
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
            Western University Research Journal of Humanities and Social 

 

ปีทีไ 2 ฉบับ 1 ดือนมกราคม-มษายน 255้ | Vol2,No.1 January-April 2016: ISSN 2465-3578 
 

จ้าของ :ิิมหาวิทยาลัยวสทิร์น 
 

วัตถ ประสงค์ิ: 
1. พืไอผยพรผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทีไมีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาจารย์ ละนักวิจัยทีไตຌองการผยพรผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอก 
2. ป็นสืไอกลาง฿นการน าสนอความกຌาวหนຌาทางการวิจัยของนิ สิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน

ผูຌทรงคุณวุฒิ ละนักวิชาการภายนอกเดຌสรຌางสรรค์ละผยพรผลงานวิชาการ 
ใ. พืไอป็นการสงสริมละพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์฿นมหาวิทยาลัย฿หຌมีความกຌาวหนຌาละ

น าเปสูการพิไมพูนต าหนงทางวิชาการ 
 

ขอบขตของวารสาร 
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มุงนຌนป็นสืไอกลาง฿นการสรຌางองค์ความรูຌละผยพรบทความ

วิชาการละผลงานวิจัยทีไมีคุณภาพ ละป็นประยชน์ตอวงวิชาการ ฿นสาขาตางโ ชน ศรษฐศาสตร์ / 
บริหารธุรกิจละการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ นิทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการดຌานสังคมศาสตร์ละมนุษยศาตร์ ละสาขาอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 
ป็นตຌน 

2. นืๅอหาสวน฿ดสวนหนึไงหรือทัๅงหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยทีไสงมาขอตีพิมพ์จะตຌองเม
อยู฿นระหวางการ ขอตีพิมพ์หรือคยเดຌรับการตีพิมพ์ผยพรมากอน฿นวารสารอืไนโ ทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ 

3. การสงบทความวิชาการละบทความวิจัยนัๅน สามารถสงดยตรงเปทีไกองบรรณาธิการวารสารผาน
ระบบ online Submission ทีไวใปเซต์ บทความทัๅง 2 ประภท ซึไงบทความทีไสงมานัๅนจะถูกสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ
฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง ท าการประมินบบ Double-Blinded Review กอนทีไจะพิจารณาจัดพิมพ์฿นขัๅน
ตอเป 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะป็น
บทความทีไมุงนຌนสรຌางองค์ความรูຌ นวคิด ทฤษฏี฿หมโ ชวยขยายองค์ความรูຌ฿นงมุมตางโ พืไอ฿หຌผูຌอาน
สามารถขຌา฿จละน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นวงวิชาการทีไกวຌาง ละมีประยชน์ตอสังคมดยรวม 
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ก าหนดการตีพิมพ์ผยพร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ พิมพ์ผยพร 3 ฉบับตอปี  
ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ละฉบับทีไ 3 ดือนกันยายน-ธันวาคม 
 

บทความท กรื่องท่ีตีพ มพ์เด้จะตอ้งผานการพ จารณาจากผู้ทรงค ณว ฒ ภายนอกมหาว ทยาลัยิจ านวนิ2 ทานิทัศนะละข้อค ดหในของ
บทความ฿นวารสารฉบับนี ป็นของผู้ขียนตละทานิเมถือป็นทัศนะละความรับผ ดชอบของบรรณาธ การ 

 





                                วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                               Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

 
ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 2559 | Vol2,No.1 January- April 2016: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 

 
 

 
บทบรรณาธ การ 

 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฉบับนีๅป็นปีทีไ 2 ของการจัดท าวารสาร    
ซึไงป็นฉบับทีไ 1 ประจ าปี พ.ศ. 255้ นืๅอหาบทความ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาดຌานละดຌานการศึกษา
ประกอบดຌวยบทความวิจัยจ านวน ๆ รืไอง ดยมีนืๅอหาสาระกีไยวกับรืไอง 1.การพัฒนาหนวยการรียนรูຌรืไอง
การพูด฿นงานอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. กลยุทธ์ทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนม฿นขตภาคกลางของเทย ใ. การพัฒนาการรียนรูຌ 
รืไอง การคูณ ดยการจัดการรียนรูຌบบกลุมรวมมือชวยหลือ ส าหรับนักรียน ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ  4 รงรียน
อ านวยวิทย์นครปฐม ไ. การพัฒนารูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย฿นสังกัด สถาบันพระ
บรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ 5. นวทางการป้องกันปัญหายาสพติด฿นชุมชน พืๅนทีไขตหนองขม 
กรุงทพมหานคร 6. การพัฒนาบบวัดความมีวินัย฿นตนองของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ละจ านวนบทความวิชาการ 5 รืไอง 1.ปัจจัยหงความส ารใจ฿นการป็นผูຌประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดลใก : SMEs 2. การบริหารจัดการสิไงวดลຌอมขององค์การบริหารสวนต าบล฿นขต
ภาคหนือตอนลางภาย฿ตຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียง กรณีศึกษา : พืๅนทีไจังหวัดพิจิตร 3.ขຌอสนอการตีความของ
ค านิยามของค าวาหตุสุดวิสัยตามกฎหมายเทยพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสากล : ศึกษากรณีประกันภัย  4. ขຌอ
ควรระวังผลประยชน์ทับซຌอน฿นองค์การภาครัฐระดับทຌองถิไน 5. กระบวนการการรียนรูຌวิชานิติศาสตร์ผาน
กระบวนการการจัดกิจกรรมนักศึกษา : กรณีศึกษา ปัญหาคนเรຌสัญชาติ ชุมชนบຌานอกຎ-สนค าลือ ต าบลถๅ า
ลอด อ าภอปางมะผຌา จังหวัดมฮองสอน  

กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ หวังป็นอยาง
ยิไงวา วารสารฉบับนีๅจะป็นประยชน์ส าหรับผูຌอานทุกทาน ละขอขอบคุณผูຌทรงคุณวุฒิทุกทานทีไรวม฿หຌขຌอคิด
ละพัฒนาบทความจนป็นฉบับสมบูรณ์พืไอผยพร รวมทัๅงขอขอบคุณทุกทานทีไสงบทความวิชาการละ
บทความวิจัยมาพืไอลงตีพิมพ์ผยพร฿นวารสารฉบับนีๅ  
 
 
 
 
 
 
      รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มุสิกานนท์  
           บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
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การพัฒนาหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพบูรณาการหลักปรัชญา      1 
ศรษฐกิจพอพียง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
Developing learning module Integration of Oral Communication for 
Professionals with Philosophy of Sufficiency Economy for vocational  
certificate level 

ชมพูพราว   มิไงมงคล 
 
กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนม     11 
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การพัฒนาการรียนรูຌ รืไอง การคูณ ดยการจัดการรียนรูຌบบ      22 
กลุมรวมมือชวยหลือ ส าหรับนักรียน ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ  4 
รงรียนอ านวยวิทย์นครปฐม 
The  Learning Development on Topic of Multiplication by Team-Assisted 
Individualization (TAI) Instructional Model  for Prathomsuksa 4   
Students Amnuayvit Nakornpathom  School 

นภาภรณ์   ธัญญา 
 

การพัฒนารูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย฿นสังกัด     29 
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ 
The Development of Leadership Model for Administrators In North Eastern 
College Under Praboromarajchanok Institue 

นภัทร   บุญทียม 
 

นวทางการป้องกันปัญหายาสพติด฿นชุมชนพืๅนทีไขตหนองขม กรุงทพมหานคร  39 
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การพัฒนาหนวยการรียนรู้รื่องการพูด฿นงานอาชีพบูรณาการหลักปรัชญา 
ศรษฐก จพอพียงิระดับประกาศนียบัตรว ชาชีพ 

Developing learning module Integration of Oral Communication for 
Professionals with Philosophy of Sufficiency Economy for vocational 

certificate level 
 

ชมพูพราวิิิม ่งมงคล1ิ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1) พัฒนาหนวยการรียนรูຌ รืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการ  

หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿หຌมีประสิทธิภาพทากับ 80/80 2) ปรียบทียบผลการรียนรูຌของนักรียนกอนละ
หลังรียนตามหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละ ใ) ศึกษา
ความพึงพอ฿จของนักรียนทีไมีตอการรียน฿นหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ฿นการวิจัยครัๅงนีๅกลุมประชากร เดຌก ผูຌบริหารวิทยาลัย 1 คน ครู 2 คน ละนักรียนจ านวน 25 คน  
฿ชຌรูปบบการวิจัยชิงพัฒนา  ครืไองมือทีไ฿ชຌ  มีดังนีๅ 1) ครืไองมือ฿นการจัดการรียนรูຌ เดຌก หนวยการรียนรูຌรืไอง
การพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละผนการจัดการรียนรูຌ จ านวน ใ ผน ้ ชัไวมง 
2) บบบันทึกการสังกตพฤติกรรมการท างานกลุมของนักรียน ละใ) บบบันทึกผลหลังการจัดการรียนรูຌ  
ของครูผูຌสอน ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล เดຌก 3.1) บบทดสอบวัดผลการรียนรูຌมืไอรียนจบหนวยการ
รียนรูຌบบบูรณาการ ซึไงป็นบบปรนัยชนิด ไ ตัวลือก จ านวน ใ0 ขຌอ ละ  3.2) บบวัดความพึงพอ฿จ 
ของนักรียนทีไมีตอการจัดการรียนรูຌหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ซึไงป็นบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ กใบรวมรวบขຌอมูลดย ผูຌวิจัยจัดกา รรียนรูຌดຌวยตนอง
วิคราะห์ขຌอมูลดยการค านวณหาคาประสิทธิภาพของหนวยการรียนรูຌ (80/80) คารຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบน
มาตรฐาน ละสถิติทดสอบคาฉลีไยของคะนนกอนละหลังรียน ผลการวิจัย พบวา 1. ผลการพัฒนาหนวย 
การรียนรูຌ  เดຌหนวยการรียนรูຌ รืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคาความทีไยงตรงชิงนืๅอหา ของผูຌชีไยวชาญทากับ  1.00 กณฑ์ประสิทธิภาพ ทากับ
80.66/82.00 2. ผลการปรียบทียบผลการรียนรูຌของนักรียนกอนละหลังรียนตามหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด
฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พบวาคะนนหลังรียนสูงกวาคะนนกอนรียนอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ใ. ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของนักรียนทีไมีตอหนวยการรยีนรูຌรืไองการพูด฿นงาน
อาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พบวา มีความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด มีคาฉลีไย
ทากับ 4.56 
 
ค าส าคัญ : หนวยการรียนรูຌ, รืไองการพูด฿นงานอาชีพ, บูรณาการ, หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
 
 
 
                                                 
1 สาชาวิชาหลักสูตรละการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to enhance the efficiency value E1/E2 of learning 

module Integration of Oral Communication for Professionals with Philosophy of Sufficiency 
Economy to ่0/่0 2) to compare the learners’ performance prior and post the application of 
the module and ใ) to evaluate the learners’ satisfaction towards the module. The population of 
the research included 1 executive, 2 teachers and 25 leaners. For this qualitative research, the 
following instruments were used: 1) Management tools for learning module  Integration of Oral 
Communication for Professionals with Philosophy of Sufficiency Economy and ใ lesson plansุ 
amounted to ้ hours 2) learners’ group work behavioral observation form ใ) post-lesson 
performance record form for teacher. Tools for data collection 1) 30-multiple choice 
achievement test to assess learners on integrated learning at the end of the lesson 2) 5-point 
scale evaluation form to evaluate student’s satisfaction towards the module. Data analysis was 
conducted by the researcher using the efficiency criteria E1/E2=80/80 percentage, mean (x  ), 
deviation (S.D.) and t-test. Research findings indicated as follows: 1) The developing of the 
module Integration of Oral Communication for Professionals at with Philosophy of Sufficiency 
Economy for vocational certificate level had the met the IOC value of 1.00 and the efficiency 
criteria value E1/E2 of the module was ่0/่0. 2) Learners’ post-learning performance higher than 
that of the pre-learning at the significance level of .05 ใ) Learners’ satisfaction towards the 
module was overall at higher satisfaction ( x =4.56)  
 
Keywords : learning module, Oral Communication for Professionals, Integration, Philosophy of                   

Sufficiency Economy 
 

บทน า 
ลกของรามีการปลีไ ยนปลงอยู

ตลอดวลา ท า฿หຌยุคสมัยมีความปลีไยนปลง 
เปอยางรวดรใว ทัๅงดຌานอุตสาหกรรม ธุรกิจ ละ 
การประกอบการ฿นหลายโ ดຌาน จะหในเดຌวา
ปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดความส ารใจหลานัๅน คือคน 
หรือทรัพยากรมนุษย์ทีไขຌามามีสวนรวมชวยหลือ
ละด านินการจนท า฿หຌการประกอบการดຌานตางโ 
ประสบความส ารใจตการทีไมนุษย์จะมีความรูຌ
ความสามารถมากพียงพอทีไจะขຌามาด านินการ 
฿นดຌานตางโ หรือการท างานเดຌนัๅน มนุษย์
จ าป็นทีไจะตຌองมีศักยภาพละความสามารถ
ตางโ ถึงจะสามารถขຌามาท างานละท า฿หຌ
ธุรกิจขับคลืไอนตอเปเดຌการทีไมนุษย์จะมีศักยภาพ
ละความสามารถต างโ นัๅ น  กิดจากการ

สริมสรຌางหรือสัไ งสมมาตัๅ งตครัๅ ง ยาว์วัย
การศึกษาจึงป็นพียงสิไงดียวทีไกอ฿หຌมนุษย์นัๅน
มีศักยภาพการศึกษาศึกจึงป็นสิไงส าคัญ ท า฿หຌ
นยบายดຌานการศึกษาจึงถูกก าหนดขึๅนมา ละ
พัฒนาอยางตอนืไ อง ฿หຌ ขຌ ากับยุคสมัยทีไ มี 
การ ปลีไ ยนปลง฿นการจัดการศึกษานัๅ น
หลักสูตรปรียบสมือนนวทาง฿นการจัด 
การรียนการสอนละป็นนวทางส าคัญ฿นการ
บรรลุวั ตถุประสงค์ทางการศึกษา พราะ
การศึกษาจะดีหรือเมดีนัๅนขึๅนอยูกับหลักสูตร
ละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ ป็นส าคัญ  ซึไ งมี 
นักการศึกษาเดຌ฿หຌความหมายของหลักสูตรเวຌ
ชน กาญจนา คุณารักษ์  (2553, 38)  ทีไ ว า
หลักสู ตรคือรายวิ ชาหรื อรายการ นืๅ อหา 
ทีไรงรียนสอน หลักสูตรป็นครงการหรือผน
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หรือขຌอก าหนด ทีไประกอบดຌวยจุดมุงหมาย 
ครงสรຌางกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ตางโ ฿นการ
จัดการรียนการสอน ทีไจะน ามา฿หຌผูຌรียนกิด
ความรูຌความสามารถประสบการณ์ ดยสงสริม
฿หຌอกัตบุคคลเปสูศักยภาพสูงสุดของตนรูຌจัก
ตนองสามารถ฿ชຌชีวิต฿นสังคมละลกเดຌอยาง 
มีคุณภาพละมีความสุข  

ดังนัๅนครูจึงจ าป็นตຌองปรับปรุงหรือ
ปลีไยนปลงหลักสูตรหรือรายวิชา รายละอียด
ของนืๅอหาตลอดวลา฿หຌสอดคลຌองกับลก 
ยุคปัจจุบันซึไงสอดคลຌองกับบุญลีๅยง ทุมทอง 
(2557, 166) เดຌกลาววา คุณสมบัติทีไส าคัญของ
หลั กสู ตรคือ  หลั กสู ตรมีพลวั ต  ละปรั บ
ปลีไยนเปตามความตຌองการละความปลีไยนปลง
ของสังคม จากคุณสมบัติดังกลาว การพัฒนา
หลักสูตรจึงป็นกิจกรรมทีไกิดขึๅนอยางตอนืไอง
ตลอดวลาทีไสภาพสังคมปลีไยนปลงดังนัๅน 
การจัดการศึกษา฿หຌสนองความตຌองการของ
สังคมทีไปลีไยนปลงจึงป็นสิไงจ าป็น ละการ
ปลีไยนปลงหลักสูตร฿นลักษณะของการพัฒนา
หลักสูตรป็นสิไงทีไหลีกลีไยงเมเดຌ   

฿นการ  รี ยนรูຌ นัๅ น สิไ ง ทีไ ส า คัญละ
นักรียนทุกคนสามารถพบหในเดຌนัๅ น  คือ 
หนวยการรียนรูຌพราะป็นสิไงทีไพบจอเดຌจาก 
฿นต ารารียนซึไงนืๅอหาการรียนเดຌบงออกป็น
บทหรือป็นหนวยการรียนรูຌลຌว ดยหนวยการ
รียนรูຌทีไดีนัๅนจะตຌองมีลักษณะตรงกับความ 
มุงหมายของการศึกษามีความหมาะสมกับ
ลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมนียมประพณีละ
อกลักษณ์ของชาติ นืๅอหาสาระมีความสมบูรณ์
พียงพอทีไจะ฿หຌนักรียนคิดป็นท าป็นละ
พัฒนาการ฿นทุกโ ดຌาน สงสริม฿หຌกิดความรูຌ 
ทักษะ จตคติ ความคิดริริไมมีความสอดคลຌอง 
กับชีวิตประจ าวันสามารถยืดหยุนเดຌตามความ 
หมาะสมกับสภาพการณ์ตางโ ฿นตัวหนวย 

การรียนรูຌนัๅนตຌองบอกนวทาง วิธีการสอน 
ละอุปกรณ์ สืไอการสอนประกอบนืๅอหาสาระ
เวຌอยางหมาะสมละตຌองมีการวางกฎกณฑ์ 
เวຌอยางหมาะสมกการน าเปปฏิบัติละ 
สะดวกกการวัดประมินผล ซึไงสอดคลຌองกับ  
ชนาธิป พรกุล (2551, 18)  กลาววาหน วย 
การรียนรูຌป็นหัว฿จของหลักสูตรอิงมาตรฐาน
จ า ป็ นตຌองมีการออกบบ฿หຌ  อืๅ อต อการ 
จัดการรียนรูຌ หนวยการรียนรูຌจึงป็นความรูຌ 
ทีไครบวงจรอันกิดจากการบูรณาการสาระตางโ 
ของกลุมการรียนรูຌหนึไงโ ลຌวจัดป็นรืไองหรือ
หนวยยอยรียงตามล าดับ ตละหนวยควร
บูรณาการนืๅอหาสาระของวิชา฿หຌครบถຌวนหรือ
มากทาทีไจะท าเดຌ ละควรก าหนดวลาทีไสอน
฿นตละหนวยเวຌดຌวย ดังนัๅนครูผูຌสอนจึงสามารถ
พัฒนาปรับปรุงหนวยการรียนรูຌเดຌละน าหนวย
การรียนรูຌเปสูการปฏิบัติ฿นหຌองรียนเดຌอยาง 
มีประสิทธิภาพ จึงมิควรนิไงนอน฿จรืไองสังคมทีไมี
การปลีไยนปลง ดังนัๅนจึงควรมีการปรับปรุง
หน วยการ  รี ยนรูຌ ฿ หຌ มี คว ามทั นสมั ยละ
หมาะสมทีไสามารถจะน ามา฿ชຌเดຌจริง฿นการ
จัดการรียนการสอน นอกจากนีๅหนวยการ
รียนรูຌทีไดีควรมีความสอดคลຌองกับหลักสูตร 

การพัฒนาหนวยการรียนรูຌ ป็นการ
ปลีไยนปลงละปรับปรุงหนวยการรียนรูຌดิม
฿หຌเดຌผลดียิไงขึๅนทัๅง฿นดຌานการวางจุดมุงหมาย 
การจัดนืๅอหาการรียนการสอน การวัดละ
ประมินผลอืไนโ พืไอ฿หຌบรรลุถึงจุดมุงหมาย 
อัน฿หมทีไวางเวຌ การพัฒนาหนวยการรียนรูຌป็น
การปรับปรุงกຌเขหรือปลีไยนปลงหนวยการ
รียนรูຌ ฿นการวางผนพัฒนาหนวยการรียนรูຌ
นัๅนตຌองค านึงถึงสังคม ปรัชญาการศึกษา ละ
นักรียน ตลอดจนกระบวนการรียนรูຌ บุคคล 
ทีไท าหนຌาทีไวางผนพัฒนาหนวยการรียนรูຌจะตຌอง
ประกอบดຌวยบุคคลหลายฝ่ายรวมมือรวม฿จกัน
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นับตัๅงต นักวิจัย ผูຌบริหาร ครูผูຌสอน นักรียน 
ผูຌปกครอง ละชุมชนพืไอทีไจะ฿หຌกระบวนการพัฒนา
หนวยการรียนรูຌด านินเปจนบรรลุผลสูงสุด 
฿นปัจจุบันการจัดการรียนรูຌสงสริม฿หຌนักรียน 
มีความคิดริริไมสรຌางสรรค์ กิจกรรมการจัดการ
รียนรูຌตางโ จะชวยพัฒนานักรียนทัๅงดຌาน
รางกาย จิต฿จ สติปัญญา อารมณ์  สั งคม 
สงสริม฿หຌนักรียนมีความชืไอมัไน฿นตนอง 
ป็นการจัดการรียนรูຌจะนຌนการรียนรูຌบบ 
บูรณาการ ซึไงป็นการรียนรูຌ฿นลักษณะองค์รวม 
การบู รณาการ ป็นการก าหนดป้ าหมาย 
การรียนรูຌรวมกันยึดผูຌ รียนป็นส าคัญดย 
น า ก ร ะ บ ว น ก า ร  รี ย น รูຌ ทีไ ต า ง ร า ย วิ ช า 
ตางรืไองราว มาบูรณาการ฿นการจัดการรียนรูຌ 
อาจจัดการรียนการสอนครูคนดียว หรือ 
สอนหลายคน ฿นหั วขຌ อ  รืไ อ ง ฿ด  รืไ อ งหนึไ ง
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2546, 21-22) 
ทัๅงนีๅการบูรณาการสาระการรียนรูຌตางโ จะชวย
฿หຌผูຌรียนสามารถชืไอมยงสิไงทีไรียนรูຌขຌากับ
ชีวิตจริง ละยังชวยลดความซๅ าซຌอนของนืๅอหา
฿นหลักสู ตรดຌ วย  ละสามารถสะทຌอนถึ ง
สมรรถนะของนักรียนดຌวย  

ดังนัๅน฿นการจัดการรียนรูຌ฿นปัจจุบัน 
การจัดการศึกษาตัๅ งตระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับอาชีวะศึกษาครูสวน฿หญจะน านวคิด
ละหลักการของการบูรณาการเป฿ชຌ฿นการจัด 
การรียนรูຌ  ดั งงานวิจัยของ กรรยา จิต ฟุ้ง 
(2556, 30)  ละ  จษฎาวุ ฒิ  พั ว พั นสวั สดิ์  
(2556, 168)  ซึไงจัดการรียนรูຌดย฿ชຌการบูรณาการ 
พบวา สามารถพัฒนาผลการรียนรูຌรายวิชา 
ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
นอกจากนีๅ ผูຌ วิ จั ย ป็นครู ผูຌ สอน฿นรายวิชา
ภาษาเทยพืไออาชีพจึงหในวาหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ทีไมีความส าคัญป็นอยางยิไง 

ทีไ จ ะท าน า เปสู ก า รมี อ าชี พของนั ก  รี ยน 
฿นอนาคต จึงควรมีการพัฒนารายวิชาดังกลาว
฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ฿นปัจจุบัน
ดยฉพาะมุงนຌนเปทีไหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงซึไงป็นหลักปรัชญาทีไพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัวทรงมีพระราชด ารัสวา ศรษฐกิจ
พอพียง ป็นสมือนรากฐานของชีวิต รากฐาน
ความมัไนคงของผนดิน ปรียบสมือนสาขใม 
ทีไถูกตอกรองรับบຌานรือนตัวอาคารเวຌนัไนอง
สิไงกอสรຌางจะมัไนคงเดຌกใอยูทีไ สาขใมตคน
สวนมากเมหในสาขใมละลืมสาขใมสียดຌวย
ซๅ าเป ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2550, 1)                   
ซึไงพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวทรงชีๅนะ
นวทาง฿นการด านินชีวิตดย฿ชຌทางสายกลาง 
ละด ารงอยูปฏิบัติตน฿นทางทีไควรจะป็น 
ดยมีพืๅนฐานมาจากวิถีชีวิตดัๅงดิมของสังคมเทย 
สามารถน ามาประยุกต์฿ชຌเดຌตลอดวลาละ 
มีทักษะการน าเป฿ชຌ฿นการประกอบอาชีพ 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพการปลีไยนปลงการ
ด านินชีวิต฿นสังคมลก 
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1.  พืไอพัฒนาหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด 
฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง฿หຌมีประสิทธิภาพ (E1/E2=80/80) 

2. พืไอปรียบทียบผลการรียนรูຌของ
นักรียนกอนละหลังรียนตามหนวยการรียนรูຌ
รืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง  

3. พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของนักรียน 
ทีไมีตอการรียน฿นหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด
฿นงานอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 
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ข้อมูลย้อนกลับ 

 

กรอบนวความค ด฿นการท าการว จัย 

 ิิิิสร้างละพัฒนาหนวยการรียน  ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิทดลอง฿ช้หนวยการรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมมต ฐาน 

1. หน ว ยการ  รี ยนรูຌ  รืไ อ งกา ร พูด 
฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงทีไพัฒนาขึๅนมีประสิทธิภาพสูงกวากณฑ์
(E1/E2 สูงกวา 80/80) 

2. ผลการรียนรูຌของนักรียนทีไรียนรูຌ
จากหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  
หลังรียนสูงกวากอนรียน 

3. นักรียนมีความพึงพอ฿จตอการรียน
฿นหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง อยู฿น
ระดับมาก  
 
ว ธีการว จัย 

1.ิประชากร 
1.1 ผูຌบริหารวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
1.2 ครูผูຌสอนรายวิชาภาษาเทย 

พืไออาชีพ จ านวน 2 คน             
 1.ใ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชัๅนปีทีไ 1 ปีการศึกษา 255่ จ านวน 25 คน 
 
 

ศึกษาขຌอมูลพืๅนฐาน 

พัฒนาหนวยการรียนรูຌ 

ทดลอง฿ชຌ 

ตัวปรต้น 
หนวยการรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  

ตัวปรตาม 
(1) ประสิทธิภาพของหนวยการรยีนรูຌรืไองการพดู฿น
งานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  
(2) ผลการรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ 
(3) ความพึงพอ฿จตอหนวยการรยีนรูຌรืไองการพดู฿น
งานอาชีพของนักรียน 
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2.ิตัวปรที่฿ช้฿นการว จัย 
2.1ิตัวปรต้น เดຌก การจัดการ

รียนรูຌ  หนวยการรียนรูຌ รืไองการพูด฿นงาน
อาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

2.2ิตัวปรตาม เดຌก  
2.2.1 ประสิทธิภาพของหน วย 

การรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการ
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  

2.2.2 ผ ล ก า ร  รี ย น รูຌ  รืไ อ ง 
การพูด฿นงานอาชีพ  

2.2.3 ความพึงพอ฿จทีไมีตอ
การรียน฿นหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด฿นงาน
อาชีพของนักรียน 

3.ิรูปบบการว จัยิ 
คือการวิจัยนีๅ฿ชຌรูปบบการวิจัย 

ชิ งพัฒนานวทาง฿นการด า นินการวิจัย 
มี 3 ขัๅนตอน เดຌก  

3.1 ศึกษาขຌอมูลพืๅนฐานละ
ความตຌองการ฿นการพัฒนาหนวยการรียนรูຌ   

3.2  การ พัฒนาหน ว ยการ
รียนรูຌ   

3.3 ทด ลอ ง น า ห น ว ย ก า ร
รียนรูຌเป฿ชຌจัดการรียนรูຌ 

4.ิครื่องมือที่฿ช้฿นการว จัยิ 
การวิจัยครัๅงนีๅครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการ

วิจัยประกอบเปดຌวย   
4.1 ครืไองมือ฿นการจัดการ

รียนรูຌ เดຌก  
4.1.1 หนวยการรียนรูຌ

รืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง  

4.1.2 ผนการจั ดการ
รียนรูຌ จ านวน 3 ผน 9 ชัไวมง 

4.1.3 บบบันทึกการสังกต
พฤติกรรมการท างานกลุมของนักรียน  

4.1.4 บบบั นทึ กผลหลั ง 
การจัดการรียนรูຌของครูผูຌสอน 

4.2 ครืไองมือครืไองมือ฿นการ
กใบรวบรวมขຌอมูล เดຌก  

 4.2.1 บบทดสอบวัดผล
การรียนรูຌทຌายหนวยการรียนรูຌบบบูรณาการ 
ซึไงป็นบบปรนัยชนิด 4 ตัวลือก จ านวน 30 ขຌอ  

4.2.2 บบประมินความ
พึงพอ฿จของนักรียนทีไมีตอการจัดการรียนรูຌ
หนวยการรียนรูຌ รืไองการพูด฿นงานอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงซึไงป็น
บบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

5.ิการกใบรวบรวมข้อมูล 
ผูຌ วิ จั ยด า นินการ กใบรวบรวม

ขຌอมูลกับดยจัดการรียนรูຌดຌวยตนองตาม
ขัๅนตอน ดังนีๅ 

5.1 ปฐมนิทศกลุมประชากร
กีไยวกับขัๅนตอนการจัดการรียนรูຌ หนวยการ
รียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

5.2 ด านินการจัดการรียนรูຌ
฿ชຌหนวยการรียนรูຌ รืไองการพูด฿นงานอาชีพ
บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
จ านวน 3 ผน 9 ชัไวมง ละกใบรวบรวม 
ขຌอมู ลตามขัๅ นตอนของกระบวนการวิ จั ย 
ชิงพัฒนา 

5.3 ห ลั ก จ า ก  รี ย น ค ร บ 
ทุกผน ท าการทดสอบวัดผลการ รี ยนรูຌ 
ของนักรียนละประมินความพึงพอ฿จของ
นักรียนทีไมีตอหนวยการรียนรูຌ รืไ องการพูด 
฿นงานอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 
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6.ิการว คราะห์ข้อมูล 
6.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของ

หนวยการรียนรูຌดยการหาคา E1/E2 
6.2 ค านวณหาคาสถิติพืๅนฐานดย

หาคาความถีไ (Frequency) ละ หาคารຌอยละ
ของขຌอมูลทัไวเป 

6.3 ปรียบทียบผลการรียนรูຌกอน
ละหลังรียนป็นรายบุคคลละทัๅงหຌอง  

6.3.1 ปรียบทียบผลการรียนรูຌ
รายบุคคลดยพิจารณาจากคะนนผลการ
รียนรูຌของนักรียนกอนละหลังรียน  

6.3.2 ปรียบทียบผลการรียนรูຌ
นักรียนทัๅงหຌองกอนละหลังรียนหาคา (x ) 
ละ S.D. ลຌวปรียบทียบดย฿ชຌ t-test 

6.4 วิ คราะห์ ความพึ งพอ฿จของ
นักรียนทีไจัดการรียนรูຌ ดย฿ชຌหนวยการรียนรูຌ
รืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงดยปรียบทียบคาฉลีไย 
กับกณฑ์ 

 
สร ปผลการว จัย 

ผูຌวิจัยเดຌสรุปผลการวิจัยออกป็น 3 ขຌอ 
ดังนีๅ 

1. ผลการพัฒนาหนวยการรียนรูຌ
รียนรูຌ รืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการ 
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 

1. 1  การ พัฒนาหน วยการ
รียนรูຌรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพบูรณาการ
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงประกอบดຌวย 
จุดประสงค์การรียนรูຌ สาระการรียนรูຌ กิจกรรม
การรียนรูຌ  สืไ อการรียนรูຌ  การประมินผล 
การรียนรูຌ บบบันทึกสังกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุมของนักรียน ละบันทึกการสอน  
ซึไงบูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
พบวาผลการวิคราะห์คุณภาพของหนวยการ

รียนรูຌ รืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการ 
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงทีไสรຌางขึๅนมีความ
หมาะสมขององค์ประกอบ มีความสอดคลຌอง
ระหวางองค์ประกอบตางโ ภาย฿นหนวย ละ 
มีคาดัชนีทากับ 1.00 สดงวาหนวยการรียนรูຌ
รียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมีคุณภาพ 

1.2 ประสิทธิภาพของหนวย
การรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการ
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง มีประสิทธิภาพ
ตามกณฑ์ E1/E2 ทากับ 80.66/82.00 ซึไงพบวา 
ประสิทธิภาพสูงกวากณฑ์ทีไตัๅงเวຌ  

2. ผลการทดลองน าหนวยการ
รียนรูຌเป฿ชຌจัดการรียนรูຌ 

ผลการวิคราะห์ผลการรียนรูຌ
ของผูຌรียนทีไรียนดย฿ชຌหนวยการรียนรูຌรืไอง
การพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ฿นภาพรวมทัๅงหຌองพบวา 
นักรียนเดຌคะนนฉลีไยกอนรียน ทากับ 7.40 
ค า  ฉ ลีไ ย ห ลั ง  รี ย น  ท า กั บ  24.60  ล ะ 
มืไอทดสอบความตกตางของคาฉลีไยดย฿ชຌ  
t-test พบวา นักรียนมีผลการรียนรูຌหนวยการ
 รี ยนรูຌ รืไ องการพูด฿นงานอาชีพ บู รณาการ  
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงหลังรียนสูงกวา
กอนรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของ
นักรียนทีไมีตอการรียน฿นหนวยการรียนรูຌรืไอง
การพูด฿นงานอาชีพบูรณาการหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

นั ก  รี ย นมี ค ว าม พึ งพอ ฿ จ 
ตอการรียนดຌวยหนวยการรียนรูຌรืไองการพูด 
฿นงานอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง฿นภาพรวมอยู ฿นระดับมากทีไ สุ ด      
(x =ไ.5ๆ)   
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อภ ปรายผล 
1. ผลการพัฒนาหนวยการรียนรูຌ 

หนวยการรียนรูຌ รืไองการพูด฿นงานอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
มีคาประสิทธิ์ภาพ E1/E2 ทากับ 80.66/82.00  
จากการทดลอง฿ชຌกับประชากร พบวา ผูຌรียน 
มีความรูຌ ความขຌ า ฿จ ฿นระหว าง ฿ชຌหน วย 
การรียนรูຌ มีคาฉลีไยทากับ 20.16 คิดป็น 
รຌอยละ 80.66 ละหลัง฿ชຌหนวยการรียนรูຌ 
มีคาฉลีไย ทากับ 20.50 คิดป็นรຌอยละ 82.00 
ซึไงมีประสิทธิภาพป็นเปตามกณฑ์มาตรฐาน 
ทีไก าหนดเวຌ 80/80 ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของฐิติพร จินดาพงษ์ (2550) ท าการพัฒนา
หนวยการรียนรูຌบบบูรณาการ รืไอง กลຌวยเข 
ส าหรับนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 2 พบวา
หนวยการรียนรูຌบบบูรณาการ ประสิทธิภาพ 
่ใ.2ๆ/่ .ๆๆ ็ ซึไงสูงกวากณฑ์ ่0/่0 ซึไงสอดคลຌอง 
กับงานวิจัยของ จอมขวัญ สนสะอาด(2555) 
ผลสัมฤทธิ์฿นการรียนวิชาปรกรมส ารใจรูป 
฿นงานอาชีพ ดยการจัดการรียนการสอนทีไ฿ชຌ
ทคนิคการรียนรูຌรวมกันบบรวมกันคิดของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง  
ชัๅนปีทีไ 2 หຌอง 5 พบวาประสิทธิภาพของกิจกรรม 
กา ร  รี ย นมี ค า  E1  ท า กั บ  ่ ่ . 5 ใ  ล ะ 
คา E2 ทากับ ่็.ไ่ ซึไงมีคาสูงกวากณฑ์ 

2. ผลการทดลองน าหนวยการรียนรูຌเป
฿ชຌจัดการรียนรูຌ 

ผลการปรียบทียบผลการรียนรูຌ
ของนักรียนกอนละหลังรียนตามหนวยการ
รียนรูຌ รืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการ 
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พบวาสูงกวา
คะนนทดสอบกอนรียนทัๅงนีๅอาจนืไองมาจาก
หลักสู ตรศรษฐกิจพอ พียง  เดຌ สรຌ า งตาม
กระบวนการสรຌางอกสารทีไถูกตຌอง มีการตรวจ 
สอบคุณภาพดຌวยผูຌชีไยวชาญ มีล าดับนืๅอหาจาก

งายเปหายาก นืๅอหาละกิจกรรมสอดคลຌองกับ
การน าความรูຌทีไเดຌเปประกอบอาชีพของนักรียน
ปຂดอกาส฿หຌนักรียนเดຌฝຄกฝนละเดຌ รีย 
นรูຌสถานการณ์฿หมโ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของฐิติพร จินดาพงษ์ (2550) ท าการพัฒนา
หนวยการรียนรูຌบบบูรณาการ รืไอง กลຌวยเข 
ส าหรับนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 2 พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนสูงกวา 
ก อ น  รี ย น  อ ย า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ 
ทีไระดับ 0.05 ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของ  
ฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล (2557) เดຌท าการ
พัฒนาหนวยการรียนรูຌทຌองถิไน รืไองภูมิปัญญา
ทีไ ฿ชຌกระบวนการสืบคຌนทางวิทยาศาสตร์ 
฿นการรียนรูຌ ส าหรับนักรียนชัๅนมัธยมศึกษา
ตอนตຌน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส ขต ใ อ าภอจาะเอรຌอง 
จั งหวัดนราธิว าส พบว า  ผูຌ  รี ยนมีความรูຌ 
ความขຌา฿จ รืไองพืชภูมิปัญญาหลัง฿ชຌหนวยการ
รียนรูຌทຌองถิไน สูงกวากอน฿ชຌหนวยการรียนรูຌ
ทຌองถิไนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอ฿จของ
นักรียนทีไมีตอการรียน฿นหนวยการรียนรูຌ 

นักรียนมีความพึงพอ฿จตอหนวย
การรียนรูຌรืไองการพูด฿นงานอาชีพ บูรณาการ
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง อยู ฿นระดับ 

มากทีไสุด (x  =ไ.5ๆ) ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของจอมขวัญ สนสะอาด (2555) ผลสัมฤทธิ์ 
฿นการรียนวิชาปรกรมส ารใจรูป฿นงานอาชีพ
ดยการจัดการรียนการสอนทีไ฿ชຌทคนิคการ
รียนรูຌรวมกันบบรวมกันคิด ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง ชัๅนปีทีไ 2 
หຌอง 5 พบวา ผูຌรียนมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ
มาก ละสอดคลຌองกับ วันทนีย์ หมวดมือง 
(255ใ, น. ้1-้2) เดຌท าการศึกษาการพัฒนาผน 
การจัดกิจกรรมการรียนรูຌรืไอง ระบบนิวศดย
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฿ชຌ วั ฏ จั กรการรี ยนรูຌ  ็ ขัๅ น ร วมกับปรั ชญา 
ของศรษฐกิจพอพียง ชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ ใ 
พบวามีความพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมาก 
 
ข้อสนอนะ 

1. หนวยการรียนรูຌมีประสิทธิภาพ
พียงพอจะน าเป฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน
เดຌดยศึกษากิจกรรม฿หຌชัดจน 

2. จากผลการวิจัยจะเดຌกระบวนการ 
พัฒนาหน ว ยกา ร  รี ยน รูຌ บบบู รณากา ร 
฿หຌมีประสิทธิภาพดังนัๅนครูผูຌ สอนสามารถ 
฿ชຌกระบวนการดังกลาวพืไอพัฒนาหนวยการ
รียนรูຌรืไองอืไนโ ฿หຌสอดคลຌองกับหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงละความสน฿จของผูຌรียน 
ดยการพิจารณาตรียมการส ารวจขຌอมูล ละ
ความหมาะสมของหนวยการรียนรูຌละผูຌรียน 
พืไอ฿หຌเดຌหนวยการรียนรูຌทีไบูรณราการ ละ
สอดคลຌองกับความตຌองการตอเป 

3. ฿นการท าหนวยการรียนรูຌนีๅเปจัด 
การรียนการสอนครู ควรมีการวัดผลการพูด

 ด ย ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ค ว บ คู กั บ ก า ร ท า  ผ น 
การจัดการรียนรูຌทีไชัดจน 

ข้อสนอนะ฿นการว จัยครั งตอเป 
1. ควรพัฒนาละหาประสิทธิภาพ

ของหนวยการรียนรูຌบบบูรณาการ฿นรืไองอืไนโ 
฿หຌสอดคลຌองกับหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
พืไอ฿หຌนักรียนกิดความตระหนักถึงความส าคัญ
ของหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นการ
ประกอบอาชีพ 

2. ควรพัฒนาละหาประสิทธิภาพ
ข อ ง ห น ว ย ก า ร  รี ย น รูຌ  บ บ บู ร ณ า ก า ร 
฿นรูปบบอืไนโ ชน รูปบบการชืไอมยง 
(Connected Model) หรือรูปบบการบูรณา
การ (Integrated Model)  หรือรูปบบบูรณา
การระหวางวิชา ดยคณะครูผูຌสอนรวมกันสอน
ป็นคณะ (Team Teaching) 

3. ควรพัฒนาหนวยการรียนรูຌอืไนโ 
฿นรายวิชานีๅ฿นวิธีการดียวกับการวิจัย฿นครัๅงนีๅ 
 ล ะ ต ัว  ป ร ต า ม อื ไน โ   ช น  ผ ล ก า ร พ ูด 
฿นสถานการณ์ตางโ ทีไป็นจริง 
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กลย ทธ์ทางการตลาดส าหรับธ รก จครื่องดื่มพ่ือส ขภาพประภทปรตีนหางนม 
฿นขตภาคกลางของเทย 

Marketing Strategies for Healthy Whey Protein Drink in the Central 
Region of Thailand 

 
ญดาณัฏิิชต ว จ ตร1ิ 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอคຌนหากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจครืไองดืไม

พืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนม฿นขตภาคกลางของประทศเทย ท าการกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยบบสอบถาม  
ทีไผานการทดสอบการหาคาคุณภาพดຌานคาความตรงละคาความชืไอมัไน ดยกใบรวบรวมขຌอมูลจากผูຌบริภค฿น 
ขตภาคกลางของประทศเทยทีไบริภคครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนม จ านวน 400 คน สถิติทีไ฿ชຌ฿นการ
วิคราะห์ขຌอมูล เดຌก สถิติชิงพรรณนา ประกอบดຌวย คาความถีไ รຌอยละ คาฉลีไยลขคณิต ละคาสวนบีไยงบน
มาตรฐาน ละสถิติอนุมานสมมติฐาน เดຌก สถิติวิคราะห์สຌนทางอิทธิพล (Path Analysis) ละ สถิติการวิคราะห์
มดลสมการครงสรຌาง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบวา มดลสมการครงสรຌางมีความ
สอดคลຌองกับขຌอมูลชิงประจักษ์฿นกณฑ์ดี ดยมีคา   = 55.646, df = 31, P-value = 0.093, RMSEA = 0.034, 
GFI = 0.96 ละ AGFI = 0.94 ดยกลยุทธ์การตลาดทีไสงผลตอประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด 
ประกอบเปดຌวย ปัจจัยพฤติกรรมผูຌบริภคดຌานปัจจัยจิตวิทยา กลยุทธ์ทางการตลาดละประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์
ทางการตลาด มดลกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนม มีปัจจัยทีไมี
ความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมของผูຌบริภคดຌานปัจจัยจิตวิทยา คือ รงจูง฿จของผูຌบริภค การรับรูຌของผูຌบริภค การรียนรูຌ
ของผูຌบริภคละทัศนคติของผูຌบริภค มีอิทธิพลทัๅงทางตรงละทางอຌอมตอประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ 
ทางการตลาด คือ ดຌานความพึงพอ฿จละความภักดีของผูຌบริภค ดยกลยุทธ์ทางการตลาดทีไดี กใจะท า฿หຌประสิทธิผล
ของการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดดีขึๅนตามเปดຌวย ละกลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของการ฿ชຌ
กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนม 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผูຌบริภค, กลยุทธ์ทางการตลาดุ ปรตีนหางนมุ ภาคกลางของประทศเทย 

 
Abstract 

This research was a quantitative research with an objective to search for a model of 
marketing strategy for healthy whey protein drink in the central region of Thailand.  
Data collection was conducted by using a questionnaire that its validity and reliability were 
tested. Population was whey protein drink’s consumers who live in the central region of Thailand. 
The sample size in this study was 400 samples. Statistics analysis was descriptive statistics which 
included frequency, percentage and arithmetic mean, and standard deviation. According to the 
inferential statistics, there were path analysis and structural equation modeling. Structural 
equation modeling revealed that corresponded to the empirical evidence in a good level with   = 55.646, df = 31, P-value = 0.093, RMSEA = 0.034, GFI = 0.96 ละ AGFI = 0.94. The marketing 

                                                 
1 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัวสทิร์น 
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strategy model for healthy whey protein drink in the central region of Thailand affected the 
marketing effectiveness that consists of consumer behavior, marketing strategies and marketing 
strategic effectiveness. Model of marketing strategy were related to the psychological factors on 
consumer behavior that composed of consumer’s motivation, consumer’s perception, 
consumer’s learning and consumer’s attitude. Consumer behavior both influenced directly and 
indirectly of the marketing strategic effectiveness in term of satisfaction and loyalty of consumer. 
A good marketing strategy improved more the effectiveness of using strategy and moreover 
marketing strategies influenced directly on the effectiveness of using marketing strategies for 
healthy whey protein drink in the central region of Thailand. 
 
Keywords : Consumer Behavior, Marketing Strategy, Whey Protein, Central Region of Thailand 
 

บทน า 
฿นประทศสหรัฐอมริกาอัตราการ 

ขຌามาของผลิตภัณฑ์฿หม฿นตลาดของครืไองดืไม
ประภท฿หຌปรตีนสูง (High Protein) มีการ
จริญติบตอยางสูงนับตัๅงตปี ค.ศ. 2011 ละ
มีนวนຌมทีไจะติบตอยางตอนืไองมืไอทียบกับ
ครืไองดืไมฟังก์ชัไนนอลประภทอืไน สดงถึงผูຌผลิต
ละผูຌบริภคเดຌ฿หຌความสน฿จ฿นครืไองดืไมทีไ฿หຌ
ปรตีนสูงอยางมีนัยส าคัญ ส าหรับประทศเทย 
ครืไองดืไมประภท฿หຌปรตีนสูงเดຌขຌามามีบทบาท
฿นตลาดครืไองดืไมฉกชนดียวกับตลาดลก 
ปรตีนหางนม฿นตลาดลกป็นทีไนิยมอยางมาก
฿นปัจจุบัน มีการติบตทัๅง฿นดຌานจ านวนละ
มูลคา ยุรปละอมริกาป็นผูຌผลิตปรตีนหางนม 
ทีไ฿หญทีไสุด฿นลกลຌว ยังป็นผูຌบริภคทีไ฿หญ
ทีไสุด อีกดຌวย อยางเรกใดีความตຌองการของ
ปรตีนหางนม฿นอชียกใเดຌพิไมขึๅนอยางรวดรใว 
อีกทัๅงตลาดอชียยังสามารถติบตเดຌ฿นระยะ
ยาวอีกดຌวย ประทศญีไปุ่น จีน กาหลี เทย ละ
อินดนิชีย ป็นประทศหลัก฿นอชียทีไน าขຌา
ปรตีนหางนม (Affertsholt, 2009)  

ปรตีนหางนมเดຌขຌามามีบทบาท฿น
ประทศเทยตัๅงตปี ค.ศ.2000 ฿นชวงรกการ
ติบตของมูลคาตลาดนัๅนตไ ามาก ตมืไอกระส
การบริภคผลิตภัณฑ์ทีไ฿หຌปรตีนสูงของลกนัๅน

พิไมสูงขึๅน ปรตีนหางนมจึงเดຌขຌามามีบทบาท 
ดยผูຌทีไบริ ภคปรตีนหางนมสวน฿หญนัๅ น
ประกอบเปดຌวย นักพาะกาย นักกีฬา ละผูຌทีไ
ตຌองการสรຌางกลຌามนืๅอ อยางเรกใดี ครืไองดืไม
พืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนมจัดป็น
ผลิตภัณฑ์฿หม ทีไมีการผลิตละน ามาจ าหนาย 
฿นประทศเทย฿นระยะวลาทีไเมนานนัก จึงอาจ
มีผูຌบริภคคสวนหนึไงทีไรูຌจักละซืๅอมาบริภค 
ขณะดียวกับยังมีผูຌบริภคอีกจ านวนมากทีไ 
เม รูຌ จั กละเม คยบริ ภคสินคຌาประภทนีๅ 
ประกอบกับผูຌประกอบธุรกิจครืไองดืไม พืไอ
สุขภาพประภทปรตีนหางนมยังมีจ านวน 
เมมากท า฿หຌการกระจายสินคຌายังเมพรหลาย
เป฿นวงกวຌาง อยางเรกใตามปรตีนหางนมนัๅน
จะตຌองน า ขຌามาจากตางประทศ (วิ ชียร 
ผลวัฒนสุข, 2554) ป็นพราะนๅ านมดิบทีไผลิต 
฿นประทศเมพียงพอทีไจะสามารถปรรูปป็น
ปรตีนหางนมเดຌ การผลิตปรตีนหางนม฿น
ประทศเทย ผูຌประกอบการสวน฿หญน าสินคຌา 
ทีไป็นบรนด์จากตางประทศขຌามาจ าหนาย ละ
ผูຌประกอบการบางรายน าขຌาตวัตถุดิบละ
น ามาบรรจุภัณฑ์พรຌอมสรຌางบรนด์ของตัวอง 
(วรุณกาญจน์ สุริยะ, 2556) มีการคาดการณ์วา
จะมีอัตราการจริญติบตของตลาดปรตีนหาง
นม฿นประทศเทยจะพิไมขึๅน 15ั ฿นปี 2015 
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ดยคาดวาจะมียอดขายประมาณ 585 ลຌานบาท 
(Mordor Intelligence LLP,2016) 

ผูຌ ทีไ บ ริ  ภ ค  ค รืไ อ ง ดืไ ม  พืไ อ สุ ขภ าพ
ประภทปรตีนหางนมสวน฿หญนัๅนป็นผูຌทีไ 
ลนกีฬา หรือออกก าลังกาย ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงเดຌ 
มุงขอบขตประชากรเปทีไบริ วณทีไมีผูຌทีไออก
ก าลังกายละลนกีฬามากทีไสุด฿นประทศเทย 
ดยจังหวัดกรุงทพมหานครละภาคกลางมีผูຌทีไ
ออกก าลังกายมากทีไสุดมืไอทียบกับภาคอืไนโ 
ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงมุงความสน฿จเปยังขตภาคกลาง
ของประทศเทย  

 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1. พืไอศึกษาพฤติกรรมของผูຌบริภค
ครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนมดຌาน
ปัจจัยจิตวิทยา กลยุทธ์ทางการตลาดของ
ครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนม 

ละประสิทธิผลการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีน 
หางนม฿นขตภาคกลางของเทย 

2. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวาง
พฤติกรรมของผูຌบริภคครืไองดืไมพืไอสุขภาพ
ประภทปรตีนหางนมดຌานปัจจัยจิตวิทยาละ
กลยุทธ์ทางการตลาดของครืไองดืไมพืไอสุขภาพ
ประภทปรตีนหางนมกับประสิทธิผลการ฿ชຌ 
กลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิ จ ครืไ องดืไ ม 
 พื ไอสุขภาพประภทปรตีนหางนม฿นขต 
ภาคกลางของเทย  

3.  พืไอน า สนอมดลกลยุทธ์ทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพ
ประภทปรตีนหางนม฿นขตภาคกลางของเทย 
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กรอบนวความค ด฿นการท าการว จัย 
 

 
 
ว ธีการว จัย 

การวิจัยชิงปริมาณ ประชากรคือ ผูຌทีไ
บริภคครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนม
ซึไงอาศัยอยู฿นขตภาคกลางของประทศเทย 
จ านวน ไ00 ตัวอยาง ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบ
ขຌอมูลชิงปริมาณ คือ บบสอบถาม ประกอบดຌวย
สวนส าคัญ ไ สวน สวนทีไ 1 ป็นค าถามกีไยวกับ
ขຌอมูลสวนบุคคล จ านวน ๆ  ขຌอ สวนทีไ 2 ป็นค าถาม
กีไยวกับพฤติกรรมของผูຌบริภคครืไองดืไมพืไอ
สุขภาพประภทปรตีนหางนม ดຌานปัจจัย
จิตวิทยา จ านวน 20 ขຌอ สวนทีไ ใ ป็นค าถาม
กีไยวกับความคิดหในของผูຌบริภคทีไมีตอกลยุทธ์
การตลาดของครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภท
ปรตีนหางนม จ านวน ไ0 ขຌอ สวนทีไ ไ ป็น 

 
ค าถามกีไยวกับประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์
ทางการตลาด จ านวน ้ ขຌอ ดยบบสอบถาม
฿นสวนทีไ 2-ไ มีขຌอค าถามป็นลักษณะมาตรวัด
บบลิกิร์ด 5 ระดับ ผูຌวิจัยเดຌท าการกใบรวบรวม
ขຌอมูลดຌวยตนองจากกลุมตัวอยางป็นการ
จกจายบบสอบถาม฿หຌกับผูຌตอบบบสอบถาม
ดยตรง ดยเดຌรับบบสอบถามกลับคืน ไ00 ชุด  
คิดป็นอัตรารຌอยละ 100  

การวิคราะห์ขຌอมูลชิงปริมาณ 1) การทดสอบ 
ความสอดคลຌองของค าถามกับวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย ดย฿ชຌคาดัชนีความสอดคลຌอง(IOC)  
ซึไงขຌอค าถาม฿นตละดຌานของบบสอบถาม 
พบวา มีคาIOC อยูระหวาง 0.ๆ0-1.00 ซึไงสดงวา
ขຌอค าถามสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ

รงจูง฿จของ
ผูຌบริภค 

การรับรูຌของ
ผูຌบริภค 

การรยีนรูຌของ
ผูຌบริภค

ทัศนคติของ
ผูຌบริภค 

พฤติกรรมของ
ผูຌบริภคดຌาน
ปัจจัยจิตวิทยา 

กลยุทธ์ทาง
การตลาด 

ประสิทธิผล
การ฿ชຌกล
ยุทธ์ทาง

ผลิตภัณฑ ์

การสืไอสาร
การตลาด 

ชองทางจัด
จ าหนาย 

ราคา 

ความพึงพอ฿จ
ของผูຌบริภค 

ความภักดีของ
ผูຌบริภค 

ตัวปรอิสระ 
(Independent variable) 

ตัวปรสงผาน 
(Intervening variable) 

ตัวปรตาม 
(Dependent variable) 

บรรจภุัณฑ ์

การ฿ชຌพนักงาน
ขาย 

การ฿หຌขาวสาร 

การ฿ชຌพลัง 

H1 

H2 

H3 
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งานวิจัย 2) การทดสอบความชืไอถือเดຌ ดย฿ชຌสถิติ 
Cronbach Alpha Formula ซึไงทุกตัวปรมีคา Alpha 
> 0.7 ซึไงสดงวาบบสอบถามมีความนาชืไอถือ 
สามารถน าเป฿ชຌ฿นงานวิจัยเดຌ ใ) การวิคราะห์ขຌอมูล
ดยปรกรมคอมพิวตอร์  ดຌวยสถิติ ชิ งพรรณา  
ละสถิติ ชิ งอนุมาน ดย฿ชຌการจกจงความถีไ  
ค ารຌ อยละ พืไ ออธิ บายคุณลักษณะของผูຌ ตอบ
บบสอบถาม ละคาฉลีไยลขคณิต คาสวน
บีไยงบนมาตรฐาน พืไออธิบายพฤติกรรมของ
ผูຌบริภค กลยุทธ์ทางการตลาด ละประสิทธิผล
ของการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด ใ) พืไอศึกษา
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผูຌบริ ภค กลยุทธ์ 
ทางการตลาดละประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ 
ทางการตลาด สถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐาน 
การวิจัย เดຌก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบ 
พียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ละการวิคราะห์สมการครงสรຌาง 
ไ) พืไอหามดลกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
ครืไ องดืไ มพืไ อสุ ขภาพประภทปรตีนหางนม 
฿นขตภาคกลางของเทย฿ชຌการวิคราะห์องค์ประกอบ 
ชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
 พื ไอตรวจสอบ ความตรงช ิงของร ูปบบ
ความสัมพันธ์ของตละตัวปร ละวิคราะห์มดล
สมการครงสรຌาง (Structural Equation Modeling) 
ดย฿ชຌ Lisrel 9.2 Student Version  
 
สร ปผลการว จัย 

1. พฤติ ก ร รมผูຌ บ ริ  ภคดຌ านปั จ จั ย
จิตวิทยา ผูຌบริภคมีพฤติกรรมทัไวเปดยรวม 
มีคาฉลีไยทากับ ใ.ไ2 ซึไงอยู฿นระดับมากมืไอพิจารณา
ตละพฤติกรรมยอยพบวา ผูຌบริภคมีพฤติกรรม
ดຌานทัศนคติอยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 
ใ.5ใ พฤติกรรมดຌานการรียนรูຌของผูຌบริภค 
อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ ใ.51 ฿นขณะ
ทีไพฤติกรรมดຌานการรับรูຌละรงจูง฿จของ

ผูຌบริภค อยู฿นระดับปานกลาง ดยมีคาฉลีไย
ทากับ ใ.ใ5 ละ ใ.ใ1 ตามล าดับ  

ผูຌบริภคครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภท
ปรตีนหางนมมีความคิดหในกีไยวกับกลยุทธ์ 
ทางการตลาด อยู฿นระดับปานกลาง มีคาฉลีไย
ทากับ ใ.22 มืไอพิจารณาถึงตละกลยุทธ์กล
ยุทธ์ดຌานผลิตภัณฑ์ละกลยุทธ์ดຌานราคาอยู 
฿นระดับมาก กลยุทธ์ดຌานการสงสริมการตลาด 
กลยุทธ์ดຌานบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์ดຌานการจัด
จ าหนาย กลยุทธ์ดຌ านการ฿ชຌพนักงานขาย  
กลยุทธ์ดຌานการ฿ชຌพลังละกลยุทธ์ดຌานการ฿หຌ
ข าวสารอยู ฿นระดับปานกลาง  ฿นกลยุทธ์ 
ดຌานผลิตภัณฑ์ผูຌบริภคลือกซืๅอสินคຌาพราะ
ผลิตภัณฑ์เดຌรับการรับรองมาตรฐานอยู฿นระดับ
มากกลยุทธ์ดຌานราคาผูຌบริภคลือกซืๅอสินคຌา
พราะราคาหมาะสมกับคุณภาพ อยู฿นระดับมาก  

ผูຌ บ ริ  ภ คมี ค ว ามคิ ด  หใ น  กีไ ย ว กั บ
ประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภท
ปรตีนหางนม฿นขตภาคกลางของเทยอยู 
฿นระดับมากมีคาฉลีไยทากับ ใ.ไ1 ละมืไอ
พิจารณาตละดຌานพบวาความพึงพอ฿จของ
ผูຌบริภคอยู฿นระดับมากละความภักดีของ
ผูຌบริ ภคอยู ฿นระดับปานกลาง ซึไ ง ฿นส วน
ประสิทธิผลดຌานความพึงพอ฿จของผูຌบริภคนัๅน
ผูຌบริภคพอ฿จ฿นผลิตภัณฑ์ทีไบริ ภคอยู ป็น
ประจ าอยู฿นระดับมาก สวนประสิทธิผลดຌาน
ความภักดีของผูຌบริภค ผูຌบริภคมักจะลือกซืๅอ
ผลิตภัณฑ์ดยจาะจงยีไหຌอทีไบริ ภคอยู ป็น
ประจ าอยู฿นระดับมาก 

2. ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรม
ผูຌบริภคกับกลยุทธ์ทางการตลาด ผลการศึกษา
สมมติฐาน (H1) ของมดลกลยุทธ์ทางการตลาด 
พบวายอมรับสมมติฐาน (H1)  ดยตัวปร
พฤติกรรมผูຌบริภคมีความสัมพันธ์ทางตรง฿นทิศ
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ทางบวกตอตั วปรกลยุทธ์ทางการตลาด  
มีความสัมพันธ์ทางบวกทากับ 0.็1 อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ละมีความ 
สัมพันธ์รวมตอตัวปรกลยุทธ์ทางการตลาด 
ทากับ 0.็1 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
.01 สดงวา มืไอมีพฤติกรรมผูຌบริภคมากขึๅนกใ
จะท า฿หຌกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึๅนตามเปดຌวย  

ความสัมพันธ์ทัๅงทางตรงละทางอຌอม
ระหวางพฤติกรรมผูຌบริภคกับประสิทธิผลของ
การ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด ผลการศึกษา
สมมติฐาน (H2) ของมดลกลยุทธ์ทางการตลาด 
พบวายอมรับสมมติฐาน (H2)  ดยตัวปร
พฤติกรรมผูຌบริภคมีความสัมพันธ์ทางตรง฿นทิศ
ทางบวกตอตัวปรประสิทธิผลของการ฿ชຌ 
กลยุทธ์ทางการตลาด ทากับ  0.1ใ อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ละมีความสัมพันธ์
ทางอຌอมดยสงผานตัวปรกลยุทธ์ทางการตลาด 
มีความสัมพันธ์ทางบวกทากับ 0.ใ5 อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 ละมีความสัมพันธ์
รวมตอตัวปรประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ 
ทางการตลาด ทากับ 0.ไ่ อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ .01 สดงวาพฤติกรรมผูຌบริภค 
มีมากขึๅน ท า฿หຌประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์
ทางการตลาดดีขึๅน ซึไงจะมีผล฿หຌการ฿ชຌกลยุทธ์
ทางการตลาดดีขึๅน  

คว ามสั ม พัน ธ์ ร ะห ว า งก ลยุ ทธ์ ท า ง
การตลาดกับประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ทาง
การตลาด ผลการศึกษาสมมติฐาน (H3) ของ
มดลกลยุทธ์ทางการตลาด พบวา ยอมรับ
สมมติ ฐ าน  (H3)   ดยตั วปรกลยุทธ์ ทา ง
การตลาดมีความสัมพันธ์ทางตรง฿นทิศทางบวก
ตอตัวปรประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ทาง
การตลาด มีความสัมพันธ์ทางบวก ทากับ 0.ไ้ 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ . 01 ละ 
มีความสัมพันธ์รวมตอตัวปรประสิทธิผลของ

การ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดทากับ 0.ไ้ อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 สดงวา มืไอมี 
กลยุทธ์ทางการตลาดมากขึๅนท า฿หຌประสิทธิผล
ของการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึๅนตาม 
เปดຌวย  

3. ผลการน าสนอความสอดคลຌองของ
มดลกลยุทธ์ทางการตลาด ฿นครัๅงนีๅ คาสถิติ 
ทีไ฿ชຌตรวจความสอดคลຌองระหวางมดลกับ
ขຌอมูลชิงประจักษ์ ซึไงมีคามาตรฐาน เดຌก 
ค าสถิติ ทีไ เดຌ จ ากขຌอวิ คราะห์ทัๅ งหมดผ าน
ขຌอก าหนดกณฑ์วัดมาตรฐานตามสมมติฐาน 
พฤติกรรมผูຌบริภคดຌานปัจจัยจิตวิทยากลยุทธ์
ทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด ทัๅงทางตรงละ
ทางอຌอมกับขຌอมูลชิงประจักษ์ ดยมีรายละอียด 
ดังนีๅ   = 55.646, df = 31,   /df = 1.80, 
p-value = 0.093, RMSEA = 0.034, GFI = 0.96 
ละ AGFI = 0.้ไ  

ม ดล ชิ งสา หตุของกลยุทธ์ ทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพ
ประภทปรตีนหางนม฿นขตภาคกลางของเทย 
พบวา พฤติกรรมผูຌบริภคดຌานปัจจัยจิตวิทยา 
มีอิทธิพลทัๅงทางตรงละทางอຌอมตอประสิทธิผล
การ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุ รกิจ
ครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีนหางนม฿น
ขตภาคกลางของเทย สดงวา พฤติกรรม
ผูຌบริ ภคดຌานปัจจัยจิตวิทยาทีไมากขึๅนจะมี 
กลยุทธ์ทางการตลาดทีไดี กใจะท า฿หຌประสิทธิผล
การ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดดีขึๅนตามเปดຌวย 
ละกลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอ
ประสิทธิ ผลการ฿ชຌ กลยุทธ์ ทางการตลาด 
หมายถึง ถຌากลยุทธ์ทางการตลาดทีไมากขึๅน  
จะท า฿หຌประสิทธิผลการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภท
ปรตีนหางนม฿นขตภาคกลางของเทยมากขึๅน 
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   = 55.ๆไๆ, df = ใ1, P-Value = 0.0้ใ, RMSEA = 0.0ใไ 
 
อภ ปรายผล 

พฤติกรรมผูຌบริภคดຌานปัจจัยจิตวิทยา 
มีพฤติกรรมของผูຌบริภคดยรวมอยู฿นระดับมาก 
ซึไงอธิบายเดຌวาปัจจัยจิตวิทยา นัๅนมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของผูຌบริภคครืไองดืไมพืไอสุขภาพ
ประภทปรตีนหางนม฿นการลือกซืๅอหรือ 
การลือกบริภคปรตีนหางนมมาก สอดคลຌอง
กับนวคิดทฤษฎีของ Kotler (2000) ทีไกลาววา
การตัดสิน฿จบริภคหรือซืๅอสินคຌานัๅนกิดจาก
ปัจจัยภาย฿น เดຌก รงจูง฿จ การรับรูຌ การรียนรูຌ 
บุคลิกภาพละทัศนคติของผูຌบริภค ป็นตัว
สะทຌอนความตຌองการ ฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอขึๅน 
ละสอดคลຌองกับนวคิดทฤษฎีของ Schiffman 
and Kanuk (2007) ทีไระบุกีไยวกับกระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริ ภคกิดขึๅนจากปัจจัย
ทางดຌานจิตวิทยา ประกอบดຌวย รงจูง฿จ การรับรูຌ 
การรียนรูຌละทัศนคติ นอกจากนีๅ งานวิจัย
ของศิริวรรณ สรีรัตน์ละคณะ (2552) เดຌกลาววา 

ปัจจัยภาย฿นหรือปัจจัยจิตวิทยากิดจากภาย฿น
ตัวบุคคล ละมีผลกระทบตอพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคดยตรง ละมืไอพิจารณาพฤติกรรม
ยอยของผูຌบริภคครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภท
ปรตีนหางนมพบวา พฤติกรรมของผูຌบริภค
ดຌานทัศนคติ อยู ฿นระดับมาก ทัๅงนีๅสามารถ
อธิบายเดຌวาการ฿ชຌกิจกรรมทางการตลาดท า฿หຌ
ผูຌบริภคมีทัศคติ฿นชิงบวกตอผลิตภัณฑ์ หรือ
ขึๅนอยูกับปัจจัยอืไนทีไกอ฿หຌ กิดทัศนคติเดຌก 
พืๅนฐานของบุคคล ความรูຌสึกนึกคิด ความชืไอ 
ละสิไงวดลຌอมรอบตัว ซึไงผูຌประกอบการหรือ
ผูຌผลิตนัๅนควรสรຌางทัศนคติทีไดี฿หຌกับผูຌบริภค
ตัๅงตรกพืไอสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขຌาถึง
ผู ຌบริภค สอดคลຌองกับนวคิดทฤษฎีของ  
อดุลย์ จาตุรงคกุล ละดลยา จาตุรงกุล (2550) 
ทีไกลาววาความรูຌสึกของบุคคลมีผลตอการ
บริภคดยตรง  

