกษาต่ำ ไมไดอยูในระบบประกันสังคม และไมมี

ลูกหลานดูแล จะอยูในฐานะยากลำบาก รัฐบาลควรจะตองเตรียมมาตรการตาง ๆ รองรับ เชนการใหการศึกษา

ผูสูงอายุเพื่อชวยใหพวกเขาปรับตัวไดดีขึ้น การสรางหลักประกันทางสังคม สวัสดิการสังคม การจัดบริการตาง ๆ  

ใหสอดคลองกับโครงสรางของประชากรท่ีเปลี่ยนไป 
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ปญหาที่รัฐบาลควรตระหนัก คือคนจนที่มีการศึกษาต่ำมีแนวโนมที่จะแตงงานและมีบุตรมากกวาคนรวย

คนชั้นกลางที่มีการศึกษาสูง ทั้ง ๆ ที่โดยเปรียบเทียบแลวคนกลุมหลังนาจะอยูในสถานะที่จะเลี้ยงดูลูกไดอยางมี

คุณภาพดีกวา บางประเทศถึงกับมีนโยบายสงเสริมใหคนมีการศึกษาสูงแตงงานและมีบุตรเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลไทยก็

นาทำดวยเหมือนกัน นอกจากนี้รัฐบาลควรชวยเหลือพอแมท่ีมีรายไดต่ำใหมีทุนทรัพยและความรูความเอาใจใสท่ีจะ

ดูแลพัฒนาลูกใหเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภจนถึงชวงปฐมวัย ซึ่งเปนโอกาสทองในชีวิตที่สมองเด็กเล็กจะพัฒนาไดเร็ว

ท่ีสุดและมากท่ีสุด 

 

ปญหาความยากจนกับโอกาสในการไดรับการศึกษา 

ประสบการณในหลายประเทศ สะทอน การลงทุนพัฒนาการศึกษาของรัฐถาทำไดทั่วถึงและมีคุณภาพ  

เมื ่อทำไปไดระยะหนึ่งจะชวยแกปญหาคนจนและลดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงไดในระดับหนึ่ง แตการบริหารจัด

การศึกษาในประเทศไทยไมไดใหบริการคนจนไดอยางเสมอภาค คือถึงคนยากจนสวนหนึ่งไดเรียนชั้นประถมหรือ

มัธยมตนบาง ก็มักจะไดเรียนในสถานศึกษาในชนบทหรือชุมชนแออัดท่ีมีคุณภาพต่ำกวาสถานศึกษาสำหรับคนรวย

คนชั้นกลาง การบริหารจัดการศึกษาไทยจึงไมไดชวยแกปญหาความยากจนและการกระจายรายไดใหเปนธรรมข้ึน  

งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันไปในทางเดียวกันวา ประเทศที่จัดการศึกษาอยางทั ่วถึงเสมอภาคและดำเนิน

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มุงกระจายรายไดใหเปนธรรม สามารถพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมไดประสบความสำเร็จมากกวาประเทศท่ีไมไดทำสิ่งเหลานี้ 

รายงานสภาวะความยากจนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

แมจะเนนเร่ืองเศรษฐกิจและใหคำนิยาม “คนจน” ตามแนวทางของธนาคารโลกวา หมายถึงคนท่ีมีรายไดต่ำกวาเสน

ความยากจนหรือตนทุน/คาใชจายปจเจกบุคคลในการไดมาซึ ่งอาหารและสินคาบริการพื้นฐานจำเปนในการ

ดำรงชีวิต คนจนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดนอยกวาคนท่ีไมจน และการท่ีประเทศไทยมีนักเรียนออกกลางคัน/

เรียนไมจบชั้นมัธยมปลายเปนสัดสวนสูงนั้นเปนเพราะรัฐบาลไมไดมุงแกปญหาเพื่อชวยคนจนเปนการเฉพาะ แตใช

วิธีลงทุนจัดการศึกษาแบบใหบริการคนท้ังประเทศเหมือน ๆ กัน เชนโรงเรียนของภาครัฐไมเก็บคาเลาเรียนหรือเก็บ

ต่ำในระดับประถม มัธยม/อาชีวศึกษา นโยบายสนับสนุนคาใชจายใหนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพิ่มมา

จากคาเลาเรียนอีก 4 รายการ (เชนเสื้อผา หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน การสนับสนุนการสอนของโรงเรียน)  

คาใชจายดานการเดินทาง กินอยูของนักเรียนท่ีไปโรงเรียนท่ีอยูเมืองใหญหรือตัวอำเภอนั้น เปนภาระหนัก

มากสำหรับคนจน คนจนจึงมักสงลูกไดเรียนแคชั้นประถมในโรงเรียนในเขตคนจน ซึ่งมีคุณภาพต่ำกวาโรงเรียน

สำหรับคนไมจน และลูกคนจนมักจะออกกลางคันไมไดเรียนถึงชั้นมัธยมหรือเรียนไมจบชั้นมัธยมปลาย ดวยเหตุผล

หลายประการ ท้ังความยากจน สภาพแวดลอมท่ีไมเอื้ออำนวยในการท่ีจะเรียนใหไดดีพอจะแขงขันไปเรียนชั้นสูงได 

และคาเสียโอกาสในการท่ีจะออกไปทำงานหารายไดเลี้ยงตัวเองหรือจุนเจือครอบครัวได 

การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพแรงงานเปนเรื่องที ่เชื่อมโยงกันอยางใกลชิด จนในหลายประเทศจะ

บริหารจัดการโดยกระทรวงเดียว คือกระทรวงศึกษาและพัฒนาการทรัพยากรมนุษยหรือชื่อคลาย ๆ กันทำนองนี้ 

ในประเทศไทยนอกจากจะแยกเปน 2 กระทรวงแลวยังตางคนตางคนตางทำงานแบบแยกสวนกัน โดยตางฝายมี

ความเขาใจเร่ืองของของอีกฝายหนึ่งนอย และมีการประสานงานกันนอย 
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คำอธิบายสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาคุณภาพแรงงานต่ำของบทความท่ียกมา มักใชวิธีการมองเฉพาะ

ปรากฏการณแบบแยกสวนวาอะไรทำใหเกิดอะไร และควรจะแกไขปญหาทีละสวนอยางไร โดยเปนการเนนการ

แกไขทางเทคนิค เชนฝกอบรมใหแรงงานมีความรูทักษะดานภาษาอังกฤษและ IT มากข้ึน ใชเคร่ืองจักร เทคโนโลยี

มาชวยมากข้ึน ซึ่งอาจจะแกไขปญหาไดบางระดับ แตถาจะแกไขปญหาแรงงานคุณภาพต่ำใหไดผลจริง ๆ ท้ังระบบ 

ตองรูจักวิธีวิเคราะหวาปญหาเหลานี้มาจากระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมอยางเชื่อมโยง

เปนระบบองครวม เชนการท่ีแรงงานไทยมีคุณภาพโดยเฉลี่ยต่ำนั้น เพราะคนสวนใหญเปนคนท่ีถูกระบบเศรษฐกิจ

การเมืองทำใหจนลง ไดรับการศึกษานอยและหรือเปนการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำ และที่เปนเชนนี้ เพราะโครงสราง

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาดทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงคนมีอำนาจ/ความมั่งคั่งมาก เอาเปรียบคนไรอำนาจ/

คนจนในทุกเร่ือง รวมท้ังเร่ืองโอกาสในการไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพทัดเทียมกัน 

คำกลาวท่ีวา “การที่เรายังขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพในระดับตาง ๆ เพราะรัฐบาลไมไดวางแผนการ

ลงทุนเรื่องการศึกษา โดยคำนึงถึงความตองการของตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และเพราะการบริหารจัด

การศึกษาไมมีประสิทธิภาพไมมีคุณภาพเพียงพอ” เปนคำอธิบายในเชิงเปรียบเทียบการลงทุนเร่ืองการศึกษากับการ

ลงทุนเร่ืองอื่น ๆ และเปรียบเทียบการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศอื่น ซึ่งเปนขอเท็จจริง แต

สภาพปญหาดังกลาวไมใชเปนปญหาดานการลงทุนและเทคนิคการจัดการเทานั้น สิ่งท่ีซอนอยูลึกกวานั้นคือ ปญหา

จากตัวระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบผูกขาดอำนาจโดยคนกลุมนอยที่มีอิทธิพลเปนตัวกำหนด/ตอกย้ำใหการจัด

การศึกษาของไทยเปนไปในแนวจารีตนิยม สอนใหทองจำ สอนใหเคารพยำเกรงอำนาจ ประเพณี ระบบอาวุโส 

ระบบอุปถัมภ และการถายทอดความรู ทางเทคนิคเทาที ่จำเปนที่พอจะคัดเลือกคนสวนนอยไปเรียนทักษะ

ระดับกลางและระดับสูงพอท่ีจะทำงานรับใชระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยมผูกขาดท่ีเปนบริวารได 

การจัดการศึกษาในประเทศไทยไมไดสนใจที ่จะจัดการการสอนการเรียนใหคนไทยคิด วิเคราะห 

สังเคราะหเปน อยางเปนตัวของตัวเอง ไมไดสอนเรื ่องสิทธิพลเมืองและแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยท่ี

สนับสนุนใหประชาชนสวนใหญเขาใจและตระหนักในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ซึ่งเปนเรื่องสำคัญ

สำหรับการพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพ จะเห็นไดวาท้ังครูอาจารย ปญญาชน คนท่ีเรียนจบอุดมศึกษาท่ีทำงานใน

ระบบราชการและธุรกิจเอกชนสวนใหญถูกปลูกฝงแนวคิดจารีตนิยมและเสรีนิยมแบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา 

พวกเขาถูกกลอมเกลาใหเปนคนชั้นกลางท่ีตองการเลียนแบบชนชั้นสูง ผูคิดอะไรสั้น ๆ เพื่อรักษาฐานะผลประโยชน

ของกลุมทางสังคมของตัวเอง มากกวาจะมีจิตสำนึกคิดการณไกลที่จะปฏิรูปเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมือง

เพื่อประโยชนคนสวนใหญอยางเปนธรรม  

ระบบเศรษฐกิจการเมืองและการศึกษาของไทยไดรับการยอมรับจากปญญาชนผูมีการศึกษาสมัยใหมให

พัฒนาเปนระบบที่เปนเสรีนิยมไดในระดับหนึ่ง คือในระดับที่ชนชั ้นสูงและชนชั้นกลางยังคงมีอำนาจและได

ประโยชนแบบลดหลั่นกันลงมาเปนชั้น ๆ การที่รัฐบาลไทยลงทุนเรื่องการศึกษามากพอสมควรสวนหนึ่งเพราะ

ตองการแรงงานระดับตาง ๆ มาชวยพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม สวนหนึ่งก็คือ เพื่อสรางความชอบ

ธรรมทางการเมืองใหกับชนชั้นนำ/รัฐบาลวาไดจัดการศึกษาใหกับคนทั่วทั้งประเทศเปนการใหโอกาสประชาชน

ไดรับการศึกษาอยางเปนประชาธิปไตยแลว การท่ีคนสวนหนึ่งท่ีเรียนไมไดสูง หรือถึงเรียนไดจนจบมหาวิทยาลัยแต

หางานดี ๆ ทำไมได ไมประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น เปนเรื ่องความไมสามารถเฉพาะตัวบุคคล ไมใชความ
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รับผิดชอบของรัฐบาลทั้ง ๆ ที่ความจริงแลวการจัดการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเอื้อประโยชนใหกบัคน

รวยคนชั้นกลางแบบนี้ไมสามารถจะชวยใหคนจนสวนใหญใหเลื่อนฐานะทางชนชั้น หรือแกไขปญหาความยากจนได

อยางแทจริง การวิจัยในประเทศทุนนิยมหลายประเทศยืนยันความจริงขอนี้ ซึ่งตรงขามกับการโฆษณาของชนชั้นนำ/

รัฐบาลท่ีอางวาการศึกษาคือเคร่ืองมือในการแกไขปญหาความยากจน 

 

บทสรุป 

สถานการณของสังคมโลกในปจจุบันมีความออนไหวเปนอยางมากท้ังทางดานเศรษฐกิจ และสังคม สาเหตุ

ที่สำคัญในขณะนี้คือ การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบไม

สามารถติดตอคาขายไดอยางเชนที ่ผานมา รายไดจากการทองเที ่ยวก็ไดรับผลกระทบเชนกัน รวมทั้งการจัด

การศึกษาของไทยท่ีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็ตองหยุดเรียนเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายใหจัดการเรียนการสอนทางออนไลน และผลที่ไดรับคือนักเรียนไม

สามารถเรียนรูไดอยางเต็มที่ทั้งเครื่องมือสื่อสารและความพรอมของครู อาจารย และตัวของผูเรียนเองไมสามารถ

ปรับตัวได ขาดเทคโนโลยี รัฐเองก็ไมสามารถอุดหนุนงบประมาณไดอยางเต็มท่ี ซ้ำยังตองกูเงินมาเยียวยาสังคมผูท่ี

ไดรับผลกระทบ รายไดของครัวเรือนก็ลดลง ประชาชนตองออกจากงานเนื่องจากโรงงาน รานคา ผูประกอบกิจการ

ปดกิจการ และการจางงานภาคเกษตรกรรมก็ลดลง 

ดังนั้น รัฐตองเฝาระวังและมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ใหอยูในวงจำกัด เปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถเฉพาะดานเขามามีสวนรวมในการแกปญหาท้ังระดับประเทศ

และระดับทองถ่ินในสังคมท่ีเปนประชาธิปไตย ทุกภาคสวนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความความคิดเห็น รับฟงนำ

ความเห็นไปวิเคราะหและปฏิบัติใหเปนรูปธรรม สนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนทางออนไลนใหเพียงพอ

และมีคุณภาพ ลดและปองกันผูเรียนออกกลางคัน อุดหนุนภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนรากฐานของ

ประเทศ รัฐตองตระหนักในเร่ืองการดูแลสุขภาพและมีหลักประกันรายไดยามวิกฤตของประชาชน เปนตน 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

และ 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีสงผลตออัตราการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชากร

ท่ีใชในการวิจัย คือ บัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 296 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในระบบออนไลน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ

พื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ การวิเคราะห Log-linear model รวมกับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีงานทำแลวจำนวน 160 คน 

คิดเปนรอยละ 55.36 โดยสาขาวิชาที่บัณฑิตมีงานทำมากที่สุด ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอก

ที่ตั้งลำปาง คิดเปนรอยละ 72.00 ต่ำที่สุดคือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี คิดเปนรอยละ 49.09 

บัณฑิตสวนใหญทำงานในกลุมอาชีพขาราชการ/เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.13 และ

บัณฑิตสวนใหญไดงานที่ตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา คุณลักษณะสำคัญที่สงผลตออัตราการมีงานทำของบัณฑิต 

ไดแก การเปนบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังลำปาง การมีทักษะดานภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอร นอกจากนี้บัณฑิตมีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร และ          

การฝกปฏิบัติงานจริง เนื่องจากความรูเหลานี้จะเอื ้อประโยชนตอการประกอบอาชีพของบัณฑิตมากยิ่งขึ้น ผลของ

การศึกษาจะนำไปสูการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมท้ังกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพตอไป 

 

คำสำคัญ : ภาวะการมีงานทำ, คณะครุศาสตร, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

Abstract 
 This research aims to 1) Study the employment status of Faculty of Education, Suan Dusit 
University’s Graduates. 2) Study the factors that affect the employment rate of graduates. The 
population for the study are 296 Bachelor’s degree graduates of academic year 2019 from Faculty 
of Education, Suan Dusit University. The research tools are online questionnaire. The data 
analysis was done by descriptive statistics including Frequency, percentage, Log-linear model 
and qualitative data analysis.  
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 The results show that there are 160 employed graduates or 55.36 in percentage. Early 
childhood education in Lampang Center has the most employed graduates (72.00%) and the 
lowest is Early childhood education in Suphanburi Campus (49.09%). Most of the graduates are 
working as employees in civil servants/officials in government agencies (93.13%). And most of 
them have the job that relate to their field. The factors that help graduates got hired are studying 
in Early childhood education in Lampang Center, English and computer skills. Graduates 
comment that the university need to add more English subject, Computer subject and profession 
training because it would help graduates in working life. The results of the study will lead to the 
development of the curriculum. teaching management as well as activities to develop graduates 
to be of higher quality.  
 
Keywords : Employment status, Faculty of Education, Suan Dusit University 
 

บทนำ  

 การผลิตบัณฑิตเปนภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู

ทางวิชาการและวิชาชีพตามศาสตรและสาขาวิชา รวมทั้งพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตร         

ไดกำหนดไว ซึ่งมหาวิทยาลัยแตละแหงไดพยายามพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในแตละ

สาขาวิชาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานเพื่อใหบัณฑิตของตนเองมีงานทำและแกปญหาการตกงานของบัณฑิต 

นอกจากนี้ รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ยังเปนตัวบงชี้สำคัญท่ีเกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีแสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตในการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาดวย 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตเพื ่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

โดยเฉพาะบัณฑิตในสาขาอัตลักษณท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งคณะครุศาสตรเองถือเปน 1 ในอัตลักษณสำคัญ

ของมหาวิทยาลัยที่เนนการพัฒนาทางดานการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาแบบพหุวิทยาการ 

ตามแนวคิด SDU Direction SMALL but SMART (มหาวิทยาลันสวนดุส ิต, 2563) ดังนั ้น คณะครุศาสตรและ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงเนนกระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตรใหมีความสามารถ ตอบสนองตอความ

ตองการและการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความพรอมใน

การเขาสูตลาดแรงงาน และเพิ่มอัตราการไดงานทำของบัณฑิต 

 อยางไรก็ตาม จากผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในเดือน

มกราคม – มีนาคม 2564 ผูท่ีอยูในกำลังแรงงาน มีจำนวน 38.75 ลานคน ประกอบดวย ผูมีงานทำ 37.58 ลานคน และ

ผูวางงาน 7.59 แสนคน ซึ่งเพื่อข้ึนเกือบ 2 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณภาวะการทำงานของประชาชนชวงเวลา

เดียวกันในป 2563 โดยในปที่ผานมา มีผูวางงานเพียง 3.95 แสนคน จากผูอยูในกำลังแรงงานรวม 38.19 ลานคน 

(สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2564) จากขอมูลสถิติการวางงานที่เพิ่มขึ้นนี้ สวนหนึ่งนาจะเปนผลกระทบจากสถานการณ             

โควิด-19 ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานท่ีไดประเมินผลกระทบจากสถานการณ        

โควิด-19 ท่ีอาจสงผลกระทบตอบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาวา ในชวงป 2563 – 2564 สถานการณโควิด-19 ทำใหหลาย
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ภาคสวนกังวลกับสถานการณวางงานในประเทศไทย โดยเฉพาะการวางงานของบัณฑิตจบใหมป 2564 ประมาณ               

5 แสนคน เนื่องจากอัตราการจางงานในประเทศนอยลง จำนวนนายจางก็มีปริมาณลดลง มีการลดขนาดองคกร สถาน

ประกอบการหลายแหงก็เปลี่ยนการจางงานแบบเต็มเวลาเปนพารตไทม (part-time) ถือวาเปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก 

ทำใหตลาดแรงงานไมพอกับจำนวนแรงงานใหมท่ีจะเขามา จึงอาจทำใหบัณฑิตท่ีกำลังจะกาวเขาสูตลาดแรงงานตกอยู

ในภาวะการวางงานถาวร (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

และคุณลักษณะท่ีสงผลใหบัณฑิตของคณะครุศาสตรมีอัตราการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและ

สงเสริมใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีอัตราการมีงานทำเพิ่มสูงขึ้น และนำขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีความพรอมในการกาวเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีสงผลตออัตราการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

การวิจัยเรื่องภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยประจำสถาบันของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปงบประมาณ 2564 โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 เนื ่องจากตามขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ไดใหความหมาย

เกี่ยวกับเร่ืองการเก็บขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไววา “จะตองเปนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา และไดงานทำภายใน

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป” จากขอจำกัดดานชวงเวลาดังกลาว จึงทำใหจำเปนตองเก็บขอมูลกับบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาใน

ปการศึกษา 2562 

 การวิจัยในครั้งนี้ทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูลของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในคณะครุศาสตรเทานั้น 

เนื่องจากคณะครุศาสตรเปนหนึ่งในสาขาอัตลักษณท้ัง 4 ดานท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใช

เปนตนแบบในการนำขอมูล ความรู  หรือกระบวนการที่ไดจากการศึกษาไปพัฒนาและปรับใชกับสาขาอื ่น ๆ               

ท่ีมหาวิทยาลัยเปดทำการสอนตอไป 

 การศึกษาคุณลักษณะที่อาจสงผลตอภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตรจะดำเนินการศึกษาตัวแปร            

ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สาขาวิชา สังกัด/ศูนยการศึกษา และทักษะที่จำเปนในการทำงานของบัณฑิต โดยมีกรอบ

แนวความคิดในการวิจยัดังภาพท่ี 1  

 

 

 

234



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบงการ

นำเสนอการดำเนินการวิจัยออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก สวนท่ี 1 การศึกษาขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และสวนท่ี 2 

การศึกษาคุณลักษณะท่ีสงผลตออัตราการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีรายละเอียด

วิธีการวิจัยดังนี้  

 การรายงานผลขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนการวิจัย          

เชิงสำรวจ (survey research) เพื่อศึกษาสถานะและขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คุณลักษณะที่สงผลตออัตรา

การมีงานทำของบัณฑิต และศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอภาพรวมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยเพื่อนำขอมูลท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหตรงกับ

ความตองการของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตตอไป มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 

ประชากร 

 บัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปการศึกษา 2562 

จำนวน 296 คน 

 

 

 

คุณลักษณะที่สงผลตออัตราการมีงานทำของบัณฑิต 

• สาขาวิชา/ศูนยการศึกษา 

- การศึกษาปฐมวัย กรุงเทพมหานครฯ 

- การศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

- การศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ต้ังนครนายก 

- การศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ต้ังลำปาง 

- การประถมศึกษา 

• ทักษะท่ีจำเปนในการทำงาน 

- ภาษาอังกฤษ 

- คอมพิวเตอร 

- ทักษะการปฏิบัติ 

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ฉบับมาตรฐาน) 

ท่ีพัฒนาข้ึนตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยจัดทำใหอยูในรูปแบบออนไลนเพื่อความ

สะดวกและรวดเร็วในการตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอนหลัก ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ซึ่งแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของการ

เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว และเปนขอคำถามปลายเปด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่พัฒนาขึ้นผานชองทาง

ออนไลน (เว็บไซตของมหาวิทยาลัย) ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยประสานขอความรวมมือกับอาจารยผูสอนประจำ

หลักสูตร และประธานหลักสูตรในการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามตรวจสอบสถานะการกรอกขอมูลของ

บัณฑิตในหลักสูตรท่ีตนเองรับผิดชอบผานระบบติดตามขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตท่ีพัฒนาข้ึน (ระบบ Suan Dusit 

Back Office) ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางวันที่ 1 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2564 ไดรับการตอบกลับมา

ท้ังสิ้นจำนวน 289 คน คิดเปนรอยละ 94.64 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี รอยละ รวมกับการวิเคราะหเพื่อรายงาน

ขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตรในภาพรวม การวิเคราะห Log-linear model เพื่อศึกษาคุณลักษณะ

ที่สงผลตออัตราการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา         

เพื่อรายงานความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเพื ่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย ทำใหทราบขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

คุณลักษณะที่สงผลตออัตราการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร และแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมใหบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยมีอัตราการมีงานทำเพิ่มสูงข้ึน โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ดานภาวะการมีงานทำ 

ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวา บัณฑิตท่ี

ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 289 คน คิดเปนรอยละ 97.64 เมื่อพิจารณาขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

พบวา บัณฑิตคณะครุศาสตรมีงานทำ จำนวน 160 คิดเปน รอยละ 55.36 สำหรับสาขาวิชาที่ไดงานทำสูงที่สุดไปนอยสุด 

คือ สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลำปาง รอยละ 72.00 รองลงมาคือ สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยา

