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บทคัดย่อ 
การพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเทศบาลต าบลค าน  าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ (1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (2) พัฒนาระบบ
และเครื่องมือที่จะช่วยจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และ (3) จัดท าตัวแบบการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม 
โดยจัดเก็บข้อมูลกับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื อหาแล้วสร้างข้อสรุป เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เทศบาลมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีป้าย และเทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีอื่น
ได้ ส าหรับความรู้ความเข้าใจอยู่ระดับน้อย ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นแต่ละประเภท บทก าหนดโทษในการ
ไม่ช าระภาษี การค านวณภาษีและการผ่อนช าระค่าภาษี (2) ปรับปรุงกระบวนการขั นตอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
และ (3) น าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ส าหรับฝ่ายการเมืองควรออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดราคาค่าเช่ากลางให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บภาษีตามความเจริญของพื นที่ เพิ่มช่องทางการ
ให้บริการรับช าระภาษี และเร่งรัดติดตามผู้ค้างช าระอย่างต่อเนื่อง หากไม่ช าระภาษีจึงใช้มาตรการบังคับคดีทางปกครอง 
ค้าส้าคัญ : ภาษีท้องถิ่น, ศักยภาพ, เทศบาล 
 

Abstract 
The development potential taxation a municipality Kamnamsab, Warinchamrab Ubon 

Ratchathani. This research objectives (1) to study a understanding of people about the local taxation. 
(2) to development of systems and tools to appropriate local taxation and (3) to modeling the 
appropriate on the socio-economic conditions and the imposition by collect data with executive 
authorities and people. The instruments used to collect qualitative data interviews, content analysis 
and conclusion. The quantitative data collection questionnaire, the statistics used are the 
percentage, mean and standard deviation. The results showed that (1) the understanding of taxation, 
municipality are responsible for collecting house and building and signboard tax and the municipality 
can taxation another. For knowledge levels cognitive less, understanding the different types of local 
taxes. Penalties non-payment of taxation, tax calculation and payment of taxation. (2) improving 
steps model taxation appropriate. and (3) tax mapping and property registration system used as a 
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tool for implementation. Local executive authorities should set for rental municipality, prices middle 
by zoning the prosperity of the area, increase channel service taxation and precipitate owe 
continuous,  if they do not pay taxation and compulsory litigation. 
Keywords : Local taxation, Potentiality, Municipality 
 
1. บทน้า          
     ภาษีท้องถิ่นเป็นภาษีที่มีความส าคัญ คือ ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจการปกครอง เพราะเป็นการเพิ่มอ านาจ
ให้กับท้องถิ่นโดยตรง รัฐบาลได้กระจายอ านาจทางการ
คลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี
อากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อมาใช้จ่ายท านุบ ารุง 
จัดบริการสาธารณะ และการบริหารท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลค าน  าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นพื นที่หนึ่งที่คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นพื นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สังคมและเป็นพื นที่รองรับการขยายผังเมือง มีร้านค้า 
อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล โรงเรียน หมู่บ้าน รีสอร์ท 
แหล่งบันเทิง ปั๊มน  ามัน ตลาด ทั งนี กฎหมายก าหนดให้
เทศบาลต าบลสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย 
ค่าธรรมเนียมกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรื อถอน 
ก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมจากการออกข้อบัญญัติที่
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมสถานที่จ าหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาดนัด 
แผงลอย และรายได้อีกประเภทหนึ่งที่เทศบาลต าบล
ได้รับคือ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ ได้แก่ ภาษีสุรา ภาษี
สรรพสามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมสิทธิและ   
นิติกรรมที่ดินรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ นอกจากนี เทศบาลต าบล อาจมีรายได้ที่มาจาก
รายได้จากการพาณิชย์ รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี ย 
รายได้ เบ็ดเตล็ด ในการจัดเก็บภาษี เพื่อมาบริการ
สาธารณะและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ตารางที่ 1 รายได้เทศบาลต าบลค าน  าแซบย้อนหลัง 3 ปี 

ที่มา: เทศบาลต าบลค าน  าแซบ (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557)  

 
ข้อมูลตัวเลขการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลค าน  า
แซบ ย้อนหลัง 3 ปี (2555-2557) พบว่า ภาษีป้ายเป็น
ภาษีที่ท ารายได้ให้แก่เทศบาลต าบลค าน  าแซบมากที่สุด 
และมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ นทุกปี รองลงมาคือภาษีโรงเรือน
และที่ดิน โดยในปี 2557 เก็บภาษีได้เพิ่มขึ นจากปี 2556 
ในสัดส่วนเพิ่มเท่าตัว และท้ายสุดภาษีบ ารุงท้องที่เก็บ
ภาษีได้เพิ่มขึ นเล็กน้อย ดังตารางท่ี 1 
     ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยท าให้
สถานการณ์การคลังไม่เอื ออ านวยให้เทศบาลต าบล
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
รายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการด าเนินกิจการเพื่อ
สนองต่อความต้องการโครงสร้างของท้องถิ่น รายได้ที่
เทศบาลต าบลจัดเก็บเอง มีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับ
รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ (หัวหน้า
ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 2559: สัมภาษณ์) จากประเด็นปัญหา
คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่นเทศบาลต าบลค าน  าแซบ เพื่อเป็นตัวแบบ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 ศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น  
2.2 พัฒนาระบบและเครื่องมือที่จะช่วยจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับเทศบาลค าน  าแซบ  
2.3 จัดท าตัวแบบการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม และระบบการจัดเก็บภาษี 
 
3. วิธีด้าเนินการวิจัย  
     จัดเก็บข้อมูลกับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
สัมภาษณ์เจาะลึกรายประเด็น ระดมความคิดเห็น 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
1. ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 
3. ภาษีปา้ย 

 
322,765.36 
146,494.50 
329,480.48 

 
484,929.50 
144,076.10 
470,054.00 

 
659,675.13 
126,789.85 
832,752.84 

รวม 798,740.34 1,099,059.60 1,619,217.82 
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     เพื่อตอบค าถามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ได้
เก็บแบบสอบถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
ผู้เสียภาษีที่เชิญมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้
แจกแบบสอบถามก่อนให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
มีจ านวน 50 คน และแบบสอบถามความคิดเห็นความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี กับประชาชนที่มา
เสียภาษีจ านวน 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     เพื่อตอบค าถามวัตถุประสงค์ที่ 2 และ 3 เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ข้อ 2 เพื่อพัฒนาระบบและเครื่องมือที่
จะช่วยจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่เหมาะสมกับเทศบาลค าน  า
แซบ และข้อ 3 จัดท าตัวแบบการจัดเก็บภาษี  โดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึกรายประเด็น จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ฝ่ายคลัง โยธา ส านักงานปลัด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น า
ตัวแทนชุมชน จ านวน 30 คน แล้วสรุปข้อมูลตามราย
ประเด็นเพื่อมาประชุมระดมความคิดเห็นกับกลุ่มดังกล่าว 
แล้วจัดร่างตัวแบบการจัดเก็บภาษีเพื่อน าเสนอ ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื อหา
สาระแล้วน ามาสร้างข้อสรุปตามประเด็นส าคัญ 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี ประชาชนทราบว่าเทศบาลมหีน้าท่ีรับผดิชอบ
จัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่ิน ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษี
ป้าย เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษอีื่นได้ ส าหรับความรู้
ความเข้าใจอยู่ระดับน้อย ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่นแต่ละประเภท บทก าหนดโทษในการไม่ช าระภาษี 
การค านวณภาษีและการผ่อนช าระค่าภาษีดังแสดงข้อมูล
ในตารางที่ 1 และ 2 ดังนี  
     -ความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
         ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 28 คน (ร้อยละ 
56) เพศหญิง 22 คน (ร้อยละ 44) ส่วนใหญ่อายุ 40-59 
ปี (ร้อยละ 66) การศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 
44) อาชีพค้าขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 
บาท (ร้อยละ 50) อาศัยในเขตพื นที่เทศบาลต าบลค าน  า
แซบมากกว่า 16 ปีขึ นไป 25 คน (ร้อยละ 50) 

ตารางที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 

รายการ ใช ่ ไม่ใช ่
(จ้านวน/
ร้อยละ) 

(จ้านวน/
ร้อยละ) 

1.  เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ และภาษีป้าย 

46 
(92.00) 

4 
(8.00) 

2. กฎหมายก าหนดให้เทศบาลต าบล
สามารถจัดเก็บภาษีนอกเหนือจากภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ
ภาษีป้ายได้ 

45 
(90.00) 

5 
(10.00) 

3. ภาษีแต่ละประเภทก าหนดให้ช าระปี
ละ 1 ครั ง 

43 
(86.00) 

7 
(14.00) 

4. เทศบาลเป็นผู้ก าหนดวันในการช าระ
ภาษี 

43 
(86.00) 

7 
(14.00) 

5. ห้วงเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษีแต่ละประเภท ตั งแต่เดือน
มกราคม-เมษายนของทุกปี 

41 
(82.00) 

9 
(18.00) 

6. ผู้มีโรงเรือนและที่ดิน ที่นา ป้ายชื่อ
ร้าน ป้ายโฆษณาร้าน ต้องช าระภาษีตาม
กฎหมายก าหนด 

42 
(84.00) 

8 
(16.00) 

7. ผู้ที่มีเหตุจ าเป็นสามารถขอผ่อนผัน
การช าระภาษีได้  โดยมีวงเ งินตั งแต่ 
9,000 บาทขึ นไป 

33 
(66.00) 

17 
(34.00) 

8. ผู้ท ากระชังปลา/ปั้นหม้อ/ไห/เตา/
เครื่องปั้นดินเผาได้รับการยกเว้น โดยไม่
ต้องช าระภาษี 

39 
(78.00) 

11 
(22.00) 

9.  สามารถอุทธรณ์การประเมินภาษี
ท้องถิ่นต่อเจ้าพนักงานหากเห็นว่าการ
ประเมินภาษีไม่เป็นธรรม 

37 
(74.00) 

13 
(26.00) 

10. เจ้าของที่ดินซ่ึงได้เสียภาษีโรงเรือน
และที่ดินแล้วอันเนื่องมาจากมีรายได้จาก
ที่ดินดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

38 
(76.00) 

12 
(24.00) 

11. เจ้าของที่ดินใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย 
เลี ยงสัตว์ และท ากสิกรรม ให้ลดหย่อน 
ไม่ต้องเสียภาษี ไม่เกิน 200 ตารางวา 

35 
(70.00) 

15 
(30.00) 

12. เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีอื่นได้ 44 
(88.00) 

6 
(12.00) 

   
     จากตารางที่  2  พบว่าความรู้ความเข้ าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เรียง 3 ล าดับแรกคือ
ประชาชนทราบว่าเทศบาลมีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีป้าย เทศบาล
สามารถจัดเก็บภาษีอ่ืนได้  
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      -ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
          ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 198 คน (ร้อย
ละ 51.43) เพศหญิง 187 คน (ร้อยละ 48.57) ส่วนใหญ่
อายุ  50 -59  ปี  ( ร้ อ ยละ  30 . 65 )  ก ารศึ กษา ชั น
ประถมศึกษา จ านวน 210 คน (ร้อยละ 54.55)   
 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นความรูค้วามเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการจดัเก็บภาษที้องถิ่น 

รายการ   แปล 
x  S.D ผล 

1. ท่านมีความเข้าใจเกีย่วกับภาษี
ท้องถิ่นเพียงใด 

2.74 1.06 ปาน
กลาง 

2. ท่านมีความเข้าใจเกีย่วกับ
ความส าคัญของการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นเพียงใด 

2.76 1.10 ปาน
กลาง 

3. ท่านมีความเข้าใจเกีย่วกับภาษี
ท้องถิ่นแต่ละประเภทเพียงใด 

2.46 1.09 น้อย 

4. ท่านมีความเข้าใจเกีย่วกับ
วิธีการค านวณภาษีเพียงใด 

1.95 1.02 น้อย 

5 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
วิธีการค านวณภาษีประเภทที่ทา่น
เสียอยู่เพียงใด 

2.06 1.08 น้อย 

6. ท่านมีความเข้าใจถึงช่วงระยะ 
เวลาการจัดเกบ็ภาษีท้องถิ่นพยีงใด 

2.77 1.14 ปาน
กลาง 

7. ท่านมีความเข้าใจขั นตอนในการ
ยื่นแบบช าระภาษีเพียงใด 

2.67 1.08 ปาน
กลาง 

8. ท่านมีความเข้าใจเกีย่วกับ
เอกสารที่ประกอบการยื่นแบบ
ช าระภาษีเพียงใด 

2.68 1.11 ปาน
กลาง 

9. ท่านมีความเข้าใจถึงการผ่อน
ช าระค่าภาษีเพียงใด 

2.06 1.08 น้อย 

10. ท่านมีความเข้าใจบทก าหนด
โทษในการไม่ช าระภาษีเพยีงใด 

2.39 1.12 น้อย 

รวม 2.50 1.15 ปาน
กลาง 

    
จากตารางที่ 3 พบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนอยู่
ระดับน้อย ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ( =2.46) วิธีการค านวณภาษี ( =1.95) การผ่อน
ช าระค่าภาษี ( =2.06) และบทก าหนดโทษในการไม่
ช าระภาษี ( =2.39) 
4.2 การพัฒนาระบบและเครื่องมือช่วยจัดเก็บภาษีที่
เหมาะสมเทศบาลต าบลค าน  าแซบ ได้แก่ (1) ประชุม
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแผนการจัดเก็บภาษี (2) 

วางแผนปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ด้วยกระบวนการเวทีชุมชน (3) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์
เชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น(4) จัดท า
ฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (5) ส่งหนังสือถึงผู้เสีย
ภาษีเป็นรายบุคคลตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ (6) 
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีให้ผู้มาติดต่อช าระภาษี (7) กรณี
หนังสือส่งแจ้งการประเมินถูกตี กลับจะด าเนินการ
ตรวจสอบที่อยู่จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (8) ส่ง
หนังสือแจ้งการประเมินช าระภาษีแก่ผู้ค้างช าระทุกคน
เพื่อให้มาประเมินการช าระภาษี (9) กรณีส่งหนังสือครั งที่ 
2 ไม่มาติดต่อให้ลงพื นที่สอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือ
ฝากหนังสือให้คนรู้จักน าไปส่ง (10) กรณีด าเนินการข้อ 
(9) แล้วยังไม่ได้รับการติดต่อส่งหนังสือลงทะเบียนตอบ
รับแจ้งเตือนว่าจะด าเนินคดี (11) สรุปรายงานผลและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อจัดเก็บในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 ระบบและเครื่องมือช่วยจัดเก็บภาษีท่ีเหมาะสม
ของเทศบาลต าบลค าน  าแซบ 