ผูຌบริภคมีความคิดหในกีไยวกับกลยุทธ์
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ทางการตลาด อยู฿นระดับปานกลาง ซึไงอธิบาย
เดຌวา นวคิดสวนประสมทางการตลาด 8 P’s 
ท า฿หຌ กิดการซืๅอ฿นผูຌบริ ภค สอดคลຌองกับ
นวคิดทฤษฎีของ Kotler and Keller 2006 
ละกลยุทธ์การตลาด 8 P’s ของ Lovelock 
and Wirtz (2007) ทีไเดຌศึกษาพบวาการมีกลยุทธ์
ทางการตลาดท า฿หຌกระตุຌนหรือชักจูงผูຌบริภค฿หຌ
ซืๅอสินคຌานัๅนโ มืไอพิจารณาตละกลยุทธ์ยอย 
พบวาปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดทีไมีความส าคัญ
มากทีไสุด เดຌก กลยุทธฺ์ดຌานผลิตภัณฑ์ ดยกลยุทธ์
ดຌานผลิตภัณฑ์ละกลยุทธ์ดຌานราคาอยู ฿น 
ระดับมาก ฿นกลยุทธ์ดຌานผลิตภัณฑ์ ผูຌบริภค
ลือกสินคຌาพราะผลิตภัณฑ์นัๅนเดຌรับการรับรอง
มาตรฐานละมีคุณคาทางภชนาการ สอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ Wulansari (2010) ทีไเดຌศึกษาพบวา
กลยุทธ์ทางดຌานผลิตภัณฑ์ดยผลิตภัณฑ์มีคุณคา
ทางภชนาการ ป็นสิไ งส าคัญทีไ สุ ดทีไ ท า ฿หຌ
ผูຌบริภคตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา ฿นกลยุทธ์ดຌานราคา 
ผูຌบริภคลือกซืๅอสินคຌาพราะ มีความคุຌมคา 
มืไอทียบกับราคารวมถึงปริมาณทีไ เดຌคุຌมคา 
มืไอทียบกับราคาสอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
กิ ไงกนก บุนนาค (2543) ท าการวิจ ัยพบวา  
การตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค กิดจากราคานัๅน
หมาะสมกับคุณภาพ  

ผู ຌบ ร ิ ภคม ีค ว ามค ิด  ห ใน  กี ไย ว ก ับ
ประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด  
อยู฿นระดับมาก ดย฿ชຌความพึงพอ฿จละความ
ภักดีของผูຌบริภค มาวัดความส ารใจของการ฿ชຌ
กลยุทธ์ทางการตลาด ซึไงการวัดประสิทธิผลของ
การ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดนีๅสอดคลຌองกับ
นวคิดทฤษฎีของ Schultz(2005) ละ Taylor 
(2004) ทีไกลาววา การดูผลของการ฿ชຌกลยุทธ์
ทางการตลาดนัๅน฿หຌดูจากความพึงพอ฿จละ
ความภักดีของผูຌบริภค มืไอพิจารณาตละดຌาน 
คา ฉลี ไยความพึงพอ฿จของผู ຌบร ิภคอยู ฿น 

ระดับมาก ดยผูຌบริภคปรตีนหางนมนัๅนพอ฿จ
฿นผล ิต ภ ัณฑ ์ที ไบ ร ิ ภ คอ ยู  ป ็นป ร ะจ า ซึ ไง 
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Bennett (1997) 
กลาววา ผลกระทบทีไกิดจากทัศนคติ ความรูຌ 
ความขຌา฿จ มีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 
ละประสบการณ์มีผลตอความพึงพอ฿จของ
ผูຌบริภค คาฉลีไยความภักดีของผูຌบริภคอยู฿น
ระดับปานกลาง ดยผูຌบริภคมักจะลือกซืๅอ
ผลิตภัณฑ์ดยจาะจงยีไหຌอทีไบริ ภคอยู ป็น
ประจ า  สดงถ ึงความภ ักด ี฿นผล ิตภ ัณฑ์  
ซึไงสอดคลຌองกับงาน วิจัยของ Thompson (2010) 
พบวา การรับรูຌละการเวຌ฿จสงผลตอความภักดี
ตอตราสินคຌาท า฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอซๅ า 
฿นผลิตภัณฑ์นัๅนโ 

ความสั ม พันธ์ ร ะหว า งพฤติ ก ร รม
ผูຌบริภคดຌานปัจจัยจิตวิทยากับกลยุทธ์ทาง
การตลาด ดยตัวปรพฤติกรรมผู ຌบริภค 
ดຌานปัจจัยจิตวิทยามีความสัมพันธ์ทางตรง฿น 
ทิศทางบวกตอตัวปรกลยุทธ์ทางการตลาด 
สดงวามืไอมีพฤติกรรมผูຌบริภคดຌานปัจจัย
จิตวิทยามากขึๅนกใจะท า฿หຌ กลยุทธ์ทางการตลาด
ม า ก ขึๅ น ดຌ ว ย ส อ ด ค ลຌ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  
Thompson (2010) กลาววาพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ทางการตลาด  

ความสัมพันธ์ทัๅงทางตรงละทางอຌอม
ระหวางพฤติกรรมผูຌบริภคดຌานปัจจัยจิตวิทยา
กับประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด 
ดยตัวปรพฤติกรรมผูຌบริ ภคดຌ านปัจจั ย
จิตวิทยามีความสัมพันธ์ทางตรง฿นทิศทางบวก
ตอตั วปรประสิทธิ ผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ 
ทางการตลาด ละมีความสัมพันธ์ทางอຌอมดย
สงผานตัวปรกลยุทธ์ทางการตลาด สดงวา 
พฤติกรรมผูຌบริภคดຌานปัจจัยจิตวิทยามีมากขึๅน 
ท า฿หຌประสิทธิผลการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด 
ดีขึๅน ละพฤติกรรมผูຌบริภคดຌานปัจจัยจิตวิทยา
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ทีไดีขึๅนสงผานกลยุทธ์ทางการตลาด ซึไงจะมีผล฿หຌ
ประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภท
ปรตีนหางนม฿นขตภาคกลางของเทยดีขึๅน  
ผลวิจัยนีๅสอดคลຌองกับ นวคิดของ Schiffman 
and Kanuk (2009) ทีไกลาววา ปัจจัยภาย฿น
หรือปัจจัยจิตวิทยา สงผลตอพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคดยตรง ทัศนคติ การรียนรูຌ การรับรูຌ 
หรือรงจูง฿จ มืไอกิดขึๅนกับบุคคลทีไมีตอสิไง฿ด 
สิไงหนึไง จะท า฿หຌกิดการประมินคาวาจะยอมรับ
หรือปฏิสธสิไงนัๅน กใจะสงผล฿หຌกิดพฤติกรรม฿ด
พฤติกรรมหนึไงขึๅน สอดคลຌองกับนวคิดของ  
ศิริวรรณ สรีรัตน์ละคณะ (2552) กลาววา 
พฤติกรรมผูຌบริภคซึไงป็นปัจจัยภาย฿น อันเดຌก 
ทัศนคติ  รงจู ง ฿จละการรับรูຌของบุคคล  
มืไอกิดการกระตุຌนกลยุทธ์฿นรูปบบตางโ  
จะท า฿หຌพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริ ภคนัๅน
กิดขึๅน สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Asiraphot 
and Waleekorncheepsawat(2009) พบวา 
ทัศนคติสงผลตอการซืๅอของผูຌบริภค ดยถูก
กระตุຌนพฤติกรรมการซืๅอดຌวยกลยุทธ์ทางดຌาน
ราคาละกลยุทธ์ชองทางการจ าหนาย 

ความสัม พันธ์ ระหว า งกลยุทธ์ทาง
การตลาด กับประสิทธิผลของการ฿ชຌกลยุทธ์ทาง
การตลาด ดยตัวปรกลยุทธ์ทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์ทางตรง฿นทิศทางบวกตอตัวปร
ประสิทธิ ผลการ฿ชຌ กลยุทธ์ ทางการตลาด  
สดงวามืไอมีกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึๅนท า฿หຌ
ประสิทธิผลการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจครืไองดืไมพืไอสุขภาพประภทปรตีน 
หางนม฿นขตภาคกลางของเทยมากขึๅนตามเป 
ดຌ ว ยผลวิ จั ยนีๅ ส อดคลຌ องกั บ ง านวิ จั ยของ 
Kaltcheva and Barton (2006) พบวา กลยุทธ์
ทางการตลาด ชน กลยุทธ์ดຌานผลิตภัณฑ์  
กลยุทธ์ดຌานการสงสริมการขาย มีความสัมพันธ์

ชิงบวกตอการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ ละความ
ภักดี ฿นรืไองของความตัๅง฿จการซืๅอซๅ า ละสรຌาง
อิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค  

 
ข้อสนอนะ 

ผูຌบริภคปรตีนหางนม฿นขตภาคกลาง
ของประทศเทยสวน฿หญป็นพศชาย ละ 
มีอายุระหวาง 25-ใ5 ปี ดยผูຌบริภคปรตีน 
หางนม฿หຌความส าคัญ฿นดຌานผลิตภัณฑ์มากทีไสุด 
ดยผลิตภัณฑ์ปรตีนหางนมตຌองมีคุณภาพ 
รสชาติดี มีคุณคาทางภชนาการละเดຌรับการ
รับรองมาตรฐานจากหนวยงานทีไ กีไยวขຌอง 
฿นดຌานของราคา ผูຌบริภคตระหนักถึงราคานัๅน
หมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ละราคา
หมาะสมกับปริมาณ ฿นงานวิจัยชิๅนนีๅ เดຌน า
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ่ P’s มา฿ชຌ 
ซึไง฿นงานวิจัยครัๅงตอเปอาจจะลือกคบาง 
กลยุทธ์ทีไหมาะสมนัๅนมา฿ชຌ การวัดประสิทธิผล
ของการ฿ชຌกลยุทธ์ทางการตลาด฿นงานวิจัยชัๅนนีๅ
฿ชຌความพึงพอ฿จละความภักดีของผูຌบริภค 
ซึไงผูຌบริภคนัๅนมักจะลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ดย
จาะจงยีไหຌอทีไบริภคอยูป็นประจ า นอกจากนีๅ 
ความภักดีของผูຌบริภคยังอยู฿นรูปบบของการ
บอกตอ ละการนะน าผลิตภัณฑ์ อยางเรกใดี
งานวิจัยฃิๅนนีๅป็นงายวิจัย฿นกลุมผูຌบริภคปรตีน
หางนม฿นขตภาคกลางทานัๅน ซึไงมืไอพิจารณา
ถึงกลุมผูຌบริภคอืไนหรือผูຌบริภคทีไ฿หญขึๅน  
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การพัฒนาการรียนรู้ิร่ืองิ“การคูณ”ิดยการจัดการรียนรู้บบ 
กล มรวมมือชวยหลือิส าหรับนักรียน ชั นประถมศึกษาปีที่ิ4 

รงรียนอ านวยว ทย์นครปฐม 
The Learning Development on Topic of Multiplication by  

Team Assisted Individualization (TAI) Instructional Model For 
Prathomsuksa 4 Students Amnuayvit Nakornpathom School 

 
นภาภรณ์ิิธัญญา1ิ 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ ปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ ไ 

กอนละหลังการจัดกิจกรรมการรียนรูຌบบกลุมรวมมือชวยหลือ รืไอง การคูณ ละพืไอศึกษาจตคติของ
นักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 4 ตอการจัดกิจกรรมการรียนรูຌบบกลุมรวมมือชวยหลือ รืไอง การคูณ 
กลุมป้าหมายป็นนักรียนชัๅน ประถมศึกษาปีทีไ 4 รงรียนอ านวยวิทย์นครปฐม อ าภอมือง จังหวัดนครปฐม  
ภาครียนทีไ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 28 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยประกอบดຌวยผนการจัดการรียนรูຌบบ
กลุมรวมมือชวยหลือรืไองการคูณ จ านวน 19 ผน บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรืไองการคูณ  
ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ  4 ละบบวัดจตคติตอการรียนคณิตศาสตร์ทีไผูຌวิจัยสรຌางละพัฒนาขึๅนสถิติทีไ ฿ชຌ 
฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของ
นักรียนมีคาคะนนฉลีไยหลังรียนสูงกวากอนรียน คาคะนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยูระหวาง ใใ.ใใ -100 คาฉลีไย
ป็น ๆ็.ไ้ 2. นักรียนมีจตคติตอการรียนคณิตศาสตร์ดยการจัดกิจกรรมการรียนบบกลุมรวมมือชวยหลือ  
อยู฿นระดับมาก 
 
ค าส าคัญิ:ิการพัฒนาการรียนรูຌุ การคูณ, การจัดการการรียนรูຌบบกลุมรวมมือชวยหลือ 
 

Abstract 
The purpose of this research were to compare learning achievement of Prathomsuksa 4 

students before and after using Team-Assisted Individualization instructional model on topic of 
Multiplication and to study the attitude of Prathomsuksa 4 students toward on learning activity 
by using Team-Assisted Individualization instructional model The samples of this research were 
28 Prathomsuksa 4 students Amnuy-wit Nakornprathom school Mung district Nakornprathom 
province in the first semester of academic year 2015. The research instruments ansisted of 19 
lesson plans which using Team-Assisted Individualization instructional model, learning 
achievement test and attitude test toward on mathematics learning which were developed by 
the researcher. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. 
The research finding were as follows: 1) Learning achievement of Prathomsuksa 4 students after 
using Team-Assisted Individualization instructional model was higher than before Team-Assisted 

                                                 
1 อาจารย์ประจ า  มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
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Individualization instructional model using Team-Assisted Individualization instructional model. 
The relative growth was between 33.33-100 and mean was at 67.49 2) The students’ attitude 
toward on mathematics learning by using Team-Assistedndividualization instructional model was 
at high level. 
 
Keywords : The Learning Development , Multiplication, Team-Assisted Individualization                  

Instructional Model  

 
บทน า 

คณิตศาสตร์ป็นวิชาทีไมีความส าคัญตอ
ชีวิตประจ าวันของคนราป็นอยางมากพราะ 
฿นชีวิ ตประจ าวัน ราจะตຌอง กีไ ยวขຌองกับ
คณิตศาสตร์สมอ ชน การซืๅอขาย การชัไง ตวง วัด
ละการดูวลา ป็นตຌน ละป็นวิชาทีไมีบทบาท
ส าคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษย์ท า฿หຌ
มนุษย์มีความคิดสรຌางสรรค์ คิดอยางมีหตุผล
ป็นระบบ ระบียบ มีบบผน ตัดสิน฿จ ละ
กຌปัญหาละสถานการณ์เดຌอยางถูกตຌองละ
หมาะสมป็นครืไองมือ฿นการศึกษาวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี ตลอดจนศาสตร์อืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 
มีประยชน์ตอการด ารงชีวิตละชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิต฿หຌดีขึๅนชวยพัฒนาคน฿หຌป็นมนุษย์
ทีไสมบูรณ์มีความสมดุลทัๅงทางรางกาย จิต฿จ 
สติปัญญาละอารมณ์ สามารถคิดป็น ท าป็น 
กຌปัญหาป็น ละสามารถอยูรวมกับผูຌอืไนเดຌ
อยางมีความสุข (กรมวิชาการุ  25ไ5: 1) 
คณิ ตศาสตร์  ป็ น  ค รืไ อ งมื อส า หรั บด า ร ง
ชีวิตประจ าวัน รวมทัๅงป็นครืไองมือ฿นการ
รียนรูຌดยทัไวเป ละยังชวย฿หຌวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีตางโ จริญกຌาวหนຌาเปเดຌทันตาม
ความตຌ อ งการของคน ร า อีกดຌ ว ย  ดั งนัๅ น 
หากดใกโ เดຌรับการรียนรูຌคณิตศาสตร์อยาง
ถูกตຌองลຌวยอมจะชวย฿หຌขามีทักษะ มีสมาธิ 
การสังกต ความคิดตามล าดับหตุผล ซึไงจะ 
ท า฿หຌ กิดความมัไน฿จ มีความคิดริ ริไมละ 
การสรຌางสรรค์ ตลอดจนความสามารถสดง

ความรูຌสึกนึกคิดอยางมีระบียบประณีต มนย า 
ละรวดรใว คณิตศาสตร์มีความส าคัญมาก 
ดังทีไกลาวมาขຌางตຌน ต ป็นทีไน าสังกตวา 
การ รี ยน การสอนคณิตศาสตร์ทีไ ผ านมา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตไ า ดังจะหในเดຌจาก
รายงานการประมินคุณภาพทางการศึกษา
ระดับชาติ (National Test) ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ของประทศ ปีการศึกษา 255ๆ 
฿นระดับชัๅนประถมศึกษาปีทีไ ๆ คาคะนนฉลีไย
รຌอยละ ใ่.่็ ละของขตพืๅนทีไการศึกษา
นครปฐม ขต 1 เดຌคาคะนนฉลีไยรຌอยละ 
5ไ.1ๆ (ส านักทดสอบทางการศึกษาุ 255ๆ: ไไ-่้)  

ผูຌวิจัยจึงท าการศึกษาละวิคราะห์
สภาพปัญหาพบวาสาหตุทีไท า฿หຌการรียน
คณิตศาสตร์เมประสบผลส ารใจคือนักรียน 
มีพืๅนฐานการคิดค านวณเมดีท า฿หຌเมสามารถ
รียนรูຌคณิตศาสตร์฿หຌขຌา฿จเดຌอยางถองทຌการ
จัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์฿นรงรียน 
ดยทัไวเปสวน฿หญยังเมหมาะสม นักรียน 
ขาดความสนุกพลิดพลินครูยังติดอยูกับวิธีสอน
คณิตศาสตร์บบดัๅ งดิม นຌนการสอนบบ 
มุงค าตอบมากกวามุงกระบวนการนักรียน
ลียนบบมากกวาการรียนรูຌดยเมค านึงถึง
ความตกตาง฿นความสามารถของนักรียน 
ละขาดคลนสืไอประภทบบฝຄกทักษะหรือ 
ชุดการรียนดຌวยตนองหรือรายบุคคลการกຌเข
ขຌอบกพรองทางการรียนคณิตศาสตร์ยังเมมี
ประสิทธิภ าพ การจัดการ  รี ยนการสอน 
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ซอมสริมป็นพียงการพิไมวลารียนหรือสอน
ซๅ า฿นนืๅอหาดิม ขาดการวินิจฉัยขຌอบกพรอง
ละการกຌ เขตามหตุทีไ คຌนพบ การสอน
คณิตศาสตร์฿นระดับประถมศึกษาประกอบดຌวย
นืๅอหารืไองจ านวนป็นจ านวนมากดยริไมตัๅงต 
1 จนถึงตัวลขทีไมากกวาสน ตอลดจนการบวก 
การลบ การคูณ ละการหาร ซึไงป็นพืๅนฐาน
ส าคัญของการรียนคณิตศาสตร์ละอาจท า฿หຌ
นักรียนรัก ชอบหรือเมชอบวิชาคณิตศาสตร์
นืๅอหาสาระ จ านวน ฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษา
จะมีมากขึๅนละคณิตศาสตร์ป็นวิชาทีไมีนืๅอหา
ตอนืไองมีความป็นล าดับขัๅนตอน (hierarchy)  
ถຌารียนคณิตศาสตร์ ฿นระดับประถมศึกษา 
เมขຌา฿จลຌวการรียนคณิตศาสตร์฿นระดับ
มัธยมศึกษาคงจะรียนดຌวยความยากล าบาก 
ละรูปบบ ที.อ.เอ. (TAI) หรือการรียนรูຌบบ 
กลุมรวมมือชวยหลือ ป็นรูปบบทีไน าคะนน
ของตละคนมารวมป็นคะนนกลุม ซึไงตละ
คนตຌองเดຌคะนนจากการท าบบฝຄกหัดรຌอยละ 
็5 ขึๅนเป ซึไงป็นรูปบบทีไมีป้าหมายผูຌวิจัย 
จึงลือกมา฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ  

ผูຌ วิ จั ย จึ ง น า รู ป  บ บ ก า ร  รี ย น รูຌ 
บบกลุมรวมมือชวยหลือ(Team-Assisted 
Individualization; TAI) มาพัฒนาการจัดกิจกรรม 
การรียนการสอน พราะมีขຌอดี ดนหลาย
ประการ  คือ ท า ฿หຌผูຌ  รียนเดຌมีปฏิสัมพันธ์
ระหวางกัน เดຌฝຄกกิจกรรมดຌวยตนองฝຄกทักษะ
การท างานรวมกันกอ฿หຌ กิดความมัไน฿จ฿น 
การสดงออก ละหมาะสมกับสภาพบริบท
ของรงรียน ดยมุงนຌน฿หຌผูຌรียนมีความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นพืๅนฐานทางการคิดค านวณคณิตศาสตร์
บืๅองตຌน ละ฿หຌผูຌ รียนมี จตคติทีไดีตอวิชา
คณิตศาสตร์ พืไอป็นนวทางการพัฒนาการ
จั ด ก า ร  รี ย น ก า ร ส อ น ส า ร ะ ก า ร  รี ย น รูຌ
คณิ ตศาสตร์ทีไ  นຌ นผูຌ  รี ยน ป็นส าคัญ ฿หຌ มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ส ม ดั ง  จ ต น า ร ม ณ์ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พุทธศักราช 
25ไ2 ละหลักสู ตรกนกลางการศึกษา 
ขัๅนพืๅนฐานพุทธศักราช 2551 
 
วัตถ ประสงค์ 

1. พืไอปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
รี ยนของนัก รี ยนชัๅ นประถมศึกษาปีทีไ  4  
กอนละหลังการจัดกิจกรรมการรียนรูຌบบ
กลุมรวมมือชวยหลือรืไอง การคูณ  

2.  พืไ อศึ กษา จตคติ ของนั ก  รี ยน 
ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 4 ตอการจัดกิจกรรมการ
รี ยนรูຌ  บ บ ก ลุ ม ร ว ม มื อ ช ว ย  ห ลื อ  รืไ อ ง  
การคูณ 
 
นวค ดิทฤษฎีิละงานว จัย฿นอดีตหรือ
งานว จัยท่ีกี่ยวข้อง 

ธอร์นเดค์ (ค.ศ.1814-1949 ; อຌางถึง฿น 
ทิศนา ขมมณี, 2551: 51) ชืไอวาการรียนรูຌ
กิดจากการชืไอมยงระหวางสิไงรຌากับการ
ตอบสนอง ซึไงมีหลายรูปบบคนจะลองถูก 
ลองผิด (trial and error) ปรับปลีไยนเปรืไอยโ 
จนกวาจะพบรูปบบการตอบสนองทีไสามารถ
฿หຌผลทีไพึงพอ฿จมากทีไสุด มืไอกิดการรียนรูຌลຌว
บุคคลจะ฿ชຌรูปบบการตอบสนองทีไหมาะสม
พียงรูปบบดียว ละจะพยายาม฿ชຌรูปบบ
นัๅนชืไอมยงกับสิไงรຌา฿นการรียนรูຌตอเปรืไอยโ 

กฎการรียนรูຌของธอร์นเดค์สรุปเดຌ
ดังนีๅ (Hergenhahn and Olson, 1993: 56-57; 
อຌางถึง฿นทิศนา ขมมณี, 2551: 51) 

ทฤษฎีการวางงืไอนเข (Conditioning 
Theory) 

ทฤษฎีการวางงืไอนเขบบอัตนมัติ 
(Classical Conditioning)  ของพาฟลอฟ 
(Pavlov) (ทิศนา ขมมณีุ 2551: 52-54)  
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พาฟลอฟ เดຌท าการทดลองละศึกษาเดຌขຌอสรุป
ว า กา ร  รี ยนรูຌ ข อ งสิไ ง มี ชี วิ ต  กิ ด จ ากกา ร
ตอบสนองตอสิไงรຌาทีไวางงืไอนเข การทดลอง
ของพาฟลอฟ ละทฤษฎีการรียนรูຌ 

 
ระบียบว ธีการว จัย 
 ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌด านินการ
วิจัย มีล าดับขัๅนตอนการวิจัยดังนีๅ 

กลุ ม ป้ าหมาย  ฿นการวิ จัย ฿ชຌ การ
บงกลุมตามสังกัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของ
กลุมป้าหมายจ านวน 28 คน ดยบงป็น
นักรียนกง 7 คน นักรียนปานกลาง 14 คน 
ละนักรียนออน 7 คน รียงล าดับจากคะนน
ทดสอบกอนรียนจากสูงเปหาตไ าบงป็นกลุม
ยอยกลุมละ 4-5 คน นืๅอหาทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยรืไอง 
การคูณ ซึไงการบงกลุมนักรียน 
 
ครื่องมือที่฿ช้฿นการว จัย 
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ประกอบดຌวย 
 1. ผนการจัดการรียนรูຌรืไอง การคูณ 
ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 4 จ านวน 19 ผน  
 2. บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การรียน รืไอง การคูณ ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 4  
 3. บบวั ดจตคติ ทางการรี ยน
คณิตศาสตร์ ป็นบบสอบถามทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅน 
฿ชຌมาตรวัดบบประมาณคาของลิกิต (Likert 
scale) 
 
กล มป้าหมายที่฿ช้฿นการว จัย 

กลุมป้าหมายทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ 
ป็นนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 4 รงรียน
อ านวยวิทย์นครปฐม อ าภอมืองนครปฐม 
สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษานครปฐม ขต 1 
ภาครียนทีไ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 28 คน 
ครื่องมือที่฿ช้฿นการว จัย 

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ประกอบดຌวย 
 1. ผนการจั ดการรี ยนรูຌ รืไ อง  
การคูณ  ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 4 จ านวน 19 ผน  
 2. บบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทาง 
การรียน รืไอง การคูณ ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 4  
 3. บบวั ดจตคติ ทางการรี ยน
คณิตศาสตร์ ป็นบบสอบถามทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅน
฿ชຌมาตรวัดบบประมาณคาของลิกิต (Likert 
scale) 
 
การว คราะห์ข้อมูลละการปลความหมาย
ข้อมูล 
 ผูຌวิจัยเดຌด านินการวิคราะห์ขຌอมูลดย
฿ชຌวิธีการค านวณดຌวยครืไองคอมพิวตอร์ละ
ปลความหมายขຌอมูลดังนีๅ 
 1. การวิคราะห์ขຌอมูล 
 1.1 ขຌอมูลชิงปริมาณ 
 1.2 ขຌอมูลชิงคุณภาพ  
  
สถ ต ที่฿ช้฿นการว คราะห์ข้อมูล 
 ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลละสถิติทีไ฿ชຌ฿น
การวิจัยครัๅงนีๅ  

1. สถิติพืๅนฐาน 
1.1 คาฉลีไย (Arithmetic)  
1.2 ส วนบีไ ยงบนมาตรฐาน 

(Standard deviation)  
2. สถิติทีไ ฿ชຌ ฿นการวิคราะห์หา

คุณภาพของครืไองมือ 
2.1 การหาคาความทีไยงตรง

ชิงนืๅอหา (Content Validity) 
2.2 การหาคาอ านาจจ านก 

(Discrimination)  
2.3 การหาคาความชืไอมัไน 

2.3.1 การหาคาความชืไอมัไน
ของบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 
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2.3.2 การหาคาความชืไอมัไน
ของบบวัดจตคติดยหาคาสัมประสิทธิ์อลฟา  
(coefficient) ดຌวยวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  

3. สถิติทีไ฿ชຌทดสอบสมมุติฐาน   
4. การปลความหมายขຌอมูล 

4.1 การปลความหมาย
ขຌอมูลจากการวัดจตคติ  
 
สร ปผลการว จัย 

นักรียนมีคาคะนนฉลีไยกอนรียน
ทากับ 12.50 คิดป็นรຌอยละ 41.67 คาคะนน
ฉลีไยหลังรียนทากับ 23.61 คิดป็นรຌอยละ 
78.69 คาคะนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยูระหวาง 
33.33-100 คาฉลีไยป็น 67.49 นักรียน  
มีจตคติขຌอทีไ 30 ฉันชอบลนกมกีไยวกับ
คณิตศาสตร์ สูงสุดมีคาฉลีไย 4.93 รองลงมา
ป็นขຌอทีไ  1 สนุกกับการรียนคณิตศาสตร์  
มีคาฉลีไยป็น 4.79 ขຌอทีไมีคาคะนนฉลีไยตไ าสุด
คือ ขຌอ 7 ฉันหในวาคณิตศาสตร์ป็นวิชาทีไ 
ยากมาก มีคาคะนนฉลี ไยป็น  3.89 มีค า
คะนนฉลีไยทัๅง 30 ขຌอป็น 4.35 อยู฿นระดับมาก 

นักรียนพฤติกรรมของผูຌ รียนกิด
พฤติกรรมพึงประสงค์ป็นสวน฿หญนักรียน 
กิดกระบวนการกลุม มีปฏิสัมพันธ์฿นทางทีไดีตอ
กันการรียนรูຌป็นเปอยางสนุกสนานการปฏิบัติ
กิจกรรมป็นเปตามวลาทีไก าหนดอาจมีกิน
วลาบຌาง฿นกรณีนักรียนออนตຌองมีการยืดหยุน
วลา฿หຌ พราะอาจตຌองท าบบฝຄกชุดทีไ  2  
฿นกรณีชุดรกเมผ านกณฑ์  75% ซึไ ง ป็น 
บางชัไวมงทานัๅนมืไอพิจารณาดูนืๅอหากใพบวา
ป็น นืๅ อหาทีไมีความซับซຌอนพิไมขึๅนท า ฿หຌ
นักรียน ทีไรียนออนเมขຌา฿จทันที฿นตอนรก 
ครูผูຌวิจัยคอยอ านวยความสะดวกจัดตรียมสืไอ
อธิบาย฿หຌค าชีๅนะระหวางนักรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ฿ชຌค าถามกระตุຌน฿หຌนักรียนกิดความ

กระตือรือรຌนสน฿จอยากรียนคณิตศาสตร์ 
คอยชีๅนะมืไอนักรียนกิดความขัดยຌง฿นการ
กຌปัญหาหรือ฿นกลุมกระตุຌน฿หຌนักรียนกงสอน
นักรียนออนเม ฿ช ฿หຌลอกนะวิธีการละ 
สริมก าลัง฿จ มืไอหมดชัไวมงครู฿หຌนักรียน 
ท าบบฝຄกหัดสริมป็นการบຌานซึไงเมเดຌน า
คะนน฿นสวนนีๅมาวิคราะห์ผลป็นการ฿หຌ
นักรียนฝຄกทักษะคณิตศาสตร์ พิไมติมจาก 
ชัๅนรียน 
 
อภ ปรายผล 
 จากการพัฒนาการรียนรูຌ รืไอง การคูณ 
ดยการจัดกิจกรรมบบกลุมรวมมือชวยหลือ 
ส าหรับนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 4 รงรียน
อ านวยวิทย์นครปฐมสามารถอภิปรายผลสรุป
การวิจัยเดຌดังนีๅ 

1 .  นั ก รี ยนมีค าคะนนฉลีไ ย 
กอนรียนทากับ 12.50 คิดป็นรຌอยละ 41.67 
คาคะนนฉลีไยหลังรียนทากับ 23.61 คิดป็น
รຌอยละ 78.69 ซึไงสูงกวากอนรียนคาคะนน
พัฒนาการสัมพัทธ์อยู ระหว าง  33.33-100 
คาฉลีไยป็น 67.49 นัไนหมายความวานักรียน 
มีคะนนพิไมขึๅน มืไ อทียบกับคะนนตใม 
ทีไหลืออยูทีไนักรียนสามารถท าพิไมเดຌตัๅงต 
33.33 ถึง 100 คะนน฿น 100 คะนน ละ
คะนนพัฒนาการฉลีไยป็น 67.49 หมายความ
วานักรียนสามารถท าคะนนพิไมขึๅนมืไอทียบ
กับคะนนตใมทีไ หลืออยูนักรียนสามารถ 
ท าพิไมเดຌฉลีไย 67.49 คะนน฿น 100 คะนน 

จากผลการวิ จั ยทีไ พบว านั ก  รี ยน 
มีคาฉลีไยของคะนนหลังรียนสูงกวากอนรียน
ดยมีคาคะนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยูระหวาง 
33.33-100 ซึไงป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌทัๅงนีๅ
นืไองจากการพัฒนาผลการรียนรูຌ รืไองการคูณ 
ดยจัดกิจกรรมการรียนรูຌบบกลุมรวมมือ
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ชวยหลือกลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 4 รงรียน
อ านวยวิทย์นครปฐม มีขัๅนตอนทีไ หมาะสม  
คือ การศึกษาหลักสูตรกนกลางการศึกษา 
ขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา 
รงรียนอ านวยวิทย์นครปฐม สาระการรียนรูຌ
คณิตศาสตร์ ศึกษาทฤษฎีกีไยวกับการรียนรูຌ
กีไยวกับคณิตศาสตร์ 

1. ผลการหาจตคติตอการจัด
กิจกรรมการรียนรูຌบบกลุมรวมมือชวยหลือ
รืไอง การคูณ ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 4 พบวา
นักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ  4 มีจตคติตอ 
การจัดกิจกรรมการรียนรูຌบบกลุมรวมมือ
ชวยหลือ รืไอง การคูณ จากรายการทัๅง 30 ขຌอ 
มีคาคะนนฉลีไยทัๅง 30 ขຌอ ป็น 4.35 อยู฿น
ระดับมากดยพบวานักรียนมีจตคติขຌอทีไ 30 
ฉันชอบลนกมกีไยวกับคณิตศาสตร์สูงสุด 
มีคาฉลีไย 4.93 รองลงมาป็นขຌอทีไ 1 ฉันสนุก
กับการรียนคณิตศาสตร์ มีคาฉลีไยป็น 4.79 
ขຌอทีไมีคาคะนนฉลีไยตไ าสุดคือขຌอ 7 หในวา
คณิตศาสตร์ป็นวิชาทีไยากมากมีคาคะนนฉลีไย
ป็น 3.89 ซึไงป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ทัๅงนีๅ
นืไองจากการจัดกิจกรรมการรียนรูຌบบกลุม
รวมมือชวยหลือป็นการจัดกิจกรรมทีไผูຌรียน 
เดຌมีปฏิสัมพันธ์ซึไงกันละกันเดຌลกปลีไยน
ความคิดหในเดຌมีอกาส฿นการนะน ากันละ
กันละครูเดຌจຌงผลการประมิน฿หຌนักรียน
ทราบทันทีนักรียนเดຌทราบความกຌาวหนຌาของ
ตนองจึงกิดความภาคภูมิ฿จ฿นความสามารถ
ของตนองท า฿หຌมีความมัไน฿จ฿นการรียนรูຌ฿น
นืๅอหาตอเปการสริมรง฿นทางบวกมีผลท า฿หຌ
นักรียนมีความรูຌสึกมัไน฿จ฿นการสดงออก฿น
บทบาทหนຌาทีไของตนอง  

 

วิคราะห์ผลจากการบันทึกผลหลังสอน
พบวาพฤติกรรมของผูຌ รียนกิดพฤติกรรม 
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  ป็ น ส ว น ฿ ห ญ นั ก  รี ย น  กิ ด
กระบวนการกลุม มีปฏิสัมพันธ์฿นทางทีไดีตอกัน
การรียนรูຌ ป็นเปอยางสนุกสนานนักรียน 
กลຌาพูดละถามกันปรึกษาหารือกันการปฏิบัติ
กิ จกรรมป็น เปตาม วลาทีไ ก าหนดอาจมี 
กินวลาบຌาง฿นกรณีนักรียนออนตຌองมีการ
ยืดหยุนวลา฿หຌ  พราะอาจตຌองท าบบฝຄก 
ชุดทีไ  2 ฿นกรณีชุดรกเมผานกณฑ์ 75ั  
ซึไงป็นบางชัไวมงทานัๅนมืไอพิจารณาดูนืๅอหา 
กใพบวาป็นนืๅอหาทีไมีความซับซຌอนพิไมขึๅนท า฿หຌ
นักรียนทีไรียนออนเมขຌา฿จทันที฿นตอนรกครู
ผูຌวิจัยคอยอ านวยความสะดวกจัดตรียมสืไอ
อธิบาย฿หຌค าชีๅนะระหวางนักรียนปฏิบัติ
กิจกรรม฿ชຌค าถามกระตุຌน฿หຌนักรียนกิดความ
กระตือรือรຌนสน฿จอยากรียนคณิตศาสตร์ 
คอยชีๅนะมืไอนักรียนกิดความขัดยຌง฿นการ
กຌปัญหาหรือ฿นกลุมกระตุຌน฿หຌนักรียนกงสอน
นักรียนออนเม฿ช฿หຌลอกนะวิธีการละสริม
ก าลั ง ฿จ มืไ อหมดชัไ ว มงครู ฿หຌนั ก รี ยนท า
บบฝຄกหัดสริมป็นการบຌานซึไงเมเดຌน าคะนน
฿นสวนนีๅมาวิคราะห์ผลป็นการ฿หຌนักรียนฝຄก
ทักษะคณิตศาสตร์พิไมติมจากชัๅนรียน 
 จากการวิจัยทีไพบวานักรียนพฤติกรรม
ของผูຌ  รียนกิดพฤติกรรมพึงประสงค์ ป็น 
ส วน ฿หญ นั ก  รี ยน กิ ดกระบวนการกลุ ม 
มีปฏิสัมพันธ์฿นทางทีไดีตอกันการรียนรูຌป็นเป
อยางสนุกสนานนักรียนกลຌาพูดละถามกัน
ปรึกษาหารือกัน นักรียนกงสอนนักรียนออน  
สอดคลຌองกับวิธีการรียนรูຌบบกลุมรวมมือ
ชวยหลือทีไสนองตอความตกตางระหวาง
บุคคลกิดปฏิสัมพันธ์ระหวางบุคคล฿นกลุมกิด
การยอมรับซึไงกันละกันการปฏิบัติกิจกรรมมี
การยืดหยุนวลา฿หຌกนักรียน พราะนักรียนทีไ
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รียนออนท าบบฝຄกหัดชุดรกเมผานตຌอง฿ชຌ
วลาท าชุดทีไสองอีก ดังนัๅนจึงตຌองการวลา
พิไมขึๅน ละมืไอหมดชัไวมงครู฿หຌนักรียนท า
บบฝຄกหัดสริมป็นการบຌาน  
 
ข้อสนอนะ 

1. ขຌอสนอนะ฿นการน าเป฿ชຌ  
1.1 ผูຌสอนควรศึกษาวิธีการจัด

กิจกรรมการรียนบบรวมมือดย฿ชຌรูปบบ 
TAI ฿นตละผน พืไอจะเดຌทราบบทบาทของ
ผูຌสอน ละตรียมสืไออุปกรณ์ประกอบการสอน
฿หຌพรຌอม พืไอ฿หຌการจัดกิจกรรมการรียนป็นเป
ตามผนทีไก าหนด 

 1.2 ฿นการจัดกิจกรรมผูຌสอนควร
ยื ดหยุ นดຌ าน วลา ฿หຌ นั ก  รี ยนบຌ า ง  พืไ อ ฿หຌ
สอดคลຌองกับความตกตางระหวางบุคคล 

1.ใ หลังจากการปฏิบัติกิจกรรม
ผูຌสอนควร฿หຌการสริมรงกดใกนักรียนทีไรียน
ออนป็นพิศษพืไอสรຌางความมัไน฿จ฿นการรียนรูຌ 
ละท า฿หຌนักรียนรูຌสึกถึงคุณคาของตน 

2. ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลทีไกิดจาก
การ฿ชຌรูปบบการสอนบบรวมมือดย฿ชຌ
รูปบบ TAI ฿นนืๅอหาอืไนโของวิชาคณิตศาสตร์ 
หรือของวิชาอืไนโ 

2.2 ควรมีการศึกษาปรียบทียบ
ระหวางรูปบบการรียนรูຌบบรวมมือดย฿ชຌ
รูปบบ TAI กับรูปบบอืไน 
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การพัฒนารูปบบภาวะผู้น าของผู้บร หารสถานศึกษาิว ทยาลัย฿นสังกัดิ 
สถาบันพระบรมราชชนกิภาคตะวันออกฉียงหนอื 

The Development of Leadership Model for Administrators In North 
Eastern College Under Praboromarajchanok Institue 

 
นภัทริิบ ญทียม1ิ 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอ 1) ทราบองค์ประกอบของรูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ 2) พืไอพัฒนารูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ 3) พืไอศึกษาความหมาะสมละ
ความป็นเปเดຌของการพัฒนารูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ วิธีวิจัย ประกอบดຌวย 5 ขัๅนตอน คือ 1) ศึกษาวิคราะห์อกสารทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนา
รูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา 2) การสรຌางพัฒนารูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา  
ใ) การวิคราะห์รูปบบตละประดใน฿นตละองค์ประกอบ ดย฿ชຌทคนิคดลฟาย จากผูຌชีไยวชาญ 18 คน  
ขัๅนตอนทีไ ไ ป็นการวิคราะห์ความป็นเปเดຌขององค์ประกอบดยจัดสนทนากลุมผูຌชีไยวชาญจ านวน 8 คน  
ขัๅนตอนทีไ 5 สรุปละสนอรายงานผลการวิจัยวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌการวิคราะห์นืๅอหาละสถิติ คามัธยฐานฐาน  
คาพิสัยควอเทล์ ผลการวิจัย พบวา องค์ประกอบของรูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย฿นสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ มีองค์ประกอบหลัก 5 ดຌาน ประกอบดຌวย 1) ดຌานป็นผูຌมี
วิสัยทัศน์ 2) ดຌานป็นผูຌมีหลักธรรมาภิบาล 3) ดຌานป็นผูຌมีความตระหนัก฿นการปลีไยนปลง 4) ดຌานป็นผูຌมีทักษะ 
฿นการสืไอสาร 5) ดຌานป็นผูຌคารพ฿นหลักสิทธิมนุษยชน ผลการพัฒนารูปบบละการตรวจสอบความหมาะสม 
ละความป็นเปเดຌการพัฒนารูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ มีความหมาะสม มีความป็นเปเดຌ ถูกตຌอง ละสามารถน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ สอดคลຌองกับ
นวคิด ทฤษฎีของการวิจัย 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาุ รูปบบุ ภาวะผูຌน า 
 

Abstract 
The purpose of this research were to : 1) identify the components of leadership model 

for administrators in North Eastern College under Praboromarajchanok Institue. 2) Development 
the leadership model for administrators in North Eastern College under Praboromarajchanok 
Institue. 3) to check for propriety and possibility in practice on the development of leadership 
model for administrators in North Eastern College under Praboromarajchanok Institue.  
The research methodology composed of 5 steps as follow : Step 1) study of the documents 
about development of leadership model for administrators. Step 2) Create and develop the 
leadership model for administrators. Step 3) Analyze the part of the model component with 18 
experts by implementing the delphi technique. Step 4) Analyze the propriety and possibility of 

                                                 
1 สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
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the component with 8 experts by focus group discussion. Step 5) Summarize and present the 
research report. The data using content analysis and the statistics to analyze the data were 
median and interquatile range. The research findings were as follows : The leadership model for 
administrators in North Eastern College under Praboromarajchanok Institue consisted of 5 main 
components which were : 1) Vision part, 2) Good governence part, 3) Change awareness part,    
4) Communication skills part, 5) Respected in human rigth part. The results of development the 
model and check for propriety and possibility in the development of leadership model for 
administrators in North Eastern College under Praboromarajchanok Institue are appropriated, 
feasible, accurate and applicable which coincided with the research theory. 
 
Keywords : Development, Model, Leadership 

 
บทน า 

ปัจจุบันป็นยุคหงการปลีไยนปลง
อยางตอนืไองละเมหยุดรียกวาพลวัตร มีความ
จริญกຌาวหนຌาทางทคนลยีสารสนทศป็น
อยางมาก ซึไงสงผลกระทบตอการด านินชีวิต
ละท า ฿หຌ  กิ ดการข งขั น ฿นสั งคมระดับ
นานาชาติมากขึๅนดยฉพาะดຌานศรษฐกิจ 
การคຌา การศึกษา อุตสาหกรรม การบริหาร
จัดการการตั ดสิ น ฿จของผูຌ บ ริห ารองค์กร 
ผูຌบริหารทีไสามารถขຌาถึง ละมีความมนตรง
ของขาวสารละขຌอมูลมากกวายอมบริหารงาน 
ตลอดจนตัดสิน฿จ฿นสิไงตางโ เดຌอยางหมาะสม
ละถูกตຌอง ผูຌบริหารทีไมีความรูຌความสามารถ 
฿นการบริหารทานัๅนจึงจะสามารถสรຌางความ
สมบูรณ์บบละบริหารงาน฿หຌองค์กรสามารถ
ขับคลืไอนเปสูป้าหมายเดຌ ดังค ากลาวทีไวาการ
สรຌางความสมบูรณ์บบ฿หຌกับองค์กรป็นสิไง
ส าคัญทีไน าองค์กรจริญติบตอยางยัไงยืนเดຌ 
(Schwarz, 2006) จึงป็นทีไยอมรับกันวา ผูຌน า 
(Leader) ป็นบุคคลส าคัญทีไป็นกลเก฿นการ
น าพาองค์กรสูความส ารใจหรือความลຌมหลว 
ผูຌบริหารป็นผูຌน าทีไตຌอง฿ชຌศาสตร์ละศิลป์฿นการ
บริหารงานละบริหารคนพืไอ฿หຌเดຌความรวมมือ
จากผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ผูຌบริหารทีไมีภาวะผูຌน า 
(Leadership) จะป็นผูຌทีไมีสมรรถภาพละพฤติกรรม 

 
ทีไน าเปสูการสรຌางความส ารใจของการบริหาร 
งาน฿นองค์กร  ถຌ าองค์กร฿ดมีผูຌ บริหารทีไ มี
ประสิทธิภาพจะสามารถจูง฿จ สัไ งการ หรือ฿ชຌ
อิทธิพลตอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿หຌชืไอฟัง ปฏิบัติงาน
หรือท ากิจกรรมตางโ ขององค์กร฿หຌประสบ
ความส ารใจลุลวงเปเดຌ 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาป็นองค์กร
ทีไมี ความส าคัญละจ า ป็นตอการ พัฒนา
ประทศ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายหง
ท าหนຌาทีไ฿นการผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาตางโ
ทีไมีคุณภาพ฿หຌกับสังคม ผูຌบริหารทางการศึกษา
จะตຌองป็นผูຌ มีความรอบรูຌ  รวมทัๅ งมีความ
ละอียดรอบคอบ มีความสามารถ฿นชิงวิชาการ
วิทยาการตางโ ตลอดจนตຌองมีความรูຌละ 
ความขຌา฿จวิธีการด านินงานของสถานศึกษา 
(วิรจน์ ถิรคุณกวิทย์ุ 2543) ภาวะผูຌน าป็น
ปัจจัยหนึไ งทีไส าคัญละเดຌรับการยอมรับวา 
มีอิทธิพลมากตอผลการท างานของพนักงานหรือ
กลุ ม คนท างานทัๅ งภาวะผูຌ น าของผูຌ บริ หาร 
ผูຌบังคับบัญชา฿นทุกระดับ รวมทัๅงภาวะผูຌน าของ
ทุกโคน฿นองค์กร (รัตติกรณ์ จงวิศาลุ 2549) 
฿นยุคหงลกเรຌพรมดน ตใมเปดຌวยการขงขัน
มีความปลีไยนปลงตลอดวลาผูຌบริหารจึงป็น 
ผูຌมีบทบาทส าคัญ฿นการบริหารองค์กร฿หຌ
สามารถปรับตัวละรูຌทาทันการปลีไยนปลง
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ผูຌบริหารทุกระดับจะตຌองพัฒนาตนอง฿หຌป็น
ผูຌน าการปลีไยนปลงพืไอการผลักดันละ 
พัฒนาน าพาองค์กรเปสู ป้ าหมายทีไดีกว า 
(สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ุ 2554) สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ป็นหนวยงาน฿นสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
ทีไท าหนຌาทีไจั ดการศึกษาพืไอผลิตก าลั งคน
ทางดຌานสุขภาพ (สถาบันพระบรมราชชนกุ 2557) 
เดຌก พยาบาลวิชาชีพ จຌาพนักงานสาธารณสุข 
ละบุ คลากรทางสุ ขภาพอีกหลายขนง 
มี สถ านศึ กษ า ฿นสั ง กั ด จ า น วน  39  ห ง  
ประกอบดຌวยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จ านวน 29 หง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จ านวน 7 หง วิทยาลัยทคนลยีทางการพทย์
กาญจนาภิษก 1 หง วิทยาลัยการพทย์ผนเทย
อภัยภูบศ จ านวน 1 หง วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข จ านวน 1 หง ละบงป็น 5 ครือขาย 
คือ วิทยาลัย฿นสังกัดพระบรมราชชนกภาคหนือุ 
ภาคกลาง1ุ ภาคกลาง2, ภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ละภาค฿ตຌพืไอ฿หຌมีความคลองตัว สะดวก฿น
การประสานงานละบริหารจัดการผูຌบริหาร
สถานศึกษาจ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองมีภาวะผูຌน า
ทีไสู ง ป็นอยางมาก ละคงปฏิ สธเม เดຌว า
ผูຌบริหารสถานศึกษา฿นปัจจุบันนีๅหลายคนขาด
ภาวะผูຌน าหรือมีภาวะผูຌน า฿นระดับตไ าอันจะดຌวย
มาจากหลายหตุผลปัญหาทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌน 
ท า฿หຌการจัดการระบบศึกษา฿นสถานศึกษาขาด
ประสิทธิภาพเดຌหากมีผูຌบริหารสถานศึกษาทีไ 
เม หมาะสมดຌวยหตุนีๅ ผูຌ วิ จัยจึ งสน฿จทีไจะ
ท าการศึกษารืไองการพัฒนารูปบบภาวะผูຌน าของ
ผูຌบริหารสถานศึกษาครือขายวิทยาลัย฿นสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ  
 
 
 

วัตถ ประสงค์การว จัย 
1. พืไอศึกษาองค์ประกอบของภาวะผูຌน าของ

ผูຌบริหารสถานศึกษา ครือขายวิทยาลัย฿นสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

2. พืไอพัฒนารูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหาร
สถานศึกษา ครือขายวิทยาลัย฿นสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

3. พืไอศึกษาความหมาะสมของรูปบบ
ภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษาครือขาย
วิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   
ภาคตะวันออกฉียงหนือ พืไอ฿ชຌป็นนวทาง
ปฏิบัติตอเป  
 
กรอบนวค ด฿นการว จัยิ 

การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ  ผูຌวิจัยเดຌศึกษา
นวคิดของจมส์ละคอนนอลลีไ (Jame & Connoly, 
2000) ละนวคิดของสตຍอกดิล (Stogdill, 1997) 
จากนวคิดของนักทฤษฎีทีไกลาวมาสรุปป็น
กรอบนวคิดเดຌดังนีๅ 
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กรอบนวค ดที่฿ช้฿นการว จัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบิ1 กรอบนวค ด฿นการว จัย 

 
ว ธีด าน นการว จัย 

การวิจัยรืไอง การพัฒนารูปบบภาวะ
ผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา฿นสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ภาคตะวั นออกฉี ยงหนื อ 
ป็นงานวิ จัย ชิ งคุณภาพผูຌ วิ จั ย เดຌ ก าหนด
ขอบขตการวิจัย ดังนีๅ 

1. ขอบขตดຌานนืๅอหา ตัวปรทีไ฿ชຌ
฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ องค์ประกอบของภาวะผูຌน า
ของผูຌบริหารสถานศึกษา฿นสั งกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ 
เดຌก 

1.1 ดຌานป็นผูຌมีวิสัยทัศน์ 
1.2  ดຌานป็นผูຌมีหลักธรรมาภิบาล 

  1.3  ดຌานป็นผูຌมีความตระหนัก   
฿นการปลีไยนปลง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ดຌานป็นผูຌมีทักษะ฿นการ

สืไอสาร 
1.5 ดຌานป็นผูຌคารพ฿นหลัก  

สิทธิมนุษยชน 
2. ขอบขตดຌานประชากรละ 

กลุมตัวอยางผูຌ฿หຌขຌอมูลคือผูຌชีไยวชาญดຌานการ
บริหารการศึกษา฿นสถานศึกษา฿นสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกภาคตะวันออกฉียงหนือ  
ละคัดลือกดยวิธีสุมบบจาะจง (Purposive 
Sampling) ละวิธีบอกตอ (Snowball Technique) 
จ านวน 18 คน  
 
ครื่องมือที่฿ช้฿นการว จัย 
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล
ส าหรับการวิจัยป็นบบสอบถามซึไงผูຌวิจัยเดຌ
สรຌางขึๅนพืไอศึกษาละรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับ
การพัฒนารูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหาร
สถานศึกษา฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

การศึกษาทฤษฎี นวคิดภาวะผูຌน า 
Jame and Connoly, Stogdill 

สถานศึกษา 
- ดຌานหลักสตูรละ 
  การรียนการสอน 
- ดຌานผูຌรยีน 
- ดຌานการบริหารจัดการ 
  ระบบคุณภาพ 

รูปบบภาวะผูຌน า 
ของผูຌบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัย฿นสังกัด 
สถาบันพระบรมราชชนก 
ภาคตะวันออกฉยีงหนือ 

การพัฒนารูปบบภาวะผู้น าของผู้บร หารสถานศึกษาิว ทยาลัย฿นสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกิภาคตะวันออกฉียงหนือ 

- ผูຌบริหารสถานศึกษา 
- การบริหารการศึกษา 
  ละสถานศึกษา 
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ภาคตะวันออกฉียงหนือพืไอ฿ชຌส าหรับกใบ
ขຌอมูลบืๅองตຌนของผูຌบริหารศึกษาทัๅง 8 สถานศึกษา 

ครื่องมือที่ ฿ช้฿นการกใบรวบรวม
ข้อมูลิรอบท่ีิ1 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวม
ขຌอมูล รอบทีไ 1 ป็นบบสอบถามส าหรับผูຌบริหาร
สถานศึกษา ฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยบงป็น 2 สวน 
คือ฿ชຌบบสอบถามปลายปຂดละบบสอบถาม
บบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale) ส าหรับสอบถามผูຌชีไยวชาญ จ านวน 18 คน 

ครื่องมือที่ ฿ช้฿นการกใบรวบรวม
ข้อมูลิรอบท่ีิ2 

น าขຌอมูลจากการกใบขຌอมูล฿น 
รอบทีไ 1 จากทัๅงสองสวน วิคราะห์พืไอรางนว
การ พัฒนารู ปบบภาวะผูຌ น าของผูຌ บริหาร
สถานศึกษา ส าหรับสรຌางบบสอบถาม฿น 
รอบทีไ 2 ป็นบบสอบถามบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ละสวนการยืนยันขຌอมูล
ครัๅงทีไ 1  

ครื่องมือที่ ฿ช้฿นการกใบรวบรวม
ข้อมูลิรอบท่ีิ3 

น าผลการพัฒนารูปบบภาวะผูຌน า
ของผูຌบริหารสถานศึกษาขຌอมูลจากการกใบ
ขຌ อมู ล฿นรอบทีไ2 มาวิ คราะห์ ขຌ อมู ลสรຌ าง
บบสอบถาม฿นรอบทีไ  3 บบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ละสวนการยืนยันขຌอมูล
ครัๅงทีไ 2 

น านวทางทีไเดຌจากการกใบขຌอมูล
฿นรอบทีไ 3 มาป็นขຌอมูล฿นการท าการสนทนากลุม 
(Focus Group Discussion) ดยจุดประสงค์
ของการสนทนากลุม฿นครัๅงนีๅพืไอตຌองการทราบ
ถึงการน านวทางทีไสรຌางขึๅนมีความป็นเปเดຌ
มากนຌอยพียง฿ดทีไจะน าเปสูการปฏิบัติ ฿น
สถานศึกษา กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ 

เดຌก ผูຌชีไยวชาญซึไงป็นผูຌบริหารสถานศึกษา 
ดยคัดลือกตัวทนมาท าการการสนทนากลุม 
(Focus Group Discussion) จ านวน 8 คน 
ดยการสดงความคิดหในตอการน าเปปฏิบัติ
จริง฿นสถานศึกษา 
 
ว ธีการหาค ณภาพของครื่องมือ 

ป็นการหาความทีไยงตรงชิงนืๅอหา 
(Content Validity) ผูຌวิจัยน าบบสอบถามทีไ
สรຌางขึๅนปรึกษาอาจารย์ทีไปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
ละผูຌทรงคุณวุฒิ 5 คน ดยน าบบสอบถาม฿หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิพิจารณาละน าผลทีไเดຌมาหาคา
ดัชนีความสอดคลຌอง (Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) ละพิจารณาจากคา IOC 
ทีไมากกวา 0.60 ขึๅนเป พืไอ฿หຌนืๅอหาละภาษา
มีความถูกตຌองสมบูรณ์ กิดความขຌา฿จกผูຌตอบ
บบสอบถาม ละสามารถวัดเดຌตรงกับรืไองทีไ
ตຌองการศึกษา ลຌวน ามาปรับปรุง฿หຌมีความ
หมาะสม กอนน าเป฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูล 
 
การว คราะห์ข้อมูล 
 กา รวิ จั ย ค รัๅ ง นีๅ  ป็ น กา รวิ จั ย บบ
ผสมผสานป็นการสรຌางขຌอสรุปจากปรากฏการณ์ 
ทีไกิดขึๅนตลอดวลา ซึไงมีล าดับการวิคราะห์
ขຌอมูลดังนีๅ 
 1. การวิคราะห์ขຌอมูลชิงปริมาณ
จากบบสอบถามบบมาตราสวนประมาณคา    
5 ระดับ (Rating Scale) 
 วิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌคามัธยฐาน 
ฐานนิยม พิสัยระหวางควอเทล์ (Interquartile 
Range) ห ากพบว า พิ สั ย ร ะหว า งควอ เทล์ 
(Interquartile Range) มีคาตัๅงต 1.50 ลงมา 
สดงวาความคิดหในของผูຌชีไยวชาญ ผูຌทรงคุณวุฒิ 
ละนักวิชาการ ทัๅงหมดสอดคลຌองกันสามารถ
สรุป เดຌ ต ถຌ าพบว า พิสั ยระหว างควอเทล์ 
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(Interquartile Range) มีคาตัๅงต 1.51 ขึๅนเป 
สดงวาความคิดหในคอนขຌางกระจายยังสรุป
ขຌอมูลเมเดຌ 
 2. การวิ คราะห์ขຌอมูลการวิจัย 
ชิงคุณภาพ ดຌวยการสนทนากลุม (Focus Group) 
 การพิสูจน์บทสรุป (Verifying 
conclusion) ผูຌวิจัยตรวจสอบขຌอมูล ดยน า
ขຌอมูลทีไป็นขຌอสรุปเป฿หຌผูຌชีไยวชาญทัๅง 8 คน 
ตรวจสอบความถูกตຌองตรงกันกับความหมายทีไ
ผูຌ฿หຌขຌอมูลเดຌ฿หຌเวຌอีกครัๅงกอนสรุปป็นขຌอคຌนพบ 
  
สร ปผลการว จัย 

ผลการวิจัยการพัฒนารูปบบภาวะ
ผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย฿นสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ 
สามารถอธิบายผลการศึกษามีความสอดคลຌอง
กับผลการวิจัยทีไผานมารวมถึงนวคิดทฤษฎี
ตางโ ผูຌวิจัยขออภิปรายผลป็นประดในตางโ 
ดังนีๅ 
 วั ตถุ ประสงค์ ขຌ อทีไ  1 .   พืไ อศึ กษา
องค์ประกอบของภาวะผูຌ น าของผูຌบริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือผลการวิจัย
พบวารูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   
ภาคตะวันออกฉียง หนือ  มี  5 ดຌาน คือ   
1) ดຌานป็นผูຌมีวิสัยทัศน์ประกอบดຌวยคุณลักษณะ  
ของผูຌบริหารจ านวน 15 คุณลักษณะ 2) ดຌาน
ป็นผูຌมีหลักธรรมาภิบาลประกอบดຌวยคุณลักษณะ 
ของผูຌบริหาร จ านวน 20 คุณลักษณะ 3) ดຌานป็นผูຌ
มีความตระหนัก฿นการปลีไยนปลงประกอบ 
ดຌวยคุณลักษณะของผูຌบริหารจ านวน 18 คุณลักษณะ 
4) ดຌานป็นผูຌมีทักษะ฿นการสืไอสารประกอบดຌวย
คุณลักษณะของผูຌบริหารจ านวน 19 คุณลักษณะ 
5) ด ຌานป ็นผู ຌคารพ฿นหลักส ิทธ ิมนุษยชน

ประกอบดຌวยคุณลักษณะของผูຌบริหาร จ านวน 19 
คุณลักษณะ 
 
อภ ปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัย
อภิปรายถึงประดในส าคัญทีไคຌนพบ฿นการศึกษา
ตามจุดมุงหมายของการวิจัย ผลการวิจัยพบวา 
รูปบบภาวะผูຌ น าของผูຌ บริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   
ภาคตะวันออกฉียงหนือ มี 5 ดຌาน คือ 1) ดຌาน
ป็นผูຌมีวิสัยทัศน์ประกอบดຌวยคุณลักษณะของ
ผูຌบริหาร จ านวน 15 คุณลักษณะ 2) ดຌานป็นผูຌ
มีหลักธรรมาภิบาล ประกอบดຌวยคุณลักษณะ
ของผูຌบริหาร จ านวน 20 คุณลักษณะ 3) ดຌานป็นผูຌ   
มีความตระหนัก฿นการปลีไยนปลงประกอบดຌวย
คุณลักษณะของผูຌบริหาร จ านวน 18 คุณลักษณะ    
4) ดຌานป็นผูຌมีทักษะ฿นการสืไอสารประกอบดຌวย
คุณลักษณะของผูຌบริหาร จ านวน 19 คุณลักษณะ    
5) ดຌ านป็ นผูຌ คารพ฿นหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชน 
ประกอบดຌวยคุณลักษณะของผูຌบริหาร จ านวน 
19 คุณลักษณะ ทัๅงนีๅอาจป็นพราะวาคุณลักษณะ
ของผูຌบริหารทีไอยู฿นองค์ประกอบทัๅง 5 ดຌาน  
ป็นคุณลักษณะสวนบุคคลทีไป็นปัจจัยส าคัญ 
ทีไกอ฿หຌกิดภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา
อยางทຌจริง ซึไงสอดคลຌองกับผลการวิจัยของ 
จินดา ศรีญาณลักษณ์ (Chinda Sriyanalugsana, 
2008) เดຌศึกษาวิจัยรืไอง การศึกษาการปรียบทียบ
ภาวะผูຌน าทางการศึกษา฿นมหาวิทยาลัยเทย 
พบวา ภาวะผูຌน าทีไมีประสิทธิภาพประกอบดຌวย     
2 อยาง คือ คุณลักษณะภาย฿นตัวบุคคลของ
ผูຌน าอง ละทักษะการจัดการองค์กรของผูຌน า 
ละสอดคลຌองกับสุภาวดี นพรุจจินดา (2553) 
ซึไงศึกษาวิจัยรืไอง องค์ประกอบของภาวะผูຌน า
ของผูຌบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พบวา องค์ประกอบของภาวะผูຌน า
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ของผูຌบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบดຌวย 7 องค์ประกอบ คือ  
1) ผูຌน าวิสัยทัศน์ 2) ผูຌน าการปลีไยนปลง  
3) ผูຌน าทางวิชาชีพ  4) ผูຌน าชิงจริยธรรม  
5) ผูຌน าสรຌางรงบันดาล฿จ 6) ผูຌน าค านึงถึง
ความป็นปัจจกบุคคล 7) ผูຌน าดຌานทคนลยี  

วัตถุประสงค์ขຌอทีไ 2. พืไอพัฒนารูปบบ
ภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษาวิทยาลัย  
฿นสั ง กั ด ส ถ า บั น พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น ก 
ภาคตะวันออกฉียงหนือผลการวิจัยมืไอพัฒนา
ลຌวองค์ประกอบของรูปบบภาวะผูຌน าตละ
ดຌานอธิบายรายละอียดคุณลักษณะภาวะผูຌน าของ
ผูຌบริหารสถานศึกษาเดຌดังนีๅ  
 2.1 ด ຌา น  ป ็น ผู ຌม ีว ิส ัย ท ัศน ์ค ือ 
ผูຌบริหารสถานศึกษาทีไมีความคิดนอกหนือจาก
นวปฏิบัติดิม ทันกับการปลีไยนปลงของ
สังคมลก มีเหวพริบ มีความสามารถ฿นการ
กຌปัญหาฉพาะหนຌาเดຌดี  หรือกຌ เขความ
ขั ดยຌ ง เ ดຌ  ดยส งบ  มี ค ว ามยื ดหยุ น ต าม
สถานการณ์ป็นผูຌทีไเมหยุดนิไง คิดละท าอะเร
พืไออนาคตอยูสมอ ป็นผูຌทีไสรຌางภาพทีไ฿หຌหใน
ป้าหมายขององค์กรวาจะป็นเป฿นทิศทาง฿ด 
ตลอดจนสามารถสรຌางภาพทีไดึงดูด฿จหรือ
น าสนอวิสัยทัศน์ตอบุคคลอืไนวาจะสามารถ
ท างานนัๅน฿หຌส ารใจเดຌ กระตุຌนละปຂดอกาส฿หຌ
ผูຌ อืไนสดงความคิด หในละนวคิด฿หมโ 
อยูสมอ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ Jame  
ละ Connoly (2000) ทีไเดຌกลาวถึงภาวะผูຌน าทาง
การศึกษาวาป็นมีวิสัยทัศน์ทีไชัดจนละรูຌจัก
ลือก฿ชຌกลยุทธ์พืไอท า฿หຌกิดการปลีไยนปลง 

2.2 ดຌานป็นผูຌมีหลักธรรมาภิบาล  
คือ ผูຌบริหารสถานศึกษาทีไมีหลักนิติธรรมละ
ยึดหลักนิติธรรม฿นการท างานมีคุณธรรมละ
จรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบสู ง 
ปรง฿สละตรวจสอบเดຌนຌนความมีศักดิ์ศรี 

ความสามัคคี มีจิตสาธารณะยึดระบียบราชการ
ละ฿ชຌการปกครองระบอบประชาธิปเตย 
กระจายอ านาจ฿นการบริหารงานตามสายการ
บังคับบัญชา ตัดสิน฿จดยยึดความถูกตຌองละ
ความป็นหตุ ป็นผล฿ชຌหลักการมีสวนรวม 
ทุกภาคสวน฿นการจัดการ การควบคุมดูล
กิจการตางโ ขององค์กร฿หຌป็นเปตามครรลอง
คลองธรรม  ซึไ งสอดคลຌองกับนวคิดของ  
กรียงศักดิ์ จริญวงศ์ศักดิ์ (2541) ซึไงกลาวถึง
หลักธรรมาภิบาลเวຌวา ผูຌมีหลักธรรมาภิบาล 
ตຌองป็นผูຌทีไ ปຂดผยปรง฿ส (Transparency)  
มีฉันทานุมัติ฿นสังคม (Consensus Orientation)
ละ฿หຌความความสมอภาค (Equity) กับทุกคน 
ละสอดคลຌองกับ พ.ร.บ.การศึกษาหงชาติ 
พ.ศ.2542 ละกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ  2)  
พ.ศ.2545 ทีไระบุวาคุณลักษณะของนักบริหาร
กา รศึ กษ ามื ออ าชี พทีไ จ ะน า ส ถ าบั น เปสู
ค ว ามส า  รใ จ ฿นการบริ หา รจั ดกา รศึ กษา
ประกอบดຌ วย  คุณธรรม  จริ ยธรรม  ละ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เดຌก  มีวิสัยทัศน์ 
ทันสมัย ทันตอการปลีไยนปลง ยึดระบบ
คุณธรรม อาทิ ปร ง ฿ส ยุ ติ ธรรม ซืไ อสั ตย์  
เมคอร์รัปชัไน อดทนอดกลัๅนรับทัๅงผิดละชอบ 
สียสละละป็นคนดีของสังคมน าองค์การเปสู
ป้าหมายดย฿ชຌหลักธรรมาภิบาล ดยยึดองค์
คณะบุคคลมีสวนรวม สงสริมการท างานป็น
กลุม/ป็นทีม ละมีนๅ า฿จ (Team work and 
Team spirit)  