เขตสุพรรณบุรี รอยละ 67.86 สาขาการศึกษาปฐมวัย กรุงเทพมหานครฯ รอยละ 51.47 สาขาการประถมศึกษา 49.41 

และสาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก รอยละ 49.09 ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร 

สาขาวิชา 

สถานภาพการทำงาน 

รวม ทำงานแลว ยังไมไดทำงาน 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

การศึกษาปฐมวัย กรุงเทพมหานครฯ 35 51.47 33 48.53 68 

การศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี 38 67.86 18 32.14 56 

การศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง

นครนายก 

27 49.09 28 50.91 55 

การศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังลำปาง 18 72.00 7 28.00 25 

การประถมศึกษา 42 49.41 43 50.89 85 

รวม 160 55.36 129 44.64 289 

ดานประเภทของงานที่ทำ 

ดานประเภทของงานที่ทำ พบวา บัณฑิตสวนใหญทำงานเปนขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ รอยละ 

93.13 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน รอยละ 5.00 ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ รอยละ 1.25 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 0.62 เมื่อจำแนกตามสาขาวิชาของบัณฑิต พบวา บัณฑิตในทุกสาขาวิชาสวนใหญ

ประกอบอาชีพขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ โดยสวนใหญประกอบบอาชีพครูในสถานศึกษา หรือเกี่ยวของกับ

งานดานการศึกษา ซึ่งตรงกับคณะและสาขาท่ีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา 
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลประเภทของงานที่บัณฑิตทำ จำแนกตามสาขาวิชา/ศูนยการศึกษา 

สาขาวิชา 

ประเภทของงาน 

รวม 

ขาราชการ/

เจาหนาท่ี

หนวยงานของรัฐ 

พนักงานบริษัท/

องคกรธุรกิจ

เอกชน 

รัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจอิสระ/

เจาของกิจการ 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

การศึกษาปฐมวัย 

กรุงเทพมหานคร 

33 94.28 1 2.86 - - 1 2.86 35 

การศึกษาปฐมวัย 

สุพรรณบุรี 

35 92.11 1 2.63 1 2.63 1 2.63 38 

การศึกษาปฐมวัย 

นครนายก 

24 88.89 3 11.11 - - - - 27 

การศึกษาปฐมวัย 

ลำปาง 

17 94.44 1 5.56 - - - - 18 

การ

ประถมศึกษา 

40 95.24 2 4.76 - - - - 42 

รวม 149 93.13 8 5.00 1 0.62 2 1.25 160 

 

ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนของบัณฑิต พบวา บัณฑิตคณะครุศาสตรมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 12,885.90 บาท  

เมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชา/ศูนยการศึกษา พบวา บัณฑิตสาขาวิชาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุด คือ 

บัณฑิตในสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยมีรายไดตอเดือนเฉลี่ยเทากับ 15,275.50 บาท รองลงมาคือ สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย กรุงเทพมหานคร มีรายไดเฉลี ่ยตอเดือนเทากับ 14,887.88 บาท สาขาวิชาการปฐมศึกษา ศูนย

การศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 12,380.77 บาท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้งลำปาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 11,722.17 บาท และสาขาวิชาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยที่สุด คือ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 10,163.18 บาท ตามลำดับ 
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ดานระยะเวลาในการไดงานทำ 

ในดานระยะเวลาในการไดงานทำ พบวา บัณฑิตสวนใหญไดงานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา รอยละ 43.38 

รองลงมาคือ ไดงานทำทันท่ีภายหลังระยะเวลา 1 – 2 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา รอยละ 28.75 และ ไดงานทำภายใน

ระยะเวลา 3 – 6 เดือน รอยละ 25.00 และไดงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแลวมากกวา 6 เดือน 8.12 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา/ศูนยการศึกษา พบวา บัณฑิตไดงานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษามากที่สุด คือ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลำปาง รอยละ 61.11 รองลงมาคือ สาขาวิชาการประถมศึกษา     

รอยละ 42.86 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กรุงเทพมหานครฯ รอยละ 40.00 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษา

นอกท่ีต้ังนครนายก รอยละ 37.04 และการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี รอยละ 21.05 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลระยะเวลาในการไดงานทำของบัณฑิต จำแนกตามสาขาวิชาและศูนยการศึกษา 

สาขาวิชา 

ระยะเวลาในการไดงานทำ 

รวม 
ไดงานทำทันที 1 - 2 เดือน 3 – 6 เดือน มากกวา 6 เดือน 

ข้ึนไป 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

การศึกษาปฐมวัย 

กรุงเทพมหานคร 

14 40.00 10 28.58 9 25.71 2 5.71 35 

การศึกษาปฐมวัย 

สุพรรณบุรี 

8 21.05 13 34.21 10 26.32 7 18.42 38 

การศึกษาปฐมวัย 

นครนายก 

10 37.04 11 40.74 4 14.81 2 7.41 27 

การศึกษาปฐมวัย 

ลำปาง 

11 61.11 2 11.11 5 27.78 - - 18 

การ

ประถมศึกษา 

18 42.86 10 23.81 12 28.57 2 4.76 42 

รวม 71 44.38 46 28.75 40 25.00 13 8.12 160 

 

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะที่เก่ียวของกับอัตราการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับคุณลักษณะที่เกี่ยวของหรือสงผลตออัตราการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุ

ศาสตรมหาวิทยาลัย สวนดุสิตพบวา มีคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของกับอัตราการมีงานทำของบัณฑิต ประกอบดวย ปจจัยดาน

สาขาวิชา/ศูนยการศึกษา และทักษะอื่น ๆ ที ่จำเปนสำหรับการทำงาน เนื ่องจากคุณลักษณะทั้งสองประการเปน

คุณลักษณะท่ีสามารถจัดกระทำ พัฒนา และสงเสริมใหมีความพรอมและเหมาะสมมากข้ึนไดเพื่อเพิ่มอัตราการมีงานทำ

ของบัณฑิต มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 สาขาวิชา/ศูนยการศึกษาของคณะครุศาสตร แบงออกไดเปน 5 รูปแบบ ประกอบดวย 1) สาขาการศึกษา

ปฐมวัย กรุงเทพมหานคร 2) การศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี 3) การศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานอกที่ ต้ัง

นครนายก 4) การศึกษาปฐมวัย ศูนยการศึกษานกท่ีต้ังลำปาง และ 5) การประถมศึกษา 

 ทักษะที่จำเปนสำหรับการทำงานในการศึกษาครั้งนี ้ ประกอบดวย 3 ทักษะสำคัญหลัก ไดแก ทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร และทักษะการปฏิบัติงาน ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลจำนวนบัณฑิตคณะครุศาสตร จำแนกตามสถานภาพการทำงานของบัณฑิต สาขาวิชา/           

ศูนยการศึกษาและทักษะที่จำเปนในการทำงาน (คน) 

สาขาวิชา/ศูนยการศึกษา ทักษะ สถานภาพการทำงาน รวม 

ทำงานแลว ยังไมไดทำงาน 

การศึกษาปฐมวัย กรุงเทพมหานครฯ ภาษาอังกฤษ 15 10 25 

คอมพิวเตอร 12 17 27 

ทักษะการปฏิบัติ 8 6 14 

การศึกษาปฐมวัย สุพรรณบุรี ภาษาอังกฤษ 14 9 23 

คอมพิวเตอร 15 12 27 

ทักษะการปฏิบัติ 9 7 16 

การศึกษาปฐมวัย นครนายก ภาษาอังกฤษ 13 6 19 

คอมพิวเตอร 5 8 13 

ทักษะการปฏิบัติ 9 4 13 

การศึกษาปฐมวัย ลำปาง ภาษาอังกฤษ 9 3 12 

คอมพิวเตอร 3 3 6 

ทักษะการปฏิบัติ 6 1 7 

การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ 25 15 40 

คอมพิวเตอร 11 13 24 

ทักษะการปฏิบัติ 6 5 11 

รวม 160 129 289 

  

ผูวิจัยตองการศึกษาคุณลักษณะท่ีสงผลตออัตราการมีงานทำของบัณฑิต โดยทำการศึกษาความสัมพันธของตัว

แปรทั้ง 3 ตัว โดยใชขอมูลจากตารางที่ 4 (contingency table) ของสถานภาพการทำงานของบัณฑิตจำแนกตาม

สาขาวิชา/ศูนยการศึกษา และทักษะที่จำเปนสำหรับการทำงาน ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหแบบ               

Log-linear model ของตัวแปรทั้ง 3 ตัว พบวา โมเดลที่เหมาะสมในการศึกษาความสัมพันธและมีความสอดคลองกับ
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ขอมูลเชิงประจักษ ไดแก โมเดลที่ใชคาอิทธิพลหลัก (main effect) ของตัวแปรสถานภาพการทำงาน สาขาวิชา/           

ศูนยการศึกษา และทักษะที่จำเปนสำหรับการทำงานรวมกันอธิบาย โดยพิจารณาจากคาสถิติ p-value เทากับ .194   

ซึ่งยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตรวจสอบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 เมื่อพิจารณาจากคา p-value ท่ีไดจากการทดสอบ Z ซึ่งเปนการทดสอบวา ตัวแปรแตละตัวมีอิทธิพลตอการ

ทำนายผลการวิเคราะหดังกลาว ซึ่งพบวา คุณลักษณะสำคัญที่มีอิทธิพลในการทำนายหรือสงผลตออัตราการมีงานทำ

ของบัณฑิตคณะครุศาสตร ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ไดแก การที่บัณฑิตเรียนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย               

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลำปาง (p = .000) และบัณฑิตที่มีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ (p = .000) และคอมพิวเตอร  

(p = .003) สูงจะมีโอกาสไดงานทำสูงกวาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอื่น ๆ รายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรที่เก่ียวของดวยการวิเคราะห Log-linear model 

Parameter Estimate Z p-value 

Constant 1.945 11.054 .000 

การศึกษาปฐมวัย กรุงเทพมหานครฯ -.098 -.585 .558 

การศึกษาปฐมวัย สุพรรณบุรี .-292 -1.654 .098 

การศึกษาปฐมวัย นครนายก -.310 -1.747 .081 

การศึกษาปฐมวัย ลำปาง -1.099 -4.759 .000 

การประถมศึกษา (reference) 0a   

ภาษาอังกฤษ .668 4.244 .000 

คอมพิวเตอร .484 2.975 .003 

ทักษะการปฏิบัติ (reference) 0a   

*p<.05 

 

3. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร ในดานการจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย 

พบวา บัณฑิตมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยควรมีการเพิ่มเติมรายวิชา หรือแนวทางการเพิ่มเติมความรู ความสามารถ

ใหแกบัณฑิตในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ ควรมีการเพิ่มเติมความรูและความสามารถในดานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร และเปด

โอกาสใหบัณฑิตไดลองฝกปฏิบัติงานจริงในขณะเรียน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกบัณฑิต เนื่องจากทักษะ ความรู 

ความสามารถเหลานี้จะเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพของบัณฑิตมากย่ิงข้ึน 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวา บัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีงานทำแลว คิดเปนรอยละ 55.36 ซึ่งถือวามีจำนวนคอนขางนอย

เมื่อเทียบกับจำนวนบัณฑิตคณะครุศาสตรท่ีมีงานทำแลวในปท่ีผานมา (รอยละ 85.44) แตอยางไรก็ตาม ยังคงเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหมท่ัวประเทศในป 2564 ท่ีพบวา มีบัณฑิตท่ีไดงานทำแลวเพียงรอย

ละ 66.70 (สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2564) ในกรณีนี้อาจเปนเพราะวา ปจจุบันสถานการณตำแหนงงาน

วางของครูไมได กลายเปนสาขาที ่ขาดแคลนอีกตอไปแลว จากขอมูลแสดงใหเห็นว า ในชวงป 2551-2557

สถาบันการศึกษาสวนใหญเปดรับนักศึกษาคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนจำนวนมาก โดยเมื่อเกิดปญหาครูลนตลาด 

มหาวิทยาลัยบางสวนจึงไดมีการปรับลดจำนวนการรับนักศึกษาแรกเขาในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรลงเพื่อให

เพียงพอตอความตองการครูในปจจุบัน ลดภาวะบัณฑิตครูลนตลาด (ไทยรัฐ, 2562) นอกจากนี้ ยังพบวา ในชวงปท่ีผาน

มาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ไดมีการประกาศชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากรทางดาน

การศึกษาออกไป เนื่องจากภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ทำใหไมสามารถดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกและบรรจุครูผูชวย

ไดในชวงท่ีผานมา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2564) ซึ่งเหตุผลนี้นาจะสงผลโดยตรงตออัตราการมี

งานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร  

เมื่อพิจารณาถึงสาขาวิชาท่ีบัณฑิตมีการทำงานมากท่ีสุด ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะในพื้นท่ี

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลำปาง อาจเนื่องมาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีมหาวิทยาลัยที่เปดสอนในสาขาดังกลาว

คอนขางนอยเมื ่อเทียบกับสาขาอื ่น ๆ ในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (Google Apps for Education, 2564)           

จึงอาจจะทำบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในสาขาการศึกษาปฐมวัยมีโอกาสสูงกวาสาขาอื่น ๆ ในการไดรับเลือกเขาทำงาน 

 เมื่อพิจารณาถึงความรู ความสามารถ หรือทักษะท่ีสงผลใหบัณฑิตมีงานทำ พบวา ความรูความสามารถท่ีทำให

บัณฑิตไดงานทำมากท่ีสุด ไดแก ความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษจำเปนตอการทำงานใน

ปจจุบัน เนื่องจาก 1) เปนสื่อกลางในการสื่อสาร เพราะภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษาท่ีเปนสื่อกลางสำหรับทุกภูมิภาคใน

โลก จึงจำเปนท่ีควรสื่อสารภาษาอังกฤษใหได 2) สรางภาพลักษณท่ีดีใหคนทำงาน ภาษาอังกฤษจึงชวยเสริมภาพลักษณ

ที่ดีในการทำงาน ทำใหสามารถติดตอสื่อสารกับคนไดหลากชาติหลายภาษา และการทำงานก็จะสะดวกมากขึ้น และ            

3) เพิ่มโอกาสงานดวยทักษะภาษาอังกฤษ ในปจจุบันนี้หลายบริษัทใหความสำคัญกับการใชภาษาอังกฤษในการทำงาน 

ภาษาอังกฤษเปนคุณสมบัติขอหนึ่งที่คนทำงานตองมี (AdmissionPremium, 2561) และความรูความสามารถดาน

คอมพิวเตอรก็จะชวยใหบัณฑิตไดงานทำเชนกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของผกากรอง เทพรักษ (2557) ท่ีกลาวไววา 

นอกจากบัณฑิตควรจะมีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพของตนเองแลวนั้น บัณฑิตควรจะมีความรูดานคอมพิวเตอร

ในระดับที่ใชงานไดมากกวา 1 โปรแกรม รวมทั้งควรใสใจรายละเอียดดานอื่น ๆ ดวย เชน การแตงกาย บุคลิกภาพ              

การพูด และควรมีความสามารถพิเศษดานอื่นนอกเหนือไปจากคุณวุฒิท่ีเรียนจบเพื่อเพิ่มโอกาสในการไดงานทำ 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

 ผลจากการวิจัยภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำใหเห็นวาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ และการใชคอมพิวเตอรเปนทักษะสำคัญที่จะสงเสริมใหบัณฑิตมีอัตราการมีงานทำสูงขึ ้น ดังนั้น 

มหาวิทยาลัย อาจารย และผูที ่เกี ่ยวของในกระบวนการพัฒนานักศึกษาควรเรงปลูกฝงและพัฒนาทักษะเหลานี้               

เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะท่ีจำเปนสำหรับการทำงานใหแกนักศึกษา ซึ่งอาจชวยทำใหมีอัตราการไดงานทำเพิ่ม

สูงข้ึนตามไปดวย 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 การวิจัยครั้งนี้ใชประชากรในการวิจัยเปนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในป 2562 เพียงปเดียว ดังนั้นเพื่อใหได

ผลการวิจัยที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงควรทำการศึกษาเปรียบเทียบภาวะการทำงานของบัณฑิต คณะครุศาสตร

ของมหาวิทยาลัยยอนหลัง 5 ป เพื่อนำมาเปนขอมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางการสงเสริมภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ของคณะตอไป รวมท้ังอาจทำการศึกษาเพิ่มเติมในคณะ/สาขาอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเปดทำการสอน 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปการศึกษา 2562  

 

Suan Dusit University Students’  Satisfaction with Teacher’ s Learning Management in 
Academic Year 2019 

 

ผูวิจัย   นงนุช  อุตคุด 

วิชญา  ติยะพงษประพนัธ 

ณัฐณิชา  มีงาม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จักรพันธ  คำแกว 

ดวงกมล  ขำแสง 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูของ

อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2562 โดยสงแบบสอบถามแบบออนไลนกับนักศึกษาทั้งหมด

จำนวน 7,089 คน และมีนักศึกษาตอบกลับมาท้ังสิ้นจำนวน 5,282 คน คิดเปนรอยละ 74.51 เคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยาย ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยครั้งนี้ศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน              

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการสอน และดานคุณลักษณะของอาจารยผูสอน 

ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนรูทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวมนักศึกษามีความ          

พึงพอใจอยูในระดับมาก (µ = 4.32, σ = 0.81) พิจารณาแตละดาน พบวา ดานคุณลักษณะของอาจารยผูสอนมี

ความพึงพอใจสูงสุด (µ = 4.37, σ= 0.80) รองลงมาคือ ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน (µ = 4.33, σ = 0.81) 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดประเมินผลการเรียนการสอน (µ = 4.30, σ= 0.82) 

ตามลำดับ โดยนักศึกษาสังกัดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มีความพึงพอใจมากที่สุด (µ = 4.55, σ = 0.74) 

รองลงมาคือ นักศึกษาสังกัดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (µ = 4.53, σ = 0.67) และนักศึกษาสังกัดวิทยาเขต

สุพรรณบุรี (µ = 4.49, σ = 0.71) ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ กระบวนการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2562 

 

 

 

245



Abstract 
This research aims to study the student’ s satisfaction with the learning management 

of Suan Dusit University of academic year 2019.  The data was collected by sending online 
questionnaires to 7,089 students and the amount of result returned was 5,282 ( 74. 51) .                  
The research tool was a questionnaire with a 5- level scale.  The statistics used in data was 
Descriptive Statistics including percentage, Average and Standard Deviation.  This research 
focuses on 4 aspects.  There are the objective of learning, learning activities, teaching 
evaluation and teacher’ s characteristic.  The result of the student’ s satisfaction with the 
learning management in 4 aspects found that the overall student’ s satisfaction was at high 
level (µ = 4.32, σ = 0.81). The analysis from each aspect showed that teacher’s trait was the 
highest (µ = 4.37, σ= 0.80) followed by objective of learning (µ = 4.33, σ = 0.81), learning 
activity and teaching evaluation (µ = 4.30, σ= 0.82), respectively. Students from in Lampang 
campus have the highest satisfaction rate ( µ =  4. 55, σ =  0. 74)  followed by Trang campus              
(µ = 4.53, σ = 0.67) and Suphan Buri campus (µ = 4.49, σ = 0.71), respectively.  
 
Keywords : Satisfaction, Learning Management, Suan Dusit University, Academic Year 2019 
 

บทนำ 

ในยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมไปถึงทางดาน

การศึกษา เชนปญหาเรื่องของจำนวนเด็กที่เกิดนอย สงผลใหจำนวนนักศึกษาที่สมัครเขาเรียนลดลง หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยไมทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง การสรางเอกลักษณหรือจุดเดนในมหาวิทยาลัย สรางนวัตกรรมใหม  

นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใช เพื่อสรางความโดดเดน และสามารถอยูรอดไดภายใตสถานการณของการ

แขงขันและสิ่งแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งการปรับกระบวน 

การเรียนรูของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อตอบโจทยความตองการของผูเรียน 

ความตองการของตลาดแรงงาน ถือเปนสวนที่สำคัญหนึ่งในการปรับตัวเพื่อใหอยูรอดในยุคของการแขงขันสงูและ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 กระบวนการการจัดการเรียนรูถือเปนกระบวนการที่มีระบบระเบียบครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแตการ

วางแผนการจัดการเรียนรูไปจนถึงการประเมินผล (วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช, 2542) โดยยึดหลักที่วาผูเรียนทกุคนมี

ความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติ และเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การจัดการเรียนรู ประกอบไปดวยองคประกอบ 

ดังนี้ 1) ผูเรียน ผูเรียนแตละคนมีพื้นฐานท่ีแตกตางกัน เชน สติปญญา ความถนัด ความสนใจ อารมณ บุคลิกภาพ 

ความสมบูรณของรางกาย เปนตน ซึ ่งเปนสิ ่งที ่ผู สอนตองคำนึงถึง 2) บรรยากาศเอื ้ออำนวยตอการเรียนรู 

สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู ผูสอนตองมีวิธีการท่ีจะจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอื้ออำนวยตอ

การเรียนรูและควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหมีอากาศถายเท และ 3) ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบรรยากาศทาง

จิตวิทยาในชั้นเรียน ผูสอนและผูเรียนควรมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, 2557)                 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรูถือเปนเคร่ืองมือในการติดตามและตรวจสอบ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารยผูสอน และยังเปนตัวชวยใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนำขอมูลไปใช

ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูและความตองการของนักศึกษา 
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และขอมูลเหลานี้ทำใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการเรียนดานตาง ๆ ซึ่งสามารถนำไปสูการปรับปรุงแกไข

คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของนักศึกษา  

(จารุวรรณ เทวกุล, 2554) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยูบนพื้นฐาน

ความเขมแข็งของความสามารถทางวิชาการท่ีมีมาอยูเดิม และปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา การสรางนวัตกรรมใหม ๆ การนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชตลอดจนการบริหารการจัดการท่ี

เปนรูปแบบของสวนดุสิตจากภาวะผูนำขององคกร ไดหลอหลอมและสรางเปนวัฒนธรรมของสวนดุสิต ท่ีมีความโดด

เดน และสามารถอยูรอดไดภายใตสถานการณของการแขงขันและสิ่งแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียน

การสอน จึงไดสำรวจและความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัย 

ในปการศึกษา 2562 เพื่อนำขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน พัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนและเพื่อใหสอคคลองกับความตองการของนักศึกษา  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอน มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำแนกตามสถานท่ีต้ังตาง ๆ รายละเอียด ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ท่ีเปนสวนกลาง จำนวน 4,140 คน 2) ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 1,522 คน และ 3) ศูนยการศึกษา 

ไดแก วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 282 คน ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง จำนวน 73 คน ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง 

นครนายก จำนวน 116 คน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน 187 คน และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

จำนวน 769 คน (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563) 

การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู พบวา การจัดการเรียนรูเปนกิจกรรมในแงมุมตาง ๆ 4 ดาน 

ไดแก การจัดการหลักสูตร (Curriculum) การจัดการเรียนการสอน (Instruction) การวัดผล (Measuring) และ

การประเมินผลการเรียนรู (Evaluation) หลังการเรียนการสอน (Hough & Duncan, 1970) และจากการศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอน พบตัวแปรที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการจัดการเรียนรูของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) วัตถุประสงคของการเรียนการสอน 2) การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 3) การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และ 4) คุณลักษณะของอาจารยผูสอน รายละเอียดดังนี้  
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วิธีการวิจัย 

1. ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที ่เรียนรายวิชาตาง ๆ                 

ซึ่งสอนโดยอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 7,089 คน ทั้งนี้

เนื ่องจากภาคเรียนท่ี 1 ไดมีการปรับปรุงระบบ e-assessment ทำใหไมสามารถเก็บขอมูลในภาคเรียนท่ี 1            

ไดบทความวิจัยนี้จึงเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะภาคเรียนท่ี 2 ดำเนินการการเก็บรวมขอมูลในระหวางเดือนธันวาคม 

2561 – เดือนมีนาคม 2562 โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามผานเว็บไซต http://e-assessment.dusit.ac.th/ 

2. เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป มี 3 ขอ และ

ตอนท่ี 2 การสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรู 4 ดาน ไดแก วัตถุประสงคของการ

เรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารย

ผูสอน มี 24 ขอ เปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ โดยมีเกณฑการแปลความหมายโดย

คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3.51–4.50 ระดับความพึงพอใจมาก 2.51–3.50 ระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง 1.51–2.50 ระดับความพึงพอใจนอย และ 1.00 –1.50 ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ท้ังนี้

ผู วิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามฉบับรางใหผู เชี ่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

จำนวน 3 ทาน คือ ผูเชี่ยวชาญดานวิธีวิทยาการวิจัย/การวัดประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา เพื่อให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบประเด็นความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตอง และการใชภาษาในการสื่อความหมายได

อยางเหมาะสม 

3. การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติบรรยาย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา  

ในภาพรวมมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5,282 คน คิดเปนรอยละ 74.51 ของผู มีสิทธิตอบ

แบบสอบถาม โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.10 และศึกษาอยูชั ้นปที ่ 3            

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.22 ดังตารางท่ี 1 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตอกระบวนการจดัการเรียนรู 4 ดาน 

1. ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ดานการวัดและประเมินผลการสอน 

4. ดานคุณลักษณะของอาจารยผูสอน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จำแนกตามสถานท่ีตาง ๆ 
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ตารางที ่1 จำนวนและรอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ที่ตอบแบบสอบถาม 

จำแนกตามขอมูล พ้ืนฐาน  
 

ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ จำนวนผูตอบ

แบบสอบถาม (คน) 

รอยละของผูตอบ

แบบสอบถาม 

จำนวนผูมีสิทธิตอบ

แบบสอบถาม (คน) 

เพศ    

ชาย 1,305 18.41 1877 

หญิง 3,977 56.10 5212 

ช้ันปที่ศึกษา    

ชั้นปท่ี 1 31 0.44 63 

ชั้นปท่ี 2 1526 21.53 1,731 

ชั้นปท่ี 3 1,859 26.22 2,317 

ชั้นปท่ี 4 1,438 20.28 2,437 

ชั้นปท่ี 5 1 428 6.04 541 

รวม 5,282 74.51 7,089 

หมายเหตุ: 1. นักศึกษาชั้นปท่ี 5 (เฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร) 

 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรู 4 ดาน ไดแก วัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารยผู สอน             

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนรู พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการ

เรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.32, σ = 0.81) ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

กระบวนการจัดการเรียนรูในภาพรวม 
ปการศึกษา 2562 

µ σ อันดับ 

1. วัตถุประสงคของการเรียนการสอน  4.33 0.81 2 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  4.30 0.82 3 

3. การวัดประเมินผลการเรียนการสอน  4.30 0.82 3 

4. คุณลักษณะของอาจารยผูสอน  4.37 0.80 1 

ภาพรวม 4.32 0.81  
  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารยผูสอน มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 วัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอวัตถุประสงคของการเรียนการสอนอยูในระดับมาก (µ = 4.33, σ = 0.81) 

พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีผูสอนแจงวัตถุประสงคของการสอนไดอยางชัดเจนในระดับมาก 

(µ = 4.38, σ = 0.78) รองลงมา คือ ผูสอนเตรียมเนื้อหาท่ีสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในระดับมาก 

(µ = 4.34, σ = 0.80) และผูสอนมีการเตรียมการจัดกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาที่สอนในแตละวัตถุประสงค            

ในระดับมาก (µ = 4.32, σ = 0.82) ตามลำดับ สวนขอที่มีความพึงพอใจต่ำสุด คือ ผูสอนไดจัดสรรเวลาในแตละ

เนื้อหาไดอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก (µ = 4.28, σ = 0.85) ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 

µ σ อันดับ 

1. ผูสอนแจงวัตถุประสงคของการสอนไดอยางชัดเจน 4.38 0.78 1 

2. ผูสอนเตรียมเนื้อหาท่ีสอนสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ท่ีกำหนดไว 

4.34 0.80 2 

3. ผูสอนมีการเตรียมการจัดกจิกรรมสอดคลองกับเนื้อหา 

ท่ีสอนในแตละวัตถุประสงค 

4.32 0.81 3 

4. ผูสอนไดจัดสรรเวลาในแตละเนื้อหาไดอยางเหมาะสม 4.28 0.85 4 

ภาพรวม 4.33 0.81  

 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก (µ = 4.30, σ = 0.82) 

พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในที่ผูสอนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่สอนในระดับมาก        

(µ = 4.40, σ = 0.78) รองลงมาคือ ผูสอนจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเองมาก (µ = 4.34, σ = 0.79) 

และผูสอนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาทำงานเปนทีมมาก (µ = 4.33, σ = 0.82) ตามลำดับ สวนขอท่ีมีความ

พึงพอใจต่ำท่ีสุด คือ นักศึกษาเขาใจสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของผูสอน และผูสอนสามารถแนะนำ

ใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี และแหลงเรียนรูอื่น ๆ เพื่อการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มเติม (เชน การคนควาหาขอมูลผาน

การใชฐานขอมูลออนไลน เชน ERIC, ProQuest) (µ = 4.24, σ = 0.85) ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 

µ σ อันดับ 

1. ผูสอนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีสอน 4.40 0.78 1 

2. ผูสอนไดเพิ่มเติมเนื้อหาท่ีทันสมัย 4.31 0.81 4 

3. ผูสอนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวม 

ในการเรียนการสอน 

4.32 0.81 3 

4. ผูสอนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาทำงานเปนทีม 4.31 0.85 5 

5. ผูสอนจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 4.34 0.79 2 

6. ผูสอนปลูกฝงความมีระเบียบและประณีตในการทำงาน 4.29 0.81 6 

7. ผูสอนมอบหมายงานไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอน 4.28 0.85 8 

8. ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหา 

และกิจกรรมการสอน 

4.29 0.82 7 

9. นักศึกษาเขาใจสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของผูสอน 4.24 0.86 9 

10. ผูสอนสามารถแนะนำใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี 

และแหลง เรียนรูอื่นเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มเติม  

(เชน การคนควาหาขอมูลผานการใชฐานขอมูลออนไลน  

เชน ERIC, ProQuest) 

4.23 0.85 10 

ภาพรวม 4.30 0.82  

2.3 การวัดประเมินผลการเรียนการสอน  

  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการวัดประเมินผลการเรียนการสอนอยูในระดับมาก (µ = 4.30, σ = 0.82) 

พิจารณาเปนรายขอในภาพรวม พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในดานผูสอนกำหนดเกณฑประเมินผลการเรียน

ของนักเรียนอยางชัดเจนและเหมาะสมอยู ในระดับมาก (µ = 4.33, σ = 0.80) รองลงมา คือ ผู สอนมีการ

ประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลายอยูในระดับมาก (µ = 4.29, σ = 0.81) สวนขอท่ีมีความพึงพอใจต่ำสุด คือ ผูสอน

ใหขอมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเปนระยะ ๆ อยูในระดับมาก (µ = 4.28, σ = 0.84) ดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการวัดประเมินผลการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผลการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 

µ σ อันดับ 

1. ผูสอนกำหนดเกณฑประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยางชัดเจน 

และเหมาะสม 

4.33 0.80 1 

2. ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลาย 4.29 0.81 2 

3. ผูสอนใหขอมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเปนระยะ ๆ 4.28 0.84 3 

ภาพรวม 4.30 0.82  
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2.4 คุณลักษณะของอาจารยผูสอน 

  ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของอาจารยผูสอนอยูในระดับมาก (µ = 4.37, σ = 0.80) 

พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีผูสอนมีบุคลิกภาพและการแตงกายท่ีเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(µ = 4.49, σ = 0.72) รองลงมา คือ ดานผู สอนใชกริยาวาจาที่สุภาพและเปนแบบอยางที ่ดีอยู ในระดับมาก                   

(µ = 4.45, σ = 0.77) และผูสอนมีความรับผิดชอบในการสอน (เขาสอนตรงเวลาและสม่ำเสมอ) อยูในระดับมาก 

(µ = 4.44, σ = 0.79) ตามลำดับ สวนขอที่มีความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ ผูสอนจัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อ

ปรึกษานอกชั้นเรียนอยูในระดับมาก (µ = 4.25, σ = 0.86) ดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณลักษณะของอาจารยผูสอน 
 

ดานคุณลักษณะของอาจารยผูสอน 
ปการศึกษา 2562 

µ σ อันดับ 

1. ผูสอนมีความสามารถในการอธิบายและถายทอดความรู 4.35 0.82 5 

2. ผูสอนมีความรับผิดชอบในการสอน (เขาสอนตรงเวลา 

และสม่ำเสมอ) 

4.44 0.79 3 

3. ผูสอนมีบุคลิกภาพและการแตงกายท่ีเหมาะสม 4.49 0.72 1 

4. ผูสอนใชกริยาวาจาท่ีสุภาพและเปนแบบอยางท่ีดี 4.45 0.77 2 

5. ผูสอนจัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อปรึกษานอกชั้นเรียน 4.25 0.86 7 

6. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น 

ในการจัดการเรียนการสอน 

4.36 0.80 4 

7. ผูสอนใหคำแนะนำและดูแลเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึง 4.32 0.84 6 

ภาพรวม 4.37 0.80  

 

2.5 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรู จำแนกตามสถานที่ต้ัง  

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอนในท้ัง 4 ดาน 

พบวาในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากในทุกดาน (µ = 4.32, σ= 0.81) โดยดานคุณลักษณะ

ของอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจสูงสุด (µ = 4.37, σ = 0.80) รองลงมา คือ ดานวัตถุประสงคของการเรียนการ

สอน (µ = 4.33, σ = 0.81) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดานการวัดประเมินผลการเรียนการสอน         

(µ = 4.30, σ = 0.82) ตามลำดับ โดยนักศึกษาสังกัดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มีความพึงพอใจมากที่สุด            

(µ = 4.55, σ = 0.74) รองลงมาคือนักศึกษา นักศึกษาสังกัดศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง (µ = 4.53, σ = 0.67) 

และนักศึกษาสังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี(µ = 4.49, σ = 0.71) ตามลำดับ ขณะที ่น ักศึกษาท่ีตั ้งอยู  ท่ีศูนย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจอยูอันดับสุดทาย (µ = 4.29, σ = 0.80) ดังตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรู จำแนกตามสถานที่ต้ัง 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอน มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ในปการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้  

 1. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอน มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกดาน และดานท่ีมีความพึงพอใจ

สูงกวาดานอื่น ๆ คือ ดานคุณลักษณะของอาจารยผูสอน ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือ ผูสอนมี

บุคลิกภาพและการแตงกายที่เหมาะสม ผู สอนใชกริยาวาจาที่สุภาพและเปนแบบอยางที ่ดี และผูสอนมีความ

รับผิดชอบในการสอน (เขาสอนตรงเวลาและสม่ำเสมอ) ทั้งนี้เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหความสำคญัใน

เร่ืองของบุคลิกภาพ มีการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพอยูเสมอ ๆ ในทุกป ไมเพียงแตจัดอบรมใหกับอาจารย

ผูสอนเทานั้น แตยังอบรมใหกับบุคลากรในทุกสายงาน อีกทั้งอาจารยของมหาวิทยาลัยยังมีการแตงกายสุภาพ 

เรียบรอย ใชกริยาวาจาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักศึกษา และบุคลากรอื่น ๆ 

มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งในวัฒนธรรมของสวนดุสิต และมีแผนกลยุทธท่ีเปนคานิยมรวมของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย โดยเนนความเปนสวนดุสิต (SDU Spirit) เชน การมีบุคลิกภาพดี มีความเปนระเบียบ และประพฤติ

ตนเหมาะสมตามแบบอยางคนสวนดุสิต มีสัมมาคารวะและนอบนอมถอมตน เปนตน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561) 

อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยมุงมั่นและทุมเทในการสอน มีความรับผิดชอบ เขาสอนทุกครั้ง ตรงเวลา

 

 

สังกัด 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรู 

วัตถุประสงค 

ของการเรียน 

การสอน 

การจัด

กิจกรรม 

การเรียน 

การสอน 

การวัดประเมิน 

ผลการเรียน 

การสอน 

คุณลักษณะ

ของอาจารย

ผูสอน 

 

ภาพรวม 

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(สวนกลาง กทม.) 

4.30 0.84 4.28 0.85 4.27 0.85 4.36 0.83 4.33 0.85 

ศูนยวิทยาศาสตรฯ  4.30 0.80 4.26 0.80 4.26 0.80 4.34 0.79 4.29 0.80 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 4.49 0.68 4.47 0.70 4.48 0.69 4.51 0.69 4.49 0.71 

ศูนยฯ นครนายก 4.34 0.75 4.32 0.76 4.33 0.75 4.35 0.77 4.33 0.76 

ศูนยฯ ลำปาง 4.56 0.70 4.52 0.72 4.55 0.7 4.58 0.69 4.55 0.74 

ศูนยฯ หัวหิน 4.35 0.79 4.34 0.79 4.32 0.78 4.38 0.77 4.35 0.78 

ศูนยฯ ตรัง 4.55 0.63 4.51 0.64 4.52 0.62 4.56 0.63 4.53 0.67 

ภาพรวมทั้ง

มหาวิทยาลัย 
4.33 0.81 4.30 0.82 4.30 0.82 4.37 0.80 4.32 0.81 
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และรับผิดชอบตอชั่วโมงสอนของตน และหากมีความจำเปนไมสามารถเขาสอนได ตองมีการบริหารจัดการชั่วโมง

สอนนั้นไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับการศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก              

โดยทุกดานที่ศึกษามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงลำดับดังนี ้ ดานประเมินผลการเรียนการสอน            

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานอาจารยผูสอน ดานปจจัยสภาพแวดลอมการเรียนรู ดานการพัฒนาคุณลักษณะ

ของนิสิต และดานหลักสูตรเนื้อหารายวิชา (อรวรรณ ธนูศร, 2561) เชนเดียวกับการศึกษาของอาจารีย ประจวบ

เหมาะ และคณะ (2554) ทำการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสตูร

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวา นักศึกษาพึงพอใจดาน

อาจารยผูสอนในหลักสูตร ในสวนของผูสอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนอาจารยและผูสอนปฏิบัติตนเปน

แบบอยางและนาเชื่อถืออยูในระดับมาก และเปนลำดับแรกของดานอื่น ๆ ที่ศึกษา ในขณะท่ีนักศึกษามีความพึง

พอใจในเรื่องการจัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อปรึกษานอกชั้นเรียนต่ำกวาดานอื่น ๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร

กำหนดนโยบายหรือสนับสนุนใหอาจารยจัดหรือกำหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำ

อยางสม่ำเสมอ เพราะอาจารยท่ีปรึกษามีความสำคัญตอกระบวนการพัฒนานักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาสามารถให

คำแนะนำ ดูแลกับนักศึกษาหลายดาน เชน ดานวิชาการ ดานสังคม ดานอารมณ (สามารถ อัยกร, 2559)  

 นักศึกษามีความพึงพอใจในดานการจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนและดานการว ัดประเมินผล 

การเรียนการสอนต่ำกวาดานอื่น ๆ โดยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในประเด็นท่ีผูสอนสามารถแนะนำให

นักศึกษาใชเทคโนโลยี และแหลงเรียนรูอื่นเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มเติม (เชน การคนควาหาขอมูลผานการใช

ฐานขอมูลออนไลน เชน ERIC, ProQuest) ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากมีแหลงเรียนรูอื่นที ่หลากหลายและนักศึกษา

สามารถใชเทคโนโลยีที่อยูใกลตัวอยางเชน สมารตโฟน เรียนรูไดดวยตัวเองมากกวาที่จะใหอาจารยผูสอนแนะนำ 

และดานการวัดประเมินผลการเรียนการสอนนั้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการใหขอมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ตนเองกับนักศึกษาเปนระยะ ๆ นักศึกษามีความพึงพอใจต่ำกวาดานอื่น ๆ ดังนั้นผูสอนควรทำการวัดผลที่มีการ

ยอนกลับ (Feed Back) เนื ่องจากการใหขอมูลยอนกลับที่เก ิดจากการวัดผลเปนสวนหนึ่งของการประเมิน

ความกาวหนาระหวางเรียน ซึ่งจะทำใหผูเรียนไดทราบถึงจุดออนและจุดแข็งที่ตองพัฒนาตนเอง พรอมทั้งทราบ

แนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จ (ดาวเรือง ลุมทอง, 2553)  

 2. นักศึกษาสังกัดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือนักศึกษาสังกัด

ศูนยการศึกษานอกที่ตั ้ง ตรัง และนักศึกษาสังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามลำดับ ทั้งนี ้อาจเนื ่องมาจากศูนย

การศึกษานอกท่ีต้ัง ลำปาง โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาองคความรูในดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในความ

เปนสากล ประยุกตเขากับองคความรูและความแตกตางทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน นำความรูของทองถ่ินมาพัฒนา

และปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการนำความรู และความเชี ่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัยไปชวยสนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาทองถ่ินในเขตพื้นท่ีท่ีศูนยการศึกษานอกสถานท่ีต้ังต้ังอยู รวมกับ

องคกรที่เกี่ยวของในเขตพื้นที ่ ในการดำเนินงานของศูนยไดยึดตามแนวนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย            

ทำใหในการดำเนินงานท่ีผานมาไดรับความยอมรับท้ังในชุมชนและระดับชาติ 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย  

ผลการวิจัยในครั้งนีไ้ดนำมาสูขอคนพบสำคัญที่สามารถนำมาเสนอแนะและกำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอน ไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูของอาจารยทั ้ง 4 ดาน พบวา นักศึกษา          

มีความพึงพอใจในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดานการวัดประเมินผล การเรียนการสอนต่ำกวาดานอื่น ๆ 

ซึ่งดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีผูสอนสามารถแนะนำใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีและ

แหลงเรียนรูอื่นเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มเติม ดังนั้นอาจารยควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษา

ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ นอกหองเรียน เพื่อเปนการกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาผานสถานการณจริงท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ี

เรียน และเพื่อใหนักศึกษานำสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในสังคมตอไป ในสวนดานการวัดประเมินผลการเรียนการ

สอน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการใหขอมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองกับนักศึกษาเปนระยะ ๆ นักศึกษามีความ

พึงพอใจต่ำกวาดานอื่น ๆ ดังนั้นผูสอนควรใหขอมูลยอนกลับที่เกิดจากการวัดผลท่ีเปนสวนหนึ่งของการประเมิน

ความกาวหนาระหวางเรียน ทำใหผูเรียนไดทราบถึงจุดออนและจุดแข็งท่ีตองพัฒนาตนเองในระหวางเรียนตอไป  

 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป  

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการ

เรียนรูของอาจารยผูสอนเพื่อนำไปพัฒนาอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงลึก 

ดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับนักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดประโยชนตอคณะหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเรยีน

การสอนของนักศึกษาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อใหไดผลท่ีเฉพาะเจาะจงตอการนำไปวางแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุง

การเรียนการสอนใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้นและสอดคลองกับความตองการของนักศึกษามาก

ท่ีสุดและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด  
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การพัฒนาเกณฑการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ผูวิจัย   พีรดา พงษทอง 

ยุธยา อยูเย็น  

จิราพร รอดพวง 

สรานันต สงวนสัตย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสาขา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ (2) เพื่อวิเคราะหศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใชขอมูลงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนปการศึกษา 2563 จำนวน 

307 เร่ือง เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบสัมภาษณผูบริหารจำนวน 5 คน 

ในการคัดเลือกตัวชี้วัดท่ีใชการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดทำตารางแบบตรวจสอบรายการ

เพื่อเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานท่ีนิยมนำมาใชในการประเมินศักยภาพงานวิจัยของผูทรงคุณวุฒิ และองคกรท่ีไดรับ

การยอมรับในระดับชาติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

analysis) ผลการวิจัย พบวา จากแบบตรวจสอบรายการท่ีทำการสำรวจขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ

ศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบกับตรวจเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำเกณฑการประเมินศักยภาพ

ดานการวิจัยของหนวยงานที่มีมาตรฐานระดับชาติ เพื่อทำการคัดเลือกตัวชี้วัดตรงกันอยางนอย 2 ตัวชี้วัดขึ้น ได

จำนวน 6 ตัวชี ้วัด ไดแก ศักยภาพนักวิจัย จำนวนโครงการวิจัย งบประมาณวิจัย การตีพิมพเผยแพรงานวิจัย 

โครงสรางพื้นฐาน และผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง จากนั้นนำตัวชี้วัดดังกลาวมาวิเคราะหสาขาอัตลักษณและ

ความเชี่ยวชาญ พบวา เมื่อพิจารณาจากจำนวนขอเสนอโครงการ งบประมาณท่ีไดรับ และผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพรเปนหลัก สาขาอุตสาหกรรมบริการมีความเขมแข็งมากท่ีสุด โดยสามารถผลิตขอเสนอโครงการวิจัยไดรอยละ 

54.4 ไดรับงบประมาณ รอยละ 35.67 และมีผลงานตีพิมพเผยแพร รอยละ 42.61 รองลงมาคือ สาขาการศึกษา

ปฐมวัย ซึ่งมีขอเสนอโครงการ รอยละ 24.40 และไดรับงบประมาณ รอยละ 21.62 แตพบผลงานตีพิมพคอนขางต่ำกวา 

อยูท่ีรอยละ 9.57 ลำดับท่ี 3 เปนสาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม มีขอเสนอโครงการวิจัย รอยละ 7.49 ไดรับ

งบประมาณ รอยละ 12.56 และมีผลงานตีพิมพเผยแพร รอยละ 14.78 โดยแนวทางการสงเสริมงานวิจัยตาม

สาขาอัตลักษณและความเชี ่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ควรสงเสริมในตัวชี ้วัดตามสาขาอัตลักษณท่ีมี

อัตราสวนต่ำ และควรผลักดันโครงการ เพื่อสนับสนุนใหมีการอางอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 

 

คำสำคัญ : เกณฑการประเมิน, ศักยภาพดานการวิจัย, ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
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Abstract  
 This research aims to ( 1)  select indicators to assess the research potential of Suan 
Dusit University's field of expertiseand and (2) analyze the strength of research on the identity 
and expertise fields of Suan Dusit University.  Data were used for research funded for the 
academic year 2020, 307 topics. The research instrument were check list and interview form 
with 5 executives to select the indicators used to assess the university's research potential. 
Prepare a checklist table to compare popular benchmarks used to assess the research potential 
of experts. and nationally recognized organizations. The statistics used in data analysis were 
frequency, percentage and content analysis.  From the checklist surveying primary and 
secondary data on the research potential of the university, as well as reviewed documents on 
the preparation of criteria for assessing research potential of agencies with national standards 
In order to select at least 2 indicators that match up to 6 indicators, namely researchers' 
potential, number of research projects, research budget, publication of research infrastructure 
and referenced research results. Then remember the indicators to analyze the field of identity 
and expertise found that when considering the number of project proposals. Budget received 
and works that have been published mainly.  The Hospitality Management sector was the 
strongest.  54. 4 percent of research proposals were produced, 35. 67 percent were budgeted, 
and 42. 61 percent were published, followed by Early Childhood and Primary Education. 
which had project proposals 24. 40 percent and received a budget of 21. 62 percent, but the 
results of publications were relatively lower. at 9.57 percent, The thrid is the Community and 
Environmental Management. There were research proposal proposals, 7.49 percent received 
the budget, 12.56 percent, and 14.78 percent published results by the guidelines for promoting 
research according to the field of identity and expertise of Suan Dusit University.  should be 
promoted in indicators based on the branch of identity with a low ratio and should push the 
project to encourage concrete references to the research results of the university.  
 