 

เตรียมการ 

1.ประชุม จนท. 
ก าหนดแผน
จัดเก็บภาษ ี
2. วางแผน
ปฏิบัติการ 
และจัดเวทีชุมชน 
3. จัดท าแผน
ประชาสัมพันธก์ับ
หน่วยงานและ
ชุมชน 
4. จัดท าฐานข้อ
ฐานภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 

ด้าเนินการและติดตาม 

5. ส่งหนังสือถึงผู้
เสียภาษ ี
 
 
6. จนท.ประเมิน
ภาษีให้ผู้ช าระภาษ ี
 
 

7. หนังสือแจ้ง
ประเมินภาษีถกูตี
กลับด าเนินการ
ตรวจสอบ
ฐานขอ้มูล 
 
 
8. ส่งหนังสือแจ้ง
ผู้ค้างช าระเพื่อมา
ประเมินภาษี  
 

9. หากไม่มา
ติดต่อจะลง
พื นที่หรือ
ฝากหนังสือ
ให้กับคนรู้จัก 
 
 

10..  กรณี
ด าเนินการ
ข้อ 9. แลว้ไม่
ติดต่อจะส่ง
หนังสือ
ลงทะเบียน
ถึงผู้เสียภาษ ี
 
 

11. สรุป
รายงาน/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล 
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4.3 ตั วแบบการจัด เก็บภาษี เพื่ อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน โดยการน าระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
ส าหรับฝ่ายการเมืองควรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด
ราคาค่าเช่ากลางให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บภาษีตาม
ความเจริญของพื นที่ เพิ่มช่องทางการให้บริการรับช าระ
ภาษี และเร่งรัดติดตามผู้ค้างช าระอย่างต่อเนื่อง หากไม่
ช าระภาษีจึงใช้มาตรการบังคับคดีทางปกครอง 
     จากการระดมความคิดเห็นที่ประชุม ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน และคณะผู้วิจัย ร่วมกัน
ระดมสมองหาตัวแบบในการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมและระบบการด าเนินงานจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลค าน  าแซบ โดยมีขั นเตรียมการ ขั น
ด าเนินการ และขั นติดตาม ดังนี   
     ก. ขั นเตรียมการ :  1) ออกส ารวจข้อมูลผู้อยู่ในข่าย
ต้องเสียภาษีทุกปีและน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 2) ปรับ
ฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยแต่งตั งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีเพื่อน ามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินภาษีซึ่งจะท าให้การจัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ น โดยมีการก าหนดค่ารายปีตามท าเลที่ตั ง (โซนนิ่ง) 
ของทรัพย์สิน ตามพื นที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 3) 
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงประชาชน จัดท าหนังสือแจ้ง
ก าหนดระยะเวลายื่นแบบและการเสียภาษีให้ทราบทุก
ราย และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวให้ได้ทราบ
ล่วงหน้า 
     ข. ขั นด้าเนินการ : 1)  การออกตรวจสอบสถาน
ประกอบการเพื่อความถูกต้อง 2) มีการจัดท าผังแสดง
ขั นตอนการจัดเก็บรายได้และมีการชี แจงรายละเอียด
วิธีการประเมินภาษีแต่ละประเภทให้ผู้เสียภาษีเข้าใจและ
เต็มใจที่จะช าระภาษี  3) เพิ่มช่องทางการให้บริการรับ
ช าระภาษีจากเดิม อาทิ รับช าระภาษีในวันเสาร์-อาทิตย์ 
การออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
ช าระภาษีผ่านธนาคาร ไปรษณีย์ หรือร้านสะดวกซื อ 
     ค. ขั นติดตามตรวจสอบ : 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและเร่งรัดติดตามผู้ค้างช าระอย่างต่อเนื่อง 2) 
จัดท าใบแจ้งช าระภาษีโดยสามารถน าไปช าระผ่านทาง
ไปรษณีย์ ธนาคาร หรือร้านสะดวกซื อซึ่งเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่ท าให้ผู้ค้างช าระภาษีลดลงและคาดว่าจะจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ น 3) เจ้าหน้าที่ลงพื นที่เข้าไปพบผู้ไม่ช าระ
หรือยื่นประเมินภาษีเพื่อสอบถามปัญหา หากตกลงกัน

ไม่ได้จึงจัดส่งเอกสารหนังสือเตือนกรณีไม่ช าระภาษี โดย
เตือนครั งท่ี 1, 2, 3 หากไม่ช าระภาษีจึงบังคับใช้กฎหมาย
ส าหรับผู้ที่ค้างช าระขั นเด็ดขาด โดยแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวน (อ าเภอ) เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ
เพื่อประเมินภาษีและด าเนินการจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด 
และขายทอดตลาด) มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดการแทรกแซงทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 2 ตัวแบบการจัดเก็บภาษีท่ีเหมาะสมของ 

เทศบาลต าบลค าน  าแซบ 
 

5. อภิปรายผล      
     5.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ที่ตอบถูกมากที่สุดคือ 
เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ตอบถูกอันดับ 
2 คือ กฎหมายก าหนดให้เทศบาลต าบล สามารถจัดเก็บ
ภาษีนอกเหนือจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ และภาษีป้ายได้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ซึ่ง

ขั นด้าเนินการ ขั นเตรียมการ 

1. ออกตรวจสอบ
สถานประกอบ 
การ/ผู้เสียภาษ ี
2. จัดท าผังแสดง
ขั นตอนจัดเก็บ
รายได้และชี แจง
รายละเอียดวิธี
ประเมินภาษีแต่
ละประเภทให้ผู้
เสียภาษีเข้าใจ
และเต็มใจที่จะ
ช าระภาษ ี  
3. เพิ่มช่อง
ทางการให้บริการ
รับช าระภาษีจาก
เดิมเช่นช าระภาษี
เป็นหน่วยบรกิาร
เคลื่อนที่/ช าระ
วันหยุด/ธนาคาร/
ไปรษณีย์ 
 
 

1.ออกพื นที่
ส ารวจข้อมูล
และน าแผนที่
ภาษี/ทะเบยีน
ทรัพย์สินเป็น
เครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 
 
 

3. จนท.ลงพื นที่
เข้าพบผู้ไม่ช าระ
ภาษีหรือยื่นแบบ
ประเมินภาษี 
เพื่อสอบถาม
ปัญหา หากตกลง
ไม่ได้ท าหนังสือ
เตือนครั งที่ 1,2,3 
หากไม่ช าระจึง
บังคับใช้กฎหมาย 
 
 

2. จัดท าใบช าระ
ภาษีโดยสามารถ
น าไปช าระผ่าน
ธนาคารไปรษณีย์  
ร้านสะดวกซื อ 
 
 

1. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเร่งรัด
ติดตามผู้ค้าง
ช าระอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 
 

2. แต่งตั ง คกก.
เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองการ
ประเมินค่าราย
ปี ปรับฐานภาษี
โรงเรือนและ
ที่ดิน 
 
 
 

3.ประชาสัมพันธ์
ให้ทั่วถึง เช่น 
ท าหนังสือแจ้ง , 
หอกระจายขา่ว 
 
 
 

ขั นติดตาม
ตรวจสอบ 
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เห็นว่าเทศบาลต าบล สามารถเก็บภาษีอื่นได้อีก เช่น ค่า
จัดเก็บขยะ สถานที่จอดรถ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งเป็น
ความรู้ความเข้าใจแบบพื นฐานเท่านั น แต่ที่ไม่ค่อยเข้าใจ
คือ ไม่เข้าใจรายละเอียดของภาษีและการค านวณภาษีที่
จะต้องช าระ ส่วนที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ระดับน้อย 
ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นแต่ละประเภท บท
ก าหนดโทษในการไม่ช าระ การค านวณภาษีประเภทที่
ช าระอยู่ และมีความเข้าใจถึงการผ่อนช าระค่าภาษีและ
วิธีการค านวณภาษีค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชัยปรมัตถ์ อินดี [1] ที่พบว่า ประชาชนไม่ทราบและ
ไม่ เข้าใจรายละเอียดภาษีที่ตนช าระ  จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นฤมล เหรียญเจริญ [3] การจัดเก็บภาษีควร
มีการปรับปรุงด้านการด าเนินงานโดยการติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีไว้ภายในหมู่บ้านเพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูล จัดหน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่และให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของ
หมู่บ้านตลอดจนจัดประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเพื่อ
ชี แจงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีพร้อมเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด
แนวทางในการเสียภาษี 
     5.2  ด้านพัฒนาระบบในการจัดเก็บภาษี พบว่า 
ผู้ ต อบแบบสอบถาม  ส่ วน ใหญ่ เห็ นว่ าปั จจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ในท านอง
เดียวกันเมื่อพิจารณาในภาพรวมของแต่ละด้านพบว่า
ปัจจัยทุกด้านมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการจัดเก็บภาษี 
และด้านเครื่องมือช่วยจัดเก็บภาษี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พาเกียรติ สมานบุตร และคณะ [4] ความสามารถ
ของท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีเกิดจากต้องพัฒนาด้านข้อ
กฎหมาย ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านเจ้าหน้าที่และด้านผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษี และสอดคล้องกับ สุกัญญา สันป่าแก้ว [5] 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยจัดท า
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีมาตรการบท
ก าหนดโทษแก่ผู้ค้ างช าระภาษีอย่างจริ งจั งและมี
แบบฟอร์มตัวอย่างเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มา
เสียภาษี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารัตน์ จารนาเพียง 
[6] ควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดเก็บภาษี  

      5.3 ตัวแบบการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมและระบบการจัดเก็บภาษี พบสภาพ
ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญในการจัดเก็บภาษี  คือ 1)  ปัญหา
ด้านกฎหมาย : ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน 
อาจท าให้ประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง การก าหนด
อัตราภาษียังไม่ครอบคลุมและยังไม่เหมาะสมกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงเป็นเขตเมืองขยาย กฎหมายที่ใช้บังคับ
ในการจัดเก็บภาษี/การประเมินภาษีมักจะก่อให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงภาษีและก่อให้เกิดสบัสน 2) ด้านนโยบาย : เปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าท่ีใช้ดุลยพินิจในการประเมินภาษีโดยไม่
มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 3) ด้านเครื่องมือ : ฐานข้อมูลภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ขาดเครื่องมือใน
การประเมินราคาทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ 4) ด้าน
บุคลากร : เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ขาดผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน เจ้าหน้าที่ขาดเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดระบบ
ฐานข้อมูลภาษีท าให้ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีไม่
ดีเท่าท่ีควร ขาดความรู้ความเข้าใจในขบวนการบังคับคดี
และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ค้างช าระภาษี 5) ด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน : ประชาชนบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี รายละเอียดภาษีที่ตนช าระ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกาศิต เจิมรอด [7] การ
จัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุ งท้องที่ยั งไม่มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมตามสภาพและท าเลของที่ดิน
เพราะบทบัญญัติในส่วนของหลักเกณฑ์การประเมินราคา
ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่นของกฎหมายยังไม่มี
ความชัดเจน เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน อีกทั งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้ ไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สนิและขาดเครื่องมือ
ในการประเมินราคาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาสน์ ถาปินตา และสุจินต์ สิมารักษ์  [8] 
ในขณะที่งานวิจัยของธนาพร วงศ์ภิรักษ์ [9] พบว่าการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนที่จะมีการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ในแต่ละปี เพราะจะท าให้การเก็บภาษีได้ครอบคลุมฐาน
รายได้ที่เป็นตัวเงินมากยิ่งขึ นและจะท าให้การจัดเก็บใน
อนาคตมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาขีดความสามารถ
ของหน่วยจัดเก็บพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
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เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว าม รู้ แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด เ ก็ บ เพื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่มากขึ น 
     ความบกพร่องเกิดจากโครงสร้างทางกฎหมาย 
เทศบาลต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บรายได้ นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวันธยา สุวรรณอักษร [2] การจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรการบังคับทาง
ภาษีท าให้มีภาษีค้างช าระเป็นจ านวนมากส่งผลท าให้ขาด
รายได้ที่จะน ามาพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสาเหตุส าคัญจาก
ปัญหาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่  จ านวน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กฎหมายไม่มีความชัดเจนในวิธี
ปฏิบัติ และปัญหาขั นตอนการประเมินภาษีไม่ชอบด้วย
กฎหมายมาตั งแต่ต้น ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลผู้เสียภาษี 
และปัญหาการให้อ านาจผู้บริหารท้องถิ่นในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วาสนา ขอนทอง และคณะ [10] ควรปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของท้องถิ่นให้ทันสมัย 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เป็นระบบ สามารถ
จัดเก็บได้ถูกต้องและเป็นธรรม ไม่มีความซ  าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน มีมาตรการจูงใจในการให้ประชาชนเต็มใจ
ช าระภาษี อาทิ การจัดท าโครงการภาษีคืนสู่ท้องถิ่น 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ในการจัดเก็บรายได้เพื่อให้
การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ     
     6.1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
          จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอยู่ระดับน้อย ได้แก่ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นแต่ละประเภท บท
ก าหนดโทษในการไม่ช าระภาษี การค านวณภาษีและการ
ผ่อนช าระค่าภาษี  ดังนั น เทศบาลต าบลต้องจัดท า
แผนพัฒนาความร่วมมือด้านภาษีโดยจัดท าแผนระยะสั น
ระยะกลางและระยะยาว โดยใช้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยเน้นเรื่องการสร้างความรูค้วามเข้าใจในเรื่อง
ภาษีไม่ว่าจะเป็นประเภทภาษี แนวปฏิบัติในการยื่นภาษี 
วิธีการประเมินภาษี บทก าหนดโทษในการไม่ช าระภาษี 
การค านวณภาษีและการผ่อนช าระค่าภาษี ทั งนี ให้แจ้ง

การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นจากการเก็บ
เงินภาษีเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชน โดยใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับความรู้และช่วงเวลาที่มี
ความเหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้
มากที่สุด โดยจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้าน จัดประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้านเพื่อชี แจงข้อมูลและรายละเอียด
เกี่ยวกับภาษีพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและก าหนดแนวทางในการเสียภาษี 
     6.1.2 ด้านพัฒนาระบบในการจัดเก็บภาษี 
          จากผลการวิจัย พบว่าปัจจัยทุกด้านมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการจัดเกบ็
ภาษีและด้านเครื่องมือช่วยจัดเก็บภาษี ดังนั นเทศบาล
ต าบลต้องพัฒนาบุคลากรในส่วนของงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้มีความรู้ความช านาญในหน้าที่ให้
มากยิ่งขึ น เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยจัดเก็บโดย 
ส่งไปฝึกอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ทันสถานการณ์  ส าหรับด้านการมีส่วนร่วมโดย
ลงพื นที่สอบถามความเห็นของประชาชนและประชาคม
ก่อนด าเนินการ สร้างความรู้ความเช้าใจให้ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง  ส่วนด้านจัดเก็บภาษีและเครื่องมือช่วย
จัดเก็บภาษี ต้องปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีให้มีความ
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันในทุกปีงบประมาณ โดยการ
จัดท าแผนหรือโครงการปรับปรุงข้อมูลภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ นโดยเฉพาะระบบการจัดเก็บข้อมูลฐานภาษี 
ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของท้องถิ่นให้
ทันสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
     6.1.3 ตัวแบบการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมและระบบการจัดเก็บภาษี 
          จากศึกษาและเวทีเสวนา พบสภาพปัญหา
อุปสรรคที่ส าคัญในการจัดเก็บภาษี คือ 1) ปัญหาด้าน
กฎหมาย 2) นโยบาย 3) เครื่องมือ 4) บุคลากร และ 5) 
การมีส่วนร่วม ดังนั นเทศบาลต้องปรับปรุงกระบวนการ
ขั นตอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยน าระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน ส าหรับฝ่ายการเมืองควรออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก าหนดราคาค่าเช่ากลางให้เป็นปัจจุบันและ
จัดเก็บภาษีตามความเจริญของพื นที่ เพิ่มช่องทางการ
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ให้บริการรับช าระภาษี และเร่งรัดติดตามผู้ค้างช าระอย่าง
ต่อเนื่อง หากไม่ช าระภาษีจึงใช้มาตรการบังคับคดีทาง
ปกครอง 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
     6.2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เทศบาลต าบลอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาและ
น าไปพัฒนาต่อไป 
     6.2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนารายได้ของ
เทศบาลเพื่อน ามาปรับปรุงการด า เนินงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพ 
     6.2.3 ศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลใน
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อจัดท าต้นแบบในการพัฒนา 
     6.2.4 รัฐบาลควรมอบอ านาจให้เทศบาลต าบล
สามารถบังคับคดีได้ด้วยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการรับรู้ของนักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางจากจังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย ไปยังเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเริ่มจาก
การศึกษารูปแบบของโลจิสติกส์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อศึกษารูปแบบของยานพาหนะที่ใช้และรูปแบบของเส้นทาง
ที่เป็นไปได้ จากนั้นจึงท าการพัฒนาเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลความเสี่ยงในการรับรู้
ของตัวอย่างนักท่องเที่ยวจ านวน 100 คนซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า  เส้นทางที่มีความเสี่ยง
ต่ าที่สุดคือ เส้นทางที่ 13 รถแท๊กซี่-รถตู้ช่องเม็ก-รถตู้วังเต่า เส้นทางที่ 14 รถแท๊กซี่-รถตู้อุบลพิบูล-รถตู้ช่องเม็ก-รถตู้วัง
เต่า เส้นทางที่ 43 รถแท๊กซี่-รถตู้ช่องเม็ก-รถตู้วังเต่า และเส้นทางที่ 44 รถแท๊กซี่-รถตู้อุบลพิบูล-รถตู้ช่องเม็ก-รถตู้วังเต่า 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 คิดเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง ส่วนเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดคือ เส้นทางที่ 1 รถสาย -
รถทัวร์ระหว่างประเทศ และเส้นทางที่ 7 รถสาย-รถบัสอุบลพิบูล-รถสองแถว (ช่องเม็ก) -รถตู้วังเต่า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.15  
ค าส าคัญ: ความเสี่ยงในการรับรู้ของนักท่องเที่ยว, โลจิสติกส์ท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
 

Abstract 
The purpose of this research paper was to study tourist’s perceived risk on the route between Ubon 
Ratchathani, Thailand to Pakse, Champasak-Lao PDR. The research began with studying the tourism 
logistics and patterns of vehicles and feasible routes. Then, the questionnaire was developed and 
validated to collect tourist’s perceived risk from 100 respondents obtained from cluster sampling. 
The results showed that the routes number 13, taxi-Chong Mek van-Wang Tao van, number 14, taxi-
Phibun van-Chong Mek van-Wang Tao van, number 43, taxi-Chong Mek van-Wang Tao van, and 
number 44, taxi-Ubon/Phibun van-Chong Mek van-Wang Tao van, were of the lowest risk at the 
average of 2.71. The routes number 1, international buses and minibuses, and number 7, minibus-
Ubon/Phibun bus-Chong Mek minibus-Wang Tao van, were the routes with the highest risk of 3.15 at 
which both averages are considered the moderate risk level.            
Keywords: Tourist Perceived Risk, Tourism Logistics, International Tourism 
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1. บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่น า
รายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก โดยในปี พ.ศ.2558 
ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 2.23
ล้านล้านบาท [1] ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่
พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยว แต่ประเทศอ่ืนท่ัวโลกต่างก็
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่ของตนให้เป็นจุดหมาย
ปลายทางที่น่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุม
โลก ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศต่าง ๆ มาก
ที่สุด รองจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [2]  
 การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความเติบโตอย่างมาก โดย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยวจากลาว
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ต่ ากว่า 990,000 
คนในปี พ.ศ.2555 [3] ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากไทย
ข้ามพรมแดนไปท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมากกว่า 1,900,000 คนในปี พ.ศ. 2556 
[4]  
 เมื่อพิจารณาเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวผ่านด่าน
ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จะพบว่ามีนักท่องเที่ยว
เดินทางข้ามด่านดังกล่าวกว่า 1,500,000 คนต่อปี [5] 
ทั้งนี้เนื่องจากทั้งแขวงจ าปาสักและจังหวัดอุบลราชธานี
ต่างก็เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
ทั้งสองประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่โดด
เด่นและสวยงาม 
 อย่างไรก็ตาม นอกจากความสวยงาม ทัศนียภาพ 
หรือกิจกรรมในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจะ
เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ปัจจัย
แวดล้อมอื่น ๆ ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น
คุณภาพของที่พัก หรือแม้แต่คุณภาพของระบบโลจิสติกส์
ท่องเที่ยว 
 คมสัน สุริยะ [6] ระบุว่าโลจิสติกส์ส าหรับการ
ท่องเที่ยว (Tourism Logistics) จะครอบคลุมสามเรื่อง
ส าคัญคือ การขนส่ งนักท่องเที่ ยวและวัตถุสิ่ งของ 
(Physical flow) การให้และรับข้อมูลข่าวสาร 
(Information flow) และการรับจ่ายเงิน (Financial 
flow)  
 เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ [7] ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวในอ าเภอวังน้ า

เขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่านักท่องเที่ยวมีความ
พอใจเกี่ยวกับการขนส่งนักท่องเที่ยวและวัตถุสิ่งของใน
ระดับน้อย ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าควรมีปรับปรุงระบบ
ขนส่งมวลชนส าหรับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และ
เพิ่มความปลอดภัย ณ สถานีขนส่ง 
 ณภัทร ทิพย์ศรี และคณะ [8] ได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจน า
เที่ยวในจังหวัดเชียงราย โดยพบว่าในภาพรวมถือว่าธุรกิจ
น าเที่ยวในเชียงรายมีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีมาก 
โดยเฉพาะด้านการเอาใจใส่ดูแลผู้รับบริการ การขนส่ง
นักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้บริการการรับ
จ่ายเงิน และการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการ
เดินทาง 
 จะเห็นได้ว่าโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวได้ในที่สุดผ่านการรับรู้ของนักท่องเที่ยว โดย
การรับรู้ความเสี่ยงในการเดนิทางของนักท่องเที่ยวถือเปน็
องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่แสดงออกถึงความคิดเห็น
ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ
เลือกรูปแบบในการเดินทาง โดยพิมพ์มาดา วิชาศิลป์ [9] 
ได้ท าการศึกษาการรับรู้ด้านความเสี่ยงและการป้องกัน
ความเสี่ยงขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของ
นักท่อง เที่ ยวต่ างชาติประเภทแบกเป้ แ ละพบว่ า
นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับต่ า 
 Vuchic, V.R. [10] ได้ศึกษาปัจจัยในการพิจารณา
เลือกรูปแบบการเดินทาง ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถ
ในการให้บริการ (Availability) ความตรงต่อเวลา 
(Punctuality) ความรวดเร็วหรือเวลาในการเดินทาง 
(Speed/travel time) ค่าใช้จ่ายที่เกิดกับผู้ใช้บริการ 
(User cost) ความสบาย (Comfort) ความสะดวก 
(Convenience) และ ความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย (Safety and security) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของการขนส่งนักท่องเที่ยว
ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย กับแขวงจ าปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ 
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 2.2 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวรับรู้ในแต่
ละรูปแบบของการขนส่งนักท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด
อุบลราชธาน ีประเทศไทย กับแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้จ ากัดขอบเขตด้านพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
เฉพาะในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และเมือง
ปากเซ แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเท่าน้ัน โดยเก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2558 
– 2559 มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ และในงานวิจัยนี้จ ากัดขอบเขต
ของนิยามโลจิ สติ กส์ท่อง เที่ ย วไว้ เพีย งการขนส่ ง
นักท่องเที่ยวเชิงกายภาพโดยระบบขนส่งสาธารณะ
เท่านั้น  

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของการวิจัยจะแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ
ไ ด้ แ ก่  รู ป แบ บ พา ห น ะ ที่ ใ ช้ ข น ส่ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ประกอบด้วย รถสองแถววิ่งในเมือง รถมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่วิ่งในเมือง รถแท็กซี่วิ่งระหว่าง
อ าเภอ รถบัสอุบล-พิบูล รถตู้อุบล-ช่องเม็ก รถสองแถว
พิบูล-ช่องเม็ก รถทัวร์ระหว่างประเทศ และ รถตู้วังเต่า 
 ในขณะที่ตัวแปรตามได้แก่ ความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยว
รับรู้ซึ่งประกอบด้วย ความเพียงพอของรถที่ให้บริการ 
ความตรงต่อเวลา ความรวดเร็วในการเดินทาง ค่าบริการ
ย่อมเยา ความสบายในการโดยสาร ความสะดวกต่อการ
ใช้บริการ และความปลอดภัยในการใช้บริการ โดยกรอบ
แนวคิดในการวิจัยจะแสดงในรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
5.1 ประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้  ประกอบด้ วย
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ณ จังหวัดอุบลราชธานีและ
รวมถึงที่จะไปเที่ยวต่อยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประมาณ 4,000,000 คน 
5.2 กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ค านวณจากสูตรของ
ยามาเน่ [11]  

n =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 (1) 

เมื่อ 
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

ประเ ทของพา นะ
• รถสองแถววิ่งในเมือง 
• รถมอเตอร์ไซค์รบัจ้าง 
• รถตุ๊กตุ๊ก 
• รถแท็กซี่วิ่งในเมือง 
• รถแท็กซี่วิ่งระหว่างอ าเภอ 
• รถบัสอุบล พิบูล 
• รถตู้อุบล ช่องเม็ก 
• รถสองแถวพิบูล ช่องเม็ก 
• รถทัวร์ระหว่างประเทศ 
• รถตู้วังเต่า

การรับรู้ความเสี่ยง
• ความเพียงพอของรถที่ให้บริการ 
• ความตรงต่อเวลา 
• ความรวดเร็วในการเดินทาง 
• ค่าบริการย่อมเยา 
• ความสบายในการโดยสาร 
• ความสะดวกต่อการใช้บริการ 
• ความปลอดภัยในการใช้บริการ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
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ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และก าหนดให้ร้อยละ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 10% เมื่อแทนค่า
ลงในสมการจะได้ 

n =
4,000,000

1 + 4,000,000(0.1)2
  

 
นั่นคือกลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 99.9975 คน ผู้วิจัยจึง

ท าการปรับกลุ่มตัวอย่างให้เป็น 100 คน ซึ่งท าให้ความ
คลาดเคลื่อนลดลงเหลือเพียง 9.9999%  

จากนั้นท าการสุ่ มตัวอย่ างแบบกลุ่ ม  (Cluster 
sampling) โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกตามสถานที่จอด
รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ สถานีรถไฟอุบลราชธานี ท่า
อากาศยานอุบลราชธานี สถานีขนส่งอุบลราชธานี สถานี
ขนส่งพิบูลมังสาหาร ด่านช่องเม็ก ท่ารถวังเต่า ท่ารถหลัก
แปดปากเซ โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้ วิ จั ย ได้ จั ดท าแบบสอบถาม เพื่ อแจกจ่ ายแก่
นักท่องเที่ยว โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อค าถาม 
4 ข้อ และส่วนของความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวรับรู้เมื่อใช้
บริการขนส่งสาธารณะ มีข้อค าถาม 10 ข้อ  
 แบบสอบถามในตอนที่  2 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยก าหนดค่า
ระดับการรับรู้ ความ เสี่ ยง แต่ ละ ช่วงคะแนนและ
ความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง  รับรู้ความเสี่ยงในระดับน้อยสุด 
 ระดับ 2 หมายถึง  รับรู้ความเสี่ยงในระดับน้อย 
 ระดับ 3 หมายถึง  รับรู้ความเสี่ยงในระดับปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง  รับรู้ความเสี่ยงในระดับมาก 
 ระดับ 5 หมายถึง  รับรู้ความเสี่ยงในระดับมากท่ีสุด 
 
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย ดังนี้ 
 
 1.00 – 1.80 หมายถงึ รับรู้ความเสี่ยงระดับน้อยสุด 
 1.81 – 2.60 หมายถึง รับรู้ความเสี่ยงระดับน้อย 
 2.61 –3.40 หมายถึง รับรู้ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 3.41 – 4.20 หมายถึง รับรู้ความเสี่ยงระดับมาก 
 4.21 – 5.00 หมายถึง รับรู้ความเสี่ยงระดับมากที่สุด 

 จากนั้นได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 
คนให้คะแนนความสอดคล้องด้านเนื้อหา และน าข้อมูลที่
รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective 
congruence : IOC) แล้วเลือกข้อค าถามที่มีดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามกกเมื่อ
ท าการตัดข้อค าถามที่ใช้ไม่ได้แล้ว จึงน าแบบสอบถามไป
ทดสอบใช้กับบุคคลทั่วไปจ านวน 40 คน และน าผลที่ได้ 
มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s α- 
Coefficient) ได้เท่ากับ 0.831 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ท่ี 0.80 ขึ้นไป แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได้ 
 