2.3 ดຌานป็นผูຌมีความตระหนัก฿นการ
ปลีไยนปลง คือ ผูຌบริหารสถานศึกษาทีไมีความ
ตระหนักละขຌา฿จ฿นสาระการปลีไยนปลง
ของสังคมลก กลຌาผชิญละปຂดผยความจริง 
มีอุดมการณ์ ละมีจุดยืน฿นการท างานกลຌา
ยอมรับความผิดพลาดละความลຌมหลว 
สามารถปรับปลีไยนวิธีการบริหาร฿หຌทันการ

35

ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 2559 | Vol2,No.1 January- April 2016: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

 

ปลีไยนปลงละวิถีชีวิตกຌปัญหาเดຌทันทวงที 
มองวิกฤติป็นอกาสอยูสมอ ฿ชຌความลຌมหลว
฿นอดีตมาวางผนพัฒนาอนาคต คิด฿นชิงรุก 
หาทคนิควิธีการท างาน฿หมโ มา฿ชຌ฿นองค์กร 
ปຂดอกาส฿หຌชุมชนละองค์กรภายนอกมี 
สวนรวม฿นการพัฒนาหนวยงาน รูຌจักทียบคียง
ผลงานกับองค์กรทีไป็นลิศพืไอพัฒนาตนอง 
คิ ด บบองค์ รวมป็ นนั กวางผนกลยุ ทธ์ 
มีความสามารถ฿นการประสานงานกับผูຌน าองค์กร
อืไ น เ ดຌ  ป็ น อย า งดี  ซึไ งสอดคลຌ องกั บบส 
(Bass,1999) กลาวถึงภาวะผูຌน าการปลีไยนปลง
วาป็นผูຌน าทีไท า฿หຌผูຌตามอยูหนือกวาความสน฿จ
฿นตั ว  อ ง ผ า นทา งก า รมี อิ ท ธิ พลอย า ง มี
อุดมการณ์ การสรຌางรงบันดาล฿จ การกระตุຌน
ทางปัญญาหรือการค านึงถึงความป็นปัจจก
บุคคล 

2.4 ดຌานป็นผูຌมีทักษะ฿นการสืไอสาร  
คือ ผูຌบริหารสถานศึกษาทีไป็นผูຌมีความรูຌละ
สืไอสารภาษาอังกฤษซึไงป็นภาษาสากลป็นอยาง
ดีมีความรูຌภาษาอาซีไยนหลายภาษาสามารถสืไอสาร 
เดຌสองทาง (Two way communication) สามารถ฿ชຌ
สืไออิลคทรนิค฿นการสืไอสารละการบริหารงาน 
ละมีทักษะ฿นการ฿ชຌสืไออิลคทรนิคทีไหลากหลาย 
ชน Electronic-mail, Face book, Line 
application ป็นตຌนตลอดจนความสามารถ฿น
การลือก฿ชຌสืไ อละชองทางการสืไ อสารทีไ
หลากหลายมีทักษะ฿นการพูด ฟัง ขียน อาน 
ละ฿ชຌภาษาเทยซึไงป็นภาษาประจ าชาติเดຌป็น
อยางดี มีมารยาท฿นการสืไอสาร พัฒนาตนอง
ดຌานภาษาอยูสมอ มีความรูຌ฿นค าราชาศัพท์ละ
สามารถ฿ชຌค าราชาศัพท์เดຌถูกตຌองตามวาระ
อกาสทีไตຌอง฿ชຌ มีความรูຌรืไองงานสารบรรณ  
ทีไส าคัญผูຌน าจะตຌองสืไอสาร฿หຌสมาชิก฿นองค์กร
ทุกคนมีความขຌา฿จตรงกันอยางชัดจน สามารถ
นຌมนຌาวจิต฿จของคน฿นองค์กร฿หຌมีความหใน

คลຌอยตามละตใม฿จปฏิบัติงาน ละท างานจน
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึไงสอดคลຌองกับ 
Robbins (1996) ซึไงระบุวา ทักษะการสืไอสาร 
ทีไ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพผูຌ บ ริ ห า ร จ า  ป็ น ตຌ อ ง มี
ความสามารถ฿นการสงสารละรับสาร ตຌองรูຌจัก
ทคนิคละวิธีการสืไอสารทีไหลากหลาย ละ
สามารถ฿ชຌ ทคนิควิ ธีการสืไ อสารเดຌอย า ง
หมาะสม 
 2.5 ดຌ านป็นผูຌ คารพ฿นหลักสิทธิ
มนุษยชน คือ ผูຌบริหารสถานศึกษาทีไหในคุณคา
ละศักดิ์ ศรีความป็นมนุษย์ของบุคลากร  
มองลก฿นงดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลัก
ความทาทียมละยุติธรรม฿นสิทธิ สรีภาพละ
ความสมอภาคของบุคคล บริหารงานดຌวยความ
ป็นธรรม ฿หຌสรีภาพละทางการศึกษาก
บุคลากร ขຌา฿จ฿นสิทธิการรับรูຌละการมี 
สวนรวมของบุคคล ยกยองสงสริมคนท าดีละ
ตักตือนคนทีไท าผิด ป็นผูຌ เกลกลีไยมืไอกิด
ความขัดยຌง฿นองค์กร ฿ส฿จบุคลากรละเมกຌาว
ลวงความป็นสวนตัว ยอมรับ฿นความตกตาง
ของบุคคล ท าตัวป็นบบอยางทีไดีกบุคลากร
฿นดຌานการครองตน ครองงาน สงสริมการ
ยอมรั บนั บถื อบุ คคลทีไ เ ดຌ รั บมอบอ านาจ 
หรือตงตัๅง สงสริม฿หຌทุกกิจกรรม฿นองค์กร 
฿ชຌ รูปบบการท างานป็นทีมละมีความ 
 ป็ น ป ร ะ ช า ธิ ป เ ต ย  ซึไ ง ส อ ด ค ลຌ อ ง กั บ   
สริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2536: 62) เดຌกลาววา 
ผูຌน าตຌองชืไอมัไน฿นคนอืไนผูຌน าเม฿ชผดใจการตมี
อ านาจ ละสน฿จคนอืไนโ มีการท างานดยมอบ
อ านาจ ฿หຌ คน อืไ นท า ดย ชืไ อ ว าคน อืไ นกใ มี
ความสามารถ ฿ชຌคุณคาป็นรงผลักดันผูຌน าการ
ปลีไยนปลงนีๅจะชีๅน า฿หຌผูຌตามตระหนักถึง
คุณคาของป้าหมายละสรຌางรงผลักดัน฿นการ
ปฏิบัติงานพืไอบรรลุป้าหมายทีไมีคุณคา  
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วัตถุประสงค์ขຌอทีไ 3. พืไอศึกษาความ
หมาะสมของรูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหาร
สถานศึกษา ครือขายวิทยาลัย฿นสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ภาคตะวันออกฉียงหนือ 
พืไอ฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติตอเป ผลการวิจัย
พบวา การยืนยันนวทางการพัฒนารูปบบ
ภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา วิทยาลัย 
฿ น สั ง กั ด ส ถ า บั น พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น ก  
ภาคตะวันออกฉียงหนือทัๅง 5 องค์ประกอบ 
รายดຌาน ผูຌชีไยวชาญทีไมารวมสนทนากลุมรຌอยละ 
100 ลงมติ฿นขัๅนตอนการสนทนากลุมวาพัฒนา
รูปบบภาวะผูຌน าของผูຌบริหารสถานศึกษา 
ครือขายวิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ มีความนาชืไอถือ 
ละสามารถน าเปปฏิบัติจริง ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ สุภาวดี นพรุจจินดา (2553) ซึไง
ศึกษาวิจัยรืไององค์ประกอบของภาวะผูຌน าของ
ผูຌบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พบวา องค์ประกอบดຌานภาวะผูຌน า
ของผูຌบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขประกอบดຌวย  7 องค์ประกอบ  
มีความหมาะสม มีความป็นเปเดຌถูกตຌอง ละ
สามารถน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ สอดคลຌองกับ
นวคิดทฤษฎวีิจัย 
 
ข้อสนอนะ฿นการว จัยครั งนี   
 1. ผูຌบริหารสถานศึกษาสามารน านวทางนีๅ
เปส ารวจพืไอคຌนหาจุดออน฿นดຌานความมีภาวะ

ผูຌน าของตนองละของคนองค์กรพืไอการ
พัฒนาละปรับปรุงความความมีภาวะผูຌน าของ
ตนองละของคนองค์กรพืไอประยชน์ของงาน
ดຌานการบริหารศึกษาของสถานศึกษาตอเป 
 2. บุคลากร฿นสถานศึกษา ตຌองเดຌรับการ
สนับสนุน฿หຌมีการพัฒนาภาวะผูຌ฿นสวนบุคล 
฿นรูปบบตางโ ละทีไส าคัญคือผูຌบริหารสถานศึกษา 
ตຌองมีการพัฒนาตนองอยางจริงจังจึงจะน าเปสู
ความป็นองค์กรหงการพัฒนาเดຌ พราะผูຌน า 
มีความส าคัญมาก฿นทุกองค์กร 

ข้อสนอนะส าหรับการว จัยครั ง
ตอเป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาภาวะผูຌน าของบุคลากรทางการศึกษา
อืไนโ ทีไอยู฿นสถานศึกษาดຌวย พราะ฿นการ
บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคนป็นฟันฟืองหลักทีไชวยขับคลืไอน฿หຌ
องค์กรกิดการพัฒนา ดังนัๅนการทีไองค์กรจะ
พัฒนาเดຌตຌองริไมจากการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรกอนป็นอันดับรก 
 2. ควรศึ กษาถึ งสภาพปัญหาละ
อุปสรรคของพัฒนาภาวะผูຌน า฿นระดับองค์การ 
คือศึกษาสภาพปัญหาละอุปสรรคของพัฒนา
ภาวะผูຌน าของบุคลากร฿นสถานศึกษาพืไอป็น
ขຌอมูลทีไจะน ามา฿ชຌวางผน฿นการพัฒนาภาวะ
ผูຌน าของบุคลากรของสถานศึกษา฿นอนาคต 
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นวทางการป้องกันปัญหายาสพต ด฿นช มชน พื นที่ขตหนองขมิกร งทพมหานคร 
Guidelines for the Prevention of Drug Problems in the Community of 

NongkhamิDistrict Office,ิBangkok 
 

พใญศรีิิฉ ร นัง1ิ 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ 1) พืไอศึกษาบทบาทของบุคคลละองค์กรทีไรับผิดชอบกຌเขปัญหา 

สารสพติด฿นชุมชนพืๅนทีไขตหนองขม ละ 2) พืไอศึกษานวทางการป้องกันสารสพติด฿นชุมชนพืๅนทีไขตหนอง
ขม ดย฿ชຌวิธีวิจัยชิงคุณภาพ ดຌวยวิธีการกใบรวบรวมขຌอมูลจากการ฿ชຌการสนทนากลุม ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก 
ประกอบดຌวยผูຌน าชุมชน ละประชาชนทัไวเปทีไอาศัยอยู฿นชุมชน จ านวน ใ้ คน การ วิคราะห์ขຌอมูลดยการ
วิคราะห์ตีความบบอุปนัย ผลการวิจัยพบวา บุคคล฿นชุมชนทีไมีความส าคัญตอการกຌเขปัญหายาสพติด฿นชุมชน 
เดຌก กลุมผูຌน าชุมชน กลุมประชาชน ละกลุมบุคคลของภาครัฐ หรือภาคอกชน ทีไท าหนຌาทีไติดตอประสานงาน 
พืไอด านินกิจกรรม฿นชุมชนนัๅน ดยบุคคลทัๅง 3 กลุม มีบทบาทหนຌาทีไตกตางกัน สวนนวทางการป้องกัน 
สารสพติด฿นชุมชนพืๅนทีไิสรุปเดຌ 11 นวทาง 
 
ค าส าคัญิ:ินวทางการป้องกันุ ปัญหายาสพตดิ ละชุมชน, ปัญหา 

 

Abstract 
This research aims 1) to study the role of people and organizations responsible for 

solving of drug problems in the community of Nongkham District Office and 2) to study the 
guidelines for the prevention of drug problems in the Community of Nongkham District Office. 
Qualitative research was approached. Data is collected by focus group which was 39 people of 
the community leaders, and the people who is living in the community. Inductive analysis was 
interpreted. The results shown the people in the community are important to solve the drug 
problems in the community, including community leaders, the people who is living in the 
community, and public and private sector groups to coordinate activities in the community.  
The three groups have different roles. The guidelines for the prevention of drug problems in the 
community of Nongkham District Office were 11 guidelines. 
 
Keywords : Guidelines for the Prevention, Drug Problems and Community, Problems

                                                 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ุอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ มหาวิทยาลัยทคนลย ี
  ราชมงคลรัตนกสินทร ์  
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บทน า 
ประทศเทยตຌองผชิญกับปัญหายา 

 สพติ ดมาชຌ านาน  ดยทีไ สภ าพปัญหาเดຌ
ปลีไยนปลงเปตามภาวะการณ์ของลก฿นยุค
ปัจจุบัน เดຌก ทคนลยี฿หมโ การติดตอ 
สืไอสารทีไทันสมัยละรวดรใวมากขึๅน ท า฿หຌผูຌสพ
สามารถ฿ชຌสารสพติดเดຌงายละสะดวกกวา฿น
อดีตกาลทีไ ผ านมา รวมทัๅ งสภาพปัญหาเดຌ
ปลีไยนปลงเปตามวิถีชีวิต สังคม ศรษฐกิจ 
ดังนัๅนหนวยงานตางโ ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 
รวมทัๅงสืไอมวลชนทุกขนงตางกใสน฿จขຌามา 
มีสวนรวม฿นการกຌเขปัญหายาสพติดมาก
กวาดิม ปัจจุบันมียาสพติดชนิด฿หมกิดขึๅน
มากมายมากขึๅน ชน ยาบຌา ยาอี สดง฿หຌหใน
ถึงสภาพปัญหายาสพติด ทีไรุนรงพิไมสูงขึๅน
อยางหในเดຌชัด ดยฉพาะ฿นสถานศึกษาพบวา
นักรียน นักศึกษามีอัตรา การติดยาสพติดสูง
ซึไงปัญหายาสพติด ฿นสถานศึกษาเมพียงตมี
การ฿ชຌยาสพติดของนักรียนทานัๅน หากต
นักรียนยังป็นผูຌท าการจ าหนายยาสพติด฿หຌกับ
พืไอนนักรียนดຌวยตนอง เมวาจะป็นการ
จ าหนายพืไอหารายเดຌมาซืๅอยาสพติดพืไอ฿ชຌอง 
หรือการปลอมตัวป็นนักรียน นักศึกษาของ
ขบวนการคຌายาสพติดรายยอยขຌาเปจ าหนาย
฿นสถานศึกษา สิไงหลานีๅจัดป็นการสนับสนุน฿หຌ
กิดการพรระบาดของยาสพติดเดຌอยาง
รวดรใวมากขึๅน นักรียนกลุมนีๅจะมีครือขาย
การคຌาละระบบการท างานป็นกลุม มีนวนຌม
พัฒนาป็นองค์กรอาชญากรรมรุนยาว์ ละมืไอ
กิดปัญหายาสพติดกับยาวชน ผลทีไกิดขึๅน
เมเดຌมีพียงคการสูญสียสุขภาพรางกายของ
ยาวชนเปกับยาสพติดทานัๅน หากการสูญสีย
นัๅนกีไยวยงถึงความลຌมหลวของการศึกษา
ความสียหายของศรษฐกิจ฿นครอบครัว ปัญหา
อาชญากรรมทีไจะพิไมขึๅน ปัญหาการมัไวสุมทาง

พศทีไ กิดขึๅนจากผลขຌางคียงของการ฿ชຌยา 
สพติด ชน ยาบຌา  

การพรระบาดของยาสพติดมีความ
รุนรง ละขยายตัวเปกลุมนักรียน นักศึกษา 
ซึไงป็นยาวชนทีไถูกคาดหวังวาจะป็นก าลัง
ส าคัญ฿นการพัฒนาประทศตอเป฿นอนาคต 
ดยการพรกระจายเดຌกิดขึๅนอยางกวຌางขวาง 
การปฏิบัติการ฿นชิงรุกทางการตลาดของกลุม
ผูຌคຌาเมวาจะป็นการพิไมชองทางขຌาถึง ละ 
การพัฒนายาสพติดชนิด฿หมขึๅนมาลຌวนตป็น
กลยุทธ์ของขบวนการคຌายาสพติดทีไท า฿หຌการ
พรกระจายป็นเปอยางรวดรใวยิไงขึๅน ดังนัๅน
ปัญหาการพรระบาดของยาสพติด จึงป็น
ปัญหาส าคัญละป็นสิไงทีไก าลังผชิญหนຌาอยู฿น
สังคมเทย ดังจะหในเดຌจากสถิติของผูຌป่วยยา
สพติดทัๅงหมดของสถาบันธัญญารักษ์ จ านก
ตามปีงบประมาณ 2554-2558 พบวา฿นปี 
งบประมาณ 255ไ มีผูຌป่วยยาสพติดจ านวน 
8,117 ราย สวน฿หญป็นกลุมอายุระหวาง  
15-1้ ปี จ านวน 1,759 คน คิดป็นรຌอยละ 
21.ๆ็ ของผูຌ ขຌารับการบ าบัดรักษาทัๅงหมด 
ปีงบประมาณ 2555 มีผูຌป่วยยาสพติด จ านวน 
9,715 ราย สวน฿หญ ป็นกลุมอายุระหวาง  
20-2ไ ปี มีจ านวน 1,794 คน คิดป็นรຌอยละ 
1่.ไ็ ของผูຌ ขຌารับการบ าบัดรักษาทัๅงหมด 
ปีงบประมาณ 255ๆ มีผูຌป่วยยาสพติด จ านวน 
7,960 ราย สวน฿หญป็นกลุมอายุระหวาง  
20-2ไ ปี จ านวน 1,794 คน คิดป็นรຌอยละ 
1่.ไ็ ของผูຌ ขຌารับการบ าบัดรักษาทัๅงหมด 
ปีงบประมาณ 255็ มีผูຌป่วยยาสพติด จ านวน 
7,071 ราย สวน฿หญป็นกลุมอายุระหวาง   
20-2ไ ปี จ านวน 1,207 คน คิดป็นรຌอยละ 
17.07 ของผูຌขຌารับการบ าบัดรักษาทัๅงหมด ละ
ปีงบประมาณ 255่ มีผูຌป่วยยาสพติด จ านวน 
5,666 ราย สวน฿หญป็นกลุมอายุระหวาง   
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20-2ไ ปี จ านวน 958 คน คิดป็นรຌอยละ 16.91 
ข อ ง ผูຌ  ขຌ า รั บ ก า ร บ า บั ด รั ก ษ า ทัๅ ง ห ม ด 
รายละอียดดังสดง฿นตารางทีไ 1 (สถาบัน
บ าบัดรักษาละฟ้ืนฟู ผูຌติดยาสพติดหงชาติ

บรมราชชนนี, http://www.thanyarak.go.th, 
22 กันยายน 255้) 
 

 
ตารางที่ิแ จ านวนละรຌอยละของผูຌป่วยยาสพติดทัๅงหมดของสถาบันธัญญารักษ์  จ านกตาม
ปีงบประมาณ 2554-2558 (มีหนวยป็นราย) 
ปีงบประมาณ 2554 % 2555 % 2556 % 2557 % 2558 % 
อาย ิ0-14 ป ี 336 4.14 256 2.64 131 1.65 144 2.04 145 2.56 
อาย  15-19 ป ี 1,759 21.67 1,749 18.00 1,442 18.12 1,171 16.56 894 15.78 
อาย  20-24 ป ี 1,385 17.06 1,794 18.47 1,422 17.86 1,207 17.07 958 16.91 
อาย  25-29 ป ี 1,390 17.12 1,755 18.06 1,381 17.35 1,198 16.94 851 15.02 
อาย  30-34 ป ี 1,256 15.47 1,740 17.91 1,403 17.63 1,239 17.52 848 14.97 
อาย  35-39 ป ี 702 8.65 977 10.06 911 11.44 819 11.58 734 12.95 
อาย  40-44 ป ี 446 5.49 550 5.66 453 5.69 460 6.51 446 7.87 
อาย  45-49 ป ี 316 3.89 346 3.56 349 4.38 338 4.78 298 5.26 
อาย  50-54ิป ี 275 3.39 269 2.77 205 2.58 226 3.20 204 3.60 
อาย  55-59 ป ี 126 1.55 158 1.63 143 1.80 135 1.91 150 2.65 
อาย  60-64 ป ี 72 0.89 72 0.74 69 0.87 75 1.06 62 1.09 
อาย  65-69 ป ี 31 0.38 26 0.27 25 0.31 33 0.47 39 0.69 
อาย  70+ ปี 23 0.28 23 0.24 26 0.33 26 0.37 37 0.65 
รวม 8,117 100 9,715 100 7,960 100 7,071 100 5,666 100 

(ทีไมา: สถาบันบ าบัดรักษาละฟื้นฟู ผูຌติดยาสพติดหงชาติบรมราชชนนี) 
 

จากการฝ้าระวังปัจจัยสีไยงทางสังคม 
พบวานวนຌมของปัญหายังอยู ฿นกณฑ์สูง 
ความออนอของครอบครัวละชุมชนทีไสงผล฿หຌ
ภูมิตຌานทานทางสังคม เมสามารถป้องกันปัญหา
ยาสพติดเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดยฉพาะ
หมู บຌ าน  ชุ มชนทีไ มีปัญหายาสพติด  ละ
ครอบครัวกลุมสีไยงทีไยังคงมีจ านวนมาก ละ
ปัจจัยทางศรษฐกิจสังคม สภาพวดลຌอม 
ดยฉพาะอยางยิไง฿นปี 2552 ทีไประทศเทย
ประสบปัญหาตางโ มากมาย ชน วิกฤติ
ศรษฐกิจลกทีไมีสวนกระทบกับประทศเทย 
วิกฤติทางดຌานการมือง ละความสมานฉันท์
ของคน฿นชาติ  วิกฤติทางดຌานสั งคม ซึไ งมี
อาชญากรรมทีไมีนวนຌมพิไมมากขึๅน ปัญหาการ

วางงาน ความยากจนฯลฯ วิกฤติปัญหาหลานีๅ 
ป็นปัจจัยสีไยง฿หຌมีการพิไมขึๅนของยาสพติด
นอกจากนีๅการทีไชุมชนอยู฿นสภาพทีไออนอ 
ความขຌมขใงทีไคยพึไงตนองเดຌพึไงพากันองเดຌ
ลดนຌอยลงตຌองพึไงพาละหวังพึไงปัจจัยภายนอก
ความออนอของชุมชน ความเมมีภูมิคุຌมกันของ
ชุมชน ป็นหตุส าคัญ฿หຌปัญหายาสพติดขຌามา
พรระบาด฿นชุมชน รัฐบาลประกาศนยบาย฿น
การอาชนะยาสพติดป็นวาระหงชาติทีไทุก
ภาคสวน฿นสังคมจะตຌองรวมกันด านินการ฿น
การกຌเขปัญหายาสพติดอยางจริงจัง ละ
ตอนืไอง ดยเดຌมีมาตรการการปฏิบัติ฿นการ
สริมสรຌางพลั งผนดิน อาชนะยาสพติด  
ซึไ งมุ ง นຌนการด านินงานระดับชุมชนละ
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หมู บຌ าน ฿หຌ ตระหนั กถึ งภั ยของยา สพติ ด  
ซึไงป็นปัญหาของทุกคน฿นประทศทีไตຌองชวยกัน
กຌเข มีความสามัคคีรวมรงรวม฿จชวยกันสรຌาง
ชุมชน ละหมูบຌานของตน฿หຌขຌมขใงปัญหา 
ยาสพติดป็นปัญหาทีไส าคัญการกຌเขปัญหา
ดยภาครัฐฝ่ายดียวเมสามารถขจัดปัญหา 
ยาสพติด฿หຌลดลงหรือหมดสิๅนเป จ าป็นจะตຌอง
อาศัยความร วมมือจากหลายฝ่ ายทีไ กีไ ยวขຌอง 
ดยฉพาะประชาชนทีไอยู฿นพืๅนทีไนัๅนโ ฿หຌมี 
สวนรวม฿นการกຌเขปัญหายาสพติด ดังนัๅน
ผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไจะศึกษานวทางการป้องกันปัญหา
ยาสพติ ด ฿นชุ มชน พืๅ นทีไ  ขต  หนองขม 
กรุงทพมหานครพืไอ฿ชຌประยชน์ ฿นการศึกษา
ละการกຌเขปัญหายาสพติด 
 
วัตถ ประสงค์การว จัย 

1) พืไอศึกษาบทบาทของบุคคลละ
องค์กร ทีไรับผิดชอบกຌเขปัญหาสารสพติด 
฿นชุมชนพืๅนทีไขตหนองขม 

2) พืไอศึกษานวทางการป้องกันสาร
สพติด฿นชุมชนพืๅนทีไขตหนองขม 
 
ระบียบว ธีว จัย 

1.  การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ 
กใ บร วบรวมขຌ อมู ล  ดยการสนทนากลุ ม 
(Focused Group Interview) จากผูຌน าชุมชน
ทัๅงทีไป็นทางการละเมป็นทางการ จ านวน 21 คน 
ละประชาชนทัไวเปทีไอาศัยอยู฿นชุมชน พืๅนทีไ
ขตหนองขม กรุงทพมหานคร จ านวน 1่ คน 
รวมทัๅงสิๅน ใ้ คน การกใบรวบรวมขຌอมูลดย
การสัมภาษณ์฿นลักษณะค าถามปลายปຂด ดย
อาศั ยกรอบนวคิดทีไ เ ดຌ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมก าหนดป็นกรอบกวຌางโ ละ
ประดในส าหรับการสัมภาษณ์  

2. ผูຌวิจัยท าการตรวจสอบขຌอมูลกอน
การวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยวิธีการตรวจสอบความ
ชืไอถือเดຌ (Credibility) ดยผูຌวิจัยเดຌบันทึกสียง
การสัมภาษณ์ตลอดการรวบรวมขຌอมูลละ 
มีการ฿ชຌค าพูดของผูຌ฿หຌขຌอมูลพืไอยืนยันความ
จริงละความชัดจน฿นทุกประดในของการ
วิคราะห์ ละการรายงานผลการตรวจสอบ 
สามสຌาดຌานขຌอมูล (Data Triangulation) ซึไง
ผูຌวิจัย฿ชຌการตรวจสอบบุคคล ดยน าขຌอมูลทีไเดຌ
จากภาคสนามมาวิคราะห์ปรียบทียบระหวาง
บุคคลทีไ฿หຌขຌอมูล วาถຌาปลีไยนปลงบุคคลทีไ฿หຌ
ขຌอมูลลຌวขຌอมูลทีไ เดຌจะหมือนกันหรือเม  
การตรวจสอบสามสຌาดຌานวิธีรวบรวมขຌอมูล 
(Methodological Triangulation) ดยผูຌวิจัย
กใบรวบรวมขຌอมูลจากหลงตางโ กันดຌวย
วิธีการสนทนา การสอบถาม การสัมภาษณ์ ละ
กใ บ ขຌ อมู ล จ าก อกสา รลຌ ว น า ขຌ อมู ลม า
ตรวจสอบยืนยันกันละการยืนยันผล (Confirm 
Ability) ดยผูຌวิจัยตรวจสอบความตรงของ
ขຌอมูลจากผูຌ฿หຌขຌอมูล ดຌวยการน าขຌอสรุปสนอ
ตอชุมชน พืไอขอความคิดหในละการยืนยันผล 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2540; Miles and Huberman, 
1994; Graneheim, 2004: 105-112) 

ใ. น าขຌอมูลทีไผานการตรวจสอบขຌอมูล
ลຌว มาวิคราะห์ตีความบบอุปนัย (Analytic 
Induction) พืไอสรຌางขຌอสรุปจากปรากฏการณ์
ทีไเดຌศึกษาละตอบค าถามการวิจัย  
 
สร ปผลการว จัย 

ประดในที่ิแิบทบาทของบ คคลละ
องค์กรที่รับผ ดชอบก้เขปัญหาสารสพต ด฿น
ช มชนพื นที่ขตหนองขม 

จากการสนทนากลุมกับผูຌน าชุมชน
ทัๅงทีไป็นทางการละเมป็นทางการ ละประชาชน
ทัไวเปทีไอาศัยอยู฿นชุมชน กีไยวกับบทบาทของ
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บุคคลละองค์กรทีไรับผิดชอบกຌเขปัญหา 
สารสพติด฿นชุมชนพืๅนทีไขตหนองขม พบวาบุคคล
฿นชุมชนทีไมีความส าคัญตอการกຌเขปัญหา 
ยา สพติ ด฿นชุ มชน เดຌ ก  กลุ มผูຌ น าชุ มชน  
ซึไงประกอบดຌวยผูຌน าองค์กรหรือผูຌน ากิจกรรม
ตางโ ฿นชุมชน ชน ครู ก านัน ผูຌ฿หญบຌาน ผูຌน า
ทางการมือง พระภิกษุ ผูຌมีอิทธิพล฿นชุมชน ป็นตຌน 
กลุมประชาชน ซึไ งประกอบดຌวยบุคคลทีไมี
ภูมิล านา ตัๅงถิไนฐานอาศัย฿นขตชุมชนนัๅนโ 
ตัๅงตดัๅงดิม หรือยຌายถิไนฐานขຌามาอยู฿นชุมชน
นัๅนโ ชน กลุมมบຌาน กลุมอาสาสมัคร฿นชุมชน 
ป็นตຌน ละกลุมผูຌประสานงาน ซึไงประกอบดຌวย 
กลุมบุคคลของภาครัฐ หรือภาคอกชนทีไป็น
บุคคลภายนอกท าหนຌาทีไติดตอประสานงานพืไอ
ด านินกิจกรรม฿นชุมชนนัๅน ชน จຌาหนຌาทีไของ
ทางการ อกชน นักธุรกิจ ตลอดจนบุคคลทีไมา
จากมูลนิธิ สมาคม ทีไมิเดຌสวงหาผลประยชน์
ตอชุมชน ป็นตຌน ดยบุคคลทัๅง 3 กลุม มีบทบาท
หนຌาทีไตกตางกัน ตป็นกลุมบุคคลทีไส าคัญตอ
การกຌเขปัญหา฿นชุมชน สรุปเดຌดังนีๅ 

1. กลุมครอบครัว ประกอบดຌวย บิดา 
มารดา ละญาติพีไนຌอง ปัจจัยสีไยงตอการติด 
สารสพติดทีไกิดจากกลุมครอบครัว เดຌก ครอบครัว
ออนอ ขาดผูຌน าครอบครัวทีไดีขาดความสัมพันธ์ 
ความรัก฿คร  กลมกลียวระหวางบุคคล฿น
ครอบครัว วิถีการด านินชีวิตของพอมตอการ
ลีๅยงดู ชน ฐานะยากจน เมมีวลาดูลฯลฯ วิถี
การอบรมลีๅยงดู ทัศนคติ คานิยมขนบธรรมนียม
ประพณี ฯลฯ ละขาดการตระหนักตออันตรายของ
สารสพติด 

บทบาทของกลุมครอบครัว฿นการ
รับผิดชอบกຌเขปัญหาสารสพติด฿นชุมชน 
สามารถด านินการสรุปเดຌ  ไ บทบาท คือ 
บทบาทการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีตอสมาชิก 
฿นครอบครั วทุ กคน  ดยการ ฿หຌความรั ก  

ความอบอุน การ฿กลຌชิด  อย า งสมไ า สมอ 
บทบาทการปรับปรุงวิถีการด านินชีวิตของผูຌน า
ละสมาชิก฿นครอบครัวดຌวยการสรຌางสรรค์
กิจกรรมรวมกัน การ฿หຌรงสนับสนุนก าลัง฿จ 
การ฿หຌค าปรึกษาจากครอบครัว การสรຌาง
ความสัมพันธ์ทีไดีรวมกัน ละการบงวลาทีไ
หมาะสมกวลาทีไหมาะกครอบครัวบทบาท
฿นการปรับปรุงวิถีการอบรมลีๅยงดูการสรຌาง
ประชาธิปเตย ฿นครอบครัวการรูຌจักหนຌาทีไความ
รับผิดชอบตอตนอง ละสังคมการรูຌจักบทบาท
หนຌาทีไของตนอง ละบทบาทการสรຌางองค์
ความรูຌ ฿หຌสมาชิกครอบครัว฿นรืไองอันตรายของ 
สารสพติด 

2. กลุมรงรียนประกอบดຌวยผูຌบริหาร
รงรียน ครู อาจารย์ นักรียน ละจຌาหนຌาทีไ 
฿นรงรียน ปัจจัยสีไยงตอการติดสารสพติด 
ทีไกิดจากกลุมรงรียน เดຌก รงรียนตัๅงอยู฿นบริวณ
สีไยงตอการพรระบาดของสารสพติด ชน 
ชุมชนยากจน ละชุมชนออัด ป็นตຌน บุคคล
฿นรงรียนขาดการดูลอา฿จ฿ส ขาดความรูຌ 
ขาดความตระหนั กตอปัญหาสาร สพติ ด
รงรียนขาดความรวมมือประสานงานกัน
ระหวางรงรียน ครูอาจารย์ ครอบครัว ละ
ชุมชน รงรียนขาดนยบาย ผนงาน ครงการ 
กิจกรรม฿นการด านินงานป้องกันกຌเขปัญหา
สารสพติด ละมีขบวนการกีไยวขຌองกับสารสพติด 
฿นรงรียน ชน ผูຌคຌา ผูຌจ าหนาย  

บทบาทของกลุมรงรียน฿นการ
รับผิดชอบกຌเขปัญหาสารสพติด฿นชุมชน 
สามารถด านินการสรุปเดຌ  2 บทบาท คือ 
บทบาท฿นการก าหนดนยบายพืไอป้องกัน
ปัญหาสารสพติด ละคຌนหากลุมสีไยงพืไอ
ตรียมด านินการ ละบทบาท฿นการบูรณาการ
ผสมผสานมาตรการการป้องกันการบ าบัดรักษา 
ละการปราบปราม ซึไงมี  ใ มาตรการ เดຌก 
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มาตรการทางการศึกษา การก าหนดหลักสูตร
นืๅอหา฿หຌสอดคลຌอง ละบูรณาการ฿นกลุมสาระ
อืไนโ การจัดกิจกรรมสริมหลักสูตร ชน จัดตัๅง
ชมรมกนน าตอตຌานยาสพติด฿นรงรียน
มาตรการทางการประชาสัมพันธ์ การสงสริม
กิจกรรมตางโ ชน การจัดสียงตามสาย การจัด
นิทรรศการ ผนป้ายปสตอร์ การจัดประชุม 
การบรรยาย การอภิปราย ป็นตຌน ละมาตรการ
ทางลือก พืไอสงสริมพัฒนาการ ทักษะดຌาน
ตางโ ชน ดຌานสุขภาพอนามัย ดຌานการกีฬา
ของสถาบัน ชน การจัดกีฬาสีภาย฿น ป็นตຌน 
ดຌานสังคมศาสนา จริยธรรม ชน การจัด
กิจกรรมทางศาสนา การอบรมศีลธรรม ละ
ดຌานการฝຄกอบรม ชน การฝຄกทักษะชีวิต  
การอบรมกนน า ดยวิธีการกลุมบบพืไอน
ชวยพืไอน ฯลฯ 

ใ. กลุมชุมชน ประกอบดຌวย ปัจจัยสีไยง
ตอการติดสารสพติดทีไกิดจากกลุมชุมชน เดຌก 
สภาพวดลຌอม฿นชุมชนเมดี ป็นหลงมัไวสุม
อบายมุข หลงผลิต หรือพรระบาดยาสพติด 
ละชุมชนขาดความขຌมขใง ชน ขาดผูຌน าทีไดี 
ทีไมีความรับผิดชอบ ขาดความรวมมือของคน 
฿นชุมชน ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน ละ
ชุมชน ขาดกฎระบียบของชุมชนขาดอาสาสมัคร 
฿นชุมชน มีผลประยชน์จากอิทธิพลของผูຌน า
ทຌองถิไน ป็นตຌน 

บทบาทของกลุ มชุมชน฿นการ
รั บผิ ดชอบกຌ เขปัญหาสารสพติ ด฿นชุ มชน  
สามารถด านินการเดຌ ใ บทบาท คือ บทบาททีไ
ผูຌน าองค์กรทุกฝ่ายตຌองริไมประสานงาน พืไอ
พัฒนาคุณภาพชีวิต฿นชุมชนดຌานการศึกษาละ
อาชีพ สรຌางชุมชนขຌมขใง ละครือขาย 
บทบาท฿นการจัดสถานทีไดຌ านอนามัยละ
บุคลากรทางการพทย์ พืไอผยพรความรูຌกชุมชน 
มีบทลงทษทางสังคม ละบทบาท฿นการ

สงสริมกิจกรรมทางลือกดຌานตางโ ชน การ
กีฬา การออกก าลังกาย ดຌานศาสนา การจัด
อบรมกนน า ป็นตຌน 

ประดในที่ ิโินวทางการป้องกัน 
สารสพต ด฿นช มชนพื นที่ขตหนองขม 

จากการสนทนากลุมกับผูຌน าชุมชน
ทัๅงทีไ ป็นทางการละเม ป็นทางการ ละ
ประชาชนทัไวเปทีไอาศัยอยู฿นชุมชน กีไยวกับ
นวทางการป้องกันสารสพติด฿นชุมชนพืๅนทีไ
ขตหนองขม สรุปเดຌ 11 นวทาง ดังนีๅ 

นวทางทีไ  1 รวมกันก าหนดพืๅนทีไ
ป้าหมาย฿นการด านินงานป้องกันดยวิคราะห์
จากสภาพปัญหาของพืๅนทีไทีไ ป็นปัญหายา 
สพติด ดຌานการผลิต การคຌา การพรระบาด 
พืไอสามารถก าหนดกลวิธี฿นการกຌเขปัญหา 
เดຌอยางถูกตຌองหมาะสม 

นวทางทีไ  2 การมี ส วนร วมของ
ประชาชน฿นการพึไงตนองรวมกัน พืไอคิด
วิคราะห์ปัญหา วางผนด านินการ ประมินผล
ละ ติ ด ต า ม ฿น กา ร กຌ เ ขปัญ ห า ร ว มกั น  
การประสานงานผูຌน า฿นชุมชน การรวมพัฒนา
หมูบຌานกับประชาชน ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

นวทางทีไ ใ การมีสวนรวมของ
ภาครัฐละอกชน ฿นการระดมทรัพยากรดຌาน
บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ ครืไองมือ
ครืไอง฿ชຌอยางหมาะสม฿หຌกับชุมชน การสรຌาง
ระบบการท างานรวมกันระหวางภาคีหลายฝ่าย
ทีไรียกวา พหุภาคี ฿นทุกระดับ 

นวทางทีไ  ไ การ฿ชຌ มาตรการ
ด า  นิ น ง านบบผสมผสาน  ทีไ  หมา ะสม
สอดคลຌองตามสภาพปัญหา฿นดຌานการป้องกัน
ยา สพติ ดการบ าบั ดรั กษาละการ ฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพผูຌติดสารสพติดละการปราบปราม
สาร สพติด  ทัๅ งนีๅ ควรมี ความตระหนักว า
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มาตรการ฿ดมาตรการหนึไงพียงอยางดียว 
เมสามารถท า฿หຌกิดประสิทธิภาพเดຌ 

นวทางทีไ 5 พัฒนากิจกรรมรวมกัน
ดຌ านการป้ องกัน ฿นกลวิ ธี ละรู ปบบต างโ  
อาทิชน การ฿ชຌกลวิธีทางสุขศึกษา ชน การ฿หຌ
ความรูຌ  ดยการบรรยาย อภิปราย การประชุม  
การสัมมนา การจัดนิทรรศการ รวมทัๅงพัฒนาระบบ 
งานวิชาการอยางตอนืไอง การผยพรประชาสัมพันธ์ 
ขຌอมูลขาวสารกชุมชน ดยผานทางการสืไอสารตางโ 
ชน หอกระจายขาว สียงตามสาย การจัด
รายการวิทยุทรทัศน์ ฆษณา การ฿ชຌการละลน
พืๅนบຌานของทຌองถิไน ชน ล าตัด ลิก หมอล า ป็นตຌน 
การจัดการฝ้าระวังสารสพติดขຌาสูชุมชน ชน  
การตรวจคຌน การตรวจสอบผูຌมีพฤติกรรมนาสงสัย 
ป็นตຌน การจัดสงสริมกิจกรรมทางลือก฿หຌก
ชุ มชน ช น กีฬา นั นทนาการ ดนตรี  ศิ ลปะ  
การสดง กิจกรรมบ าพใญประยชน์ตางโ การจัด
สภาพวดลຌอม฿หຌนาอยูการจัดกิจกรรมทางการ
พทย์ละสาธารณสุข ชน การบริการตรวจ
สุขภาพ การจัดหนวยพทย์คลืไอนทีไ ละการสรຌาง
ทักษะชีวิตกคน฿นชุมชนตอการสรຌางความ
ตระหนั ก  กีไ ย วกั บ ทษละ อันตรายของ 
สารสพติด 

นวทางทีไ ๆ พัฒนาการจัดกิจกรรม
รวมกันดຌานการกຌเขปัญหา อาทิชน การ฿หຌ
หยุดพฤติกรรมการ฿ชຌสารสพติด ดยจຌาหนຌาทีไ
สาธารณสุข ชน พทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา 
นักสังคมสงคราะห์ รวมกับบุคคล฿นชุมชน ชน 
ผูຌน าชุมชน ผูຌน าศาสนา ผูຌน ายาวชน กลุมพืไอน
฿นการ฿หຌค าปรึกษาการนะนวตอการปลีไยนปลง
พฤติกรรมการ฿ชຌสารสพติด ละการบ าบัดรักษา 
ละฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูຌติดสารสพติด฿นดຌาน
พฤติกรรมบ าบัดละการป้องกันการติดซๅ า  

 นวทางทีไ  ็พัฒนาการจัดกิจกรรม
รวมกันดຌานการป้องกันปราบปราม฿น ชุมชน 

อาทิชน การจัดกิจกรรมพืไอลดการกระท าผิด 
ชน การสรຌางขตปลอดยาสพติด฿นชุมชน 
ครงการรงรียนสีขาว การสรຌางกนน าชุมชน 
ครงการ To be number one ป็นตຌน การ฿ชຌ
พลังชุมชนตอมาตรการการลงทษทางสังคม 
ชนการ฿หຌหยุดบทบาท฿นชุมชน การวากลาว
ตักตือน ป็นตຌน ละการประสานงานกับหนวยงาน 
บุคคลตอการกระท าผิด ตลอดจนการฝ้าระวัง
การระบาดของปัญหาสารสพติด 

นวทางทีไ  ่ การ฿ชຌศาสนากับการ
ป้องกันละรักษาอาการติดสารสพติด อาทิชน 
฿นการละวຌนตออบายมุข การรูຌจักรักษาศีล  
ฝຄก฿จ฿หຌป็นสมาธิ ดยการรียนรูຌหลักธรรมทาง
ศาสนาจนกิดปัญญา ท า฿หຌกิดความตระหนัก 
ทีไจะปฏิบัติตนตามนวทางศาสนาเดຌอยาง
ถูกตຌอง 

นวทางทีไ ้  พัฒนาภูมิปัญญาทຌองถิไน
ตอการสรຌางสรรค์งานสรຌางอาชีพ฿นชุมชน  
พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตคน฿นชุมชน ดຌวยภูมิปัญญา
ชาวบຌาน คิดคຌนการรักษาดຌวยสมุนเพร จากการศึกษา
ทดลอง การประยุกต์ ละผยพรภูมิปัญญา 
กบุคคลอืไนพืไอ฿ชຌประยชน์ตอเป 

นวทางทีไ 10 การจัดท าผนพัฒนา
ชุมชน฿นการบูรณาการอยางยัไ งยืน อาทิชน 
การสรຌาง ครือขายการป้องกันการพัฒนา
สงสริมอาชีพทีไหมาะสมจากภูมิปัญญาทຌองถิไน 
การจัดครงการรณรงค์กีไยวกับสารสพติด
รวมกันระหวางบุคลากร฿นชุมชน การจัดกิจกรรม 
พืไอลดปัญหายาสพติด การจัดท าผนงาน
ครงการ กิจกรรม ดย฿หຌประชาชนมีสวนรวม 
ทุกกิจกรรมพืไอสรຌางชุมชนขຌมขใง การพัฒนา
ระบบสนับสนุนตอการพัฒนาระบบงานละ
ครือขายทางสังคม 

นวทางทีไ 11 การสรຌางจุดชุมชนบ าบัด
ป็นวิธีการปลีไยนปลงทัศนคติ พฤติกรรมของ
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ผูຌติดยาสพติดดຌวยการชวยหลือตนอง฿นหมู  
ผูຌติดสารสพติดดຌวยกันพืไอนะน าฟ้ืนฟู฿หຌกຌเข
ปัญหา฿นทางทีไถูกตຌองละเมกลับเปติดซๅ าหรือ
กีไยวขຌองกับสารสพติดอีกตอเป 
 
อภ ปรายผล 

แ.ิจากผลการว จัยบทบาทของบ คคล
ละองค์กริที่รับผ ดชอบก้เขปัญหาสารสพ
ต ด฿นช มชนพื นที่ขตหนองขม พบวาบทบาท
ของบุคคลละองค์กรทีไรับผิดชอบกຌเขปัญหา
สารสพติด฿นชุมชน จ าป็นทีไจะตຌองอาศัยการมี
สวนรวมของทุกคน฿นสังคม ละตຌองประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ฿นการจัดการ
กับปัญหายาสพติดอีกทัๅงทุกคนจะตຌองตระหนัก
รวมกันวาป็นปัญหาของทุกคน ละมีความจริง฿จ 
฿นการรวมมือกันกຌเขปัญหาดยผลการวิจัย
พบวาบุคคลทีไมีความส าคัญตอการกຌเขปัญหา
ยาสพติด฿นชุมชน บงป็น ใ กลุ ม เดຌก  
กลุมผูຌน าชุมชน กลุมประชาชน ละกลุมผูຌ
ประสานงาน บุคคลทัๅง 3 กลุม มีบทบาทหนຌาทีไ
ตกตางกัน ตป็นกลุมบุคคลทีไส าคัญตอการ
กຌเขปัญหา฿นชุมชน อาทิชน บทบาทของกลุม
ครอบครั ว ฿นการรั บผิดชอบกຌ เขปัญหา 
สารสพติด฿นชุมชน เดຌก บทบาทการสรຌาง
ความสัมพันธ์ทีไดีตอสมาชิก฿นครอบครัวทุกคน 
บทบาทการปรับปรุงวิถีการด านินชีวิตของผูຌน า
ละสมาชิก฿นครอบครัว ดຌวยการสรຌางสรรค์
กิจกรรมรวมกันบทบาท฿นการปรับปรุงวิถีการ
อบรมลีๅยงดู ละบทบาทการสรຌางองค์ความรูຌ
฿หຌสมาชิกครอบครัว ฿นรืไ อง อันตรายของ 
สารสพติด บทบาทของกลุมรงรียน ฿นการ
รับผิดชอบกຌเขปัญหาสารสพติด฿นชุมชน เดຌก 
บทบาท฿นการก าหนดนยบายพืไอป้องกันปัญหา
สารสพติด ละบทบาท฿นการบูรณาการ
ผสมผสานมาตรการการป้องกันการบ าบัดรักษา 

ละการปราบปราม ละบทบาทของกลุมชุมชน 
฿นการรับผิดชอบกຌเขปัญหาสารสพติด฿นชุมชน 
เดຌก บทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต฿นชุมชน 
ดຌานการศึกษาละอาชีพ สรຌางชุมชนขຌมขใง 
ละครือขาย บทบาท฿นการจัดสถานทีไดຌาน
อนามัยละบุคลากรทางการพทย์ พืไอผยพร
ความรูຌกชุมชน มีบทลงทษทางสังคม ละ
บทบาท฿นการส ง สริมกิจกรรมทางลือก 
ดຌานตางโ ชน การกีฬา การออกก าลังกาย 
ดຌานศาสนา การจัดอบรมกนน า ป็นตຌน 

ซึไงผลการวิจัยดังกลาวสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของเกรสุข สินศุก (2545) ทีไเดຌศึกษาวิจัย
รืไอง กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นการ
ป้องกันยาสพติด ดยวิธีการวิจัยปฏิบัติการอยางมี
สวนรวม  ต าบลบางพรม  อ าภอบางคนที  
จั งหวัดสมุทรสงคราม  พบว าการกอ กิด
กระบวนการมีสวนรวมกิดจากการกระตุຌน฿หຌ
ชุมชนรับรูຌละตระหนัก฿นปัญหายาสพติด  
ละสิไ ง ส า คัญของป้ องกันปัญหายาสพติ ด  
การประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน฿นชุมชน 
(หน วยราชการทีไ  กีไ ย วขຌอง องค์ กรปกครอง 
สวนทຌองถิไน ภาคธุรกิจ องค์กรอิสระ ละ
ครือขายภาคประชาชน) ดยกระบวนการ
ด านินงานทีไส าคัญทีไสุด คือ การรวมกันคຌนหาละ
ท าความขຌา฿จสถานการณ์ปัญหาทีไกิดขึๅน฿น
ชุมชน  ละยุทธศาสตร์หรือวิธีด านินงานทีไ
สงผล฿หຌกิจกรรมทีไจัดท าประสบความส ารใจ คือ การ
ท างานป็นทีมดียวกันดยมีการบงหนຌาทีไ
ด านินงานสวนงาน ละการ฿ชຌทุนทางสังคม฿น
ชุมชนป็นฐาน฿นการด านินงาน 

โ.  จากผลการว จั ยนวทางการ
ป้ อ ง กั น ส า ร  ส พ ต ด ฿ น ช ม ช น พื น ที่  ข ต 
หนองขม พบวานวทางทีไ 1 คือตຌองรวมกัน
ก าหนดพืๅนทีไป้าหมาย ฿นการด านินงานป้องกัน  
ดยวิคราะห์จากสภาพปัญหาของพืๅนทีไทีไป็น
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ปัญหายาสพติด พืไอสามารถก าหนดกลวิธี฿น
การกຌเขปัญหาเดຌอยางถูกตຌองหมาะสม 
นวทางทีไ 2 คือ การมีสวนรวมของประชาชน
฿นการพึไงตนองรวมกัน พืไอคิดวิคราะห์ปัญหา
วางผนด านินการ ประมินผลละติดตาม฿น
การกຌเขปัญหารวมกัน การประสานงานผูຌน า฿น
ชุมชน การรวมพัฒนาหมูบຌานกับประชาชน 
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง นวทางทีไ ใ คือ  
การมีสวนรวมของภาครัฐละอกชน การสรຌาง
ระบบการท างานรวมกันระหวางภาคีหลายฝ่าย
ทีไรียกวา พหุภาคี  ฿นทุกระดับ นวทางทีไ  ไ  
คือ การ฿ชຌมาตรการด านินงานบบผสมผสาน 
ทีไหมาะสมสอดคลຌองตามสภาพปัญหา฿นดຌาน
การป้องกันยาสพติด นวทางทีไ 5 คือ พัฒนา
กิจกรรมรวมกันดຌานการป้องกัน ฿นกลวิธีละ
รูปบบตางโ นวทางทีไ ๆ คือ พัฒนาการจัด
กิจกรรมรวมกันดຌานการกຌเขปัญหา อาทิชน 
การ฿หຌหยุดพฤติกรรมการ฿ชຌสารสพติด ดย
จຌาหนຌาทีไสาธารณสุข ชน พทย์ พยาบาล 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงคราะห์ รวมกับบุคคล
฿นชุมชน ชน ผูຌน าชุมชน ผูຌน าศาสนา ผูຌน า 
ยาวชน กลุมพืไอน฿นการ฿หຌค าปรึกษา การนะนว
ตอการปลีไยนปลงพฤติกรรมการ฿ชຌสารสพติด
ละการบ าบัดรักษาละฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูຌติด
สารสพติด ฿นดຌานพฤติกรรมบ าบัดละการ
ป้องกันการติดซๅ า นวทางทีไ ็ คือ พัฒนาการ
จัดกิจกรรมรวมกันดຌานการป้องกันปราบปราม
฿น ชุมชน อาทิชน การจัดกิจกรรมพืไอลดการ
กระท าผิด ชน การสรຌางขตปลอดยาสพติด฿น
ชุมชน ครงการรงรียนสีขาว การสรຌางกนน า
ชุมชน ครงการ To be number one ป็นตຌน 
นวทางทีไ ่ คือ การ฿ชຌศาสนากับการป้องกัน
ละรักษาอาการติดสารสพติด อาทิชน ฿นการ
ละวຌนตออบายมุข การรูຌจักรักษาศีล ฝຄก฿จ฿หຌ
ป็นสมาธิ ดยการรียนรูຌหลักธรรมทางศาสนา

จนกิดปัญญาท า฿หຌกิดความตระหนักทีไจะ
ปฏิบัติตนตามนวทางศาสนาเดຌอยางถูกตຌอง 
นวทางทีไ  ้ คือ พัฒนาภูมิปัญญาทຌองถิไน   
ตอการสรຌางสรรค์งานสรຌางอาชีพ฿นชุมชน  
พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตคน฿นชุมชน นวทางทีไ 10 
คือ การจัดท าผนพัฒนาชุมชน฿นการบูรณาการ
อยางยัไงยืน ละนวทางทีไ 11 คือ การสรຌางจุด
ชุมชนบ าบัด ป็นวิธีการปลีไยนปลงทัศนคติ 
พฤติกรรมของผูຌติดยาสพติดดຌวยการชวยหลือ
ตนอง฿นหมูผูຌติดสารสพติดดຌวยกัน พืไอนะน า
ฟ้ืน ฟู ฿หຌ กຌ เขปัญหา฿นทางทีไ ถู กตຌองละ 
เมกลับเปติดซๅ าหรือกีไยวขຌองกับสารสพติดอีก
ตอเป 

ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของภรดี เชยสิน 
(2547) ทีไเดຌศึกษาวิจัยรืไองภูมิปัญญาทຌองถิไน
กรณีศึกษาการพัฒนารูปบบการป้องกันละ
กຌเขปัญหายาสพติด฿นชุมชนผลการวิจัย พบวา
กระบวนการพัฒนารูปบบการป้องกันละ
กຌเขปัญหายาสพติดริไมจากการสรຌางความ
ตระหนักกประชาชนทัไวเปจากนัๅน จึงคัดลือก
กนน าชุมชนขຌามาท างาน฿นรูปบบของ
คณะกรรมการท าการส ารวจการ฿ชຌยาสพติด
กอนด านินครงการทบทวน/ส ารวจภูมิปัญญา
ทຌองถิไน ทีไ฿ชຌ฿นการป้องกันละกຌเขปัญหา 
ยาสพติด วิคราะห์ละสังคราะห์ภูมิปัญญา
ทຌองถิไน฿หຌ ป็นองค์ความรูຌ ฿หม  จากนัๅนมา
ด านินการกຌเข ติดตามผล ละตรวจสอบป็น
ระยะ รวมทัๅงประมินผลมืไอสิๅนสุดครงการ 
กิจกรรมส าคัญทีไสุด฿นการกຌเขปัญหายาสพติด
฿นมุมมองของชาวบຌานคือ การสริมสรຌางอาชีพ
ละการลดกระสบริภคนิยมจากบทรียนทีไเดຌ
จากประชาชน฿นชุมชน คือ การมีสวนรวมของ
ประชาชนนัๅนเม฿ชป็นพียงการดึงประชาชน 
ขຌามารวมครงการทีไฝ่ายรัฐป็นผูຌก าหนด฿หຌ  
ตควรกิดจากจิตส านึกของประชาชนจริงโ 
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ฝ่ายรัฐจะตຌอง฿หຌอ านาจละ฿หຌประชาชนเดຌ
สดงบทบาทของตนอยางตใมทีไ 
 
ข้อสนอนะ 

ข้อสนอนะจากผลการว จัย 
จากผลการวิจัยพบวาการกຌเข

ปัญหาดยภาครัฐฝ่ายดียวเมสามารถขจัด
ปัญหายาสพติด฿หຌลดลงหรือหมดสิๅนเปจ าป็น
จะตຌองอาศัยความรวมมือจากหลายฝ่ายทีไ
กีไยวขຌอง ดังนัๅนผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะ ดังนีๅ  

1. ผูຌน าชุมชน ควร฿หຌความรูຌกีไยวกับ
ทษพิษภัยจากยาสพติด ดยการรณรงค์ทัๅ ง
ผานสืไอละสียงตามสาย฿นหมูบຌาน/ชุมชน 
พืไอ฿หຌสมาชิก฿นหมูบຌาน/ชุมชนขຌามามีสวนรวม
฿นการป้องกันภัยยาสพติด ละป็นสวนหนึไง
ของการฝ้าระวังปัญหายาสพติด฿นหมูบຌาน/
ชุมชน  

2. กลุมผูຌน าชุมชน ละกลุมประชาชน 
ควรพัฒนาความขຌมขใงชุมชนดຌวยการสงสริม
บทบาทกนน าของหมูบຌาน/ชุมชน  เดຌก  
กรรมการหมูบຌาน (กม.)/กรรมการชุมชน (กชช.) 
ละระดมก าลังกลุมมวลชนตางโ ฿นหมูบຌาน/
ชุมชน เดຌก กลุมสตรี ละกลุมอาชีพตางโ 
ป็นตຌน พืไอรวมป้องกันยาสพติด  

ใ. กลุมผูຌน าชุมชน ละกลุมประชาชน 
ควรสงสริมกิจกรรมสรຌางภูมิคุຌมกัน฿หຌยาวชน
฿นทุกพืๅนทีไกรณีพบดใกละยาวชนมีพฤติกรรม
สีไยงตอการ฿ชຌสารสพติด ชน มัไวสุมกัน หรือ
ป็นกลุมติดกมส ์ทีไยวตร ป็นตຌน 

ไ. กลุมผูຌน าชุมชน กลุมประชาชน
กลุมบุคคลของภาครัฐ หรือภาคอกชนควร
สงสริมละสนับสนุน฿หຌดใกละยาวชนขຌารวม
จัดกิจกรรมชิงสรຌางสรรค์ ละกิจกรรมชิงบวก
฿นวันส าคัญ ทัๅ งงานประพณีกิจกรรมทาง
ศาสนา ชน ลานกีฬาลานดนตรีศิลปะหรือ 
ลานอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ละวัฒนธรรม ป็นตຌน 

ข้อสนอนะส าหรับการศึกษาว จัย
ครั งตอเป 

1. ควรศึกษาวิจัยถึงกระบวนการมี 
สวนรวมการกຌเขปัญหายาสพติดของฝ่าย 
ปกครอง จຌาหนຌาทีไต ารวจ ชุมชน สถานศึกษา 
ละผูຌ ปกครองนั กศึ กษา  พืไ อ เดຌ รั บทราบ
กระบวนการของการกຌเข฿นภาพรวม  

2. ควรศึกษาหานวทางทีไหมาะสม 
฿นการด านินการ฿หຌกิดการมีสวนรวม ฿นการ
กຌเขปัญหายาสพติดของประชาชน฿หຌมากทีไสุด 
นืไองจากประชาชนป็นทีไอยู฿กลຌชิดกับปัญหา 
ยาสพติดมากทีไสุด 
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การพัฒนาบบวัดความมีว นัย฿นตนองของนักรียนระดับประกาศนียบัตรว ชาชีพิ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

Developing a Self-Discipline Checklist for Vocational Certificate 
Students Under The office of Vocational Education Commission 

  
ธันวาิิพใงพชร 1ิ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอ 1) พัฒนาบบวัดความมีวินัย฿นตนองิครอบคลุม 5 ดຌาน คือ ความอดทน 
ความชืไอมั ไน฿นตนอง ความรับผิดชอบ การควบคุมอารมณ์ ละการปฏิบัติตามระบียบของสังคม ละ  
2) พืไอตรวจสอบคุณภาพของบบวัด ดยพิจารณาจากคาอ านาจจ านกรายขຌอ มีคาตัๅงต 0.20 ขึๅนเปถือวา฿ชຌเดຌ
ละคาความชืไอมัไนของบบวัดทัๅงฉบับมีคาตัๅงต 0.70 ขึๅนเป ถือวามีคุณภาพละน าเป฿ชຌเดຌ ครืไองมือ฿นการวิจัย
คือ บบวัดความมีวินัย฿นตนอง กลุมตัวอยางป็นนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัๅนปีทีไ 1,2 ละ 3 ทีไรียน
สาขาชางยนต์ จากวิทยาลัย ทคนิค 5 หง ฿นจังหวัด ภาคกลาง 3 หง ภาคหนือ 2 หง กใบรวบรวมขຌอมูล
จ านวน 3 ครัๅง ครัๅงทีไ 1 จ านวน 1 หง ครัๅงทีไ 2 จ านวน 2 หง ละครัๅงทีไ 3 จ านวน 2 หง วิคราะห์ขຌอมูลดย 
การวิคราะห์ความทีไยงตรงชิงนืๅอหา(IOC) ของบบวัด ซึไงพิจารณาดยผูຌชีไยวชาญ 3 คน หาคาอ านาจจ านก 
รายขຌอของบบวัดละหาคาความชืไอมัไนของบบวัดดຌวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อลฟา (α-coefficient)  
ดຌวยวิธีการของครอนบัค (Cronbach) ผลการวิจัยสรุปเดຌดังนีๅ 1. บบวัดความมีวินัย฿นตนอง ของนักรียนระดับ 
ชัๅนประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีลักษณะป็นบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ถามความคิดหใน 
5 ระดับ คือ หในดຌวย/ปฏิบัติ มากทีไสุด(5) หในดຌวย/ปฏิบัติ มาก(4) หในดຌวย/ปฏิบัติ ปานกลาง(3) หในดຌวย/ปฏิบัติ 
นຌอย(2) ละ หในดຌวย/ปฏิบัติ นຌอยทีไสุด(1) ครอบคลุม 5 ดຌาน คือ ความอดทน ความชืไอมัไน฿นตนองความรับผิดชอบ 
การควบคุมอารมณ์ ละการปฏิบัติตามระบียบของสังคม จ านวน ค าถามดຌานละ 10 ขຌอ รวมทัๅงฉบับ 50 ขຌอ  
2. คุณภาพของบบวัดความมีวินัย฿นตนองทัๅงฉบับ มีคาความทีไยงตรงชิงนืๅอหา( IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 
อ านาจจ านกรายขຌออยูระหวาง 0.24-0.54 ละมีคาความชืไอมัไน ทากับ 0.92 ซึไงสดงวาบบวัดฉบับนีๅมีคุณภาพ
ป็นเปตามกณฑ์ทีไก าหนด ละป็นบบวัดทีไมีคุณภาพพรຌอม฿ชຌงานเดຌ 
 
ค าส าคัญิ:ิความมีวินัย฿นตนอง, นักรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ, บบวัดความมีวินัย฿นตนอง 

 
Abstract 

The objective of this research aimed 1) to develop a self – discipline checklist for 
Vocational students under the Office of Vocational Education Commission in 5 areas : to be 
patient, to be self – confident, to be responsible, to have temberance and to do compliance 
under the rules of society and 2) to examine the quality of a self – discipline checklist by using 
an item analysis criteria at 0.20 and above and using the reliability for the whole discipline 

                                                 
1 สาขาวิชาหลักสูตรละการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  
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checklist at 0.70 and above. The research instrument is a self – discipline checklist for Vocational 
Students in Mechanics from 5 schools : 3 schools in Control Regions, and 2 schools in the North 
Region, The examine data were collected 3 times : the 1st time from 1 school, The 2nd time from 
2 schools and the 3rd time from 2 school. The content validity analysis were done by 3 expects 
and using x – coefficient by Cronbach for analysis each self – discipline checklist item.  
 