Keywords : Evaluation Criteria, Research Potential, Expertise  
 

บทนำ 

 การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยนั้นดำเนินการโดยหลายหนวยงาน              

ซึ่งเกณฑการประเมินของแตละหนวยงานนั้นก็แตกตางกันไป ทั ้งนี ้ กิตติชัย วัฒนานิกร (2556) ไดกลาวไววา             

การประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ดีตองสามารถตองประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก 1) ตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมินตองมี

ความเท่ียงตรงและครอบคลุมวัตถุประสงคของการประเมิน 2) การไดมาซึ่งขอมูลท่ีใชในการประเมินมีความนาเชื่อถือ

และการประเมินตองไมสรางภาระแกผูประเมินและผูถูกประเมินเกินความจำเปน 3) ผลการประเมินมีประโยชนตอ

หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสำคัญในการนำผลการประเมินไปใชเพื่อการพัฒนา และ 4) หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินไมสงเสริมใหเกิดการประพฤติปฏิบัติท่ีไมพึงประสงค และ/หรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานวิจัย  

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนสถาบันการศึกษาที่ขับเคลื ่อนงานวิจัยโดยการตอยอดองคความรูจากความ

เชี่ยวชาญท่ีโดดเดนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไดแก อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการ

พยาบาลและสุขภาวะ นอกจากนี้ จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยในเบื้องตน 

พบวา นอกจากความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ 4 ดานแลว มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังมีความเขมแข็งและเชี่ยวชาญท่ี

สามารถพัฒนาใหเปนอัตลักษใหมของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 3 อัตลักษณ ไดแก การจัดการการเกษตร การ
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จัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ไดกำหนดกลยุทธไว 3 ขอ คือ 1) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยบนพื้นฐานอัตลักษณและความ

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื ่อใหสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 2) ผลิตและ

เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรมสูสาธารณะเพื่อการนำไปใชประโยชนเชิงวิชาการเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ และ 3) สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมจากงานวิจัย นำไปใชขยายผลเชิงพาณิชย แกปญหา/ พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 

 ดังนั้น การดำเนินงานวิจัยในคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทำเกณฑการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของ

สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ังนี้ ผลการศึกษาสามารถใชเปนขอมูลท่ีแสดงถึงขีดความสามารถ

และความพรอมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยท้ัง 7 สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาสูการเปนอัตลักษณ

ที่โดดเดนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเปนขอมูลที่สำคัญสำหรับผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของในการวางแผน

พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหมีความเขมแข็งตอไปในอนาคต และ

สนับสนุนปรัชญาดานการวิจัยในการเปนมหาวิทยาลัยท่ีสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมบนความเชี่ยวชาญ

เฉพาะเพื่อชวยพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศใหเขมแข็งและย่ังยืน  

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพื ่อคัดเลือกตัวชี ้วัดในการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความเชี ่ยวชาญเฉพาะทางของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 2. เพื่อวิเคราะหศักยภาพดานการวิจัยตามสาขาอัตลักษณและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 การดำเนินงานวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ไดแก 

 ระยะที่ 1 คัดเลือกตัวชี ้วัดที ่เหมาะสมในนำมาใชในการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยดำเนินการ ดังนี ้

1. ศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)             

จากการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 5 ทาน และการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ดวยการศึกษาขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและรวมบรวมเอกสารจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

ในมหาวิทยาลัย ไดแก 1) ศักยภาพดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2) ศักยภาพดานการวิจัยจำแนกตามอัตลกัษณ 

เชน งบประมาณดานการวิจัย ผลการนำงานวิจัยไปใชประโยชนและผลงานตีพิมพเผยแพร 3) ความพรอมของ

โครงสรางพื้นฐาน (Facility Structure) และ 4) ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และตัวบงชี้ของระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ของแตละสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

7 สาขา รวบรวมขอมูลทั ้งหมดเพื่อใชเปนตัวชี ้วัดประกอบการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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2. ศึกษาขอมูลจากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำเกณฑในการประเมินของหนวยงานที่ไดรับการ

รับรองตามมาตรฐานและผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำเกณฑประเมินที่ไดรับการยอมรับในวงกวาง 

เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดท่ีรวบรวมไดจากขอท่ี 1 เพื่อนำมาวิเคราะหหาตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม และนำไปใชใน

การประเมินศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางเพื่อสัมภาษณผูบริหาร โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับศักยภาพบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย สาขาอัตลักษณที ่มีศักยภาพในการสนับสนุน การพัฒนาดานโครงสรางพื ้นฐาน (Facility 

Structure) ของมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพรอมของตัวบงชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ของแตละสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 7 สาขา  

 2. แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใชเปนเปนมาตรในการประเมินคุณภาพ ระดับหรือ ความถี่ของ

ตัวชี้วัด โดยใชขอมูลที่ไดจากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำเกณฑในการประเมินของหนวยงานที่ไดรับการ

รับรองตามมาตรฐานและผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำเกณฑประเมินที่ไดรับการยอมรับในวงกวาง

และมีตัวชี้วัดตรงกันอยางนอย 2 ตัวชี้วัดข้ึนไป  

ระยะที่ 2 วิเคราะหและเปรียบเทียบศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความเชี ่ยวชาญเฉพาะทางของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  1. นำตัวชี้วัดที่ไดจากการแบบตรวจสอบรายการในระยะที่ 1 มาใชวิเคราะหศักยภาพดานการวิจัยตาม

สาขาความเชี ่ยวชาญเฉพาะทาง 7 สาขาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยพิจารณาจากขอมูลงานวิจัยที ่ไดรับ

ทุนอุดหนุนจากแหลงทุนตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปการศึกษา 2563 

  2. นำผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความเชี ่ยวชาญเฉพาะทางของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญ เพื่อใชเปนขอมูลที่แสดงถึงขีดความสามารถและความ

พรอมดานการวิจัยของ 7 สาขาความเชี ่ยวชาญเฉพาะทาง และพัฒนาสู การเปนอัตลักษณที ่โดดเดนของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตอไป 

3. การวิเคราะหทางสถิติดวยคาสถิติพื้นฐาน คือ การแจกแจงความถ่ี คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content analysis) 

  

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยการพัฒนาเกณฑการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อจัดทำเกณฑการประเมินศักยภาพดานการวิจัย และประเมินศักยภาพดานการวิจัยของ

สาขาความเชี ่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 ตอน                

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 คัดเลือกตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ของมหาวิทยาลยัสวนดุสติ  
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 จากการสัมภาษณผูบริหารจำนวน 5 คน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจัดทำเกณฑ

การประเมินศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย พบวา ตัวชี้วัดที่ควรนำมาใชในการการประเมินศักยภาพดาน

การวิจัยของสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี 5 ตัวชี้วัด ไดแก 1) ศักยภาพดานบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย 2) ศักยภาพดานการวิจัยจำแนกตามอัตลักษณ เชน จำนวนผลงานวิจัย งบประมาณดานการวิจัย 

ผลการนำงานวิจัยไปใชประโยชน และผลงานตีพิมพเผยแพร 3) ความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน (Facility 

Structure) และ 4) ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และตัวบงชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)  

 จึงไดนำขอมูลจากการสัมภาษณนี้มาเปรียบเทียบตัวชี ้วัดที ่ใชในการจัดทำเกณฑในการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน และไดรับการยอมรับในวงกวาง พบความสอดคลองใน

ตัวชี้วัดท่ีนำมาใชประเมิน ดังนี้ 

 วัชรพงษ วัฒนกูล (2556) อางถึงใน กิตติชัย วัฒนานิกร (2552: 18) เมื่อศึกษาตัวชี้วัดของไทยที่มีอยูใน

ปจจุบันพบวามีตัวชี้วัด 3 ตัวที่ตรงกันระหวาง สกอ. สมศ. และ กพร. ซึ่งทั้ง 3 ตัวนี้เปนตัวชี้วัดที่เทียบเคียงไดกับ

เกณฑของตางประเทศ (RAE, 2008) 

 

 กิตติช ัย วัฒนานิกร (2552) กลาวถึงการประเมินคุณภาพของกิจกรรมการวิจัยของสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยจาก 3 องคประกอบ คือ  

 1) ผลงานวิจัยของคณาจารยท่ีเปน Research Active Staff โดยใหคาน้ำหนัก รอยละ 70  

 2) สภาพแวดลอมของการวิจัยในสาขาวิชานั้น ท้ังท่ีวัดในเชิงปริมาณ เชน จำนวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ี

เนนวิจัย เงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และท้ังท่ีวัดในเชิงคุณภาพเชน โครงสรางพื้นฐานท่ีจะสนับสนุนงานวิจัย

ของสาขาวิชา สภาพแวดลอม กลยุทธดานการวิจัย โดยใหคาน้ำหนัก รอยละ 20  

 3) ความมีชื่อเสียงของคณาจารย โดยใหคาน้ำหนัก รอยละ 10  

 

 RAE สกอ. สมศ. กพร. 

1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

หรือไดร ับการจดทะเบียนทรัพยส ินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือนำไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติตออาจารยประจำ 

Out put 

(Publication 

paper) 

4.4 2.1, 

2.7 

4.2.1, 

4.2.5 

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกตอจำนวนอาจารยประจำ 

Environment 

(Research 

income) 

4.3 2.2 , 

2.3 

4.2.2 

3. รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในวารสารหรือ

ในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจำ 

REF (ใหม) 

Citation index 

4.5 2.6 4.2.4 
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สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล (2560) ศึกษาแนวทางการประเมินศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ พบตัวบงชี ้ที ่สมควรนำมาใชในสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย จำนวน

โครงการวิจัย ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวนการอางอิงของผลงานวิจัยท้ังหมด ท้ัง

ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

กิตติช ัย ไตรร ัตนศิร ิช ัย (2560) ศึกษาแนวทางการประเมินผลงานวิจ ัยของสถาบันอ ุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนภารกิจดานการวิจัยหรือเนนภารกิจการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือท่ี

เรียกวา “มหาวิทยาลัยวิจัย” และ “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่ใช

ประกอบการประเมินผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย จำนวนโครงการวิจัย จำนวนงบประมาณวิจัย

ที่ไดการสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวนนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวนผลงานท่ี

เกิดขึ้นจากงานวิจัย ไดแก จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จำนวนครั้งของบทความ

ไดรับการอางอิง ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ 

โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย พ.ศ.2560 (สกว.) (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560) ตัวชี้วัดตัวที่ 1 แสดงถึง ความสามารถ

ของอาจารยในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ คาถวงน้ำหนัก รอยละ 30 ตัวชี้วัดตัวที่ 2 แสดงถึง ความสามารถของ

อาจารยในการผลิตผลงานวิจัยที ่ไดรับการอางอิง คาถวงน้ำหนัก รอยละ 35 ตัวชี้วัดตัวที ่ 3 แสดงถึง คุณคาของ

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีมีคุณภาพในดานการไดรับการอางอิงของบทความ คาถวงน้ำหนัก รอยละ 35 

เมื่อศึกษาขอมูลจากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำเกณฑในการประเมินจากแหลงตาง ๆ ท่ีกลาวมา

ขางตนแลวนำมาจัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เพื่อเปรียบเทียบเกณฑท่ีมีตัวชี้วัดรวมกัน ดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดของเกณฑการประเมินศักยภาพดานงานวิจัยจากผูเช่ียวชาญ และหนวยงานที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 

                         ตัวช้ีวัด 

 

ผูเช่ียวชาญ 

ศักยภาพ

นักวิจัย 

จำนวน

โครงการวิจัย 
งบประมาณวิจัย 

ตีพิมพหรือ 

การจดแจง 

ผลงานวิจัยที่ไดรับ

การอางอิง 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

สอดคลองกับยทุธศาสตร

ดานการวิจัย 

รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล - -     - 

ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร   - - -  - 

ศ.นพ.สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล -  -   - - 

รศ.ดร.กิตติชัย  

ไตรรัตนศิริชัย 

    - - - 

สกว. - - -   - - 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     -   

 

จากแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มหาวิทยาลัยจึงคัดเลือกตัวชี้วัดที่ตรงกันอยางนอย 2 ตัวชี้วัดขึ้นไป ไดจำนวน 6 ตัวชี้วัด ไดแก การตีพิมพเผยแพรงานวิจัย จำนวน

โครงการวิจัย ผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง งบประมาณวิจัย ศักยภาพนักวิจัย และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อทำการวิเคราะหศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดตอไป  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 จากขอมูลผลงานวิจัยที ่ไดร ับทุนอุดหนุนจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำป

การศึกษา 2563 สามารถวิเคราะหศักยภาพดานการวิจัยแยกตามตัวชี้วัดท่ีคัดเลือกมาใชเปนเกณฑประเมินไดดังนี้  

1. ศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลยัสวนดุสติ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที ่ทำงานวิจัย จำนวน 150 คน แบงเปน สวนใหญสำเร็จการศึกษา              

ในระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 56.67 เมื่อพิจารณาตามสาขาอัตลักษณและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต พบวา สาขาที่มสีัดสวนของบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุด คือ สาขาการจัดการการเกษตร 

เทากับสาขานวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย คิดเปนรอยละ 83.33 รองลงมา คือ สาขาการจัดการชุมชน

และสิ่งแวดลอม รอยละ 72.73 บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีตำแหนงทางวิชาการ รอยละ 50.67 ซึ่งมากกวา

บุคลากรที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ และมีศาสตราจารยเพียง 1 คน อยูในสาขาการศึกษาปฐมวัย เมื่อเปรียบเทียบใน

สาขาของตนเอง พบวา สาขาอุตสาหกรรมบริการมีตำแหนงรองศาสตราจารยมากท่ีสุด รองลงมา คือ การศึกษาปฐมวัย 

สาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม และการจัดการเกษตร ตามลำดับ โดยสัดสวนของสาขาการจัดการชุมชนการ

พยาบาลและสุขภาวะมีตำแหนงผูชวยศาสตราจารยมากที่สุด รองลงมา คือ สาขาการจัดการการเกษตร เทากับสาขา

นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย และอุตสาหกรรมบริการ ตามลำดับ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

อัตลักษณและ 

ความเช่ียวชาญ 

จำนวน 

(คน) 

ระดับการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ 

ป.โท ป.เอก ไมมี มี 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. อาหาร 17 11 

(64.70) 

6 

(35.30) 

12 

(70.59) 

5 

(29.41) 

0 0 5 

(29.41) 

2. การศึกษาปฐมวัย 58 30 

(51.72) 

28 

(48.28) 

34 

(58.62) 

20 

(34.48) 

3 

(5.17) 

1 

(1.73) 

24 

(41.38) 

3. อุตสาหกรรมบริการ 45 17 

(37.78) 

28 

(62.22) 

18 

(40.00) 

22 

(48.89) 

5 

(11.11) 

0 27 

(60.00) 

4. การพยาบาลและสขุภาวะ 7 2 

(28.57) 

5 

(71.43) 

2 

(28.57) 

5 

(71.43) 

0 0 5 

(71.43) 

5. การจัดการการเกษตร 6 1 

(16.67) 

5 

(83.33) 

1 

(16.67) 

4 

(66.66) 

1 

(16.67) 

0 5 

(83.33) 

6. การจัดการชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

11 3 

(27.27) 

8 

(72.73) 

5 

(45.45) 

5 

(45.45) 

1 

(9.10) 

0 6 

(54.55) 

7. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

และการชะลอวัย 

6 1 

(16.67) 

5 

(83.33) 

2 

(33.34) 

4 

(66.66) 

0 

 

0 4 

(66.66) 

รวม 150 65 

(43.38) 

85 

(56.67) 

74 

(49.33) 

65 10 1 76 

(50.67) 
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2. ขอเสนอโครงการวิจัยจำแนกตามสาขาอัตลักษณและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปการศึกษา 2563 มีงานวิจัยท้ังหมด จำนวน 307 เร่ือง เมื่อนำมาจำแนกตามอัตลักษณและความเชี่ยวชาญ

ของมหาวิทยาลัยใน 7 กลุมสาขา พบวา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีขอเสนอโครงการวิจัยสาขาอุตสาหกรรมบริการมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.40 ของขอเสนอโครงการวิจัยท้ังหมด รองลงมา คือ สาขาการการศึกษาปฐมวัย คิดเปนรอย

ละ 24.43 นอกจากนั้นจะมีสัดสวนใกลเคียงลดหลั่นกันเพียงเล็กนอย ไดแก สาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม 

สาขาอาหาร และการจัดการการเกษตร คือ รอยละ 7.49 5.54 และ 3.58 ตามลำดับ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของขอเสนอโครงการวิจัยจำแนกตามสาขาอัตลักษณและความเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัย  
 

อัตลักษณและความเช่ียวชาญ 
ภาพรวม 

จำนวนขอเสนอโครงการวิจัย รอยละ 

1. อาหาร 17 5.54 

2. การศึกษาปฐมวัย 75 24.43 

3. อุตสาหกรรมบริการ 167 54.40 

4. การพยาบาลและสุขภาวะ 8 2.61 

5. การจัดการการเกษตร 11 3.58 

6. การจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม 23 7.49 

7. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 6 1.95 

รวม 307 100 

 

3. งบประมาณการวิจัยจำแนกตามสาขาอัตลักษณและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณดานการวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกรวม

ทั้งสิ้น 97,734,030 บาท เมื่อนำมาจำแนกตามอัตลักษณและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยใน 7 กลุมสาขา 

พบวา สาขาอุตสาหกรรมบริการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.67 ของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด รองลงมา คือ 

สาขาการการศึกษาปฐมวัย คิดเปนรอยละ 21.62 และพบวาสาขาการจัดการการเกษตร และการจัดการชุมชนและ

สิ่งแวดลอมมีงบประมาณใกลเคียงกันที่ รอยละ 16.97 และ 12.56 ตามลำดับ ซึ่งจำนวนงบประมาณนี้เปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับจำนวนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 จำนวนและรอยละของเงินงบประมาณโครงการวิจัยจำแนกตามสาขาอัตลักษณและความเช่ียวชาญ

ของมหาวิทยาลยั  
 

อัตลักษณและความเช่ียวชาญ 
ภาพรวม 

จำนวนเงินงบประมาณ รอยละ 

1. อาหาร 5,991,300 6.13 

2. การศึกษาปฐมวัย 21,132,300 21.62 

3. อุตสาหกรรมบริการ 34,865,270 35.67 

4. การพยาบาลและสุขภาวะ 3,889,000 3.98 

5. การจัดการการเกษตร 16,586,000 16.97 

6. การจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม 12,270,760 12.56 

7. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 2,999,400 3.07 

รวม 97,734,030 100 

4. การตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการจำแนกตามสาขาอัตลักษณและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปการศึกษา 2563 มผีลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว จำนวน 115 บทความ เมื่อนำมาจำแนกตาม 

อัตลักษณและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยใน 7 กลุมสาขา พบวา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีบทความวิจัยในสาขา

อุตสาหกรรมบริการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.61 ของผลงานตีพิมพท้ังหมด ซึ่งสอดคลองกับจำนวนโครงการวิจัย

และงบประมาณที่ไดรับทุนอุดหนุน รองลงมา คือ การจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 18.26             

สวนสาขาอาหาร และการจัดการการเกษตร มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 14.78 และ 13.91 ตามลำดับ            

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 จำนวนและรอยละของผลงานวิจัยที ่ไดรับการตีพิมพเผยแพรจำแนกตามสาขาอัตลักษณและ            

ความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย  
 

อัตลักษณและความเช่ียวชาญ 
ภาพรวม 

จำนวนการตีพิมพเผยแพร รอยละ 

1. อาหาร 17 14.78 

2. การศึกษาปฐมวัย 11 9.57 

3. อุตสาหกรรมบริการ 49 42.61 

4. การพยาบาลและสุขภาวะ 16 13.91 

5. การจัดการการเกษตร 1 0.87 

6. การจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม 21 18.26 

7. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย - - 

รวม 115 100 
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5. โครงสรางพื้นฐานและความพรอมของหองปฏิบัติการจำแนกตามสาขาอัตลักษณและความเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีโครงสรางพื้นฐานและความพรอมของหองปฏิบัติการจำแนกตามสาขาอัตลกัษณ

และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยครบถวนทุกสาขาอัตลักษณ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขาอัตลักษณ 4 อัตลักษณ

หลักของมหาวิทยาลัยที ่มีความเชี ่ยวชาญมาเปนระยะเวลานาน ไดแก สาขาอาหาร การศึกษาปฐมวัย สาขา

อุตสาหกรรมบริการ และสาขาการพยาบาลและสุขภาวะ ท้ังนี้ สาขาท่ีพัฒนาความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมมาในภายหลัง

อีก 3 อัตลักษณ ก็มีการสรางความเขมแข็งทางดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อความพรอมในการพัฒนาตอยอดของ

มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 ดานโครงสรางพื้นฐานและความพรอมของหองปฏิบัติการจำแนกตามสาขาอัตลักษณและความ

เช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย  

อัตลักษณ Excellent Unit 

1. อาหาร 1. ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  

2. สวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี 

3. โครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี (ศูนยนครนายก) 

4. โครงการโรงเนย 

5. ครัวสวนดุสิต 

6. หองปฏิบัติการอาหาร (GMP) 

2. การศึกษาปฐมวัย 1. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

2. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

3. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ศูนยลำปาง) 

4. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ศูนยนครนายก) 

5. ศูนยการศึกษาพิเศษ 

6. หลักสูตร ป.โท-ป.เอก เกี่ยวกับการศึกษา 

3. อุตสาหกรรมบริการ 1. โรงแรมสวนดุสิต เพลส 

2. ศูนยฝกธุรกิจการบิน 

4. การพยาบาลและสุขภาวะ 1. หองปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

2. หองปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 

3. หองปฏิบัติการพยาบาล 

4. หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา 

5. หองปฏิบัติการเสมือนจริง สำหรับการพยาบาลมารดา ทารก 

และการผดุงครรภ 
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อัตลักษณ Excellent Unit 

6. หองปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 

7. หองสถานการณจำลอง 

5. การจัดการการเกษตร 1. โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

2. หองปฏิบัติการชีววิทยา และจุลชีววิทยา 

6. การจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม 1. หองปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. หองปฏิบัติการศูนยสิ่งแวดลอม 

3. หองปฏิบัติการศูนยเคร่ืองมือ 

7. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย 1. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง 

2. หองปฏิบัติการกลาง 

3. หองปฏิบัติการเทคโนโลยีเคมี 1 

4. หองปฏิบัติการเทคโนโลยีเคมี 2 

5. เคร่ืองสำอาง Dusita 

6. ผลิตภัณฑ UNI 

7. ผลิตภัณฑหอมขจร 

 

6. ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง  

 ในสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงมหาวิทยาลัยอยูระหวางการผลักดันโดยจดัทำโครงการตาง ๆ ข้ึน 

เพื่อสนับสนุนใหมีการอางอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การคัดเลือกตัวช้ีวัดในการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะทางของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

จากแบบตรวจสอบรายการท่ีทำการสำรวจขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับศักยภาพดานการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบกับตรวจเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำเกณฑการประเมินศักยภาพดานการวิจัยของ

หนวยงานท่ีมีมาตรฐานระดับชาติ เพื่อทำการคัดเลือกตัวชี้วัดตรงกันอยางนอย 2 ตัวชี้วัดข้ึนไป ไดจำนวน 6 ตัวชี้วัด 

ไดแก การตีพิมพเผยแพรงานวิจัย จำนวนโครงการวิจัย ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง งบประมาณวิจัย ศักยภาพ

นักวิจัย และโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะเห็นไดวาตัวชี้วัดที่หนวยงานมาตรฐานสวนใหญใชเปนเกณฑในการประเมิน

มากที ่สุด คือ การตีพิมพเผยแพรและการนำงานวิจัยไปใชประโยชน หรือการจดแจงทรัพยสินทางปญญา             

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวัชรพงษ วัฒนกูล, 2556 สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล 2560 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 2560 
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และเกณฑการประเมินโครงการของสกว., 2560 ทั้งนี้เนื่องมากจากตัวชี้วัดนี้แสดงใหเห็นวางานวิจัยที่ดำเนินการ

แลวเสร็จ สามารถนำไปใชประโยชนตอยอดในดานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม รองลงมาคือจำนวนงานวิจัยท่ีไดรับทุน

และผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง ท้ัง 2 ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง โดย