6. ผลการวิจัย  
 6.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 58.00 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 32 อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาอาศัยอยู่
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 19.00 ส่วนใหญ่ชอบ
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
46.00 รองลงมาคือชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย คิด
เป็นร้อยละ 20.00 
 6.2 ความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวรับรู้เมื่อใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ  แสดงในตารางที่ 1 โดย
รถโดยสารสองแถวมีระดับความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวรับรู้
เฉลี่ยสูงที่สุด กล่าวคือมีค่าเท่ากับ 3.70 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 และรถแท็กซี่วิ่งในเมือง
มีระดับความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวรับรู้ เฉลี่ยต่ าที่สุ ด 
กล่าวคือมีค่าเท่ากับ 2.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.79 
 6.3 ผู้วิจัยได้น าเอาพาหนะที่ทุกประเภทมาจัดเป็น
เส้นทางในการ เดินทางจากอ า เภอเมือง จั งหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย ไปยังสถานีหลักแปด เมือง
ปากเซ แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้ทั้งสิ้น 60 เส้นทางที่เป็นไปได้ ดังแสดง
ในรูปที่ 2 
 6.4 เมื่อพิจารณาในทุกเส้นทาง ผู้วิจัยพบว่าเส้นทางที่
นักท่องเที่ยวรับรู้ว่ามีความเสี่ยงที่ต่ าที่สุดคือ เส้นทางที่ 
13 รถแท๊กซี่-รถตู้ช่องเม็ก-รถตู้วังเต่า เส้นทางที่ 14 รถ
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แท๊กซี่-รถตู้อุบลพิบูล-รถตู้ช่องเม็ก-รถตู้วังเต่า เส้นทางที่ 
43 รถแท๊กซี่-รถตู้ช่องเม็ก-รถตู้วังเต่า และเส้นทางที่ 44 
รถแท๊กซี่-รถตู้อุบลพิบูล-รถตู้ช่องเม็ก-รถตู้วังเต่า ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 ส่วนเส้นทางที่นักท่องเที่ยวรับรู้ว่ามี

ความเสี่ยงสูงท่ีสุดคือ เส้นทางที่ 1 รถสาย-รถทัวร์ระหว่าง
ประเทศและเส้นทางที่ 7 รถสาย-รถบัสอุบลพิบูล-รถสอง
แถว (ช่องเม็ก) -รถตู้วังเต่า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.15 

 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวรับรู้ในการโดยสารพาหนะประเภทต่าง ๆ  
ประเ ทยานพา นะ ระดับความเสี่ยง 

ที่นักท่องเที่ยวรับรู้ 
ความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยว

รับรู้ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย) 

ความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยว
รับรู้ในระดับต่ าสุด 

(ค่าเฉลี่ย) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รถโดยสารสองแถว 3.29 0.85 ความรวดเร็วในการ
เดินทาง (3.70) 

ค่าบริการ (2.30) 

มอเตอรไ์ซค์รบัจ้าง 2.95 0.74 ความปลอดภัยในการใช้
บริการ (4.70) 

ความรวดเร็วในการเดินทาง 
(2.00) 

รถตุ๊กตุ๊ก 3.07 0.74 ความปลอดภัยในการใช้
บริการ (3.90) 

ความรวดเร็วในการเดินทาง 
(2.60) 

รถแท็กซี่วิ่งในเมือง 2.53 0.79 ค่าบริการ (3.22) ความสบายในการโดยสาร 
(1.80) 

รถแท็กซี่ (วิ่งทางไกล-
ระหว่างอ าเภอ 

2.57 0.83 ค่าบริการ / ความ
ปลอดภัยในการใช้บริการ 

(3.30) 

ความสะดวกต่อการใช้
บริการ  (1.17) 

รถบัสอุบลราชธาน-ี
พิบูลมังสาหาร 

3.24 0.81 ความเพียงพอของรถที่
ให้บริการ / ความรวดเร็ว
ในการเดินทาง / ความ

ปลอดภัยในการใช้บริการ 
(3.50) 

ค่าบริการ (2.60) 

รถตู้ อุบลราชธาน-ี 
ช่องเม็ก 

2.73 0.78 ความปลอดภัยในการใช้
บริการ (3.50) 

ความสบายในการโดยสาร 
(2.50) 

รถโดยสารสองแถว
พิบูลมังสาหาร-ช่อง
เม็ก 

3.20 0.79 ความปลอดภัยในการใช้
บริการ (3.70) 

ค่าบริการ (2.30) 

รถทัวร์ระหวา่ง
ประเทศ 
(อุบลราชธาน-ีปากเซ) 

3.00 0.94 ความเพียงพอของรถที่
ให้บริการ (3.50) 

ความสบายในการโดยสาร 
(2.60) 

รถตู้ด่านวังเต่า (ช่อง
เม็ก-ปากเซ) 

2.88 0.77 ความปลอดภัยในการใช้
บริการ ( 3.31) 

ค่าบริการ (2.70) 
 

 
 
 
 



14                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กันยายน 2560         
 

 
 

รูปที่ 2 รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างอุบลราชธานีกับแขวงจ าปาสัก 
 
7. อ ิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
7.1 อ ิปรายผล 
 ความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวรับรู้ในแต่ละเส้นทางนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของพาหนะที่นักท่องเที่ยวรับรู้ซึ่ง
จ าแนกออกเป็น 7 ด้านโดยอ้างอิงจากการศึกษาของ 
Vuchic, V.R. โดยจากการศึกษาพบว่าส าหรับการ
เดินทางในเมืองนั้นรถแท็กซี่จะมีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ า
ที่สุ ด ในขณะที่ รถโดยสารสองแถวมีความเสี่ยงที่
นักท่องเที่ยวรับรู้สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการโดยสารรถ
แท็กซี่ใช้เวลาการเดินทางน้อย มีจ านวนรถให้เลือกใช้
บริการมาก นั่งสบาย แต่รถโดยสารสองแถวมีความ
หนาแน่นและต้องรอนานกว่ารถแต่ละคันจะมาถึง อีกทั้ง
ยังไม่สามารถส่งยังสถานท่ีที่ต้องการได้เนื่องจากต้องจอด
ตามป้ายรถโดยสารเท่านั้น 
 ส าหรับการเดินทางจากสถานีขนส่งอุบลราชธานีไป
ด่านช่องเม็กจะพบว่ารถตู้ (อุบลราชธานี-ช่องเม็ก) มี
ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ าที่สุด เนื่องจากมีรอบเวลาการออก
เดินทางก าหนดชัดเจน เป็นรถตู้ปรับอากาศนั่งสบาย 
ในขณะที่การเดินทางจากด่านช่องเม็กไปยังสถานีหลัก
แปดปากเซ รถตู้ด่านวังเต่า (ช่องเม็ก-ปากเซ) มีค่าเฉลี่ย
ความเสี่ยงต่ าที่สุด เนื่องจากมีความพอเพียงของที่นั่ง
มากกว่า และมีจุดขึ้น-ลงที่ชัดเจน และ รถทัวร์ระหว่าง
ประเทศมีค่าความเสี่ยงสูงที่สุด จึงท าให้เส้นทางที่ 13 14 
43 และ 44 มีความเสี่ยงในการเดินทางต่ าที่สุด ในขณะที่
เส้นทางที่ 1 และ 7 มีความเสี่ยงในการเดินทางสูงที่สุด 

 
7.2 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการรถ
โดยสารสาธารณะควรปรับปรุงประเด็นที่ผู้รับบริการมี
การรับรู้ความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งแตกต่างกันไปตาม
ประเภทยานพาหนะ เช่น รถโดยสารสองแถวควร
ปรับปรุงเรื่องความล่าช้าและการใช้เวลาเดินทางนาน 
ในขณะที่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก รถตู้ ควร
ปรับปรุงความเสี่ยงที่ผู้โดยสารจะได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ รถบัสและรถทัวร์ระหว่างประเทศ ควรปรับปรุง
เรื่องที่น่ังไม่พอ รอบไม่พอ เต็มเร็ว เป็นต้น 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจ าปี 
2559 โดยเป็นโครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัยของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว
ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ และขอบคุณนางสาวนฤมล จังอินทร์ นางสาว
ขวัญชีวา บุดดา และนายวรจักร์ ส าเภา ที่ช่วยด าเนินการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม 
 
 

อุบลราชธานี
- สถานีขนส่ง

- สถานรีถไ 

- ท่าอากาศยาน

อุบลราชธานี
- สถานีขนส่ง

พิบูลมังสา าร
- สถานีขนส่ง

ด่านช่องเม ก
 วังเต่า 

สถานี ลักแปด
 ปากเซ 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเพื่อศึกษาผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาผู้น านันทนาการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 132 คน โดยใช้วิธีกา รสุ่มอย่างง่าย (Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ และแบบประเมินทักษะทางสังคม  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for dependent samples 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 60.5 และหลังการทดลอง คิดเป็น
ร้อยละ 84.5 ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 24 

2. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมด้าน
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 59.8 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 87.8 ดังนั้นหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 28 

3.  ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมด้าน 
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้าน
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 59.8 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 82.5 ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 22.7 

4. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นแตกต่ างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมด้าน 
การท างานร่วมกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้าน 
การท างานร่วมกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 61.5 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 83.5 ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
มีทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 22 
ค าส าคัญ: โปรแกรม, กิจกรรมนันทนาการ, ทักษะทางสังคม 
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Abstract 
The purposes of this research are to develop the Recreational Activity Program for Students 

in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University and to investigate the results of the recreational 
activity program on student’s social skills in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The 
participants were 132 undergraduate students who enrolled in Recreation Leader course of the 
semester 1, 2016 by using random sampling method. The Recreational Activity Program for Students 
and Students’ Social Skill Evaluation were used as the method in this research. The data were 
analyzed by using means, standard deviation and t-test for dependent samples. 

The research findings were as follows: 
 1. Pre and Post experiment, the samples differently have overall social skills without  
the significant level at .05. The Post experiment data of social skills were 24 percent higher than the 
pre experiment. The percentage of pre experiment data was 60.5 and the percentage of the post 
experiment was 84.5. 
  2. Pre and Post experiment, the samples differently have social skills in interpersonal skill 
aspect without the significant level at .05. The Post experiment data of social skills were 28 percent 
higher than the pre experiment. The percentage of pre experiment data in interpersonal skill aspect 
was 59.8 and the percentage of the post experiment in interpersonal skill aspect was 87.8. 
 3. Pre and Post experiment, the samples differently have social skills in communication skill 
aspect without the significant level at .05. The Post experiment data of communication skills were 
22.7 percent higher than the pre experiment. The percentage of pre experiment data in 
communication skill aspect was 59.8 and the percentage of the post experiment in communication 
skill aspect was 82.5. 
 4. Pre and Post experiment, the samples differently have social skills in team working skill 
aspect without the significant level at .05. The Post experiment data of team working skills were 22 
percent higher than the pre experiment. The percentage of pre experiment data in team working skill 
aspect was 61.5 and the percentage of the post experiment in team working skill aspect was 83.5. 
Keywords: Program, Recreation, Social Skill 
 
1. บทน า 
 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยมโลก 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่ขาดดุลยภาพและ      
ธรรมาภิบาล ในราว 1 ทศวรรษท่ีผ่านมาได้ท าให้ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทางสังคมครั้งส าคัญ การบริหาร
จัดการประเทศที่เน้นการพัฒนาทางวัตถุ และเน้นระบบ
ทุนนิยมอย่างสุดโต่ง ท าให้ด้านเศรษฐกิจเกิดความเหลื่อม
ล้ าและการแก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบกัน ในด้าน
สังคม เกิดภาวะสถาบันทางสังคมอ่อนแอ ขาดความเอื้อ
อาทรใส่ใจซึ่งกันและกัน ครอบครัวอ่อนแอ เด็ก ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อย โอกาส ผู้พิการและคนยากจนถูกทอดทิ้ง เกิดความ
ขัดแย้ งและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในด้ าน

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกท าลายและเกิด
มลภาวะต่าง ๆ ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาสุขภาวะของสังคมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็ได้กระตุ้นให้เกิดการเห็น
ความส าคัญและกระแสการตื่นตัวและใส่ใจสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาสุขภาพไทย ความเข้มแข็ง
ของงานสร้างเสริมสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ การ
ขยายตัวของภาคประชาสังคมสุขภาพ รวมทั้งการสร้าง
จินตนาการ จิตส านึกและวัฒนธรรมสุขภาพใหม่ และการ
สร้างธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ ดังนั้นการพัฒนา
สุขภาพหรือสุขภาวะในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
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ฉบับท่ี 10 จึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ 
โดยค านึงถึง 
     การพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม และมีความ
สมดุลพอดี ที่มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ
สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี เพื่อมุ่งสร้างระบบสุขภาพ
พอเพียง เพื่อสร้างให้สุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมี
ความสุขอย่างพอเพียงที่เช่ือมโยงกับการสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  10 ดังนั้นจึงจ า เป็นต้องสร้างสังคม
ส่วนรวมที่ดี โดยการระดมพลังทั้งสังคมในทุกระดับ เพื่อ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมและระบบสุขภาพให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ดังกล่าว ด้วยการมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการและร่วมรับผิดชอบของภาคีเครือข่าย
การพัฒนาทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กร
เอกชนสาธารณประโยชน์ องค์กรชุมชน ภาคประชา
สังคมและประชาชน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับโลกที่มีเอกภาพเข้มแข็งและจริงจังอันเป็น
รากฐานของสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน   
    การที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี 
พร้อมด้วยคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึก
สาธารณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนของตนให้เข้มแข็ง
ได้นั้น ต้องมีกระบวนการหรือเครื่องมือในการช่วยพัฒนา 
ซึ่งกิจกรรมนันทนาการเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
สนับสนุนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและง่ายที่สุด 
มีพัฒนาหลายๆ ด้านพร้อมๆ กัน ดังที่คงศักดิ์ เจริญรักษ์
[1 ]  ได้กล่ าวถึ งคุณค่ าของนันทนาการที่ ให้ผลต่ อ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไว้ว่ า 
นันทนาการกับผลทางด้านจิตวิทยา เป็นที่ยอมรับกันว่า
กิจกรรมนันทนาการเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการที่จะ
ป้องกันบุคคลที่ป่วยทางด้านจิตใจ และยังใช้ในการฟื้นฟู
จิ ต ใจ ให้ กลับคืนมาสภาพเดิ ม ได้ เ ร็ ว  นอกจากนี้
นันทนาการยังช่วยลดความคับข้องใจหรือความวิตกกังวล 
นันทนาการกับผลทางด้านร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ
ประเภทเกมและกีฬาจะช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
ให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี ท าให้ร่างกายได้รับการพัฒนา
ทุกส่วน ส่งเสริมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพของ
ระบบในร่างกาย โดยเฉพาะระบบการไหลเวียน ระบบ
หายใจ ระบบกล้ามเนื้อ และระบบขับถ่ายของเสีย เมื่อ