Keywords : Self-Discipline , Voeationl Certificate Students, Developing a Self-Discipline Checklist 

 
บทน า 

การพัฒนาประทศเทย฿หຌทัดทียมกับ
ประทศอืไนโ เดຌสงผล฿หຌสังคมเทยกิดการ
ปลีไยนปลงอยางรวดรใว ทัๅง฿นดຌานประชากร 
ศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ทคนลยีละ
สิไงวดลຌอม ซึไงการพัฒนา฿นตละดຌาน ปัจจัย
ส าคัญทีไสุดทีไจะท า฿หຌกิดการพัฒนาเดຌกใคือ 
ทรัพยากรบุคคล ซึไงนอกจากจะตຌองมีคุณสมบัติ
ทางดຌานสติปัญญา ความรูຌความสามารถ ละ
ความสียสละลຌวคุณสมบัติทีไส าคัญอีกประการ
หนึไงทีไกอ฿หຌกิดพลังอันยิไง฿หญ฿นการพัฒนา
ประทศ คือ ความมีวินัยของคน฿นชาติ พืไอ฿หຌ
ทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข (ปัญญาวดี  
ชมสุวรรณุ 2552: 1) นอกจากนีๅคน฿นสังคม 
ยังขาดการยัๅงคิด รับมาตคานิยม ตขาดการ
คิดวิคราะห์วาสิไง฿ดควรกระท า หรือเมควร
กระท า ดยเมค านึงถึงปัญหาทีไจะตามมาลย 
ท า฿หຌตนองมีหนีๅสินพຌนตัว ลຌวตຌองดิๅนรนท าทุก
วิถีทางทีไจะ฿หຌเดຌงินมาจับจาย ดยขาดการ 
ยัๅงคิดวาจะกิดผลกระทบกับ฿ครบຌาง จึงท า฿หຌ
กิดปัญหาสังคมตามมามากมาย จากปัญหา
ดังกลาวถຌาราสังกตดีโ จะหในเดຌวาสาหตุหลัก
ของปัญหาทุกอยางนัๅน กิดจาการขาดความมี
วินัย฿นตนองทัๅงนัๅน บุคคลจะมีวินัย฿นสังคมเดຌ
นัๅนจ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองมีวินัย฿นตนอง
สียกอน นืไองจากการมีวินัย฿นตนองนัๅน  
ป็นรากฐานของการควบคุมตนอง฿หຌมีวินัย 

฿นสังคม การมีวินัย฿นตนองนัๅน จ าป็นอยางยิไง
ทีไทุกคนจะตຌองสรຌ าง฿หຌ กิดกับตนองป็น
พืๅนฐาน มิฉะนัๅนการคบหาสมาคมกับบุคคลอืไน
฿นสังคมยอมจะป็นเปเดຌยาก ดยฉพาะอยาง
ยิไงถຌาเมสามารถสรຌางวินัย฿นตนอง฿หຌกิดขึๅน
ลຌว การสรຌางวินัยพืไอสวนรวมยอมกิดขึๅนเมเดຌ 
ทั ๅงนี ๅ พราะว ิน ัย ฿นตน อง ปร ียบ สม ือน
ครืไองปรุงตง ขัดกลานิสัย฿จคอ฿หຌบุคคลป็น
คนทีไมีความขยัน อดทน ซืไอสัตย์ สุจริตละรัก
สวยร ักงาม ร ักความสะอาดป็นระบียบ
รียบรຌอย ละมืไอสามารถปฏิบัติ ฿หຌมีวินัย 
เดຌลຌว วินัยนัๅนจะน าความสุขกาย สบาย฿จมา 
สูตนอง (รมสมร อยูสถาพร . 2535: 48) 
ดังนัๅนจึงจ าป็นตຌองพัฒนาความมีวินัย฿นตนอง
ของบุคคลซึไงจะตຌองสรຌางคุณลักษณะหลาย
ลักษณะ ลຌวนลຌวตความสามารถของตละ
บุคคลจะท าเดຌ พืไอทีไจะ฿หຌกิดความมีวินัย฿น
ตนองขึๅนมา 

การ ฿หຌ การศึกษากนั ก รี ยนจึ งมี
ความส าคัญพราะดใกสวน฿หญอยู รงรียน
มากกวาอยูทีไบຌานรงรียนจึงมีหนຌาทีไส าคัญ 
฿นการสัไ งสอนดใก รวมถึงครู  อาจารย์ละ
ผูຌบริหารดຌวย ปัจจุบันจะหในเดຌวายาวชน 
มักมีปัญหา฿นการอยูรวมกันดยฉพาะอยางยิไง
 ดใ ก ฿นระดั บอาชี ว ศึ กษา  จะ หใ น ว า  ดใ ก
อาชีวศึกษาเมสามารถควบคุมอารมณ์ เดຌ  
ซึไงสถาบันทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา฿หຌ
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ความส าคัญละชวยกันกຌปัญหาหลานีๅซึไงยังเม
มีนวนຌมจะหมดเป ฿นสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยทคนิค (ชัด ดงจริญ, วราพงศ์ บัวจันทร์, 
วีระทัย พใชรทอง, 2554) เดຌท างานวิจัยกีไยวกับ
รืไองความมีวินัย฿นตนองของระดับอาชีวศึกษา 
เดຌกลาวละสรุปเดຌวา ฿นสังคมทีไมีการพัฒนา฿น
ทุกโ ดຌาน ทัๅง฿นศรษฐกิจ สังคม การมือง  
การพัฒนาหลานีๅ  จ า ป็นตຌองอาศัยปัจจัย
หลายโ ประการกืๅอหนุนกัน ตัวบุคคล฿นรูป
ของค าวา วินัย฿นตนอง วินัย฿นตนองป็น
วัฒนธรรมประการหนึไงทีไทุกคนควรสรຌางขึๅน
ส าหรับบังคับพฤติกรรมของตนอง ท า฿หຌคนรา
บรรลุจุดหมาย ของชีวิตประสบความสุขความ
จริญ฿นชีวิต  

จากทีไ กล าวมาขຌ างตຌนความมีวินั ย 
฿นตนองป็นสิไงทีไมีความส าคัญทีไสมควรจะ
พัฒนา฿นตัวบุคคล฿หຌป็นมนุษย์ทีไมีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพมีศักยภาพทีไจะมีสวนรวมพัฒนา
ประ ทศชาติ ฿หຌ  จ ริญรุ ง  รื อ ง  ผูຌ วิ จั ยจึ งมี
ความหในวาควรมีการศึกษา ความมีวินัย฿น
ตนองของนักรียนระดับอาชีวศึกษา ซึไงอยู฿น
วัยรุนละมักถูกสังคมมองวาพฤติกรรมเป฿น 
ชิงสียหายดังขาวตางโ ตามหนຌาหนังสือพิมพ์ 
หรือสืไอทางทีวี ท า฿หຌถูกมองวาป็นปัญหา฿หຌก
สังคมระดับหนึไงมຌวาจะมีวิธีการตางโ จากครู 
อาจารย์จากสถานศึกษาหรือหนวยงานทีไ
กีไ ยวขຌองชวยกันกຌปัญหาลຌวกใตามกใยั ง 
เมสามารถกຌปัญหาเดຌ จึงตຌองกลับมาพิจารณา
ทีไตัวตนของนักรียนหลานีๅถึงความรับผิดชอบ
ตอตนอง฿นดຌานความมีวินัยตอตนอง อาจจะ
ท า฿หຌชวยกຌปัญหาทีไสังคมยังเมยอมรับนักรียน
อาชี ว ะศึ กษาซึไ ง ผูຌ วิ จั ย คิ ด ว าน า จะมี ก า ร
ตรวจสอบหรือวัดระดับความมีวินัย฿นตนอง

ของนักร ียนหลานี ๅว าอยู ฿นระดับ฿ด ละ 
หานวทางกຌเข฿หຌตรงกับสาหตุของปัญหา  
ตพบวายังเมมี ครืไองมือวัดความมีวินัย฿น
ตนองระดับอาชีวศึกษา ผูຌวิจัยจึงเดຌสน฿จพัฒนา
ละวัดความมีวินัย฿นตนองดังกลาว 
 
วัตถ ประสงค์ 

1. พืไอสรຌางบบวัดความมีวินัย฿นตนอง
ของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ป.ว.ช.)  

2. พืไอหาคุณภาพบบวัดความมีวินัย฿น
ตนองกีไยวกับความทีไยงตรงชิงนืๅอหา (IOC) 
คาอ านาจจ านกรายขຌอละคาความชืไอมัไน 
 
กรอบนวค ด฿นการท าการว จัย 

จากการศึกษานวคิดหลักการ฿นการ
จัดศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ
ละหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
นวทางบบผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
ห งชาติ  ตลอดจนการวิจัยทีไ กีไ ยวขຌองเดຌ
สังคราะห์หาองค์ประกอบของความมีวินัย฿น
ตนองส าหรับนักรียนระดับชัๅนประกาศนียบัตร
วิชาชีพละก าหนดป็นกรอบความคิด฿นการ
พัฒนาบบวัดความมีวินัยของนักรียนระดับ 
ชัๅ น ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ ดั งบบผน 
4kr9jvwxouh 
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ผนภาพที่ิ1 กรอบความค ด฿นการว จัย 
 
ว ธีการว จัย 

การสรຌางบบวัดความมีวินัย฿นตนอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวคิด/หลักการจดัการศึกษา 
- ผนพัฒนาศรษฐกิจฯ 
- พ.ร.บ.การศึกษา 
 

 

 
ทฤษฎีจริยธรรม 

ความมีวินัย฿นตนอง 
 

 

อกสารละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
 

 

ความมีวินัย฿นตนอง 
 

1. ความอดทน 
2. ความชืไอมัไน฿นตนอง 
3. ความรับผดิชอบ 
4. การควบคุมอารมณ ์
5. การปฏิบัติตาม

ระบียบของสังคม 
 

 

 

 

บบวัดความมีวินัย฿นตนอง 
 

1. ขຌอค าถาม 50 ขຌอ 
2. คุณภาพของบบวัด 
 - ความทีไยงตรงชิงนืๅอหา 
 - คาอ านาจจ านกรายขຌอ 
 - คาความชืไอมัไน 
 

 

 

 

 

ตรวจสอบคุณภาพของบบวัดครัๅงทีไ 1 วิคราะห์ คาอ านาจจ านกรายขຌอ สดงคาความชืไอมัไนทัๅงฉบับ 

ก าหนดจุดมุงหมาย฿นการสรຌางบบวัด 

ศึกษาอกสารละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับความมีวินัย฿นตนอง 

ก าหนดนิยามศัพท์ละก าหนดขຌอค าถาม / สถานการณ.์฿หຌครอบคลมุทัๅง 5 องค์ประกอบ 

ขียนขຌอค าถามตามนิยามศัพท์ 75 ขຌอ 

฿หຌผูຌชีไยวชาญตรวจสอบ ลຌวพิจารณาคดัลือกขຌอค าถาม/มีความทีไยงตรงชิงนืๅอหา  
ละครอบคลุมนยิามตัวปร หาคา IOC 

53



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

 
 

ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 2559 | Vol2,No.1 January- April 2016: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ล าดับขั นตอนการสร้างบบ 
  

จากภาพประกอบ 1 ผูຌวิจัยด านินการ
สรຌางตามล าดับขัๅนตอนการสรຌางบบวัดความมี
วินัย฿นตนอง ซึไงเดຌสรຌางบบวัด ดยศึกษาจาก
อกสารละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองละสังคราะห์
องค์ประกอบละรายละอียดของผูຌมีวินัย฿น
ตนอง สรຌางบบวัดความมีวินัย฿นตนองตาม
นิยามปฏิบัติการพืไอวัดความมีวินัย฿นตนอง  
5 ดຌาน คือ ดຌานความอดทน ดຌานความชืไอมัไน
฿นตนอง ดຌานความรับผิดชอบ ดຌานการควบคุม
อารมณ์ ละการปฏิบัติตามระบียบของสังคม 
ดังภาพประกอบ 1 ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

1. ก าหนดจุดมุงหมาย฿นการสรຌาง
บบวัด 

2. ศึกษาทฤษฎี อกสาร ละงานวิจัย
ทีไ  กีไ ย วขຌอ งกับความมี วิ นั ย ฿นตนอง ดย
ท าการศึกษาคຌนควຌาจากอกสาร ละงานวิจัย
ตางโ 

3. ก าหนดนิยามศัพท์พืไอก าหนดขຌอ
ค าถาม฿หຌครอบคลุมทัๅง 5 องค์ประกอบ ปฏิบัติการ

จากนวทางการศึกษาอกสารทีไกีไยวขຌองกับ
ความมีวินัย฿นตนองพืไอน ามาสรຌางบบวัดชนิด
สถานการณ์ 1 ฉบับ ละบบวัดชนิดขຌอความ
บบมาตราสวนประมาณคา 1 ฉบับ 

4. ขียนขຌอค าถามตามนิยามศัพท์ 
ของพฤติกรรมทีไสดงออกถึงความมีวินัย฿น
ตนองดย฿หຌครอบคลุมตามครงสรຌางของ
นิยามปฏิบัติการมีรายละอียดดังนีๅ 

4.1 บบวัดความมีวินัย฿นตนอง
จ านวน 75 ขຌอ มีขຌอ฿หຌลือกซึไงป็นการตอบสนอง 
ตอพฤติกรรมตามนิยามปฏิบัติการพืไอ฿หຌ 
นักรียนพิจารณาวาตนองจะมีพฤติกรรมระดับ
฿ด ดย฿หຌผูຌตอบลือกตามความรูຌสึก มี 5 ดຌาน 
ดังนีๅ คือ ดຌานความอดทน ดຌานความชืไอมัไน฿น
ตนอง ดຌานความรับผิดชอบ ดຌานการควบคุม
อารมณ์ ละการปฏิบัติตามระบียบของสังคม 
฿นการ ฿หຌ คะนนต ล ะขຌ อ  มี ร ะดั บดั งนีๅ  
5=มากทีไสุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง , 2=นຌอย 
ละ 1=นຌอยทีไสุด 

ตรวจสอบคุณภาพของบบวัดครัๅงทีไ 2 วิคราะห์คาอ านาจจ านกรายขຌอละคาความชืไอมัไน 

ตรวจสอบคุณภาพของบบวัดครัๅงทีไ ใ วิคราะห์บบวัดรายขຌอ สดงคาความชืไอมัไนของบบวัดทัๅงฉบับ 

ตรวจสอบคุณภาพของ
บบสอบถาม 

คัดลือกขຌอทีไมีคณุภาพ 50 ขຌอ 
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4.2 น าบบวั ดทีไ สรຌ างขึๅ นเป
ตรวจสอบคุณภาพบืๅองตຌนของบบวัดดຌาน
ความทีไยงชิงนืๅอหาดย฿หຌผูຌชีไยวชาญทางดຌาน
การวัดผลการศึกษาละทางดຌานจิตวิทยา
การศึกษา จ านวน 3 คน ป็นผูຌประมินครืไองมือวัด 
ดยพิจารณาละตรวจสอบความถูกตຌอง
หมาะสมละความครอบคลุมนืๅอหาตลอดจน
การ฿ชຌภาษา฿นการขียนขຌอค าถามวาวัดเดຌตรง
กับความมีวินัย฿นตนองตละดຌานหรือเมดย฿ชຌ
ผลรวมของคะนนรวมของผูຌชีไยวชาญทัๅงหมด
หาคาฉลีไยลຌวทียบกับกณฑ์ดยถຌาผลของ 
การพิจารณาของผูຌชีไยวชาญ มีคาตัๅงต .50 ถึง 
1.00 สดงวาป็นขຌอค าถามทีไขຌากณฑ์สามารถ
วัดเดຌตรงกับนิยามทีไก าหนดเวຌ ดยมีกณฑ์ 
การ฿หຌคะนนดังนีๅ 

+1 มืไอน฿จวานืๅอหาทีไตຌองการ
วัดสอดคลຌองกับความมีวินัย฿นตนอง 

0 มืไอเมน฿จวานืๅอหาทีไตຌองการ
วัดสอดคลຌองกับความมีวินัย฿นตนอง 

-1 มืไอเมน฿จวานืๅอหาทีไตຌองการ
วัดเมสอดคลຌองกับความมีวินัย฿นตนอง 

5. การทดลอง฿ชຌบบวัดครัๅงทีไ 1  
น าบบวัดความมีวินัย฿นตนองทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅน
จ านวน 75 ขຌอ เปทดลอง฿ชຌกับนักรียนอาชีวะ
ศึกษา สาขาชางยนต์ ทีไป็นกลุมตัวอยาง จ านวน 
102 คน จากวิทยาลัยทคนิค จ านวน 1 หง  
ลຌวหาคาอ านาจจ านก พืไอปรับขຌอค าถาม ละ
น าเปทดลอง฿ชຌครัๅงทีไ 2  

6. การทดลอง฿ชຌครัๅงทีไ 2 น าบบวัด 
ทีไผานการปรับปรุงมาจากการทดลองครัๅงทีไ 1  
เปด านินการกใบขຌอมูลกับนักรียนทีไป็นกลุม
ตัวอยางจ านวน 195 คน จากวิทยาลัยทคนิค  
จ านวน 2 วิทยาลัย พืไอคัดลือกขຌอค าถามทีไมี
คุณภาพ พิจารณาลือกขຌอค าถามทีไมีคาอ านาจ

จ านกตัๅ งต  0.20 ขึๅนเป หลือขຌอค าถาม 
จ านวน 50 ขຌอ ซึไงมีคาอ านาจจ านกตัๅงต 
จ านวน 50 ขຌอ ซึ ไงมีคาอ านาจจ านกตั ๅงต 
0.19 - 0.60 คาความชืไอมัไนตัๅงต 0.96 

7.  ทดลองครัๅงทีไ 3 น าบบวัดทีไผาน 
การคัดลือกมาจากการทดลองครัๅงทีไ 2 เปทดลอง 
กับนักรียนทีไป็นกลุมตัวอยางจ านวน 190 คน จาก
วิทยาลัยทคนิค 2 หง หาคาอ านาจจ านก
จ านวน 50 ขຌอ ละหาความชืไอมัไนทัๅงฉบับ 

 
สร ปผลการว จัย 

จากการศึ กษานวคิ ดทฤษฎีละ
งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ผูຌวิจัยเดຌสรຌางบบวัดความ
มีวินัย ดยมีองค์ประกอบของความมีวินัย 
฿นตนอง 5 ดຌานคือ ความอดทน ความชืไอมัไน
฿นตนองความรับผิดชอบ การควบคุมอารมณ์ 
การปฏิบัติตามระบียบของสังคม ซึไงศึกษา 
ดຌานละ 15 ขຌอ รวมทัๅงสิๅน 75 ขຌอ ผูຌวิจัยเดຌน าบบ
วัดเปตรวจสอบคุณภาพดยหาคา IOC จาก
ผูຌชีไยวชาญ หาคาอ านาจจ านก ละหาคา
ความชืไอมัไน จากกลุมตัวอยางทัๅงฉบับ 3 ครัๅง 
ละลือกขຌอค าถามทีไมีคุณภาพเวຌ ดຌานละ 10 ขຌอ 
รวมทัๅงสิๅน 50 ขຌอ ดยมีความทีไยงตรงชิงนืๅอหา 
(IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 ดยมีคาอ านาจ
จ านกอยูระหวาง 0.24-0.54 ละคาความชืไอมัไน 
ทัๅงฉบับอยูระหวาง 0.92  
 
อภ ปรายผล 
 1. บบวัดเดຌตรวจสอบคุณภาพบืๅองตຌน 
ดยการหาค าความ ที ไย งตรง ช ิง นื ๅอหา 
(Content Validity) ซึไงป็นผลมาจากการ
พิจารณาจากผูຌชีไยวชาญ 3 คน ซึไงป็นการหาคา
ดัชนีสอดคลຌองของขຌอค าถามกับจุดประสงค์ 
พบวา คา IOC ของขຌอค าถามทุกขຌอมากกวา 
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0.50 ดยมีคาอยูระหวาง 0.67-1.00 สดงวา
ขຌอค าถามทัๅ งหมด 75 ขຌอ  วั ด เดຌ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ซึไงป็นขຌอค าถามทีไน าเป฿ชຌเดຌ 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552) ทัๅงนีๅป็นพราะ฿นการ
ตรวจสอบคุณภาพของผูຌชีไยวชาญทัๅง 3 คน  
ซึไงมีความรูຌ  ความสามารถกีไยวกับพฤติกรรม
ความมีวินัย฿นตนอง เดຌ฿หຌค านะน า สนอนะ 
ละปรับกຌเขกือบทุกขຌอ ละตรวจสอบถึง  
2 ครัๅง จ าท า฿หຌค าถามตละขຌอ ถามตรงตาม
พฤติกรรมความมีวินัย฿นตนองตามนิยามทีไ฿หຌเวຌ
ละสอดคลຌองกับผลการวิจัยของธิดารัตน์  
ธนะค าดี (2552: 85) รืไองการพัฒนาบบ 
วัดความมีวินัย฿นตนองส าหรับนักรียนชวง
ชัๅนทีไ 2 รงรียน฿นสังกัด ส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา กรุงทพมหานคร ขต 1 มีคา IOC 
ของขຌอค าถามอยูระหวาง 0.60-1.00 
 2. คุณภาพของบบวัดทีไมีคาอ านาจจ านก
ป็นเปตามกณฑ์ คือมีคาตัๅ งต  0.24-0.54  
ทุกขຌอ สดงวา ตละขຌอค าถามตรงตามนิยาม
ความมีระบียบวินัย฿นตนองทีไตຌองการจะวัด 
ละป็นเปตามสัดสวนความส าคัญของตละ
นืๅอหาดຌวย (เพศาล วรค า, 2554: 260) ละ
สอดคลຌองกับวิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552, 249-250) 
ซึไงสดงวาขຌอค าถามตละขຌอมีอ านาจจ านก
ครอบคลุม 2 กลุม คือ กลุมทีไมีวินัย฿นตนองสูง
กับกลุมทีไมีวินัย฿นตนองตไ า อยางเรกใตามมีขຌอ
ค าถามบางขຌอทีไมีคาอ านาจจ านกตไ ากวา 0.40 
ผูຌ วิ จั ยคิดว าครัๅ งตอเปอาจตຌองน า เปกຌ เข
ปรับปรุงบຌาง ผลการพัฒนาบบวัดครัๅงนีๅ มีคา
อ านาจจ านกสอดคลຌองกับการพัฒนาบบวัด
ความมีวินัย฿นตนองของธิดารัตน์ ธนะค าดี 
(2552: 85) ละณิชา อาจดช (2555: 4)  
ซึไงตรวจสอบคาอ านาจจ านกของบบวัดอยู
ระหวาง 0.20-0.51 ละ 0.22-0.64 ตามล าดับ 

ทัๅงนีๅอาจป็นพราะขຌอค าถามตละขຌอเดຌรับการ
ปรับปรุงกຌเขจากผูຌชีไยวชาญทัๅง 3 คน ป็น
อยางดีดังกลาวลຌว฿นตอนตຌน 
 3. คุณภาพของบบวัดมีคาความชืไอมัไน 
ทัๅงฉบับทีไ 0.92 ,0.96 ละ 0.92 ตามล าดับ 
ซึไงมีคาสูงกวากณฑ์ทีไตัๅง เวຌ 0.70 สดงวาบบ
วัดฉบับนีๅมีความคงทีไของผลการวัด มຌนวาจะ
วัดถึง 3 ครัๅง กับกลุมตัวอยางทีไมีคุณสมบัติ
หมือนกัน (วิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552 : 245) ละ
สอด คลຌ อ ง กั บ สุ วิ ม ล  ติ ร ก า นั นท์  ( 2553: 
156-157)  ทีไ กล าววา คาสัมประสิทธิ์ความ
ชืไอมัไน มีคา฿กลຌ 1.00 สดงวา ครืไองมือมี
ความชืไอมัไนคอนขຌางสูง ถือวาป็นบบวัดทีไมี
คุณภาพ ตอยางเรกใตามการมีคาความชืไอมัไน
สูงอาจกิดมาจากจ านวนผูຌตอบมาก ละหรือขຌอ
ค าถามจ านวนมาก ส าหรับการทดลอง฿ชຌบบ
วัด ครัๅงทีไ 1 ละครัๅงทีไ 2 มีจ านวนขຌอค าถาม
ทากับ 75 ขຌอ ตมีจ านวนผูຌตอบค าถามครัๅงทีไ 1 
จ านวน 97 คน ละทดลองครัๅงทีไ 2 จ านวน 
194 คน ซึไงจ านวนผูຌตอบมากกวา อาจมีผลท า
฿หຌคาความชืไอมัไนสูงกวา ฿นขณะทีไการทดลอง
฿ชຌครัๅงทีไ ใ จ านวนขຌอค าถามลดลงหลือ 50 ขຌอ 
ละผูຌตอบ 1้0 คน อาจท า฿หຌคาความชืไอมัไน
ตกตางจากการทดลองครัๅงทีไ 2 ตสูงกวาการ
ทดลองครัๅงทีไ 1 ลใกนຌอย  
 คาความชืไอมัไนของบบบวัดทีไจะ
น าเป฿ชຌตอเปคือ 0.้2 ซึไงสอดคลຌองกับบบวัด
ของธิดารัตน์ ธนะค าดี (2552: 84-87) มีคา 
ความชืไอมัไนทากับ 0.่็ ละประยุรภรณ์  
บุຌงทอง (255: 37) ซึไงสดงวาบบวัดความมีวินัย
฿นตนองมีการพัฒนาขึๅนมาทัๅง 2 ฉบับ มีคา
ความชืไอมัไนสูง ฿กลຌคียงกับบบวัดทีไผูຌวิจัยเดຌ
สรຌางขึๅน  
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 อยางเรกใตามถຌาการพัฒนารายขຌอตาม
กณฑ์ของคาอ านาจจ านกทีไพิชิต ฤทธิ์จรูญ 
(2552: 2ไ้) เดຌกลาวเวຌวา ถຌามีคาอ านาจจ านก
ตัๅงต 0.20 -0.2้ จ านกเดຌพอ฿ชຌ ตตຌอง
ปรับปรุง0.ใ0-0.ใ้ ป็นขຌอค าถามทีไดี ตอาจ
ตຌองปรับปรุง ส าหรับบบวัดฉบับนีๅอาจตຌอง
ปรับปรุง ดังนีๅคือ ขຌอทีไ ใุๆ (ดຌานความอดทน) 
ขຌอทีไ 11 ุ15 ุ1้ ุ20 (ดຌานความชืไอมัไน฿น
ตนอง) ขຌอทีไ ใ0 (ดຌานความรับผิดชอบ ขຌอทีไ ใใ 
,34 ,35 ,37 ,39 ,40 (ดຌานการควบคุมอารมณ์)  
ขຌอทีไ ไใ, 45 ละ ไๆ ดຌานการปฏิบัติตาม
ระบียบของสังคม ขຌอค าถามทีไพอ฿ชຌเดຌละ 
ตຌองปรับปรุง คือขຌอ ใ้ ละไ0 ของดຌานการ
ควบคุมอารมณ ์นอกนัๅนอาจปรับปรุงลใกนຌอย 
 
ข้อสอนนะ 

฿นการว จัยครั งนี ผู้ว จัยเด้สนอนะ
ดังนี  

แ.ิการน าผลการว จัยเป฿ช้ 
 1) บบวัดฉบับนีๅเดຌผานการ
ตรวจสอบคุณภาพทัๅงดຌานความทียงตรงชิง
นืๅอหา (IOC) คาความชืไอมัไน ละคาอ านาจ
จ านก ซึไงมีคาสูงสามารถน าเป฿ชຌเดຌ ดยน าเป
วัดความมีวินัย฿นตนองของนักรียนอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึไงยังเมมี฿ครสรຌาง
เวຌพืไอท าการศึกษาความมีวินัย฿นตนองของ
นักรียนน าคานຌอยมาปรับปรุงละพัฒนา฿หຌป็น
ผูຌทีไมีวินัย฿นตนองตอเป 

 2) กอนน าเป฿ชຌวัดความมีวินัย
ของนักรียนควรตรวจสอบคุณภาพครืไองมือ
ละปรับปรุงบางขຌอกอนดยเดຌน าสนอเวຌลຌว 
 ใ) ควรน าผล฿นการทดลอง฿ชຌ
บบวัดครัๅงทีไ ใ เปปลผลจะท า฿หຌเดຌขຌอมูลทีไ
ตຌองการศึกษาสอดคลຌองกับความป็นจริง  
พืไอป็นนวทาง฿นการปรับปรุงกຌเขพฤติกรรม
ของนักรียน฿หຌดียิไงขึๅน 

โ.ิการว จัย฿นครั งตอเป 
 1) ควรมีการพัฒนารูปบบการ
ประมินละสงสริมความมีวินัย฿นตนอง฿น
รูปบบของการปฏิบัติจริง (Performance Test)  
พืไอ฿ชຌประกอบกับบบวัดความมีวินัย฿นตนอง
ทีไผูຌวิจัยพัฒนาทัๅงฉบับ 
 2) ควรมีการพัฒนาบบวัดความมี
วินัย฿นตนองของนักรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัๅนสูงพืไอน าเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นการ
พัฒนานกรียนอาชีวะทุกระดับ 
 ใ) ควรมีการก าหนดกณฑ์฿นการ
ตรวจสอบคุณภาพบบวัด฿นรืไองอืไนดຌวยชน
การตรวจสอบความทีไยงตรงชิงครงสรຌาง 
(construct validity) พืไอตรวจสอบขຌอค าถาม 
ทีไมคีวามสามารถวัดพฤติกรรม หรือคุณลักษณะ 
(Trait) ตามครงสรຌางของทฤษฎี 
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ปัจจัยหงความส ารใจ฿นการป็นผู้ประกอบการธ รก จขนาดกลางละขนาดลใก : SMEs 
The Key Success Factors in Small and Medium Enterprise: SMEsิี 

 
พีรญาิิกัณฑบ ตร1

 

      
บทคัดยอ 

 บทความวิชาการ รืไอง ปัจจัยหงความส ารใจ฿นการป็นผูຌประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาดลใก : 
SMEs นีๅมีวัตถุประสงค์พืไอน าสนอศาสตร์ละศิลป์฿นการด านินธุรกิจ฿หຌป็นนวทางทีไจะน าความส ารใจมาสู
องค์กรธุรกิจดยการศึกษาเดຌมีการลงพืๅนทีไสัมภาษณ์ผูຌประกอบการธุรกิจ SMEs ฿นจังหวัดนครศรีธรรมราชทีไป็น
กิจการประภทคຌาปลีก คຌาสง การผลิตละการบริการ ดย฿ชຌวิธีการสุมสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์ผูຌประกอบธุรกิจ
฿นกรณีดังกลาวพบวา ควรมีศาสตร์ละศิลป์พืไอน าเปป็นนวทาง฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ  
มากขึๅนดังนีๅ 1) การลือกธุรกิจ 2) การมีผนงาน 3) การมีจุดมุงหมายทีไดี ไ) การลือกท าลทีไตัๅง 5) การมีวิสัยทัศน์ 
ทีไกวຌางเกล ๆ) การสรຌางพันธมิตรทางการคຌา  ็) การมีมนุษย์สัมพันธ์ทีไดี ่) คุณภาพของสินคຌาหรือบริการ  
้) การจัดการหลงการงิน 10) มีการจัดท าระบบบัญชี 11) การก าหนดกลุมลูกคຌาป้าหมายชัดจน 12) การมี
ครดิตป็นทีไนาชืไอถือ 1ใ) ประสบการณ์฿นการท างาน 1ไ) ความรูຌ ความสามารถ 15) ตอบสนอง฿หຌตรงตอรสนิยม
ของลูกคຌา 16) การยกรายรับรายจาย 17) มีหลักการจัดการงานทีไมีประสทิธิภาพ 18) มีการสัไงการทีไมีความยืดหยุน  
ศาสตร์ละศิลป์ตางโ ทีไมีความส าคัญอันจะน ามาประสมประสาน฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองกับลกหงการ
ปลีไยนปลง เดຌก การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางผนชิงกลยุทธ์  การจายคาตอบทน ขຌอมูลขาวสาร 
฿นปัจจุบัน ความรูຌความขຌา฿จหลักการตลาด ละภาษา฿นการท าธุรกิจ ปัจจัยทีไสงผลกระทบ฿หຌธุรกิจกิดความ
ลຌมหลว จากการสัมภาษณ์สรุปเดຌดังนีๅ 1) การบริหารการตลาดผิดพลาด 2) ขาดการบริหารจัดการหลงงินทุน  
ใ) เรຌประสิทธิภาพทางการจัดการ ไ) ผูຌบริหารขาดทักษะ฿นการจัดการงาน 5) ขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นการจัดหา
ละจัดจຌางรงงาน ๆ) มีอุปสรรคหรือภัยคุกคามตางโ  
 
ค าส าคัญิ: ศาสตร์ละศิลป์ุ ธรุกจิขนาดกลางละขนาดลใกุ ความส ารใจสูองค์กร 
 

Abstract 
This paper Key Success Factors in Small and Medium Enterprise : SMEs. The objective is 

to present the science and art of doing business as a way to bring success to the enterprise.  
The study has already interviewed local entrepreneurs, SMEs in Nakhon Si Thammarat province's 
business, retail, wholesale, manufacturing and services. By means of random interviews. 
From interviews with entrepreneurs in such circumstances is found. Should be used as a guide to 
the art and science of business success are greater. 1) Business Selection 2) A plan 3) Aims at the 
well 4) Locates 5) Having a far-reaching vision 6) Creating alliances. 7) the availability of human 
relationships 8) the quality of the product or 9) management of financial resources  
10) has prepared accounts 11) Define target audiences 12) The availability of credit is a reliable  
13) Experience. working 14) Knowledge, capacity 15) Respond to the tastes of the client 16) Split 
income 17) The principles effective 18) Flexible order. Art and Science in this will be a key 

                                                           

1 สาขาวิชาิธุรกิจคຌาปลีกิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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combination to suit a world of change include. The human resource management, Strategic 
planning, Compensation, Current information, Knowledge and understanding of the market, and 
The language of business. Factors affecting the business failure. From the interview are as follows: 
1) Marketing Management Mistakes 2) lack of management of finances 3) inefficient management 
4) executives lack the skills to handle 5) Lack of knowledge and understanding of the 
procurement and employment 6) obstacles. or threats. 
 
Keywords : Science and artุ Small and Medium Enterpriseุ Success to the Enterprise 

 

บทน า 
ความซับซຌอนของการท าธุรกิจ฿นยุค

ลกเรຌพรมดน ความรูຌ ความขຌา฿จ วิธีคิด 
ทคนิค รวมเปถึงวิธีการ ซึไงสิไงหลานีๅ ป็น
ปัจจัยส าคัญ฿นการน า฿หຌธุรกิจเมวาจะป็น
ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดลใก: SMEs ประสบ
ผลส ารใจเดຌมากขึๅน การท าธุรกิจ฿หຌกิดผลลัพธ์
ทีไดี องค์กรธุรกิจควรมีนวทาง฿นการด านิน
ธุรกิจ นืไองจากการท าธุรกิจปรียบดัไงหรียญ
หนึไงหรียญทีไมีสองดຌาน หรียญดຌานทีไหนึไง คือ 
การประกอบธุรกิจพึงสวงหาผลก าเร฿นการ
ประกอบการพืไอความอยูรอดของผูຌทีไมีสวน
กีไยวขຌอง สวนหรียญดຌานทีไสอง คือ สิไงทีไ 
พึงน ามาพืไอสนอละสนองตอบ฿หຌตรงตอ
ความตຌองการของกลุมคน฿นสังคมดยอยูบน
พืๅนฐานความพึงพอ฿จสูงสุดของผูຌบริ ภค  
ตการท าธุรกิจ฿หຌส ารใจเดຌนัๅนจ าป็นตຌอง
อาศัยปัจจัยหลายดຌาน ผูຌบริหารควรมีวิสัยทัศน์
ทีไกวຌางเกล มีความคิดทีไสรຌางสรรค์ กลຌาคิด
ละกลຌาตัดสิน฿จ฿นสิไงทีไพิจารณาดีลຌวพรຌอม
มีวิธีการลงมือท าอยางป็นระบบ พืไอน าเป
สรຌางสริมศักยภาพ฿หຌกิดความเดຌปรียบ
ทางการขงขัน  

ฉะนัๅนการบริหารจัดการธุรกิจจึงป็นสิไงทีไ
ตຌ อ งขบคิดตຌ อ งกຌปัญหาละพัฒนาอยู
ตลอดวลาพืไอลดภาวะความสีไยงละน ามา
ซึไงความอยูรอดเดຌนัๅน ประกอบการธุรกิจ 

SMEs จ าป็นตຌองมีทัๅงศาสตร์ละศิลป์พืไอ
ป็นนวทาง฿นการด านินธุรกิจ อันจะน า
ความส ารใจมาสู องค์กร บทความนี ๅจะเดຌ
น าสนอศาสตร์ละศิลป์฿นการด านินธุรกิจ฿หຌ
ป็นนวทางทีไจะน าความส ารใจมาสูองค์กร
ธุรกิจ ป็นตຌน  
 
ศาสตร์ละศ ลป์ 

ศาสตร์ (Science) คือ สิไงทีไป็นวิทยาการ
ทีไสามารถศึกษาเดຌดย฿ชຌหลักการสังกต 
ทดลอง คຌนควຌาอยางป็นระบบ มีหตุละผล
ป็นเปตามตรรกะสวนค าวาศิลป์ (Arts) หมายถึง
สิไงทีไ฿ชຌความรูຌสึกประสบการณ์ สัญชาตญาณ 
ความสามารถสวนบุคคล (พัชสิรี  ชมพูค า
ุ2009) ศาสตร์ละศิลป์฿นขณะดียวกันป็น
รืไองทีไกีไยวกับการวิคราะห์ (Analysis) ละ
อารมณ์(Emotion) (สมศักดิ์ ชอบตรงุ 2543) 
ความรูຌตางโ นับวาป็นศาสตร์ขนงหนึไงโ 
ดยมีองค์ประกอบคือ ศาสตร์ทุกสาขาจะมี
ศัพท์ฉพาะ มีการจัดระบบระบียบออกป็น
หมวดหมูละมีการศึกษาคຌนควຌา การจัดการ
ธุรกิจ฿นทางปฏิบัติขึๅนอยูกับความสามารถ 
ประสบการณ์ละทักษะของผูຌบริหารตละคน
ทีไจะท างาน฿หຌบรรลุป้าหมาย นับป็นการ
ประยุกต์น าความรูຌ หลักการ ทฤษฎีเปสูการ
ปฏิบัติ ฿หຌ หมาะสมกับสถานการณ์ละ
สิไงวดลຌอม สามารถนຌมนຌาวละจูง฿จคนงาน
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฿หຌรวมรง฿จกันท างานอยางมีความสุขละ
งานบรรลุป้าหมาย จึงรียกเดຌวาป็นศิลป์ 
(สมคิด บางมุ 2554) 

ดังนัๅนการบริหารจัดการธุรกิจผูຌประกอบการ
ควรมีทัๅงศาสตร์ซึไงป็นระบบความรูຌ ละศิลป์
หมายคือฝีมือละการสดงออกซึไงอารมณ์
สะทือน฿หຌหในชิงประจักษ์฿นการด านินงาน
ทุกขัๅนตอน พราะจะสงผล฿หຌกิจการงานบรรลุ
ความส ารใจตามป้าหมายเดຌ พราะคนทีไมีศิลปะ
฿นตัวจะท าอะเร คิดอะเร มองอะเร ยอมมีต
รืไองทีไดีมีประยชน์ทัๅงนีๅ รียกเดຌวาป็นผูຌมี
อารมณ์สุนทรีย์ มีอารมณ์ดีกใเดຌ ขาจะเมมอง
ลก฿นงรຌาย จะมองทุกสิไงทุกอยางมีประยชน์ 
มຌตรืไองรຌายโกใมอง฿นงดีสิไงทีไเมมีประยชน์
กใมองหาประยชน์จนหใน ดังนัๅน คนทีไมีศิลป์
จะเปอยูทีไ฿ดกใเมคยสรຌางปัญหา฿หຌ฿คร สวน
คนทีไเมมีศิลป์฿น฿จจะมีลักษณะตรงกันขຌาม   
ดังบทรຌอยกรองทีไวา สองคนยลตามชอง คน
หนึไงมองหในคลนตม คนหนึไงตาหลมคม 
มองหในดาวอยูพราวพรว คนทีไมีตาหลมคือ
คนทีไมีศิลปะจะมองหในป็นของปฏิกูลนากลียด
เมมีประยชน์฿ดโลย(ส าลี รักสุทธีุ 25ไใ) 
ดังนัๅน ศาสตร์ละศิลป์จึงป็นปัจจัยส าคัญ฿หຌ
องค์กรกิดความส ารใจเดຌ 
 
ปัจจัยหงความส ารใจ฿นองค์กร 

ปัจจัยห งความส า รใจ ป็นสมือน
ครืไองมือหรือวิธีการยกยะละวิคราะห์
ปัจจัยส าคัญทีไจะรงด านินการ฿หຌดีทีไสุดพืไอ
การบรรลุป้าหมายการประกอบการทีไหนือกวา
฿นกลุมอุตสาหกรรมนัๅนโ ดยมใคคนซีย์ 
(Makinsey) เดຌนวคิดการ฿ชຌปัจจัยหงความส ารใจ 
มาจากหลังจากการท าสงคราม มใคคินซีย์เดຌ
วิ คราะห์การติบตของการวางผนธุรกิจ 
(Business Panning) ฿นชวงศตวรรษทีไ 1้้0 ละหใน

วาปัจจัยหงความส ารใจป็นครืไองมืออันหนึไง
ของผูຌบริหาร฿นการจัดล าดับความส าคัญลຌวยัง
ป็นครืไองมือ฿นการตรวจสอบความขใงกรง
ขององค์กร฿นการบรรลุป้าหมายทีไส าคัญ (สุดาพร 
สุวรรณวงษ์ุ 255ๆ) 

ธุรกิจขนาดลใกมี อกาส฿นการกิด
ความส ารใจเดຌมากพราะนืไองจากมีคนงานเม
มากครงสรຌางขององค์กรรียบงายท า฿หຌ
ตัดสิน฿จเดຌงายละรวดรใว การสนอสินคຌา
หรือบริการทีไถูก฿จลูกคຌาฉพาะราย ท าเดຌอยาง
ทัไวถึง พราะธุรกิจขนาดลใกมีลูกคຌานຌอยราย 
มักมีลูกคຌาประจ าจึงบริการเดຌอยางทัไวถึงละ
คุຌนคยกันมีการซืๅอซๅ าบอยครัๅงการลงทุนเม
มากท า฿หຌสินคຌาทันสมัย ปรับปรุงเดຌบอยครัๅง 
ออกสินคຌารุน฿หมอยูสมอ ยอมถูก฿จลูกคຌา
ละผูຌประกอบการจะเดຌรับผลก าเรป็นของ
ตนองทัๅงหมด ท า฿หຌมานะตัๅง฿จท างานดຌวย
ความทุมทอา฿จ฿สลูกคຌาอยางตใมที ไมีการ
ติดตอสืไอสารสัๅนขຌา฿จงายการถายทอดค าสัไง
จากผูຌประกอบการมายังพนักงานท าเดຌรวดรใว 
กຌเขเดຌงายละชัดจน ฉับเว (สมคิด บางมุ 
2555) 

ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ (255 )็ ท าการศึกษา 
ปัจจัยทีไส งผลตอความส ารใจข อ ง ก ลุ  ม
อาชีพ :  กรณีศึกษากลุ มอาชีพผลิตภัณฑ์ 
จากผຌา฿นขตจังหวัดพชรบูรณ์ซึไงการวิจัยครัๅงนีๅ  
มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลส ารใจ
ละพืไอศึกษาปัญหาละความตຌองการของ
กลุมอาชีพผลิตภัณฑ์จากผຌา฿นขตจังหวัด
พชรบูรณ์  ซึไ งประชากรทีไ ฿ชຌ ฿นการศึกษาคือ 
ผูຌประกอบการ OTOP จังหวัดพชรบูรณ์ทีไลงทะบียน
ป็นผูຌผลิตผูຌประกอบการOTOP ฿นปี 2555 ประภท
ผຌาละครืไองตงกาย จ านวน 52 ราย กใบขຌอมูล
รวบรวมบบการ฿ชຌบบสอบถาม วิคราะห์
ขຌอมูลดยการ฿ชຌสถิติคารຌอยละ คาฉลีไยละ
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สวนบีไยงบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 
ปัจจัยทีไมีผลตอการส ารใจกลุมอาชีพผลิตภัณฑ์
จากผຌา฿นขตจังหวัดพชรบูรณ์ สามารถบงเดຌ
ป็น 2 ปัจจัย เดຌกปัจจัยภาย฿นประกอบดຌวย 
สินคຌาของกลุมมีคุณภาพละสวยงามตรงตอ
ความตຌองการของลูกคຌา สมาชิกมีความรูຌทักษะ
ละความสามารถดຌานการผลิต กลุมมีการ
พัฒนาดຌานตางโอยางสมไ าสมอ กลุมมีความ
พรຌอมดຌานครืไองมือครืไองจักรส าหรับการผลิต 
กลุมมีการตงตัๅง ประธานทีไมีความรูຌความสามารถ
ทีไ หมาะสม ผูຌน ากลุมสามารถสรຌางความ
สามัคคี฿หຌกิดขึๅน฿นกลุม กลุมมีการจัดหา
งินทุนทัๅงภาย฿นละภายนอก กลุมมีการผลิต
ทีไมีคุณภาพละมาตรฐาน ละปัจจัยภายนอก
ประกอบเปดຌวย หนวยงานภาครัฐมีการสนับสนุน
รืไองงบประมาณกกลุมอาชีพ หนวยงาน
ภาครัฐมีการสนับสนุนชองทางดຌานการจัด
จ าหนายละมีการสนับสนุนรืไองวัสดุอุปกรณ์
ครืไองจักรหรือปัจจัยการผลิตตอกลุมอาชีพ
ละจังหวัดมีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด านินงานทีไ฿หຌความส าคัญละสนับสนุนงาน
ของกลุมอาชีพ 

ชุติมา หวังบใญหมัดละ ธนัชชา บินดุหลใม 
(255็) เดຌศึกษา ปัจจัยหงความส ารใจของ
การประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม (SMEs)฿นอ าภอหาด฿หญ จังหวัดสงขลา 
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา 1) ความส า รใจ
ของการประกอบการธุรกิจ SMEs ซึไงบง 
ออกป็น ใ ดຌาน เดຌก ดຌานความมัไนคง ดຌาน
การยอมรับนับถือ ละดຌานการมีชืไอสียง  
2) ปัจจัยธุรกิจ ทัๅงปัจจัยภาย฿นละปัจจัย
ภายนอกของธุรกิจ เดຌก ระบบบุคลากร ระบบ
การงิน ระบบการตลาด ระบบการบริหาร
จัดการระบบลูกคຌาระบบการขงขัน ระบบศรษฐกิจ 
ระบบการมืองละกฎหมาย ละระบบ

ทคนลยีทีไมีความส าคัญตอปัจจัยภายนอก
ของธุรกิจ SMEs ทีไมีอิทธิพลตอความส ารใจ
ของการประกอบการธุรกิจทีไจดทะบียนกับ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการคຌาจังหวัดสงขลา 
ประจ าปี พ.ศ.2550 จ านวน 1ุ0ใ0 กิจการ 
ดยท าการสุมตัวอยางอยางงาย จ านวน 2่0 
กิจการ การวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยสถิติพรรณนา 
(Descriptive statistics) ละการถดถอยพหุคูณ
บบมีขัๅนตอนผ ล การศึกษาพบวา ปัจจัย
ภาย฿นภาพรวมมีความส าคัญอยู ฿นระดับ
มาก ( X =3.81) พบวาบุคลากรมีความส าคัญ
มากทีไ สุ ด ดຌ านปั จจั ยภายนอกภาพรวมมี
ความส าคัญอยู฿นระดับมาก ( X =3.89) พบวา
ระบบทคนลยีมีความส าคัญทีไสุดความส ารใจ
ของการประกอบการธุรกิจ SMEs ดຌานการ
ยอมรับนับถืออยู฿นระดับมากทีไสุด ( X = 397) 
รองลงมาคือ ความมัไนคงของกิจการ ละการมี
ชืไอสียง ระบบการตลาด ระบบลูกคຌา ระบบ
ทคนลยี ระบบการงิน ละระบบบุคลากร 
สามารถพยากรณ์ความส ารใจของการประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ดຌานความมัไนคง ดຌานการยอมรับ
นับถือ ละดຌานมีชืไอสียงเดຌอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ .001 

สรุปเดຌจากการทบทวน นวคิด ทฤษฎี
ละวรรณกรรมทีไกีไยวขຌองธุรกิจ SMEs จะประสบ
ผลส ารใจเดຌผูຌประกอบการจ าป็นตຌองมีคุณสมบัติ
ทัๅงดຌานทีไป็นศิลป์ละดຌานความรูຌทีไป็นศาสตร์ 
ชนตຌองมีรงผลักดัน มีรงจูง฿จ฿นการท างาน
ป็นบุคคลทีไมีความกระตือรือรຌนละรับผิดชอบ
งาน มีสติปัญญาดี มีความคิดริริไมสรຌางสรรค์ 
มีนวคิด฿นการปรับปรุงปลีไยนปลงธุรกิจ฿หຌ
ตรงตอความตຌองการของผูຌบริภค มีขຌอมูลทีไ
ทันสมัยสอดคลຌองกับสภาวะปัจจุบันละมี
ความสามารถ฿นการคิดวิ คราะห์อยางมี
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หตุผล อีกทัๅงมีมนุษย์สัมพันธ์ทีไดี  รูຌจักอา฿จ
ขามา฿ส฿จรา จึงจะรักษาลูกคຌา พนักงานผูຌ
จ าหนาย สินคຌา  จຌ าหนีๅ ละชุมชน ละ
ผูຌประกอบการตຌองมีความสามารถ฿นรืไองของ
การติดตอสืไอสารทีไ ดี  ซึไ งจะสงผล฿หຌการ
ประสานงานกิดประสิทธิภาพ ถูกตຌองมนย า 
รวมเปถึงมีความรูຌวิธีการ ทคนิค ความรูຌทาง
ธุรกิจทีไราจะท า รียกวามีความรูຌ฿นศาสตร์
นัๅนโ ทีไราจะท าป็นอยางดี ลึกซึๅงหรือพิสูจน์ 
ทดลอง฿นการปฏิบัติจริง พืไอ฿หຌมีความรูຌ 
ความขຌา฿จดຌานทคนิคตางโ ซึไงป็นปัจจัย
ส าคัญ฿นการป็นผูຌประกอบการธุรกิจ SMEs  
 
ผู้ประกอบการธ รก จิSMEs 

ธุรกิจ SMEs คือธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดลใก ป็นค ายอมาจากภาษาอังกฤษคือ 
Small and Medium Enterprise : SMEs 
สวนค าทีไ฿ชຌกันอยางป็นทางการของภาษาเทย
คือ วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหรือ
รียกอีกอยางวาธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมลักษณะของกิจการจะป็นประภทกิจการ
ทีไผลิตสินคຌา การ฿หຌบริการ กิจการคຌาส ง 
กิจการคຌาปลีก มืไอพิจารณาวากิจการ฿ดป็น
กิจการขนาดกลางละขนาดลใกจะพิจารณา
ตามจ านวนการจຌางงาน จ านวนสินทรัพย์ถาวร 
ละจ านวนทุนจดทะบียน 

ธ รก จด้านการผล ติ(Production) ป็น
กระบวนการน าปัจจัยน าขຌา อันเดຌก วัตถุดิบ 
ครืไองมือ อุปกรณ์ รงงาน ทีไดิน หรืออืไนโ ขຌามา
สูกระบวนการปลงสภาพพืไอ฿หຌกิดป็น
ผลผลิตหรือสินคຌา อันมีลักษณะทีไป็นตัวตนจับ
ตຌองเดຌ นับเดຌมองหในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เดຌ
ชัดจนอาทิชน ธุรกิจการกษตร ธุรกิจจ าหนาย
วัตถุดิบ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับหมา
กอสรຌาง ธุรกิจผลิตสินคຌาส ารใจรูป ธุรกิจคຌาสง 

คຌาปลีก ป็นตຌน฿นกิจการผลิตสินคຌานัๅน การจຌาง
คนงานเมกิน 200 คน สินทรัพย์ถาวรเมกิน 
200 ลຌานบาท ละทุนจดทะบียนเมกิน 100 
ลຌานบาทจัด฿หຌป็นธุรกิจขนาดกลาง สวนกิจการ
ทีไผลิตสินคຌามีการจຌางจ านวนคนงานเมกิน 50 
คน สินทรัพย์ถาวรเมกิน 50 ลຌานบาท ทุนจด
ทะบียนเมกิน 25 ลຌานบาท จัดป็นธุรกิจ
ขนาดลใก  

ธ รก จด้ านกา รบร ก าร ิ ( Services) 
หมายถึงการด านินธุรกิจกีไยวกับการบริการ 
ชน จุดช าระคาบริการ(Counter Service)      
รับช าระคานๅ า คาเฟ คาทรศัพท์ละคาบริการ
อืไนโ รຌานท าผม สถาบันสริมความงามธุรกิจ
นวดละสปา รับท าพรบ.การประกันภัยงาน
ทะบียนรถ รับจัดเฟนนซ์ การขนสงสินคຌา 
ป็นตຌน ธุรกิจบริการ ป็นธุรกิจทีไเมมีตัวตนจับ
ตຌองเมเดຌเมมีสินคຌาคงคลัง คุณภาพของบริการ
จึงออกมา฿นรูปของความพึงพอ฿จสูงสุดของ
ลูกคຌา ธุรกิจดຌานการ฿หຌบริการนัๅนการจຌางคนงาน
เมกิน 200 คน สินทรัพย์ถาวรเมกิน 200 ลຌานบาท 
ละทุนจดทะบียนเมกิน 200 ลຌานบาทป็น
ธุรกิจขนาดกลางตหากกิจการประภทบริการทีไ
มีจ านวนการจຌางคนงานเมกิน50 คน สินทรัพย์
ถาวรเมกิน 50 ลຌานบาท ทุนจดทะบียนเม
กิน 25 ลຌานบาท จัดป็นธุรกิจขนาดลใก 

ธ รก จด้านค้าสงค้าปลีก คือชองทาง฿น
การขຌาถึงกลุมลูกคຌาป้าหมายพืไอน าสงสินคຌา
หรือบริการ฿หຌกับผูຌบริภคคนสุดทຌายหรือผูຌทีไ
ซืๅอพืไอท าการผลิตพืไอขายตอลักษณะของ
ชองทาง฿นการจัดจ าหนาย อาทิชน คຌาขายตาม
รຌานคຌาทัไวโ เป คຌาปลีก คຌาสงตามหຌางสรรพสินคຌา
ตางโ ละรຌานสะดวกซืๅออืไนโ ป็นตຌน กิจการ
คຌาสง การจຌางคนงาน 
เมกิน 50 คน สินทรัพย์ถาวรเมกิน 100 ลຌานบาท 
ละทุนจดทะบียนเม กิน 50 ลຌานบาท  
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ป็นธุรกิจขนาดกลางละกิจการคຌาสงทีไมีการ
จຌางคนงานเมกิน 25 คน สินทรัพย์ถาวร 
เมกิน 50 ลຌานบาท ทุนจดทะบียนเมกิน  
25 ลຌานบาท จัดป็นธุรกิจขนาดลใกสวน
กิจการคຌาปลีก การจຌางคนงานเมกิน ใ0 คน 
สินทรัพย์ถาวรเมกิน ๆ0 ลຌานบาท ละทุนจด
ทะบียนเมกิน ใ0 ลຌานบาท จัดป็นธุรกิจ
ขนาดกลาง สวนกิจการคຌาปลีกการจຌางจ านวน
คนงานเมกิน 15 คน สินทรัพย์ถาวรเมกิน 
ใ0 ลຌานบาท ทุนจดทะบียนเมกิน 10 ลຌานบาท 
จัดป็นธุรกิจขนาดลใก  

ธุรกิจ SMEs ถือป็นกลเกหลัก฿น
การสริมสรຌางความกຌาวหนຌาทางศรษฐกิจของ
ประทศเทยดยสรຌางรายเดຌละจຌางงานอีกทัๅง
ป็นครืไองมือ฿นการกຌเขปัญหาความยากจน
รวมเปถึงการสรຌางมูลคาการสงออกดยรวม
ของประทศซึไงการกระจายตัวของ SMEs 
ส ง ผล ฿หຌ  กิ ดการกระจายกิ จกร รมทาง
ศรษฐกิจเปสูภูมิภาค อันจะกอ฿หຌกิดการ
พัฒนาทางศรษฐกิจทัๅง฿นสวนภูมิภาคละ
สวนประทศ฿หຌ ติบต ฿นปี 255ๆ พบวา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม : SMEs  
มีจ านวนทัๅงสิๅน 2ุ็ๆใุ้้็ ราย มีอัตราการ
ขยายตัวรຌอยละ 1.22 มืไอทียบกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม฿นปีทีไผานมาคิดป็น
สัดสวนรຌอยละ ้็.1ๆ ของจ านวนวิสาหกิจทัๅง
ประทศดยป็นจ านวนวิสาหกิจขนาดลใก 
(SE) มากทีไสุด จ านวนทัๅงสิๅน 2ุ็50ุ็50 ราย 
คิดป็นสัดสวนรຌอยละ ้ๆ.็0 ของวิสาหกิจทัๅง
ประทศหรือคิดป็นวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมทัๅ งประทศดยมีลักษณะการ
กระจายตัวอยู฿นกลุม ภาคการขายสง ขายปลีก 
การซอมซมยานยนต์มากทีไ สุ ดจ านวน 
1ุ1ุ้่0ๆ2 ราย คิดป็นสัดสวนรຌอยละ ้้.ใ0 
ของวิสาหกิจรวมทัๅงประทศ รองลงมาอยู 

฿นภาคการบริการ จ านวน 1ุ0็5ุ5ไๆ ราย 
คิดป็นสัดสวนรຌอยละ ้่.่้  ละอยู ฿น 
ภาคการผลิตจ านวน ไ็็ุ1ไ2 ราย คิดป็น
สัดส วนรຌ อยละ ่ๆ .็5 ของวิสาหกิจทัๅ ง
ประทศ (ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมุ 255็) 

SMEs จัดป็นธุรกิจทีไ฿ชຌงินลงทุนเม
สูงมากนัก ครงสรຌางการผลิตจึงนຌนการ฿ชຌ
รงงานป็นส าคัญสงผล฿หຌประชาชนมีงานท า
มากขึๅน ดยดูเดຌจากการจຌางงาน฿นวิสาหกิจ
ของเทย฿นปี 255็ มีการจຌางงาน฿นทุกกิจการ
ทุกขนาดรวมทัๅงสิๅน 1ใุ0็ุ่1ไ็ คน ดยป็นการ
จຌางงาน฿นวิสาหกิจขนาด฿หญ (LE) 2ุ5็5ุ้ไ้ คน 
ละป็นการจຌางงาน฿นวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม (SMEs) จ านวน 10ุ501ุ1ๆๆ 
คน หรือคิดป็นสัดสวนรຌอยละ ่0.ใ0 ของการ
จຌางงานรวมทัๅงหมด ดยทีไวิสาหกิจขนาดลใก
(SE) จะมีสัดสวนตอการจຌางงานรวมสูงทีไสุดถึง
รຌอยละ ็2.่ใ ละยังมีสัดสวนตอ SMEs สูง
ทีไสุดถึงรຌอยละ ้0.็1 ดยทีไการจຌางงานของ 
SMEs มีลักษณะการกระจายตัวอยู฿นกลุมภาค
การบริการมากทีไสุดจ านวน ไุ็01ุ1ไไ คน 
คิดป็นสัดสวนรຌอยละ ่0.5ใ ของการจຌางงาน
ภาคบริการทัๅงประทศขยายตัวพิไมขึๅนรຌอย
ละ ไ .01มืไอทียบกับการจຌางงาน฿นภาค
บริการของ SMEs ฿นปีทีไผานมา (ส านักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมุ 255่)  

฿นสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ปี  พ .ศ .2558 มี จ านวนการจดทะบียนการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางละขนาดลใก
จ านวนทัๅงหมด 458 ราย บงป็นการจดทะบียน
฿นรูปบบบริษัทจ ากัดจ านวน 198 ราย ละ
รูปบบหຌางหุຌนสวนจ ากัดจ านวน 260 ราย 
ละกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา กระทรวงพาณิชย์ 
เดຌปຂดผยขຌอมูลวานอกจากการปຂดตัว฿หม
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ของธุรกิจลຌวนัๅนยังมีกิจการธุรกิจ SMEs  
ปຂดตัวลงทัๅงหมด 147 ราย ยกป็นบริษัท
จ ากัด จ านวน 41 ราย หຌางหุຌนสวนจ ากัด 105 ราย 
ละหຌางหุຌนสวนสามัญนิติบุคคลจ านวน 1 ราย 
ละ ณ ปัจจ ุบ ันมีธ ุรกิจขนาดกลางละ 
ขนาดลใก คงอยูรวมจ านวน 3ุ834 ราย 
บงป็นจัดตัๅง฿นรูปบบบริษัทจ ากัดจ านวน 
1ุ399 ราย รูปบบหຌางหุຌนสวนจ ากัดจ านวน 
2ุ426 ราย ละหຌางหุຌนสวนสามัญนิติบุคคล 
จ านวน 9 ราย จากการปຂดตัวลงละการปຂดตัว
฿หมละการคงอยูของธุรกิจ SMEs สดง฿หຌ
หในวาการท าธุรกิจเมวาจะขนาดกลางหรือ
ขนาดลใก ธุรกิจยอมมีทัๅงผูຌประสบความส ารใจ 
มีผูຌทีไอยูรอดละมีทัๅงผูຌทีไท าลຌวกิดปัญหาทีไ
ตຌองคิดวามันกิดปัญหาอะเรขึๅนอยางเรละ
ตຌองกຌเขปัญหา฿นธุรกิจอยางเรพืไอ฿หຌธุรกิจ
นัๅนอยู เดຌ  อีกทัๅงการท าธุรกิจจึงควรศึกษา
รียนรูຌรืไองลารืไองราวปัจจัยหงความส ารใจ
จากผูຌประกอบการรายอืไนดຌวยพืไอน ามาป็น
นวทาง฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจมากขึๅน  
 
กรณีศึกษาการประกอบธ รก จิSMEs  

฿นการลงพืๅนทีไสัมภาษณ์ผูຌประกอบการ
ธุ รกิจ  SMEs ฿นจั งหวัดนครศรีธรรมราชทีไ
ป็นกิจการประภทคຌาปลีก คຌาสง การผลิต
ละการบริการดย฿ชຌวิธีการสุมสัมภาษณ์ละ
การสัมภาษณ์นีๅเดຌขออนุญาตผูຌมีรายชืไอลຌววา
ยินยอม฿หຌปຂดผยชืไอเดຌ นืไองจากขຌอมูลทีไเดຌ
นัๅนจะป็นประยชน์ตอผูຌประกอบการอัน
สามารถน าเปป็นนวทางหรือปรับประยุกต์฿ชຌ
฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจเดຌ
มากขึๅน ชน 

คุณนรภัทร สารภาพ จຌาของกิจการรຌาน
พชรน าชัยคຌาขຌาว ตัๅงอยูทีไ ต.นารียง อ.พรหมคีรี 
จ.นครศรีธรรมราช ฿หຌขຌอมูลวารຌานของตน

ปຂดมาลຌวกวา 2 ปี ทุนทีไ฿ชຌ฿นการปຂดกิจการ
ริไมตຌนทีไ 2ุ000ุ000 บาท มีลูกนຌอง ทัๅงหมด 7 คน 
ท าลทีไตัๅงอยูหางเกลกับหลงชุมชน ตท าลทีไ
ปຂดกิจการนาจะหมาะกับการปຂดรຌานขຌาว฿น
อีก 5 ปีขຌางหนຌา ตทีไขาปຂดพราะขารูຌถึง
จุดมุงหมายทีไชัดจนวาขาจะตຌองมีนวทาง฿น
การท าธุรกิจอยางเร ขากลาววาการป็นผูຌ
ประกอบกิจการตຌองมีวิสัยทัศน์ทีไดี กลຌาคิด 
กลຌาลงมือ ละทีไขาท าธุรกิจคຌาปลีกคຌาสงขຌาว
พราะขาวิคราะห์ลຌววาขຌาวป็นปัจจัยส าคัญ
฿นชีวิตของทุกคน ตสภาพการขงขัน฿น
ปัจจุบันมีความรุนรงมาก จ าป็นตຌองมีพันธมิตร
ทางการคຌา ตຌองมีงินทุนพียงพอ ละหากมี
งินทุนเมพียงพอตอการประกอบธุรกิจหรือ 
ขຌาวมีปริมาณนຌอย ขຌาวลงมอดอาจลຌมหลวเดຌ
งาย นืไองจากคูขงขันรายกาป็นหมือนเมຌ
ซุงมีงินทุนมากกวา ท า฿หຌคูขงขันราย฿หมโ 
ขຌามา฿นอุตสาหกรรมเดຌยาก คลຌายกับรຌาน
สะดวกซืๅออยาง ซวน อิลฟวน หากมีทุก
มุมมือง รຌานคຌาลใกโ กใจะหายเป ตรຌานของ
ขาชคดี สัไงของมาจากหลงผลิตดยตรง
เมเดຌผานพอคຌาคนกลาง ขาจึงก าหนดราคา
ขายทีไทากับคูขงขันเดຌ ละทีไส าคัญมากโ  
การป็นผูຌคຌาตຌองมีมนุษยสัมพันธ์ทีไดี เมวา
ลูกคຌาจะซืๅอนຌอยหรือมาก จะซืๅอขຌาวสารสัก  
3 กิลกรัมหรือ 5 กิลกรัม หรือ 10 กระสอบ 
ราตຌอง฿หຌความส าคัญกับลูกคຌาทาทียมกัน 
ตຌองนะน า สอบถามถึงความพึงพอ฿จของ
ผลิตภัณฑ์  จัดผลิตภัณฑ์ ฿หຌตรงตอความ
ตຌองการของลูกคຌาป้าหมาย ชนคนงานกอสรຌาง
บางคนชอบกินขຌาวขใงโพืไอจะเดຌอิไมทຌอง   
ป็นตຌน ละจ าป็นตຌองมีผลิตภัณฑ์฿หຌหลากหลาย
พืไอตอบสนองเดຌทุกกลุมป้าหมาย ละมืไอ
สินคຌาดีมีคุณภาพ คุณภาพของสินคຌาจะอยูเดຌ
฿นตัวของมันอง ละหากผูຌประกอบการมีมนุษย์
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สัมพันธ์ทีไดีกับลูกคຌาดຌวยลຌวเมวาท าลจะ
ตัๅงอยูหางชุมชนคเหนลูกคຌาจะท าการฆษณา
ปากตอปาก ซึไงจะสามารถพิไมลูกคຌาขึๅนเดຌดย
อัตนมัติ ตຌองมีการจัดท าระบบบัญชี฿หຌชัดจน 
อาทิชน บัญชีสตใอกสินคຌา ท าบัญชีรายรับ 
รายจ าย บัญชีรับสินคຌา ขຌ า ส งสินคຌาออก
นืไองจากวันขຌางหนຌาตຌองการขอสินชืไอจาก
ธนาคารพืไอขยายกิจการจะเดຌมีหลักฐาน฿น
การยืไนขอสินชืไอ ขากลาวอีกวาการปຂดรຌาน
฿หมโ ของทางรຌานเดຌรายเดຌวันละ 270 – 1ุ000 
บาทตอวัน ละพัฒนาขึๅนมาตามล าดับ ตการท า
ธุรกิจนอกจากมีงินทุนลຌว ตຌองมีทุนอีกอยาง
คือความคิดละทีไส าคัญเมยิไงหยอนเปกวา
งินทุนคือทุนความอดทน ขาจึงฝ่าฟันมา
จนถึง ณ ปัจจุบันรายเดຌวันละ 100ุ000 ตอวัน 
ฉลีไยตอดือนขามีรายเดຌ 3ุ000ุ000 ก าเรทีไ
เดຌจากการคຌาปลีก 5-15 % ฿นสวนคຌาสงทาง
รຌานจะคิดผลก าเรพียง 5% พราะนืไองจาก
การขายราคาสงทีไเมมุงหวังผลก าเรมากเปท า฿หຌ
คูคຌาทีไรับสินคຌาเปสามารถท าราคาขายเดຌ
ทากับหนຌารຌานของตนซึไงชวยสงผล฿หຌคูคຌามา
รับสินคຌาทีไรຌานของตนป็นประจ า ศรษฐกิจ฿น
ปัจจุบันสงผลกระทบตอการท าธุรกิจกใจริงต
ขาท ามีการตลาดทีไดี ขา฿หຌความส าคัญกับ
การท าการตลาดดยมีผลิตภัณฑ์ทีไดีละมี
คุณภาพ ราคาขายป็นธรรม พิไมชองทางการจัด
จ าหนายดยขยายฐานลูกคຌาป้าหมาย ละมี
การ ฆษณาปากต อปากดย เมตຌ อง สี ย
คา฿ชຌจายตอยางเร ละประการสุดทຌายทีไขา
ยึดหลักเวຌ฿นการประกอบธุรกิจนัไนคือความ
ซืไอสัตย์ตอลูกคຌาละตอคูคຌาของขาละ ณ 
ปัจจุบันสงผล฿หຌขามีลูกคຌามากขึๅนละเดຌรับ
ครดิตจากคูคຌา 

คุณปຂยาภรณ ์ มานะจิตรต์ หุຌนสวนผูຌจัดการ
ของหຌางหุຌนสวนจ ากัดมานะพาณิชย์  ตัๅงอยู

ลขทีไ 1204/50-51 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.มือง    
จ.นครศรีธรรมราช ฿หຌขຌอมูลวาลักษณะธุรกิจ
ของตนป็นธุรกิจขนาดกลางรับหมาสรຌาง
ขืไอนละสรຌางสะพานกับหนวยงานของกรม
จຌา มาตัๅงตปี 2525-จนถึงปัจจุบันรวมลຌว 
34 ปี ขาริไมธุรกิจดຌวยธุรกิจขนาดลใกกอน
ดຌวยทุนจดทะบียนพียง 5 ลຌาน ละขาพิไม
ทุนรืไอยโมาจน฿นปัจจุบันธุรกิจของขา
ประสบความส ารใจละพิไมทุนจดทะบียน
ป็นจ านวน 30 ลຌานบาทละมีสินทรัพย์ถาวร
รวมป็นจ านวน 20 ลຌานบาท จ านวนลูกนຌอง 
10 คน จากการจดทะบียนคຌากับภาครัฐนัๅนเดຌ
บงจ านวนระดับชัๅนของผูຌรับหมาออกป็น  5 
ระดับชัๅนดຌวยกัน ระดับชัๅนพิศษ ตຌองมีทุนจด
ทะบียน 100 ลຌานบาท ระดับชัๅนทีไ 1 ตຌองมี
ทุนจดทะบียน 50 ลຌานบาท ระดับชัๅนทีไ 2 มี
ทุนจดทะบียน 30 ลຌานบาท ระดับชัๅนทีไ 3 
ทุน฿นการจดทะบียน 5 ลຌานบาท ละล าดับ
สุดทຌายบุคคลทัไวเปทีไจดทะบียนคຌาขายกับ
ภาครัฐก าเรของกิจการทีไเดຌ฿นตละปีดยประมาณ 
1.5 ลຌานบาทตอปี ตการจะท าธุรกิจดังกลาว
จ าป็นจะตຌองมีทุนจดทะบียนตามทีไภาครัฐ
ก าหนด ตຌองมีหุຌนสวนตามกณฑ์ มีจ านวนงิน
คๅ าประกัน 30 ลຌานบาท กับธนาคารพืไอ฿หຌ
ธนาคารรับรองครดิตละป็นงานประภท
ดียวทีไส าคัญตຌองป็นผูຌมีประสบการณ์฿นการ
ท างานกับกรมจຌาทาอยางนຌอยป็นวลา 5 ปี      
ขากลาวอีกวาการท าธุรกิจนัๅนจ าป็นจะตຌอง
มีความรูຌ ความสามารถ มีทักษะชีไยวชาญงาน
ป็นอยางดีตຌองมีการวางผน฿นการท างานวา
฿ครท าอะเร ทีไเหน อยางเรละตຌองจัดสรร
วลา มีงินทุนพียงพอ฿นการประกอบกิจการ
ละจ าป็นจะตຌองพึไงครดิตจากธนาคาร       
มีครืไองมือครืไองจักรทีไพรຌอมจะปฏิบัติงาน
ละตຌองมีทีมงานทีไมีคุณภาพ ผูຌน าตຌองมี
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วิสัยทัศน์ทีไดีละจ าตຌองจัดท าระบบบัญชีเวຌ
ควบคุมรายการรายรับ รายจายของกิจการ 
ขากลาวอีกวาอยางเรกใตาม ขายังมีจุดดຌอย
ดຌานลูกนຌองนัๅนยังขาดประสิทธิภาพ฿นการ
ท างานอาจมาจากอกภาพ฿นการบริหาร
จัดการละการตัดสิน฿จ฿นดຌานตางโตຌองมา
จากหุຌนสวนผูຌจัดการพียงคนดียวจึงสงผล฿หຌ
งานออกมาลาชຌา ละขากลาววาคูขงของ
ขา฿นภูมิภาคมีนຌอยราย ต฿นละรายนัๅนมี
ศักยภาพพราะคูขงมีจ านวนงินลงทุน
มากกวาละการท าธุรกิจกับภาครัฐ ยังมีคูขง
ทัไวประทศนืไองจากทคนลยีสงผล฿หຌภาครัฐ
ท าการจัดท าระบบยืไนคຌาทางอินตอร์นใตเดຌ 
ละทຌายสุดขา฿หຌงคิด฿นการประกอบธุรกิจ
เมวาธุรกิจจะขนาดเหนผูຌประกอบการจะตຌอง
มีความอดทน ประหยัด ซืไอสัตย์ ละรูຌจัก
บุญคุณของคนทีไ฿หຌการสนับสนุนละชวยหลือ 