เกณฑจำนวนงานวิจัยท่ีไดรับทุนนั้น สอดคลองกับการศึกษาของกิตติชัย วัฒนานิกร, 2552 สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล 

2560 และกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 2560 สวนเกณฑผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง สอดคลองกับการศึกษาของ วัช

รพงษ วัฒนกูล, 2556 สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล 2560 และเกณฑการประเมินโครงการของ สกว., 2560 นอกจากนี้ 

เกณฑดานศักยภาพนักวิจัย งบประมาณวิจัย และโครงสรางพื้นฐานยังถือเปนเกณฑที่หนวยงานมาตรฐานยังให

ความสำคัญในลำดับถัดมาอีกดวย  

2. ศักยภาพดานการวิจัยดานการวิจัยสาขาอัตลักษณและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

จากการรวบรวมขอเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2563 ที่ไดรับงบประมาณ

ดานการวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก พบวา เมื่อพิจารณาจากจำนวนขอเสนอโครงการ งบประมาณท่ี

ไดร ับ และผลงานที่ไดร ับการตีพิมพเผยแพรเปนหลัก 3 อันดับแรก สาขาที ่ม ีศักยภาพมากที ่สุดคือ สาขา

อุตสาหกรรมบริการ รองลงมาคือ สาขาการศึกษาปฐมวัย และลำดับท่ี 3 เปนสาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดลอม 

จะเห็นไดวาใน 3 อันดับแรกดังกลาวนั้น สวนใหญเปนสาขาอัตลักษณของมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นวานอกจากจะมี

ความเขมแข็งในดานการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแลว สาขาอัตลักษณดังกลาวยังมีความเขมแข็ง

ดานการวิจัยอีกดวย สอดคลองตามแนวทางการจัดการคุณภาพดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีมุงเนนให

หลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณ หมายถึง หลักสูตรท่ีมีความเชี่ยวชาญ ไดรับการยอมรับ มีผูสมัครเขาเรียนจำนวนมาก และ

มีรอยละของการมีงานทำสูง จะตองพัฒนาใหมีความเปนเลิศ มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสราง

องคความรูใหม ๆ อยูเสมอ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)  

ดังนั้น แนวทางการสงเสริมงานวิจัยตามสาขาอัตลักษณและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ควร

สงเสริมในตัวชี้วัดตามสาขาอัตลักษณที่มีอัตราสวนต่ำ และควรผลักดันโครงการ เพื่อสนับสนุนใหมีการอางอิง

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม เพื ่อใหนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที ่มีคุณภาพที่สามารถนำไปใช

ประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติไดจริง ตลอดจนนักวิจัยสามารถนำองคความรูและประสบการณท่ีไดรับมาชวย

สรางความเขมแข็งใหกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีตนเองสังกัดในกลุมสาขาดังกลาวไดดวย  

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

1. เนื่องจากตัวชี้วัดดานผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงเปนตัวชี้วัดมาตรฐานที่สากลใหการยอมรับ ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและการผลักดันโดยจัดทำโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหมีการอางอิง

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

 2. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช สถาบันวิจัยและพัฒนาควรนำขอมูลจากงานวิจัยดังกลาวนี้ ไป

ใชเพื่อกำหนดแนวทางการสงเสริมงานวิจัยสาขาอัตลักษณและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในแผนกล

ยุทธ ด านการว ิจ ัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุส ิตฉบับตอไป เพ ื ่อเป นแนวทางในการทำงานของ

“คณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club” ในการจัดกิจกรรมสงเสริมงานวิจัยแก
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สมาชิกเครือขายการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตลอดจนเปนแนวทางในการทำวิจัยของอาจารยและนกัวิจัย 

และเปนแนวทางสำหรับการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมการวิจัยของคณะ วิทยาเขต และศูนยการศึกษานอก

ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

ในคร้ังนี้เปนการวิจัยในลักษณะภาพรวม ทำการคัดเลือกตัวชี้วัด วิเคราะห และประเมินศักยภาพดานการ

วิจัยของสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยใชแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

อยางงาย ดังนั้น การดำเนินการวิจัยในคร้ังตอไปควรเพิ่มขอกำหนดใหครบถวนทุกมิติ เพื่อประกอบการพิจารณาให

ไดมาซึ ่งตัวชี ้วัดในการประเมินศักยภาพดานการวิจัยที ่ครบถวนครอบคลุมรอบดาน ตลอดจนการจัดทำเกณฑ

มาตรฐานในการประเมินศักยภาพดานการวิจัยที่มีการจัดลำดับความสำคัญ (rating) และมีการถวงนำหนักตัวชี้วัด 

(weight) ที่ชัดเจนเพื่อนำมาจำแนกระดับตามอันตรภาคชั้นอยางเหมาะสม และถูกตองตามหลักการทางสถิตกิาร

วิจัยท่ีมีคุณภาพตอไป 
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ความพึงพอใจนายจาง/ผูประกอบการที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

Employers’Satisfactions towards Graduates from Early Childhood Education Suan Dusit 
University 

 

ผูวิจัย   วิชญา  ติยะพงษประพนัธ  

นงนุช  อุตคุด  

ณัฐณิชา  มีงาม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชากร คือ นายจาง/ผูประกอบการในสถานประกอบการท่ีรับ

บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาทำงาน จำนวน 61 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ 

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบและมาตรประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 

และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นายจาง/ผู ประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในภาพรวมอยู ในระดับมากที่ส ุด (µ = 4.67, σ = 0.43)               

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับแรก นายจาง/ผูประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิต ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (µ = 4.77, σ = 0.43) รองลงมา คือ ดานคุณธรรม

จริยธรรม (µ = 4.74, σ = 0.41) และดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (µ = 4.65, σ = 0.54) สวนอันดับสุดทาย 

คือ ดานความรู (µ = 4.58, σ = 0.51) 

 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

Abstract 
This research aims to study the employers’ satisfactions towards graduates from 

Faculty of Childhood Education, Suan Dusit University. The samples are employers that 
employed 61 Graduates from Faculty of Childhood Education, Suan Dusit University. The 
researchers used choices questionnaire with rating scale. Statistic used to analyze the data 
were Average and Standard Deviation. The results show that overall, the satisfaction level is 
at high level (µ = 4.67, σ = 0.43). When consider in each aspect, the satisfaction toward 
interpersonal relationship and Responsibility  is the number one  followed by ethical 
characteristic (µ = 4.74, σ = 0.41),  and professional skills. The last aspect is knowledge                   
(µ = 4.58, σ = 0.51). 
 
Keywords : Employers’ Satisfactions, Early Childhood Education, Suandusit University 
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บทนำ 

 “ครู” เปนวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจำเปนตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน

สังคมไทย อันมีผลกระทบมาจากการพัฒนาในยุคสังคมโลกาภิวัฒนที่ทำใหขอบขายของการสืบเสาะ คนควา 

แสวงหา และการถายทอดความรู การเรียนรูเปนไปอยางกวางขวาง รวมดเร็ว พรอมกับการขยายอยางกวางขวาง

ของความรูแหงศาสตรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง  

 การวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตครู พบวา สวนใหญยังคงเปนปญหาเดิมท่ีสะสมมา และ

ยังไมไดรับการแกไขในการปฏิรูปการศึกษา ไดแก 1) คนดี คนเกงในปจจุบันไมเลือกเรียน และไมประกอบวิชาชีพครู 

วิชาชีพครูจึงออนแอ และไดรับการยอมรับจากสังคมลดลง 2) กระบวนการผลิตครูและพัฒนาครู ยังขาดการปลูกฝง

อยางตอเนื่องและจริงจังทางดานคุณคา คุณธรรมและจิตวิญญาณความเปนครู ไมทันสมัย ทำใหผลผลิตที่เกดิจาก

การจัดการศึกษายังมีคุณภาพในระดับที่ไมนาพอใจ และ 3) คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนเพียงคณะหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยที่ไมไดรับความสนใจมากนักสงผลใหขาดความพรอมและความเขมแข็งที่จะทำหนาที่ผลิตครูไดตาม

คุณภาพและมาตรฐานท่ีพึงประสงค ดังนั้นจำเปนตองมีการพัฒนาและฟนฟูใหสถาบันผลิตครูมีศักยภาพในการผลิต

ครูที่เขมขนมากขึ้น เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาที่เขามาเรียนครูทุกคนมีจิตวิญญาณความเปนครู มีความตระหนักใน

วิชาชีพ มีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถ และทักษะไดตามมาตรฐานวิชาชีพ (ชนะศึก นิชานนท, อารมณ อุตภาพ, 

พรรัก อินทามระ, จิราพร รอดพวง และประภาวรรณ สมุทรเผาจินดา, 2556) 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายผลิต

บัณฑิตใหมีความรู ในดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด และเมื ่อจบการศึกษาจาก

หลักสูตรเปนท่ีเรียบรอยแลวนายจาง/ผูประกอบการผูใชบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาดังกลาว จึงมีความความคาดหวัง

ตอคุณลักษณะของบัณฑิตเหลานั้นในการปฏิบัติงาน ไดแก การเปนผูท่ีมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ 

ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางดาน

รางกายและจิตใจ มีความสำนึกและรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ

สถาบันอุดมศึกษา ดวยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดมีการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ข้ึน              

เพื่อกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยจะตอง

ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความรู ความสามารถ ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการประเมินตัวบงชี้ดังกลาวจะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ

นายจาง/ผูประกอบการท่ีเปนผูใชบัณฑิต (สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, 2557) 

 ท้ังนี้ รายละเอียดของมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกำหนดเอาไวใน

แตละดานมีดังนี้ (1) ดานความรูความสามารถ ไดแก ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนำเสนอขอมูล 

การวิเคราะหและจำแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตาง ๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

หมายรวมถึงความรู  ในวิทยาการสมัยใหมและความรู จากภูมิปญญาไทย (2) ดานทักษะทางปญญา ไดแก 

ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตาง 
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ๆ มาใชในการคิดวิเคราะหและแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน (3) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก ความสามารถในการทำงานเปนกลุม มีภาวะผูนำ มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง (4) ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การมีอิสระในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข 

ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถดานภาษา การสื่อสารท้ังการพูด การเขียนและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม

จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม 

การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมท้ังในเร่ืองสวนตัวและสังคม (กองแผนงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2553) 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณท่ีมีความโดดเดนเฉพาะทาง 

มีปรัชญาในการดำเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยท่ีสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางย่ังยืน บนพื้นฐานของ

การจัดการคุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management) และมีวิส ัยทัศน ความวา 

“มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและ

สุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศบนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ โดยมีพันธกิจ 4 ประการ

หลัก ไดแก การผลิตบัณฑิต การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการ

วิชาการ โดยหลักสูตรที่จัดอยูในอัตลักษณของมหาวิทยาลัยดังกลาว จะตองเปนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีความ

เชี่ยวชาญ ไดรับการยอมรับ และมีผูสมัครเขาเรียนจำนวนมาก รวมทั้งรอยละของการมีงานทำสูง ดังนั้น หลักสูตร

กลุมนี้จะตองมีการพัฒนาใหมีความเปนเลิศ มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ 

โดยหลักสูตรท่ีจัดอยูในกลุมนี้ประกอบไปดวย อัตลักษณดานอาหาร ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

และการบริการ หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร และหลักสูตรค

หกรรมศาสตร อัตลักษณดานการศึกษาปฐมวัย ไดแก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อัตลักษณดานอุตสาหกรรมการ

บริการ ไดแก หลักสูตรการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรการทองเที่ยว หลักสูตรธุรกิจการบิน 

หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง อัตลักษณดานการพยาบาลและสุขภาวะ

ไดแก หลักสูตรพยาบาลศาสตร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559)  

 จากอัตลักษณทั ้ง 4 สาขา ที ่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ งเนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย เปนหนึ่งในสาขาอัตลักษณที่ถูกกำหนดใหเปนสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย   

ซึ่งมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ โดยมีเปาหมายสำคัญ คือ การผลิตครู การเตรียมครู และ

บุคลากรทางการศึกษาใหสามารถสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยการใหการศึกษาอบรมเลี้ยงดู ท้ังในรูปแบบของ

การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ท่ีประกอบดวยวิชาชีพครูและวิชาเอกท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ

เชื่องโยงและบูรณาการดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอม

ท่ีย่ังย่ืน ท้ังนี้ในปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยออกสูตลาดแรงงานในแตละป

จำนวนเพิ่มมากข้ึนเปนลำดับ แตยังไมไดเปนหลักประกันวาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานไดเปนท่ีพึง

พอใจของนายจาง/ผูประกอบการ ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ เชน ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ทักษะการทำงาน การประยุกตความรูมาใชในการทำงาน และมนุษยสัมพันธ รวมทั้งคุณสมบัติของบัณฑิตไมตรง

ตามความตองการของหนวยงาน/สถานประกอบการ เปนตน  

 จากเหตุผลดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหนวยงานที่ทำหนาที่ดำเนินงานดานการวิจัยเชิง

นโยบายเพื่อการนำไปใชประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงไดดำเนินการวิจัยความพึงพอใจนายจาง/

ผูประกอบการตอคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิต

ในมุมมองของนายจาง/ผู ประกอบการที่เปนผูใชบัณฑิต สำหรับการสะทอนขอมูลในการใชเปนแนวทางพัฒนา

หลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต ใหมีความสอดคลองตอความตองการของนายจาง/ผู ประกอบการไปยังหลักสูตร

ผูบริหาร ตลอดจนมหาวิทยาลัยตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจนายจาง/ผูประกอบการที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

 ประชากร คือ นายจาง/ผูประกอบการในสถานประกอบการภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ 

ที่รับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 เขาทำงานตั้งแต                

6 เดือน – 1 ปขึ้นไป จำนวน 209 คน ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากพบวา นายจาง/ผูประกอบการที่เปน

ตัวอยางวิจัยทั้งหมด จำนวน 61 คน เปนเพศหญิง จำนวน 47 คน (รอยละ 77.04) อยูระหวางอายุ 41-50 ป 

จำนวน 21 คน (รอยละ 34.42) รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ความพึงพอใจนายจาง/ 

ผูประกอบการที่มีตอคุณลักษณะ 6 ดาน 

(คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) 

(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  

(2) ดานความรู  

(3) ดานทักษะทางปญญา  

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ  

(5) ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

 

 

นายจาง/ผูประกอบการ  
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ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 14 22.96 

หญิง 47 77.04 

รวม 61 100.00 

อายุ 

ต่ำกวา 30 ป 18 29.50 

31-40 ป 10 16.39 

41-50 ป 21 34.42 

51-59 ป 10 16.39 

60 ปข้ึนไป 2 3.30 

รวม 61 100.00 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามซึ่งแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

เปนลักษณะแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจนายจาง/ผู ประกอบการที่มีตอ

คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 6 ดาน ประกอบดวย (1) ดานคุณธรรม

จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ดานทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ ทั้งนี้ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน โดยใชดัชนี IOC 

(Index of Item-Objective Congruence) เพื่อนำผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขกอนนำ ไปใชจริง โดยคา IOC ท่ีไดจาก

การตรวจสอบมีคาเกิน 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถือวาขอคำถามนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวจึงนำไปทดสอบหาความ

เชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดลองเก็บขอมูลกอนนำ ไปใชจริง (Try Out) จากผูตอบแบบสอบถามที่ไมใชกลุม

ตัวอยางจำนวน 30 คน ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 0.98 ซึ่งผานเกณฑทั ้งหมด โดยตองมีคามากกวา 0.70 จึงถือวาผานเกณฑ

สามารถนำไปใชในการเก็บขอมูลได  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต 6 ดาน 

ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ พบวา ในภาพรวม ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.67, σ = 0.43) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อันดับแรก มีความพึงพอใจในดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ                
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(µ = 4.77, σ = 0.43) รองลงมาคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม (µ = 4.74, σ = 0.41) และดานทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ (µ = 4.65, σ = 0.54) สวนอันดับสุดทาย พบวา นายจาง/ผูประกอบการมีความพึงพอใจในดานความรู          

(µ = 4.58, σ = 0.51) ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการที่มีตอคุณลกัษณะ 

ของบัณฑิต 6 ดาน ในภาพรวมและรายดาน 

คุณลักษณะของบัณฑิต µ σ อันดับ 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.74 0.41 2 

ดานความรู 4.58 0.51 6 

ดานทักษะทางปญญา 4.63 0.45 5 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.77 0.43 1 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.64 0.48 4 

ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.65 0.54 3 

รวม 4.67 0.43  

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (µ = 4.74, σ = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรก มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (µ = 4.84, σ = 0.42) รองลงมา คือ การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตน

ตามกฎระเบียบและขอตกลงของหนวยงานอยูในระดับเทากัน (µ = 4.77,  σ = 0.46) และการเปนผูนำและ/ หรือ                

ผูตามท่ีดี มุงมั่นท่ีจะปฏิบัติงานใหสำเร็จ (µ = 4.67, σ = 0.54) สวนอันดับสุดทาย คือ มีความตรงตอเวลา รับผิดชอบ

ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย (µ = 4.66, σ = 0.54) ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการในดานคุณธรรม

จริยธรรม 

ดานคุณธรรมจริยธรรม µ σ อันดับ 

1.1 การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  4.77 0.46 2 

1.2 การเปนผูนำและ/ หรือผูตามท่ีดี มุงมั่นท่ีจะปฏิบัติงานใหสำเร็จ 4.67 0.54 4 

1.3 มีความตรงตอเวลา รับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 4.66 0.54 5 

1.4 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและขอตกลงของหนวยงาน 4.77 0.46 3 

1.5 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.84 0.42 1 

รวม 4.74 0.41  
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 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการดานความรูในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(µ = 4.58, σ = 0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรก คือ มีความพึงพอใจในความรูในการใชภาษาได

อยางถูกตองเหมาะสม (µ = 4.67, σ = 0.57) รองลงมา คือ มีความรูในการใชคอมพิวเตอรพื้นฐานและอินเทอรเนต็

เพื่อการปฏิบัติงานได (µ = 4.61, σ = 0.59)  และมีความชำนาญเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน (µ = 4.57, σ = 0.62)  

สวนอันดับสุดทาย คือ สามารถสรุปความและจับใจความได (µ = 4.48, σ = 0.59) ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการในดานความรู 

ดานความรู µ σ อันดับ 

  2.1 สามารถสรุปความและจับใจความได 4.48 0.59 5 

  2.2 มีความเขาใจงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.57 0.59 4 

  2.3 มีความชำนาญเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน 4.57 0.62 3 

  2.4 มีความรูในการใชคอมพิวเตอรพื้นฐานและอินเทอรเน็ต 

เพื่อการปฏิบัติงานได 

4.61 0.59 2 

  2.5 มีความรูในการใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 4.67 0.57 1 

รวม 4.58 0.51  

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการดานทักษะทางปญญา ในภาพรวม อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (µ = 4.63, σ = 0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรก คือ มีความพึงพอใจในกระบวนการ

คิดเปนระบบ คิดวิเคราะห สามารถเสนอแนะ และใหเหตุผลเพื่อการตัดสินใจได (µ = 4.67, σ = 0.54) รองลงมา คือ 

แสวงหาความรูและสามารถสรางสรรคงานใหม ๆ และการปรับตัวเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสมอยูในระดับ

เทากัน (µ = 4.66, σ = 0.51) และมีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนา (µ = 4.61, σ = 0.53) สวนอนัดับ

สุดทาย คือ มีความสามารถในการวางแผนจัดระบบงานและควบคุมงานได (µ = 4.56, σ = 0.56) ดังตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการในดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะทางปญญา µ σ อันดับ 

  3.1 มีความสามารถในการวางแผนจัดระบบงานและควบคุมงานได 4.56 0.56 5 

  3.2 แสวงหาความรูและสามารถสรางสรรคงานใหม ๆ 4.66 0.51 2 

  3.3 มีกระบวนการคิดเปนระบบ คิดวิเคราะห สามารถเสนอแนะ  

และใหเหตุผลเพื่อการตัดสินใจได 

4.67 0.54 1 

  3.4 มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนา 4.61 0.53 4 

  3.5 การปรับตัวเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม 4.66 0.54 3 

รวม 4.63 0.45  
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 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.77, σ = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรก 

คือ มีความพึงพอใจในการมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือผูอื่นโดยสมัครใจ และการปรับตัวเขากับเพื่อน

รวมงานไดอยางดีอยู ในระดับเทากัน (µ = 4.79, σ = 0.45) รองลงมา คือ มีบุคลิกภาพและการวางตัวอยาง

เหมาะสม ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น (µ = 4.77, σ = 0.50) และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและสามารถทำงานเปนทีมได และ

มีสวนรวมในโครงการและกิจกรรมขององคกรหรือหนวยงานสม่ำเสมออยูในระดับเทากัน (µ = 4.77, σ = 0.45)            

สวนอันดับสุดทาย คือ มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดกลั้น และมีระเบียบวินัยในการทำงาน (µ = 4.69, σ = 0.53) 

ดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการในดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ µ σ อันดับ 

4.1 มีบุคลิกภาพและการวางตัวอยางเหมาะสม ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 4.77 0.50 3 

4.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือผูอื่นโดยสมัครใจ 4.79 0.45 1 

4.3 มปีฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน 4.77 0.46 4 

4.4 มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดกลั้น และมีระเบียบวินัยในการทำงาน  4.69 0.53 6 

4.5 มีสวนรวมในโครงการและกิจกรรมขององคกรหรือหนวยงานสม่ำเสมอ 4.77 0.46 5 

4.6 การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานไดอยางดี 4.79 0.45 2 

รวม 4.77 0.43  

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจาง/ผู ประกอบการดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข              

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด  (µ = 4.64, σ = 0.48) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรก คือ มีความพึงพอใจในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนรูปแบบ

การนำเสนอสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ และมีวิธีการถายทอดขอมูล

ขาวสารในรูปแบบภาษาไทยใหแกผูอื่นไดอยางเขาใจ และมีประสิทธิภาพ (µ = 4.70, σ = 0.49) รองลงมา คือ             

มีการประยุกตใชทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข และความรูเชิงสถิติเบื้องตนในการปฏิบัติงาน (µ = 4.69, σ = 0.50) 

และการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคงาน (µ = 4.66, σ = 0.47)  สวนอันดับสุดทาย คือ มีวิธีการ

ถายทอดขอมูลขาวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษใหแกผูอื่นไดอยางเขาใจ และมีประสิทธิภาพ (µ = 4.46, σ = 0.77)           

ดังตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการในดานทักษะ

การวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
µ σ อันดับ 

  5.1 การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ 

ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ 

4.70 0.49 
1 

  5.2 การคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคงาน  4.66 0.57 4 

  5.3 ประยุกตใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และความรูเชิงสถิติเบ้ืองตน 

ในการปฏิบัติงาน   

4.69 0.50 
3 

  5.4 มีการนำเสนอและการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

4.61 0.56 
6 

  5.5 มีวิธีการถายทอดขอมูลขาวสารในรูปแบบภาษาไทยใหแกผูอื่นไดอยาง

เขาใจ และมีประสิทธิภาพ 

4.70 0.49 
2 

  5.6 มีวิธีการถายทอดขอมูลขาวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษใหแกผูอื่น 

ไดอยางเขาใจ และมีประสิทธิภาพ 

4.46 0.77 
7 

  5.7 ความสามารถในการสื่อสาร (พูด อาน ฟง เขียน) 4.64 0.52 5 

รวม 4.64 0.48  

 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนายจาง/ผู ประกอบการดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ                

ในภาพรว อยูในระดับมากท่ีสุด  (µ = 4.65, σ = 0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรก คือ มีความพึง

พอใจในการมีมนุษยสัมพันธที ่ดีและสามารถทำงานเปนทีมได (µ = 4.72, σ = 0.49) รองลงมา คือ มีความ

เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือผูอื่นโดยสมัครใจ (µ = 4.62, σ = 0.61) สวนอันดับสุดทาย คือ มีบุคลิกภาพและ

การวางตัวอยางเหมาะสม ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น (µ = 4.61, σ = 0.64) ดังตารางท่ี 8 

 

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการในดานทักษะ

การปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ µ σ อันดับ 

6.1 มีบุคลิกภาพและการวางตัวอยางเหมาะสม ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 4.61 0.64 3 