ร่างกายแข็งแรงก็จะมีผลให้สามารถประกอบภารกิจ
ประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น และนันทนาการกับผลทางสังคม 
กิจกรรมนันทนาการเปิดโอกาสให้บุคคลที่เข้าร่วมมีการ
ท างานและรับผิดชอบร่วมกัน จึงเป็นการส่งเสริมให้การ
อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่น      
    สุวิมล ตั้งสัจพจน์ [2] ได้กล่าวไว้ว่า นันทนาการเป็น
กิจกรรม และเป็นวิธีการที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของมนุษย์  นันทนาการ เป็นกระบวนการพัฒนา
ประสบการณ์ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือ
สั งคม  สามารถท า ให้บุ คคลและ ชุมชนเกิดความ
เพลิดเพลินและให้โอกาสในการใช้เวลาว่าง  ส าหรับทุก
กลุ่มอายุ ทุกพื้นฐานและทุกชนช้ันทางสังคม การจัด
กิจกรรมนันทนาการมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ภาวะสุขภาพจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคม เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมมี
สุขภาพดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เพราะนันทนาการเป็นกระบวนการใช้กิจกรรมที่มีการ
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ เมื่อกล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวก็จะ
ท าให้ร่างกายแข็งแรงช่วยชะลอความเสื่อมและจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการด้วยความสมัครใจ กิจกรรมที่
จัดมีความสนุกสนานเพลิดเพลินท าให้ลืมความกังวลใจ มี
ความสุขได้ผ่อนคลายความเครียด ช่วยสร้างอารมณ์สุข
และส่งผลให้สุขภาพจิตดีดังที่กมล สุวรรณศรี [3] ได้
กล่าวไว้ นอกจากนี้  การที่ได้พบปะสังสรรค์ร่วมท า
กิจกรรมกับเพื่อนจะส่งเสริมให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้ดีด้วยเช่นกัน ดังที่ 
พีระพงศ์ บุญศิริ [4] ได้กล่าวไว้   
 ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 18-22 ปี และเป็น
วัยที่ก าลังเรียนรู้ ทั้งในเรื่องของความรู้และทักษะการใช้
ชีวิตในสังคม โดยผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อน
ในสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย แต่กลับพบว่า
นักศึกษายังมีทักษะทางสังคมน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะทางด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และการท างานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้
อาจเป็น เพราะมหาวิทยาลัยยั ง ไม่ ได้ จัดกิจกรรม
นันทนาการให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างทักษะทางสังคมให้เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาได้  
     ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างโปรแกรมกิจกรรม
นันทนาการที่มี ต่ อทักษะทางสั งคมของนักศึ กษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ งจะเป็น
แนวทางให้แก่มหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้กับนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวางแผน และการส่งเสริมสนับสนุน การจัด
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการให้กับเยาวชนในชุมชน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาผู้น านันทนาการ  
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 132 คน  
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) เ ป็ น
เพศชาย 39 คน และเพศหญิง 93 คน จากประชากร
ทั้งหมด 200 คน 
 2.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
  2.2.1 ตัวแปรต้น  คือ  การจัดโปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการ 
  2.2.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะทางสังคม 

2.3 สมมติฐาน 
2.3.1  ทักษะทางสังคมในภาพรวมของนักศึกษา

หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

2.3.2  ทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อื่นของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัด
กิจกรรมนันทนาการสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

2.3.3  ทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดกิจกรรม
นันทนาการสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
         2.3.4 ทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นของนักศึกษาหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดกิจกรรม
นันทนาการสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
 
3. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) ที่ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียว สอบก่อนสอบหลัง 
(One group pretest – posttest design)  
 ขั้นตอนด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่าง เพื่อช้ีแจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย รูปแบบกิจกรรม  
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย และบทบาทของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม พร้อมทั้งแนะน าทีมวิจัย 

2. กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินทักษะทางสังคมก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ โดยแบบประเมิน
ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และหาความเชื่อมั่น
เรียบร้อยแล้ว 

3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมโปรแกรมนันทนาการ
ให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 ช่ัวโมง  
โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดกิจกรรมสลับสับเปลี่ยนกันไป
ตามความเหมาะสม  

4. กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินทักษะทางสังคมหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ 

5. ตรวจแบบประเมิน แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

6. น าข้อมูลที ่ได้มาท าการวิเคราะห์และสรุปผล 
การวิจัย พร้อมท้ังจัดท ารายงานการวิจัย 

 
4. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1   ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมใน
ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง 
 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

t P 
x S.D. x S.D. 

2.42 0.16 3.38 0.12 1.69 4.05 
 

จากตารางที่  1 พบว่า ก่อนและหลังการทดลอง 
กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยหลัง 
การทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง นั่น
คือ คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 3.38 และ
คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 2.42 อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง
และก่อนการทดลองจะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทักษะทางสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลง โดยก่อนการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 60.5 และหลัง
การทดลอง คิดเป็นร้อยละ 84.5 จะเห็นได้ว่าหลัง 
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การทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อน 
การทดลอง คิดเป็นร้อยละ 24  
 
ตารางที่  2   ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคม 
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง 
 

ด้าน 
 

การ
เปรียบเทยีบ 

การสร้าง
สัมพันธภาพ

กับผู้อื่น 

การ
ติดต่อ 
สื่อสาร
กับผู้อื่น 

การ
ท างาน
ร่วมกับ
ผู้อื่น 

ก่อน
ทดลอง 

x 2.39 2.39 2.46 
S.D. 0.08 0.16 0.28 

หลัง
ทดลอง 

x 3.51 3.30 3.34 
S.D. 0.06 0.10 0.18 

t 1.83 1.83 1.83 
P 1.32 6.36 8.93 

จากตารางที่ 2 พบว่า 1) ก่อนและหลังการทดลอง  
กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อน 
การทดลอง นั่นคือ คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 
3.51 และคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 2.39 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทักษะทางสังคมด้านการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองและ
ก่อนการทดลองจะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทักษะทางสังคมด้านการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
ไป โดยก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 59.8 
และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 87.8 จะเห็นได้ว่า 
หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้าน 
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
คิดเป็นร้อยละ 28  

2) ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมี
ทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง นั่นคือ คะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 3.30 และคะแนนเฉลี่ยก่อน
การทดลองเท่ากับ 2.39 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทักษะทาง
สังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างหลัง

การทดลองและก่อนการทดลองจะแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทักษะทาง
สังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป โดยก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น คิดเป็น 
ร้อยละ 59.8 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 82.5 จะ
เห็นได้ว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง  
คิดเป็นร้อยละ 22.7  
     3) ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ
ทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่าง 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมี
ทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง นั่นคือ คะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 3.34 และคะแนนเฉลี่ยก่อน
การทดลองเท่ากับ 2.46 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทักษะทาง
สังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างหลัง
การทดลองและก่อนการทดลองจะแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทักษะทาง
สังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป โดยก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น คิดเป็น 
ร้อยละ 61.5 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 83.5 จะ
เห็นได้ว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง  
คิดเป็นร้อยละ 22 
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของการจัดโปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี ้
 ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่า
ก่อนการทดลอง คือ คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 
3.38 และคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 2.42 ซึ่ง
ทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ 
ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม คิดเป็นร้อย
ละ 60.5 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 84.5 ดังนั้น
หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกว่า
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ก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 24 และเมื่อน ามาพิจารณา
เป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และด้านการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น พบว่า ก่อนและหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
ในทุกด้านมีทักษะทางสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้ 1. ด้าน
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นหลังการทดลองมีทักษะทาง
สังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมด้าน 
การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ อื่ นของกลุ่ มตั วอย่ างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น คิดเป็น
ร้อยละ 59.8 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 87.8 
ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้าน
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
คิดเป็นร้อยละ 28  2. ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น หลัง
การทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่ง
ทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปลี่ยน แปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 
คิดเป็นร้อยละ 59.8 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 
82.5 ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการติดต่อ สื่อสารกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
คิดเป็นร้อยละ 22.7 และ 3. ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น
หลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง 
ซึ่งทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ก่อนการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่ น  
คิดเป็นร้อยละ 61.5 และหลังการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 
83.5 ดังนั้นหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิด
เป็นร้อยละ 22 ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. วัย ทักษะทางสังคมของบุคคลนั้นสามารถพัฒนาขึ้น
ตามวัยของบุคคล เมื่อบุคคลมีการเจริญเติบโตขึ้น ย่อมมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายที่พร้อมจะน าไปสู่การพัฒนา
ทางสังคมของบุคคล ซึ่งการติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์
ของบุคลิกภาพ เจตคติ ความคิดของบุคคล ล้วนเป็นผลมา
จากการพัฒนาทางสังคมที่จะท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิต
ร่วมกัน และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังที่
นพรัตน์ นาชาสิงห์ [5]ได้กล่าวไว ้และจากผลการศึกษาวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีอายุอยู่ในช่วง 18-22 
ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสังคม พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ประกอบกับ
กลุ่ มตัวอย่างได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในรั้ ว
มหาวิทยาลัย ได้ผ่านการท ากิจกรรม และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนถูกหล่อหลอมจากกระบวนการต่างๆ 
ของคณาจารย์ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน การท า
กิจกรรมของสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย เด็กในวัยนี้จึง
เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสังคมเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
ดังนั้นเมื่อได้รับการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ 
ทักษะทางสังคมก่อนและหลังการทดลองจึงมีไม่แตกต่างกัน
มากนัก โดยหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคม
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองเพียงเล็กน้อย ดังนั้นโปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการจึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมทักษะ
ทางสั งคมของกลุ่มตั วอย่ างให้มีพัฒนาการที่ สู งขึ้ น 
สอดคล้องกับที่วรรณสวัสดิ์ อุทัยพันธุ์ [6] ได้ศึกษาผลของ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ โดยกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมสูงขึ้น ภายหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ ในด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะ 
การสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะใน 
การแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน และการรับรู้ที่ ดี         
ต่อตนเอง 
 2. เพศ เพศเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ดังที่เรวดี ศิริ
นคร [7]  กล่าวไว้ว่า เพศเป็นตัวก าหนดบทบาททางสังคม
ระหว่างบุคคล เพศชายและเพศหญิงมีการเรียนรู้ และมี
แนวคิดในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น เพศหญิงจะมี
ความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ และความรู้สึก มีอารมณ์
อ่อนไหวง่าย เข้าใจความรู้สึกหรือจิตใจของเพื่อนหรือผู้ที่
อยู่ใกล้ชิด ชอบการอยู่ร่วมกัน และมักปิดบังความรู้สึกของ
ตนเอง ส่วนเพศชายจะมีลักษณะของความเข้มแข็ง หนัก
แน่น สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่อ่อนไหว ก้าวร้าว ชอบใช้
ก าลังมากกว่า และมักให้ความส าคัญกับการแสดงออกทาง
อารมณ์และพฤติกรรมแบบตรงไปตรงมามากกว่า แต่จะมี
การควบคุมทางอารมณ์และทางสังคมได้น้อยกว่า เป็นต้น 
ดั งนั้ น เพศชายกับเพศหญิ งจึ งมี ความสามารถใน 
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นหรือทักษะทางสังคมแตกต่าง
กัน จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ซึ่งเป็นเพศท่ีมีทักษะทางสังคมมากกว่าเพศชายเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังการทดลองจึงไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ หลัง
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การทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อน 
การทดลองเล็กน้อย สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ
นพรัตน์ นาชาสิงห์ [5]  ที่กล่าวไว้ว่า นักเรียนชายมีทักษะ
ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักเรียนหญิงมีทักษะ
ทางสังคมอยู่ในระดับสูง  
3. ประสบการณ์ทางสังคม สังคมของบุคคลจะเริ่มจาก
สังคมเล็กๆ ภายในบ้านตั้งแต่แรกเกิด จากการอบรมเลี้ยงดู
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่ใกล้ชิด และเมื่อเติบโตขึ้น
สังคมของบุคคลก็จะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ สู่สังคมรอบ
บ้าน มีการพบปะพูดคุย การเล่น การคบหาสมาคมกับ
เพื่ อนในละแวกบ้าน จากนั้ นจึ งเริ่ ม เข้ าสู่ สั งคมใน
สถานศึกษา ได้รับการศึกษา มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมาก
ขึ้น มีการท างานร่วมกัน มีการแก้ไขข้อขัดแย้ง ปัญหา และ
อุปสรรค จนกระทั่งถึงสังคมของการท างาน ท าให้บุคคลมี
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ เมื่อบุคคลมีการเรียนรู้
มากขึ้นก็จะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ทางสังคมของ
บุคคลมากขึ้นไปด้วย ประสบการณ์ทางสังคมจึงเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานที่จะหล่อหลอมบุคคลจากการเรียนรู้ และ
พัฒนากลายเป็นพฤติกรรมของบุคคล การส่งเสริมให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่ส าคัญมากต่อการพัฒนา
ไปสู่วัยผู้ใหญ่ เนื่องจากประสบการณ์ทางสังคมจะช่วยให้
เด็กมีความสามารถเข้าใจตนเอง สังคม และสภาพแวดล้อม
ของตนอย่างถูกต้อง และจะช่วยให้เด็กเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง ในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่งในสังคมที่ตน
อาศัยอยู่ ตลอดจนค้นพบวิถีชีวิต รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคม สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นใน
สังคมได้ ซึ่งนั่นคือท าให้บุคคลมีทักษะทางสังคมนั่นเอง 
ดังที่นพรัตน์ นาชาสิงห์ [5]  ได้กล่าวไว้ จากการศึกษาวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทางสังคมที่ถูกหล่อ
หลอมและพัฒนามาเป็นล าดับ ประกอบกับธรรมชาติของ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาผู้น านันทนาการจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานในการท ากิจกรรม หรือชอบกิจกรรม 
รวมทั้งมีความสนใจในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอยู่แล้ว 
ดังนั้นทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง 
การทดลองจึงแตกต่างกันไม่มากนัก โดยหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลองเพียง
เล็กน้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของนพรัตน์ นาชา
สิงห์ [5]  ที่กล่าวไว้ว่า นักเรียนที่มีประสบการณ์ทางสังคม
อยู่ในระดับปานกลาง มีทักษะทางสังคมอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนนักเรียนที่มีประสบการณ์ทางสังคมอยู่ ใน
ระดับสูง มีทักษะทางสังคมอยู่ในระดับสูง   

6. บทสรุป  
 ผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทาง
สังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะทางสังคมสูงกว่า
ก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป คือ หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่าง 
มีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็น 
ร้อยละ 24 

2. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมี
ทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคม
ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป คือ หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นสูงขึ้น
กว่าก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 28 

3. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะ
ทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคม 
ด้ านการติ ดต่ อสื่ อสารกั บผู้ อื่ นของกลุ่ มตั วอย่ างมี 
การเปลี่ยนแปลงไป คือ หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่า
ก่อนการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 22.7 

4. ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทาง
สังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองมีทักษะ
ทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งทักษะทางสังคมด้าน
การท างานร่วมกับผู้อื่นของกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
ไป คือ หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมด้าน
การท างานร่วมกับผู้อื่นสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง คิดเป็น
ร้อยละ 22 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวันท์ โอนสูงเนิน, ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอ านวย และ ดร.ชมพูนุท  
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สุขหวาน ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ ท่ีนี้  
 ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณใน 
การศึกษาวิจัย และขอขอบคุณนักศึกษาที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยดีเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
128 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .98 และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และ 3) สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้าน
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้านความสามารถทางวิชาการ  
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ, ประสิทธิผลของสถานศึกษา        
 

Abstract 
 The purposes of this research are: 1) to the academic administration of school administrators;     
2) the effectiveness of schools; and 3) the relationship between the academic administration of 
school administrators and  the effectiveness of schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1. The sample is selected from 128 school administrators by simple 
random sampling by lottery method. The research instrument used is a five-rating scale 
questionnaire, academic administration questionnaire with the reliability at .98 and the effectiveness 
of schools questionnaire with the reliability at .95. The statistical tools used for data analysis are 
mean, standard deviation, and Pearson correlation coefficient.  The results indicates that:  1) as a 
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whole, the academic administration of school administrators is implemented at a high level; 2) as a 
whole, the effectiveness of schools is at high level; and 3) as a whole, the academic administration 
of school administrators has positive relation to the effectiveness of schools at a high and 
significantly level of .01. The highest relation is the ability of school development, followed by the 
internal problem solving. The lowest relation is the academic ability.     
Keywords : Academic administration, Effectiveness of schools   
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย          
 การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การบริหารงานวิชาการนับว่าเป็นหัวใจส าคัญทาง
การศึกษา ที่ทุกสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติผลสัมฤทธ์ิที่เกดิ
กับตัวผู้เรียนจึงเกิดจากการบริหารจัดการที่ดีการวางแผน 
การก าหนดกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายหลักในการด าเนินงาน
ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพ ประสบความส าเร็จ และ
ออกไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม การจัดการ
ศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล [1] ดังนั้นการ
บริหารสถานศึกษานั้นผู้บริหารควรมีหลักการและ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามี
ความเหมาะสม ซึ่งการบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น กระบวนการท างานร่วมกับ
ผู้ อื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ดผลสัมฤทธิ์ ต าม เป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการบริหาร
ของ กูลิค และเออร์วิค (Gulick & Urwick) (อ้างถึงใน 
จันทรานี  สงวนนาม) [2] ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงานไว้ 7 ด้าน ที่เรียกย่อ ๆ “POSDCoRB” ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่ผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ 
โดยกระบวนการบริหาร “POSDCoRB” ประกอบด้วย      
การวางแผน (P-planning) การจัดองค์การ (O- 
organizing)  การจัดคนเข้าท างาน (S-staffing) การสั่ง
การ (D-directing) การประสานงาน/การร่วมมือ (Co-
coordinating) การรายงาน (R-reporting) และ 
งบประมาณ (B-budgeting) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กนกวรรณ  อินทร์น้อย [3] วิจัยเรื่อง กระบวนการการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 
กระบวนการการบริหาร ทั้ง 7 ด้านโดยรวมมีระดับ
ความสัมพันธ์สูงและมีความทิศทางความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นตัว
บ่งช้ี หรือน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษาและ
ตัวการที่เป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าการบริหาร
ประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใดนั้นจะต้องศึกษาหรือ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การเหล่านั้น 
[4] การศึกษาถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็น
การศึกษาข้อมูลความส าเร็จของสถานศึกษาอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิผลหรือไม่นั้นมีตัวบ่งช้ี
ที่ส าคัญคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและยังมี
ตวับ่งช้ีอื่น ๆ ประสิทธิผลของสถานศึกษาคือความส าเร็จ
ของสถานศึกษา ที่สามารถท าหน้าที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
เอาไว้ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การบริหารเพื่อให้โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยมอทท์ (Mott) [5] 
กล่ า วถึ ง  ประสิทธิ ผลของสถานศึ กษาในแ ง่ของ
ความสามารถ ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง ความสามารถในการพัฒนา ทัศนคติทางบวกของ
นักเรียน ความสามารถในการแก้ ไขปัญหาภายใน
สถานศึกษา ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สามารถ
ด าเนินกิจการจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
จัดการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ประยุกต์
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลของการศึกษา
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ครั้งน้ี ประกอบด้วย 1) ด้านความสามารถทางวิชาการ 
2) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และ 4) ความสามารถ
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานให้สถานศึกษาพัฒนานักเรียนระดับก่อน
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ประถมศึกษาอย่างเหมาะสมตามวัยและมคีุณภาพ พัฒนา
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ พัฒนา
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา
อ่านออก เขียนได้ ค านวณและการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น  
ร้อยละ 3 [6] ซึ่งเป็นหน้าที่การบริหารงานวิชาการที่
สถานศึกษาต้องตระหนักถึง โดยสถานศึกษาต้องใช้
กระบวนการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัด ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ยัง
อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาให้มีเกณฑ์เฉลี่ยสูงขึ้น จึงจะ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเขตพื้นที่การศึกษา จาก
ความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  เพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา หรือปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ และ
การพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
     2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 คน  
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 128 คน  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สภาพการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวแปร
ย่อย 7 ตัวแปร ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) 
ด้านการจัดองค์การสนับสนุนงานวิชาการ 3) ด้านการจัด
คนเข้าท างานวิชาการ 4) ด้านการอ านวยการ/สั่งการใน
งานวิชาการ 5) ด้านการประสานงานงานวิชาการ 6) 
ด้านการรายงานของงานวิชาการ และ 7) ด้าน
งบประมาณงานวิชาการ 
     3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร ดังนี้ 1) ด้าน
ความสามารถทางวิชาการ 2)  ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา และ 4) ด้านความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสภาพการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
กระบวนการบริหารของ กูลิค และเออร์วิค (Gulick & 
Urwick) (อ้างถึงในจันทรานี  สงวนนาม) [2] ที่ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานไว้ 7 ด้าน ที่เรียกว่า 
“POSDCoRB” ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนงาน
วิชาการ 2) ด้านการจัดองค์การสนับสนุนงานวิชาการ 3) 
ด้ านการจั ดคน เข้ าท า ง านวิ ช าการ  4 )  ด้ านการ
อ านวยการ/สั่ งก าร ในงานวิชาการ  5 )  ด้ านการ
ประสานงานงานวิชาการ 6) ด้านการรายงานของงาน
วิชาการ และ 7) ด้านงบประมาณงานวิชาการ และกรอบ
แนวคิดประสิทธิผลของสถานศึกษา จากแนวคิดของ 
มอทท์ (Mott) [5] และฮอย และมิสเกล (Hoy & 
Miskel) [7] ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความสามารถทางวิชาการ 2) ด้านคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์ 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา และ   4) ด้านความสามารถในการพัฒนา

สถานศึกษา แสดงดังรูปที่ 1   

  
             ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5.  สมมุติฐานการวิจัย 
 สภาพกา รบริ ห าร ง านวิ ช ากา รของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
   
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 188 คน [6]  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 128 คน ซึ่งผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนด
ตัวอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากรของ ยามาเน  
(Yamane) [8] โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) 
6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ขั้ น ต อ น นี้  เ ป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษา
สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 37 ข้อ ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
จ านวน 7 ข้อ  ด้านการจัดองค์การสนับสนุนงานวิชาการ 
จ านวน 6 ข้อ  ด้านการจัดคนเข้าท างานวิชาการ จ านวน 
5 ข้อ ด้านการอ านวยการ/สั่งการในงานวิชาการ จ านวน 
4 ข้อ ด้านการประสานงานงานวิชาการ จ านวน 5 ข้อ  
ด้านการรายงานของงานวิชาการ จ านวน 6 ข้อ และ ด้าน
งบประมาณงานวิชาการ จ านวน 4 ข้อ มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item objective congruence : 
IOC) อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 และ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.98 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได ้และแบบสอบถามประสิทธิผล
ของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ด้าน 
จ านวน 31 ข้อ ได้แก่ ด้านความสามารถทางวิชาการ 
จ านวน 6 ข้อ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวน 5 ข้อ  
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
จ านวน 5 ข้อ  และ ด้านความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษา จ านวน 5 ข้อ  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบถามจาก
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สภาพการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.  ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
2.  ด้านการจัดองค์การสนับสนุนงานวิชาการ 
3.  ด้านการจัดคนเข้าท างานวิชาการ 
4.  ด้านการอ านวยการ/สั่งการในงานวิชาการ 
5.  ด้านการประสานงานงานวิชาการ 
6.  ด้านการรายงานของงานวิชาการ 
7.  ด้านงบประมาณงานวิชาการ 

ประสิทธิผลของสถานศกึษา 
1.  ด้านความสามารถทางวิชาการ  
2.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
3.  ด้านความสามารถในการแก้ปญัหาภายใน 

สถานศึกษา   
4.  ด้านความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 
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พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยส่งแบบสอบถามด้วย
ตนเองพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และ
น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาท าการตรวจนับ โดยได้รับ
คืนตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ในกลุ่มตัวอย่าง 128 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 จากน้ันจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล   
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุ ธยา เขต 1 โดยใช้ค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   
 
7. สรุปผลการวิจัย 
     7.1 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ รองลงมา 
คือ ด้านการจัดองค์การสนับสนุนงานวิชาการ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประสานงานงานวิชาการ 
     7.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้าน
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความสามารถทางวิชาการ  
     7.3 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยสภาพการ
บริห ารงานวิ ชาการของผู้ บริ ห ารสถานศึกษา  มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
ซึ่งด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ  ด้ าน
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา และด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ  ด้านความสามารถทางวิชาการ  

8. อภิปรายผล 
     8.1 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประสานงานงานวิชาการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ  อินทร์น้อย [9] 
เรื่อง กระบวนการการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 พบว่า ระดับการปฏิบัติกระบวนการการบริหารของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
วางแผน  
 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งการบริหารงาน
วิชาการถือว่าเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่บอกถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อีก
ทั้งยังเป็นเครื่องบ่งช้ีความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษา 
ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้
จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการศึกษา
ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา 
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์สถานภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท และมีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษามากกว่า 10 ปี แสดงให้ เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีคุณวุฒิมีความรู้และมีประสบการณ์
สูงจึงท าให้การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้าน        
     8.2  ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ในภาพรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านความสามารถทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กนกวรรณ  อินทร์น้อย [9] เรื่อง กระบวนการการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 
ผู้บริหารและครูให้ความส าคัญกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ปทุมธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับ
ประสิทธิผลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ าอ้อย  
สุนทรพฤกษ์ [10] เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การนิเทศภายในโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรี
ต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า ประสิทธิผล
ของโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1และ 
เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความสามารถปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง   
 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่น า
แนวทางบริหารแบบบูรณาการมาด าเนินการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาของตน โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับ
สถานศึกษา ทั้งในแง่ของความสามารถในการผลิต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูง ความสามารถในการ
พัฒนาทัศนคติทางบวกนักเรียน ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา และความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 
     8.3 สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุมณฑิรา  นิยะมะ [11] เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการของผู้ บริ หารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า รศึ กษาชลบุ รี  มี ค วามสั มพันธ์ กั น ในระดั บสู ง  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร  คุณนาม [12] เรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
อ าเภอบ่อทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในอ าเภอบ่อทอง ส านักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 มี
ความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สงวนพงศ์  ชวนชม [13] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัดนครราชสีมา  พบ ว่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่ างการบริหารงานวิชาการกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารงานวิชาการถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผนการ
ปรับปรุ งพัฒนาการ เรี ยนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผลการสอนเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน หรืออาจกล่าวได้ว่าการ
บริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีบอก
ถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องบ่งช้ีความ
เจริญก้าวหน้าของสถานศึกษา ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิผล
ของสถานศึกษา 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 จากการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านการประสานงานงานวิชาการ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าโครงการแลกเปลีย่น
เรี ยนรู้ และประสบการณ์ของงานวิชาการภายใน
สถานศึกษา กับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายภายในเขต
พื้นที่การศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท า
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของงาน
วิชาการภายในสถานศึกษา กับสถานศึกษาอื่น หรือ
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เครือข่ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างเป็นเอกภาพ 
     9.1.2 จากการวิเคราะห์ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความสามารถทาง
วิชาการ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.00 - 4.00 ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนการบริหารงาน
วิชาการเพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมจากครู และบุคลการในสถานศึกษาอย่างจริงจัง
และชัดเจน   
     9.1.3  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
การบริหารงานวิชาการ กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ด้านที่มีความต่ าสุด คือ ด้านความสามารถทางวิชาการ 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มความสามารถทางวิชาการ 
โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรสถานศึกษาที่ท าให้
นักเรียนเข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง และนอกจากนี้
ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีทักษะใน
การถ่ายทอดความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการ
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง     
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา
ของการบริหารงานวิชาเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  
     9.2.2  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านความสามารถทางวิชาการ  
     9.2.3 การศึกษาการบริหารงานวิชาการโดยใช้ 
POSDCoRB ไม่ทันสมัยปัจจุบันไม่นิยมใช้ ควรมี
การศึกษาการใช้ทฤษฎีใหม่ เช่น POLC จะได้ประโยชน์
มากกว่า 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ,เปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์ปลดประจ าการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล, จัดท าข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการ ประชากร คือ ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าเอฟ และทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการ
แบบแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิต
ของทหารเกณฑ์หลงัปลดประจ าการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านคุณลักษณะทหารอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความพึงพอใจต่อกองทัพอยู่ในระดับมาก, ทหารเกณฑ์ปลดประจ าการ 
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน โดยมีข้อเสนอแนะว่ากองทัพควรสนับสนุนการประกอบอาชีพ
หลังปลดประจ าการและควรสร้างช่องทางติดต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกองทัพกับทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์, ปลดประจ าการ 
 