คุณกฤษณะ ทองกຌว ผูຌจัดการทัไวเป
ของบริษัท ปຂດนทอง จ ากัด ตัๅงอยูทีไ  ต.ปากพูน     
อ.มือง จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะของธุรกิจ
ป็นธุรกิจหมูบຌานจัดสรรสรຌางบຌานขาย รูปบบ
บຌานทีไขายมี 2 รูปบบ ป็นอาคารพาณิชย์ละ
บຌานดีไยว 2 ชัๅน ราคา 3.7 ละ 3.5 ลูกคຌาป้าหมาย
ตຌองมีรายเดຌฉลีไยอยางนຌอย 20ุ000ตอดือน 
จ านวนงินลงทุน 30 ลຌานบาท สินทรัพย์ถาวร
รวม 34 ลຌานบาทละมีพนักงานทัๅงหมด 5 คน 
ดຌานระบบบัญชี พนักงานทัไวเป มบຌาน รปภ. 
ละผูຌจัดการทัไวเป ทีไมีพนักงานจ านวนเมมาก
นักนืไองจากป็นการจຌางบุคคลภายนอกผลิต 
จຌางออกบบดยระบุความตຌองการอยาง
ชัดจน จຌางวิศวกรควบคุมงานก า เ รที ไเ ดຌ
ประมาณ 40% ของราคาทีไขาย ประกอบ
กิจการมาลຌวกวา5 ปีละมีผูຌ฿หຌค าปรึกษาทีไมี
ความรูຌ ความสามารถ มีทักษะ฿นการท าธุรกิจ
กอสรຌางบຌานขายป็นอยางดี สวนท าลทีไลือก

฿นการกอสรຌางนัๅนป็นท าลทีไติดกับหลงทีไ
คมนาคมสะดวกละมีสภาพวดลຌอมทีไดี จาก
การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌซืๅอบຌานหรือ
อาคารพาณิชย์ทีไสรຌางขายนัๅนพบวา มากกวา 
80% พึงพอ฿จดຌานราคา ดຌานการคมนาคม
ละดຌานสภาวะวดลຌอม฿นการซืๅอบຌานมี
บรรยากาศดี ระบบเฟฟ้าละประปาหมูบຌาน
สะดวก มีรปภ.กลຌองวงจรปຂด฿นหมูบຌาน ละ
สนามหญຌาสวนสาธารณะประจ าหมูบຌาน ต
การลือก฿ชຌวัสดุ อุปกรณ์฿นการกอสรຌางละ
ตกตงบຌานมีคุณภาพสูงจึงสงผล฿หຌ ราคาบຌาน
ทีไขาขายมีราคาทีไพงกวาคูขงละรอบ฿น
การขายเดຌ฿นภาวะศรษฐกิจทีไซบซานัๅนสงผล
฿หຌบຌานออกตัวชຌากวาปกติ รายเดຌจึงลดลงหลือ
เมกิน 20% คนทีไท างาน฿นบริษัทนัๅนยังขาด
ความรูຌความขຌา฿จ฿นการท างานสงผล฿หຌ
บางครัๅงงานพบกับปัญหา ตมีพืๅนฐาน฿นการ
สนับสนุนการลงทุน฿นขຌอมูลตางโ จากญาติพีไ
นຌองทีไมีประสบการณ์฿นการท าธุรกิจนีๅ ละมี
งินลงทุนตบางครัๅงตຌองกูຌยืมจากธนาคารซึไง
ป็นจ านวนนຌอย 

คุณณัฐพงษ์ ทักษิณ จຌาของกิจการรง
อิฐพชรทักษิณ ตัๅงอยูทีไ ต. ชะอวด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช การลงทุน฿ชຌงินลงทุนครัๅง
รกจ านวน 2 ลຌานบาทอละขยายกิจการมา
รืไอยโ จนปัจจุบันจ านวนงินลงทุน 10 ลຌานบาท 
มีสินทรัพย์ถาวร 8 ลຌาน มีพนักงานจ านวน 20 คน 
ลักษณะธุรกิจป็นการผลิตอิฐดงมี 2 ลักษณะคือ 
อิฐทีไป็น 4 รู ราคาขายกຌอนละ 95 สตางค์ ละ
อิฐ 8 รู กຌอนละ 3 บาท ประกอบกิจการมามากกวา 
25 ปี ก าเรทีไเดຌ 10% จากราคาขาย การขาย
ป็นการขายสงตามรຌานทีไขายวัสดุกอสรຌางละ
ขายปลีกทีไหนຌารงอิฐป็นธุรกิจทีไชืไอมยงกับ
ธุรกิจกอสรຌางตางโขากลาวอีกวาธุรกิจกอสรຌาง
฿นปัจจุบันหดตัวจึงสงผลกระทบป็นลูกซ฿หຌ
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ธุรกิจของขามียอดขายทีไลดลงหลือพียง 3% 
ตทีไขายังรักษาสภาพเวຌ฿นปัจจุบันเดຌนืไองจาก
ธุรกิจป็นธุรกิจทีไบริหารจัดการกันดยคน฿น
ครอบครัวซึไงสงผล฿หຌเมมีปัญหา฿นรืไองคา
บริหารจัดการ฿นภาวะศรษฐกิจบบนีๅ ละ
นๅ ามันทีไ฿ชຌ฿นการขนสงสินคຌานัๅนสัไงมาจากคลัง
นๅ ามันดีซลท า฿หຌตຌนทุนลดลงลิตรละ 1 บาท 
สงผล฿หຌราคาวัสดุทีไ฿ชຌ฿นการผลิตลดลงดຌวย
ละยังสามารถขาย฿นราคาปกติละ จาก
สภาวะศรษฐกิจทีไหดตัวท า฿หຌคูขงทีไมีงิน
ลงทุนนຌอยกวาหรือขาดคลนหลงงินทุนปຂด
กิจการลง ละรงอิฐตัๅงอยู฿นหลงทีไมีทรัพยากร
หลัก฿นการประกอบอิฐ เดຌก ดินละเมຌนัๅนมี
คุณภาพดีละหมาะตดຌ วยระบบบบ
ครอบครัวจึงเมจัดท าระบบบัญชี ขากลาววา
ธุรกิจของขานัๅนมีตຌนทุนทีไสูงตก าเรนຌอย ฿น
สวนของการจຌางงานขาจຌางคน฿นพืๅนทีไมาป็น
คนงานจึงชวยลดตຌนทุน฿นการบริหารจัดการ
฿นรืไองทีไอยูอาศัยของคนงานละภาครัฐ
สนับสนุนละสงสริมอกาสการลงทุนดย฿หຌ
กูຌยืมงินมาประกอบธุรกิจ ละปัจจุบันธุรกิจ
อยู฿นชวงขาลง ธนาคารทีไขากูຌยืมมีการปรับ
ครงสรຌางหนีๅ จากการผอนช าระของขาดือน
ละ 100ุ000 บาท ปรับลดการผอนหลือดือนละ 
60ุ000 บาท ตการท าธุรกิจของขายังขาด
ความรูຌ ความขຌา฿จ ฿นการบริหารจัดการอีก
มากซึไงบางครัๅงสงผลกระทบอยางรุนรง฿น
การประกอบธุรกิจละจากการสัมภาษณ์    
คุณศิวกร ซลีๅ ป็นจຌาของกิจการรຌานคຌาปลีก
ชืไอวารຌานสายทิพย์ ฿นชุมชนมืองทศบาลวา ขา
ประกอบกิจการคຌาปลีกมาป็นระยะวลานาน
ถึง 20 ปี มีรายเดຌตอวันฉลีไยวัน 10ุ000 
บาท ต ณ ปัจจุบันการขຌามาคຌาขงกันอยาง
หຌางสรรพสินคຌา หรือคูขงอยางรຌานสะดวกซืๅอ
ตางโ ชน 7-11 ละรຌานคຌาปลีก฿นชุมชน

ตางโ ทีไพิไมจ านวนมากขึๅนสงผล฿หຌรຌานของ
ขามีรายเดຌลดลงหลือพียงวันละเมถึง 2ุ000 
บาท ขากลาววาสภาพการขงขัน฿นดຌาน
ลักษณะสินคຌาของคูขงมีจ านวน฿หຌ ลือก
มากกวามีสินคຌาหลากหลาย มีความ สะดวก 
หลายดຌานดຌวยกัน ชน มีจุดบริการดຌานช าระ
คาสินคຌาตางโ การปຂดตลอด 24 ชัไวมง หรือ
อากาศรຌอนลูกคຌาสวนมากจึงเปซืๅอสินคຌาตาม
หຌางสรรพสินคຌา สวนรຌานของขาอยูเดຌนืไองจาก
มีกลุมลูกคຌารายกาโทีไมีงิน฿นการจับจาย฿ชຌ
สอยนຌอย ชน คนงานกอสรຌาง ลูกจຌางรายวัน 
นืไองจากการซืๅอของทีไรຌานของขาสามารถซืๅอ
จ านวนนຌอยเดຌ ชน การซืๅอขຌาวสาร สามารถ
บงซืๅอเดຌตามก าลังซืๅอของลูกคຌา ชน ขຌาวครึไง
กิลกรัมหรือเขเกหนึไงฟอง ป็นตຌน ตสวน
หຌางสรรพสินคຌาหรือรຌานสะดวกซืๅอตຌองซืๅอตาม
จ านวนทีไขาก าหนดละ฿นสวนสินคຌาทีไสงผล
฿หຌรຌานของขาอยูเดຌ เดຌก หลຌา บุหรีไ บียร์
ละนๅ ามันทีไบงขายป็นขวด ขากลาววา
ธุรกิจทีไ ขาท าตอนนีๅ  จ าป็นตຌองอยูตอเป
นืไองจากป็นธุรกิจสงมารุนสูรุน฿นครอบครัวทีไ
คຌาขายกันมาป็นวลาหลายปี ขากลาววาเมรูຌ
จะท าอยางเรนืไองจากสภาวะศรษฐกิจ฿น
ปัจจุบันเมนาลงทุนจึงตຌองท าธุรกิจนีๅตอเปต
อยางเรกใตามขากลาววาหากสภาพการ
ขงขันทีไทวีความรุนรงขึๅนทุกวันนีๅเมลดลง 
อาจสงผล฿หຌขาตຌองปຂดกิจการลงจากการ
สัมภาษณ์ผูຌประกอบธุรกิจ฿นกรณีดังกลาว
พบวาควรมีศาสตร์ละศิลป์ พืไอน าเปป็น
นวทาง฿นการประกอบธุ รกิ จ฿หຌ ประสบ
ความส ารใจมากขึๅนดยรียงล าดับความส าคัญ
ดังนีๅ 

1. การลือกธ รก จ: การประกอบธุรกิจควร
ลือกผลิตสินคຌาหรือบริการ฿หຌตรงตอความ
ตຌองการหรือความจ าป็นของลูกคຌากลุมป้าหมาย
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ป็นหลักซึไงสามารถสนอละสนอง฿หຌตรงตอ
ความตຌองการของลูกคຌา อาทิชนการท าธุรกิจ
คຌาขຌาวสารทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌน การขายบຌาน
จัดสรร หรือขายวัสดุทีไป็นสวนประกอบ฿น
การสรຌางบຌาน ของอุปภคบริภคทีไตຌอง฿ชຌ฿น
ชีวิตประจ าวัน ป็นตຌน 

2.ิ การมีผนงาน: การประกอบธุรกิจตຌองรูຌ
วาราจะท า อะเร ทีไเหน ละอยางเรจึงจะ
ส ารใจ มีอุปกรณ์ ครืไองมือครืไองจักรพรຌอม
ละรูຌวิธีการท าอยางอยางสรຌางสรรค์ 

3.ิ การมีจ ดม งหมายที่ดี: หากตัดสิน฿จท า
ธุรกิจ฿ดโลงเปลຌวตຌองมีความมุงมัไน อดทนมี
จิต฿จทีไขຌมขใงมุงทีไจะท า฿หຌงานนัๅนส ารใจ 
ป้าหมายชัดจน 

ไ.ิ การลือกท าลที่ตั ง: ตຌองมีการพิจารณา
฿หຌรอบครอบกอนวาสถานทีไ฿ดหมาะสม฿น
การท าธุรกิจ มีหลงทรัพยากรหรือหลง
วัตถุดิบตางโอยู ฿กลຌกับหลงผลิตหรือเม     
การคมนาคมขนสงมีความสะดวกป็นตຌน฿น
การบริหารจัดการงาน฿หຌครอบคลุมคา฿ชຌจายทีไ
เมสูงกินเปซึไงจะสงผลดี฿หຌกับธุรกิจมีก าเรทีไ
สูงขึๅน 

5.ิ การมีว สัยทัศน์ที่กว้างเกล: การมอง
การณ์เกลนัๅนจ าป็นจะตຌองมองสิไงทีไคาดวาจะ
ป็นเปเดຌ สามารถลงมือท าเดຌ ปฏิบัติเดຌป็น
อยางดี ละกลຌาคิดกลຌาตัดสิน฿จอาทิชน กรณี
ของการคຌาขຌาวสาร จຌาของกิจการมองวารຌาน
ขຌาวควรจะตຌองปຂดรຌานอีก฿น 5 ปี ขຌางหนຌาตทีไ
ปຂดรຌานกอนพราะมีจุดมุงหมายทีไชัดจนมองวา
ขຌาวป็นปัจจัยหลัก฿นการด ารงชีวิต อยางเรกใ
สามารถขายเดຌ 

6.ิการสร้างพันธม ตรทางการค้า:ป็น
สิไงจ าป็นอยางยิไง฿นการท าธุรกิจนืไองจากจะ
ส งผล฿หຌ ธุ รกิ จประสบผลส า รใ จมากขึๅ น       
ดยการชวยหลือซึไงกันละกันสามารถขยาย

ฐานลูกคຌาเดຌพิไมขึๅนหรืออาจชวยลดตຌนทุน฿น
การท าธุรกิจเดຌดยการนะน าหรือบอกตอ
ลกปลีไยนซืๅอขาย฿นราคาทีไถูกกวาการเมป็น
พันธมิตร ป็นตຌน 

.็ิ การมีมน ษย์สัมพันธ์ที่ดี: ป็นสิไงส าคัญ
มากพราะป็นภาพลักษณ์ทีไสะทຌอน฿หຌลูกคຌา
ละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองหในถึงความจริง฿จ    
ท า฿หຌลูกคຌาอีกทัๅงพนักงานรูຌสึกดีกับองค์กร 
อยางกรณีของคุณนรภัทร สารภาพเมวาลูกคຌา
จะซืๅอขຌาวสารป็นจ านวนทาเหรกใตามขา
สอบถามลูกคຌาถึงความตຌองการ ดูลอา฿จ฿ส
ความพึงพอ฿จของลูกคຌาดยทาทียมกันสมอ 
ปัจจุบันจึงมีลุกคຌาป็นจ านวนมากดยเมตຌอง
สียคาฆษณาพราะลูกคຌาขຌามาซืๅอสินคຌา
ภาย฿นรຌานดยการบอกปากตอปาก ดังนัๅนการ
มีมนุษย์สัมพันธ์ทีไดีจึงสงผล฿หຌธุรกิจประสบ
ความส ารใจเดຌ 

.่ิ ค ณภาพของส นค้าหรือบร การ: คุณภาพ
ป็นหัว฿จส าคัญทีไสงผล฿หຌลูกคຌาพึงพอ฿จ฿น
การ฿ชຌสินคຌาหรือบริการละจากการสัมภาษณ์
ผูຌ ประกอบการทุกรຌ านกล าวหมือนกันว า
คุณภาพสินคຌาทีไดี สงผล฿หຌลูกคຌาซืๅอซๅ าละ
บอกตอพราะมีความพึงพอ฿จตรงตอการ฿ชຌ
งานหากกิจการผลิตสินคຌาหรือบริการทีไดีมี
คุณภาพนับป็นหลักชัยหงความส ารใจ 

.้ิการจัดการหลงการง น: ลือดหลอ
ลีๅยงรางกายฉัน฿ด งินหลอลีๅยงธุรกิจฉันนัๅน
การขาดงินทุน ปรียบสมือนการขาดลือดเป
หลอลีๅยงรางกาย ธุรกิจทีไหมุนวียนงินเมทัน 
ขาดสภาพคลอง฿นการช าระหนีๅอาจสงผล฿หຌ
ธุ รกิจ เมสามารถอยู รอดตอเปเดຌ  ดั งนัๅ น
ผูຌประกอบการ฿นธุรกิจ ควรมีความรูຌ ความ
ขຌา฿จของหลงงินทุนละปัจจุบันหนวยงาน
ภาครัฐบาลสนับสนุนละสงสริม฿หຌภาคอกชน
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ท าธุรกิจ ละผูຌประกอบการสามารถขຌาถึง
หลงงินทุนเดຌหลายชองทางมากขึๅน  

แเ.ิ มีการจัดท าระบบบัญชี:ผูຌประกอบการ
ควรมีกระบวนการกใบรวบรวมขຌอมูลอกสาร
ของรายรับ รายจาย มาท าการบันทึกลง฿นสมุด
ของตละวันพืไอชวย฿นการวางผนตัดสิน฿จ
ภาย฿นองค์กรละพืไอป็นหลักฐาน฿นการขอ
ยืไนกูຌสินชืไอจากธนาคารตางโ เดຌ ดังนัๅนการ
จัดท าบัญชีตຌองท าอยางป็นระบบ ชัดจน 
ผูຌบริหารควรมีความรูຌ  ความขຌา฿จ฿นการ
วิคราะห์ตีความตัวลขทางบัญชี 

แแ.ิ การก าหนดกล มลูกค้าป้าหมายชัดจน: 
ป็นนวทางส าคัญ฿นการสรຌางสินคຌาหรือ
บริการ฿หຌออกมาตรงตอความพึงพอ฿จของ
ลูกคຌา อาทิชน กรณีของคุณกฤษณะ ทองกຌว 
ผลิตบຌานจัดสรรขายราคาขายคอนขຌางสูง 
ดังนัๅนกลุมป้าหมายจึงตຌองป็นกลุมทีไมีรายเดຌ
สูง ชนกัน สวนการบงขายสินคຌาอุปภค
บริภค฿นชีวิตประจ าวันของรຌานคຌาปลีกของ
ช า กลุมป้าหมายคือ ลูกจຌางรายวัน คนงาน
กอสรຌางซึไงมีรายเดຌนຌอย ป็นตຌน 

แโ.ิการมีครด ตป็นที่นาช่ือถือ: การ
ท าธุรกิจนักธุรกิจจะมีงินลงทุนนอกจาก฿น
สวนของจຌาของกิจการลຌวอาจเมพียงพอตอ
การขยายกิจการพืไอสรຌางความติบต฿หຌกิดขึๅน
ตอธุรกิจ บางครัๅงผูຌประกอบการอาจตຌองมีการ
กูຌจากธนาคารหรือสถาบันการงิน ผูຌประกอบการ
ควรมีการจัดท าระบบบัญชี การดินบัญชีการงิน
฿หຌกิดความสะพัดพืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿หຌสถาบัน
การงินตางโ กินความนาชืไอถือละหากผาน
การอนุมัติกูຌลຌวการจายงินคืน฿หຌกับสถาบัน
การงินควรป็นเปตามงืไอนเขละขຌอตกลง
ของสถาบันการงินพืไอ฿หຌผูຌประกอบการมี
ครดิตทีไดีซึไงจะสงผล฿หຌป็นขຌอมูลครดิต
หงชาติทีไมีความนาชืไอถือ ป็นตຌน 

แใ.ิประสบการณ์ ฿นการท างาน:การ
ประกอบกิจการงาน฿ดโนัๅนการมีพืๅนฐาน฿น
การท ากิจการนัๅนโมากอนป็นหัว฿จส าคัญ
พราะจะชวย฿หຌกิดความช านาญ ชีไยวชาญ 
คลองคลววองเวมีทักษะ฿นการคิดละ
ตัดสิน฿จเดຌดีกวาการเมมีประสบการณ์฿ดโ
หากผูຌประกอบการคยผานการท างานนัๅนโ
มาลຌวจะสงผล฿หຌธุรกิจกิดความส ารใจ 
มากขึๅน 

แไ.ิ ความรู้ิความสามารถ: ปัจจุบันองค์กร
ธุรกิจกิดการขงขันกันป็นอยางรุนรงละมี
การปลีไยนปลงของสภาวะวดลຌอมทัๅ ง
ภาย฿นภายนอก ดังนัๅนศาสตร์฿นสาขาตางโ ทีไ
สัมพันธ์กัน฿นการประกอบการ ผูຌบริหาร
จัดการควรมีความรูຌความขຌา฿จ฿นศาสตร์ตางโ 
อยางกวຌางขวางพืไอจะเดຌป็นขຌอมูล฿นการคิด
การตัดสิน฿จ฿นธุรกิจทีไดี  ชนราประกอบ
ธุรกิจคຌาขຌาว ผูຌประกอบการจ าป็นจะตຌองรูຌ
รืไองขຌาวสายพันธ์ตางโป็นอยางดี รูຌลักษณะ
ลูกคຌาวาชอบขຌาวประภท฿ดบบ฿ด ยีไหຌออะเร 
พราะอะเรถึงชอบ ขามีพฤติกรรม฿นการ
ลือกซืๅออยางเร ป็นตຌน  

15.ิ ตอบสนอง฿ห้ตรงตอรสน ยมของลูกค้า: 
เมวาจะยุคสมัยเหนการสรຌางสินคຌาหรือบริการ
฿หຌตอบสนองตรงตอความตຌองการของลูกคຌา
ป็นสิไงส าคัญพราะลูกคຌาจะชอบ฿นสิไงทีไขา
ชอบเม฿ชสิไงทีไผูຌประกอบการชอบดังนัๅน฿นการ
ลือกผลิตจัดจ าหนายสินคຌาหรือบริการตຌอง
วิคราะห์ถึงรสนิยมของลูกคຌากลุมป้าหมาย฿หຌ
ชัดจนพืไอจะเดຌตอบสนอง฿หຌตรงตอความ
ตຌองการของลูกคຌา ป็นตຌน 

16. การยกรายรับรายจาย:หากกิจการมี
สินคຌาหรือบริการทีไตอบสนองตอความตຌองการ
ของลูกคຌาหลายชนิดมืไอกิดรายเดຌขึๅนควร
บงยกรายเดຌ฿หຌชัดจนวารายเดຌของกิจการ
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นัๅนสวน฿หญมาจากสินคຌาหรือบริการชนิด฿ด
พราะกิจการจะเดຌจัดสรรงินลงทุนเปทีไสินคຌา
ทีไมีความดดดนทีไสุดนืไองจากสรຌางรายเดຌ฿หຌ
กิดขึๅนกกิจการละพิจารณารายจายป็นราย
ชนิดของสินคຌาหรือบริการวาชนิด฿ดสงผล฿หຌ
กิดคา฿ชຌจายสูงละรายเดຌนຌอยจะเดຌปรับปลีไยน
การลงทุน฿หຌกิดสมดุลมากขึๅน ป็นตຌน 

17.ิ มีหลักการจัดการงานที่มีประส ทธ ภาพ: 
กอนริไมการท างาน฿นทุกครัๅงตຌองมีการประชุม 
วางผน฿นดຌานขຌอมูลตาง ชนดຌานการงิน 
ดຌานทรัพยากร ดຌานสินทรัพย์ตางโ ละขຌอมูล
ทีไกีไยวขຌองกับลูกคຌา ลูกคຌาจะตຌองเดຌรับขຌอมูล
ตางโ ดยรใวทีไสุดละตຌองสรຌางความชืไอมัไน
฿นการตอบค าถามของลูกคຌา฿หຌเดຌทุกค าถาม 
ตຌอง฿หຌความส าคัญกับลุกคຌ าดຌ วยการน า
ทคนลยีมา฿ชຌ฿นการประสานการท างาน
พืไอ฿หຌงานกิดประสิทธิภาพมากขึๅนอาจ฿ชຌ
ทคนลยีทีไสังคมนิยม฿ชຌละ฿ชຌเดຌบบงายโ 
ชนอຌป LINEุ Facebook ป็นตຌนละจาก
กรณีตัวอยางของบริษัทอกอาคิทคจ ากัดนัๅน
เดຌน า LINE ุFacebook มา฿ชຌ฿นการติดตอ
ประสานงานทัๅง฿นองค์กรละภายนอกองค์กร
ดຌวย อีกทัๅงมีปรกรมการออกบบภาพ 3 มิติ 
มา฿ชຌพืไอ฿หຌลูกคຌาเดຌหในภาพทีไชัดจนมากขึๅน
อีกทัๅงสามารถปรับปลีไยนบบ฿หຌตรงตอความ
ตຌองการของลุกคຌาเดຌป็นอยางดี  

18.ิ มีการสั่งการที่มีความยืดหย น: ปัจจุบัน
สังคมผูຌบริภคมีความตຌองการทัๅงดຌานขຌอมูล
ขาวสารทีไรวดรใว฿นตัวสินคຌาละบริการอีกทัๅง
ขຌ อ มู ล ทีไ ส า คั ญ  กีไ ย ว กั บ อ งค์ ก ร  พืไ อ ฿ ชຌ
ประกอบการตัดสิน฿จซืๅอหรือ฿ชຌบริการละ 
พืไอ฿หຌกิดความพึงพอ฿จ ของลูกคຌาองค์กร
จ าป็นจะตຌองยืดหยุน฿นการสัไงการรวมเปถึง
รืไองทีไกีไยวขຌอง฿นองค์กร อาทิชน หากกิด
ปัญหากีไยวกับลุกคຌาหรือลูกนຌอง ฿นระหวางทีไ

ผูຌบังคับบัญชาเมอยูจ าป็นจะตຌองมีการตรียม
ขຌอมูลขาวสารทีไจ าป็นเวຌลຌวมอบหมาย฿หຌ
บุคคลากรทีไคิดวามีความรูຌความสามารถละ
ขຌา฿จป็นอยางดีพืไอท าการตัดสิน฿จทน
ผูຌบริหารระดับสูงสามารถตอบจทย์ความ
ตຌองการของลูกคຌาหรือลุกนຌองเดຌทันทวงทีพืไอ
เม ฿หຌ ป็นการสูญสียลูกคຌาละป็นการ
กຌปัญหากีไยวกับลูกนຌองเดຌ ดังนัๅนการสัไงการ
จึงจ าป็นจะตຌองมีความยืดหยุนพืไอเม฿หຌ
องค์กรกดิการสะดุด฿นการบริหารจัดการ 

อีกทัๅงศาสตร์ละศิลป์ตางโ รอบดຌาน
นัๅนยังมีอีกหลายขนงทีไมีความส าคัญอันจะ
น ามาประสมประสาน฿หຌ หมาะสมละ
สอดคลຌองกับลกหงการปลีไยนปลงเดຌก 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การวางผน
ชิงกลยุทธ์ การจายคาตอบทน ขຌอมูลขาวสาร
฿นปัจจุบัน ความรูຌความขຌา฿จหลักการตลาด 
ละภาษา฿นการท าธุรกิจดังจะอธิบายเดຌวา  

การจัดการทรัพยากรมน ษย์: ป็น
สิไงส าคัญ฿นการประกอบธุรกิจ หากองค์การ
มีมนุษย์ทีไดีละมีคุณคายากตอการลอกลียนบบ
สงผล฿หຌเดຌปรียบ฿นการขงขัน ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 8 กลาว
ละ฿หຌ ฿จความส าคัญพอสรุปเดຌว า  หาก
ประทศของรามีทรัพยากรมนุษย์ทีไดีละมี
คุณคาจะสงผล฿หຌ ศรษฐกิจ กฎหมายการมือง 
สังคมละวัฒนธรรม รวมถึงสิไงวดลຌอมดีตาม
เปดຌวย ดังนัๅนกระบวนการ฿นการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ริไมตัๅงตการคัดลือก สรรหา บรรจุ
ตงตัๅง องค์การควรคัดสรรละมีวิธีการทีไจะ
฿หຌเดຌมาซึไง คน ทีไดีละมี คุณคา พืไอความ
จริญกຌาวหนຌา฿นการประกอบกิจการทีไยัไงยืน
ตอเปคนดี คนดี หมายถึงคนทีได ารงชีวิต
อยางมีคุณภาพ มีจิต฿จทีไดีงาม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ทัๅงดຌาน
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จิต฿จละพฤติกรรมทีไสดงออก ชน มีวินัย  
มีความอืๅอ ฟ้ือกืๅอกูล มี หตุผล รูຌหนຌาทีไ 
ซืไอสัตย์ พากพียร ขยัน ประหยัด มีจิต฿จป็น
ประชาธิปเตย คารพความคิดหในละสิทธิ
ของผูຌอืไน มีความสียสละ รักษาสิไงวดลຌอม 
สามารถอยูรวมกับผูຌอืไนอยางสันติสุข คุณคา 
หมายถึง ประยชน์ทีไองค์การจะเดຌรับลบดຌวย
ตຌนทุนทีไสียเป ดังจะหในเดຌจากนักปราชญ์
ของจีนเดຌกลาววา 

หวังผล1 ปี ฿หຌพาะมลใด 
   หวังผล 10 ปี ฿หຌปลูกพฤกษา 
    หวังผล ชัไวชีวา ฿หຌพัฒนาคน 

ดังนัๅนองค์กรจ าป็นตຌองมีคนทีไดี
ละมีคุณคาพืไอประสิทธิภาพละประสิทธิผล
฿นการด านินงานตอเป 

การวางผนช งกลย ทธ์ :  ป็น
สิไงจ าป็น฿นการสรຌางความเดຌปรียบทางการ
ขงขัน องค์กรธุรกิจควรมีการวางผนกลยุทธ์
 พืไ อ฿หຌ งานออกมามีประสิทธิภาพละมี
ประสิทธิผล ผูຌประกอบการอาจน า SOAR Analysis 
มา฿ชຌ฿นการวิคราะห์กอนการตัดสิน฿จวางผน
ชิงกลยุทธ์ SOAR Analysis ยอมาจาก S: 
Strengths (จุดขใง) O: Opportunities (อกาส) 
A: Aspiration (รงบันดาล฿จ) R: Results 
(ผลลัพธ์) ซึไงขัๅนตอนของการวิคราะห์นัๅนมีอยู    
ไ ขัๅนตอน คือ 1. วิคราะห์สิไงทีไป็นจุดขใง
(Strengths)ขององค์กรละวิคราะห์สิไงทีไป็น
รืไองราวของผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองของคน฿น
องค์กรดยองค์กรจัดตัๅงกลุมผูຌสัมภาษณ์ขึๅน
พืไอคຌนพบสิไงดีโดยการ฿ชຌค าถามชิงบวก      
2. วิคราะห์อกาส (Opportunities) จากรืไองราวทีไ
ป็นจุดขใงละคຌนหาสิไงดีโทีไกิดขึๅนจากปัจจัย
ภายนอกองค์การลຌวน ามาพิจารณาวาสิไง฿ด
คืออกาส ใ. สรຌางรงบันดาล฿จ (Aspiration) 
ดຌวยจุดขใงละอกาสทีไคຌนพบ ไ. ผลลัพธ์ 

(Results) น าสิไงทีไ ป็นจุดขใงทัๅงภาย฿นตัว
บุคคลละปัจจัยภาย฿นองค์กรมาผสานกับ
อกาสลຌวสรຌางรงบันดาล฿จหลังจากนัๅน
องค์กรจะพบกับผลลัพธ์ทีไ กิดขึๅนจากการ
วิคราะห์ SOAR Analysis 

การจายคาตอบทนิ: องค์กรอาจ
พิจารณา฿นรืไองของการจายคาตอบทน฿หຌ
ป็นเปตามผลของงานซึไงการจายคาตอบทน
ตามผลงาน ป็นระบบการจายคาตอบทน
ตามผลการปฏิบัติงานดยมุงหวัง฿หຌกิดความ
ตกตางหรือความหลืไอมลๅ า฿นผลตอบทน
ของพนักงานพืไอกระตุຌนรงจูง฿จ฿นการ
ท างาน นัไนคือพนักงานทีไตัๅง฿จท างานมีผลผลิต
฿นงานทีไดดดน ยอมเดຌรับผลตอบทนทีไ
มากกวา ระบบการจายคาตอบทนตามผลงาน
฿หຌความส าคัญกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การท างานทีไป็นเปตามวัตถุประสงค์หลักของ
องค์กร ผนกงาน ละวัตถุประสงค์สวนตัว
ของพนักงาน ละมุง฿หຌผูຌกีไยวขຌองทุกคนเดຌมี
สวนรวม฿นการก าหนดวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ
พนักงานมีความตใม฿จละมุงมัไน฿นการท างาน 
สงผล฿หຌองค์กรมีความส ารใจมากขึๅน (อาชว์บารมี 
มณีตระกูลทองุ 255็) 

ข้อมูลขาวสาริ: สถานการณ์฿นการ
ประกอบธุรกิจ฿นยุคลกาภิวัตน์มีทัๅงสิไงทีไมา
กระทบ฿นทางบวกละทางลบพืไอ฿หຌรูຌลูทาง
หงการตอสูຌพืไอการอยูรอด฿นการประกอบ
ธุรกิจควร฿หຌความส าคัญ฿นการติดตอละ฿หຌ
ความส าคัญขຌอมูลขาวสาร อาทิชน ราคาของ
นๅ ามัน฿นตลาดลก พราะการท าธุรกิจคงเมมี
฿ครปฏิสธตຌนทุน฿นการ฿ชຌนๅ ามันเดຌพราะทุกโ
กิจการตຌองพึไ งพานๅ ามันรวมทัๅ งราคาของ
วัตถุดิบ ควรมีการจัดซืๅอจัดหาวัตถุดิบทีไดีละ
มีคุณภาพดຌวยการปรียบทียบราคาของผูຌขาย
วัตถุดิบหลายรายพืไอป็นนวทาง฿นการ
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ตัดสิน฿จของการสัไงซืๅอทีไถูกกวา ขຌอมูลดຌาน
สภาพศรษฐกิจ฿นปัจจุบันละอนาคตป็น
อยางเรควรกการลงทุนพิไมหรือควรจะคงทีไ
หรือถดถอย ผูຌ ประกอบการอาจดูขຌอมูล
ขาวสารความรูຌเดຌหลากหลายชองทาง อาทิชน 
ทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ ราย
ดือน วิทยุ อุตสาหกรรมวารสารของกรม
ส ง  ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห รื อ  http://e-
journal.dip.go.th, กรมสงสริมการคຌาระหวาง
ประทศกระทรวงพาณิชย์หรือ www.dicp.go.th 
ป็นตຌน 

กลย ทธ์การตลาด : การตลาด คือ
การสนอละสนองสินคຌาหรือบริการ฿หຌตรง
ตอความตຌองการของผูຌบริ ภคดยอยูบน
พืๅนฐานความพึงพอ฿จสูงสุด ดังนัๅนนวความคิด
ทีไผูຌประกอบธุรกิจควรรูຌคือกลยุทธ์สวนประสม
การตลาด ซึไงประกอบเปดຌวยหลักการของ
การท าการตลาดคือ ไ P อันเดຌก P1 ดຌาน
ผลิตภัณฑ์ (Product) วาจะ฿ชຌสิไง฿ด฿นการขຌา
สู การข งขัน  อาทิ ชน  รู ปลั กษณะของ
ผลิตภัณฑ์ทีไตกตาง ตราสินคຌาทีไ ดดดน 
คุณภาพของสินคຌาทีไหนือกวาการบรรจุภัณฑ์
ทีไสวยงาม การป็นผลิตภัณฑ์ จ ຌารกที ไมี
ชืไอสียง P2 ดຌานราคา (Price) ราคาป็นตัว
ก าหนด฿หຌ กิดปัจจัย฿นการซืๅอขาย หาก
ผลิตภัณฑ์ของรามีคุณภาพสูงละมีความ
ตกตางทีไดดดน คูขงขันนຌอยราย อาทิชน
รถมอร์ซดส-บนซ์(Mercedes-Benz) เดຌรับ
การยอมรับวาป็นรถหงคุณภาพสูงการ 
ตัๅงราคาทีไสูงกใดูหมือนจะป็นรืไองธรรมดา
ดຌวยอกลักษณ์ฉพาะละกลุมป้าหมายถูก
ก าหนด฿หຌป็นกลุมคนรวย ป็นตຌน ตหาก
สินคຌาของราจัดป็นสินคຌาอุปภคบริภค หรือ
ป็นสินคຌาทีไมีคูขงขันมากรายการตัๅงราคาควร
จัดตัๅงราคา฿หຌหมาะสม P 3 ดຌานชองทาง 

฿นการจัดจ าหนาย (Place) หากผลิตภัณฑ์ของ
ราป็นผลิตภัณฑ์ทีไ มีคุณคา  มี ราคาขาย 
ทีไหมาะสมตปราศจากชองทาง฿นการจัด
จ าหนายทีไหมาะสมอาจท า฿หຌสินคຌาขายเมดี
หรืออาจขายเมเดຌ ชน กลຌวยอบพลังงาน
สงอาทิตย์ คุณคาของกลຌวยทีไมากลๅ า มีพใคกใต
ทีไสวยงาม ราคาขายหมาะกับกลุมคน฿นมือง
ตถูกเปวางขายตามรຌานคຌาถวยานชนบท 
อาจสงผล฿หຌสินคຌาขายเมดีกใป็นเดຌ สวน P 4 
ดຌานสงสริมการตลาด(Promotion) มีหลาย
ชองทาง ฿นการสืไ อความหมาย฿หຌ ตลาด
ป้าหมายรับรูຌ฿นตราสินคຌาวามีจ าหนาย ณ  
ทีไ฿ด วลา฿ด อยางเร อาทิชน การฆษณาทาง
ทรทัศน์ วิทยุ การประชาสัมพันธ์ การขาย
ดยบุคคล การลดลก จก ถม การตลาด
ทางตรงผูຌประกอบการควรนຌนถึ งความ
หมาะสม฿นการลือก฿ชຌกลยุทธ์฿นการสงสริม
การตลาด 

ภาษา฿นการท าธ รก จ: ประทศเทย
เดຌกຌาวขຌาสูประชาคมอาซียน กลาวคือป็น
การรวมกลุมประทศ฿นถบอชียตะวันออก
ฉียง฿ตຌพืไอ฿หຌกิดความรวมมือระหวางกันทัๅง
ดຌานการมือง ศรษฐกิจ สังคมละวัฒนธรรม 
ซึไงป็นการสรຌางความขຌมขใง฿หຌกิดขึๅน฿น
ภูมิภาค นຌนการพัฒนาชีวิตความป็นอยูของ
ประชากร฿นประทศสมาชิก฿หຌมีระดับทีไสูงขึๅน
พืไอ฿หຌสามารถขงขันกับประทศอืไนนอก
ภูมิภาคเดຌ ภาษาอังกฤษนับป็นภาษากลางทีไ
฿ชຌ฿นการ฿ชຌติดตอสืไอสาร฿นการท าธุรกิจกับ
ประทศกลุมอาซียนละนอกกลุมอาซียน 
ดังนัๅนผูຌบริหารควรมีทักษะ฿นการฟัง พูด อาน 
ขียน ภาษาอังกฤษพืไอพิไมอกาส฿นการ
ขยายธุรกิจตอเปละทีไส าคัญอีกประการหนึไง
การขาดองค์ความรูຌ ความขຌา฿จ฿นศาสตร์ละ
ศิลป์฿นการท าธุรกิจอาจสงผล฿หຌธุรกิจประสบ
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กับความลຌมหลวเดຌ ผูຌประกอบการควรศึกษา 
รียนรูຌถึงสิไงทีไจะสงผลกระทบทางลบพืไอป็น
นวทาง฿นการลดความลຌมหลวพิไมความส ารใจ฿หຌ
กิดขึๅนกับองค์กร 
 
ปัจจัยที่สงผลกระทบ฿ห้ธ รก จก ดความ
ล้มหลว 

ก า ร บ ร ห า ร ก า ร ต ล า ด ผ ด พ ล า ดิ
ผูຌประกอบการอาจเมมีการวิคราะห์ตลาด
อยางป็นระบบเมก าหนดกลุมป้าหมายทีไ
ชัดจนวาลูกคຌากลุมป้าหมายของราควร 
จะป็น฿คร อายุประมาณกีไปี อาชีพอะเร มี
รายเดຌตอดือนทาเหร มีการศึกษาระดับ฿ด 
ละสินคຌาหรือบริการนัๅนป็นประภทสินคຌา
ตຌองการหรือสินคຌาจ าป็น ราคาทีไก าหนดอาจ
เมหมาะสมกับกลุมป้าหมายนัๅนโ สินคຌาหรือ
บริการมีการฆษณา ประชาสัมพันธ์นຌอย 
สงผล฿หຌลูกคຌาเมรับรูຌวามีสินคຌาหรือบริการ
นัๅนโ กิดขึๅนละชองทาง฿นการจัดจ าหนาย
อาจจะยังเมทัไวถึง มีสินคຌาคงคลังมากกินเป 
ท าลทีไตัๅงเมหมาะสมกับธุรกิจ ผูຌ ขียนขอ
ยกตัวอยางทีไ ป็นประสบการณ์ทีไ เดຌพบมา 
฿นธุรกิจ ซวนอีลฟวน หรือ ็-11 หงหนึไง
มีท าลทีไตัๅงอยูระหวางสีไยกเฟดง หากดู 
ผิ ว ผิ นจะ ป็นย านชุมชนคนพลุกพล าน 
หมาะสมกับการประกอบธุรกิจสะดวกซืๅอ
ตลอด 2ไ ชม. ตหากผูຌประกอบการพิจารณา
฿หຌถຌวนถีไจะป็นท าลทีไมีอุปสรรคมาก฿นการ
จอดรถขຌาเปซืๅอ พราะหนຌารຌานถูกควบคุม
การจอดรถดยกฎหมายจราจรซึไงมีการขีด 
สຌนดงวา ตรงสีไยกนัๅนป็นจุดหຌามจอด
ตลอดนวสงผล฿หຌรຌานสะดวกซืๅออยาง ็-11 
กลายป็นรຌานทีไเมสะดวกซืๅออีกตอเป ฿นทีไสุด 
็-11 สาขานีๅกใตຌองออกจากธุรกิจนีๅเป  

ขาดการบร หารจัดการหลงง นท นิ
ธุรกิจนอกจาก฿ชຌงินสวนของจຌาของละสวน
ผูຌถือหุຌนลຌวนัๅนอาจยังเมพียงพอ ปัจจุบัน
ธุ รกิ จมีหล ง  งินทุนหลายห งทีไ ฿หຌ การ
สนับสนุนผูຌลงทุนตนักลงทุนตຌองมีวิธีจัดหา
งินทุนดยตຌอง฿ชຌระบบบริหารการงิน฿หຌขຌาสู
ระบบของหลงการงินนัๅนโ ผูຌประกอบการ
ขาดการวางผน฿นการ฿ชຌ งินธุ รกิจอาจ
หยุดชะงักเดຌ  

เร้ประส ทธ ภาพทางการจัดการงานทีไ
ท าเมส ารใจตามป้าหมายสูญสียทรัพยากรเป
อยางปลาประยชน์ ขาดการวางผนมีการ
ก าหนดป้าหมายเมชัดจนตัดสิน฿จผิดพลาด 
การจัดครงสรຌางของคนทีไท างานเมหมาะสม
เมอืๅออ านวยตอการสัไงการ กระบวนการ
ควบคุมเมมีมาตรฐาน  

ผู้บร หารขาดทักษะ฿นการจัดการงาน 
ระบบบริหารงานบบระบบอุปถัมภ์มีมาก฿น
องค์กรจนบางครัๅงสงผล฿หຌการบริหารงาน฿น
ตละระดับเดຌผูຌบริหารทีไเมหมาะสมพราะ
คัดลือกมาป็นผูຌบริหารดຌวยความชอบสวนตน
ดยเมเดຌค านึงถึงทักษะความสามารถ฿นงาน
นัๅนโ อาทิชน ผูຌบริหารระด ับต ຌน (First-
Level Manager) จ าป็นจะตຌองมีทักษะทาง
ความรูຌฉพาะดຌาน (Technical Skill) ป็น
ท ักษะ  กี ไย ว ก ับ ก า ร ปฏิบัติ ง านอาทิ ชน 
ผูຌจัดการฝ่ายการตลาดกใตຌองมีความรูຌมีวิธีการ
ปฏิบัติงานท า฿หຌสินคຌาหรือบริการสนองตอบ
ตรงตอความตຌองการของผูຌบริภคดยอยูบน
พืๅนฐานความพึงพอ฿จสูงสุด หรือผูຌจัดการฝ่าย
บัญชีกใจ าป็นตຌองมีความรูຌดຌานการจัดท าบัญชี 
ผูຌจัดการฝ่ายผลิตกใจ าป็นจะตຌองมีความรูຌ 
ความขຌา฿จกีไยวกับระบบผลิต  ผูຌบริหาร
ระดับกลาง (Middle Manager) จ าป็น
จะตຌองมีทักษะดຌานมนุษย์สัมพันธ์ (human 
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Skills) ตຌองสรຌางความสัมพันธ์ ทีไดีกับลูกนຌอง
พืไอ฿หຌรวมกิจกรรมตางโ กันเดຌ สวนผูຌบริหาร
ระดับสูง (Conceptual Skill) จ าป็นจะตຌอง
มีทักษะดຌานความคิด ควรมีความคิด฿นการ
พัฒนาสิไง฿หมโ วิสัยทัศน์ตຌองกวຌางเกล฿นการ
บริหารงาน ดังนัๅนผลของการคัดลือกผูຌบริหาร
ทีไมาจากระบบอุปถัมภ์ ตขาดความรูຌ ขาดทักษะ
฿นการปฏิบัติงาน฿นระดับตางโป็นสวนหนึไง
ของความลຌมหลว฿นธุรกิจ 

ขาดความรู้ความข้า฿จ฿นการจัดหา
ละจัดจ้างรงงาน การจัดหาละการจัดจຌาง
รงงานนัๅนอาจท าเดຌหลายวิธีดຌวยกัน ชนติด
ป้ายประกาศหนຌารຌาน หนຌาส านักงาน ติดตอ
ประชาสัมพันธ์เปยังรายการวิทยุ฿นขตชุมชน 
จัดลงขຌอมูลพืไอรับสมัครพนักงาน฿นวใปเซต์ 
ละจากประสบการณ์การจัดตัๅ งธุรกิจ฿น
รูปบบบริษัทจ ากัดของผูຌขียนนัๅนนอกจาก
วิธีการดังกลาวทางบริษัทเดຌติดตอเปยังกรม
จัดหางานพืไอเปลงทะบียนวานายจຌางมีความ
ประสงค์ตຌองการพนักงานกีไอัตรา ต าหนง
฿ดบຌางพรຌอมระบุคุณสมบัติทีไบริษัทตຌองการ
ละจຌงงินดือนหรือรายเดຌอืไน฿หຌทราบเวຌ
บืๅองตຌน หลังจากนัๅนทางกรมจัดหางานจะติด
ป้ายรับสมัครเวຌหากมีผูຌสมัครทางส านักงาน
จัดหางานจะติดตอเปยังสถานประกอบการ
พืไอนัด฿หຌลูกจຌางเปพบกับผูຌประกอบการพืไอ
จຌางงานตอเป ผูຌประกอบการ อาจทดสอบ
ความรูຌความสามารถทัไวเปหรือความรูຌความสา
มารฉพาะต าหนงหรืออาจสัมภาษณ์พืไอ฿หຌ
หในวิสัยทัศน์ นวคิด จตคติของผูຌทีไจะรับขຌา

ท างานพืไอลือกบุคคลทีไมีความหมาะสม฿น
การจຌางงาน  

มีอ ป ส ร ร ค ห รื อ ภั ย ค ก ค า ม ต า ง โ 
อุปสรรคหรือภัยคุกคามป็นปัจจัยวดลຌอม
ภายนอกทีไธุรกิจเมสามารถควบคุมเดຌ อาทิชน 
อัตราการจริญติบตทางศรษฐกิจตกตไ า 
อัตราดอกบีๅยทีไกูຌยืมจากธนาคารมีอัตราทีไสูง
เมอาจรับภาระคาดอกบีๅยเดຌ กิดภาวะงิน
ฟ้อ มีระดับราคาของทีไสูงขึๅนอยูรืไอยอยาง
ตอนืไอง นืไองจากราคานๅ ามัน฿นตลาดลกถีบ
ตัวสูงขึๅน สงผล฿หຌลูกคຌารัดขใม฿นการ฿ชຌสอย 
ลูกคຌามีทัศนคติทีไเมดีตอสินคຌา ผูຌขายวัตถุดิบ 
มีอ านาจ฿นการตอรองสูง มีคูขงขันทีไขใงกรง 
สินคຌาของรามีสินคຌาทดทนมาก ป็นตຌน 

อยางเรกใตามการประกอบธุรกิจนัๅนควร
ลือกประกอบธุรกิจขนาดลใกโ เปกอนละดู
ทิศทางความป็นเปเดຌ ดูผลตอบทนทาง
การตลาด ทางการงินวาป็นอยางเร หาก
ป็นเป฿นทิศทางทีไดี ละองค์กรมีศักยภาพ
พียงพอกใคอยโขยายธุรกิจจากขนาดลใกโ 
ป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาด฿หญ ตหาก
ผลตอบทนทีไเดຌจากการลงทุนเมดี ลูกคຌาเม
ตอบรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรืออาจป็น
ดຌวยหตุอืไนโผูຌประกอบการควรตຌองทบทวนดู
วาสิไง฿ดทีไท า฿หຌธุรกิจเมประสบผลส ารใจพืไอ
ท าการปรับปรุงกຌเขละพัฒนาพืไอ฿หຌธุรกิจ
อยูรอดละมีความจริญกຌาวหนຌาเดຌนัๅนองค์กร
ธุรกิจจ าป็นจะตຌองมีความรูຌ มีความขຌา฿จ฿น
ศาสตร์ละศิลป์฿นการท าธุรกิจอันจะสงผล฿หຌ
ธุรกิจประสบความส ารใจสืบเป 
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การบร หารจัดการส ่งวดล้อมขององค์การบร หารสวนต าบล฿นขตภาคหนือตอนลาง 
ภาย฿ต้ปรัชญาศรษฐก จพอพียงิกรณีศึกษาิ: พื นที่จังหวัดพ จ ตร 

Environmental Management of Sub-district Administration Organization  
In Northern Region (Lower Zone) under the Philosophy of Sufficiency 

Economy Case Study: Pichit Province. 
 

ท ดศักด ์ิ ิจันทร์อร ณ1ิ 
 

บทคัดยอ 
การบริหารจัดการสิไงวดลຌอมขององค์การบริหารสวนต าบล฿นขตภาคหนือตอนลางภาย฿ตຌกรอบปรัชญา

ศรษฐกิจพอพียง กรณีศึกษา : พืๅนทีไจังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาสภาวการณ์ของชุมชนหมูบຌาน ละ
องค์การบริหารสวนต าบลหลมรัง อ าภอบึงนาราง ละองค์การบริหารสวนต าบลทาขมิๅน อ าภอพทะล จังหวัด
พิจิตร ละศึกษารูปบบการบริหารจัดการสิไงวดลຌอมทีไหมาะสมของชุมชนหมูบຌานภาย฿ตຌกรอบปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ดยฉพาะการบริหารจัดการทีไมีผลกระทบอันนืไองมาจากการประกอบอาชีพของชุมชน ละพืไอสริมสรຌาง
จตคติ฿นการบริหารจัดการสิไงวดลຌอมของชุมชนหมูบຌานภาย฿ตຌกรอบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยศึกษา 
ดຌานสิไงวดลຌอมทัไวเปละสิไงวดลຌอมทีไกิดจากผลกระทบจากการประกอบอาชีพ วิธีด านินการวิจัย฿ชຌการวิจัยบบ
มีสวนรวม ครืไองมือ฿นการวิจัย ประกอบดຌวย บบสอบถามความคิดหในกีไยวกับการจัดการสิไงวดลຌอม   
ซึไงประกอบดຌวย ขຌอมูลทัไวเป ขຌอมูลกีไยวกับการมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการสิไงวดลຌอมละความขຌา฿จ฿นรืไอง
การบริหารจัดการสิไงวดลຌอมภาย฿ตຌกรอบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ละความพึงพอ฿จของงานวิจัยทีได านินงาน 
สวนการบริหารจัดการสิไงวดลຌอมทีไป็นผลกระทบจากทางดຌานการประกอบอาชีพนืไองจากพืๅนทีไทีไท าการวิจัย
ประชากรสวน฿หญประกอบอาชีพทางดຌานการกษตรจึงตຌองการ฿หຌกຌปัญหาอันนืไองมาจากประกอบอาชีพดย฿ชຌ
หลักของปรัชญาศรษฐกิจพอพียงป็นหลัก฿นการกຌละจัดการปัญหาดยการศึกษาทดลองท าผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌ 
฿นการกษตรพืไอ฿ชຌองดยการ฿ชຌภูมิปัญญาชาวบຌานละวิทยากร฿นทຌองถิไนรวมกับผูຌวิจัย ท าผลิตภัณฑ์ ทดลอง฿ชຌ 
ละติดตามผลการ฿ชຌ฿นกลุมจนเดຌผลการทดลองรวบรวมป็นขຌอมูลสตูรของชุมชนพืไอเวຌ฿ชຌ฿นการท าการกษตรกรรม
ของชุมชน ท า฿หຌลดการพึไงพาจากการซืๅอปุ๋ยละผลิตภัณฑ์อืไนโ กีไยวกับการพิไมผลผลิตทางการกษตรจาก
ทຌองตลาดจ านวนมาก ซึไงท า฿หຌประหยัดงบประมาณของประชากร฿นชุมชนลงเดຌมาก ชวย฿หຌลดภาระดຌานการ฿ชຌจาย
พืไอผลิต ขจัดความยากจนของชุมชน ละเดຌมีการอบรมการผลิตละสรຌางอุปกรณ์อยางงายทีไชุมชนสามารถท าเดຌ
องพืไอผลิตนๅ ามันเบอดีซลจากนๅ ามันพืชทีไ฿ชຌลຌว ซึไงชุมชนมักจะททิๅง฿หຌป็นปัญหาสิไงวดลຌอม การน ามาผลิตป็น
นๅ ามันเบอดีซลพืไอ฿ชຌป็นพลังงานทดทนจากพลังงานชืๅอพลิงทีไกษตรกรตຌองซืๅอพืไอ฿ชຌกับครืไองยนต์฿นการ
ประกอบอาชีพทางการกษตรละพืไอป็นการลดภาระ฿นการพึไงพาพลังงานชืๅอพลิง฿นระยะยาว จึงเดຌจัดฝຄกอบรม
ละสรຌางอุปกรณ์ตຌนบบ฿นการผลิตนๅ ามันเบอดีซลจากการหีบมลใดสบูด าจากตຌนสบูด าทีไกษตรกรมักจะปลูก  
ตามหัวเรปลายนาทุกครัวรือนละเดຌด านินการรวมกับรงรียนหຌวยยาวพิทยาคม ซึไงตัๅงอยู฿นต าบลหຌวยยาว อ าภอ
พทะล ซึไงป็นรงรียน฿นหมูบຌาน฿ชຌพืๅนทีไวาง฿นบริวณรงรียนขยายปลงทดลองปลูกตຌนสบูด า  ละป็น 
หลง฿หຌความรูຌละมลใดพันธุ์กกษตรกรตอเป ซึไงนๅ ามันทีไหีบเดຌจากมลใดสบูด ามีคุณภาพ ทีไสามารถน าเป฿ชຌกับ
ครืไองยนต์ขนาดลใกพืไอ฿ชຌ฿นการกษตรเดຌหลังจากหีบนๅ ามันออกจากมลใดดยเมจ าป็นตຌองน าเปปรรูปพิไมติม 
ซึไงป็นการลดตຌนทุนการผลิต การด านินการวิจัยดังกลาวเดຌด านินการดยการนຌอมน าอาหลักการบริหารจัดการ
ภาย฿ตຌกรอบปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมาด านินงานรวมกับชุมชนกลุมวิจัยจนเดຌบบอยาง  การบริหารจัดการ

                                                 
1 นักวิชาการอิสระ 
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สิไงวดลຌอมพืไอป็นนวทาง฿หຌชุมชน องค์การบริหารสวนต าบลละพืๅนทีไอืไนโ เดຌ฿ชຌป็นนวทาง฿นการบริหาร
จัดการสิไงวดลຌอมภาย฿ตຌกรอบปรัชญาศรษฐกิจพอพียงตอเป 
 
ค าส าคัญิ:ิการบริหารจัดการสิไงวดลຌอม, องค์การบริหารสวนต าบล, ศรษฐกิจพอพียง, การบริหาร 

 
Abstract 

Environmental management of the Tambon Administrative District Lower North under 
the Sufficiency Economy: A Case Study in Phichit. To study the situation of the village 
community. And Tambon Administration Organization pointed nest. Bueng Na Rang 
Administration and Tha Pho Thale District, Phichit turmeric. And a study on the environmental 
management of the village community under the sufficiency economy philosophy.  
The management of the impact caused by the occupation of the community. And to enhance 
knowledge in environmental management within the framework of the Community Sufficiency 
Economy. The environmental studies and environmental impact caused by the occupation. 
Method used participatory research. The research includes a questionnaire about environmental 
management. Which contains general information about participation in the management of the 
environment and an understanding of the environmental management under the sufficiency 
economy philosophy. And satisfaction of the research operations. The management of the 
environment is affected by the occupation of the research population is employed in agriculture 
need to solve the problems stemming from the occupation by the philosophy of sufficiency 
economy as the primary. a formulation of the community to be used for the farming community. 
Reduce dependence on fertilizers and other products. On increasing agricultural productivity, 
many of the market. This makes budget of the population in the community significantly.  
Help reduce the cost to produce. Poverty of the community And have been trained to produce 
and create simple devices that communities can do to produce oil. Biodiesel from used 
vegetable oil. The community is often discarded as environmental issues. It has provided training 
and equipment to build the prototype for the production of biodiesel from Jatropha tree trunk 
jatropha farmers often planted on the farm Plaina every household and was conducted in 
conjunction with Long Creek High School. It is located in Huai Pho Thale district, long a school in 
the village school expansion space in plots planted Jatropha is.Source of knowledge and seeds 
to farmers next. The trunk oil from Jatropha quality. That can be applied to small engines for 
agricultural use after crushing the oil from the seed without the need to be processed further. 
This reduces production costs The research has been carried out by the management principles 
adopted under the sufficiency economy philosophy to work with community groups to research 
a role model. Environmental management to guide the community. Tambon Administration 
Organization and other areas. Can be used as guidelines for environmental management under 
the sufficiency economy further. 
 