6.2 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือผูอื่นโดยสมัครใจ 4.62 0.61 2 

6.3 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและสามารถทำงานเปนทีมได 4.72 0.49 1 

รวม 4.65 0.54  
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อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนายจางหรือผูประกอบการที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

 1. ความพึงพอใจของนายจางหรือผู ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยรายขอท่ีมีอันดับสูงสุด คือ มี

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือผูอื่นโดยสมัครใจ ท้ังนี้เพราะหลักสูตรไดจัดกิจกรรมสอดแทรกความเปนครู

ใหกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษามีความเอื ้อเฟอเผื่อแผ มีความเมตตา ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย และมีความ

กระตือรือรนในการชวยเหลือผู อื่น สอดคลองกับผลการวิจัยของนงลักษณ เขียนงาม และสมพร เมธีวัฒนากุล 

(2553) ที่กลาววา การที่นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทางสังคมหรือไดกระทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ

สังคมจะเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดรูจักตนเองมากข้ึน รูจักความเสียสละ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ซึ่งจะเปนผลให

เกิดการพัฒนาการเรียน วิชาการ สังคม รางกาย จิตใจ บุคลิกภาพ และวุฒิภาวะ สูความเปนผูใหญจึงเปนการพัฒนา

นักศึกษาใหเปนคนท่ีสมบูรณ 

 2. ความพึงพอใจของนายจางหรือผู ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยรายขอที่มีอันดับสูงสุด คือ การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ รองลงมา คือ การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและขอตกลงของ

หนวยงาน ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีมุง

สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางให

บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม โดยผูสำเร็จการศึกษาจะไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีจากการเรียน

การสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

สถาบันราชภัฏสวนดุสิตท่ีพบวา คุณลักษณะท่ีผูสำเร็จการศึกษาคิดวาตนมีมากท่ีสุด คือ มีความซื่อสัตย เพราะเปน

สิ ่งสำคัญในทำงานอันดับแรก คนที ่ม ีความซื่อสัตยจะทำใหองคกรอยู รอดและสามารถพัฒนาไปได อีกท้ัง 

มหาวิทยาลัยไดเนนการอบรมและฝกประสบการณวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื ่อใหเกิด

ประสบการณจริง พรอมที่จะออกสูตลาดแรงงานดวยความมุงมั่น ซื่อสัตยสุจริต และมีการปลูกฝงใหรักองคกร 

(สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2547) ท้ังยังสอดคลองกับรายงานผลการวิจัยของ สุภาวดี ลอมหามงคล (2545) ท่ีกลาววา 

ความซื่อสัตย และไววางใจนั้นเปนคุณสมบัติดานลักษณะนิสัยท่ีธุรกิจหรือผูประกอบการใหความสำคัญเปนอยางมาก 

ความซื่อสัตยเปนองคประกอบสำคัญอยางหนึ่งในการรับคนเขาทำงาน 

 3. ความพึงพอใจของนายจาง/ผู ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยรายขอที่มีอันดับสูงสุด คือ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและ

สามารถทำงานเปนทีมได ทั้งนี ้อาจเนื ่องมาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหมี               

“SDU SPIRIT” คือ มีบุคลิกภาพดี ออนนอมถอมตน ดำรงตนอยางมีคุณคา ทำงานดวยความประณีต เปนผูนำ 

เสียสละเอื้ออาทร ใสใจและหวงใยเพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่น ๆ รักและศรัทธามหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการ

ดำเนินงานและแสดงความเปนสวนดุสิตใหปรากฏตอสาธารณะท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงทำใหบัณฑิต
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ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีแกผูที่ไดรูจักหรือพบเห็น ซึ่งสอดคลองกับ

สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (2557) ที่กลาวถึง บัณฑิตที่ไดรับการพัฒนาเปนผู มีศีลสมบูรณ จะมี

พฤติกรรมทางกายและวาจาท่ีเหมาะสม สามารถดำรงตน และอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ

งานวิจัยของวราภรณ วงศหาญ (2557) ท่ีไดกลาววา การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีนั้นเปนเคร่ืองมือท่ีจะนำไปสูการรวมมอื

รวมใจและทำใหการปฏิบัติงานดำเนินไปสูความสำเร็จ นำไปสูการสรางบรรยากาศของการทำงานที่ดี เขาใจซึ่งกัน

และกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของโกศล วัชโลทน (2542) ท่ีกลาววา ความสุภาพและความมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

เปนปจจัยดานการบริการท่ีมีความสำคัญอันดับหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลตอผูบริโภคสวนใหญ สถานประกอบการนั้นตองการ

พนักงานท่ีมีความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 

ขอเสนอแนะ 

1. นำขอมูลไปใชในการรวางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยในดานการผลิตบัณฑิต ใหตอบสนองความ

ตองการของผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน  

2. นำไปใชในการปรับปรุงการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาในแตละดานใหเพิ่มมากข้ึน โดยผูบริหาร อาจารยผูสอน และผูเกี่ยวของกับการพัฒนา

นักศึกษาจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะทางปญญา โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการแสวงหาความรู และ

สามารถสรางสรรรคงานใหม ๆ หรือจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบัณฑิตมีวิธีการถายทอดขอมูลขาวสารในรูปแบบภาษาอังกฤษใหแกผูอื่นไดอยางเขาใจ

และมีประสิทธิภาพ มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคงาน และมีการนำเสนอและการสื่อสาร

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 

   

บทคัดยอ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางของพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดทฤษฎีมนุษยนิยม 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพระพุทธศาสนา 3. เพื่อศึกษา 

ความสอดคลองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดทฤษฎีกลุมมนษุยนิยม และพระพุทธศาสนา  

จากการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกลุมมนุษยนิยม พบวา การพัฒนาชีวิตมนุษยของกลุมมนุษย

นิยมนี้จะเนนในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในรูปแบบของการบริหารงานบุคคลเนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปน

องคประกอบท่ีสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการในการทำงาน จุดมุงหมายของการพัฒนาชีวิตมนุษยท่ีสำคัญ คือ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของ บุคคล กลุม และองคการ การพัฒนาชีวิตมนุษยจะมีบทบาทเกี่ยวของกับเร่ืองของ

การปฏิบัติงานวา ควรจะทำงานอะไรใหบรรลุผล และมีกระบวนการทำงานใหบรรลุผลไดอยางไร คุณลักษณะของ

บุคคลท่ีจะเปนทรัพยากรท่ีดีและมีคาขององคการนั้น ควรจะมีความรู ความสามารถ ในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ            

มีทัศนคติท่ีดี มีความคิดสรางสรรคและมองกวางไกล สามารถปรับตัวเองใหทันตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ ของ

สังคมสิ่งแวดลอม และ เทคโนโลยี  

จากการศึกษาการพัฒนาชีวิตมนุษยในพระพุทธศาสนา พบวา การพัฒนามนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา

นั้นตองพัฒนาตนใหเปนคนดีกอนและสังคมถึงจะดีตามไปดวย จึงถือวาพุทธศาสนาเปนหลักแหงความประพฤติ   

เปนแนวทางของการปฏิบัติชอบในการดำเนินชีวิตมนุษย การประพฤติตนใหเปนคนดีของสังคมมีหลักพื้นฐานท่ี

เหมือนกัน คือ ทุกชีวิตตองการมีชีวิตอยูในสังคมอยางปลอดภัย อยูในสังคมอยางปกติสุขในการดำเนินชีวิตท่ีดีของ

มนุษยท่ีดีเปนสิ่งท่ีชวยใหสังคมพัฒนาข้ึนในปจจุบันและในอนาคต ใหมีความเปนอยูอยางมีความสุขและมีความ

สมหวัง มีความรักและมีความปรารถนาดีตอกัน  

  จากการศึกษาความสอดคลองและความแตกตางการพัฒนาชีวิตมนุษยของกลุมมนุษยนิยม และพระพุทธศาสนา 

พบวา จุดมุงหมายสูงสุดของการพัฒนาคนตามหลักทฤษฎีของกลุมมนุษยนิยมนั้นเพียงเพื่อตอบสนองความตองการ

พื้นฐานของชีวิตในการประสบความสำเร็จในงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพทำงานขององคกร มุงความสำเร็จในการทำงาน

และแขงขันในดานธุรกิจ สวนการพัฒนาทางพระพุทธศาสนามีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คน ครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติซึ่งจะทำใหโลกเกิดความสงบรมเย็น นั่นก็คือ การพัฒนาคนเปนมนุษยใหมีจิตใจท่ีสูงข้ึน 

และหวังผลการพัฒนาถึงชาติตอๆไปจนกวา สิ้นสุดดับสูญ ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย เขาสูสภาวะแหงความหลุดพน

จากกิเลสท้ังปวง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “พระนิพพาน”สำหรับการพัฒนามนุษยของกลุมมนุษยนิยม จะพัฒนาใน

สิ่งท่ีสามารถสัมผัสจับตองได เชน การรับรูดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย แตไมคำนึงถึงจิตใจแตจะเนนพัฒนาดานวัตถุ 

สวนดานพระพุทธศาสนาจะเนนดานจิตใจหรือจิตวิญญาณแลวจึงพัฒนาตนออกสูภายนอก 
 

คำสำคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มนุษยนิยม พระพุทธศาสนา 
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Abstract 
 Human resource development in accordance with the Buddhist guidelines aims: 1. 
To study human resource development according to the concept of humanistic theory 2. To 
study human resource development in Buddhism 3. To study the consistency of human 
resource development according to the concept Humanist theory And Buddhism 
 Human life development, based on Humanism, emphasizes on human resource 
management or personnel management, because Human resource is an important element 
of work efficacy. The important target of human life development is to improve the efficacy 
of person, group and organization. Human life development is concerned on work 
performance that what to do, and how to do, to reach the work accomplishment. The 
characteristics of good human resource that is worth for the organization are as follows: the 
person should have the knowledge and capacity in their own profession; the person should 
have a good attitude, creative thinking, look far and wide, and should be able adapt oneself 
in the change of society, environment and technology. 

Human life development, based on Buddhism, puts the emphasis firstly on 
development of oneself to be a good person, and then the society will be good later. 
Buddhism is the principle of action and the guideline for good action in daily life. The basic 
principles of good people are as follows: Everyone needs safety and happy life in society. The 
good living of good people is leading to the development of society, both in the present and 
future, so that the people live happily and hopefully with love and kindness to one another. 

The accordance and difference between Humanism and Buddhism on Human life 
development are as follows: Humanism’s ultimate aim of human development is only 
responding to the life’s basic need of success at work, in order to develop the organization 
performance for success in business competition. While Buddhism aims at the life quality 
development of people, family, community, society and country in order to make a peaceful 
world. Buddhism emphasizes on developing human being to be “a higher mind being” and 
to attain Enlightenment or Nibbana. Human development based on Humanism focuses on 
physical objects development which can be contacted by eye, ear, nose, tongue and body, 
more than mental development. Buddhism itself focuses on mental and spiritual 
development before the development of external things. 
 
Key Words : Human resource development, Humanism, Buddhism 
 

บทนำ  

สังคมมนุษยเปนสังคมท่ีตองการความเจริญกาวหนา ตองการชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง และการยอมรับทาง

สังคมและประสบความสำเร็จในหนาท่ีการงาน ซึ่งไมมีใครท่ีจะปฏิเสธไดเลยวาในแตละวันนั้นมนุษยตองด้ินรน

ขวนขวายไขวควาหาสิ่งท่ีตนพึงปรารถนาเพื่อใหไดมาในสิ่งนั้น ดังนั้น การพัฒนาชีวิตจึงเปนการพัฒนาตนเองเพื่อใหมี

ชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนและปรับปรุงการดำเนินชีวิตใหสอดคลองและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ปญหาท่ีสำคัญมีอยูวา แลวเราจะสามารถพัฒนาชีวิตสูความสำเร็จนั้นไดอยางไร คำตอบท่ีดีท่ีสุด คงหนีไม

พนในความคิดท่ีวา เราตองรูจักตัวเราเองกอน เพราะตัวเราเทานั้นท่ีจะสามารถสรางความสำเร็จใหกับตัวเองได ไมมี

ใครสามารถทำแทนเราได ดังเชน คำกลาวท่ีวา“อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ” ซึ่งหมายถึง ตนเองเทานั้นท่ีจะสามารถทำ

กุศลแลวเขาถึงสวรรคหรือบรรลุมรรคผลได ท่ีพึ่งท่ีพึ่งไดยากคือ อรหัตตผล ไมมีใครอื่นจะทำใหไดเพราะบุคคลท่ีฝก

ตนดีแลว ยอมไดท่ีพึ่งอันไดโดยยาก อีกนัยหนึ่งมีพุทธพจนวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงมีตนเปนเกาะ มีตน
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เปนท่ีพึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่ง จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปน ท่ีพึ่งไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่งอยูเถิด” (พระมหาบุญเลิศ           

ธมฺมทสฺสี,2551) จากพุทธพจนดังกลาวแสดงใหเห็นวา การมีตนเปนท่ีพึ่งก็คือ อัตตสิกขา ซึ่งเปนศาสตรแหงการรูจัก

ตัวเองท่ีมนุษยเราทุกคนจะสามารถอานตนออก บอกตนได ใชตนเปนและเห็นตนเองตามความเปนจริง 

นอกจากนี้ ปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 ไดมุงพัฒนาคน

ไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและมีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต

และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555-2559) แนวคิดนี้นับวา

เปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตท่ีสำคัญเพราะท่ัวโลกจะถือวา“ประเทศท่ีมีอัตราการศึกษาของประชากรภายในประเทศอยู

ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานสูง ยอมถือวาประชากรในประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวย (นโยบายรัฐบาลขอท่ี 4, 2554) 

และปจจุบันการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีหลากหลายรูปแบบซึ่งการพัฒนาตองอยูในการพิจารณาของ

ตนเอง ดังนี้ 

  1) การพัฒนาชีวิตดานรางกาย 

  2) การพัฒนาชีวิตดานอารมณ 

  3) การพัฒนาชีวิตดานสังคม 

  4) การพัฒนาชีวิตดานสติปญญา 

จากแนวคิดและทฤษฎีสำคัญท่ีนักวิชาการตางๆ และนักจิตวิทยาชาวตะวันตกไดกลาวถึง ความเปนมนุษยวา 

“มนุษยมีความสามารถจะพัฒนาคุณภาพของตนเองได มนุษยมีจิตใจ ตองการความรักความอบอุน ความเขาใจ ท้ังยัง

มีขีดความสามารถเฉพาะตัว ไมใชจะกำหนดใหเปนอะไรก็ไดตามใจชอบของคนอื่น มนุษยสามารถกำหนดพฤติกรรม

ของมนุษยดวยกันได รูจักและเขาใจตนเอง และนำจุดดีมาใชประโยชนเพื่อพัฒนาเอง สำหรับขอบังคับและระเบียบ

วินัยไมสูจำเปนนัก มนุษยทุกคนตางมุงสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณใหแกตน”(เกรียงศักด์ิ เจริญวงคศักด์ิ, 2548) 

ดังท่ีกลาวมาขางตน จะเปนแนวคิดทฤษฎีของกลุมนักจิตวิทยามนุษยนิยมหลายทาน คือ คารล โรเจอร 

(Calr R. Rogers, 1902-1987) มาสโลว (Abraham H. Maslow, 1908-1970) โคมส (Combs) โนลส (Knowles) 

เปาโล แฟร (Faire) อิวาน อิลลิช (Ivan Illich) และ นีล (Neil ) กลุมนี้มีแนวคิดวา มนุษยเปนผูท่ีรูจักคนพบ ความรู 

ความสามารถของตนเอง แนวคิดของกลุมมนุษยนิยมกลุมนี้ถือวาเปนกลุมทันสมัยเปน“กลุมคลื่นลูกท่ีสาม”โดยพวก

เขาไดแบงแนวคิดของมนุษยออกเปน 4 กลุม (H.I.Kaplan,“B.J.Sadock and J.A.Grebb ,1944) ดังนี ้

1) มนุษยทุกนามนั้นมีจิตใจ 

2) มนุษยตองการความรัก  

3) มนุษยตองการความอบอุน  

4) มนุษยมีความเขาใจในตนเอง 

จากแนวคิดนี้จึงกลาวไดวา มนุษยแตละคนทุกชาติทุกภาษาลวนมีความตองการท่ีคลายกันคือ มนุษยรูจัก

ตนเอง เขาใจตนเอง มีความตองการท่ีจะพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตน (self actualizations) มนุษยทุกคนตางมุงสราง

ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณใหแกตน มนุษยกำหนดความตองการและตัดสินใจเร่ืองราวตางๆดวยตนเอง (self mastery) 

และแสวงหาความรูหรือขอเท็จจริงดวยตนเอง 
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ผูวิจัยมีความสนใจในแนวคิดทฤษฎีของกลุมมนุษยนิยม คือ คารล โรเจอร (Calr R. Rogers) แมสโลว 

(Abraham H. Maslow) โคมส (Combs) โนลส (Knowles ) เปาโล แฟร(Faire) อิวาน อิลลิช (Ivan Illich) และ นีล 

(Neil) ซึ่งกลุมนี้เขาไดกลาวถึง ความเปนมนุษยวา มนุษยสรางความเปนมนุษยแกตน มนุษยมีจิตใจตองการความรัก 

ความอบอุน ความเขาใจ พยายามท่ีจะเขาใจตนเองท่ีจะแสวงหาความรูดวยตนเองและเลือกการพัฒนาตนตาม

เสรีภาพของตนเอง) (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท, 2536) 

  ในพระพุทธศาสนาถือวามนุษยเปนสัตวพิเศษ คือ เปนสัตวท่ีฝกได เปนสัตวท่ีพัฒนาได หรือเปนสัตวท่ี

เรียนรูได มนุษยเมื่อเรียนรูแลวยอมมีปญญาเพิ่มข้ึนมีความคิดสรางสรรคท่ีจะประดิษฐสิ่งตางๆไดมีความเจริญท้ัง

ในทางนามธรรมและวัตถุธรรม เมื่อฝกฝนพัฒนาตนแลวจึงทำใหมนุษยกลายเปนสัตวท่ีประเสริฐเลิศสูงสุดท่ีสัตวอื่น

ไมมีและมีศักยภาพสูงฝกฝนตนไดจนถึงข้ึนเปนพุทธะ (พระมหาสมปอง จนฺทวํโส (ยุงรัมภ), 2548) 

ตอมาพระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) ซึ่งทานเปนพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนและมีผลงาน

ทางพระพุทธศาสนารุนใหมออกมาสูสายตาของสังคมไทยและตางประเทศอยางมากมายทานไดนำเอาประเด็นนี้มา

กลาวถึงในงานเขียนและงานบรรยายธรรมท่ีมีความเกี่ยวของกับมนุษยวา มนุษยมีธรรมชาติพิเศษ คือเปนสัตวท่ีฝก

ไดและตองฝก การท่ีมนุษยสามารถฝกไดและตองฝกนั้นทานใหมองจากผลสัมฤทธ์ิแหงการพัฒนาตนเองของเจาชาย

สิทธัตถะเปนตัวอยาง (พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2544) 

  ในพระไตรปฎกมีหลักฐานหลายแหงท่ีเนนในเร่ือง หลักในการฝกฝนพัฒนาตนของมนุษยและ กระตุนเตือน 

สงเสริม ใหกำลังใจแกมนุษยเพื่อใหมนุษยไดการพัฒนาตนมากท่ีสุด โดยใหมนุษยเปน “ผูถึงพรอมดวยวิชชา (ความรู) 

และจรณะ (ความประพฤติ) เปนผูประเสริฐสุดท้ังในหมูมนุษย และมวลเทวา (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โสเสโฐเทวมานุเส) 

ตลอดจน อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และชางหลวง ฝกแลวลวนดีเลิศแตมนุษยท่ีฝกตนแลวประเสริฐกวานั้น 

(วรมสฺสตรา ทนฺตาอาชานียา จ สินฺธวา กฺุชรา จ มหานาค อตฺตทนฺโต ตโตวรํ) (ขุ.ธ. (ไทย) 25/35/22-36) 

ถึงแมวาพระพุทธศาสนาและแนวคิดทฤษฎีของนักมนุษยนิยม ไดกลาวถึงความเปนมนุษยในลักษณะท่ี

แตกตางกันแตในความแตกตางกันก็มีแนวทางท่ีคลายคลึงกันในเร่ืองของการพัฒนาชีวิตมนุษยท้ังสิ้น จึงทำใหผูวิจัย

มีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดการพัฒนาชีวิตมนุษยของกลุมมนุษยนิยมและพระพุทธศาสนาวา มีแนวคิด หลักการ

การพัฒนาชีวิตมนุษยอยางไร และมีปจจัย กระบวนการใด ท่ีทำใหมนุษยพัฒนาชีวิตของตนเองใหมีความสุข และ

สามารถอยูรวมกับสังคมตางๆได และการพัฒนาชีวิตของกลุมมนุษยนิยมและพระพุทธศาสนา มีลักษณะท่ี

สอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาการพัฒนาชีวิตมนุษยของกลุมมนุษยนิยม 

  2. เพื่อศึกษาการพัฒนาชีวิตมนุษยในพระพุทธศาสนา 

  3. เพื่อศึกษาความสอดคลองและความแตกตาง การพัฒนาชีวิตมนุษยของกลุมมนุษยนิยมและพระพุทธศาสนา 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร( Documentary Research) อาศัยการศึกษาคนควาจากเอกสารเปน

หลักอยางมีข้ันตอน ดังนี้ 

286



ขอบเขตดานเน้ือหา 

  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาชีวิตมนุษยของกลุมมนุษยนิยม และพระพุทธศาสนา 

ความสอดคลอง ความแตกตางของการพัฒนาชีวิตมนุษยของกลุมมนุษยนิยมและ พระพุทธศาสนา 

ขอบเขตดานเอกสาร  

ศึกษาขอมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย พุทธศักราช 

2539 อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเศษ และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆจากหองสมุด จากศูนยบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยสงฆจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาชีวิตมนุษยของกลุมมนุษยนิยม 

  การพัฒนาชีวิตมนุษยเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีวิวัฒนาการมาจากการบริหารงาน

บุคคล เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบหรือเปนตัวแปรท่ีสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือ

ประสิทธิภาพในการทำงาน จุดมุงหมายของการพัฒนาชีวิตมนุษยท่ีสำคัญ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล 

กลุม และองคการ การพัฒนาชีวิตมนุษยจะมีบทบาทท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการปฏิบัติงานวาควรจะทำงานอะไรให

บรรลุผล และเร่ืองกระบวนการทำงาน วาควรทำงานใหบรรลุผลไดอยางไร ทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรท่ีมี

คาสูงสุดขององคการ คุณลักษณะของบุคคลท่ีจะเปนทรัพยากรท่ีดีและมีคาขององคการนั้นควรจะมี ความรู 

ความสามารถในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบอยู มีทัศนคติท่ีดี มีความคิดสรางสรรคและมองกวางไกล สามารถปรับตัวเอง

ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสังคมสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซึ่งสิ่งตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้สามารถ

สรางใหมีในตัวของทรัพยากรบุคคลได ดังนั้นการพัฒนาบุคคลในองคการจึงเปนสิ่งจำเปนท่ีจะชวยใหองคการ

ประสบความสำเร็จและบรรลุสูเปาหมายไดเชนกัน 

จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของกลุมมนุษยนิยม สามารถกลาวไดวา กรอบแนวคิดหลักโดยรวมของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีกลุมมนุษยนิยมนั้น เกิดข้ึนจากการผสมผสานแนวคิดหลักท้ังสามดาน ไดแก 1. ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร (Economic Theory) 2.ทฤษฎีระบบ (System Theory) และ 3. ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory) 

ซึ่งกรอบทฤษฎีท้ัง 3 ดังกลาว สามารถกลาวไดโดยสรุป ดังนี้ 

1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร (Economic Theory) 

ทฤษฎีนี้ไดมุงเนนถึงความเขาใจในหลักการและแนวทางการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยในองคกร 

รวมถึงทฤษฎีระบบ โดยมองถึงความสัมพันธของกระบวนการตางๆ คือ ความพยายามวัดผลตอบแทนท่ีไดรับจาก