Keywords : Environmental Management, Sub-district Administration, Sufficiency Economy,  
Administration
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บทน า 
฿นสภาพการปัจจุบันประชาชน ฿น

ชุมชนทຌองถิไน฿หຌความส าคัญ฿นการพัฒนา
ศรษฐกิจพืไอขจัดความยากจนการพิไมของ
ประชากรละการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ
สงผล฿หຌกิดความสืไอมทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ละสิไงวดลຌอม ละนับวันจะทวีพิไมขึๅนตอการ
บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร สิ ไง  ว ด ล ຌอ ม ข อ ง ช ุม ช น 
อันนืไองมาจากการประกอบอาชีพดยฉพาะ
จังหวัดพิจิตรซึไงประชาชนสวน฿หญมีอาชีพ
ทางการกษตรกรรม ชน การท านา ท าเร  
ท าสวน ละลีๅยงสัตว์ ท า฿หຌกิดปัญหารืไองดิน
สืไอมทรม สารคมีตกคຌาง฿นดิน ละตามหลง
นๅ าอันนืไองมาจากการ฿ชຌปุ๋ยอนินทรีย์ การ฿ชຌยา
ฆามลงปราบศัตรูพืชละยังท า฿หຌมีคา฿ชຌจาย฿น
การด านินการ ชนการซืๅอปุ๋ยคมี ยาก าจัด
ศัตรูพืช นๅ ามันชืๅอพลิง พืไอ฿ชຌ฿นครืไองยนต์
พืไอการกษตร ท า฿หຌกษตรกรตຌองสียคา฿ชຌจาย
พืไอการประกอบอาชีพจ านวนมาก ท า฿หຌ
กษตรกรกิดความยากจนป็นสวนมาก นว
ทางการบริหารจัดการกຌปัญหาทางดຌาน
สิไ งวดลຌอมภาย฿ตຌกรอบปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงจึงป็นวิธีทางทีไชุมชนหมูบຌานทีไรวม
ศึ ก ษ า วิ จั ย กั บ คณะผูຌ วิ จั ย จึ งป็ นวิ ถี ทาง 
ทีไ หมาะสมทีไทางกลุมน ามาบริหารจัดการ
กຌปัญหาดยนຌอมน าอาหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวมา฿ชຌ
ป็นหลัก฿นการกຌปัญหา ท า฿หຌการบริหารจัดการ 
สิไ งวดลຌอมขององค์การบริหารสวนต าบล 
฿นจังหวัดพิจิตรดังกลาวประสบความส ารใจ 
 
ระบียบว ธีว จัย 

การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยทีไตຌองการ
ขຌอมูลชิงประจักษ์ พืไอน าเปสูการกຌปัญหา
ฉพาะหนຌา ละตຌองการขຌอมูลชิงลึกพืไอความ

สมบูรณ์ของขຌอมูล฿นการกຌปัญหา พราะวา 
ตละชุมชนหมูบຌานมีความชืไอ ประพณี ละ
วัฒนธรรมทีไตกตางกัน ท า฿หຌปัญหาชุมชน
ทຌองถิไนมีความซับซຌอน วิธีวิจัยทีไหมาะสม คือ 
การวิจัยชิงปริมาณ กรณีศึกษากึไงทดลองบบ 
มีสวนรวมภาย฿ตຌการก าหนดขอบขตการวิจัย 
ทั ๅงทางดຌานองค์ความรู ຌ นื ๅอหาสาระ ละ
ขอบขตทางดຌานพืๅนทีไป้าหมายดย฿ชຌกลวิธีทีไ฿ชຌ
฿นการจัดการกใบรวบรวมขຌอมูลละวิธีการ
วิคราะห์ขຌอมูล กใคือ การจัดการดຌวยคณะผูຌวิจัย 
จ า ก ก า รส น ท น าก ลุ ม  ก า ร จ ัด ฝ ຄก อ บ ร ม 
ชิ งปฏิบัติการ การศึกษาจากอกสารของ
องค์การบริหารสวนต าบล ละการสนทนากลุม 
การสอบถามชุมชนหมูบຌานป้าหมาย พืไอเดຌ
ขຌอมูลลຌวจึงน ามาวะคราะห์ละสังคราะห์
ดຌวยวิธีการประชุมกลุมคณะผูຌ วิจัย การหา
คาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ขຌอมูลจาก
บบสอบถามละการสนทนากลุม (Focus 
Group) พืไอหาขຌอสรุป฿นภาพรวมรวมกัน 
 
ผลการศึกษาละว จารณ์ 

การวิจัยครัๅงนีๅคณะผูຌวิจัยศึกษาขຌอมูล
ทຌองถิไนการบริหารจัดการสิไ งวดลຌอมของ
องค์การบริหารสวนต าบล฿นขตภาคหนือ
ตอนลางภาย฿ตຌกรอบปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
กรณีศึกษา: พืๅนทีไจังหวัดพิจิตร ดยพืๅนทีไทีไลือก
ศึกษา คือ องค์การบริหารสวนต าบลหลมรัง 
อ าภอบึงนาราง ละองค์การบริหารสวนต าบล
ทาขมิๅน อ าภอพทะล จังหวัดพิจิตร จากการ
วิคราะห์ขຌอมูลทางดຌานสิไงวดลຌอม พบวา 
องค์การบริหารสวนต าบลหลมรัง อ าภอบึงนาราง 
การม ีส วน ร วม ฿นการด า น ินการจ ัดการ
สิไงวดลຌอมของชุมชน฿นภาพรวมอยู฿นระดับ
มากทีไสุด ดยมีประดในอยู฿นระดับมาก เดຌก 
สิไงวดลຌอมทีไมีความส าคัญตอคุณภาพชีวิต 
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ชุมชนมีปัญหาสิไงวดลຌอมดຌานการตกคຌางของ
สารคมี ปุ๋ยคมี฿นดิน ดຌานขยะ ละดຌานอืไนโ 
สรุปผลการวิจัยจากขຌอมูลการวิจัยทางสถิติ 
พบวา การบริหารจัดการสิไงวดลຌอมภาย฿ตຌ
กรอบปรัชญาศรษฐกิจพอพียงบบมีสวนรวม
ละป็นนวทางทีไ ฿นการบริหารจัดการมี
ค า ฉลีไ ย ท ากัน ท ากับ ไ .50 ละมีส วน
บีไยงบนมาตรฐาน 0.่็ อยู฿นระดับมาก ความ
คิดหใน฿นการบริหารจัดการสิไงวดลຌอมของ
ชุมชนองค์การบริหารส วนต าบลหลมรั ง 
฿นภาพรวม มีคาฉลีไย ใ.ๆ0 สวนบีไยงบน
มาตรฐาน 0.5ๆ อยู฿นระดับมาก ละพบวา 
ชุมชนมีความสน฿จละประสงค์จะขຌารวมการ
จัดการสิไงวดลຌอม฿นระดับมากทีไสุด(คาฉลีไย 
ใ.ๆ0 ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน 0.ๆ่) ละ
ชุมชนมีสวนรวม฿นการด านินการจัดการ
สิไงวดลຌอม฿นภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด 
ระดับมาก เดຌก ปัญหาสิไงวดลຌอมดຌานการ
ตกคຌางของสารคมีละปุ๋ยคมี฿นดิน ดຌานขยะ 
ละประชาชนมีความคิดหในรูปบบการบริหาร
จัดการดຌานสิไงวดลຌอมภาย฿ตຌกรอบปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงอยู฿นระดับมากทีไสุด (คาฉลีไย 
ไ.51) คน฿นชุมชนมีความศรัทธา฿นการรวมกัน
พัฒนาชุมชนดຌวยความตใม฿จ รวมคຌนหาปัญหา
ละรวมวางผนกຌปัญหาสิไงวดลຌอมของ
ชุมชน สวนความคิดหใน฿นการบริหารจัดการ
สิไงวดลຌอมของชุมชนองค์การบริหารสวนต าบล
ทาขมิๅน อ าภอพทะล฿นภาพรวมอยู฿นระดับ
มาก ละชุมชนมีสวนรวม฿นการด านินการ
จัดการสิไงวดลຌอมอยู฿นระดับมาก ละชุมชน
ตຌองการมีผนบริหารจัดการสิไงวดลຌอมการ
 รี ย นรูຌ ร ว มกั น ฿นการ จั ดก ารปัญหาขอ ง
สิไงวดลຌอมอยูสมอละปัญหาสิไงวดลຌอมดຌาน
พลั ง งาน ละรูปบบการบริหารจัดการ
สิไงวดลຌอมของชุมชนภาย฿ตຌกรอบปรัชญา

ศรษฐกิจพอพียง฿นภาพรวมอยู ฿นระดับ 
มากที ไส ุด  ละช ุมชนคิดว าการก ຌป ัญหา
สิไ งวดลຌอมของชุมชนควรกระจายความ
รับผิ ดชอบ฿หຌ กั บชุ มชน ป็ นผูຌ ด า นิ นการ 
ผูຌบริหารละผูຌน า฿นองค์กรละชุมชนควร
สงสริมสนับสนุน 

ผลจากการด านินงานดังกลาวท า฿หຌ
ทางกลุมทีไขຌารวมวิจัยเดຌสูตรผลิตภัณฑ์ดังกลาว  
ซึไงป็นสูตรทีไทางกลุม฿ชຌภูมิปัญญาชาวบຌาน
รวมกันด านินละทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เดຌป็นผลิตภัณฑ์฿หมของกลุมพืไอ฿ชຌ฿นการ
บริหารจัดการ พัฒนาอาชีพของกษตรกร 
฿นองค์การบริหารสวนต าบลหลมรัง ละป็น
ตຌนบบ฿นการผยพร฿หຌกองค์การบริหาร
สวนต าบลอืไนโ ตอเป 
 
การบร หารจัดการส ่งวดล้อมที่กี่ยวข้องกับ
อ า ชี พ ข อ ง ช ม ช น ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ร ห า ร 
สวนต าบลทาขม  นิอ าภอพทะลิจังหวัด
พ จ ตร 

อาชีพหลักของชุมชน คือ กษตรกรรม 
ชุ ม ช นประ สบปัญหา  รืไ อ ง นๅ า มั นทีไ ฿ ชຌ ฿ น
ครืไองยนต์กีไยวกับการกษตร ประกอบกับ
นๅ ามันชืๅอพลิงมีราคาพง ละชุมชนเมสะดวก
฿นการหาซืๅ อนๅ า มั น ชืๅ อ พลิ ง  พืไ อ ฿ ชຌ ท า ง
การกษตรดังกลาวลຌว การผลิตพลังงาน
ทดทนเบอดีซลจากนๅ ามันพืชทีไ฿ชຌลຌวของ
ชาวบຌาน ละการหีบนๅ ามันเบอดีซลมลใด 
สบูด าจากตຌนสบูด าทีไมีมาก฿นทຌองถิไน จึงป็น
ทางลือกทีไประชาชน฿นหมูบຌานลือก฿นการ
ด านินการดังกลาวลຌว ผลจากการด านินงาน
 รี ยน รูຌ ร ว มกั น ของประช าชนละผูຌ ร ว ม
ด านินงาน ท า฿หຌเดຌกรรมวิธีทีไ หมาะสม฿น
กระบวนการผลิตนๅ ามันเบอดีซลจากนๅ ามันพืช
ทีไ฿ชຌลຌว ครืไองมือ฿นการผลิตละนวทาง฿น
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การบริหารจัดการพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาทีไยัไงยืน
ละป็นตຌนบบกชุมชนอืไนโ เดຌ 

สวนการผลิตนๅ ามันชืๅอพลิงจากการ
หีบมลใดสบูด าจากตຌนสบูด านัๅน ชุมชนเดຌปลูก 
สบูด าดยเดຌพันธุ์มลใดจากทีไปลูกเวຌ฿นพืๅนทีไของ
รงรียนหຌวยยาวพิทยาคม ปลูกพิไมติมจากทีไมี 
ปลูกตามหัวเรปลายนาของกษตรกร กลุม
ชุมชนเดຌตຌนบบครืไองจักรการผลิตนๅ ามันเบอ
ดีซลจากมลใดสบูด า กรรมวิธีการปลูกดูลตຌน
สบูด า กระบวนการผลิตนๅ ามันเบอดีซลจาก
มลใดสบูด า  

นวทางการบริหารจัดการพืไอ฿หຌกิด
การพัฒนาทีไยัไงยืนของชุมชน฿นรืไอง การบริหาร
จัดการกีไยวกับการผลิตนๅ ามันทดทนสรุปเดຌ 
คือ รวมกลุมจัดตัๅงสหกรณ์หรือสรຌางครือขาย
ของผูຌผลิตนๅ ามันเบอดีซล ด านินการจัดหาทุน
฿นการด านินการละหมุนวียนการสรຌาง
รงจ ูง ฿จ฿นการ ปลี ไยนมา฿ช ຌนๅ าม ันสบู ด า 
นๅ ามันเบอดีซลจากนๅ ามันพืชทีไ฿ชຌลຌว ชน  
เมคิดคาหีบนๅ ามันดยน ามลใดสบูด าหรือนๅ ามัน
พืชทีไ฿ชຌลຌวมาลกกับนๅ ามันเบอดีซลทีไผลิตเดຌ 
ซึไงมีการควบคุมบริหารจัดการดยคณะกรรมการ  
ซึไงลือกดยชุมชนขององค์การบริหารสวนต าบล
ทีได านินการ ผลจากการวิจัยท า฿หຌมีการพัฒนา
องค์ ค ว ามรูຌ ท า ง ดຌ า นก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร
สิไงวดลຌอมภาย฿ตຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดย
การ฿ชຌความรูຌภูมิปัญญาชาวบຌานของชุมชน฿น 
ตละทຌองถิไน 
 
ผลการว จัยช งผลผล ต 

จากการด านินงานวิจัยบบมีสวนรวม
ระหวางคณะผูຌวิจัยละชุมชน ภายหลังสรใจสิๅน
การวิจัยลຌว ท า฿หຌทางกลุมผูຌวิจัยเดຌความรูຌละ
ผลผลิตจากการวิจัย ดังนีๅ 

1. เดຌองค์ความรูຌทางดຌานวิชาการ
กีไยวกับทางดຌานกษตรกรรมละองค์ความรูຌ 
 ช ิง ก า ร ผล ิต ล ะ เด ຌผ ล ิต ภ ัณฑ ์ท า ง ด ຌา น
การกษตรดย ตัๅงศูนย์กอสรຌางถาวรป็นทีไท า
กิ จ กร รมของชุ มชนละด า นิ นการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ทางดຌานการกษตร ชน ปุ๋ยหมัก  
ปุ๋ยชีวภาพนๅ า ฮอร์มนบ ารุงพืช ฮอร์มนขียว 
สารป้องกันชืๅอราสารป้องกันมลงศัตรูพืช  
สารเลมลงดย฿ชຌภูมิปัญญาทຌองถิไน พืไอ฿หຌกิด
กา รพ ัฒนาที ไยั ไง ย ืนภาย ฿ต ຌก รอบปร ัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

2. เดຌตຌนบบของครืไองอุปกรณ์การ
ผลิตนๅ ามันเบอดีซลจากนๅ ามันพืชทีไ฿ชຌลຌว ละ
ตຌนบบของครืไองหีบนๅ ามันเบอดีซลจากมลใด
สบูด าจากตຌนสบูด าทีไปลูก฿นชุมชนพืไอ฿ชຌป็น
พลังงานทดทนนๅ ามันชืๅอพลิงจากฟอสซิล 
(Fossil) ทีไ฿ชຌอยู฿นขณะนีๅ ละยังเดຌองค์ความรูຌ
ทางดຌานกระบวนการผลิตละวิธีการผลิต
นๅ ามันเบอดีซลจากนๅ ามันพืชทีไ฿ชຌลຌว ละจาก
มลใดสบูด าจากตຌนสบูด า 

ใ. กิดศูนย์การรียนรูຌละตຌนบบ
ลกปลีไยนพืไอการรียนรูຌขององค์การบริหาร
สวนต าบลอืไนโ ฿นขตจังหวัดพิจิตร ละจังหวัด
อืไนโ ตอเป 
 
สร ปผลการว จัย 

สรุปผลการวิจัยบบมีสวนรวม รืไอง 
การบริหารจัดการสิไงวดลຌอมภาย฿ตຌกรอบ
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของชุมชน หมูบຌาน 
องค์การบริหารสวนต าบลหลมรัง อ าภอบึงนาราง 
ละชุมชน หมูบຌาน องค์การบริหารสวนต าบล
ทาขมิๅน อ าภอพทะล จังหวัดพิจิตร 

การบริหารจัดการสิไ งวดลຌอมของ
ชุมชนละองค์การบริหารสวนต าบลหลมรัง 
ทีไป็นอยู คือ มีการวิคราะห์สภาพวดลຌอม

81



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 2559 | Vol2,No.1 January- April 2016: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

ภาย฿นละภายนอกทีไสงผลกระทบตอการ
บริ หารจั ดการสิไ งวดลຌ อมชุมชนทຌองถิไ น  
มีผนปฏิบัติการจัดการสิไงวดลຌอมประจ าปี
งบประมาณ ละชุมชนมีความสน฿จละ
ประสงค์จะรวมการจัดการสิไงวดลຌอมชุมชน
ทຌองถิไน 

การมีสวนรวมของชุมชน฿นการด านินการ
จัดการสิไงวดลຌอมขององค์การบริหารสวน
ต าบลหลมรังดยชุมชนหในวา สิไ งวดลຌอม 
มีความส าคัญตอคุณภาพชีวิต ละมีสวนรวม
สะทຌอนปัญหาสิไงวดลຌอมของชุมชนละจัดท า
ผนจัดการปัญหาสิไงวดลຌอม฿นตละปี ดย฿น
ปีนีๅ ชุมชน฿หຌความส าคัญกับการกຌปัญหา
สิไงวดลຌอมดຌานการตกคຌางสารคมีละปุ๋ยคมี
฿นดิน ละดຌานขยะ นอกจากนีๅตຌองการ฿หຌ
หนวยงาน องค์กร สถานศึกษา ผูຌชีไยวชาญจาก
ภายนอกขຌามาชวยหลือ฿นดຌานวิชาการละ
ทคนิควิธ ี

รูปบบการบริหารจัดการสิไงวดลຌอม
ภาย฿ตຌกรอบปรัชญาศรษฐกิจพอพียงของ
ชุมชน องค์การบริหารสวนต าบลหลมรัง 
ประกอบดຌวย บุคคล ครอบครัว ละชุมชนตຌอง
มีความรูຌความขຌา฿จ ละน าปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงมาป็นวิธีด านินชีวิตหรือมีวิถีพอพียง 
คน฿นชุมชนมีศรัทธาทีไจะรวมกันปฏิบัติพัฒนา
ชุมชนดຌวยความตใม฿จ ดยมีกระบวนการรียนรูຌ
รวมคิด รวมคຌนหาปัญหา รวมวางผน ละรวม
ปฏิบัติรวม฿นการกຌปัญหาสิไงวดลຌอมของ
ชุมชน ละองค์การบริหารสวนต าบลควรมี
บทบาท฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสารหรือประสาน
การด านินงาน฿นการกຌปัญหาสิไงวดลຌอมของ
ชุมชน ดยมีทิศทางการบริหารสิไงวดลຌอม 
ชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนละสงสริม฿หຌคน฿น
ชุมชนมีการรียนรูຌรวมกัน การจัดการสิไงวดลຌอม 
ภาย฿ตຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ผูຌน าละ

ผูຌบริหาร฿นชุมชนทัๅงภาครัฐละภาคอกชนควร
ประสานรวมมือกันขับคลืไอนกระบวนการ 
พัฒนาสิไงวดลຌอมของชุมชนอยางยัไงยืน ตลอดจน 
ประสานกับภาครัฐ องค์การปกครองสวนทຌองถิไน 
สถาบันการศึกษา ละมหาวิทยาลัยขຌามา 
มีสวนชวยหลือสนับสนุนทัๅงภาควิชาการละ
งินอุดหนุนตามความหมาะสม 

การบริหารจัดการสิไ งวดลຌอมของ
ชุมชนละองค์การบริหารสวนต าบลทาขมิๅน 
ทีไป็นอยู คือ องค์การบริหารสวนต าบลทาขมิๅน
มีทิศทางการบริหารสิไงวดลຌอม มีผนปฏิบัติ
การจัดการสิไงวดลຌอมประจ าปีงบประมาณ 
ละชุมชนมีความสน฿จละประสงค์จะรวมการ
จัดการสิไงวดลຌอมชุมชนทຌองถิไน 

การมี ส ว น ร ว มของชุ ม ชน ฿นกา ร
ด านินการจัดการสิไ งวดลຌอมขององค์การ
บริหารสวนต าบลทาขมิๅนดยชุมชนหในวา 
สิไ งวดลຌอมมีความส าคัญตอคุณภาพชีวิต
จ าป็นตຌองมีผนการบริหารจัดการของชุมชน 
ละมีสวนรวมสะทຌอนปัญหาสิไงวดลຌอมของ
ชุ มชนละจั ดท า ผนการจั ดการปัญห า
สิไ งวดลຌอม฿นตละปี ดย฿นปีนีๅ ชุมชน฿หຌ
ความส าคัญกับปัญหาดຌานพลังงานทดทนละ
ดຌานสารคมีละปุ๋ยคมี฿นดิน ละตຌองการ฿หຌ
หนวยงาน องค์กร สถานศึกษา ผูຌชีไยวชาญจาก
ภายนอกมา฿หຌความชวยหลือทัๅงทางวิชาการ
ละทคนิควิธี 

รูปบบการบริหารจัดการสิไงวดลຌอม
ของชุมชนภาย฿ตຌกรอบปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงของชุมชน องค์การบริหารสวนต าบล
ทาขมิๅน ประกอบดຌวย บุคคล ครอบครัว ละ
ชุมชนจ าป็นตຌองมีวิถีชีวิตพอพียง คน฿นชุมชน
ตຌองมีศรัทธาทีไจะรวมกันปฏิบัติพัฒนาชุมชน
ดຌวยความตใม฿จดยมีกระบวนการรียนรูຌ 
รวมคิด รวมคຌนหาปัญหา รวมวางผนละรวม
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ปฏิบัติการ฿นการกຌปัญหาสิไ งวดลຌอมของ
ชุมชน องค์การบริหารสวนต าบลควรมีบทบาท
ส าคัญ฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสารหรือประสานการ
ด านินงานการกຌปัญหาสิไงวดลຌอมของชุมชน
ดยมีทิศทางการบริหารจัดการสิไงวดลຌอม 
ชิงยุทธศาสตร์ สงสริมสนับสนุน฿หຌชุมชนเดຌ
จัดการกຌปัญหาสิไงวดลຌอมดຌวยตนองภาย฿ตຌ
ป รั ชญา ศ รษฐกิ จพอ  พีย ง  ละอ งค์ ก ร 
หนวยงาน สถาบันการศึกษาทัๅงภาครัฐละ
อกชนจากภายนอกควรมีผนขຌามาสงสริม
ละ฿หຌความชวยหลือ฿นการบริหารจัดการ
สิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไน฿นดຌานความรูຌ 
ทคนิควิธี  ครุภัณฑ์ทีไ ป็นครืไองมือหรืองิน
อุดหนุนตามความหมาะสม 

จ า ก ร ูป  บ บ ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร
สิไงวดลຌอมของชุมชนภาย฿ตຌปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงของชุมชน องค์การบริหารสวนต าบล
หลมรัง ละทาขมิๅน สรุปป็นตຌนบบการ
บริหารจัดการสิไงวดลຌอมเดຌดังนีๅ 

1) ชุมชนตຌองมีความรูຌความขຌา฿จ
ละมีวิถีชี วิตตามกรอบปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

2) คน฿นชุมชนตຌองมีศรัทธาทีไจะ
รวมกันปฏิบัติพัฒนาชุมชนดຌวยความตใม฿จ 

ใ) องค์การบริหารสวนต าบลควรมี
ผนบริหารจัดการสิไงวดลຌอมชิงยุทธศาสตร์ 
ทีไสะทຌอนถึงการพัฒนาอยางยัไงยืน 

ไ) องค์การบริหารสวนต าบลควร
สงสริมสนับสนุนกระบวนการรียนรูຌรวมกันของ

คน฿นชุมชน฿นการขຌาถึ งความรูຌ  ละการ
กຌปัญหาสิไงวดลຌอมของชุมชนดຌวยชุมชนอง 

5) หนวยงาน สถาบันการศึกษา 
ละองค์กรจากภายนอกควรมีผนทีไจะขຌาเป
ช ว ย  ห ล ือ  กื ๅอ ก ูล ฿ นก า รบ ร ิห า ร จ ัด ก า ร
สิไงวดลຌอมของชุมชนทຌองถิไนตามสภาวการณ์
หรือบริบทของชุมชนทຌองถิไน 

นืๅ อหาสาระ ฿นการวิ จั ย ป็ นการ
กຌปัญหาทางดຌานสิไงวดลຌอมทຌองถิไน ดย฿ชຌ
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงพืไอสนองความ
ตຌองการของชุมชน เดຌก การจัดการขยะ 
มูลฝอย การ฿ชຌปุ๋ยอินทรีย์ละผลิตภัณฑ์ทีไผลิต
ดย฿ชຌภูมิปัญญาชาวบຌานพืไอลดการ฿ชຌปุ๋ยคมี
ละมลพิษจากการ฿ชຌสารคมีตอสิไงวดลຌอม
ละป็นการกຌปัญหาดินสืไอมทรมละ 
ป็นการพัฒนาละพิไมผลผลิตทางการกษตร 
การท านา ท าเร ท าสวน ดยการ฿ชຌปุ๋ยละ
ผลิตภัณฑ์อืไนโ ทีไผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ชน 
พืชผัก ผลเมຌทีไเม฿ชຌลຌว ละมูลสัตว์ ชน สาร
ก าจัดศัตรูพืช ฮอร์มน฿บขียว ฮอร์มนเขรง
การจริญติบต 

จากการผลิตดย฿ชຌภูมิปัญญาชาวบຌาน
ของช ุมช น  การ ฿ช ຌพล ัง ง านทดทน  พื ไอ
ด านินการ฿นการกษตรทนพลังงานชืๅอพลิง
ดีซลจากนๅ ามันเบอดีซลจากนๅ ามันพืชทีไ฿ชຌลຌว
ละนๅ ามันจากมลใดสบูด าจากการหีบมลใด 
สบูด า ดยมีกรอบความคิดละสมมติฐาน 
฿นการวิจัย ดังนีๅ 

 
 
 
 
 
 

- สภาพวดลຌอมของพืๅนทีไ 
   ป้าหมายทีไป็นอยู 
- การกຌปัญหาของชุมชน 
- สภาพทรัพยากร 
   สิไงวดลຌอม  ผนการ 
   บริหารจัดการ 

ปัญหาการจัดการกຌปญัหา
สิไงวดลຌอมของทຌองถิไน 

การรยีนรูຌรวมกับทຌองถิไน 
ละคณะผูຌวิจัย 

องค์ความรูຌหรือตຌนบบ 
การบริหารจัดการสิไงวดลຌอม 
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ผลการวิจัยบบมีสวนรวมระหวาง
ชุมชนทีไรวมด านินการวิจัยกับคณะผูຌรวมวิจัยท า
฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์พืไอ฿ชຌ฿นการพิไมผลผลิตทาง
การกษตรจากวัสดุธรรมชาติจากการกษตร คือ 
ฮอร์มนเข ฮอร์มนผลเมຌ ฮอร์มน฿บขียว  
สารป้องกันชืๅอราจากพืช สารป้องกันมลง
ศัตรูพืช ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์นๅ า สารเลมลง 
ดยเดຌสูตรวิธี฿ชຌประยชน์ละผลิตภัณฑ์หลานีๅ
จากการระดมความรูຌจากภูมิปัญญาชาวบຌาน 
฿นทຌองถิไน การรณรงค์ละหานวทางการ฿ชຌ
พลังงานทดทนพลังงานชืๅอพลิงดีซล฿นการ
ท าอาชีพทางการกษตร ดยการผลิตนๅ ามัน 
เบอดีซลจากนๅ ามันทีไ฿ชຌลຌว฿นชุมชน ละการ
ผลิตนๅ ามันเบอดีซลจากมลใดสบูด าจากการ 
บีบอัดมลใดสบูด าทีไกษตรกรปลูกเวຌตามหัวเร
ปลายนาทบทุกครัวรือน ดยมีการขยายพันธุ์
ตຌนสบูด ากกษตรกรพืไอปลูก฿หຌเดຌมลใดน ามา
บีบอัดนๅ ามันเป฿ชຌกับครืไองยนต์ขนาดลใกพืไอ
การกษตรดยตรง ละสรຌางตຌนบบครืไองบีบ
อัด มลใดสบู ด า  พืไ อเวຌ ฿ชຌ ฿นชุมชน ซึไ งการ
ด านินงานวิจัยดังกลาวลຌว ท า฿หຌชุมชนทัๅงสอง
องค์การบริหารสวนต าบลเดຌพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ 
ทางการกษตรละลดคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอ
ผลิตภัณฑ์พืไอ฿ชຌ฿นการกษตรท า฿หຌกิดการ
พัฒนา฿นองค์กรทีไกีไยวขຌอง 

ผลการวิจัยยังท า฿หຌชุมชนรูຌนวทางการ
บริ หา รจั ดการกຌ ปัญหา ฿นชุ มชนดย฿ชຌ 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน฿นชุมชนละป็นนวทาง
พืไอ฿หຌกิดการลกปลีไยน฿นรืไองการบริหาร
จัดการสิไงวดลຌอม฿นทຌองถิไนภาย฿ตຌปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงของชุมชนกับชุมชนอืไนโ  
ท า฿หຌกิดการพัฒนาทีไยัไ งยืนป็นตຌนบบ฿น
องค์การบริหารสวนต าบลอืไนโ ฿นจังหวัดอืไน
ตอเป 
 

อภ ปรายผลการบร หารจัดการส ่งวดล้อม
ภาย฿ต้ปรัชญาศรษฐก จพอพียง 

การก าจัดขยะ฿นจังหวัดพิจิตรนัๅน฿ชຌวิธี
เปทิๅง฿นบอขยะ ชน บอขยะของทศบาลมือง
พิจิตรพืไอฝังกลบ บางสวนกใผาทิๅง นืไองจาก
จังหวัดพิจิตรป็นพืๅนทีไตไ าวลานๅ าทวมจะเหล
ทวมบอขยะ ซึไ ง ป็นบอขยะระบบฝังกลบ  
มืไอบอขยะถูกนๅ าทวมจะท า฿หຌขยะทีไฝังกลบลอย
ขึๅนมากับนๅ าส งกลิไ นหมในป็นอันตรายตอ
สุขภาพละสภาพวดลຌอม การบริหารจัดการ
นอกจากจะปลูกฝังระบียบวินัย฿นการทิๅงขยะ
ของชุมชนนะน า฿หຌความรูຌกับชุมชนตัๅงต 
การทิๅงขยะดยทิๅง฿นภาชนะทีไกใบขยะดยการ
ยกชนิดของขยะตามระบบของหนวยงาน
ภาครัฐ ชน องค์การบริหารสวนต าบลตละ
พืๅนทีไพืไอ฿หຌหนวยงานน าเปบริหารจัดการกับ
ขยะทีไ กใบตามวิธีการของตละพืๅนทีไ ลຌ ว  
ซึไงสวนมาก฿ชຌวิธีการฝังกลบ ซึไงท า฿หຌกิดปัญหา
ตอสิไ งวดลຌอมดังกลาวลຌว ฿นการบริหาร
จัดการกับปัญหารืไองขยะของหนวยงานภาครัฐ
ควรจะตຌองมีระบบการก าจัดขยะบบ฿หม  
มีการจัดยกขยะ มีระบบขยะรีเซคิล ระบบ
การคัดยกขยะกอนขຌาตาผา ละวางระบบ
จัดสรຌางบอบ าบัดขยะ฿หຌป็นบบมาตรฐาน  
ซึไงอาจจะจ าป็นตຌอง฿ชຌงบประมาณจ านวนมาก 
ซึไ งป็นรืไองทีไหนวยงานภาครัฐทีไ กีไยวขຌอง
จะตຌองด านินการตอเป สวนการด านินงาน฿น
ภาคชุมชนนัๅนการท าการคัดยกขยะกอนทิๅง
ตามประภทของขยะตละชนิด ละน าขยะ 
รีเซคิลคัดยกละรวบรวมขาย฿หຌหนวยงาน
ก าจัดขยะทีไรับซืๅอ ท า฿หຌชุมชนมีรายเดຌป็นวิธี
หนึไ งทีไชุมชนรวมกันด านินการลຌวเดຌผลดี 
นอกจากจะจัดการกับขยะเดຌยังท า฿หຌชุมชน 
มีรายเดຌน ากลับเป฿ชຌจายพัฒนาชุมชนเดຌ 
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สวนการบริหารจัดการปัญหาทางดຌาน
สิไงวดลຌอมทีไป็นผลจากการประกอบอาชีพของ
ชุมชน ชน การขจัดฟางขຌาวหรือศษวัชพืชจาก
การท ากษตรกรรม฿หຌงดการผา ดยการน าเป
ป็นอาหารสัตว์ น าเปท าปุ๋ยหมักตามนวทาง
ของทางกลุมงานวิจัยพืไอเม฿หຌกิดมลพิษตอ
สิไงวดลຌอม ละปัญหาดินสืไอมทรม ปุ๋ยอนินทรีย์
ตกคຌาง การ฿ชຌยาฆามลงก าจัดศัตรูพืช จากการ
ท าการกษตรท า฿หຌกิดมลพิษตอสิไงวดลຌอม ซึไงทาง
กลุมชุมชนองค์การบริหารสวนต าบลหลมรัง 
อ าภอบึงรานาง จังหวัดพิจิตรกับคณะผูຌวิจัยเดຌ
บริหารจัดการกຌปัญหาบบมีสวนรวมกันดย
การ฿ชຌภูมิปัญญาชาวบຌานของชุมชน฿นทຌองถิไน
รวมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ละผลิตภัณฑ์อืไนโ พืไอ
฿ชຌ฿นการพิไมผลผลิต ละมูลคาของผลิตผลทีไเดຌ
จากการท าการกษตรซึไงป็นอาชีพหลักของ
ช ุมชน  ละย ังก ຌป ัญหา รื ไอ งมลพ ิษจาก
สิไงวดลຌอมจากปัญหาดังกลาวลຌว 

สวนความตຌองการกຌปัญหาทางดຌาน
การ ฿ชຌพลั ง ง าน ชืๅ อ พลิ งดี  ซล  พืไ อ ฿ชຌ กั บ
ครืไองยนต์ทางการกษตรของชุมชน฿นหมูบຌาน
ขององค์การบริหารต าบลทาขมิๅน อ าภอพทะล 
จังหวัดพิจิตรนัๅน บริหารจัดการรวมกันดยการ
฿ชຌพลังงานทดทนเบอดีซลทีไผลิตจากนๅ ามัน
พื ช ทีไ ฿ ชຌ  ลຌ ว ท า ฿ หຌ ล ด ค า  ชืๅ อ  พ ลิ ง  ล ะ 
ยังกຌปัญหาการทิๅงนๅ ามันพืชทีไ฿ชຌลຌวลงดินละ
มนๅ าล าคลอง ซึไงกอ฿หຌกิดมลพิษทางดินละ
มลพิษทางนๅ าดຌวย นอกจากนีๅยังเดຌน ามลใดสบู
ด ามาหีบเดຌนๅ ามันจากมลใดสบูด าน าเป฿ชຌ฿น
ครืไองยนต์ขนาดลใกพืไอการกษตรป็นการลด
ตຌนทุนทางการกษตรละเดຌตຌนบบครืไองหีบ
ส าหรับการผลิตของชุมชนดຌวย 

การบริหารจัดการสิไงวดลຌอมภาย฿ตຌ
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดยการนຌอมน า
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมาประยุกต์฿ชຌ฿น

ระดับบุคคล ชุมชน หมูบຌาน องค์การบริหาร
ระดับต าบล ละภาครัฐ฿นการบริหารจัดการ
สิไงวดลຌอมภาย฿ตຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ความพอพียง฿นระดับบุคคลละครอบครัว  
ท า฿หຌครอบครัวพึไงพาตนองเดຌ ป็นผูຌรูຌ ละ 
มีการพัฒนาตนองมีการขงขันภาย฿นชุมชน 
 ล ะ ส ัง ค ม ร อ บ ข ຌา ง  ล ะ ก า ร อ ยู ร ว ม ก ับ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไ งวดลຌอมเดຌอยาง
หมาะสม สวนความพึงพอ฿จระดับชุมชนท า฿หຌ
คน฿นชุมชน หมูบຌาน องค์การบริหารสวนต าบล
มีการรวมกลุมกันพืไอบริหารจัดการท ากิจกรรม
รวมกัน รวมกลุมกันท าประยชน์พืไอสวนรวม 
ชวยหลือกืๅอกูลกันภาย฿นชุมชนบนหลักของ
ความรูຌรักสามัคคี สรຌางป็นครือขายชืไอมยง
กัน฿นชุมชนละนอกชุมชนทัๅงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงการ
฿ชຌภูมิปัญญาทຌองถิไน ละทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม฿นชุมชนมาสรຌางประยชน์เดຌพืไอ
สรຌางชุมชน฿หຌมีความขຌมขใงละมีความป็นอยู
ทีไพอพียง มีการรวมกลุมของชุมชนหลายโ หง 
พืไอลกปลีไยนความรูຌสืบทอดภูมิปัญญาทຌองถิไน
฿หຌรูຌจัก฿ชຌละจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอยางฉลาดละรอบคอพืไอฟ้ืนฟู
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌกิดความยัไงยืน 
ละรูຌจัก฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสมพืไอน ามา฿ชຌ 
฿นการบริหารจัดการสิไงวดลຌอมละพัฒนาน า
ความจริญมาสูทຌองถิไน สอดคลຌองกับความ
ตຌองการละสภาพวดลຌอมดยพัฒนาจาก 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 
ข้อสนอนะ 

ผลจากการวิจัยบบมีสวนรวมของ
คณะผูຌวิจัยละกลุมชุมชน ดยน าผลจากการ
น ຌอ ม น า ป ร ัช ญา  ศ รษ ฐ ก ิจพ อ  พ ีย ง ข อ ง
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ มาประยุกต์฿ชຌ
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กับการบริหารจัดการสิไงวดลຌอม฿นชุมชนของ
องค์การบริหารสวนต าบล ความพอพียง 
฿นระดับชุมชน ท า฿หຌคน฿นชุมชนมีการรวมกลุม
กันท าประยชน์พืไอสวนรวม ชวยหลือกืๅอกูล
กันภาย฿นชุมชน  ดย฿ชຌหลั กของความรูຌ 
รักสามัคคี ละสรຌางครือขายความชวยหลือ
ชืไอมยงกันภาย฿นชุมชนละชุมชนกลุมอืไนโ 
ทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมการ฿ชຌภูมิปัญญาทຌองถิไนละ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นชุมชนมา
สรຌางประยชน์เดຌอยางหมาะสม พืไอสรຌางสริม
ชุมชน฿นชุมชนมาสรຌ างประยชน์ เดຌอยาง
พอพียง รูຌจัก฿ชຌละจัดการอยางฉลาดละ
รอบคอบฟ้ืนฟูทรัพยากรพืไอ฿หຌกิดความยัไงยืน
ละมัไนคง ซึไ งผลจากการนຌอมน าปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงมาประยุกต์฿ชຌกับชุมชนจะ
สงผล฿หຌการพัฒนาชุมชน ประทศกຌาวหนຌา
อยางสมดุล ยัไงยืน ละมัไนคง พรຌอมรับตอการ
ปลีไยนปลงทางดຌานสิไงวดลຌอม ซึไงนับวันจะมี
การปลีไยนปลงอยางรวดรใวละรุนรงขึๅน 
ดยเมเดຌรับผลกระทบทางดຌานลบตอการบริหาร
จัดการสิไงวดลຌอมของชุมชน฿นตละองค์การ
บริหารสวนต าบล ภาย฿ตຌการบริหารจัดการดย

หลักศรษฐกิจพอพียงดังกล าวลຌว  ตาม
วิสัยทัศน์ของจังหวัดพิจิตรวา หลงผลิตขຌาว 
สินคຌากษตรปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ตามนวทางศรษฐกิจพอพียง ซึไงการวิจัย
ของคณะผูຌวิจัยจึงตຌองป็นการบริหารจัดการ
สิไงวดลຌอมทีไป็นผลอันนืไองมาจากทางดຌาน
การกษตร ซึไงป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัด
พิจิตรละด านินตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดพิจิตร
ดังกลาวลຌว 

ข้อสนอนะพื่อการว จัยตอเป  
ปัจจุบันปัญหาสิไงวดลຌอม มลพิษ

ทางดຌานตางโ ทีไท า฿หຌกิดปัญหาตอสภาพวดลຌอม
นับวันจะทวีความรุนรงมากยิไงขึๅน ดยฉพาะ
อยางยิ ไงจากการ฿ชຌปุ ๋ยอนินทร ีย ์ การ฿ชຌยา 
ฆามลงจากการท าการกษตรกรรม การบริหาร
จัดการสิไ งวดลຌอมของชุมชนดย฿ชຌกรอบ
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พืไอกຌปัญหานับวา
เดຌผลป็นทีไพอ฿จของชุมชนทีไ ร วมงานวิจัย 
ซึไงหนวยงานชุมชนอืไนโ จังหวัดอืไนโ ทีไประชากร 
มีอาชีพกษตรกรรมควรจะน าเป฿ชຌป็นนวทาง
฿นการบริหารจัดการตอเปทัๅ งภาครัฐละ
ภาคอกชนพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาทีไยัไงยืนตอเป 
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ข้อสนอการตีความของค าน ยามของค าวาหต ส ดว สัยตามกฎหมายเทย 
พ่ือ฿ห้สอดคล้องกับหลักสากลิ:ิศึกษากรณีประกันภัย 

Proposals for The Interpretation of The Definition of Force Majeure 
Under Thai Law In Conformity With International Principles : Insurance 

 
ณัฏฐ์พ ชาิิวรดมอธ พัฒน์1ิ 

 

บทคัดยอ 
ตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์มาตรา 8 การตีความค านิยามของค าวา หตุสุดวิสัย ของเทย 

จะมีค านิยามทีไคบเมทันตอยุคสมัยทีไปลีไยนปลงเป ดยเดຌศึกษาถึงหลักกณฑ์ทางกฎหมายของตางประทศ 
฿นระบบคอมมอนลอว์ ระบบซีวิลลอว์ละหลักกฎหมายสากลทีไกีไยวกับวิกฤตการณ์ทางศรษฐกิจละกรณีการ  
ช าระหนีๅทีไป็นเปอยางยากล าบาก (Hardship) วาสามารถน าหลักการ฿ดมาปรับ฿ชຌกับการตีความค านิยามของค าวา 
หตุสุดวิสัย ของเทยเดຌ ผลการศึกษาพบวาประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์ของเทยเมสามารถน ามาปรับ฿ชຌกับ
วิกฤตการณ์ทางศรษฐกิจละกรณีการช าระหนีๅทีไป็นเปอยางยากล าบาก (Hardship) ดังนัๅนหากกิดกรณีปัญหา
กีไยวกับการเมสามารถปฏิบัติการช าระหนีๅเดຌพราะกิดหตุการณ์ปลีไยนปลง฿นสาระส าคัญของสัญญาภายหลัง 
ทีไท าสัญญาดยทีไคูสัญญาเมอาจคาดคิดมากอน฿นขณะทีไท าสัญญานัๅน ลຌวสงผล฿หຌการช าระหนีๅป็นภาระหนัก  
กินควรกคูสัญญาฝ่าย฿ดฝ่ายหนึไงมากกินเปจนท า฿หຌกิดความเมทาทียมกันระหวางคูสัญญา คูสัญญาผูຌตຌอง
รับภาระ฿นการช าระหนีๅมากกินเปนัๅนจะตຌองรับช าระหนีๅอยางสิๅนชิงนืไองจาก฿นประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์
มาตรา 8 เมเดຌบัญญัติรืไองดังกลาวเวຌจึงท า฿หຌคูสัญญาเมมีสิทธิทีไจะปรับขຌอสัญญาหรือลิกสัญญากันเดຌตาม
หตุการณ์ทีไปลีไยนปลงเป ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงเดຌสนอนวทางการกຌเขปัญหาการตีความของค านิยามขอ ง ค าวา 
หตุสุดวิสัย ของเทย: ศึกษากรณีประกันภัย ดยการสนอกຌเขพิไมติมประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์  
มาตรา 8 ของเทย ฿หຌบัญญัติพิไมติมหลักกฎหมายละผลทีไกีไยวขຌองกับวิกฤตการณ์ทางศรษฐกิจละการช าระหนีๅ
ทีไป็นเปอยางยากล าบากหรือการช าระหนีๅทีไป็นภาระหนักกินควร (Hardship) เวຌ฿หຌชัดจน฿นประมวลกฎหมาย
พงละพาณิชย์ พืไอทีไวาหากกิดขຌอพิพาทลักษณะดังกลาวกิดขึๅนคูสัญญาจะสามารถขอจรจาปรับปรุงขຌอสัญญา
หรือลิกสัญญาเดຌหากการปรับขຌอสัญญาเมกิดประยชน์ ซึไงจะท า฿หຌกิดความป็นธรรมกคูสัญญามากขึๅนละป็น
การกຌเขปัญหา฿นการปรับ฿ชຌกฎหมาย฿นรืไองดังกลาวเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน ดยน าหลัก UNIDROIT 
Principle มาพิจารณาควบคูเปกับการกຌเขพิไมติมการตีความของค านิยามของค าวา หตุสุดวิสัย ตามประมวล
กฎหมายพงละพาณิชย์มาตรา 8 ของเทย 
 
ค าส าคัญิ:ิการตีความุ หตุสุดวิสัย, กฎหมายุ ประกันภัย 
 

Abstract 
According to Civil and Commercial Code section 8, the definition of FO‘CE MAJE“‘E in 

Thai Law is incomprehensive and not up to date. A case study was conducted on the rule of law 
abroad, in particular, Common and Civil law systems, including the International Rule of Law in 
relation to economic crisis and performance difficulties (Hardship), as a means to discover what 
rules can applied in constructing a new definition of FO‘CE MAJE“‘E for Thai Law. The case 

                                                 
1 อาจารย์ มหาวิทยาลัยวสทิร์น 

89



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 2559 | Vol2,No.1 January- April 2016: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

study revealed that the current Civil and Commercial Code in Thai Law cannot be applied in the 
instance of economic crisis and performance difficulties (Hardship). Therefore, in the event of 
performance difficulties and inability to pay one’s debt as a consequence of essences of contract 
changes after the parties have signed the contract, it becomes an inevitable burden to either 
party and results in nonequivalence between parties. Thus, the party who bears the burden is 
liable to performance according to the original conditions of the contract as Civil and Commercial 
Code Section 8 of Thai Law does not clearly prescribe for such a possibility in its understanding 
of FO‘CE MAJE“‘E and hence the party has no right to either adjust the terms of contract or 
rescind the contract. Thereforeุ the researcher suggested that a redefinition of FO‘CE MAJE“‘E 
for Thai Law and Civil and Commercial Code section 8 should take into account and clearly 
define the situation of economic crisis and performance difficulties (Hardship) so that dispute in 
future happens, parties can adjust the terms of a contract or rescind it, ensuring fairness to both 
parties. By conjunctly employing the UNIDROIT Principle in constructing a new definition of 
FO‘CE MAJE“‘E in Civil and Commercial Code section 8 of Thai Law, this will result in greater 
efficiency in Thai Law. 
 
Keywords : Interpretation, Force Majeure, Law, Insurance 
 
บทน า 

ปัญหาการตีความหมายของค าว า 
หตุสุดวิสัย ทีไปรากฏ฿นรางพระราชบัญญัติ
การซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ มีวัตถุประสงค์ 
พืไอขจัดอุปสรรคทางการคຌาระหวางประทศกับ
ประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์ (ซึไงตอเป 
จะรียกวา ป.พ.พ) ซึไงมีความตกตางกัน 
รางพระราชบัญญัติการซืๅอขายสินคຌาระหวาง
ประทศมาตรา 2่ วางหลักเวຌวา คูสัญญา 
เมตຌองรับผิดตอการทีไมิเดຌปฏิบัติการช าระหนีๅ
ตามก าหนด หากพิสูจน์เดຌวาการทีไเมสามารถ
ปฏิบัติการช าระหนีๅตามก าหนดวลาเดຌนัๅนป็น
ผลมาจากอุปสรรคทีไอยูนอกหนือการควบคุม
ของตน ทัๅง฿นขณะทีไท าสัญญากใเมมีหตุอัน
สมควรทีไจะคาดหวัง฿หຌคูสัญญาฝ่ายนัๅนจะตຌอง
ค านึงถึงอุปสรรคดังกลาวหรือจะตຌองหลีกลีไยง
หรือตຌองขจัดปัดป้องอุปสรรคหรือผลของ
อุปสรรคนัๅน฿นกรณีทีไคูสัญญาฝ่าย฿ดเดຌมอบหมาย 
฿หຌบุคคลภายนอกปฏิบัติการช าระหนีๅทนเมวา

ทัๅงหมดหรือตพียงบางสวน ตบุคคลภายนอก
มิเดຌปฏิบัติการช าระหนีๅตามทีไเดຌรับมอบหมาย
คูสัญญาอีกฝ่ายหนึไงนัๅนจะพຌนความรับผิดตอ
การเมช าระหนีๅนัๅนละจะเดຌรับ การยกวຌน
ความรับผิดตามวรรคหนึไง หากพิสูจน์เดຌวา 
ผูຌ ม อบหมายละผูຌ เ ดຌ รั บ มอบหมายมิ เ ดຌ
ปฏิบัติการช าระหนีๅตามก าหนดระยะวลา 
ขຌอยกวຌนความรับผิดตามวรรคหนึไงละวรรค
สองมีผลบังคับอยูพียงชัไวระยะวลาทีไอุปสรรค
ทีไอยูนอกหนือการควบคุมยังคงมีอยูคูสัญญา
ฝ่ายทีไมิเดຌปฏิบัติการช าระหนีๅตามก าหนดจะตຌอง
จຌงป็นหนังสือเปยังคูสัญญาอีกฝ่ายหนึไง฿หຌ
ทราบถึงความทีไเมสามารถปฏิบัติการช าระหนีๅ
ของตนพราะหตุหงอุปสรรคละผลของ
อุปสรรคนัๅน คูสัญญาอีกฝ่ายหนึไงจะตຌองเดຌรับ
หนั งสือจຌ งภาย฿นวลา อันสมควรนับต
คูสัญญาฝ่ายทีไเมเดຌปฏิบัติการช าระหนีๅเดຌรูຌหรือ
ควรจะเดຌรูຌถึงอุปสรรคนัๅน มิชนนัๅนคูสัญญาฝ่าย
ทีไมีหนຌาทีไจຌงจะตຌองรับผิดตอความสียหายทีไ
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กิดจาก การทีไคู ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ ไงเมเดຌร ับ
หนังสือจຌงดังกลาว ความ฿นมาตรานีๅเมป็นการ
ขัดขวางคูสัญญาฝ่ายทีไสียหาย฿นการทีไจะ฿ชຌ
ส ิท ธ ิป ร ะ ก า ร อื ไน ที ไม ีอ ยู ต า ม ส ัญญ า ห ร ือ
พระราชบัญญัตินีๅเดຌ 

สรุปวาพืไอมิ฿หຌระบบกฎหมายการซืๅอ
ขายสินคຌาของเทยมีหลายระบบมากจนกินเป
อันอาจท า฿หຌนักกฎหมายตຌองสับสนตอการ฿ชຌ
บังคับ ดังนัๅน฿นนว฿หมนีๅจึงเดຌจัดท ากฎหมาย
฿นรูปบบการซืๅอขายสินคຌาทางพาณิชย์ ดยวาง
หลักกณฑ์ทัๅงการซืๅอขายสินคຌา฿นประทศละ
ระหวางประทศ฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน คือ  

1. ถຌา ป็นการซืๅอขายทางพ ง 
กฎหมายทีไ ฿ ชຌ บั งคับ ป็ น เปตามประมวล
กฎหมายพงละพาณิชย์ของประทศเทย 

2. ถຌาป็นการซืๅอขายทางพาณิชย์
เมวาจะป็น฿นประทศหรือระหวางประทศ  
กใจะ฿ชຌรางพระราชบัญญัติการซืๅอขายสินคຌา
ระหวางประทศ 

มาตรา 2่ หงรางพระราชบัญญัติการ
ซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศนัๅนมีตຌนบบมา
จาก CISG ซึไงเดຌกลาวถึงหตุสุดวิสัย฿น Article 
็้ ก าหนดวา 

(1) A party is not liable for a 
failure to perform any of his obligations 
if he proves that the failure was due to 
an impediment beyond his control and 
that he could not reasonably be expected to 
have taken the impediment into account 
at the time of the conclusion of the 
contract or to have avoided or overcome it or 
its consequences.  

(2) If the party’s failure is due to 
the failure by a third person whom he 
has engaged to perform the whole or a 

part of the contract, that party is exempt from 
liability only if:  
 (a) He is exempt under the preceding 
paragraph; and  
 (b) The person whom he has so 
engaged would be so exempt if the provisions of 
that paragraph were applied to him.  

(ใ) The exemption provided by 
this article has effect for the period 
during which the impediment exists.  

(ไ) The party who fails to perform 
must give notice to the other party of 
the impediment and its effect on his 
ability to perform. If the notice is not 
received by the other party within a 
reasonable time after the party who 
fails to perform knew or ought to have 
known of the impediment, he is liable 
for damages resulting from such non-
receipt.  

(5) Nothing in this article prevents 
either party from exercising any right 
other than to claim damages under this 
Convention.  

หลักกณฑ์ของหตุสุดวิสัยตาม Article 
็้ ของ CISG มีวาคูสัญญาเมตຌองรับผิดตอการ
ที ไม ิเ ด ຌป ฏ ิบ ัต ิก า ร ช า ร ะ ห นี ๅต า ม ก า ห น ด  
หากพิสูจน์เดຌวาการทีไเมสามารถปฏิบัติการ
ช าระหนีๅตามก าหนดวลาเดຌนัๅนป็นผลมาจาก
อุปสรรค ทีไอยูนอกหนือการควบคุมของตน 
ทัๅง฿นขณะทีไท าสัญญากใเมมีหตุอันสมควรทีไจะ
คาดหวัง฿หຌคูสัญญาฝ่ายนัๅนจะตຌองค านึงถึง
อุปสรรคดังกลาวหรือจะตຌองหลีกลีไยงหรือตຌอง
บ าบัดปัดป้องอุปสรรคหรือผลของอุปสรรคนัๅน  
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ดังนัๅนการตีความหมายของค าวาหตุ
สุดวิสัยของ Article ็  ้ของ CISG จึงครอบคลุมถึง
กรณีทีไ กิดวิกฤตการณ์ตางโ  เมว าจะป็น
หตุการณ์ทางศรษฐกิจทาง การมืองละกรณี
ผลของสงครามทีไสงผลกระทบตอการปฎิบัติการ
ช าระหนีๅของคูสัญญา พืไอ฿หຌป็นเปตามวัตถุ
หงหนีๅตามสัญญา 

ประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์
มาตรา ่ เดຌบัญญัติ เวຌ  พียงว า  หตุ ฿ดโ  
อันกิดขึๅนกใดี จะ฿หຌผลพิบัติกใดี ป็นหตุทีไเมอาจ
ป้องกันเดຌ มຌทัๅงบุคคลผูຌตຌองประสบหรือ฿กลຌ
จะตຌองประสบหตุนัๅนจะเดຌจัดการระมัดระวัง
ตามสมควรอันพึงคาดหมายเดຌจากบุคคล฿น
ฐานะละภาวะชนนัๅน จากการตีความหมาย
ของค าว า หตุสุดวิสั ยตามค า พิพากษานัๅน 
ปรากฏวาการตีความหมายนัๅนสามารถวิคราะห์
เดຌ 2 ลักษณะ ดังนีๅ 

1) หตุนัๅนตຌองกิดขึๅนดยมิ฿ชการ
กระท าของบุคคลผูຌตຌองประสบจะกิดจากภัย
ธรรมชาติ ชน เฟเหมຌ นๅ าทวม ลมพายุ ฟ้าผา 
ผนดินเหว หรือจากการกระท าของผูຌอืไน กใเดຌ
ทัๅงสิๅน ชน การกระท าของรัฐดยการทีไรัฐออก
กฎหมายหຌามการกระท าบางอยาง  

2) บุคคลผูຌตຌองประสบหรือ฿กลຌ
จะตຌองประสบเมอาจป้องกันเดຌมืไอ฿ชຌความ
ระมัดระวังตามสมควรลຌว หตุทีไเมวาจะกิด
จากคน ภัยธรรมชาติหรือสิไง฿ดกใตามนัๅนถຌาหาก
จัดการระมัดระวังตามสมควรลຌวหตุนัๅนกใจะ 
เมกิดขึๅนกใจะถือวาป็นหตุสุดวิสัยเมเดຌ 

ศาลเทยเดຌพิจารณาตีความค านิยาม
ของค าวาหตุสุดวิสัยเวຌคบมากเมครอบคลุมถึง
กรณีทีไกิดวิกฤตการณ์ตางโ ชน ทางศรษฐกิจ 
ทางการมือง กรณีผลของสงครามละกรณี 
ทีไการช าระหนีๅกิดความยากล าบากอยางมาก 
(Hardship) ทีไสงผลกระทบตอการปฎิบัติการ

ช าระหนีๅของคูสัญญาพืไอ฿หຌป็นเปตามวัตถุหง
หนี ๅตามสัญญาเดຌ ช น  ค าพิพากษาฎีกาทีไ 
้1ไ็/25ไไ ตามประมวลกฎหมายพงละ
พาณิชย์มาตรา ่ หตุทีไจะถือเดຌวาป็นหตุ
สุดวิสัยนัๅนจะตຌองป็นหตุทีไกิดขึๅนดยเม฿ช
ความผิดของบุคคลนัๅนละตຌองป็น หตุทีไ 
เมสามารถป้องกันเดຌ มຌผูຌประสบหตุนัๅนจะเดຌ
฿ชຌความระมัดระวังตามสมควรลຌวจ าลย
ประกาศขายครงการบຌ านทีไ พักอาศัยก
ประชาชนทัไวเปรวมทัๅงจทก์เปลຌว ดยทีไยัง 
เมตรียมงินลงทุน฿หຌพรຌอมสียกอน ตอมามืไอ
กิดปัญหากีไยวกับงินลงทุน ดยสถาบัน
การงินระงับการ฿หຌกูຌยืมงินอันป็นผลมาจาก
วิกฤตศรษฐกิจท า฿หຌการกอสรຌางหยุดชะงัก 
ดังนีๅการกิดปัญหางินลงทุนดังกลาวขึๅนป็น
พราะความผิดของจ าลยทีไเมตรียมป้องกัน  
ทัๅงโ ทีไสามารถป้องกันเดຌจึงถือเมเดຌวาป็นหตุ
สุดวิสัยอันจะป็นหตุ฿หຌจ าลย หลุดพຌนจาก
ความรับผิด  

ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงหในวาควรทีไจะศึกษาถึง
สภาพปัญหาละมาตรการทางกฎหมาย฿นรืไอง
ของค านิยามของค าวา หตุสุดวิสัย: ศึกษากรณี
ประกันภัยของประทศเทย฿นชิงปรียบทียบ
กับตางประทศพืไอน าผลของการศึกษามาสนอป็น
นวทาง฿นการพัฒนากฎหมายของประทศเทย
฿หຌมีมาตรฐานทียบทาหลักกฎหมายสากล 
฿นรืไองของการซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ 
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

(1) พืไ อศึ กษาทีไ มาของสภาพปัญหา
หลักกณฑ์ ทฤษฎีละมาตรการทางกฎหมาย
พาณิชย์ทีไกีไยวกับค านิยามค าวาหตุสุดวิสัย: 
ศึกษากรณีประกันภัย ของประทศเทย 

(2) พืไอศึกษาหลักกฎหมายสากล฿น
รืไองของการซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ 
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ทีไกีไยวขຌองกับค านิยามของค าวาหตุสุดวิสัย: 
ศึกษากรณีประกันภัย  

(ใ) พืไอศึกษา฿นชิงปรียบทียบหลักกณฑ์
กฎหมายพาณิชย์ ระหวางประทศเทยกับ
ตางประทศ฿นรืไองค านิยามของค าวาหตุ
สุดวิสัย: ศึกษากรณีประกันภัย  

(ไ) พืไ อสนอนวทาง฿นการพิ จารณา
หลักกณฑ์รืไองค านิยามของค าวา หตุสุดวิสัย
ประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการ
ซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ 
 
กรอบนวความค ด฿นการท าการว จัย 

งานวิจัยนีๅป็นการศึกษาวิจัย฿นนืๅอหา
สาระของกฎหมายการซืๅอขายสินคຌาระหวาง
ประทศ฿นสวนทีไกีไยวกับค านิยามของค าวา 
หตุสุดวิสัยจะครอบคลุมถึงวิกฤตการณ์ 
ตางโ ชน ทางศรษฐกิจ ทางการมือง กรณีผล
ของสงครามละกรณีทีไการช าระหนีๅกิดความ
ยากล าบาก (Hardship) ทีไสงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติการช าระหนีๅของคูสัญญาดยปรียบทียบ
หลักกณฑ์กฎหมายพาณิชย์ระหวางประทศ
เทยกับตางประทศ฿นรืไองค านิยามของค าวา
หตุสุดวิสัยพืไอสนอนวทาง฿นการพิจารณา
หลักกณฑ์ รืไองค านิยามของค าวาหตุสุดวิสัย
ประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการ  
ซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ ดยผลของ
การศึกษานั ๅนจะน ามา ป ็นนวทางก ຌเข
ปร ับป ร ุงป ัญหา  รื ไอ งค าน ิย ามของค า ว า  
หตุสุดวิสัย ฿หຌหมาะสมกับประทศเทยละ
฿หຌมีมาตรฐานทียบทากับหลักกฎหมายสากล
฿นรืไองของการซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ 
 
ว ธีการว จัย 

ป็นการวิจัยอกสาร (Documentary 
Research) ดยคຌนควຌารวบรวมขຌอมูลละวิคราะห์

จากต ารา บทความ฿นวารสารทัๅงภาษาเทยละ
ภาษาตางประทศรวมทัๅงขຌอมูลทีไเดຌจากการ
สืบคຌนทางอินตอร์นใต ดยมุงศึกษาค านิยาม
ของค าวาหตุสุดวิสัยตามมาตรา ่ หงประมวล
กฎหมายพงละพาณิชย์ของประทศเทยทีไ฿ชຌ
อยู฿นปัจจุบัน ดยศึกษาทีไมาของสภาพปัญหา 
หลักกณฑ์ ทฤษฎีละมาตรการทางกฎหมาย
พ า ณ ิช ย ์ที ไ กี ไย ว ก ับ ค า น ิย า ม ข อ ง ค า ว า  
หตุสุดวิสัยละพืไอศึกษาหลักกฎหมายสากล
฿นรืไองของการซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ  
ทีไกีไยวขຌองกับค านิยามของค าวา หตุสุดวิสัย 
 ดยน า ม าว ิ ค ร า ะห ์฿ น  ช ิง  ป ร ีย บ ท ียบ
หลักกณฑ์กฎหมายพาณิชย์ระหวางประทศ
เทยกับตางประทศ฿นรืไองค านิยามของค าวา 
หตุสุ ดวิ สั ย   พืไ อ สนอนวทาง฿นการ
พิจารณาหลักกณฑ์รืไองค านิยามของค าวา 
หตุสุดวิสั ย ประกอบการพิจารณาร าง
พระราชบัญญัติการซืๅอขายสินคຌาระหวาง
ประทศละน าผลของการศึกษามาป็น
นวทาง฿นการพัฒนากฎหมายรืไองค านิยามของ 
ค าวา หตุสุดวิสัยของประทศเทย฿หຌมี
มาตรฐานทียบทากับหลักกฎหมายสากล 
฿นรืไองของการซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ 
 
ว ธีการกใบข้อมูล 

฿ ชຌ ร ะ  บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ( Research 
methodology) ดยป็นการวิจัยชิงคุณภาพ
ละการวิจัยชิงอกสารดย฿ชຌนวระบียนวิธี
วิ จั ยทางสั งคมศาสตร์ ดยน ามาวิ คราะห์ ฿น 
ชิงปรียบทียบหลักกณฑ์กฎหมายพาณิชย์
ระหวางประทศเทยกับตางประทศ฿นรืไองค า
นิยามของค าวาหตุสุดวิสัยพืไอสนอนวทาง
฿นการพิจารณาหลักกณฑ์รืไองค านิยามของ 
ค าวา หตุสุดวิสัย ประกอบการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติการซืๅอขายสินคຌาระหวาง
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ประทศละน าผลของการศึกษามาป็น
นวทาง฿นการพัฒนากฎหมายรืไองค านิยาม
ของ ค าวา หตุสุดวิสัย ของประทศเทย฿หຌมี
มาตรฐานทียบทากับหลักกฎหมายสากล 
฿นรืไองของการซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ  
 
สถ ต ที่฿ช้฿นการว คราะห์ข้อมูล 

ป็นการวิจัยชิงอกสาร 
 

สร ปผลการว จัย 
การซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศมี

ความส าคัญมากทีไสุด฿นปัจจุบันนีๅ ซึไงตຌองอาศัย
การคຌาระหวางประทศป็นปัจจัยส าคัญทีไชวย
กระตุຌนความจริญติบตทางดຌานศรษฐกิจของ
ประทศ นืไองจากป็นธุรกรรมหลัก฿นการ
น าขຌาละสงออกสินคຌาของประทศ ดยสัญญา
ซืๅอขายระหวางประทศป็นสัญญาหลักทีไสรຌาง
ความสัมพันธ์ระหวางผูຌซืๅอกับผูຌขาย฿นงของ
สิทธิละหนຌาทีไตามสัญญาละมีสัญญาอืไนโ  
ขຌามากีไยวขຌอง ชน สัญญาขนสง สัญญา
ประกันภัยละสัญญาทีไกีไยวขຌองกับการช าระ
งินคาสินคຌาระหวางประทศ ป็นตຌน 

นืไองจากผูຌซืๅอละผูຌขายสินคຌาระหวาง
ประทศอยูกันคนละประทศ มีภาษาวัฒนธรรม
สภาพสังคมตลอดจนระบบกฎหมายทีไตกตาง
กัน อีกทัๅงสินคຌาทีไซืๅอขายยังตຌองถูกขนสงจาก
ประทศของผูຌขายขຌามพรมดนเปยังประทศ 
ผูຌซืๅอ การซืๅอสินคຌาระหวางประทศ จึงมีลักษณะ
ตกตางจากการซืๅอสินคຌาภาย฿นประทศอยาง
มากซึไงตามปกติลຌวคูสัญญาตละฝ่ายยอม
คาดหวัง฿หຌอีกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา ต฿นบาง
กรณีอาจมีหตุการณ์มาขัดขวาง฿หຌเมอาจช าระ
หนีๅเดຌหรือท า฿หຌการช าระหนีๅป็นพຌนวิสัยทัๅงนีๅ 
฿นการซืๅอขายระหวางประทศยอมมีความสีไยง
สูงทัๅง฿นดຌานการขนสงของผูຌขายหรือปัญหา฿น

ดຌานการช าระราคาของผูຌซืๅอ นืไองจากมีนิติ
สัมพันธ์ละขัๅนตอนทีไซับซຌอนกวาการซืๅอขาย
ภาย฿นประทศ จึงมักกิดขຌอพิพาทขึๅนสูการ
พิจารณาของศาล หรืออนุญาตตุลาการสมอโ 
วาคูกรณีฝ่ายทีไเมสามารถปฏิบัติการช าระหนีๅ
นัๅนตຌองรับผิด฿นการทีไเมช าระหนีๅหรือตຌองชด฿ชຌ
คาสียหาย฿ดโ กอีกฝ่ายหรือเม฿นรืไองของ
หตุ สุ ดวิ สั ยกใ ป็น อีกขຌ อ พิพาทหนึไ งทีไ เม มี
กฎหมายมารองรับกับธุรกรรมทางการคຌา
ระหวางประทศ มืไอกิดขຌอพิพาทขึๅนละมีการ
น าคดีขึๅนมาสูศาล฿นทางปฏิบัติศาลเทยกใยังปรับ
฿ชຌประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์กับขຌอ
พิพาททางการคຌาระหวางประทศทีไกิดขึๅนทัๅงโ 
ที ไ ป ็น ก ฎ ห ม า ย ที ไมุ ง ฿ ช ຌก ับ ก า ร ซื ๅอ ข า ย
ภาย฿นประทศป็นหลัก จึงเมป็นทีไยอมรับของ
นักลงทุนชาวตางชาติทีไขຌามาลงทุน฿นประทศ
เทย นอกจากนีๅมຌประทศเทยจะพยายามออก
กฎหมายพาณิชย์฿นรูปของพระราชบัญญัติ 
ตางโ มารองรับการปลีไยนปลงของการท า
ธุรกรรมทางพาณิชย์ทัๅง฿นประทศละธุรกรรม
ทางพาณิชย์ระหวางประทศตกฎหมายหลานีๅ
กใยังมีหลายประการทีไยังเมสามารถอ านวย 
ความยุติธรรม฿หຌกับการธุรกรรมระหวางพอคຌา
กับพอคຌาหรือระหวางพอคຌากับผูຌบริภคเดຌอยาง
มีประสิทธิภาพ สถานการณ์ชนนีๅนับวาป็น
จุดออนของระบบกฎหมาย฿นรืไองหตุสุดวิสัย
ของเทย ซึไงสงผล฿หຌการก าหนดงืไอนเขละ
ขຌอตกลงทางการคຌา฿นสัญญาการคຌาระหวาง
ประทศระหวางคูสัญญาตຌองตกอยูภาย฿ตຌบังคับ
ของกฎหมายตางประทศละ฿ชຌอนุญาตตุลาการ
ของตางประทศท า฿หຌพอคຌาชาวเทยสียปรียบ
ป็นอยางมาก มืไอมีขຌอพิพาทกิดขึๅน 

มืไอ ปรียบทียบระหวางประมวล
กฎหมายพงละพาณิชย์มาตรา ่ กับหลัก
กฎหมายสากลกีไยวกับรืไองของค านิยามของค า
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วาหตุสุดวิสัยกรณีประกันภัย จะหในเดຌวา
มาตรา ่ ของเทยจะมีค านิยามทีไคบมาก  
ซึไงขัดกับสภาพศรษฐกิจ฿นปัจจุบันสงผล฿หຌกิด
ความเมป็นธรรมกับพอคຌาละผูຌ กีไยวขຌอง 
นืไองจากกรณีทีไกิดวิกฤตการณ์ทางศรษฐกิจ 
ทางการมืองละสงครามของประทศกใจะ
สงผลกระทบตอการประกอบกิจการของคูกรณี 
ท า฿หຌเมสามารถช าระหนีๅเดຌตามสัญญาดยเม฿ช
ความผิดพลาดหรือความบกพรองของฝ่าย฿ด 
หากมีการน าสนอคดีพิพาทกีไยวกับสัญญาซืๅอ
ขายระหวางประ ทศตอศาลเทยกใตຌองน า
บทบัญญัติหงประมวลกฎหมายพงละ
พาณิชย์มาปรับ฿ชຌพืไอวินิจฉัยชีๅขาดคดี ซึไงกใเม
อาจสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับคูสัญญาชาวตางชาติ
เดຌว ากฎหมายเทยจะสอดคลຌองรองรับกับ
ประพณีปฏิบัติ฿นทางการคຌาระหวางประทศ  

สวนอนุสัญญาสหประชาชาติวาดຌวย
สัญญาซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ (CISG) 
Article ็้ นัๅนจะหในเดຌวาหตุสุดวิสัย฿หຌรวมถึง
วิกฤตการณ์ทางศรษฐกิจทางการมืองละ
สงครามเวຌดຌวย ซึไงป็นการ฿หຌค านิยามทีไกวຌาง
มากปຂดชองผอนปรน฿หຌลูกหนีๅบຌางตามทีไป็น
ธรรมละพอสมควรกกรณี พืไอ฿หຌความป็น
ธรรมกลูกหนีๅละพืไอประยชน์กบรรดา
จຌาหนีๅทีไจะมีอกาสเดຌรับช าระหนีๅจากลูกหนีๅ
มากกวากรณีทีไจะพากันบีบบังคับช าระหนีๅจาก
ลู กหนีๅ  ตใ มตามสิทธิ  จนท า ฿หຌ ลู กหนีๅ ตຌ อ ง
ลຌมละลายหรือลิกกิจการเป อีกทัๅง CISG ยังมี
ขຌอสีย คือ 

1) ครอบคลุมฉพาะ฿นสวนทีไวา
ดຌวยการกอ฿หຌกิดสัญญา (Formation of Contract) 
ละสิทธิหนຌาทีไของผูຌขายละผูຌซืๅอทีไกิดจาก
สัญญาซืๅอขาย (Right and Obligations of 
the Parties) ดยจะเมกีไยวขຌองกับรืไองความ
สมบูรณ์ของสัญญาซืๅอขายหรือสวน฿ดสวนหนึไง

ของขຌอสัญญาซืๅอขายหรือการน ามา฿ชຌละ
ผลกระทบของสัญญาซืๅอขายทีไอาจจะมีตอรืไอง
กรรมสิทธิ์ ฿นสินคຌาทีไซืๅอขายกัน วຌนตจะ
ก าหนดเวຌป็นอยางอืไนดยชัดจຌง฿น CISG 

2) CISG เม฿ชຌกับความรับผิดของผูຌขาย
ส าหรับกรณีทีไกิดการสียชีวิตหรือบาดจใบของ
บุคคลอันมีสาหตุมาจากสินคຌาทีไท าการซืๅอขาย 
อีกทัๅงการบังคับ฿ชຌ CISG ฿หຌน าเป฿ชຌฉพาะกับ
การซืๅอขายระหวางประทศดยเมน าเป฿ชຌกับ
ผูຌบริภค 

ใ) CISG มี วั ตถุ ประสงค์ คื อ ป็ น
กฎหมายทีไมีผล฿ชຌบังคับกับสัญญาซืๅอขายสินคຌา
ระหวางประทศ฿นระหวางประทศภาคี อีกทัๅง
ยังปຂดชอง฿หຌคูสัญญามีสรีภาพ฿นการท าสัญญา 
ดยจะยกวຌนเมน าบทบัญญัติ CISG มา฿ชຌ
บางสวนหรือเม฿ชຌทัๅงหมดลยกใเดຌ 

ไ) CISG จะเม฿ชຌบังคับกับการซืๅอขาย
ดังตอเปนีๅ คือสินคຌาทีไซืๅอเปพืไอ฿ชຌสวนตัวหรือ฿ชຌ
฿นครัวรือนของผูຌซืๅอ วຌนตกอนหรือขณะท า
สัญญาซืๅอขาย ผูຌขายเมรูຌหรือเมมีหตุอันควรจะ
รูຌ ว า ผูຌ ซืๅ อตຌ อ งการซืๅ อสิ นคຌ า เป  พืไ อ ฿ชຌ ต าม
วัตถุประสงค์ดังกลาว , การขายทอดตลาด ,  
การบังคับคดีหรือการบังคับ฿หຌป็นเปตาม
กฎหมาย, หุຌน หุຌนกูຌ ตราสารการลงทุนตราสาร
ทางการ งินทีไปลีไยนมือเดຌหรืองินตรา, รือ รือดิน
ทะล รืออวอร์คราฟท์(Overcraft) หรืออากาศยาน, 
กระสเฟฟ้า 