การลงทุน เปนเหตุใหนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจำเปนตองศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรใหมากข้ึน 

รวมศึกษาถึงตนทุนท่ีไดลงทุนไปแลวสำหรับตัวบุคคลกับผลตอบแทนท่ีรับวาคุมคาหรือไม ตองรูและเขาใจความ

ตองการขององคกร นั่นคือ กำไร รายได และคาตอบแทนท่ีไดรับ ขณะเดียวกันตนทุนท่ีเปนคาใชจายสำหรับตัว

บุคคลยอมตองลดนอยลงเชนกัน ซึ่งทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้ จะตอง

ประกอบดวย 
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- Scarce Resource Theory   : ทฤษฎีการใชทรัพยากรท่ีจำกัด 

- Substainable Resource Theory    : ทฤษฎีการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน 

- Human Capital Theory   : ทฤษฎีมองมนุษยใหเปนทุน หรือทุนมนุษย 

ดังนั้น การจะเขาถึงแกนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูปฏิบัติงานตองเขาใจหลักปรัชญาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ท่ีสามารถอธิบายไดมากกวาหนึ่งทฤษฎี โดยทฤษฎีเศรษฐศาสตรเปนหนึ่งในทฤษฎีท่ีคนทำงานฝาย

ทรัพยากรมนุษยจำเปนตองศึกษาและนำมาบูรณาการใหเขากับทฤษฎีอื่น ๆ 

2. ทฤษฎีระบบ (System Theory) 

ทฤษฎีระบบถือไดวาเปนองคความรูยอยสวนหนึ่ง (A small body of knowledge) ท่ีกลาวถึงหลักการ

ท่ัวไป แนวคิด เคร่ืองมือ และวิธีการท่ีสัมพันธและเชื่อมโยงตอไปยังระบบงานอ่ืน ๆ ซึ่งพบวาทฤษฎีระบบไดถูก

นำไปประยุกตใชในงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท้ังในปจจุบันและยังตอเนื่องไปสูอนาคตอีกดวย โดยมุงเนน

ไปท่ีกระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบเปนข้ันตอน ซึ่งทฤษฎีระบบนั้นจะตองประกอบไปดวย

ทฤษฎียอยอื่น ๆ อีก แตเพื่อใหเห็นภาพรวมของแนวทฤษฎีนี้อยางชัดเจน จึงสามารถกลาวไดโดยสรุปวา การบริหารงาน 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะประสบความสำเร็จไดนั้นนักพัฒนาบุคลากรจำเปนท่ีจะตองเขาใจถึงคุณลักษณะ

พื้นฐานท่ีสำคัญของระบบท้ัง 2 คือ 

2.1) ระบบปด เปนระบบท่ีไมสนใจหรือใสใจตอสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ไมรับรูถึงการเปลี่ยนแปลง 

ทางดานวิทยาการ และความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงไมตระหนักถึงความตองการของลูกคาตอสินคาหรือการ

บริการท่ีมีอยู เปนเหตุใหองคการดำเนินงานดวยแนวคิด หลักการ วิธีการ และเคร่ืองมือแบบเดิม ๆ โดยไมมีการ

ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของกระแสโลก 

2.2) ระบบเปด เปนระบบท่ีคำนึงถึงสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อสรางการแขงขันและความไดเปรียบทาง

ธุรกิจกับคูแขงภายนอก ระบบงานมีการปรับเปลี่ยน และการทำงานมีการยืดหยุนอยูตลอดเวลา และคำนึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงจากสถานการณภายนอก อันจะนำไปสูการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงวิธีการ

หรือระบบงานยอย ซึ่งเปนองคประกอบท่ีสำคัญท่ีรวมอยูในระบบเปด 

สรุปไดวา ตามหลักปรัชญาแนวคิดในการพัฒนาชีวิตมนุษยของทฤษฎีมนุษยนิยมมีเปาหมายในการพัฒนา

ปรับปรุง การพัฒนาทรัพยากรตามหลักทฤษฎีมนุษยนิยม จะพัฒนามนุษยเพื่อสนองตอบตอบความตองการของ

องคการในดานการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย หรือเศรษฐศาสตรทุนมนุษย หรือ            

เพื่อการเรียนรูสนองความตองการของมนุษยเอง ตามแนวคิดของทฤษฎีของกลุมมนุษยนิยม 

 

การพัฒนาชีวิตมนุษยในพระพุทธศาสนา 
การพัฒนามนุษยตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ตองพัฒนาตนใหเปนคนดีกอนสังคมถึงจะดีตามไปดวย          

ซึ่งเปนหลักแหงความประพฤติ เปนแนวทางของการปฏิบัติชอบในการดำเนินชีวิตมนุษยในสังคม การประพฤติตน

ใหเปนคนดีของสังคมมีหลักพื้นฐานท่ีเหมือนกันคือ ทุกชีวิตตองการมีชีวิตอยูในสังคมอยางปลอดภัย อยูในสังคม

อยางปกติสุข ดวยการดำเนินชีวิตท่ีดี สิ่งท่ีจะชวยสังคมในปจจุบันและตอไปในอนาคต ใหอยูอยางมีความสุขและ

ความหวัง คือ ความรัก ความปรารถนาดีตอกัน การดำเนินชีวิตท่ีถูกตองท่ีใครๆ ปรารถนา สามารถสัมผัสไดในชีวิต
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ปจจุบันนี้ เปนความรักความปรารถนาดีตอกัน เพราะเมื่อมีความปรารถนาดีตอกัน ไมวามนุษยหรือสัตวก็อยูรวมกัน

อยางไมหวาดระแวง เมื่อมีเมตตาเกิดข้ึนในใจได ยอมชื่อวาไดสรางความรักความปรารถนาดีข้ึนในใจ และพรอมท่ีจะ

มอบความสุข ความกรุณาตอเพื่อนรวมโลก ทำใหรูสึกดีวาชีวิตท่ีอยูสังคมนี้มีคาดวยการเจรจาดี ใหรูจักระวังใน

คำพูดท่ีสื่อสารตอกันใหพูดดวยถอยคำท่ีเอ้ืออาทรตอกัน หลักของการพูดดี แมวาสิ่งใดเปนความจริงแตไมมี

ประโยชน ก็ไมควรพูด ถึงแมวาสิ่งท่ีพูดมันเปนความจริงและมีประโยชนมาก 

แตหากไมใชกาลเวลาท่ีจะพูดก็ไมควรพูด ควรพิจารณาถึงกาลเวลาท่ีจะพูดเพื่อใหเกิดประโยชนของการพดู

อยางสูงสุด ดวยการคิดท่ีถูกตอง เปนการคิดไปในทางท่ีดีท่ีถูกตอง ใหมีความคิดท่ีดี ปรารถนาดีตอตัวเอง ไมใหมี

ความเห็นแกตัวมาก ใหมีความเสียสละเอื้อเฟอ ไมคิดปองรายใคร หรือจองเวรกับใคร แตพยายามกาจัดหรือบรรเทา

ความโกรธ ความอิจฉาตารอนอยูเสมอ ใหมีเมตตากรุณาตอสรรพสัตวใชสติเปนคูมือนำทาง จะทำใหรูจักจัดระเบียบ

ชีวิต รูคุณคาของเวลาท่ีไดชีวิตมา ดวยการมีความเห็นถูกตอง มีการใชความคิดถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบคิดหา

เหตุผลสืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสายแยกแยะสิ่งท้ังหลายใหเห็นความจริงตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย 

โดยไมเอาความรูสึกดวยความชอบความชังของตัวเองเขามาจับ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี รวมท้ังรูปแบบและกระบวนการ ตาง ๆ ขางตน 

ทำใหทราบวาพระพุทธองคทรงยึดหลักไตรสิกขาเปนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (พุทธบริษัท 4) อันไดแก 

1. อธิศีลสิกขา หลักการฝกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมายรวมเอาองคมรรค คือ 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เปนเร่ืองของการฝกฝนในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเคยชิน 

ศีลเปนเคร่ืองมือท่ีใช หรือในทางสังคมท่ัวไปเรียกวาวินัย เปนจุดเร่ิมตนในขบวนการแหงการศึกษา และการพัฒนามนุษย 

2. อธิจิตตสิกขา หลักการฝกปรือในดานคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมายรวมเอาองค คือ 

สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เปนสวนของการฝกฝนในดานจิตใจ หรือ ระดับจิตใจใหเกิดการ

พัฒนาคุณสมบัติตาง ๆ คือ ในดาน คุณธรรม เชน ความมีเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเขมแข็งอดทน 

ตลอดท้ังความเพียรพยาม ความรับผิดชอบ ความแนวแนมั่นคง มีสติ สมาธิ 

3. อธิปญญาสิกขา หลักการฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริงจนถึงข้ึน

หลุดพน มีจิตใจเปนอิสระผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ (หมายรวมเอา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ) ปญญา             

เปนเร่ืองของการฝก หรือพัฒนาในดานความรู ความจริง โดยเร่ิมต้ังแต ความเห็น ความเชื่อ ความเขาใจ ความหย่ังรู

ในเหตุผล การรูจักวินิจฉัยไตรตรอง ดวยความแยบยลใหเห็นตามความเปนจริง หมายความวา รูเทาทันความเปนไป

ของโลก และชีวิต จนทำใหจิตใจเปนอิสระ ขามพนความทุกข ปราศจากปญหาถึงความเปนอิสรภาพโดยสมบูรณ  

หลักการท้ัง 3 ประการดังกลาวนี้ สามารถกลาวไดวาพระพุทธองคทรงวางไวเพื่อเปนรูปแบบในการพัฒนา

ศักยภาพของพุทธบริษัท 4 และนอกจากนี้ ยังไดทรงบัญญัติสิกขาบทข้ึนมาเพื่อควบคุมกระบวนการในการพัฒนา

ศักยภาพในดานตาง ๆ ท่ีกลาววาเปนเคร่ืองควบคุมก็ดวยเหตุวาเปนเคร่ืองรักษา และทรงไวซึ่งบุคคลผูท่ีสามารถ

ฝกฝนตนเองไดตามข้ันตอนตาง ๆท่ีพุทธองคไดทรงวางไวใหเปนผูมี ศีล สมาธิ และปญญาท่ีเพิ่มสูงข้ึน กลาวคือไมให

ตกไปในอกุศลท้ังหลาย ดังนั้น เมื่อพุทธบริษัทสามารถฝกฝนอบรมตนเองไดตามรูปแบบตามท่ีพระพุทธองคได

กำหนดไวก็ยอมชื่อวาเปนผูมีรางกายและจิตใจ รวมท้ังปญญา อันพัฒนาแลว ท้ังนี้การวัดผลแหงการฝกฝน (ปฏิบัติ) 

ตนเองวามนุษยมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณหรือไมอยางไร โดยใชหลักภาวนา 4 ซึ่งผูท่ีสามารถพัฒนาครบท้ัง 4 

ดานโดยสมบูรณ ก็คือคุณสมบัติของพระอรหันต ผูหลุดพนนั่นเอง 
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สรุปไดวา การพัฒนามนุษยตามหลักพุทธศาสนา มีหลักการวามนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐท่ีพัฒนาใหดีข้ึนได

สามารถท่ีจะเรียนรูจนมีปญญาเขาถึงสัจธรรมได การพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณภาพท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือ การปลูกฝงให

คนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อกอใหเกิดความสงบสุขในสังคมวิธีการหนึ่งท่ีนาจะใหผลดีในการปลูกฝง

และพัฒนาการมีคุณธรรม จริยธรรมโดยใชหลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเปนระบบและเปนกระบวนการในการ

ฝกฝน อบรม ฝกหัดเพื่อพัฒนาคนโดยนำหลักธรรมพระพุทธศาสนา (ไตรสิกขา) มาใชหรือประยุกตใชในการบริหาร

และพัฒนาคนในองคกร หรือสถานศึกษา เนนการจัดสภาพทุกๆดานในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนใหคนในองคกร

พัฒนาตามหลักพุทธธรรม 

 

ความสอดคลองและความแตกตาง การพัฒนาชีวิตมนุษยของกลุมมนุษยนิยมและพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษา พบวา  

1. จุดมุงหมายสูงสุดของการพัฒนาคนตามหลักทฤษฎีกลุมมนุษยนิยมนั้น เพียงเพื่อตอบสนองความตองการ

พื้นฐานของชีวิตในการประสบความสำเร็จในงานหรือเพื่อพัฒนาศักยภาพทำงานใหองคกรประสบความสำเร็จสามารถ

แขงขันธุรกิจไดเทานั้น 

2. การพัฒนาแนวมนุษยนิยม จะพัฒนาในสิ่งท่ีสามารถสัมผัสจับตองได เชน การรับรูดวย ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย แตไมคำนึงถึงใจมากนัก เนนพัฒนาดานวัตถุ สวนดานพระพุทธศาสนาจะเนนดานจิตใจหรือจิตวิญญาณ แลว

จึงพัฒนาออกสูภายนอก 

3. จากแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาคนของมนุษยนิยม มีกระบวนการพัฒนาท่ีเนนการนำนวัตกรรม หรือ

เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาพัฒนามนุษย แตกระบวนการพัฒนาการตามแนวพระพุทธศาสนาเนนเอาหลักธรรมะ 

ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของมนุษย โดยคำนึงถึงจิตวิทยาของมนุษยมาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา 

4. การพัฒนาทางพระพุทธศาสนา มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำใหคน ครอบครัว ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ และโลกเกิดความสงบรมเย็น นั่นคือการพัฒนาคนเปนมนุษย คือ ใหมีจิตใจท่ีสูงข้ึนและหวังผลการ

พัฒนาถึงชาติตอๆไปจนกวา สิ้นสุดดับสูญ ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย เขาสูสภาวะแหงความหลุดพนจากกิเลสท้ัง

ปวง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “พระนิพพาน” 

สรุปไดวา การพัฒนามนุษยดวยทฤษฎีมนุษยนิยม และหลักพระพุทธศาสนานั้น มีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน 

แตมีเปาหมายในการพัฒนาในระดับโลกิยะท่ีเหมือนกัน คือ กลุมมนุษยนิยมมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาใหคนมีศักยภาพ

ในการทำงาน มีความรู มีความเขาใจในเร่ืองตางๆหรือเร่ืองงานท่ีตนกำลังปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยู แตในระดับโลกุต

ตระนั้นจะมีการพัฒนาจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันตามเหตุผลดังกลาว คือการพัฒนากาย ศีล จิตใจ และปญญา เพื่อให

ประสบความเจริญกาวหนาในชีวิต มีสภาพชีวิตท่ีเปนคุณปราศจากโทษ ยอมสงผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

การนำหลักไตรสิกขา 4 มาใชพัฒนาชีวิต จึงเปนหลักท่ีสรางคุณประโยชนในทุกๆดาน ทำใหปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีคุณภาพสูงข้ึน มีความสุข มีความสมบูรณท้ังดานสุขภาพ ไดแก สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิต ดานสังคมสังคม ไดแก วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และดานเศรษฐกิจ ไดแก การประกอบอาชีพ 

คือ มีรายไดสามารถ เลี้ยงตนเอง และครอบครัว เปนตน รวมท้ังมีความรูสึกของการอยูอยางพอใจตอองคประกอบ

ตางๆ ของชีวิตและท่ีมีสวนสำคัญมากท่ีสุด คือบุคคลสามารถดำรงตนเองใหเปนประโยชนท้ังตอตนเอง และสังคม 

รูจักการชวยเหลือซึ่งกันและกันและไมทำตนใหเปนภาระท่ีกอใหเกิดปญหาสังคม เปนตน 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษา เร่ืองแนวคิดเร่ืองการพัฒนาชีวิตมนุษยของกลุมมนุษยนิยมและพระพุทธศาสนาไดเกิดองค

ความรูใหม ซึ่งมีขอเสนอแนะไว ดังนี้ 

1. นักวิชาการและวิทยากร ควรทำหนาท่ีในการสอนหรือฝกอบรมใหแกมนุษยดวยหลักธรรมในทาง

พระพุทธศาสนาท้ังท่ีเปนนักวิชาการ วิทยากรขององคการ นักวิชาการและวิทยากร 

2. ผูบริหารทุกระดับชั้นในองคการควรมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการ       

ทำหนาท่ีรับผิดชอบในการกำหนดแผนดำเนินการ ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยหลักธรรมใหสอดคลองกับ

นโยบายและแผนระดับองคการ 

3. การประยุกตใชหลักธรรมในการพัฒนาชีวิตของมนุษยในสังคมปจจุบันควรศึกษา วิธีการปฏิบัติตาม

หลักธรรมท่ีไดกลาวมาขางตนแลว และสามารถนาไปประยุกตใชเพื่อนาไปพัฒนาชีวิตของมนุษยในสังคมได 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเร่ืองการพัฒนาชีวิตมนุษยตามหลักของโอวาทปาฏิโมกข ซึ่งเปนหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา 

โดยสามารถนำหลักโอวาทปาฏิโมกขมาพัฒนาชีวิตมนุษยในสังคมปจจุบันใหมีความเจริญพรอมความสุขไดอยางไร 

2. ผูศึกษาควร ศึกษาเร่ืองการพัฒนาชีวิตมนุษยตามหลักของทิศ 6 ซึ่งเปนหลักของการพัฒนามนุษยตามหนาท่ี

ของมนุษยท่ีมีอยูในสังคมวา จะสามารถนามาพัฒนาชีวิตมนุษยในสังคมปจจุบันใหมีความเจริญพรอมความสุขไดอยางไร 
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บทคัดยอ  
 ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมปจจุบันทำใหการเปลี่ยนแปลงในหลายดานของสังคมไทย 

รวมท้ังดานการศึกษาซึ่งการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจึงตองคำนึงถึงความหลากหลายทางชาติพันธุในการ

พัฒนาการเรียนรูแกผูเรียนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีเปดรับนักเรียนกลุมชาติพันธุใหไดมีโอกาสเขาเรียนใน

โรงเรียนของรัฐ ซึ ่งมีพื ้นถิ ่นมาจากหลายชาติพันธุและใชภาษาถิ่นเปนหลักในการดำเนินชีวิตมากกวาการใช

ภาษาไทย จึงสงผลใหเกิดปญหาของความตางระหวางภาษาท่ีใชในการสอนเปนอุปสรรคอยางหนึ่งท่ีทำใหนักเรียน

กลุมชาติพันธุไมเขาใจในการเรียนการสอนของครูอยางถองแท เชื่อมโยงไปถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมเปนไปตาม

ตัวชี้วัดในแตละหลักสูตร ดวยปญหาดังกลาวสงผลใหผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองปรับแนวทางการแกปญหาให

เหมาะสมกับบริบทแตละสถานศึกษานั้นๆ และเกิดผลอยางย่ังยืนในระยะยาว เพื่อทำใหการจัดการเรียนการสอนแก

นักเรียนกลุมชาติพันธุมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และผลการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา

ผานเกณฑตามนโยบายสวนกลางไปพรอม ๆ กัน ท้ังนี้ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสำคัญในการวางแนวทางใน

การบริหารจัดการแกปญหาดังกลาว 
 

คำสำคัญ : นักเรียนกลุมชาติพันธุ , ผูบริหารสถานศึกษา  
 

Abstract 
The linguistic and cultural diversity in today's society has brought changes in many 

areas of Thai society. Including education in which the management of teaching and learning 
in educational institutions must take into account ethnic diversity in the development of 
learning for learners even more. Especially, educational institutions that accept ethnic 
students have the opportunity to attend public schools. Which is native to many ethnicities 
and uses the local dialect as the main one in their life As a result, the problem of discrepancies 
between the languages used in teaching is one of the obstacles that prevent students from 
ethnic groups fully understanding the teaching and learning of teachers. The landing of 
academic achievement does not meet the metrics for each course. As a result of this problem, 
the school administrators need to adjust the solution to suit the context of each educational 
institution. And produce sustainable results in the long run To make the teaching and learning 
management of ethnic students to have better academic achievement. And the educational 
quality assurance results of educational institutions meet the criteria according to the central 
policy at the same time, the school administrators are therefore important persons in planning 
the management guidelines for solving such problems. 
 
Keywords : Ethnic student , School Administrator
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บทนำ 

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาตั้งแตระดับพื้นฐานมีความสำคัญอยางยิ่งที่จะเปนรากฐานใหคนในสังคม 

ไดมีองคความรูและนำไปพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคต ซึ่งสังคมในอนาคตนั้นนับวันย่ิงเกิดข้ึนในลักษณะสังคม

แบบพหุวัฒนธรรม (multiculturalism) นั่นคือ สังคมที่มีกลุมคนมาจากหลากหลานเชื้อชาติอยูรวมกันในสังคม

เดียวกัน เกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ดังนั้นการจัดการศึกษาในแบบสังคมพหุวัฒนธรรมยอม

เปนปจจัยพื้นฐานสำคัญดานหนึ่งท่ีรัฐตองจัดการใหเขาถึงสิทธิทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ดังเชน ในระดับนานาชาติ

นั้น องคกรสหประชาชาติไดกอพันธกรณีใหประเทศท่ีเขารวมเปนภาคีสมาชิกตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานการจัด

การศึกษา ซึ่งไทยไดเขารวมดวย โดยมีความตกลงในสิทธิทางการศึกษาไวในขอ 26 (ชนิตา รักษพลเมือง, 2557) 

ระบุวา 1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยในชั้นประถมศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาระดับประถม

ศึกษาจะตองเปนภาคบังคับ การศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพจะตองเปดเปนการท่ัวไป และการศึกษาระดับสูงข้ึน

ไปจะตองเขาถึงไดอยางเสมอภาคสำหรับทุกคน 2) การศึกษาจะตองมุงไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพของความเคารพ

และอิสรภาพข้ันพื้นฐาน การศึกษาจะตองสงเสริมความเขาใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหวางประชาชาติ กลุมเชื้อ

ชาติและการศาสนาท้ังมวล และจะตองสงเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อการธำรงไวซึ่งสันติภาพ 3) ผูปกครอง

มีสิทธ์ิเบ้ืองแรกท่ีจะเลือกประเภทการศึกษาใหแกบุตรของตน อีกท้ังยังมีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ทางการศึกษา (CADE) ที่กลาวถึงความเสมอภาคเขาถึงการศึกษาระดับประถมแบบใหเปลาและสิทธิของชนกลุมนอย 

โดยรัฐมีหนาที่ 1) การจัดการศึกษาในระดับประถมเปนการศึกษาภาคบังคับแบบใหเปลา 2) จัดการศึกษาระดับ

มัธยมในรูปแบบหลากหลายเพื่อใหทุกคนมีโอกาสเลือกและเขาถึง 3) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหบุคคลทุก

ระดับความสามารถมีโอกาสเขาถึง 4) ดูแลใหทุกคนไดเขาเรียนในโรงเรียนตามท่ีกฎหมายกำหนด 5) กำกับดูแลให

สถาบันการศึกษาในระดับเดียวกันจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานและไดรับปจจัยที ่เอื ้อตอคุณภาพการศึกษา

เชนเดียวกัน 6) ใหการสนับสนุนการศึกษาของบุคคลที่ไมไดรับหรือไมสำเร็จการศึกษาระดับประถมโดยวิธีการท่ี

เหมาะสมและใหบุคคลเหลานี้มีโอกาสตอในระดับตามความสามารถ 7) จัดการฝกหัดครูสำหรับผูประกอบวิชาชีพ

โดยไมเลือกปฏิบัติ สำหรับสังคมพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยนั้น ทางศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)           

จึงไดจัดทำฐานขอมูลกลุมชาติพันธุในประเทศไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2541 พบกลุมชาติพันธุท้ังสิ้น 36 กลุม โดยมีการ

จำแนกกลุมชาติพันธุตามตระกูลภาษา 5 ตระกูล คือ กลุมตระกูลภาษาไท-กะได กลุมตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก 

กลุมตระกูลภาษาจีน-ทิเบต กลุมตระกูลภาษาออสโตรเนเชี่ยน กลุมตระกูลภาษามง-เมี่ยน และในป พ.ศ.2552           

ทางคณะทำงานฐานขอมูลงานวิจัยทางชาติพันธุในประเทศไทย (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร องคกรมหาชน, 2549) 