5) ฿น Article ็  ้ของ CISG ก าหนด฿หຌ
คูสัญญาเมตຌองรับผิด฿นความสียหายจากการ 
ทีไตนเมสามารถปฏิบัติการช าระหนีๅตามสัญญา
อันนืไองมาจากอุปสรรคทีไอยูหนือการควบคุม
ละเมอาจคาดหในเดຌดยทีไ Article ็  ้บัญญัติเวຌ 
ชน Impediment จึงกิดปัญหา฿นการตีความ
วาอุปสรรคนีๅรวมถึงกรณีการช าระหนีๅ ป็นเป
ดຌวยความยากล าบากหรือกิดภาระอยางมาก 
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(Hardship) หรือเมจากการศึกษาพบวา Article ็้ 
เมรวมกรณีการช าระหนีๅ ป็นเปดຌวยความ
ยากล าบากหรือกิดภาระอยางมาก (Hardship) 
ดังนัๅนหตุยกวຌนความรับผิดตาม Article ็้  
จึงเมคุຌมครองคูสัญญาจากกรณีทีไการช าระหนีๅ
กิดความยากล าบากอยางมาก (Hardship)  

อยางเรกใตาม฿นทางปฏิบัติของสัญญา
ซืๅอขายระหวางประทศ คูสัญญามักจะก าหนด
ขຌอตกลงเวຌ฿นสัญญาทีไรียกวา Force Majeure 
Clause ดยก าหนด฿หຌมืไอมีหตุการณ์฿ดกิดขึๅน
ตามทีไตกลงกันท า฿หຌเมสามารถปฏิบัติการช าระ
หนีๅเดຌผลของสัญญาจะป็นเปตามทีไตกลงกัน 
คูสัญญาอาจก าหนด฿หຌตຌองมีการบอกกลาว
หตุการณ์ทีไกิดขึๅนนัๅน฿หຌกคูสัญญาอีกฝ่ายหนึไง
ทราบก าหนดผลของสัญญา ชน ฿หຌขยาย
ก าหนดวลาการช าระหนีๅออกเปหรือ฿หຌสัญญา
สิๅนสุดลงกใเดຌ ดังนัๅนกรณีทีไ CISG ฿ชຌบังคับกับสัญญา
ซื ๅอ ข า ย นั ๅน คู ส ัญ ญ า ค ว ร ก า ห น ด  Force 
Majeure Clause เวຌ฿หຌชัดจนครอบคลุมถึง
หตุการณ์฿ดบຌางละก าหนดสิทธิหนຌาทีไตอกัน฿หຌ
ชัดจนพืไออุดชองหวของ CISG ทีไเมคุຌมครอง
คูสัญญา฿นกรณีทีไการช าระหนีๅกิดภาระหรือ
ค ว าม ย า ก ล า บ า กอ ย า ง ม า ก  ( Hardship) 
INCOTERMS จะก าหนดหนຌาทีไของผูຌซืๅอละ 
ผูຌขาย฿นสัญญาซืๅอขายสินคຌาระหวางประทศ
ดยละอียด ตยังเมครอบคลุมถึงรืไองตางโ  
ทีไจ าป็นทัๅงหมด ชน รืไองการกิดของสัญญา
ละผลของการลิกสัญญา ความผิดกรณีทีไผูຌซืๅอ
หรือผูຌขายผิดสัญญาหรือสิทธิของคูสัญญากรณี 
ทีไอีกฝ่ายหนึไงเมปฏิบัติตามสัญญา การผาน
ความสีไ ยงหงภัยพิบัติกรณีซืๅอขายสินคຌา
ระหวางการขนสงละขຌอยกวຌนหนຌาทีไตาม
สัญญากรณีกิดหตุสุดวิสัย ป็นตຌน  

ขຌอพิพาทกีไยวกับประดในทีไ INCOTERMS 
เมเดຌครอบคลุมถึงกรณีดังกลาวจึงตຌองตกอยู

ภาย฿ตຌบังคับของกฎหมายทีไ฿ชຌบังคับกสัญญา 
ซึไงอาจเดຌกกฎหมายภาย฿น หรือกฎหมาย
ระหวางประทศวาดຌวยการซืๅอขายสินคຌา
ระหวางประทศ ดังนัๅน มืไอกิดขຌอพิพาทตาม
สัญญา฿นรืไองของการตีความของค าวาหตุ
สุ ด วิ สั ย กใ จ ะ เ ม เ ดຌ รั บ ก า ร คุຌ ม ค ร อ ง จ า ก 
INCOTERMS อีกทัๅง INCOTERMS ยังเมมีบทบัญญัติ
฿ดทีไ฿หຌความหมายของค านิยามของค าวาหตุ
สุดวิสั ย ฿หຌหมายความรวมถึงวิกฤติการณ์ 
ทางศรษฐกิจ การมืองละสงครามเวຌดຌวย  
จากการศึกษา UNIDROIT Principle of 
International Commercial Contract 200ไ 
เม เดຌมี ลั กษณะป็นขຌอสัญญาหรือสัญญา
มาตรฐานตมีลักษณะทีไครอบคลุมกฎหมาย
สัญญา฿นทุกรืไอง ดยเมจ ากัดถึงธุรกรรม฿ด
ธุรกรรมหนึไงดยฉพาะ ละมิเดຌอยู฿นรูปบบ
ของอนุสัญญาระหวางประทศตป็นครืไองมือ
ระหวางประทศทีไมิเดຌมีผลบังคับผูกพันรัฐ฿ด 
รัฐหนึไงดยฉพาะ ตสามารถน ามาปรับ฿ชຌเดຌ
฿นทางปฏิบั ติ  ดยอาศั ย หตุ ผลส าคัญว า  
หลักดังกลาวมีคุณคาควรกการยึดถือละ
ปฏิบัติตาม  

ดังนัๅน UNIDROIT Principle จึงป็นหลัก
ทัไวเปทีไน ามา฿ชຌกับสัญญาทางพาณิชย์ระหวาง
ประทศดยเมเดຌนຌนรืไองการซืๅอขายอยางดียว
ตรวมถึงสัญญาอืไนโ ทางพาณิชย์ดຌวย อีกทัๅง 
UNIDROIT Principle เดຌก าหนดค านิยามละผล
ของกรณี Hardship เวຌซึไงหมาะสมกวา CISG  
กลาวคือมืไอมีหตุการณ์ท า฿หຌการช าระหนีๅตาม
สัญญาตຌองมีคา฿ชຌจายสูงขึๅนหรือมูลคาทีไเดຌรับ
ช าระหนีๅลดลงถຌาป็นกรณีการปลีไยนปลงดุล
ภาพพืๅนฐานของสัญญาลຌวคูสัญญาสามารถรຌอง
ขอ฿หຌมีการจรจากัน฿หมเดຌ  ถຌาการจรจา 
เมเดຌผลศาลหรืออนุญาตตุลาการสามารถกຌเข
ปรับปลีไยนสัญญา฿หຌสอดคลຌอง กับพฤติการณ์ 
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ทีไท า฿หຌการช าระหนีๅกิดความยากล าบากอยาง
มากหรือยกลิกสัญญาเดຌ ซึไง CISG เมอนุญาต฿หຌ
ศาลหรืออนุญาตตุลาการท าชนนัๅนเดຌมีนัก 
กฎมายบางทานมองวาหตุสุดวิสัยทีไกิดจาก
วิกฤตการณ์ทางศรษฐกิจทางการมืองละ
สงครามของประทศรวมทัๅงการปลีไยนปลง
ราคาสินคຌาทีไท า฿หຌการช าระหนีๅ กิดความ
ยากล าบากอยางมากนัๅนเมจ าป็นจะตຌองมีการ
กຌ เขขยายค านิยาม฿หຌกวຌางขึๅน นืไองจาก
คูสัญญาสามารถทีไจะก าหนดเวຌ฿นสัญญาเดຌวา
จะยกวຌนหตุสุดวิสัยดยระบุเวຌ฿นสัญญาเดຌ  
ซึไง฿นสภาวการณ์฿นปัจจุบันผูຌวิจัยคิดวาคูสัญญา
ตละฝ่ายจะพยายามจรจาตอรองทีไจะ฿หຌ
กฎหมายภาย฿นประทศของตนมีผลบังคับ฿ชຌ฿น
สัญญา ซึไ งขึๅนอยูกับวาคูสัญญาฝ่าย฿ดจะมี
อ านาจตอรองมากกวากันละป็นเปเดຌวา
กฎหมายวาดຌวยการซืๅอขายสินคຌาของประทศ
หนึไงมักจะตกตางจากอีกประทศหนึไง จึงท า฿หຌ
กิดความเมมัไน฿จ฿นสิทธิละหนຌาทีไระหวางผูຌซืๅอ
ละผูຌขายทีไอยูตางรัฐกัน ซึไงป็นปัญหาประการ
หนึไงละ฿นกรณีทีไวาคูสัญญาเมเดຌตกลงดย 

ชัดจຌงเวຌ฿นสัญญาวาจะลือกกฎหมาย฿ดมา
บังคับ฿ชຌกใป็นปัญหาอีกประการหนึไง฿นการ
ลือก฿ชຌกฎหมายทีไบังคับตอสัญญาซึไงอาจกຌเข
เดຌดยการ฿ชຌกฎหมายขัดกันของศาล฿นประทศ
ทีไคูสัญญาน าสนอขຌอพิพาท อยางเรกใตาม
ปัญหาทีไอาจกิดตามมาคือ กฎหมายขัดกันของ
ตละประทศยังมีความตกตางกันเปตาม
ระบบกฎหมายละยั งมีความเมทันสมั ย 
เมสอดคลຌองกับวิธีปฏิบัติทางการคຌาระหวาง
ประทศดຌวย 

ผูຌวิจัย หในวา หตุสุดวิสัยทีไ กิดจาก
วิกฤตการณ์ทางศรษฐกิจ ทางการมืองละ
สงครามของประทศรวมทัๅงการปลีไยนปลง
ราคาสินคຌ าท า ฿หຌ การช า ระหนีๅ  กิ ดความ
ยากล าบากอยางมากนัๅน ถຌาเมมีการขยายค า
นิยามของค าวาหตุสุดวิสัย฿หຌกวຌางขึๅน กใจะเม
ป็นธรรมกคูสัญญา฿นยุคสมัยทีไปลีไยนปลงเป
ละเมสอดคลຌองกับวิธีปฏิบัติทางการซืๅอขาย
สินคຌาระหวางประทศดຌวย  
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ข้อควรระวังผลประยชน์ทับซ้อน฿นองค์การภาครัฐระดับท้องถ ่น 
Pre-caution to Conflict of Interest in the Local  

Government organizations 
 

รัตนาิิถล งพล1ิ 
 

บทคัดยอ 
บทความนีๅมุงน าสนอนืๅอหาทีไป็นนวทางส าหรับการปฏิบัติหนຌาทีไของบุคลากรภาย฿นหนวยงาน ฿นรืไอง  

ขຌอควรระวังของการปฏิบัติงานทีไมีนวนຌมตอการกอ฿หຌกิดผลประยชน์ทับซຌอน ดยมีขຌอสันนิษฐานวา ผูຌบริหาร 
จຌาหนຌาทีไ พนักงานหนวยงานภาครัฐมีอกาสปฏิบัติหนຌาทีไขຌาขายผลประยชน์ทับซຌอนเดຌดยรูຌตัวหรือเมรูຌตัว จตนา
หรือเมจตนา ทัๅงนีๅพราะมีปัจจัยพืๅนฐานจากรูปบบวัฒนธรรมเทย ละระบบอุปถัมภ์ทีไมี฿นลักษณะบุญคุณตาง
ตอบทน ดังนัๅนการกຌปัญหาจึงควรป็นการสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿หຌกับผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ พนักงานหนวยงาน
ภาครัฐ ถึงขຌอควรระวัง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไทีไอาจถูกมอง฿นรืไองผลประยชน์ทับซຌอน รวมทัๅงสรຌางความรูຌความขຌา฿จ
กประชาชนพืไอป็นครืไองมือส าหรับการตรวจสอบถวงดุล ดยการปรับปรุง หรือจัดท าคูมือปฏิบัติงานการป้องกัน
ผลประยชน์ทับซຌอน ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพความป็นจริงของสังคมเทย ดยพิจารณาจากพืๅนฐานทางวัฒนธรรม 
ละระบบอุปถัมภ์  
 
ค าส าคัญิ:ิผลประยชน์ทับซຌอน, ระดับทຌองถิไน, ขຌอควรระวังุ รัฐบาล 

 

Abstract 
This article is to present a guideline for officials to conduct operation with pre-cautions of 

behaviors that could result in becoming conflict of interests by assuming that government 
managements, agents and employees could be able to have conflict of interests no matter 
knowing, not knowing, intended or not intended. This is because of the basic factor of Thai 
culture and Patronage System that promote reciprocal relationships. To solve this problem, it is 
recommended to educate and create understanding among government managements, agents 
and employees to be cautious of their activities that could be observed as a conflict to their 
responsibility as well as to acknowledge the public to enable them to monitor the officials.  
To do so, it is advised to improve or create a conflict of interests prevention manual that is in 
line with reality of Thai society by taking into account the Thai culture base and Patronage 
System 
 
Keywords : Conflict of Interest, Local Government, Pre-caution, Government

                                                 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัวสทิรน์ 
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บทน า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัไน ป็นปัญหา

ทีไกิดขึๅน฿นทุกประทศทัไวลก ทัๅงกลุมประทศ
พัฒนา ประทศก าลังพัฒนา ละประทศดຌอย
พัฒนา ดยพบวาประทศดຌอยพัฒนามีความ
รุนรงของปัญหา฿นระดับมาก ทัๅงนีๅ มีดัชนีชีๅวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัไน ประจ าปี 255  ่(Corruption 
Perception Index: CPI, 2015) ระบุวา 
ประ ทศเทยเด ຌคะนน CPI ใ่  คะนน 
(คะนนตใม 100 คะนน) อยู฿นอันดับทีไ ็ๆ 
จาก 1ๆ่ ประทศทัไวลก หรือป็นอันดับทีไ ใ 
฿นกลุมประทศอาซียน (มูลนิธิองค์กรพืไอความ
ปรง฿ส฿นประทศเทยุ 255่) ชีๅ ฿หຌ หในวา 
ประทศเทยมีปัญหาการคอร์รัปชัไนทีไยังคง 
มีความรุนรงมาอยางตอนืไอง ป็นสาหตุ
ส าคัญทีไกอ฿หຌกิดการปฏิวัติรัฐประหารหลายครัๅง 
ซึไงครัๅงลาสุดกิดขึๅน มืไอวันทีไ 22 พฤษภาคม 
255็ ดย พลอกประยุทธ์ จันทร์อชา หัวหนຌา
คณะรักษาความสงบหงชาติ (คสช.) ตอมาเดຌมี
พระบรมราชองการตงตัๅงคณะรัฐบาลชุด฿หม 
ดยมีพลอกประยุทธ์ จันทร์อชา ด ารงต าหนง
นายกรัฐมนตรี  จึง฿หຌความส าคัญรืไองการ
ป้องกันละปราบปรามการทุจริต ป็นวาระ
ส าคัญรงดวนหงชาติ ดังค าถลงนยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติหงชาติ ฿นนยบาย 
ขຌอ 10 (ประยุทธ์ จันทร์อชาุ 255 :็ 1 )็ มีประดใน
ส าคัญพอสรุปเดຌคือ พืไอสงสริมการบริหาร
ราชการผนดินทีไมีธรรมาภิบาล ละป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ ละ
ผลประ ยชน์ ทั บซຌ อน ฿นองค์ ก ารภาครั ฐ  
ทัๅงระดับประทศ ภูมิภาค ละทຌองถิไน  

ดังนัๅน ฿นการป้องกันละปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชัไน ละการมีผลประยชน์ทับ
ซຌอน฿นหนวยงานภาครัฐทุกระดับดย คสช.  
เดຌก าหนดนยบายดຌานการปฏิรูประบบราชการ 

พืไอตอตຌานการทุจริตละผลประยชน์ทับซຌอน
฿นทุกหนวยงาน อาทิ 1. สรຌางสริมระบบการ
บริหารกิจการบຌานมืองทีไดีบนความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชน 
2. วางระบบการบริหารงานบบบูรณาการ  
3. พัฒนาองค์กร฿หຌมีขีดสมรรถนะสูงละ
ทันสมัย มีครงสรຌางทันสมัย กะทัดรัด รียบงาย 
คลองตัว 4. พิไมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
ของรัฐ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 5. ยกระดับความ
ปรง฿สบนพืๅนฐานของระบียบ กฎหมาย ละ
ยึดหลักธรรมาภิบาล 6. สรຌางความชืไอมัไนศรัทธา 
฿นการ฿หຌบริการประชาชนฯลฯ ละพืไอ฿หຌบรรลุ
ป้ าหมายตามนยบายรัฐบาล ส านักงาน
คณะกรรมการขຌาราชการพลรือนเดຌสนอ
มาตรการพืไอการปฏิรูประบบราชการ ดย฿ชຌ
หลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารราชการก 
ทุกสวนราชการ ดຌวยการสริมสรຌางคุณธรรม
ละความปรง฿ส฿นชิงปฏิบัติ ป็นครืไองมือ
ป ้องก ันปราบปรามการท ุจ ร ิตคอร ์ร ัปชั ไน 
ละผลประยชน ์ท ับซ ຌอน อย าง เรก ใตาม  
หากพิจารณาตຌนหตุ การปฏิวัติหรือรัฐประหาร
ตละครัๅ ง  กิดจากสถานการณ์การทุจริต
คอร์รัปชัไนทีไมีความรุนรงสรຌางความดือดรຌอน 
ความเมป็นธรรม฿หຌกประชาชน สืบนืไองจาก
คณะรัฐบาลทีไมาจากการลือกตัๅ งกอนถูก
รัฐประหารเปนัๅน มีการสรຌางระบบ฿หຌ กิด
ผลประยชน์ทับซຌอน ดยการปลีไยนปลง
กฎกณฑ์   พืไอส ง สริมละ อืๅอประยชน์ 
กตนอง ครือญาติ ละบุคคล฿กลຌชิดเดຌรับ
สัมปทาน ครงการขนาด฿หญของหนวยงาน
ภาครัฐ ทัๅง฿นระดับชาติ ละระดับทຌองถิไน 
 หากพิจารณาผลประยชน์ทับซຌอน
ฉพาะ฿นสวนทຌองถิไนป็นพฤติกรรมทีไมาจาก
การขัดกันระหวางผลประยชน์สวนตัวละ
ผลประยชน์สวนรวม หรือ Conflict of Interest  
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ซึไ งผลประยชน์ทับซຌอนมีทัๅ งทางตรงละ
ทางอຌอม มีทัๅงกระท าดຌวยความตัๅง฿จ ละอาจ
ดยเมตัๅง฿จตอพฤติกรรมทีไสดงถึงผลประยชน์
ทับซຌอนของนักการมืองทຌองถิไน ขຌา฿จวา การทีไ
ตนป็นผูຌทนประชาชน ยอมมีสิทธิปฏิบัติละ
เมปฏิบัติหนຌาทีไนัๅนเดຌ พราะเดຌรับมอบอ านาจ
จากประชาชนดยตรง จึง฿ชຌอ านาจหนຌาทีไ ฿น
ต าหนงตามอ าภอ฿จ กิดพฤติกรรมการมือง
฿นการสวงหาหรือรับผลประยชน์ ทีไป็นชนนีๅ
พราะปัญหาผลประยชน์ทับซຌอนกิดขึๅนจาก
ความพยายามพัฒนาระบบการมืองทຌองถิไน 
ชน การกระจายอ านาจการปกครองสูทຌองถิไน 
การมอบอ านาจ฿หຌผูຌบริหารองค์การสวนทຌองถิไน 
ละการ฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการปกครอง
ระบอบประชาธิปเตย฿นทຌองถิไนอยางทຌจริง 
จึงท า฿หຌระบบการมืองทีไคยถูกควบคุมดຌวย
กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ จากสวนกลางถูก
ถายอน฿หຌกสวนทຌองถิไน ท า฿หຌวิถีการมือง
ทຌองถิไนป็นยุคหงการถายอนอ านาจการ
ปกครอง ผูຌบริหารทຌองถิไนมีอ านาจหนຌาทีไบริหาร
ตามกฎหมาย ลักษณะการปลีไยนปลงทีไส าคัญ
คือ จากดิมทีไนักการมือง กับนักธุรกิจป็น
บุคคลคนละกลุมกัน มีการพึไงพาอาศัยละตาง
ตอบทนซึไงกันละกัน ปลีไยนมาป็นนักธุรกิจ
ผันตัวองมาป็นนักการมืองทຌองถิไน พืไอขຌามา
ก าหนดนยบายละออกกฎกณฑ์ตางโ เดຌอง  
 จากอ านาจหนຌาทีไของผูຌด ารงต าหนง
ผูຌบริหารหนวยงานทຌองถิไนทีไเดຌจากบทบัญญัติ
ตามกฎหมายลຌว ยังมีการพึไงพิงนักการมือง 
พืไอ฿หຌความชวยหลือสนับสนุนธุรกิจของตน 
ดังทีไปຂยพจน์ สามัตถิยากร (2551: 17-20) อธิบาย 
เวຌวาระบบอุปถัมภ์น าเปสูการทุจริตคอร์รัปชัไน 
ดยทฤษฎีระบบอุปถัมภ์ยอมรับ฿นครงสรຌาง
อ านาจป็นลักษณะดนของทฤษฎีระบบอุปถัมภ์ 
กลาวคือ ความสัมพันธ์ระหวางผูຌอุปถัมภ์ละ

ผูຌ รับอุปถัมภ์ทีไ ป็นกลเกของความสัมพันธ์ 
(Instrumental Relationship) ฿นลักษณะทีไ
บุคคลหนึไงมีสถานภาพสังคมละศรษฐกิจ  
ซึไงผูຌอุปถัมภ์฿ชຌอิทธิพลละทรัพยากรของตน
ชวยปกป้องคุຌมครองหรือ฿หຌผลประยชน์ หรือ
ทัๅงสองอยางกบุคคลทีไมีสถานภาพป็นผูຌรับ
อุปถัมภ์ ซึไงตຌองตอบทนดย฿หຌความชวยหลือ 
สนับสนุน รวมทัๅ งการ฿หຌบริการผูຌ อุปถัมภ์  
฿นลักษณะการตอบทนซึไงกันละกัน 
 ปัจจัยทีไท า฿หຌกิดผลประยชน์ทับซຌอน
มีทีไมาหลายปัจจัย ทัๅงระบบการมือง ระบบ
อุปถัมภ์ฯลฯ มຌวารัฐบาลพยายามบัญญัติ
กฎหมายพืไอป้องกันละปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัไนละผลประยชน์ทับซຌอนหลายฉบับ 
หรือกฎหมายทีไกีไยวขຌองหลายมาตรากใตาม 
รวมถึงการสรຌางความรูຌความขຌา฿จกขຌาราชการ 
พ น ัก ง า น   จ ຌา ห น ຌา ที ไ  ป ็น  รื ไอ ง ส า ค ัญ  
(ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริตุ 255้ : 10) 
฿นงการ฿ชຌงบประมาณหรือทรัพย์สินทาง
ราชการเป฿ชຌประยชน์สวนตน การจัดซืๅอจัด
จຌาง การท าสัญญาวาจຌาง การ฿หຌสัมปทานก
กลุมธุรกิจทีไป็นคนรูຌจัก คุຌนคย ป็นครือญาติ 
คนสนิท ผูຌรับอุปถัมภ์ฯลฯ ป็นขຌอควรระวังทีไ
ผูຌบริหารหนวยงานภาครัฐระดับทຌองถิไนตຌอง฿หຌ
ความส าคัญ 
 บทความนีๅตຌองการชีๅ฿หຌหในวามีขຌอควร
ระวังส าหรับการปฏิบัติหนຌาทีไของบุคลากรทุก
ต าหนง฿นหนวยงานภาครัฐ ทีไตຌองมีความรูຌ
ความขຌา฿จกีไยวกับความขั ดยຌงระหวาง
ผลประยชน์สวนตน กับผลประยชน์สวนรวม 
อันป็นปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดพฤติกรรมหรือการ
สดงออก อืๅอตอผลประยชน์ทับซຌอน฿หຌ
บุคลากรสามารถยกยะออกจากกันเดຌ฿น
ขณะดียวกันประชาชนผูຌ ป็นจຌาของสิทธิ 
หงการมีสวนรวมทางการมือง฿นทຌองถิไนตนกใ
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ตຌองมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองผลประยชน์ทับ
ซຌอน  พืไอ ป็น ครืไ องมือส าหรับตรวจสอบ
พฤติกรรมนั กการ มือ งทຌ องถิไ น เดຌ  อีกทัๅ ง 
บทความนีๅเดຌรวบรวมขຌอกฎหมายทีไกีไยวขຌองมา
สดงเวຌพืไอป็นครืไองมือส าหรับตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ พนักงาน
ข อ ง ห น ว ย ง า น ภ า ค ร ัฐ ฿ น ท ຌอ ง ถิ ไน  ด ัง มี 
รายละอียดตอเปนีๅ 
 
นวค ดกี่ยวกับผลประยชน์ทับซ้อน 
 ความหมายผลประยชน์ทับซຌอน ทีไตຌอง
ท าความขຌา฿จ฿หຌชัดจนกอนคือ ผลประยชน์
ทับซຌอนภาษาอังกฤษ฿ชຌค าวา Conflict of 
Interestตรงกับภาษาเทยวา ผลประยชน์
ขัดกัน กลาวคือความขัดกันระหวางผลประยชน์
สวนตน ละผลประยชน์สวนรวม ชน การทีไ
บุ คล ากรคนหนึไ ง ปฏิบั ติ หนຌ าทีไ  ละเดຌ รั บ
ผลประยชน์จากหนวยงานทีไตนสังกัด ต฿ชຌ
วลางานออกเปหาผลประยชน์จากภายนอก 
ซึไงขัดกับงาน฿นหนຌาทีไของตน 
 ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการ 
พลรือน (ก.พ.) (2552 : 2) ฿หຌความหมายผลประยชน์
ทับซຌอนเวຌวา สถานการณ์หรือการกระท าของ
บุคคลมีผลประยชน์สวนตนขຌามากีไยวขຌอง  
จนสงผลกระทบตอการตัดสิน฿จหรือการปฏิบัติ
หนຌาทีไ฿นต าหนงนัๅน ซึไงการกระท าดังกลาวอาจ
กิดขึๅนดยรูຌตัวหรือเมรูຌตัว จตนาหรือเมจตนา
กใตาม หรือบางรืไองป็นการปฏิบัติสืบตอกันมา 
จนกระทัไงเมป็นสิไงผิดตอยาง฿ด พฤติกรรม
หลานีๅป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรม
ของจຌาหนຌาทีไหนวยงานภาครัฐทีไตຌองค านึงถึง
ผลประยชน์สาธารณะ (หรือสวนรวม) ตกลับ
ตัดสิน฿จปฏิบัติหนຌาทีไดยค านึงถึงประยชน์
ตนองละพวกพຌอง 

 วิกิพีดียสารานุกรมสรี (255  ่: ออนเลน์) 
฿หຌความหมายผลประยชน์ทับซຌอนหรื อ  
การขัดกันของผลประยชน์ (conflict of interest) 
สถานการณ์ทีไบุคคลผูຌด ารงต าหนงอันป็น  
ทีไเวຌวาง฿จ ชน ผูຌด ารงต าหนงทางการมือง 
ผูຌด ารงต าหนงระดับสูง฿นองค์การกิดความ
ขัดยຌงขึๅนระหวางผลประยชน์สวนตัวกับ
ผลประยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) 
ท า฿หຌยากตอการตัดสิน฿จละปฏิบัติหนຌาทีไดย
ปราศจากความล าอียง 
 สรุปความหมายผลประยชน์ทับซຌอน 
เดຌวา หมายถึง การขัดกันระหวางผลประยชน์
สวนตัวกับผลประยชน์สวนรวม ดยบุคคลทีไมี
อ านาจหรือหนຌาทีไรักษาผลประยชน์สวนรวม 
ตกลับ฿ชຌอ านาจหนຌาทีไนัๅนพืไอสวงหาหรือรับ
ผลประยชน์ป็นของตน  
 จากความหมายหในเดຌวาิผลประยชน์
ทับซຌอน มีปัจจัยหลักทีไท า฿หຌขัดกัน 2 ปัจจัย
หลักคือ  
 1. ผลประยชน์ส วนตน (private 
interest) หมายถึง สิไง฿ดโ ทีไมีผลตอบุคคล 
ทัๅงทางบวกหรือลบ ละเมเดຌครอบคลุมพียง
ผลประยชน์ ดຌ านการงานหรือธุ รกิ จของ
จຌาหนຌาทีไ ตรวมถึงคนทีไติดตอสัมพันธ์ดຌวย ชน 
พรรคพวก ญาติมิตร รวมถึงคูขงหรือฝ่ายตรง
ขຌามดຌวย มืไอบุคคลผูຌมีอ านาจหนຌาทีไกระท า฿หຌ
คนหล านีๅ เ ดຌห รื อ สี ยประยชน์กใ ถื อว ามี
ผลประยชน์สวนตนมากีไยวขຌอง ิซึไงบงเดຌ  
2 ลักษณะคือ กีไยวกับงิน (pecuniary) ละ 
เมกีไยวกับงิน (non-pecuniary)  
  1.1 ผลประ ยช น์ ส ว นตน
กีไยวกับงิน มิเดຌหมายถึงฉพาะงินทองทานัๅน 
ตยังรวมถึงการพิไมพูนประยชน์หรือปกป้อง
การสูญสียของสิไงทีไมีอยูลຌว ชน หุຌน สัมปทาน 
ทีไดิน ต าหนงงาน รวมทัๅงการเดຌมาซึไงผลประยชน์ 
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ทีไเม฿ชตัวงิน เดຌก สวนลด ของขวัญ หรือของทีไ
สดงนๅ า฿จเมตรีฯลฯ  
 1.2 ผลประยชน์ทีไเมกีไยวกับ
 งิน กิดจากความสั ม พันธ์ ระหว า งบุคคล 
ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม ชน 
สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ นวคิด ซึไงป็น
ปัจจัยทีไผลักดัน฿หຌ กิดความล า อียง อคติ 
รวมถึงความชืไอ ละความคิดหในสวนตัวดຌวย  
 2.  ผลประยชน์สาธารณะ หมายถึง 
ประยชน์ดยรวมของชุมชน เม฿ชผลประยชน์
ของบุ คคล เม ฿ช ผลประยชน์ กลุ มบุ คคล 
ผลประยชน์สาธารณะทีไป็นอ านาจหนຌาทีไของ
บุคลากรภาครัฐ ทีไจ าป็นตຌองพิจารณาละ฿หຌ
ความส าคัญป็นอันดับตຌนเดຌก  
 2.1 ท างานตามหนຌาทีไอยาง
ตใมทีไละมีประสิทธิภาพ  
  2.2 ปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไตาม
กรอบละมาตรฐานทางจริยธรรม  
  2.3  ระบุผลประยชน์ทับซຌอน 
ทีไ ตน องมี  หรื ออาจมี ละจั ดการอย างมี
ประสิทธิภาพ  
 2.4  ฿หຌความส าคัญกับผล 
ประยชน์สาธารณะมีความป็นกลาง฿นการ
ปฏิบัติหนຌาทีไ  
  2.5  หลีกลีไยงการตัดสิน฿จ
หรือการท าหนຌาทีไอันมีผลประยชน์ทับซຌอนฝงอยู  
  2.ๆ  หลีกลีไยงพฤติกรรมทีไ
อาจท า฿หຌสังคมหในวาเดຌผลประยชน์จากขຌอมูล
ภาย฿น  
  2.็ หลีกลีไยงการ฿ชຌต าหนง
หนຌ าทีไ ห รื อทรัพยากรของหน วยงาน  พืไ อ
ประยชน์สวนตน  
  2.่  ป้องกันขຌอครหาวาเดຌรับ
ผลประยชน์ อยางเมหมาะสมจากการปฏิบัติ
หนຌาทีไ  

  2.้ เม฿ชຌประยชน์฿นต าหนง
หรือขຌอมูลภาย฿น ขณะอยู฿นต าหนง/เปหา
ต าหนง฿หม 
 จากผลประยชน์สวนตัว ดยขัดกับ
ผลประยชน์สวนรวม กลายป็นผลประยชน์
ทับซຌอน มีลักษณะทีไสามารถหในเดຌชัดจน  
ไ ลักษณะ ดังนีๅ  
 1. การปฏิบั ติ งานตามต าหน งมี
อ านาจหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบอยางป็น
ทางการตอหนวยงาน หรือสวนรวมตการ
ปฏิบัติหนຌาทีไมุง฿หຌผลประยชน์กตน ครอบครัว 
ละพืไอนฝูง 
 2. ผลประยชน์ทับซຌอนกิดขึๅนเดຌทัๅง
หนวยงานภาครัฐองค์การธุรกิจ สถาบันการศึกษา
องค์การ NGO รวมทัๅงองค์การวิชาชีพตางโ 
ทัๅง฿นระดับนยบายระหวางกระบวนการปฏิบัติ 
ดยฉพาะระดับองค์การปกครองสวนทຌองถิไน  
 3. ผลประยชน์ทับซຌอนมิ เดຌจ ากัด
ฉพาะผลประยชน์สวนตัว ตรวมถึงการมีอคติ 
ละการตัดสิน฿จหรือด านินการอันมุง฿หຌผล
ประยชน์ตอฝ่าย฿ดฝ่ายหนึไง ชน การทีไบุคคล
ปฏิบัติอยู฿นหนวยงานภาครัฐ ละมีต าหนง฿น
หนวยงานหนึไ งพืไอรับผลประยชน์ของอีก
หนวยงานหนึไง กอ฿หຌกิดการสรຌางบทบาททีไ
ขัดกัน 
 4. การคอร์ รั ปชัไ น ชิ งนยบาย  
(Pol icy Corrupt ion) รูปบบหนึไ งของ
ผลประยชน์ทับซຌอน นืไองจากตางป็นการ฿ชຌ
ต า หน งหนຌ าทีไ ส า ห รั บ มุ ง ตอบสนองต อ
ผลประยชน์สวนตัวหรือพรรคพวก 
 ความหมายระหว างผลประยชน์ 
ทับซຌอนละการคอร์รัปชัไน (Conflict of  
Interests กับ Corruption) มีขຌอสังกตเดຌดังนีๅ 
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  - ผ ล ป ร ะ  ย ช น์ ทั บ ซຌ อ น  ป็ น
รูปบบหนึไงของคอร์รัปชัไน ดยอยางหลังมี
ระดับ ขนาด ละขอบขตทีไรุนรงกวา 
  - ผลประยชน์ทับซຌอน จึงป็น
ลักษณะทีไอาจน าเปสูคอร์รัปชัไนทีไรุนรงขึๅน 
  - ผลประยชน์ทับซຌอน ป็นรืไอง
กีไยวกับการ฿ชຌอ านาจหนຌาทีไอยางป็นทางการ 
ชืไอมยงกับกฎหมาย ระบียบปฏิบัติ ละสวน
ทีไเม ป็นทางการป็นความสัมพันธ์ระหวาง
บุคคล ขยายเปถึงรืไองครอบครัว ตຌองพิจารณา
ความสัมพันธ์ ชน คูสมรส คน฿นครือญาติ ละ
พวกพຌอง พืไอนฝูง 
 Arnold J. Heidenheimer (1้่้) 
สดงทัศนะเวຌ฿นหนังสือ Political Corruption 
วา การคอร์รัปชัไนบงระดับเดຌ ใ ประภท 
เดຌก (1) คอร์รัปชัไนสีขาว หมายถึง พฤติกรรม
ประภททีไประชาชนละผูຌน า฿นสังคมยอมรับ
หรือยอมทนรับ ดยหในวาเมมีความผิด เมตຌอง
รับทษ (2) คอร์รัปชัไนสีทา หมายถึง พฤติกรรม
ทีไผูຌน าหในวาป็นความผิด ตประชาชนทัไวเปเม
น฿จวาป็นความผิด ละ (ใ) คอร์รัปชัไนสีด า 
หมายถึง พฤติกรรมทีไหมูผูຌน าละประชาชน
ทัไวเป หในวามีความผิดชัดจน สมควรเดຌรับทษ
ตามกฎหมาย  
 สรุปพอสังขปเดຌวา ประภทผลประยชน์
ทับซຌอน ตกตางจากการคอร์รัปชัไน ดย
พิจารณาจากระดับ ขนาด ขอบขต คือ ผลประยชน์
ทับซຌอนอาจมีมูลคาความสียหายตัๅงตจ านวน
งินหลักรຌอยบาท จนถึงนับลຌานบาทขึๅนเป หรือ
บางกรณีทีไความสียหายมิเดຌปรากฏ฿นรูปตัวงิน
ดยตรงตรวมถึงผลประยชน์ทีไป็นวัตถุดຌวย 
ละผลประยชน์ทีไตกกครอบครัว ครือญาติ 
ละพวกพຌองดຌวย 
 กรณีตัวอยางผลประยชน์ทับซຌอน ชน 

 1. การ฿ชຌต าหนงทีไ ป็นทางการเป 
อืๅอประยชน์ทางธุรกิจสวนตัวดยตรง  
 2. ฿ชຌอ านาจ หนຌาทีไเปชวยหลือญาติ 
สนิทมิตรสหาย พืไอ฿หຌเดຌสิทธิพิศษบางประการ 
 3. การอาศั ยต าหน ง  พืไ อ รั บ
ผลประยชน์ดยตรง  
 4. การลกปลีไยนผลประยชน์ ดย฿ชຌ
ต าหนงหนຌาทีไการงานป็นสิไงตอบทน  
 5. การน าทรัพย์สินทางราชการเป฿ชຌ
สวนตัว  
 6. การน าขຌอมูลซึไงป็นความลับของทาง
ราชการเปสรຌางหรือสวงหาประยชน์สวนตัว  
 7. การท างานห งหนึไ งทีไ ขัดกับการ
ท างานหงดิม  
 8. มีผลประยชน์ทับซຌอนจากการ
ปลีไยนสถานทีไท างาน  
 9. การปຂดบังความผิด 
 10.การน าทรั พย์ สิ นราชการเป
ครอบครอง หรือกใบกีไยวผลประยชน์ 
 11. รับงินหรือสิไงของ฿นนามหนวยงาน
ราชการ ตน าเปป็นของตนองดยเมสดง
ขຌอมูล 
 กล าวคือ ป็นการหาประยชน์ ฿หຌ
ตนอง รับประยชน์จากการอยู฿นต าหนง
หนຌาทีไ การ฿ชຌอิทธิพลจากบทบาทเดຌอยางป็น
ทางการเปรียกผลตอบทน 
 ขຌอสังกตการรับประยชน์ทีไมีการ
ปฏิบัติมาจนกลายป็นธรรมนียมปฏิบัติ ละ 
เมรูຌสึกวาป็นความผิด ซึไงการรับประยชน์
ดังตอเปนีๅ อยู฿นรูปบบผลประยชน์ทับซຌอน 
เดຌก 
 1. การรั บของขวัญจากองค์ การ
ภาคอกชน หรือนิติบุคคลตางโ  
 2.   การปลีไยนปลงหลักกณฑ์พืไอ฿หຌ
ขຌากับลักษณะขององค์การภาคอกชนคูสัญญา 
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 ใ. องค์การภาคอกชน สนับสนุนคา
ดินทางเปดูงานนอกสถานทีไหรือตางประทศ  
 ไ. หนวยงานภาครัฐ รับงินบริจาคจาก
องค์การภาคอกชน ทีไ ป็นผูຌ รับบริการของ
หนวยงาน 
 5. การรับของถม ของรางวัล หรือ
ผลประยชน์อืไน฿ดจากการปຂดประมูลพืไอจัดซืๅอ
จัดจຌาง 
 ๆ. การทีไคณะกรรมการกูຌงินจาก
สถาบันการงิน฿นการก ากับดูล 
 .็  การทีไคณะกรรมการฝากญาติ หรือ
คนคุຌนคยขຌาท างาน฿นรัฐวิสาหกิจทีไตนก ากับ
ดูล 
 .่ การ฿ชຌทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สิน 
ครืไองมือ อุปกรณ์ของหนวยงานพืไอประยชน์
สวนตน หรือ฿ชຌพืไอสรຌางคะนนนิยม 

กิจกรรมทีไป็นผลประยชน์ทับซຌอน
ชัดจนตมีความสีไยงพัฒนาป็นการคอร์รัปชัไน 
เดຌก 
 1. การออกเปรับงานนอกหรือท าธุรกิจ
ทีไบียดบังวลาราชการหรืองานดยรวมของ
หนวยงาน 
 2. การรั บงานภายนอกมาท า฿น
หนวยงาน จนกระทบตอการปฏิบัติหนຌาทีไ
ประจ า 
 3. การรับผลประยชน์หรือการรียก 
สิไงตอบทนจากการปฏิบัติหนຌาทีไหรือความ
รับผิดชอบ 
 4. การ฿หຌบุคลากรของหนวยงานเป
ปฏิบัติงานพืไอประยชน์สวนตัว 
 5. การน าทรัพย์สินราชการเป฿ชຌ 
฿นกิจกรรมสวนตัว ดยบิกคานๅ ามันละคา 
บีๅยลีๅยงคนขับ 

 6. การท างานหลั งกษี ยณ฿หຌ กั บ
หนวยงานทีไมีผลประยชน์ขัดกับหนวยงานตຌน
สังกัดดิม 
 7. การ฿ชຌต าหนง หรืออ านาจหนຌาทีไ 
฿หຌลูกหลานขຌาสูสถานศึกษา หนวยงาน ดยเม
ตຌองผานกระบวนการทดสอบ 
 8. การ฿ชຌชองวางทางกฎหมายทีไระบุ
อ านาจหนຌาทีไ฿นต าหนงนัๅนเปหาผลประยชน์ 
 9. การเมรายงานการรับประยชน์ 
รายเดຌตางโ ของหนวยงาน ลຌวน าอามาป็น
ของตน 
 10. พฤติกรรมทีไรวมถึงการละวຌนการ
ปฏิบัติหนຌาทีไดຌวย 

มຌวาคณะรัฐบาลพยายามก าหนด
กรอบการปฏิบัติ ซึไงป็นขຌอควรระวัง฿นการ
ปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ พนักงาน
หนวยงานภาครัฐ ละพืไอป็นการป้องกันละ
ปราบปรามการคอร์รัปชัไนละผลประยชน์ 
ทับซຌอน มีทัๅงมาตรการ ประกาศกฎกระทรวง 
พระราชบัญญัติ ละบทบัญญัติ฿นกฎหมายอืไนทีไ
กีไยวขຌอง ชน 
 มาตรการ฿นการป้องกันละปราบปราม 
การทุจริตตามกรอบรัฐธรรมนูญ  
 -มา ต รก า รคั ด ส ร ร คน ดี  ขຌ า สู
ต าหนงทางการมือง  
 -มาตรการป้องกันการทุจริตมืไอ
ด ารงต าหนง  
 -สรຌางระบบละกอตัๅงองค์การขึๅน
ตรวจสอบการ฿ชຌอ านาจ  
 -รณรงค์฿หຌประชาชนขຌามามีสวน
รวม฿นการป้องกันละปราบปรามการทุจริต  
 มาตรการป้องกันการทุจริต฿นขณะ
ด ารงต าหนง หลังด ารงต าหนง เดຌก  
 -การสดงบัญชีทรัพย์ละหนีๅสิน  
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 -การ฿ชຌหลั ก ปร ง ฿ส ฿นการ฿ชຌ
อ านาจ 
 -ก าหนด฿หຌมีประมวลจริยธรรม 
หຌามผลประยชน์ทับซຌอน  
 ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป .ป .ช . 
หลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ด 
ดยธรรมจรรยาของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พ.ศ.25ไใ 
(มาตรา 103)  
 ขຌอ 5 จຌาหนຌาทีไของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยาเดຌดังตอเปนีๅ  
  (1) จากญาติ ซึไง฿หຌดยสนหาตาม
จ านวนทีไหมาะสมตามฐานานุรูป  
  (2) จากบุคคลอืไนราคาหรือมูลคา
฿นการรับจากตละบุคคล ตละอกาสเมกิน
สามพันบาท  
 การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไนทีไมี
มูลคากินกวา ใุ000 บาท ดยมีความจ าป็นตຌองรับ
พืไอรักษาเมตรี มิตรภาพ ตຌองจຌงผูຌบริหาร
สูงสุดของหนวยงานดยทันทีทีไสามารถกระท าเดຌ 
 ระบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย
การรีไยเรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 25ไไ 
 ขຌอ 22 จຌาหนຌาทีไของรัฐทีไขຌาเปมี
สวนกีไยวขຌองกับการรีไยเรของบุคคลหรือนิติ
บุคคลทีไเดຌรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุม
การรีไยเร ตามกฎหมายวาดຌวยการรีไยเร ซึไงมิ฿ช
หนวยงานของรัฐจะตຌองเมกระท าการดังตอเปนีๅ  
  (1) ฿ ชຌ หรื อสดงต าหน ง
หนຌาทีไ฿หຌปรากฏ฿นการด านินการรีไยเร เมวาจะ
ป็นการฆษณาดຌวยสิไงพิมพ์ ตามกฎหมายวา
ดຌวยการพิมพ์ หรือสืไออยางอืไนหรือดຌวยวิธีการ
อืไน฿ด 
 (2)  ฿ชຌ สัไง ขอรຌอง หรือบังคับ 
฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา หรือบุคคล฿ดชวยท าการ
รีไยเร฿หຌหรือกระท า฿นลักษณะ฿หຌผูຌนัๅนอยู฿น
ภาวะจ ายอมเมสามารถปฏิสธ หรือหลีกลีไยง 

ทีไจะเมชวยท าการรีไยเรเมวาทางตรงหรือ
ทางอຌอม 
 
บทว คราะห์ 
 บทความนีๅพยายามชีๅ฿หຌหในถึง ขຌอควร
ระวังตอการมีผลประยชน์ทับซຌอน ทีไจ านกเวຌ 
2 ลักษณะ฿หญคือ ผลประยชน์สวนตน ละ
ผลประยชน์สาธารณะ พราะมีประดในทีไมี
ความหมิไนหมตอการกิดความขั ดกันของ
ผลประยชน์ (Conflict of Interest) หรือเม 
ดังทีไ Arnold J. Heidenheimer (1้่้) บง
ระดับการคอร์รัปชัไนเวຌวา คอร์รัปชัไนสีขาว ป็น
พฤติกรรมทีไประชาชนละผูຌน า฿นสังคม หในวา
เมมีความผิด ละเมตຌองรับทษ ละคอร์รัปชัไน
สีทา ป็นพฤติกรรมทีไผูຌน าหในวาป็นความผิด 
ตประชาชนทัไวเปเมน฿จวาป็นความผิด 
คอร์รัปชัไนสองสีหรือสองระดับนีๅ อาจชีๅชัดเดຌ
ยากวาป็นความผิดหรือเม ละควรเดຌรับทษ
หรือเม ซึไง฿นทางปฏิบัติถือวาเมมีผิดเมตຌองรับ
ทษ ต฿นทางกฎหมายละกฎระบียบทาง
ราชการถือวามีความผิด หรือกลาวเดຌวา ผูຌด ารง
ต าหนง฿นหนวยงานภาครัฐ หรือจຌาหนຌาทีไ/
พนักงานภาครัฐ ปฏิบัติหนຌาทีไ อันกอ฿หຌกิด
ประยชน์ตอตนองหรือพวกพຌองมากกวา
ประยชน์สวนรวม ซึไงการกระท าดังกลาวอาจรูຌ
ว าผิด  หรือดยเมรูຌ ว าผิด อาจจตนาหรือ 
เมจตนา ฿นรูปบบทีไหลากหลายจนกระทัไง
กลายป็นธรรมนียมปฏิบัติ จึงเมหในวาป็น
ความผิด  รวมถึ งประชาชนกใ หในว า  เมมี
ความผิดจึงเมควรรับทษ ป็นตຌน ตัวอยางชน 
จຌาหนຌาทีไหนวยงานภาครัฐ ซึไงยังด ารงต าหนง
อยู ตเปรับงานพิศษป็นทีไปรึกษาครงการ 
฿นองค์การภาคอกชน  พืไ อ ฿หຌ กิดความ
นาชืไอถือกองค์การมากกวาคูขงขัน ดยทีไ
จຌาหนຌาทีไรัฐเมปฏิบัติงานอยางตใมทีไ ฿หຌกับ

106



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 2559 | Vol2,No.1 January- April 2016: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 
 

หนวยงานตน ต ฿ชຌ วลาเปรับงานพิศษ  
ทีไนอกหนืออ านาจหนຌาทีไตามระบียบราชการ 
ละพระราชบัญญัติทีไ฿ชຌบังคับกับหนวยงาน
ภาครัฐนัๅน จึงขຌาขายลักษณะผลประยชน์ทับ
ซຌอน฿นประดในทีไวา การออกเปรับงานนอกหรือ
ท าธุรกิจทีไบียดบังวลาราชการหรืองานดยรวม
ของหนวยงาน หรือการรับงานภายนอกมาท า
จนกระทบตอการปฏิบัติหนຌาทีไประจ า  
 กรณีการพิคราะห์ตามความหมาย 
Conflict of Interest หมายความวา บุคลากร
ซึไงด ารงต าหนง฿นหนวยงานภาครัฐ มีบทบาท
หนຌาทีไ 2 บทบาทขัดยຌงกัน ตัวอยางชน นาย ก 
ป็นกรรมการสอบคัดลือกบุคคลขຌาป็น
พนักงาน ดยมีบุตรชาย นาย ก มีรายชืไอสมัคร
สอบรวมอยูดຌวย฿นกรณีนีๅถือวา การด ารง
ต าหนงอันหมิไนหมตอการกิดการขัดกันของ
ผลประยชน์ ต฿นกรณีนีๅการกระท าความผิด
ยังเมกิดขึๅนตประการ฿ด อยางเรกใตามการ
ด ารงต าหนงอาจกิดปัญหาผลประยชน์ทับ
ซຌอนเดຌ ฿นทางปฏิบัติ นาย ก อาจขอถอนตัว
จากการป็นกรรมการสอบ ตหากเมอาจถอน
ตัวเดຌ พราะขຌอจ ากัดดຌานจ านวนกรรมการ  
กใควรงดสดงความคิดหในหรืองดออกสียง 
(Recusal) 
 ฿นประดในทีไการรับผลประยชน์ทับ
ซຌอนทีไยากตอการตรวจสอบประการหนึไงคือ 
จຌ าหนຌ าทีไ ฿นหนวยงานภาครั ฐรับรูຌ ขຌ อมูล
ความลับทางราชการ ลຌวน าเปปຂดผยพืไอรับ
สิไงตอบทนทีไป็นตัวงินดยตรง หรือน าขຌอมูล
เปปຂดผยกญาติละพวกพຌอง พืไอสวงหา
ผลประยชน์สวนตัวจากขຌอมูลความลับนัๅน 
ตัวอยางชน นาย ข ป็นจຌาหนຌาทีไหนวยงาน
ภาครัฐ ทราบวา องค์การบริหารสวนต าบล 
มีครงการสรຌางถนนขຌาหมูบຌาน จึงเปบอกญาติ

ละพวกพຌอง฿หຌซืๅอทีไดินบริวณครงการสรຌาง
ถนนพืไอกใงก าเร ป็นตຌน 
 สวนการมีผลประยชน์ทับซຌอนทีไสงผล
กระทบตอประยชน์สวนรวม มีขຌอควรระวัง
ส าหรับบุคลากรภาครัฐ อันป็นพฤติกรรม
พืๅนฐานทีไน าเปสูการคอร์รัปชัไนสีด าเดຌ นืไองจาก
สังคมเทยยังมีระบบอุปถัมภ์ ฐานความคิดรืไอง
การตอบทนซึไงกันละกัน หรือบุญคุณตຌอง
ทดทน ดยฉพาะบุญคุณทางการมือง ซึไงป็น
ปัจจัยทีไกอ฿หຌกิดผลประยชน์ทับซຌอน ฿นขณะ
ทีไระบบการตรวจสอบถวงดุลยังเมมีประสิทธิภาพ
พียงพอ อีกทัๅงตัวบทกฎหมายเมตอบสนองตอ
สภาพปัญหาทีไกิดขึๅน ตลอดจนความพยายาม
ก าหนดกรอบการกระท าทีไหมิไนหมดຌวยการ
ก าหนดบทบัญญัติทางกฎหมาย ตกใเมตอบ
จทย์ของสังคมเทยเดຌ ตัวอยางชน สมาชิกสภา
ขับคลืไอนปฏิรูปประทศ (สปท.) สนอ฿หຌมี
บทบัญญัติหຌ ามสมาชิกสภาผูຌ ทนราษฎร  
ทัๅงระดับชาติ ละระดับทຌองถิไน บริจาคงิน
ช วยงานศพ งานบวช งานต ง  ละงาน
ประพณีตางโ กประชาชน฿นขตลือกตัๅงิหใน
เดຌวา ภาครัฐพยายามป้องกันละปราบปรามตอ
การกระท าความผิด฿นลักษณะผลประยชน์ทับ
ซຌอน ละรวมถึงการคอร์รัปชัไน ตประชาชนยัง
มีฐานความคิดวา การชวยหลือ฿นงานประพณี 
วัฒนธรรม฿นพืๅนทีไ ต างโ เม ป็นความผิด  
ป็นธรรมนียมปฏิบัติมากระทัไงป็นรืไองปกติ  
ต ห ากมี กฎ หมายลั กษณะดั ง กล า ว จ ริ ง  
การตรวจสอบถวงดุลทีไมีประสิทธิภาพควรป็น
อยางเร สามารถกຌเขปัญหาตอสถานการณ์ 
ทีไกิดขึๅนเดຌมากนຌอยพียง฿ด สังคมเทยยอมรับ
ละทนรับเดຌหรือเม การสรຌางความขຌา฿จ 
ทีไตรงกัน ระหวางจຌาหนຌาทีไภาครัฐซึไ งป็น
ผูຌกระท า รับรูຌขຌอมูล หลักการ ขຌอควรระวัง
กีไ ย ว กั บการกระท าคว ามผิ ด ฿นรู ปบบ
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ผลประยชน์ทับซຌอน พืไอป็นครืไองมือส าหรับ
ตรวจสอบถวงดุลของประชาชน฿นฐานะผูຌรับ
การกระท า 
 ผลประยชน์ทับซຌอนทีไมีลักษณะดน
ชัดจน คือ การทีไบุคลากรหนวยงานภาครัฐ฿ชຌ
ต าหนง อ านาจหนຌาทีไทีไ ป็นทางการเปหา
ผลประยชน์สวนตัว หรือ฿หຌกครอบครัว  
พวกพ ຌอ ง  ทั ๅง ฿ น ร ะด ับน  ยบ าย ร ะหว า ง
กระบวนการปฏิบัติ รวมถึงการมีอคติ ละการ
ตัดสิน฿จหรือด านินการอันมุง฿หຌผลประยชน์
ตอฝ่าย฿ดฝ่ายหนึไง ลຌวยกระดับผลประยชน์
ทับซຌอนสูการคอร์รัปชัไนทีไกวຌางขวาง รุนรงขึๅน 
฿นประดในดังกลาวนีๅ  การรางกฎหมายพืไอ
ป้องกันละปราบปราม รวมถึงความพยายาม
ปฏิรูประบบราชการ ดยน ามาตรการป้องกัน
การทุจริตละผลประยชน์ทับซຌอน ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐระดับทຌองถิไน ชน การ฿ชຌหลัก
จริยธรรมละการหຌามผลประยชน์ขัดกัน  
ดຌวยการ฿หຌสดงบัญชีทรัพย์สินละหนีๅสิน หรือ
การ฿ชຌหลักปรง฿ส฿นการ฿ชຌอ านาจ หรือการน า
หลักธรรมาภิบาลมาป็นนวทางการปฏิบัติของ
จຌาหนຌาทีไหนวยงานภาครัฐ เดຌก หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมี 
สวนรวม หลักความรับผิดชอบ ละหลักความ
คุຌมคา ลຌวกใตาม ตสภาพการณ์ทีไปรากฏยังคง
พบวา ความเมปรง฿ส฿นภาพรวม ประทศเทย
ยังอยู฿นระดับตไ า ดยพิจารณาจากดัชนีคะนน
การคอร์รัปชั ไน (ละผลประยชน์ทับซຌอน)  
มีคะนน ใ่ คะนน จาก 100 คะนน ทัๅงนีๅ
ป็นพราะปัจจัยดังเดຌกลาวมาขຌางตຌน คือ สังคม 
วัฒนธรรม ละระบบอุปถัมภ์ จึงป็นขຌอควร
ระวังส าหรับจຌาหนຌาทีไหนวยงานภาครัฐตຌอง
พิจารณาถึงความหมาะสม วาควรหรือเมควร 
ละขຌอควรระวังส าหรับประชาชน฿นการมีสวน

รวมตรวจสอบถวงดุล ควรมีความรูຌ กีไยวกับ
ผลประยชน์ทับซຌอนดຌวยชนกัน  
 
บทสร ป 

ความรุนรงของปัญหาการคอร์รัปชัไน 
มีพืๅนฐานมาจากผลประยชน์ทับซຌอนทีไผูຌน า
สังคมละประชาชนยอมรับหรือทนรับป็น
ปัญหาทีไรุกรามสูสังคมดยรวมของประทศ฿นปี 
พ.ศ.255่ ติดอันดับประทศทีไมีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัไน ฿นอันดับทีไ ็ๆ จาก 1ๆ่ ประทศ 
ทัไวลก สิไงทีไตอกยๅ าความจริงคือ กิดการปฏิวัติ
รัฐประหารมืไอวันทีไ 22 พฤษภาคม 255็ ดย 
พลอกประยุทธ์ จันทร์อชา หัวหนຌาคณะรักษา
ความสงบหงชาติ (คสช.) ตอมาด ารงต าหนง
นายกรัฐมนตรี  จึง฿หຌความส าคัญรืไองการ
ป้องกันละปราบปรามการทุจริต ป็นวาระ
ส าคัญ ร งด วนห งชาติ  การป้ องกันละ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัไน ดยมีทีไมาจาก
ผลประยชน์ทับซຌอน฿นหนวยงานภาครัฐ 
ทุกระดับ มຌวามีการปฏิรูประบบราชการ  
ประมวลจริยธรรม ระบียบ กฎหมาย หลักธรร
มาภิบาล พืไอตอตຌานการทุจริตคอร์รัปชัไนละ
ผลประยชน์ทับซຌอน  

ลักษณะผลประยชน์ทับซຌอน หรือการ
ขัดกันของประยชน์สวนตัว กับผลประยชน์
สวนรวม มีลักษณะทีไบุคลากรหนวยงานภาครัฐ
ขຌาเปมีประยชน์ ดยตรง ละประยชน์
ทางอຌอม ซึไงประยชน์นัๅนมีทัๅงป็นตัวงิน ละเม
ป็นตัวงิน อาจป็น฿นรูปบบการอืๅอประยชน์ 
ความมีอคติ การ฿ชຌต าหนงเปสรຌางอิทธิพล 
พืไอรับประยชน์สวนตัว หรือครอบครัว ญาติ 
พีไนຌอง พวกพຌอง มากกวาประยชน์สวนรวม 
รวมเปถึงการน าทรัพย์สินทางราชการเป฿ชຌ
ประยชน์สวนตัวดຌวย 
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 ปัญหาผลประยชน์ทับซຌอนสามารถ
กลาวเดຌวามีปัจจัยพืๅนฐานทางสังคมภาย฿ตຌ
ระบบอุปถัมภ์ วัฒนธรรมกีไยวกับบุญคุณตาง
ตอบทน ซึไงป็นประดในทีไหมิไนหมตอการ
กระท าความผิดกอ฿หຌกิดผลประยชน์ทับซຌอน 
หรือการขัดกันระหวางผลประยชน์สวนตัว ละ
ประยชน์สาธารณะเดຌ ความหมิไนหมดังกลาว 
สามารถพิจารณาจากขຌอควรระวัง ซึไงหวังวาจะ
ชวยลดปัญหาคอร์รัปชัไนละผลประยชน์ทับ
ซຌอนเดຌ฿นระดับหนึไง 
 
ข้อสนอนะ 
 การป้องกันละปราบปรามการทุจริต 
ป็นวาระส าคัญร งด วนห งชาติ  ดยน า
มาตรการ กฎหมาย ระบียบขຌอบังคับตางโ 
ประกอบกับมีการ การปฏิรูประบบราชการดย
฿ชຌหลักธรรมาภิบาลอาจยังเมสอดคลຌองกับ
สภาพทางสังคมเทย พราะมีปัจจัยทีไควร

พิจารณา 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
ละระบบอุปถัมภ์ ทีไกอ฿หຌกิดผลประยชน์ทับ
ซຌอน จึงขอสนอนะดังนีๅ 
 1. ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานการป้องกัน
ผลประยชน์ทั บซຌ อน  ระ บี ยบขຌ อบั งคั บ 
กฎหมายทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงมาตรการตางโ  
฿หຌ สอดคลຌองกับสภาพความป็นจริ งของ
สั งคมเทย ดยพิจารณาจากพืๅนฐานทาง
วัฒนธรรม ละระบบอุปถัมภ์  
 2. สรຌ างความรูຌ ความขຌ า฿จ฿หຌกับ
บุคลากรภาครัฐ฿นหลักปฏิบัติ ความหมิไนหมตอ
ความผิด฿นผลประยชน์นัๅน ทัๅงทีไรูຌหรือเมรูຌ 
จตนาหรือเมจตนา ดยจัดท าคูมือ฿นรืไองขຌอ
ควรระวังตอผลประยชน์ทับซຌอน ละ฿หຌความรูຌ
กับประชาชนพืไอป็นครืไองมือตรวจสอบถวงดุล
ดຌวย 
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กระบวนการการรียนรู้ว ชาน ต ศาสตร์ผานกระบวนการการจัดก จกรรมนักศึกษาิ: 
กรณีศึกษาิปัญหาคนเร้สัญชาต ิช มชนบ้านอกຎ-สนค าลือิต าบลถ  าลอดิ 

อ าภอปางมะผ้าิจังหวัดมฮองสอน 
The learning processes concerning legal knowledge though the 

arrangementิofิtheิstudents’ิactivity.ิWithิrespectิtoิtheิissuesิ
regarding the statelessness of Baan Air Ko-San Kam Luae Community, 

Tam Lord Sub-District, Pang Mapha District, Maehongson. 
 

ว เลลักษณ์ิิเกรลาศ1ิ 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนีๅป็นการวิจัยพืไอพัฒนากระบวนการการรียนรูຌวิชานิติศาสตร์ผานการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ

นักศึกษาปริญญาตรีจากประสบการณ์จริงดย฿หຌนักศึกษาลงพืๅนทีไส ารวจชิงลึกถึงสภาพปัญหาคนเรຌสัญชาติของ
ชาวขาผาลาหูพืไอวิคราะห์ปัญหาทีไกิดขึๅนรวมทัๅงการกຌปัญหาของชุมชนดยผานการผยพรความรูຌทางกฎหมาย
กีไยวกับรืไองหลักกณฑ์ของการเดຌสัญชาติเทย ตลอดจนกฎหมายละสิทธิขัๅนพืๅนฐานทีไชุมชนควรรูຌ  ผลการวิจัย
พบวาการรียนรูຌดย฿ชຌประสบการณ์จริงมีประยชน์ตอผูຌรียนป็นอยางมากทีไสามารถน าอาทฤษฎีทีไเดຌศึกษา 
฿นหຌองรียนมาปรับ฿ชຌกับสถานการณ์ทีไกิดขึๅนจริง฿นสังคมละจากการวิจัยยังพบอีกวาปัญหาทีไกิดขึๅน฿นชุมชน
กีไยวกับความเรຌสัญชาตินัๅนกิดจากความเมรูຌหนังสือหรือเมรูຌกฎหมาย ละการขาดหลักฐานทัๅงขຌอทใจจริงละขຌอ
กฎหมาย฿นการสดงตนวาป็นบุคคลทีไกิด฿นราชอาณาจักรเทยละ มีจุดกาะกีไยวกับราชอาณาจักรเทย จาก
ผลการวิจัยมีขຌอสนอนะคือควรท าความรวมมือกับหนวยงานของรัฐทีไมีสวนกีไยวขຌองพืไอกຌปัญหา฿นระยะยาว
อยางยัไงยืน ละควรน าการรียนการสอนดย฿ชຌประสบการณ์จริงเปปรับ฿ชຌกับการรียนการสอน฿นปัจจุบันพืไอมุง
พัฒนา฿หຌผูຌรียนเดຌผลลัพธ์ทีไดียิไงขึๅนละยังป็นการพัฒนาตัวผูຌรียนอีกดຌวย 
 
ค าส าคัญิ:ิ กระบวนการการรียนรูຌุ คนเรຌสัญชาติ 

 
Abstract 

This research is aimed to develop the learning processes concerning legal knowledge 
through the activity arranged by bachelor’s degree students which based on real experiences. 
According to the activity, the students will perform an in-depth inspection in the location to 
observe the issues with respect to the statelessness of Lahu Tribal for analyzing the occurred 
issues and provide solving methods by publicizing the legal perspectives relating to the 
conditions for obtaining Thai nationality together with relating laws and fundamental rights.   

                                                 
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงทพ 
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The result shown that the learning processes, which based on real experiences, are greatly 
beneficial to the students. The students brought the theories studied during the class to apply 
with the real situations occurred from society. Additionally, the result also shown that the issues, 
which happened to the mentioned community relating to the statelessness, were occurred from 
an illiterate society, their lacking of legal knowledge as well as their lacking of the evidences, 
both in fact and in legal issues, showing the identity of person who born in Thailand and having 
the genuine link with the Kingdom of Thailand. The result suggested that the cooperation with 
state agencies involved resolving the long-term sustainability. And should be taught using  
real-world experience adapted to teaching in order to develop the students' current results and 
to develop better learners, too. 
 