โดย ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ เปนหัวหนาโครงการ ไดเสนอใหทำการปรับชื่อเรียกเปน “ชาติพันธุ” (Ethnonym) 

ตามท่ีคนในใชเรียกตนเอง (Endonym หรือ Autonym) เพราะชื่อท่ีคนอื่นเรียก (exonym) มักจะมีนัยความหมาย

ไปในทางเหยียดหยามและมีอคติ ทำใหกลุมท่ีถูกเรียกดวยชื่อเหลานั้นไมพึงพอใจ ดังนั้นผูวิจัยจึงใชคำวา ชาติพันธุ 

ในการเขียนงานศึกษาฉบับนี้ 
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จากความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุในสังคมไทย ทำใหทางภาครัฐไดวางนโยบายทางการศึกษาเพื่อเปด

โอกาสแกกลุมนักเรียนชาติพันธุใหไดรับการศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐมาเปนระยะ ดังเชน ในป พ.ศ. 2548 

ภาครัฐมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกบุคคลที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทยท่ี

อาศัยอยูในประเทศไทยใหสามารถเขาเรียนได ไมจำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นท่ีการศึกษา ตอมา พ.ศ. 2552 วาง

นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ เปนนโยบายท่ีจายสวัสดิการดานการศึกษาท่ีรัฐบาลจัดให เพื่อสราง

ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาเยาวชน เปนตน รวมถึงการจัดรูปแบบการจัดการศึกษา

สำหรับผูไมมีทะเบียนราษฎรและไมมีสัญชาติไทย รวมถึงบุตรหลานของแรงงานขามชาติ ประกอบดวย 3 รูปแบบ 

ไดแก 1) รูปแบบที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 2) รูปแบบการศกึษานอกระบบโรงเรียน และ 3) ศูนยการเรยีน 

แตดวยจำนวนการต้ังรกรากของกลุมคนชาติพันธุในแตละจังหวัดขยายกวางมากข้ึน ทำใหสังคมเล็งเห็นความสำคัญ

ในการจัดการศึกษาและการเปดโอกาสใหลูกหลานของกลุมชาติพันธุไดเขามาศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนของรัฐมาก

ขึ้น สงผลใหสถานศึกษาในลักษณะดังกลาวยิ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตในขณะเดียวกันทำใหพบประเด็นที่เปนปญหา

อุปสรรคตาง ๆ ตามมาดวย อาทิเชน การปรับตัวทางสังคมของนักเรียนกลุมชาติพันธุ จำนวนบุคลากรท่ีไมเพียงพอ

ในการจัดการศึกษาลักษณะนี้ และการใชภาษาในการจัดการเรียนการสอน เปนตน จึงตองปรับพัฒนาบริหารการจดั

การศึกษาอยูเสมอ 

สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทำการศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาในอำเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม ซึ่งเปนพื้นท่ีของกลุมชาติพันธุกระเหร่ียงท่ีไดสงลูกหลานเขาสูระบบการศึกษาในโรงเรียนรัฐของไทย และ

กำลังเผชิญปญหาทางการสื่อสารภาษาไทยท่ีใชเปนภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา สงผล

ใหผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองหาแนวทางการแกไขในประเด็นดังกลาว เพื่อใหนักเรียนกลุมชาติพันธุไดเขาถึง

เนื้อหาสาระวิชาท่ีจัดสอนไดอยางเต็มท่ี 

 

ภาษาไทย : อุปสรรคทางการศึกษาของนักเรียนกลุมชาติพันธุ 

แมวาการเปดโอกาสทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังคมไทยขยายครอบคลุมขึ้นเรื่อย ๆ แตทามกลาง

ความหลากหลายทางชาติพันธุทำใหเกิดวัฒนธรรมทางการศึกษาที่สงผลใหสถานศึกษาจำเปนตองเรียนรูและปรับ

แนวทางการจัดการศึกษา เพื ่อใหการถายทอดความรูเนื ้อหาวิชาไดตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนดโดยนโยบายทาง

การศึกษาสวนกลาง ประเด็นดังกลาวสามารถเชื่อมโยงกับทักษะการใชภาษาไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุท่ีกำลัง

เปนอุปสรรคในการเรียนระหวางครูและนักเรียนในหองเรียน ซึ่งจากการลงศึกษาพื้นท่ีโรงเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษา และมัยธยมศึกษาตอนตนในตำบลอมกอย อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม พบวา มีจำนวน             

41 โรงเรียน โดยแบงเปนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 5 จำนวน 38 โรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลอมกอย           

1 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนกลุมชาติพันธุที่สวนใหญเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี ่ยง หรือ ปกาเกอะญอ ประกอบดวย

กะเหร่ียงหลากหลายกลุม เชน ปกาเกอะญอ (สกอว) โพลง (โปว) ตองสู (ปะโอ) และบะแก (บะเว) นอกเหนือจาก

การปรับตัวของนักเรียนกลุมชาติพันธุท่ีตองปรับในหลาย ๆ ดานใหสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีวัฒนธรรมท่ี

ตางจากพื้นเพเดิมแลว ยังพบปญหาสำคัญที่เปนอุปสรรคในการเรียนของนักเรียนกลุมนี ้ คือ ทักษะทางการใช
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ภาษาไทย ทำใหเปนอุปสรรคของสถานศึกษาท่ีจะสงเสริมในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนกลุมชาติพันธุในแตละ

รายวิชา ทำใหขาดการเชื่อมโยงอยางเปนระบบระหวางภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นกับภาษาและวัฒนธรรมของ

สถานศึกษา อีกทั้งทางกระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ 2551 (สํานัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552) ไดใหความสำคัญกับการเรียนภาษาไทยไววา ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ 

สมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยเปน

เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกันทำใหสามารถประกอบกิจธุระนางงาม

และดำรงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข แตดวยนักเรียนชาติพันธุแตละกลุมมีภาษาประจำกลุม 

ซึ่งภาษากะเหร่ียงจัดอยูในตระกูลภาษาจีน-ธิเบต และนักเรียนแตละคนมีพื้นฐานทางภาษาไทยท่ีมากนอยตางกันไป 

แตในขณะเดียวกันแมจะมีครูท่ีเปนชาติพันธุเขามาสอนแลว แตจำนวนบุคลากรยังไมท่ัวถึงในทุกรายวิชา ทำใหสงผล

ใหเกิดปญหาดานการจัดการเรียนการสอน การถายทอดความรูของเนื้อหาวิชาท่ีสอนในแตละวิชาระหวางครูผูสอน

กับนักเรียนกลุมชาติพันธุ สงผลกระทบตอเนื่องถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับที่ไมผานตาม

เกณฑของสวนกลางท่ีกำหนดไว  

จากปญหาดังกลาวไมเพียงเปนปญหาในทองถ่ินแตเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาของรัฐท่ัวประเทศท่ี

เปดรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2556 สำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 

(สสค.) รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดนำเสนอนวัตกรรมทวิภาษา (สำนักขาวอิศรา, 2556) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ถูก

คิดคนเพื่อแกปญหาการอานไมออกเขียนไมได ในกลุมเด็กไทยชาติพันธุ โดยมีกรณีศึกษาจากโรงเรียนบานพุย              

ต.บอหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม ท่ีเด็กท้ังโรงเรียนเปนกะเหร่ียง และโรงเรียนวัดวังกวิเววังการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

ที่ตั้งอยูทามกลางชุมชนมอญ และใชภาษามอญในชีวิตประจำวัน นวัตกรรมทวิภาษามีหลักการคือ ตองการรักษา

ภาษาท่ีเปนอัตลักษณของกลุมคนชาติพันธุใหคงอยูและเพิ่มมูลคาดวยการสอนภาษาไทยเพิ่มเติม โดยใชภาษาไทย

เปนเคร่ืองมือในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา ฉะนั้นจึงจำเปนตองอาศัยการจัดการเรียนการสอน

ของครูท่ีตองพัฒนาเรียนรูดวยตนเอง และจำเปนตองมีครูพื้นถ่ินเปนครูพี่เลี้ยง พรอมท้ังคนหาวิธีการใหครูชนเผาท่ี

เรียนในระดับสูงแลวกลับมาสอนในทองถ่ิน ผานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชวยเหลือในเร่ือง

การพัฒนาการเรียนรูดานภาษา โดยอาศัยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น ๆ เปนฝายชวยประสานสงตอและตอง

หาแหลงทุนสนับสนุนในพื้นที่ อีกทั้งในสวนกลางตองสามารถแกปญหาการโยกยายครูทุก 2 ป ทำใหไมเกิดความ

ตอเนื่อง ซึ่งผลท่ีไดจากนวัตกรรมทวิภาษา พบวา จากท่ีนักเรียนอานไมออกเขียนไมได กลัวการมาโรงเรียน เพราะ

สื่อสารกับครูไมรูเร่ือง สวนครูเกิดความทอแทในการสอนเพราะสอนอยางไรนักเรียนไมไดเกิดความเขาใจเทาท่ีสอนไป 

พอถึงระยะเวลาการยายโอน 2 ป จึงทำเรื่องขอยายโอน แตพอไดนำนวัตกรรมทวิภาษามาใชปรากฎวา นักเรียน

กลุมชาติพันธุอานหนังสือไดท้ังภาษาไทยและภาษาถ่ิน กลาแสดงออกมากข้ึน รูจักการเรียนรูวัฒนธรรมของเพื่อนใน

ชาติพันธุอื่นๆ โดยใชภาษาไทยเปนภาษากลางในการสื่อสาร ทำใหครูมีความสุขมากข้ึนเพราะสอนเด็กเขาใจ สงผล

ใหชุมชนเห็นประโยชนท่ีลูกหลานไดรับวาจะทำใหไมท้ิงอัตลักษณถ่ิน เปนการเรียนรูจากสิ่งท่ีเขารูจากประสบการณ

เดิมเพื่อกาวไปสูการพบกับประสบการณใหม เมื่อเขาไปอยูในชุมชนใหมเขาจะตองเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต

รอบตัวได โดยมีครูถ่ินเปนสะพานเชื่อมไปสูการเขาใจภาษาไทยท่ีเขมแข็งมากข้ึนต้ังแตระดับอนุบาล 
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การแกปญหาในระยะยาวของผูบริหารสถานศึกษา 

ภาพรวมการบริหารงานในสถานศึกษาเปนหนาที่หลักของผูบริหารสถานศึกษา และยังคงมีหลายปจจัยท่ี

สงผลกระทบเชื่อมโยงกันในทุกดานในการบริหารสถานศึกษา เมื่อเกิดเปนปญหาดานใดดานหนึ่งยอมสงผลตอเนื่อง 

ไปยังดานอื่น ๆ ดังการวิจัยของ มานิตย แกวกันธะ และคณะ (2558) เรื่องการบริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สงูที่มี

นักเรียนหลายชนเผาเรียนรวมกัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย พบวา 1) ดานการ 

บริหารงานท่ัวไป ปญหาดานบริหารงานวิชาการ งบประมาณนอย และขาดแคลนบุคลากรครู ครอบคลุมทุกฝายงาน 

2) ดานการบริหารงานวิชาการ เกิดปญหาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนสวนใหญมีปญหาการอาน

ออกเขียนได การสื่อสาร การคิดวิเคราะหและการคิดคำนวณ ขาดแคลนเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน 3) ดานการ 

บริหารงานงบประมาณปญหา การจัดสรรงบประมาณนอยไมเพียงพอในการบริหารจัดการ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู

ในดานการบริหารงานงบประมาณ 4) ดานการบริหารงานบุคคล เกิดปญหาขาดแคลนบุคลากรครู ครูยายบอย            

ครูไมครบตามสาระ ครูสอนไมตรงตามวิชาเอก ภาระงานของครูมาก ขาดขวัญและกำลังใจ สงผลกระทบตอการ

เรียนการสอนการจัดการเรียน ซึ่งปญหาเหลานี้ตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูวางแนวทางแกไข นอกจาก

ปญหาที่กลาวมาแลวนั้น อุปสรรคปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนผลจากการขาดทักษะการใช

ภาษาไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุ ซึ ่งหากขาดการแกปญหาที่จริงจังแลวยอมสงผลเสียในระยะยาวในการ

พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนตามหลักเกณฑของสวนกลาง เนื ่องจากภาษาไทยเปนภาษาหลักและเปนภาษา

ราชการท่ีใชในการสื่อสาร ดังนั้นการแกปญหาจำเปนตองเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะสามารถประยุกต

แนวทางในการแกปญหาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ ไดมากนอยเพียงใดที่จะเปนแนวทางการ

แกปญหาอยางยั่งยืน และเอื้อตอการจัดการสอนของครูผูสอนโดยไมเปนการเพิ่มภาระงานแกครูผูสอนมากเกนิไป 

ซึ่งนอกเหนือจากแนวทางการแกปญหาจากการรับนโยบายจากสวนกลางแลว ผูบริหารสถานศึกษาตองวางแนว

ทางการแกปญหาท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพปญหาของนักเรียนกลุมชาติพันธุในสถานศึกษาของตนเอง เพื่อใหเกิด

ความคลองตัวและเปนแนวทางท่ีใชปฏิบัติไดจริงเหมาะสมกับบริบทของแตละทองถ่ิน 

สำหรับการลงพื้นท่ีศึกษาในโรงเรียนของอำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาสามารถสรุปแนวทางการ

แกปญหาเพื่อพัฒนาการใชภาษาไทยแกนักเรียนกลุมชาติพันธุไดดังนี ้

1. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

เนื ่องจากผลจากการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการสะทอนผลการจัดการบริหารงานของแตละ

สถานศึกษาท่ีเปนตัวประเมินในการบริหารจัดการเรียนการสอนของผูบริหารและบุคลากรที่ประจำในสถานศึกษานั้น ๆ  

ผูบริหารจึงไดนำประโยชนจากการประกันคุณภาพมาแทรกในแนวทางการแกปญหาการใชภาษาไทยของนักเรยีน

กลุมชาติพันธุ โดยกระบวนการนั้นทางสถานศึกษาไดแตงต้ังครูวิชาการแตละระดับชวงชั้นละ 1 คน และหัวหนางาน

วิชาการ 1 คน เพื ่อทำหนาท่ีรวบรวมผลจากการประเมินการเรียนการเรียนของนักเรียนจาก 2 ชองทาง คือ             

1) ประเมินจากเอกสาร ไดแก สื่อการเรียน แบบเรียน และแผนการสอน 2) ประเมินจากตัวนักเรียน ไดแก ผลงาน

ของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะวิเคราะหผล

ท่ีไดรับจากการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสามารถทำใหผูบริหารสถานศึกษาเห็นถึงขอมูลดานตาง ๆ ขอบกพรอง

ท่ีควรพัฒนาแกนักเรียนไดชัดเจนย่ิงข้ึน  
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2. การจัดโครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยแกนักเรียน 

โดยท่ัวไปการพัฒนานักเรียนในทักษะการเรียนรายวิชาตาง ๆ ท่ีทางโรงเรียนไดจัดอยางสม่ำเสมอตามนโยบาย

ของสวนกลาง ผูบริหารสถานศึกษาจึงเนนโครงการในการพัฒนาทักษะภาษาไทยแกนักเรียนกลุมชาติพันธุเสริมเขาไป

ในแตละปการศึกษา โดยนำประโยชนจากเทคโนโลยีเขามาเปนตัวชวยเสริมใหแตละโครงการเขากับยุคดิจิทัล อาทิ            

เชน การสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองสงเสริมคุณภาพการเรียนของนักเรียนในรูปแบบลักษณะโปรแกรมชวยสอน  

Multi Point เพื่อพัฒนาภาษาไทยแกนักเรียนกลุมชาติพันธุ ซึ่งเร่ิมดำเนินการโดยครูเปนผูคิดคนสรางนวัตกรรมตางๆ 

ในรูปแบบสื่อการสอน โดยเร่ิมนำรองจากวิชาภาษาไทยเปนหลัก ผลท่ีไดคือ วิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อนักเรียนเขาใจในวิชาภาษาไทยมากขึ้นจึงสงผลใหทักษะความเขาใจภาษาไทยใน

รายวิชาตาง ๆ พัฒนาข้ึนดวย นักเรียนสามารถวิเคราะหความหมายของภาษาในแตละรายวิชา เขาใจในคำสั่งไดมากข้ึน 

เชน วิชาคณิตศาสตรจากที่นักเรียนไมสามารถทำการแกโจทยเลขไดเพราะอานคำสั่งที่เปนภาษาไทยไมเขาใจ เมื่อนำ

นวัตกรรมดังกลาวเขาไปชวยสอนทำใหนักเรียนแกโจทยเลขไดเขาใจมากข้ึน เปนตน 

3. การบูรณาการของครูที่เปนกลุมชาติพันธุ 

ภายในโรงเรียนตาง ๆ จะพบครูผูสอนท่ีเปนกลุมชาติพันธุแตกำเนิดไดเรียนจนจบปริญญาและกลับมา

ทำงานเปนบุคลากรในโรงเรียน ดวยเหตุนี้ผูบริหารจึงไดขอความรวมมือใหครูที่มีเชื้อสายชาติพันธุไดเขามาชวยใน

การแกปญหาดังกลาว โดยการเลือกครูไทย 1 คน ครูชาติพันธุ 1 คน เขามารวมชวยกันสอนในแตละระดับชั้น           

เพื่อลดปญหาการสื่อสารภาษาไทยระหวางครูและนักเรียน อีกท้ังเปนการปรับพื้นฐานภาษาไทยใหกับนักเรียนต้ังแต

ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา และผลที่ไดรับคือนักเรียนเกิดความเขาใจกับบทเรียนในรายวิชาไดงายขึ้นและ          

มีประสิทธิภาพในการเรียนมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับนวัตกรรมทวิภาษาท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการไดนำรองไวเมื่อ

ป พ.ศ.2556 อีกท้ังทำใหนักเรียนมีความอุนใจเมื่อมีครูสอนท่ีเปนกลุมชาติพันธุเชนเดียวกับตนเอง นักเรียนสามารถ

กลาถามกลาแสดงออกมากขึ้นเมื่อไมเขาใจในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนการบูรณาการพัฒนาสงเสริมการ

สอนภาษาไทยโดยไมไดทอดท้ิงภาษาแมของนักเรียนไป  

4. การขอความรวมมือกับครอบครัวนักเรียนกลุมชาติพันธุ 

เนื่องจากปญหาท่ีพบในบางครอบครัวของนักเรียนนั้น ผูปกครองไมสามารถพูดไทยไดคลองจึงประสงคสง

ลูกหลานมาเรียนในโรงเรียนเพื่อใหไดภาษาไทยคลองมากข้ึน ซึ่งเปนประโยชนในระยะยาวท่ีจะสามารถสื่อสารหรือ

ทำการคาขายในสังคมไดมากขึ้น หรือเพื่อการไดมาซึ่งสัญชาติไทยอยางถูกตอง ดังนั้น การแกปญหาอยางยั่งยืน

จำเปนตองอาศัยการใหความรวมมือจากชุมชนครอบครัวของนักเรียน เมื่อผูปกครองเห็นดวยและรวมใจในการ

แกปญหาจะทำใหการแกปญหาของสถานศึกษาเปนไปอยางลุลวงมากข้ึน ซึ่งปกติทางสถานศึกษามีระบบการเย่ียม

บานของครูผูสอนทีจ่ะไปพูดคุยกับครอบครัวถึงการเรียน ปญหาตาง ๆ ของนักเรียนแตละคน เปนสวนหนึ่งในการ

ติดตามผลการเรียนการสอนแตละปการศึกษาอยูแลว จึงไดสอดแทรกการขอความรวมมือการใชภาษาไทยในการ

พูดคุยระหวางการใชชีวิตประจำวันระหวางผูปกครองและนักเรียน นอกเหนือจากการใชภาษาถ่ินของตัวเอง เพื่อให

นักเรียนเกิดความคุนเคยในภาษาไทยและไมลืมในชวงเวลาปดเทอม  
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จากแนวทางการแกปญหาที่สรุปไดนั้น ทำใหผลการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที ่ดีขึ้น แมจะไมได

ประสบผลสำเร็จอยางท่ีสุด แตเปนการบรรเทาปญหาทักษะการใชภาษาไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุไดเบาบางลงได 

และสามารถปรับพัฒนาแนวทางการแกปญหาในข้ันตอไปได 

 

บทสรุป 

แมวาการใชภาษาไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุจะยังคงเปนปญหาที่พบในสถานศึกษาที่เปดกวางแบบ

หลากหลายวัฒนธรรม และผูบริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรครูไดพยายามหาแนวทางการแกไขมาอยางตอเนื่อง 

แตเทาท่ีไดรวบรวมศึกษาขอมูลในการลงพื้นท่ีโรงเรียนเขตอำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ยังพบวาแผนงานท่ีวางไว

เพื่อการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุถึงจะไดผลการแกไขที่ดีขึ้น แตยังคงตองพัฒนา

แนวทางไปสูนวัตกรรมที่ปรับใหทันสมัยและใหเขากับสภาพของนักเรียนในแตละปการศึกษา เนื่องจากแตละป

การศึกษามีจำนวนนักเรียนกลุมชาติพันธุท่ีมีพื ้นฐานการใชภาษาไทยตางกัน รวมถึงจำนวนบุคลากรครูท่ีตอง

แนวทางและนวัตกรรมไปใชจริงมีจำนวนตางกันในแตละรายวิชา ทักษะการถายทอดของครูแตละคนมากนอย

ตางกัน จำนวนการยายโอนของครูบอยครั้ง และการขาดงบประมาณที่นำมาพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนในการ

แกไขปญหา ปจจัยตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาลวนมีผลถึงความตอเนื่องในการดำเนินตามแนวทางการพัฒนาแกไข  

เมื่อปญหาดังกลาวยังตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนวยงานดานการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม 

อาทิเชน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ฯลฯ จึงรวมมือ

กันในการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ที่ใชสองภาษาหรือหลายภาษาควบคูกัน หรือที่เรียกวา ทวิ/พหุภาษา           

(โดยใชภาษแมเปนฐาน) ขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ในปการศึกษา 2562 มีโรงเรียนนำรองจำนวน 16 โรงเรียน 

และจากการดำเนินงานพบวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดผลเปนอยางดี นักเรียนมีความกลาในการสื่อสารกับครู   

มีความกลาแสดงออก ไมขาดเรียน สามารถอานออกเขียนไดทั้งภาษาไทยและภาษากลุมชาติพันธุ ของตนเอง           

มีทักษะการคิดท่ีสูงข้ึน รักการอาน และนักเรียนใหความรวมมือในการเรียน ทำใหสถานศึกษาท่ีนำแนวทางนี้ไปรับ

ใชสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียนใหสูงข้ึนกวาท่ีผานมา หรือยกระดับผลการประเมินการอาน (RT) จากระดับ

ต่ำมากขึ้นไปอยูในระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยของระดับประเทศได และตอมาในปการศึกษา 2563 จึงไดนำแนวทางนี้

ขยายไปยังสถานศึกษาเพิ ่มขึ้น รวมเปน 27 โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนทวิ/พหุภาษาเต็มรูปแบบ 15 โรงเรียน 

โรงเรียนที่สอนภาษไทยสำหรับกลุมชาติพันธุ 5 โรงเรียน โรงเรียนทวิ/พหุภาษากึ่งรูป (ไมมีตัวเขียน) 3 โรงเรียน 

และโรงเรียนทวิ/พหุภาษากึ่งรูป (มีตัวเขียน) 1 โรงเรียน โดยมีการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน          

ใหหลากหลาย มีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นท่ีสถานศึกษา (คมชัดลึก, 2564) 

สำหรับการจัดการกับปญหาทักษะการใชภาษาไทยของกลุมนักเรียนชาติพันธุจำเปนตองอาศัยทุกภาคสวน

ท่ีเกี่ยวของการระบบการศึกษาในสังคมไทย ท้ังภาครัฐ บุคลากรในสถานบันการศึกษา ครอบครัวกลุมนักเรียนชาติ

พันธุ รวมกันหาแนวทางท่ีเหมาะสมและปฏิบัติไดจริงในแตละทองถ่ิน จะสามารถทำใหเปนการแกไขอยางตอเนื่อง

สงผลประโยชนแกนักเรียนสูงสุดนั่นเอง 
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