Keywords : The learning processesุ Nationality less 

 
บทน า 

฿นสถานการณ์ทีไคนเทยตืไนตัวกับรืไอง
ของหลักสิทธิมนุษยชน ปัญหาคนเรຌสัญชาติ
นับวาป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึไงของ
ประทศเทย นืไองจากประทศเทยมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ละมีชนกลุมนຌอยป็น
จ านวนมากทีไยังเมมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย 
ละป็นบุคคลทีไเมมีรัฐ฿ด฿นลก฿หຌการยอมรับ
สถานะบุคคล ท า฿หຌชนกลุมนຌอยหลานีๅขาดสิทธิ
ที ไบ ุคคลพึงม ีพ ึงเด ຌตามหลักส ิทธ ิมนุษยชน  
(ชุติ งามอุร ุลิศุ ดรุณี เพศาลพาณิชย์กุล ุ  
สรินยา กิจประยูรุ ละ อภิชิต ลายสนิทสรีกุล 
2552ุ หนຌา 14) หากประทศเทยปลอยปละ
ละลยกับปัญหาดังกลาวชนกลุมนຌอยหลานีๅอาจ
สรຌางปัญหา฿หຌกับสังคมเทยเดຌ อันมีผลมาจาก
การบีบคัๅนทางสังคมทีไบุคคลหลานีๅมิเดຌรับความ
ป็นธรรม฿นสังคมตามสิทธิของมนุษย์คนหนึไง 
ทีไพึงม ี

ดังนัๅนพืไอป็นการ฿หຌผูຌรียนตระหนักถึง
ความส าคัญตอปัญหาดຌานสถานะละสิทธิของ
บุคคลเรຌสัญชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงทพ จึงเดຌจัด฿หຌมีกิจกรรมผยพรความรูຌ
ทางกฎหมายพืไอกຌเขปัญหาคนเรຌสัญชาติทีไ

ชุมชนบຌานอกຎ -สนค าลือ ต าบลถๅ าลอด 
อ าภอปางมะผຌา จังหวัดมฮองสอน ดย฿หຌ
ผูຌรียนเดຌน าความรูຌทางดຌานนิติศาสตร์ทีไเดຌศึกษา
มาลຌวเปจัดกระบวนการการรียนรูຌดยผาน
กิจกรรมนักศึกษาละปรับ฿ชຌกับสถานการณ์ 
ทีไกิดขึๅนจริงซึไงป็นปัญหา฿นสังคม  

 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 
 1. พืไอส ารวจชิงลึกถึงสภาพปัญหาคน
เรຌสัญชาติ฿นหมูบຌานอกຎ-สนค าลือ ต าบล 
ถๅ าลอด อ าภอปางมะผຌา จังหวัดมฮองสอน 
รวมถึ งการ฿หຌความรูຌ กฎหมายละขຌอมูล 
ทีไจ าป็นกคนเรຌสัญชาติดยผานกิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี 
 2. พืไอพัฒนากระบวนการการรียนรูຌ
วิชานิติศาสตร์ผานการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
นักศึกษาปริญญาตรีจากประสบการณ์จริง฿น
การกຌเขปัญหาคนเรຌสัญชาติละปัญหาชุมชน
฿นหมูบຌานอกຎ -สนค าลือ ต าบลถๅ าลอด 
อ าภอปางมะผຌา จังหวัดมฮองสอน  
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กรอบนวความค ด฿นการท าการว จัย 
 ฿นการศึกษาครัๅงนีๅผูຌวิจัยมุง฿ชຌนวคิด 
ทีไส าคัญ 2 วิธี ประกอบดຌวย 1) คนเรຌสัญชาติ  
2) การ รี ยน รูຌ  ดยผ านประสบการณ์ จ ริ ง 
Experiential Learning ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
สัญชาติ ป็นครืไองผูกพันทางกฎหมายของรัฐ
ต อ ปั จ  จ ก ช น  ก า ร เ รຌ สั ญ ช า ติ ห ม า ย ถึ ง
สถานการณ์ทีไบุคคลหนึไงเมเดຌรับการพิจารณาวา
ป็นพลมืองของรัฐหนึไงรัฐ฿ดภาย฿ตຌการบังคับ฿ชຌ
กฎหมายของรัฐนัๅน การเรຌสัญชาติตามกฎหมาย
หรือรียกวา  dejure statelessness   
(ตามกฎหมาย) ปัญหาของการเรຌสัญชาตินัๅนยังมี
ขอบขตทีไกวຌางกวาดยสืบนืไองเปถึงบุคคล 
ทีไตามกฎหมายถือวามีสัญชาติตการถือครอง
สัญชาติของพวกขามิเดຌอ านวย฿หຌเดຌรับสิทธิ
หรือเดຌรับความคุຌมครองจากรัฐตามทีไพึงมี฿หຌก
พลมือง กรณีนีๅรียกวาป็น การเรຌสัญชาติบบ 
de facto (ตามพฤตินัย) การมีสัญชาติป็น
หลักประกันทีไท า฿หຌบุคคลมีสิทธิมนุษยชนละ 
มีสวนรวม฿นสังคมอยางตใมรูปบบ ดຌวยหตุนีๅ
จึงท า฿หຌสนธิสัญญาระหวางประทศละขຌอมติ
จ านวนหนึไงเดຌนຌนยๅ า ถึงความส าคัญของปัญหา
การเรຌสัญชาติ  (คูมือสมาชิกรั ฐสภา รืไ อง 
สัญชาติละการเรຌสัญชาติ (Handbook for 
Parl iamentarians:  Nationality and 
Statelessness) ขัๅนตอนรกทีไจะกຌเขประดใน
การเรຌสัญชาติกใคือการระบุ฿หຌหในวามีจ านวน
ประชากรของบุคคลเรຌสัญชาติกลุม฿ดบຌางอยู฿น
ดินดนของรัฐ ลຌวพิจารณาวากลุมบุคคลนีๅเดຌ
กลายป็นบุคคลเรຌสัญชาติเดຌอยางเร รวมถึง
สนอนวทางกຌเขทีไป็นเปเดຌ 
 1. ปัญหาคนเรຌสัญชาติ (Nationality 
less) ทีไกิดขึๅนกบุคคลธรรมดาคือ สถานภาพ
ทีไบุคคลเมมีสัญชาติของประทศ฿ดลย฿นลก 

กลาวดยหลักกฎหมายเดຌวา คนเรຌสัญชาติมี
สถานะป็นคนตางดຌาว฿นทุกประทศของลกต
ปัญหาเรຌสัญชาติจะรุนรงมากขึๅนหากบุคคล
เมเดຌรับการยอมรับ฿หຌ สิทธิอาศัย ดยรัฐ฿ดลย
฿ น  ล ก   ด ย ผ ล ข อ ง ก ฎ ห ม า ย บ ุค ค ล ฿ น
สถานการณ์นี ๅจ ึงตกป ็น คนต างด ຌาวผ ิด
กฎหมาย฿นสวนประทศเทยปรากฏมีทัๅ ง  
(1) คนเรຌสัญชาติทีไเดຌรับสิทธิอาศัยชัไวคราวตาม
กฎหมายเทยลຌว ละ (2) คนเรຌสัญชาติทีไยัง
มิเดຌรับสิทธิอาศัยตามกฎหมายเทย ซึไงปัญหา 
ทีไกิดขึๅน฿นประทศเทยป็นเดຌ 2 ลักษณะ 
กลาวคือ ความเรຌสัญชาติตามขຌอทใจจริง ละ
ความเรຌสัญชาติตามขຌอกฎหมาย  

1.1 สาหตุหงความเรຌสัญชาติ 
ดยขຌอทใจจริง (De facto Stateless) ความเรຌ
สัญชาติดยขຌอทใจจริงกิดขึๅนเดຌ฿น 2 ลักษณะ 
กลาวคือ ลักษณะรกกรณีทีไกิดขึๅนจากบุคคล
เมทราบขຌอทใจจริงของตนจึงเมอาจพิสูจน์ความ
กาะกีไยวกับรัฐ฿ดลย฿นลก จึงเมอาจก าหนด
สัญชาติเดຌลย จึงตกป็นคนเรຌสัญชาติ ลักษณะ
ทีไสองกิดขึๅนมຌบุคคลนัๅนชืไอวาละอຌางวาตน 
มีขຌอทใจจริงทีไท า฿หຌเดຌสัญชาติเทย ตจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐเทยองปฏิสธทีไจะชืไอ฿นขຌอทใจจริงทีไ
บุคคลกลาวอຌาง  

1.2 สาหตุของความเรຌสัญชาติ 
ดยขຌอกฎหมาย (De Jure Stateless) ฿น
สถานการณ์นีๅ ความปรากฏชัดลຌ วว า ดย
ขຌอทใจจริงหงตัวบุคคลนัๅนเมปรากฏวามี
กฎหมายของประทศ฿ดยอมรับ฿หຌสัญชาติก
บุคคลนีๅ ผลทีไกิดขึๅนคือบุคคลเมมีสัญชาติเทย
ละสัญชาติของประทศอืไน฿ด฿นลก (พันธุ์ทิพย์ 
กาญจนะจิตรา สายสุนทรุ 2547)  
 จากปัญหาขຌอทใจจริงตางโ ทีไกิดขึๅน฿น
ประทศเทยสงผล฿หຌคนเรຌสัญชาติ฿นประทศ
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เทยจ านวนมากยังถูกละมิดสิทธิมนุษยชน 
ขัๅนพืๅนฐาน อาทิชน ปัญหาดຌานสาธารณสุข 
ปัญหาการประกอบอาชีพ ปัญหาการศึกษา ป็น
ตຌน ทัๅงทีไปรากฏตอสาธารณชนทราบลຌวละยัง
เมปรากฏการละมิดสิทธิมนุษยชนนีๅอาจจะ
กิดขึๅนดยการกระท าหรือการละวຌนการ
กระท าของบุคคลอืไนโ ซึไงหลายครัๅงการละมิด
ป็นการกระท าหรือการละวຌนการกระท าของ
จຌาหนຌาทีไรัฐเทย ทัๅงนีๅ ดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมาย฿นทางขຌอทใจจริงยังมีกฎหมายทัๅง฿น
ระดับพระราชบัญญัติละหรือระดับกฎหมาย
ของฝ่ ายป ก ค ร อ ง  ก า ร ก ร ะท า ข อ ง ฝ ่า ย
ปกครอง ทีไกอ฿หຌกิดนวปฏิบัติของหลาย
หนวยราชการ ทีไมีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน
ของคนเรຌสัญชาติ  
 2. การรียนรูຌดยผานประสบการณ์จริง 
Experiential Learning รียกวากระบวนการ
การรียนรูຌละการปรับตัวของบุคคล ตาม
ทฤษฎีของ คาร์ล รจอร์  นักจิตวิทยาละ
นักศึกษาชาวอมริกัน ชืไอวามนุษย์มีศักยภาพ
ตามธรรมชาติทีไจะรียนรูຌละการรียนรูຌจะ
เดຌผลดีหากการรียนรูຌนัๅนมีความหมายหรือป็น
สิไงทีไผูຌรียนสน฿จอยากรูຌทຌจริง  
 รจอร์  จ านกการรียนรูຌ ป็น  
2 ชนิด คือ 1 การรียนรูຌ ฿นสิไงทีไถูกสอนดย
ผูຌรียนเมเดຌสน฿จอยากรูຌ มากอน 2 การรียนรูຌ
฿นสิไ งทีไ ผูຌ  รี ยนตຌ องการรูຌ   ดย  รี ยนรูຌ ผ าน
ประสบการณ์ตรงหรือ Experiential Learning  
การรียนรูຌผานประสบการณ์สามารถบงบทบาท
ออกป็น 2 สวน คือ บทบาทของผูຌสอน ละ
บทบาทของผูຌรียน ดังนีๅ 
 - บทบาทของผูຌสอน รจอร์ ชืไอ
วา มนุษย์ทุกคนดยธรรมชาติรักการรียนรูຌ 
ดังนัๅนบทบาทของผูຌสอนคืออ านวยความสะดวก

กผูຌรียนดยยอมรับฟังความคิดหในของผูຌรียน 
ผูຌสอนเมควรครอบง าหรือบงการความคิดผูຌรียน 
ควรปຂดอกาส฿หຌผูຌรียนตัดสิน฿จสิไงตางดຌวย
ตนอง มีอกาสลองผิดลองถูก ละ฿หຌท างาน
ป็นกลุมกับบุคคลทีไมีลักษณะคลຌายกัน รวมทัๅง
คຌนหาสิไงทีไผูຌรียนสน฿จรียนรูຌ การรียนทีไกระตุຌน
พลังทางความคิดมากทีไสุดจะกิดขึๅนมืไอผูຌรียนมี
สวนรวม฿นการสิไงทีไมีความหมายตอตนอง  
มีอกาสลือกการรียนรูຌ฿นสิไงทีไสน฿จ ผูຌสอนควร
จัดการสอน฿หຌปຂดกวຌาง ยืดหยุน พืไอปຂดอกาส
฿หຌผูຌรียนเดຌท ากิจกรรมทีไสน฿จ 
 - บทบาทของผูຌ รียน การรียนรูຌจะ
ด านินเปดຌวยดีมืไอผูຌรียนมีสวนรวมตใมทีไ฿น
กระบวนการรียนรูຌ รวมถึงมีสวนลือกวิธีการ
รียนรูຌ  การรียนรูຌผานประสบการณ์นຌน฿หຌ
ผูຌรียนมีสวนรวม฿นทุกขัๅนตอนของการรียนรูຌ  
มีสวนตัดสิน฿จ฿นรืไองตางโ รวมถึงกระบวนการ
ออกบบการรียนรูຌ ผูຌรียนตຌองเดຌผชิญปัญหา
จากประสบการณ์จริง ละสุดทຌายผูຌ รี ยนม ี
สวนรวม฿นการประมินตนอง (เผท สิทธิสุนทรุ 
การรียนรูຌผานประสบการณ์ สารปฏิรูป ปีทีไ ใ 
ฉบับทีไ 2่ กรกฎาคม 25ไใ หนຌา 2ไ-2็.)  
 จากทฤษฎีของรจอร์สามารถ
น ามาจัดกระบวนการการรียนรูຌวิชานิติศาสตร์
เดຌดยปรับการรียน การสอน฿หຌผูຌรียนรียนรูຌ
ดຌวยการท าครงการ ท าการวิจัย สิไงส าคัญ฿น
การรียนรูຌควรกิดจากความอยากรูຌของผูຌรียน
ละสน฿จ฿นสิไงนัๅนละตຌองลงมือปฏิบัติจริง 
เม฿ช พียงอาศัยการทองจ าละเปขຌอสอบ  
การรียนจึงจะมีความสมบูรณ์ 
  
ว ธีด าน นการว จัย 
 งานวิจัยนีๅ ป็นการวิจัยชิงคุณภาพมี
ขัๅนตอนการด านินกิจกรรมควบคูกันเป  2 
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กิจกรรม คือ กิจกรรมลงส ารวจชิงลึกสภาพ
ปัญหาคนเรຌสัญชาติ ละกิจกรรมผยพร
ความรูຌทางกฎหมายพืไอกຌปัญหาชุมชน ทัๅง 2 

กิจกรรม ด านินกระบวนการดยนักศึกษา
ปริญญาตรีดຌานกฎหมาย จ านวน 30 คน  

   

 
พื นที่ป้าหมาย 

การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยลือกพืๅนทีไชุมชน
หมูบຌานอกຎ-สนค าลือ ต าบลถๅ าลอด อ าภอ

ปางมะผຌา จังหวัดมฮองสอน ดยลักษณะพืๅนทีไ
ของชุมชนป็นหมูบຌานของชาวลาหู (มูซอดง)
มีพืๅนทีไทีไอยู฿กลຌชายดนระหวางประทศเทย

การกຌปัญหาคนเรຌสัญชาติ 

ขัๅนทีไ 1 การศึกษากฎหมายผนกคดีบุคคล 

ขัๅนทีไ 2 การส ารวจปัญหาบืๅองตຌนวา
ชาวบຌาน฿นชุมชนมีปัญหาความเรຌ

สัญชาติ฿นลักษณะ฿ด 

ขัๅนทีไ 3 การผยพรความรูຌทางกฎหมายทีไ
กีไยวกับการยืไนขอสัญชาติเทยรวมถึงสิทธิ

ตางโทีไจ าป็น฿นชีวิตประจ าวัน 

ขัๅนทีไ 4 การส ารวจชิงลึกพืไอ฿หຌเดຌ
ลักษณะสภาพปัญหาฉพาะทางของ
ชาวบຌานตละรายละหานวทาง

ชวยหลือตามความหมาะสม฿นการ
ยืไนค ารຌองขอมีสัญชาติเทย 

ขัๅนทีไ 5 ขัๅนด านินการชวยหลือขัๅนตຌน฿นการ
ตรวจสอบอกสารทีไตຌองมีพืไอ฿ชຌ฿นการยืไนขอ

สัญชาติเทยละถายภาพถายบคุคลละภาพถาย
ครอบครัวเวຌ฿หຌพืไอ฿ชຌป็นหลักฐาน฿นการยืไนขอ

สัญชาติเทยตามกฎหมาย 

 

ขัๅนทีไ 6 มืไอจ านกประภทสภานะตามสภาพปญัหา
ลຌวจึงด านินการสงตอขຌอมูล฿หຌกับนายอ าภอปางมะ
ผຌาซึไงป็นผูຌมีหนຌาทีไดยตรง฿นการจัดการรืไองคนเรຌ

สัญชาติ 
 

การกຌปัญหา
ชุมชน 

ขัๅนทีไ 1 ศึกษาถึงสภาพปัญหาทีไกิดขึๅน฿น
ชุมชนดยรวมมือกับผูຌน ายาวชนของ
หมูบຌาน฿นการลงพืๅนทีไส ารวจปัญหา

บืๅองตຌน ละ฿ชຌการสอบถามจากชาวบຌาน 

ขัๅนทีไ 2 น าปัญหาทีไเดຌจากการลง
พืๅนทีไส ารวจมาวางผนการจัด

กิจกรรม 

ขั้นทีไ 3 ประสานงานกับผูຌน าชุมชนรวมถึง
จຌาหนຌาทีไของรัฐพืไอจัดบริการชุมชนในรูป
ของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายโดย
นักศึกษาท าหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรม

ทั้งหมด 

ขัๅนทีไ 4 ด านินกิจกรรมครูอาสาดย
การสอนหนังสือดใกนักรียนชัๅน

ประถมศึกษา ทีไ 1-6 ตามสาระการ
รียนรูຌตางโ ละสอนการท าปลง

กษตรกรรม 

ขัๅนทีไ 5 ติดตามผลส ารใจของการด านิน
กิจกรรมดยวิธีสอบถามเปยงัจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐทีไมีสวนกีไยวขຌองรวมถึงกลุมผูຌน า

ยาวชนของหมูบຌาน 

ขัๅนทีไ 6 การวางผนจัดการปัญหา฿นระยะ
ยาวดยท าความรวมมือกับหนวยงานของ
รัฐทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นการจัดการปัญหา

ชุมชน 

115



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

 
ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 2559 | Vol2,No.1 January- April 2016: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 

 
 

ละมียนมา (พมา) ปัจจุบันหมูบຌานอกຎ-สนค าลือ 
บงป็น 6 ปຈอก (หยอมบຌาน หรือ กลุมบຌาน) 
ดยมีสถานทีไส าคัญของหมูบຌาน เดຌก รงรียน
ต ารวจตระวนชายดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะ
เทยอนุสรณ์ซึไงป็นรงรียนระดับประถม ละ
ส ุขศาลาพระราชทาน พื ๅนที ไของหมู บ ຌาน 
มีประชากรประมาณ 500 คน จ านวน 120 
หลังคารือน  
 
ผู้฿ห้ข้อมูล 

฿นการวิจัยครัๅงนีๅมีผูຌ฿หຌขຌอมูล 3 กลุม คือ 
3.1 กลุมบุคคลทีไครอบครัวป็นคนเรຌสัญชาติ  
3.2 จຌาหนຌาทีไของรัฐ เดຌก นายอ าภอปางมะผຌา 
สาธารณสุขอ าภอปางมะผຌา ผูຌอ านวยการ
รงพยาบาลปางมะผຌา ละผูຌ฿หญบຌาน 3.3 กลุม
ผูຌน ายาวชนของหมูบຌาน จ านวน 10 คน 
 
ครื่องมือที่฿ช้฿นการว จัย 

การวิจัยครัๅงนีๅมีครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการ
วิจัย 3 ประภท เดຌก  
 บบส ารวจขຌอมูลบุคคลกลุมชาติพันธุ์
หมูบຌานอกຎ-สนค าลือ ซึไงผูຌวิจัยสรຌางบบ
ส ารวจขຌอมูลตามหลักกณฑ์การยืไนขอสัญชาติ
เทยตามกฎหมาย ซึไงบบส ารวจนีๅมีลักษณะ
ป็นค าถามปลายปຂด บงออกป็น 4 ตอน 
เดຌก ตอนทีไ 1 ขຌอมูลสวนบุคคล ชน ขຌอมูล
ทั ไว เป ว ัน ดือน ปีกิด ถือบัตรประจ าต ัว
ประภท฿ด ตอนทีไ  2 ขຌอมูลกีไยวกับคูสมรส 
ตอนทีไ 3 ขຌอมูลกีไยวกับบุตร ตอนทีไ 4 อกสาร
ประกอบอืไนโ อาทิ หลักฐานการจຌงกิด ฿บสูติบัตร 
ป็นตຌน 
 บบสัมภาษณ์สภาพปัญหาบืๅองตຌน
ของชุมชนป็นการสัมภาษณ์จຌาหนຌาทีไของรัฐ 
เดຌก  นายอ าภอปางมะผຌา ผูຌอ านวยการ

 ร งพยาบาลปางมะผຌ า  ผูຌ ฿ หญบຌ าน  ละ
สัมภาษณ์กลุมผูຌน ายาวชนของหมูบຌาน 
 บบสั มภ าษณ์ คว ามคิ ด หใ น ขอ ง
นักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการรียนรูຌการ
กຌ ปั ญห าคน เ รຌ สั ญชาติ ต ามกา ร จั ด ก า ร
กระบวนการรียนรูຌวิชานิติศาสตร์ของนักศึกษา
ตามประสบการณ์จริง ดยมีลักษณะป็นค าถาม
ปลายปຂด ประกอบดຌวย ผลการจัดกิจกรรมละ
สิไงทีไผูຌรียนเดຌรับจากการจัดกิจกรรม฿นครัๅงนีๅ 
รวมถึงนวทางกຌเขปัญหาละขຌอสนอนะ  
 
การรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครัๅงนีๅมีการรวบรวมขຌอมูลดย
฿ชຌวิธี฿หຌนักศึกษาน าบบส ารวจบุคคลกลุมชาติ
พันธุ์เปลงพืๅนทีไ ตละบຌานดยการสอบถาม
ชาวบຌานละนักศึกษากรอกขຌอมูลลงเป฿นบบ
ส ารวจ ดยมีผูຌน ายาวชนของหมูบຌานป็นลาม
฿นการปลป็นภาษาเทย฿หຌ  จากนัๅนถาย
ภาพถายบุคลลละภาพถายครอบครัว ดยถือ
หมายลขรียงตามล าดับความสัมพันธ์  
 
การว คราะห์ข้อมูล  
 การจกจงความถีไขຌอมูลจากบบ
ส ารวจขຌอมูลบุคคลกลุมชาติพันธุ์ ดยวิคราะห์
จากจ านวนประชาการทีไมีทัๅงหมด฿นหมูบຌาน
ประกอบกับบบส ารวจบุคคลกลุมชาติพันธุ์วา
฿นหมูบຌานมีบุคคลทีไมีปํญหารืไองเรຌสัญชาติอยู
ป็นจ านวนทาเหร มืไอคิดป็นจ านวนรຌอยละ  
 การวิคราะห์นืๅอหาสาระทีไเดຌจากการ
สัมภาษณ์พืไอสรุป฿หຌเดຌภาพรวมของชุมชนดย
฿ชຌ ทคนิคการวิ คราะห์ นืๅ อหา  ( Content 
Analysis)  
 การวิคราะห์นืๅอหาสาระทีไเดຌจากการ
สัมภาษณ์ความหในของนักศึกษาตอการจัด
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กิจกรรมการรียนรูຌการกຌปัญหาคนเรຌสัญชาติ
ตามการจั ดการกระบวนการ  รี ยนรูຌ วิ ช า
นิติศาสตร์ของนักศึกษาตามประสบการณ์จริง 
ดย฿ชຌทคนิคการวิคราะห์นืๅอหา (Content 
Analysis) 
 
ผลการว จัย 
 1. ผลการส ารวจชิงลึกถึงสภาพปัญหา
คนเรຌสัญชาติ รวมถึงการ฿หຌความรูຌกฎหมายละ
ขຌอมูลทีไจ าป็นกคนเรຌสัญชาติดยผานกิจกรรม
นักศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี 
 1.1 จากผลการวิจัยพบวาชาวบຌาน
฿นหมูบຌานมีปัญหาสัญชาติจ านวนทัๅงสิๅน 103 คน 
คิดป็นรຌอยละ 20.60 ปอซใน จากจ านวน
ประชากรทัๅงหมด 500 คน การออกดินส ารวจ
ปัญหาสัญชาติของชาวบຌาน พบวา ชาวบຌาน฿น
พืๅนทีไดังกลาวบางคนเดຌรับสัญชาติเทยละเดຌรับ
บัตรประจ าตัวประชาชนลຌวตยังถือป็นสวน
นຌอยของประชากร฿นชุมชนนีๅ สวน฿หญยังคง
เมเดຌรับสัญชาติเทย ประชากรทีไ เดຌรับการ
ส ารวจจากหนวยงานของรัฐลຌวละบันทึก
ขຌอมูล฿นทะบียนประวัติคนบนพืๅนทีไสู งเวຌ
รียบรຌอยลຌวจะเดຌรับบัตรประจ าตัวคนบนพืๅนทีไ
สูง(บัตรสีชมพู) ซึไงกลุมบุคคลดังกลาวนีๅจะป็น
กลุมบุคคลทีไปรากฏลขประจ าตัว 13 หลัก  
บนบัตรประจ าตัวขึๅนตຌนดຌวยหมายลข 6 ละ
บุตรของกลุมบุคคลทีไมีบัตรหมายลข 6 จะมี
หมายลขประจ าตัว 13 หลัก บนบัตรประจ าตัว 
ทีไขึๅนตຌนดຌวยลข 7 ซึไงกลุมบุคคลหลานีๅทัๅงกลุม
ของลขทีไบัตรทีไขึๅนตຌนดຌวยหมายลข 6 ละ 7 
นัๅนมีขัๅนตอน฿นการด านินการตอทีไเมซับซຌอน 
มีจ านวนทัๅงสิๅน 68 ราย สวนอีกกลุมทีไส ารวจพบ
คือป็นกลุมบุคคลทีไเรຌรัฐละเรຌสัญชาติซึไงบัตร
ประจ าตัวจะขึๅนตຌนดຌวยหมายลข 0 ซึไงกลุมคน

หลานีๅทีไมีอยูจากการส ารวจยืนยันวาเดຌกิด 
฿นราชอาณาจักรเทยตเมมีอกสารพิสูจน์ตน
ตอยาง฿ด จ านวนทัๅงสิๅน 35 ราย  
 1.2 จากการสอบถามจากผูຌอ านวยการ
รงพยาบาลปางมะผຌาพบวาชาวบຌานสวน฿หญ
เมเดຌจຌงกิด฿นขณะทีไบุตรกิดซึไงสงผล฿หຌดใก 
ทีไกิดมาขาดหลักฐาน฿นการสดงตนวาป็น
บุคคลทีไกิด฿นราชอาณาจักรเทยละมีจุดกาะ
กีไยวกับราชอาณาจักรเทย ซึไงนายอ าภอปาง
มะผຌาเดຌ฿หຌขຌอมูลวาชาวบຌานบางสวนมีการยຌาย
ถิไนฐานดยเมเดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไ฿นขตทีไตน 
มีทะบียนประวัติทราบละมืไอถึงก าหนด
ระยะวลาทีไจะตຌองตออายุบัตรประจ าตัวจึงท า
฿หຌกลุมคนหลานีๅเมเดຌด านินการตออายุบัตร 
ซึไงอาจสงผล฿หຌบุคคลหลานีๅถูกถอนชืไอออกจาก
ทะบียนประวัติคนบนพืๅนทีไสูงเดຌชนดียวกัน 
หรื อกรณีทีไ ช าวบຌ าน เม รูຌ หนั งสื อ มืไ อ บั ตร
ประจ าตัวคนบนพืๅนทีไสูงหมดอายุลงมีคนป็น
จ านวนมากทีไเมเดຌเปด านินการตออายุบัตร
พราะเมทราบวาขຌอมูลบนบัตรก าหนดเวຌ
อยางเร ทราบตพียงวาเดຌรับบัตรประจ าตัวคน
บนพืๅนทีไสูงลຌว ซึไงอาจสงผล฿หຌถูกถอนชืไอออก
จากสารบบทะบียนประวัติบุคคลบนพืๅนทีไสูง 
ละจากการสัมภาษณ์กลุมผูຌน ายาวชนพบวา
ปัญหาทีไส าคัญประการหนึไง฿นการยืไนขอสัญชาติ
เทยกิดจากความเมรูຌภาษาเทยหรือสืไอสาร 
เมคอยเดຌท า฿หຌวลาเปติดตอกับจຌาหนຌาทีไของ
รัฐเมสามารถทีไจะ฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌองเดຌซึไงป็น
สาหตุหนึไ งทีไอาจถูกยกค ารຌองการยืไนขอมี
สัญชาติเทยเดຌ 
 2. ผลการพัฒนากระบวนการการ
รียนรูຌ วิชานิติศาสตร์ผ านการจัดกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี จ า ก
ประสบการณ์จริง 

117



                     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

 
ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม–มษายน 2559 | Vol2,No.1 January- April 2016: ISSN 2ไๆ5-ใ5็่ 

 
 

 จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาเดຌ
ประยชน์จากการจัดกิจกรรมครัๅงนีๅป็นอยาง
มากดยทุกกิจกรรมมีการกีไยวยงสัมพันธ์กัน
อยางตอนืไอง ชน การจัดกิจกรรมครูอาสาพืไอ
ตຌองการปลูกฝัง฿หຌดใกนักรียนมารงรียนพืไอ
จะเดຌมีความรูຌละสามารถสืไอสารภาษาเทยเดຌ 
อันป็นหตุผลส าคัญอยางหนึไง฿นการยืไนขอ
สัญชาติเทยทีไผูຌยืไนค าขอจักตຌองอานออกขียน
เทยเดຌ จากการสุมสัมภาษณ์นักศึกษา จ านวน  
6 คน จากจ านวน 30 คน ทีได านินกิจกรรม฿น
พืๅ น ทีไ ดั งกล าว นั กศึ กษามี ความสน฿จละ
กระตือรือรຌนตอการจัดกิจกรรมป็นอยางมาก
ละนักศึกษากิดกระบวนการคิดองละ
ตัดสิน฿จอง อีกทัๅงป็นการน าหลักกฎหมายทีไ฿ชຌ
ศึกษา฿นหຌองรียนมาปรับ฿ชຌกับสถานการณ์ 
ทีไกิดขึๅนจริง รวมถึงนักศึกษายังเดຌประมิน
ตนองกีไยวกับความส ารใจของการจัดกิจกรรม
ละประมินตนองกีไยวกับการท างานรวมกับ
บุคคลอืไนละนักศึกษาสวน฿หญตຌองการ฿หຌมี
การจัดกิจกรรม฿นรูปบบนีๅอีกพราะตนอง
สามารถน าความรูຌทีไเดຌ฿นหຌองรียนมา฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์ตอสังคมสวนรวม 
 
อภ ปรายผลิ 
 จากผลการวิจัยการลงพืๅนทีไส ารวจละ
การสัมภาษณ์ผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองจะหในเดຌวา
ความเรຌสัญชาติของบุคคลกิดจากขຌอทใจจริงทีไ
บุคคลนัๅนเมสามารถหาจุดกาะกีไยว฿ดโกับ
ประทศเทยเดຌลยหรือกรณีทีไบุคคลนัๅนชืไอละ
อຌางวาตนมีขຌอทใจจริงทีไท า฿หຌเดຌสัญชาติเทยต
จຌาหนຌาทีไของรัฐเทยองปฏิสธทีไจะชืไอ฿น
ขຌอทใจจริงทีไบุคคลกลาวอຌาง  หรือความเรຌ
สัญชาติของบุคคลทีไ  กิ ดจากขຌอกฎหมาย  
฿นสถานการณ์นีๅความยอมปรากฏชัดลຌววาดย

ขຌอ ทใจจริ งห งตั วบุคคลนัๅน เมปรากฏว า 
มีกฎหมายของประทศ฿ดยอมรับ฿หຌสัญชาติ 
กบุคคลนีๅ ผลทีไกิดขึๅนคือบุคคลเมมีสัญชาติ
เทยละสัญชาติของประทศอืไน฿ด฿นลก หรือ
กรณีความเมรูຌหนังสือหรือเมรูຌกฎหมายสง
ผลกระทบดยตรงตอการยืไนขอสัญชาติพราะ 
มิอาจขຌา฿จสืไอสารภาษาเทยเดຌ สอดคลຌองกับ
การศึกษาของ พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร 
(2547) ทีไคยศึกษารืไองความปนคนเรรัฐละ
คนเรสัญชาติ฿นประทศเทย 
 ละจากผลการวิ จั ยทีไ เ ดຌ จากการ
ส ัม ภ า ษ ณ ์น ัก ศ ึก ษ า ที ไ ป ็น ผู ຌอ อ ก  บ บ
กระบวนการการรียนรูຌ ดยผ านกิจกรรม
นักศึกษาจะพบวาการจัดกิจกรรมดังกลาวเดຌผล
ป็นทีไนาพอ฿จอยางมาก พราะนักศึกษาเดຌป็น
ผูຌออกบบการด านินกิจกรรม มีสวนรวม฿นทุก
ขัๅนตอนของกระบวนการการรียนรูຌ ละป็นผูຌ
ตัดสิน฿จ฿นรืไองส าคัญตางโ มຌการด านิน
กิจกรรมจะพบปัญหาอยูบຌางตนักศึกษากระตุຌน
ความคิดของตนองละน าสิไงทีไรียนรูຌภาย฿น
หຌองรียนมาปรับ฿ชຌกับสถานการณ์ทีไกิดขึๅนจริง
฿นสังคม สอดคลຌองกับทฤษฎีของ คาร์ล รจอร์ 
รืไองหลักการรียนรูຌดยผานประสบการณ์จริง 
Experiential Learning ทีไชืไอวามนุษย์มีศักยภาพ 
ตามธรรมชาติทีไจะรียนรูຌ  ละการรียนรูຌจะ
เดຌผลดีหากการรียนรูຌนัๅนมีความหมายหรือป็น
สิไงทีไผูຌรียนสน฿จอยากรูຌทຌจริง เผท สิทธิสุนทร 
(2543)  
 ข้อสนอนะ 
 1. ควร฿หຌรงพยาบาลออกหนังสือ
รับรองการกิด฿หຌ พืไอ฿หຌอาหนังสือรับรอง
ดังกลาวเปจຌงกิดตออ าภอพืไอออกทะบียน
การกิดละสูติบัตร หากมีพยานหลักฐาน
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 พียงพอทีไ ระบุ เดຌว าบุคคลดั งกล าว กิด฿น
ประทศเทย 
 2. ฿นการเปติดตอทีไอ าภอทางอ าภอ
ควรจัด฿หຌมีผนภาพหรือค าอธิบายทีไป็นภาษา
ทຌองถิไนของพืๅนทีไนัๅนโ พืไอจะเดຌสะดวกทัๅง฿น
การท างานของจຌาหนຌาทีไละการติดตอขอรับ
บริการของประชาชน 

 3.  ควรท า ป็นครงการระยะยาว
ตอนืไอง พืไอจะเดຌกຌเขปัญหาอยางยัไงยืน ละ
ติดตามผลความส ารใจเดຌอยางสมบูรณ์ 
 4. ควรน าการรียนการสอนดย฿ชຌ
ประสบการณ์จริงเปปรับ฿ชຌกับการรียนการ
สอน฿นปัจจุบันพืไอมุงพัฒนา฿หຌผูຌรียนเดຌผลลัพธ์
ทีไดียิไงขึๅน  
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บทปร ทัศน์หนังสือิ(Book Review) 
  ดร. กฤษฎา ตันปาว์ 

ชื่อรื่อง:  Without and Within: Questions and Answers on the Teachings of Theravada 
Buddhism 

ผู้ตง:   Ajahn Jayasaro 
ปีท่ีพ มพ์: 2013 
ส านักพ มพ์: Panyaprateep Foundation 
 
กร ่นน า 

หนังสือลมนีๅ ป็นหนังสือภาษาอังกฤษทีไ฿หຌขຌอมูลความรูຌการท าความขຌา฿จพระพุทธ 
ศาสนากับคนเทยละวัฒนธรรมทีไป็นมรดกสืบทอดกันมา ทีไมีพืๅนฐานจากศาสนาพุทธป็นส าคัญ 
รวมถึงความป็นอยูของคนเทยทีไมีกลิไนอายของพระพุทธศาสนาป็นพืๅนฐาน฿นการด ารงตนครอบครัว 
สังคม ละป็นภาพรวมของประทศชาติ 
 
วัตถ ประสงค์ 

หนังสือลมนีๅ Without and Within มีวัตถุประสงค์ทีไจะ฿หຌขຌอมูลรวบยอด สรุปกนของ 
พระพุทธศาสนา฿นประทศเทย ทัๅงคนเมเดຌนับถือศาสนาพุทธ ละนับถือศาสนาพุทธ฿หຌขຌา฿จภาพ 
ดยรวมของธรรมะอยางขຌา฿จ 
 
สาระส าคัญ 

หนังสือลมนีๅ บงป็น 7 บท ดຌวยกัน ดังนีๅ 
บทที่ิ1 พระพ ทธจ้าิ(Buddha) 

ป็นบทกริไนน า฿หຌทราบวา พระพุทธจຌา คือ ฿คร มาจากเหน ครอบครัว การตรัสรูຌ 
(Enlightenment) คือ อะเร บทพิสูจน์ขององค์สัมมาสัมพุทธจຌาทีไมีตอกนธรรม ความพยายามของ 
พระพุทธจຌา฿นการอาชนะกิลสตางโ ละ ความป็นอยูทีไรียบงายทีไพระพุทธจຌาวางรากฐานของชีวิต 

บทที่ิ2 ธรรมะ (Dhamma) 
ป็นบททีไ฿หຌขຌอมูลวา ธรรม หรือ ธรรมะ มีความหมายอยางเร คืออะเร อริยสัจ 4 (Four 

Noble Truths) หรือ ความจริงทีไพระพุทธจຌาตรัสรูຌ เดຌก ทุกข์ สมุทัย นิรธ ละ มรรค คืออะเร นอกจากนีๅ 
ยังป็นบททีไอธิบายวาหตุ฿ดทางสายกลาง (Middle Way) จึงป็นสิไงทีไศาสนาพุทธสอน฿หຌคนรา ดินตามสาย
กลาง เมตึงกินเป เมหยอนกินเป฿นสิไงตางโ จะน ามาซึไงความสุขเดຌจริงตามธรรมชาติ  หัว฿จส าคัญ
ประการหนึไงของคนรา ตຌองมีสติ ละ฿หຌความส าคัญกับปัจจุบันขณะ (Present Moment) ป็นส าคัญต
เมเดຌ฿หຌลืมทีไตຌองรียนรูຌจากอดีตละวางผน฿นอนาคต฿หຌ หมาะสม฿นรืไองตางโ 

คุณธรรม (Merit) คืออะเร มีหลักการหตุผลอยางเรทีไท า฿หຌมีการกลาวถึงวา ศาสนาพุทธ        
มีความป็นสากลละป็นศาสนาชิงวิทยาศาสตร์ รวมถึงการปลอยวาง (Let go) ท าเมจึงป็นสิไงส าคัญ   
มืไอสิไง฿ดกิดลຌวกใจะผานหรือดับหายเป นอกจากนีๅศาสนาพุทธยังมีความป็นกนของปรัชญา฿นการ
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ด ารงชีวิตทีไจะ฿หຌความส าคัญกับป้าหมาย฿นการฝຄกตน฿นการครองธรรมตามสิไงทีไพระศาสดาสอนมา 
เมเดຌ฿หຌหลงชืไอวาพระพุทธจຌาป็นพระจຌา (God)  

ธรรมะ ทีไกิดจากการตรัสรูຌของพระพุทธจຌานัๅน ป็นสิไงทีไพึงปฏิบัติฉพาะตน฿หຌกิดผลดี 
สวนตน ตมิเดຌ฿หຌหลงลืมมิติทางสังคม (Social Dimention) ทีไคนราสามารถชีๅน านวทาง฿หຌผูຌอืไนเดຌ 
หในทางธรรมทีไถูกตຌองเดຌดຌวย 

บทนีๅยัง฿หຌความขຌา฿จกีไยวกับกรรม (Kamma) หรือการกระท า ละกฎหงกรรมทีไสะทຌอน 
ถึงผลตอชีวิตจิตวิญญาณตอเป ทีไจะท า฿หຌผูຌนัๅนเปสูภพภูมิตอเปทีไอาจเปสูสวรรค์ หรือนรก หรืออาจ
หมายถึงการกิด฿หม฿นรูปบบชีวิตทีไตางกันออกเปทีไกิดจากกรรมทีไท า฿หຌ ณ ชาติปัจจุบัน ละ฿หຌ
ความหมายของการจิตวิญญาณ (Spirit) ทีไจะคงอยูมากกวารางกายทีไป็นทีไอยูชัไวคราวของจิตวิญญาณ 
ดังนัๅนจึงป็นทีไมาวเมมีสิไง฿ดป็นตน (Not-self) ดยทຌจริง คป็นทีไอยูชัไวคราว฿นลักษณะกายหยาบ
ทานัๅน บทสรุปตอนทຌายของบทนຌน฿หຌความส าคัญทีไระวังการปฎิบัติตนอง พราะจะสงผลตอ฿นภพ
ภูมิตอเปเดຌ 

บทที่ิ3 พระสงฆ์ิ(Sangha) 
ป็นบททีไกลาวถึง พระสงฆ์หนึไง฿นเตรสรณคมน์เดຌอธิบายวา พระสงฆ์ มีพืๅนฐานการ

ริไมตຌน อยางเร฿นพระพุทธศาสนา หตุ฿ดตຌองกนผม หตุ฿ดจึงหมจีวร พระวินัย (Vinaya) มีพืไอป็น 
กฎกณฑ์฿หຌพระสงฆ์ปฎิบัติ อยางเรบຌาง ท าสิไง฿ดเดຌ สิไง฿ดเมเดຌ หตุ฿ดถึงมีระบียบรืไองรอบบิณฑบาต 
(Almsround) สิไง฿ดทีไพระสงฆ์ฉันเดຌหรือเม ความป็นอยูพืไอการปฏิบัติตนของสงฆ์฿นการครองพศ
บรรพชิตตຌองท าอะเรบຌาง การวางตัว กิจวัตรทีไพระสงฆ์ท าประจ าวัน การธุดงค์ (Tudong) คืออะเร   
การวางตัว฿หຌหมาะสมกับฆราวาส ดยฉพาะพศหญิง  ละหตุ฿ดวลาผูຌหญิงจะถวายของก
พระสงฆ์หตุ฿ดพระสงฆ์จึงรับดຌวยมือปลา เมเดຌตຌองมีผຌารองรับของทน มุมมอง฿นการวางตัวระหวาง
สงฆ์กับผูຌหญิง  

บทที่ิ4 ทัศนคต ของชาวพ ทธิ(Buddhist Attitudes) 
ป็นบททีไกลาวถึง การวางตัวตอมุมมองสิไงตางโอยางหมาะสม ชน สังคม ศรษฐกิจ 

การมือง การดูการ ละลนการสดงตางโ การปรับตัวกับธรรมชาติรอบโตัวของสงฆ์ นอกจากนีๅยัง  
อธิบายกีไยวกับ พระสงฆ์ทีไมีหนຌาทีไชวยหลือคนละสังคม฿นรูปบบตางโละมุมมองของสงฆ์ตอการ
ป็นมังสวิรัติ  

บทที่ิ 5 ศาสนาพ ทธ฿นประทศเทยิ(Buddhism in Thailand) 
ป็นบททีไขยายภาพ฿หຌหในของการติบตพระพุทธศาสนา฿นประทศเทย ริไมตัๅงตมีการสอน

ศาสนาพุทธ฿นรงรียนทัไวประทศจุดริไมตຌนของการขຌามาของศาสนาพุทธ฿นประทศเทย การติบต
ทัๅงการผยผ การมีการสรຌางวัด รูปหลอพระ รูปปั้นอรหันต์หรือกจิอาจารย์ดัง฿นทีไตางโ ทัไวประทศ 
มีการอธิบายถึงการสวดมนต์ (Chanting) คืออะเร หตุ฿ดตຌองมีการสวดมนต์ ขຌอดีของการ สวดมนต์
คืออะเร หตุ฿ดพระอารามหรือวัด (Monasteries) จึงป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ ป็นทีไยึดหนีไยว
จิต฿จ฿หຌประชาชนทัๅงประทศขຌาวัด ความตกตางระหวางวัดพระอารามหลวงกับวัดทัไวเป คืออยางเร 
พระธรรม (Precept) ทีไป็นศีลพืๅนฐาน 5 ขຌอ คือ หຌามฆาสัตว์ หຌามลักทรัพย์ หຌามผิด฿นกาม หຌามพูด
ปด หຌามดืไมของมึนมาหรือสิไงสพติด จึงป็นสิไงทีไควรปฏิบติของพุทธศาสนิกชน การกลาวถึงบทบาท
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ของพระสงฆ์ตอการสนับสนุนการจัดการศึกษาพืไออบรมนักรียนละคน ฿หຌป็นคนดี ละมีการสรุป
วันส าคัญตางโของพุทธศาสนาทีไป็นวันหยุดของประทศ พืไอ฿หຌป็นวันทีไ พุทธศาสนิกชนเดຌขຌาวัด  
ฟังธรรมละท าบุญ ละระลึกถึงบุญตางโทีไสามารถท าเดຌหลายรูปบบชวงทຌายเดຌสรุปกีไยวกับ
วิญญาณ ผี ละชีวิตหลังความตายป็นอยางเร 

บทที่ิ6 ส้นทางของการปฏ บัต ิ(The Path of Practice) 
ป็นบททีไบงป็น 3 ชวง฿หญโ ดังนีๅ 

การ฿ห้ิ(Giving) ป็นตอนทีไกลาวถึง การ฿หຌ คือพืๅนฐานของการอืๅอฟ้อผืไอผการ
฿หຌดຌวยจิต฿จทีไบริสุทธิ์ เมหวังสิไงตอบทน การ฿หຌหรือท าบุญมีรูปบบอยางเรบຌาง คุณคาของบุญจาก
การ฿หຌตอคน วัด หรือ บริจาค วามีความตกตางกันอยางเร 

ศีลธรรมิ(Morality)การกลาวถึงพุทธศาสนาตอศีลธรรม ศีลพืๅนฐาน 5 ประการ ความ
สอดคลຌองพืๅนฐานของ ค าสอนศาสนาพุทธกับศาสนาหลักอืไนโ การกลาวถึง ศีลธรรมทีไหลอหลอม
จิต฿จคน ละศีลธรรมจะ ท า฿หຌประทศสงบเดຌจริงหรือเม ละพระธรรมมีความสัมพันธ์อยางเรกับ
การท าสมาธิ (Meditation) 

การบมพาะจ ต฿จิ(Mental Cultivation)ป็นสวนทีไกลาวถึง จิต฿จหตุ฿ดตຌองบม
พาะ การท าสมาธิจะท า฿หຌสงบละกิดการบมพาะ ฿หຌจิต฿จดีขึๅนเดຌอยางเร วลาทีไหมาะสม฿นการ
ท าสมาธิ ขัๅนตอน฿นการท าสมาธิ การดินจงกลมกับ การท าสมาธิ หตุ฿ดตຌองมีผูຌน า฿นการฝຄกฝน฿หຌกิด
สมาธิ การท าสมาธิควร฿ชຌวลานานทา฿ด การท าสมาธิสัมพันธ์กับสติ (Mindfullness) อยางเร ผล
ของบุคคล฿นการมีสติรูຌจะป็นอยางเร อะเรคือ สมถะ (Samatha) ละวิปัสนา (Vpassana) การท า
สมาธิบบ฿ดมีประสิทธิภาพสูงสุด การฝຄกปฏิบัติ฿นการท าสมาธิอยางตอนืไองยาวนานจะสงผลดี
อยางเรกับผูຌปฏิบัติละท า฿หຌจิต฿จถูกบมพาะเป฿นทาง฿ด การท าสมาธิทีไมีผูຌชีๅน ากับการสียงพลงเดຌ
หรือเม หรือการท ากิจกรรมอืไน ชน วิไง หรือ วายนๅ า สามารถท าสมาธิเดຌหรือเม ฿นทางกลับกันเดຌสรุป
ประดในวาการท าสมาธิจะมีผลรຌาย หรือเม ละราสามารถท าป็นประจ าทุกวันเดຌหรือเม 

บทที่ิ7 ทรัพยากรทางพ ทธศาสนาิ(Buddhist Resource) 
ป็นบททีไกลาวถึง ขຌอมูลอຌางอิงตางโ ส าหรับผูຌทีไสน฿จพุทธศาสนา฿นประทศเทย฿นการ

หา ขຌอมูล หลงความรูຌตางโ วปเซด์ หนังสือธรรมะ พระธรรมตางโ   
ค ณคาของหนังสือลมนี  

หนังสือลมนีๅเดຌประมวลภาพกวຌาง฿หຌผูຌทีไอานหนังสือภาษาอังกฤษหรือชาวตางชาติเดຌ
ขຌา฿จวาศาสนาพุทธกับประทศมีความป็นมาอยางเร อะเรคือพืๅนฐานของศาสนาพุทธละการปฏิบัติ
ตนของสงฆ์ ละพุทธศาสนิกชน฿นประทศเทยป็นชนเร รวมถึงนวทางบืๅองตຌน฿นการวางตัว      
ละปฏิบัติตัว฿หຌหมาะสม฿นรูปบบของชาวพุทธ฿นประทศเทย 
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ค านะน าการสงรายงานว จัยหรือบทความว ชาการ 
พ่ือลงตีพ มพ์฿นวารสารว จัยมหาว ทยาลัยวสท ร์นิมน ษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ิ 
 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารระดับชาติซึไงมีวัตถุประสงค์

พืไอผยพรละถายทอดผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลบื องต้นของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารราย ไ ดือน (ใฉบับ/ปี) 
ดยมีก าหนดออก ดังนีๅ ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับทีไ ใ ดือน
กันยายน-ธันวาคม 

2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์พืไอป็นหลงตีพิมพ์
ผยพร ละลกปลีไยนความรูຌวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
นยบายพ จารณากลั่นกรองบทความ 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ 
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ภาย฿ตຌงืไอนเขวา
จะตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพร฿นวารสาร อกสารการประชุม หรือสิไงพิมพ์฿ดมากอน ละเมอยู฿นระหวางการ
พิจารณารอตีพิมพ์฿นวารสารอืไน 

2. ขอบขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะครอบคลุมนืๅอหา 
ดຌานบริหารธุรกิจ ดຌานการจัดการอุตสาหกรรม ดຌานทคนลยีสารสนทศ ดຌานรัฐประศาสนศาส ตร์          
ดຌานนิติศาสตร์ ดຌานบริหารการศึกษา ดຌานจิตวิทยาละดຌานอืไนโทีไกีไยวขຌองทางมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 

ใ. บทความทีไเดຌรับการตีพิมพ์ตຌองผานการกลัไนกรองจากผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาทีไกีไยวขຌอง ( Peer 
Review) 
กระบวนการพ จารณากลั่นกรองบทความ 

บทความทีไจะเดຌรับการพิจารณาตีพิมพ์จะตຌองผานกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการละ
ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง (Peer Review) ดังนีๅ 

1. กองบรรณาธิการจะจຌง฿หຌผูຌขียนทราบมืไอกองบรรณาธิการเดຌรับบทความรียบรຌอยสมบูรณ์ 
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยู฿นขอบขตนืๅอหาวารสารหรือเม รวมถึงคุณภาพงาน

วิชาการ ละประยชน์ทัๅง฿นชิงทฤษฎีละปฏิบัติ 
ใ. ฿นกรณีทีไกองบรรณาธิการพิจารณาหในควรรับบทความเวຌพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ 

จะด านินการสงบทความพืไอกลัไนกรองตอเป ดยจะสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง จ านวน 2 ทาน
ประมินคุณภาพของบทความวาอยู฿นกณฑ์ทีไหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือเม ดยกระบวนการกลัไนกรองนีๅทัๅง
จากผูຌทรงคุณวุฒิ ละผูຌขียนจะเมทราบขຌอมูลของกันละกัน (Double-Blind Peer Review) 

ไ. มืไอผูຌทรงคุณวุฒิประมินคุณภาพบทความลຌว กองบรรณาธิการจะตัดสิน฿จดยอิงตาม 
ขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณวุฒิ วาบทความนัๅนโควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรจะสง฿หຌผูຌขียนกຌเขกอนสง฿หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิประมินอีกครัๅงหนึไงหรือปฏิสธการตีพิมพ์ 
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1.ิข้อก าหนดต้นฉบับ 

1.1การจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนຌากระดาษ 
Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point บทความภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point 
        ข้อก าหนด฿นการตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษ   A ไ 

 กรอบของข้อความ ฿นตละหนຌา฿หຌมีขอบขตดังนีๅ  จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิๅ ว               
ขอบลาง 1.0 นิๅว ขอบซຌาย 1.5 นิๅว ขอบขวา 1.0 นิๅว 

 หมายลขหน้าิ฿หຌ฿สเวຌ฿นต าหนงดຌานขวาตัๅงตตຌนจนจบบทความ 
 ระยะหางระหวางบรรทัด   หนึไงชวงบรรทัดของครืไองคอมพิวตอร์ 1ไ point 
 ตัวอักษริการจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10 -20 

หนຌากระดาษ Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point 
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point ละพิมพ์
ตามทีไก าหนดดังนีๅ 

 ขนาดกระดาษยกป็น 2 คอลัมน์ ยกวຌนบทคัดยอกับอกสารอຌางอิง 
 

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปบบการพ มพ์ ขนาดตัวอักษร 
ชืไอรืไอง/ชืไอบทความ (Title) ภาษาเทย ภาษาอั งกฤษ 

(ตัวอักษรพิมพ์฿หญ) 
ก าหนดตรงกลาง, ตัวหนา ขนาด 1่ point, 

ชืไอผูຌขียน (ทุกคน) 
 

ตัวหนา ก าหนดตรงกลาง  
( เมตຌองระบุต าหนงการ
พิมพ์หรือค าน าหนຌาชืไอ) 

ขนาด 1ไ point 

ชืไอหนวยงานของผูຌขียน ตัวปกติ ดຌานลางการอຌางอิง ขนาด 1ไ point 
ชืไอบทคัดยอ 
ภาษาเทย/ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ก าหนดกึไงกลาง ตัวหนา ขนาด 1ๆ point 

ขຌอความบทคัดยอภาษาเทย ตัวธรรมดา ยอหนຌา 0.5 นิๅว ขนาด 1ไ point 
ค าส าคัญ (Keywords) 
฿ชຌตัวอักษรภาษาเทย หรือ 
ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ส าหรับหัวขຌอ 

ตัวปกติ ส าหรับนืๅอหา 

ึประมาณ ไ-5 ค า 

ก าหนดชิดชอบซຌาย ขนาด 1ไ point 

นืๅอหาบทความ 

หัวขຌอ฿หญ 
หัวขຌอรอง 

นืๅอหา 

 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวปกติ 

 

ก าหนดชิดซຌาย 

ยอหนຌา 0.5 นิๅว 

- 

 

ขนาด 1ๆ point 
ขนาด 16 point 

ขนาด 16 point 

ขຌอความ฿นภาพละตาราง ตัวปกติ - ขนาด 1ไ point 
ขຌอความอຌางอิง (ดຌานลาง) ปกติ - ขนาด 1ไ point 
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2.ิสวนประกอบของบทความ 
 แ.ิบทความว ชาการ หัวขຌอละนืๅอหาควรชีๅประดในทีไตຌองการน าสนอ฿หຌชัดจนละมีล าดับ นืๅอหา
ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌผูຌอานสามารถขຌา฿จเดຌชัดจน รวมถึงมีการ฿ชຌทฤษฎีวิคราะห์ละสนอนะประดในอยาง
สมบูรณ์ดยควรมีองค์ประกอบดังตอเปนีๅ (สามารถมีหัวขຌอหรือองค์ประกอบทีไตกตาง) 

1.1 ชืไอรืไอง (Title)  
1.2 บทคัดยอ (Abstract) สรุปนืๅอหาของบทความ฿หຌเดຌ฿จความชัดจน ละควรมีทัๅง 

ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน ฿หຌมีจ านวนค าควรอยูระหวาง 200-ใ00 ค าควรป็น
บทคัดยอทีไสัๅน ฿ชຌค าเดຌกระชับละ฿หຌสาระส าคัญตรงประดใน   

1.ใ ค าส าคัญ (Keywords) ระบุค าทีไป็นค าส าคัญของนืๅอหาหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌ 
ป็นค าคຌน฿นระบบฐานขຌอมูลทัๅง 

1.ไ บทน า (Introduction) ป็นสวนนะน าละปูพืๅนรืไองพืไอ฿หຌผูຌอานทราบขຌอมูลบืๅองตຌนของ
นืๅอหารวมทัๅงระบุ ถึงขอบขตนืๅอหาของบทความ 

1.5 นืๅอหา (Body of Text) ป็นสวนหลักของนืๅอหาบทความ มีการบงประดในออกป็นยอยโ
ละมีการจัดรียงล าดับป็นหัวขຌอตามรายละอียดของนืๅอหา 

1.ๆ สรุป(Conclusion) ป็นการสรุปนืๅอหา฿นบทความทัๅงหมดออกมาอยางชัดจน ละกระชับ
ดยมีการสรุป ปຂดทຌายนืๅอหาทีไราเดຌน าสนอเปลຌววามีผลดี หรือผลสียอยางเร 

 1 . ็   อกสาร อຌ า ง อิ ง  ( Reference)   ขี ยน บร รณานุ ก รม ฿น รู ป บบ APA ( American 
Psychological Association) 

โ.ิบทความว จัย ควรมีการน าสนอผลการวิจัยทีไเดຌรับอยางป็นระบบ ดยควรมีองค์ประกอบ
ดังตอเปนีๅ 

21. ชืไอรืไอง (Title) ชืไอควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยพิมพ์ชืไอรืไองป็นภาษาเทยละ
ตามดຌวยชืไอภาษาอังกฤษ฿นบรรทัดตอมา 

2.2 ชืไอผูຌขียนละหนวยงานสังกัด ฿หຌระบุชืไอนามสกุลของผูຌขียนทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 
เมตຌองระบุต าหนงหรือค าน าหนຌาชืไอต฿หຌระบุงานประจ าละหนวยงานสังกัดทีไชิงอรรถ 

2.ใ บทคัดยอ (Abstract) ควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน 
ความยาวเมกิน 15 บรรทัด (การขียนบทคัดยอ คือการสรุปสาระส าคัญของรืไองดยฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการ ละผลการวิจัย) 

2.ไ ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าทีไป็นค าส าคัญของนืๅอหาหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌ 
ป็นค าคຌน฿นระบบฐานขຌอมูล 

 2.5 บทน า (Introduction) ป็นการอธิบายถึงทีไมาละความส าคัญของปัญหา ละ 
หตุผลทีไน าเปสูการวิจัยมีขຌอมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือตຌยຌง รวมถึงนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 

2.ๆ วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์ละป้าหมายของการ 
วิจัย 

2.็ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการด านินการวิจัย 
อยางละอียดละชัดจน 
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2.่ ผลการวิจัย (Results) สนอผลการวิจัยทีไตรงประดในตามล าดับขัๅนของการวิจัย  
การ฿ชຌตารางหรือผนภูมิเมควรกิน 5 ตารางหรือผนภูมิดยมีการปลความหมายละวิคราะห์ผลทีไคຌนพบ
อยางชัดจน 

2.้ อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานปรียบทียบละตีความผลการวิจัย 
฿หຌขຌากับหลักทฤษฎี นวคิด ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงชืไอมยงผลการวิจัย฿หຌสอดคลຌองกับประดใน
ปัญหาการวิจัย 

2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัย ละ฿หຌขຌอสนอนะทีไจะน า 
ผลการวิจัยนัๅนเป฿ชຌประยชน์ 

2.11 อกสารอຌางอิง  (Reference) ขียนบรรณานุกรม฿นรูปบบของ APA (American 
Psychological Association) 

ใ.ิการขียนอกสารอ้างอ ง 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฿ชຌรูปบบการอิงของ APA 

(American Psychological Association) 
 ิิิิใ.แิการอ้างอ ง฿นนื อหาิ(In text citationี 

 ฿ชຌรูปบบการอຌางอิงบบ นาม-ปี (Author-Year Format) 
ภาษาเทย   (ชืไอ-นามสกุลผูຌตงุ ปีทีไพิมพ์ุ ลขหนຌา) 
ภาษาอังกฤษ   (นามสกุลุ ปี ค.ศ.) 

    3.2 อ้างอ ง฿นนื อหาจากสื่อส ่งพ มพ์ิ(หนังสือิต าราิอกสาร) 
กรณีผู้ตงคนดียว 
การอຌางอิง฿หຌระบุ ชืไอ-นามสกุล ผูຌตง (ภาษาเทย) หรือนามสกุลผูຌตง (ภาษาอังกฤษ) ตามดຌวย

ครืไองหมาย (ุ) ปีทีไพิมพ์ ครืไองหมาย (ุ) ตามดຌวยหมายลขหนຌาอกสารทีไอຌางอิง฿สเวຌ฿นวงลใบทຌายขຌองความทีไ
อຌางอิง ชนิิ 

(ประวศ วะสีุ 25ไๆุ หนຌา ๆไ) 
กรณีที่สร ปนื อหามาหมดทั งลม เมฉพาะสวน฿ดสวนหนึไงเมตຌองระบุลขหนຌา  
ชน 
(ประวศ วะสีุ 25ไๆ) 
กรณีที่ผู้ตง฿ช้ฐานันดรศักด ์ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ น าหนຌา฿หຌคงเวຌหมือนทีไปรากฏ฿นหนຌา

หนังสือ  
ชนิ 
(พระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัวุ 25ไ0) 
กรณีผู้ตงมียศทางทหาริต ารวจิต าหนงทางว ชาการ ค ารียกทางวิชาชีพเมตຌอง฿ส  

ชน ศาสตราจารย์กุลพล สงจันทร์ ป็น  
(กุลพล  สงจันทร์ุ 25ไ0) 
การอ้างอ งอกสารหลายร่ืองิตผู้ตงคนดียวกัน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงครัๅงดียว ลຌวรียงปีทีไพิมพ์

จากนຌอยเปหามาก 
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ชน 
(กุลพล สงจันทร์ุ 25ไไ; 25ไ5) 
กรณีผู้ตงิโิคน 
กรณีผูຌตง 2 คน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงคนทีไ 1 ตามดຌวยครืไองหมาย (ุ) วຌนวรรคหนึไง ตามดຌวย 

ละ เมวຌนวรรค ตามดຌวยผูຌตงคนทีไ 2  
ชนิ 
(จินตนา ลาภจริญุ ละประเพ จันดี. (2550). 
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) วຌนหนึไงวรรคตามดຌวย

ตัวอักษรชืไอตຌน ชืไอกลาง (ถຌามี) ละครืไองหมายมหัพภาค (.) ตามดຌวยครืไองหมาย & ละวຌนหนึไงวรรค 
ตามดຌวยชืไอสกุลคนทีไ 2 ลຌว฿สครืไองหมายจุลภาค (.) ตามดຌวยอักษรยอชืไอตຌนลຌว฿สจุด  

ชน 
(Williamุ R.ุ & Salesุ B. D.ุ (200่) 
กรณีผู้ตงิใ-6ิคนิ 
ชาวเทย฿ชຌชืไอ ชืไอสกุล คัไนครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละวຌนวรรคหนຌาผูຌตงทุกคน ละ฿ชຌค าวา 

ละ ดยเมวຌนวรรค หนຌาผูຌตงคนสุดทຌาย 
ชน 
(กุลพล สงจันทร์ุ กียรติขจร จริญยิไงุ ละสมหญิง ฿จซืไอ. (25ไไ). 
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) คัไนผูຌตงทุกคน วຌนหนึไง

วรรคตามดຌวยตัวอักษรชืไอตຌน ชืไอกลาง (ถຌามี) ละ฿ชຌครืไองหมาย & ละวຌนหนึไงวรรค หนຌาผูຌตงคน
สุดทຌายลຌว฿สครืไองหมายจุลภาค (.) ตามดຌวยอักษรยอชืไอตຌนลຌว฿สจุด  

ชน 
Salmonุ M.ุ Earmanุ J.ุ Wilsonุ R. T.ุ McGarryุ D. D.ุ & Hopmanุ D. (200้). 
กรณีผู้ตงป็นสถาบัน 
฿หຌลงรายการดຌวยหนวยงานระดับสูงกอน ละตามดຌวยหนวยงานระดับรอง ลงมา  
ชน 
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ บัณฑิตวิทยาลัยุ 25ไไ) 
อกสารเมปรากฏช่ือผู้ตง 
฿หຌลงชืไอลຌวตามดຌวยปีทีไพิมพ์ ละลขหนຌา  
ชน 
(การคຌาการลงทุนุ 25ไไุ หนຌา 1ๆ) 
กรณีเม฿ชผู้ขียนิตป็นิผู้รวบรวมิรียบรียงิผู้ปลิหรือบรรณาธ การ 
฿หຌลงรายการดຌวยชืไอ ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละบอกตอทຌายวาป็น ผูຌรวบรวม ผูຌ

รียง บรรณาธิการ หรือ ผูຌปล 
ชน 
(ดวงกຌว มัไน฿จุ บรรณาธิการุ 25ไๆ) 
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(Shah & Ratcliffeุ editorุ 200ใ) 
อ้างอ ง฿นนื อหาจากสตทัศนวัสด  
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบหรือผูຌผลิต ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไผลิต ตามดຌวย

ครืไองหมายมหัพภาคคู (:) ละลักษณะของสตทัศนวัสดุ 
ชน 
(ส านักงานพลังงานปรมาณูพืไอสันติุ 25ไไ: CD-ROM) 
การอ้างอ ง฿นนื อหาิจากระบบสารสนทศออนเลน์ิ(WWW.ี 
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบ หรือหนวยงานทีไรับผิดชอบตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไคຌน

ขຌอมูล 
ชน 
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ 25ไ็) 
(western universityุ 2005) 

ไ.ิการขียนบรรณาน กรม 
ไ.แิหนังสือ 

ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือิ(ครัๅงทีไพิมพ์). สถานทีไพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ไ.โิบทความวารสาร 

ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีทีไพิมพ์). ชืไอบทความ.ิชื่อวารสาร. ปีทีไ. หนຌารก-หนຌาสุดทຌายทีไอຌางถึง 
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลเทย 
ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีทีไพิมพ์). ชืไอบทความ. ชื่อวารสารุ ปีทีไุ หนຌารก-หนຌาสุดทຌายุ คຌนมืไอ วัน  

ดือน ปีุ จาก URL หรือ ชืไอฐานขຌอมูล 
 ไ.ใิรายงานการประช ม 

ชืไอผูຌตง. (ปีทีไประชุม). ชื่อร่ือง. วัน ดือน พ.ศ.(หนຌา). สถานทีไพิมพ์: ส านักพิมพ์.  
ไ.ไ.ิว ทยาน พนธ์ 

ชืไอผูຌตง. (ปีทีไพิมพ์).ิชื่อว ทยาน พนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชืไอ
มหาวิทยาลัยุ มืองทีไตัๅงมหาวิทยาลัย 

ไ.5ิบรรณาน กรมจากวใบเซต์ิ 
 ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานจຌาของวใบเซต์. (ปีทีไผยพรขຌอมูล).ิชื่อร่ือง. คຌนมืไอ วันทีไ ดือน ปี 

พ.ศ.ุจาก htt://www. 
4.6 บทความ฿นน ตยสาริหรือิหนังสือพ มพ์ 

ชืไอผูຌตงหรือชืไอคอลัมน์. (วัน ดือน ปี). ชืไอบทความ. ชื่อน ตยสารหรือิหนังสือพ มพ์ุ ปีทีไุ 
หนຌา. 

กรณีภาษาอังกฤษ  จะ฿ชຌวา ปีุดือน วัน (yearุ month day) ละ p. หรือ pp. 
4.7 การขียนบรรณาน กรมผนพับ 

ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานทีไผลิต. (ปี). ชื่อร่ือง. [ผนพับ]. สถานทีไพิมพ์: ผูຌตงหรือหนวยงาน 
ทีไผลิต. 
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4.8 อ้างอ งจากการสัมภาษณ์ 
   ชืไอผูຌ฿หຌสัมภาษณ์. (ปี/ดือน/วัน). ต าหนง. สัมภาษณ์. 

ิการสงต้นฉบับ     
ผูຌขียนสงเฟล์ตຌนฉบับบทความ (Microsoft Word) ละบบฟอร์มน าสนอบทความพืไอพิจารณา

ตีพิมพ์฿นชองทางของวารสารระบบออนเลน์ (Online Submission) ทานัๅน 
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความบืๅองตຌน กีไยวกับความถูกตຌองของรูปบบทัไวเป ถຌาเมผานการ

พิจารณา จะสงกลับเปกຌเข  ถຌาผานจะขຌาสูการพิจารณาของผูຌประมินจากภายนอกมืไอผลการประมินผาน
หรือเมผานหรือมีการกຌเขจะจຌงผล฿หຌผูຌขียนทราบ 
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