Abstract 
 The objectives of this research study were to study the quality of life of soldiers after being 
discharged from the military to compare the quality of life of the discharged soldiers based on personal 
factors and to suggest how to develop quality of life of the soldiers after they were discharged from the 
military. The population were 138 discharged soldiers residing in Samko district, Angthong province.  
Statistics for data analysis adopted in this study included percentage, means, standard deviation, F-TEST, 
LSD paired samples and test by the statistically significant level of .05. The results of the analysis of 
variance by research showed that the quality of life of the soldiers after they were discharged from the 
military was found in the highest level. When each aspect was analyzed, it was found that social, 
economics and characteristics of the soldiers were found in the highest level and the satisfaction level 
toward the army was found in a high level; discharged soldiers with different personal factors showed no 
difference. and it was suggested that the army should support employment after the soldiers were 
discharged from the military and build a connection to exchange the information between the army and 
the discharged soldiers. 
Keywords : Quality of life of military, discharged soldiers 
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1. บทน า 
 ทหารมีความส าคัญต่อประเทศโดยการที่ประเทศชาติ
มีความเข้มแข็ง มีความสามารถ มีความแข็งแรงด้วยการ
ฝึกฝนทั้งในด้านก าลังกาย ก าลังใจ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การป้องกันประเทศ สามารถที่จะรักษาประเทศ ต่อต้าน
การรุกรานของฝ่ายใดก็ตามไม่ให้มาย่ ายีประเทศ และใน
ด้านการพัฒนาหาความรู้ช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบ
ภัยพิบัติต่างๆ ยกฐานะประชาชนให้  อยู่ดีกินดี ก็เป็นการ
ป้องกันประเทศอีกด้านหนึ่ง คือท าให้ประชาชนทั้ง
ประเทศมีความเป็นปึกแผ่น ท าให้ประชาชนหวงแหน
ประเทศของตน และช่วยกันรักษาเอกราชอธิปไตย    
ของชาติ การที่ทางราชการเรียกพลเรือนเข้ามารั บ
ราชการทหารนั้น เพื่อมารับการฝึกหัด อบรมสั่งสอนให้มี
ความรู้  ความสามารถในการรบ อันเป็นหน้าที่ของ
ลูกผู้ชายเพื่อเอาไว้เป็นก าลัง หรืออ านาจส าหรับป้องกัน
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญให้
ด ารงความเป็นเอกราช การที่ต้องเรียกเข้ารับราชการ
ทหารในยามปกติ เพราะการรบ และการพัฒนาอาวุธที่
ทั นสมั ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึ งต้ อ งฝึ กหั ด ให้ มี ค ว าม รู้ 
ความสามารถจริง ๆ จึงจะท าการรบได้ผลดี นอกจากนี้ 
ยังไม่ทราบว่าสงครามจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงต้องเตรียมตัว
ให้พร้อม หากสงครามเกิดขึ้นเมื่อใด ทหารก็พร้อมท าการ
รบได้เสมอ 
 ดังพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 กล่าวว่า “แม้หวังตั้ง
สงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์ ศัตรูกล้ามาประจัญ จะ
อาจสู้ริปูสลาย” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 [1]  หากใช้พลเรือนป้องกันประเทศจะไม่ได้
ผลดีดังใช้ทหารป้องกันเพราะพลเรือนขาดความสามารถ
ในการใช้อาวุธเนื่องจากไม่มีการฝึกการรบเหมือนทหาร 
ค าตอบนี้ก็คงจะตอบว่าไม่มีใครท ามาหากิน รัฐบาลจะ
ยากจนเพราะไม่มีคนเสียภาษี ไม่เพียงพอที่จะให้ที่พัก
อาศัย รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ความเป็นเอกราช
ของชาติอยู่ได้ด้วย ก าลังทหาร อาวุธยุโธปกรณ์ ความ
ร่วมมือของประชาชน และเศรษฐกิจของชาติ ค าว่า 
ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว บ้านเป็นที่อาศัยของ
ครอบครัว เพื่อความปลอดภัยจึงใช้ทหารป้องกัน ฉะนั้น
ประเทศท่ีเคยสร้างรั้ว หรือก าแพง  
 รัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่ อวันที่  10 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2475 อาศัยความในมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ประกาศให้

ทราบทั่วกันว่า ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ต้องไป
แสดงตนเป็นทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอ าเภอ การเป็น
ทหารนอกจากปกป้องประเทศชาติแล้วยังได้รับเกียรติ  
ได้สวมเครื่องแบบอันมีเกียรติ ได้ถืออาวุธโดยเปิดเผย
ได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และมีความรู้ในการใช้อาวุธ 
และวิธีรบ ได้รับความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ อยู่ในวินัย
ทหารอย่างเคร่งครัด มีสติรอบคอบไม่เผลอตัว ประมาท
เลินเล่อ สงบ เสงี่ยม สุภาพอ่อนโยน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาว่า : ทหาร
เกณฑ์เมื่อปลดประจ าการแล้ว มีคุณภาพชีวิตอย่างไร 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ คุณลักษณะทหาร เพื่อน าผลมาเป็น
แนวทางปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตกับกองทัพ/ทหาร
เกณฑ์ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ต่อไป และด้วยผู้วิจัยมี
ภูมิล าเนาอยู่ที่อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ได้มีโอกาส
สังเกตพฤติกรรม ความเป็นอยู่ของทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการ และน ามาเปรียบเทียบกับผู้ไม่ได้เข้ามาเป็น
ทหารว่ามีความ แตกต่างกัน จึงต้องการวิจัยคุณภาพชีวิต
ของทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการที่มีภูมิล าเนาที่
อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งความผูกพันและ 
พึงพอใจกองทัพ เพื่อสรุปประเมินผลในลักษณะรวมของ
คุณภาพชีวิตขั้นมูลฐาน และสามารถช่วยเหลือสังคม ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ บรรลุสภาวะคุณภาพชีวิตที่ดี ใน
ปัจจุบันและอนาคตด้วย ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
ประเมินในลักษณะรวมของคุณภาพชีวิต และเน้น
ความส าคัญของความจ าเป็นพื้นฐาน เพื่อก่อให้เกิดการ
รับรู้ที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงในชุมชนและมีประสิทธิภาพ   
ทั้งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและประชาชน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการ  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ทหารเกณฑ์ปลดประจ าการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
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      ประกอบด้วยคุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณลักษณะทหาร 
3.2  ขอบเขตด้านตัวแปร 
       ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ 
อายุ สถานภาพ ศาสนา อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 
       ตัวแปรตาม คือ ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
คุณลักษณะทหาร 
3.3  ขอบเขตด้านประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ทหารเกณฑ์หลัง
ปลดประจ าการ เป็นทหารกองหนุนช้ันที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 ถึง พ.ศ.2558 จ านวน 138 คน 
3.4  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
     พื้นที่การศึกษาวิจัยได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่มีภูมิล าเนาใน
อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัยเพื่อ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้       
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน (ปัจจัยส่วนบุคคล) เหล่า
ทัพ จ านวนปีท่ีเข้าประจ าการ  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scale) ประกอบด้วยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านคุณลักษณะทหาร บุญชม ศรีสะอาด [2] 
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการ 
4.2 น าเครื่องมือที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบให้ความคิดเห็น จากนั้นน าเครื่องมือ
มาปรับปรุ งแก้ ไข น าค าตอบของแบบสอบถามมา
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย
ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 
4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลประกอบด้วย
ความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) โดยมีการแปลผลว่า ระดับคุณภาพชีวิต
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  บุญชม   
ศรีสะอาด [2] 
 

5. ผลการวิจัย  
    คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการที่มี
ภูมิล าเนาในอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวม
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีคุณภาพ
ชีวิตในระดับมากเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านสังคม ด้านคุณลักษณะทหาร ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านความพึงพอใจต่อกองทัพ ระดับมาก โดยแต่ละด้าน 
มีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านสังคมโดยภาพรวมในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการยอมรับกฎระเบียบของชุมชน
ได้ง่ายขึ้น ประชาชนชุมชนยอมรับทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการ ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการยินดีที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชนด้วยความเต็มใจ พร้อมจะเข้าร่วม
กิจกรรมด้านความสงบเรียบร้อยในชุมชน (ชรบ.,ต ารวจ
อาสา) และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ คนในชุมชนให้ความส าคัญ
ต่อทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการมากขึ้น 2) ด้าน
เศรษฐกิจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ หน่วยงาน
ต่างๆ เห็นว่าทหารหลังปลดประจ าการเป็นผู้มีระเบียบ
วินัย ควบคุมง่าย หน่วยงานต่างๆ ให้โอกาสทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการเข้าท างาน น าความรู้จากการฝึก
อาชีพก่อนปลดประจ าการมาใช้และค่าเฉลี่ยระดับมาก 
คือ เพื่อนๆ ทหารช่วยแนะน าแหล่งงานและการประกอบ
อาชีพ ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการได้สิทธิที่มีรายได้
จากการท างานมากขึ้น 3) ด้านคุณลักษณะทหารโดย
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อ
อยู่ในระดับ  มากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการมีความภาคภูมิใจที่ได้รับ
ใ ช้กองทัพ  กองทัพสอนให้ทหาร เกณฑ์หลั งปลด
ประจ าการเป็นผู้มีระเบียบวินัย กองทัพสอนทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการมั่นใจ
สามารถปกป้องครอบครัวจากอาชญากรรม ทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการมีความพร้อมเมื่อถูกระดมพล ความ
พึงพอใจต่อกองทัพโดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 
วิชาการฝึกฝนทางทหาร ครูฝึก ความพอเพียงของ
เงินเดือน/เบี้ยเลี้ยง การสันทนาการ สถานที่พักอาศัย อา
ภรภัณฑ์ และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สวัสดิการ 
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     การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน 
     ข้อเสนอแนะส าคัญในการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต
ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ คือ ควรมีการฝึกฝน
อาชีพ รวมทั้งควรให้เงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งกองทัพและควรจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
ติดต่อกับทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
     คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลงัปลดประจ าการ : ศึกษา
กรณีทหารเกณฑ์ที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง ผลการศึกษาได้พบว่า คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด และ
เมื่ อพิ จ ารณาคุณภาพชีวิ ตทหาร เกณฑ์หลั งปลด
ประจ าการ เป็นรายด้านพบว่า 
6.1 ด้านสังคม ตามความคิดเห็นของทหารเกณฑ์หลัง
ปลดประจ าการ พบว่า มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ ถูกฝึกฝน
ด้านระเบียบวินัยท าให้สามารถปรับตัวเข้ากับระเบียบ
กฎเกณฑ์ทางสังคมได้ง่าย มีจิตสาธารณะยินดีเข้าร่วมแรง
ร่วมใจในกิจกรรมของชุมชน ท าให้คนในสังคมยอมรับ
ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุภาพร คงน้อย [3] การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานบริษัท โปรมีโกเซอร์วิส จ ากัด ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานระดับมาก ด านคุณคาทางสังคม รองลงมามี
คุณภาพชีวิตในการท างานระดับปานกลาง ในดานความ
เสมอภาคและความเป นสวนตัว ด านการเกี่ยวข อง
สัมพันธกับสังคม ดานสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสิ่งเสริม
สุขภาพ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดาน 
ความเจริญงอกงามและมั่นคง ดานจังหวะชีวิตโดยสวน
รวม ตามล าดับ สวนดานสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยุติธรรมมีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู ในระดับนอย 
และสุพรรณนา ประทุมวัน [4] ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตใน
การท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตสายพาน
ยาง พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
โรงงานผลิตสายพานยางอยู่ระดับสูงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับดี 

พนักงานที่มีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับสูง มี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การดีกว่าพนักงาน
ที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับต่ า และ
พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานเมื่อศึกษาราย
ด้านพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานด้านโอกาสการ
พัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ด้านบูรณาการสังคม   
ด้านสิทธิของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
6.2 ด้านเศรษฐกิจ ตามความคิดเห็นของทหารเกณฑ์หลัง
ปลดประจ าการ พบว่า มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุบัน โยทุม [5]  ศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการต ารวจช้ัน
ประทวนสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดเลย ผลการศึกษาพบวา 
ป จจัยส วนบุคคล ที่ เกี่ยวกับเพศ อายุ  ป จจัยด าน 
ครอบครัวที่เกี่ยวกับอาชีพคูสมรส ปจจัยดานเศรษฐกิจที่
เกี่ยวกับรายไดคูสมรส และความพอเพียงของรายได
และปจจัยดานสังคม 
6.3 ด้านคุณลักษณะทหาร ตามความคิดเห็นของทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการ พบว่า มีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ เห็นว่าทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการได้รับการฝึกมาอย่างดี เป็นผู้มี
ระเบียบวินัย สามารถควบคุมได้ ง่ายทหารบางราย
สามารถน าวิชาชีพต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกก่อนปลด
ประจ าการมาใช้ หรือประยุกต์ในการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะการน าโครงการทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการเกษตร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณภัทร์ มาเพ็ง [6] ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน
ก ร ณี ศึ ก ษ า  ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ป้ อ ง กั น ป ร ะ เ ท ศ
กองบัญชาการกองทัพ พบว่าข้าราชการทหารในสังกัด
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในภาพรวมพบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างาน ของข้าราชการทหารในสังกัด
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกอง     
ทัพไทย โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ข้าราชการทหาร
ในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีคุณภาพชีวิต
การท างานอยู่ในระดับสูง คือ ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานและด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ส่วนความพึงพอใจต่อ
กองทัพตามความคิดเห็นของทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการ พบว่า มีคุณภาพชีวิตอยู่ ในระดับมาก
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัฐชัย มีช้ันช่วง [7] ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการท างาน และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษาข้าราชการ
นายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 พบว่า 
1) ข้าราชการนายทหารช้ันประทวนในสังกัดกรมทหาร
ปืนใหญ่ที่  3  มี ระดับคุณภาพในการท างาน และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง 
2) อิทธิพลของคุณภาพชีวิตสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการนายทหาร
ประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ร้อยละ 17.0
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อิทธิพลของ
คุณภาพชีวิตในการท างานสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการนายทหาร
ประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ร้อยละ28.5 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อิทธิพลของ
คุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในการท างานสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของข้าราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรม
ทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้ ร้อยละ 30.7 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 3)คุณภาพชีวิตในการท างานของ
ข้าราชการนายทหารประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่
ที่  3 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ สูงกว่าคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหาร
ประทวนในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 
     คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ: ศึกษา
กรณีทหารเกณฑ์ที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง ตามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจต่อกองทัพ
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยอายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ สังกัดเหล่าทัพพบว่า ทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการ มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องงานวิจัยของ ณภัทร์ มาเพ็ง [5] ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างาน กรณีศึกษาสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพการศึกษาพบว่ า
ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ในภาพรวมพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ของ
ข้าราชการทหารในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยรวมอยู่ในระดับดี 
       จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
พบว่า คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการโดย
ภาพรวมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะชีวิตทหาร

เกณฑ์ถือว่าเป็นผู้โชคดีกว่าผู้ไม่ได้รับการคัดเลือกมาเป็น
ทหารเกณฑ์เพราะ ได้ผ่านการฝึกมาอย่างดีซึ่งไม่มี
หลักสูตรที่ใดสอนเหมือนทหารเกณฑ์ ดังนั้น เมื่อเขาปลด
ประจ าการสังคมยอมรับว่าเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความ
รักชาติ การเป็นผู้น าในหมู่คณะ แนะน าให้พวกเขา
เหล่านั้นจัดตั้งชมรม สมาคม เพื่อท ากิจกรรมในท้องถิ่น
บ้านเกิดของตน และเพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป หลังปลดประจ าการกองทัพจึงควรสนับสนุนการ
ฝึกฝนอาชีพ พร้อมทั้งหาแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ 
นอกจากนี้แล้วทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการ ยังมี
ความภาคภูมิใจในกองทัพ และจงรักภักดีต่อกองทัพ อัน
เป็นส่วนส าคัญที่กองทัพควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น ข้อมูลข่าวสารด้านความ
มั่นคง เพื่อให้ทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการซึ่งมัก
กระจายอยู่ในทุกต าบลทุกหมู่บ้าน มีส่วนช่วยกองทัพ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสอดส่องระวังภัยที่มีผู้มา
หวังดีต่อชาติแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ที่มีทหารเกณฑ์ 
อาศัยอยู่ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
     ในการวิจัยครั้งนี้ได้น าผลการวิจัยมาให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
7.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
    กองทัพควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
และส่งเสริมการประกอบอาชีพของทหารเกณฑ์หลังปลด
ประจ าการและครอบครวัอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ประเภท
สงเคราะห์  เ งิน ช่วยเหลือครอบครั วเมื่อบุคคลใน
ครอบครัวเสียชีวิต เ งินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าหรือปลอด
ดอกเบีย้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
7.2.1 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การท างานของทหารเกณฑ์หลังปลดประจ าการเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนภาพของคุณภาพชีวิตการท างานในเชิงลึก 
อันจะท าให้ได้ความรู้ที่รอบด้าน มากยิ่งข้ึน 
    7.2.2 ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของทหาร เกณฑ์หลั งปลดประจ าการ 
ประกอบด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การ
สังเคราะห์ทุนสนับสนุน โดยก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชิวิตการท างานของทหารเกณฑ์
หลังปลดประจ าการให้สูงยิ่งข้ึน 
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   7.2.3 ควรท าการวิจัยจ าแนกตามเหล่าทัพความ
แตกต่างของทหารเกณฑ์ เปรียบเทียบตามเหล่าทัพ 
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ศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ ประธานที่ปรึกษาซึ่งได้
กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าข้อคิดเห็นในเนื้อหาสาระ 
ตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไขตลอดระยะเวลาของการท า
วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูง ไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทหาร
เกณฑ์หลังปลดประจ าการอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
ที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย และขอบพระคุณท่านที่มี
ส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการจัดท าวิจัยให้ส าเร็จ
ลุล่วง 
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ศึกษาให้กับผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ใน

โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย และนักเรียน จ านวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก             
กึ่งโครงสร้าง ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.95 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม ค่าซึ่งมีค่า  
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.88 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และประเมินความพึงพอใจ การวิคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า (1) รูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน                   
กองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ด้านนโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ด้านบทบาทของครูผู้สอนในสถานศึกษา ด้านกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดให้กับนักเรียน ด้านขั้นตอนการจัด
โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ด้านการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม และด้านผลการปฏิบัติ หรือ
ผลลัพธ์ของโครงการ (2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน          
กองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 หมวดการสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49 หมวดการสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 หมวดการ
สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิตอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และหมวดประเด็น
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  
ค าส าคัญ: กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study models and satisfaction of activities of Moderate 

Class More Knowledge in the Educational Foundation Schools of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province . 
The subjects of the study were 300 school directors, teachers, stakeholders, and students. The 
research instruments included in-depth interview research (Content Validity = 0.95) and the 
assessment for satisfaction of activities (Content Validity = 0.88). The data were statistically compiled 
according to simple data and qualitative data by ducuments and contents analysis. The results of 
the research are as follow;  (1) There were 6 models of Moderate Class More Knowledge in the 
Educational Foundation Schools of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province that were Moderate Class 
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More Knowledge’s policies, teachers’ roles, school activities, steps of Moderate Class More 
Knowledge’s projects, successful activities’ assessments, and practice or result of projects. (2) The 
satisfaction of students though Moderate Class More Knowledge’s activities in the Educational 
Foundation Schools of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province about type of students development 
activities was at moderate level (mean = 3.21), in ability creations and learning type was at moderate 
level (mean = 3.49), type of characteristic creation and value was at moderate level (mean = 
3.49), type of subsistences, work skills, and life skills was at high level  (mean =3.63), and related 
type was at high level (mean = 3.52). 
Keywords: Moderate Class More Knowledge’s activities, Satisfaction 
 
1. บทน า  
 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นโครงการ
ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งเน้นให้ผู้รียนได้น า
ความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติและได้รับประสบการณ์
จริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดย
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน
อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
ท างานเป็นทีม ความมีน้ าใจต่อกัน [1] เป็นต้น  

โครงการกองทุนการศึกษาได้ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ 
“สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 
เป็นต้นมา มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอาชีวศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอยู่ทั้งหมด
จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหนองไม้
ซุง  โร งเ รียนวัดทางหลวง ( เทพราษฏร์รังสรรค์)  
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) และ
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ มีระบบการจัดการศึกษาให้กับ
เด็กนักเรียนตั้ งแต่ระดับ ช้ันอนุบาลจนถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2   

แนวคิดการบริหารโครงการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ที่สามารถ
น ามาสนับสนุนโครงการได้ คือ แนวคิดและทฤษฎีของ
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) [2] ที่เช่ือว่าผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ประสบการณ์เป็น
พื้นฐานท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ 
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ตรง และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ 
และบทบาทของครูผู้สอนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ที่ดี ซึ่งจากรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
พบว่า ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ตามนโยบายของรัฐบาลได้ เพราะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมาย ไม่
มีการบริหารทรัพยากรที่ดี การประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มี
ส่วนได้กับส่วนเสีย เป็นต้น จึงจะท าให้การด าเนินงานของ
สถานศึกษาน้ันขาดประสิทธิภาพ 

การวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษารูปแบบกิจกรรมการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศกึษาของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพร่
ข้ อมู ลข่ าวสารในการด าเนินงานของโรงเรี ยนกอง
ทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล คือ “การลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลาเรียน” สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเวลาเรียนเพื่อน ากลับไปประยุกต์ให้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย (Purpose of Research) 
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
3. ขอบเขตการวิจัย (Delimitation) 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
     เป็นการศึกษารูปแบบและความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ประกอบด้วย 5 หมวด คือ 
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  หมวดการสร้างเสริม
สมรรถนะและการ เรี ยนรู้  หมวดการสร้ า ง เสริ ม
คุณลักษณะและค่านิยม หมวดการสร้างเสริมทักษะการ
ท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต และหมวดประเด็น
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.2 ขอบเขตด้านประชากร  
     เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคคลากร
ภายนอกท่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย 
3.3 ขอบเขตด้านวิธีการด าเนินงาน  
     เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
กึ่งโครงสร้าง และแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
3.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
     ประกอบด้วย 4 โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังน้ี 
         3.4.1 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          3.4.2 โรงเรียนวัดทางหลวง ( เทพราษฏร์
รังสรรค์) อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          3.4.3 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชา
สรรค์) อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          3.4.4 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ อ าเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ดังนี ้ 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากร  
     ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้มีส่วนได้
และส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง หัวหน้าชุมชน หรือหมู่บ้าน 
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมจ านวน 85 คน และ
นักเรียน จ านวน 919 คน  
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
     ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้มีส่วนได้
และส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง หัวหน้าชุมชน หรือหมู่บ้าน 
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมจ านวน 12 คน ได้มาโดย
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพราะต้องการผู้ที่มีความรอบรู้ในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบโดยตรงต่อกิจกรรม และนักเรียน จ านวน 
288 คน โดยใช้สูตรการค านวณตามวิธีของของยามาเน่ 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
และใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
ตามสัดส่วนของจ านวนนักเรียนแต่ละช่วงช้ันของโรงเรียน 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) เท่ากับ 0.95 และ 0.88 ตามล าดับ จากการ
ประเมินผลของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบประเมินความพึงใจ
ต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับนักเรียนของ
แต่ละโรงเรียนๆ ละ 67 คน รวม 288 คน และข้อมูล   
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และผู้มีส่วนได้และส่วนเสียของแต่ละโรงเรียนๆ ละ 3 คน 
รวม 12 คน 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิคราะห์ข้อมูลวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารและ
การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่ออธิบาย ตีความ สร้างข้อสรุป
ด้วยวิธีอุปนัย 
 
5. ผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย
แบ่งออกได้ 2 ประเด็น ดังนี ้
5.1 รูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังน้ี 
5.1.1 ด้านนโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้  
     พบว่า ได้ด าเนินการสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้
การก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 
2 และมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
อาธิ เ ช่น สถาบันอุดมศึกษา บริษัทเอกชน องค์กร
บริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดเน้นที่การเพิ่มพูนทักษะ
การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ 
ค่านิยมที่ดีงาม และความมีน้ าใจต่อกัน 
5.1.2 ด้านบทบาทของครูผู้สอนในสถานศึกษา  
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     พบว่า บทบาทของครูผู ้สอนในสถานศึกษาของ
โรงเรียนกองทุนการศึกษา ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิดและทฤษฏีของจุดมุ่งหมายโครงการ 
พัฒนาครูผู้สอนให้เป็นนักพัฒนาการออกแบบการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่มีคุณภาพเพื่อให้
นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่คงทน และเกิดทักษะตามที่
ต้องการ ต้องเป็นผู้อ านวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมและ
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ
และความต้องการเฉพาะบุลคลทั ้งในห้องเรียนและ 
นอกห้องเร ียน ตลอดเวลา สร้างบรรยากาศและจัด
สถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชมชุน องค์กร หรือหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา และเป็นนักวิเคราะห์
และประเมินผลโครงการตามสภาพจริง ตั้งแต่ก่อนการ
เริ่มกิจกรรม ระหว่างด าเนินกิจกรรมและภายหลังการ
ด าเนินกิจกรรมผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
หรือช้ินงานตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เพื่อน าข้อมูลไป
สะท้อน (Reflection) สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละกิจกรรม เป็น
การทบทวนการท างานของตนเองว่ามีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
5.1.3 ด้านกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดให้กับนักเรียน  
     พบว่า  จ ัด โคร งสร ้า งก ิจกรรมให ้ก ับน ัก เ ร ียน 
ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสร้างเสริม
สมร รถนะและก า ร เ ร ีย น รู ้ กิ จกรรมส ร ้า ง เ ส ร ิม
คุณลักษณะและค่านิยม และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
การท า งาน การด าร งช ีพและท ักษะช ีว ิต  ซึ่ งการ
ออกแบบกิจกรรมต้องเป็นไปตามพัฒนาการการเรียนรู้

ของผู้เรียนตามความสนใจ และความถนัด โดยประเมิน
องค์ประกอบท่ีเกี่ยว เช่น อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ประกอบกับมีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติกิจกรรมเป็นระยะและต่อเนื่องตามสภาพจริง 
5.1.4 ด้านขั้นตอนการจัดโครงการกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้  
     พบว่า มีขั้นตอนการจัดโครงการกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การอบรม
ผู้บริหาร และครู การประชุมและเตรียมความพร้อมทั้ง
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน การด าเนินงานตามแผนงาน 
การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ และสร้าง
ความเข้าใจในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
5.1.5 ด้านการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม  
     พบว่า  มีการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม 
ประกอบด้วย การประเมินผลตามสภาพจริง การ
ประเมินผลจากการมีส่วนร่วม และการประเมินผล 
After Action Review (AAR) โดยการสะท้อนของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์และผู้สนับสนุน 
5.1.6 ด้านผลการปฏิบัติ หรือผลลัพธ์ของโครงการ  
     พบว่า มีผลการปฏิบัติ หรือผลลัพธ์ของโครงการ 
โดยใช้การประเมินผล After Action Review (AAR) 
ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้น
จริง ความแตกต่างจากเดิม และสิ่งที่ได้ เรียนรู้จาก
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านท่ี 1 คือ ผู้เรียนประสบความส าเร็จ กับ
ด้านที่ 2 คือ ผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จ 
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ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม 

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สร้างเสริมสมรรถนะ และการเรียนรู้ 

สร้างเสริมคุณลัษณะ และค่านิยม 

สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ 
และทักษะชีวิต 
ประเด็นรายละเอียดอื่นๆ 

 

แผนภูมิภาพที่ 1 รูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
5.2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการ
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งออกได้ 5 หมวด ดังนี้ 
5.2.1 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่ออยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21  
5.2.2 หมวดการสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  
     พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49  
 

5.2.3 หมวดการสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  
     พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49  
5.2.4 หมวดการสร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ
และทักษะชีวิต  
     พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63  
5.2.5 หมวดประเด็นรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  

 

 

แผนภูมิภาพที่ 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
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  6. การอภิปรายผล  
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ 2 ประเด็น 

ดังนี ้
6.1 รูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบกิจกรรมการลดเวลา
เรี ยน เพิ่ม เวลารู้ ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา มี
องค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ ่มเวลารู ้  ด้านบทบาทของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา ด้านกิจกรรมที่สถานศึกษาได้
จัดให้กับนักเรียน ด้านขั้นตอนการจัดโครงการกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านอุปสรรค หรือข้อจ ากัดใน
การด าเนินกิจกรรม ด้านการประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรม และด้านผลการปฏิบ ัต ิ หรือผลลัพธ์ของ
โครงการ ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียน ได้ด าเนินการตามนโยบาย
ของรั ฐบาลภายใต้ การก ากับและติ ดตามผลการ
ด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับ 
อังศุมาลิน เคนจัตุรัส [3] ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
โปรแกรมพลศึกษาและกีฬา ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
ช้ีให้เห็นว่า องค์ประกอบของรูปแบบโปรแกรมพลศึกษา
และกีฬาในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีองค์ประกอบ
หลัก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านบทบาทของ
โรงเรียน ด้านบทบาทของครู ด้านบทบาทของนักเรียน 
ด้านแนวการบริหารจัดโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา และ
ด้านการประเมินผลโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา  

นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ อรุณณี จิระพลังทรัพย์ 
[4] ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพลศึกษาระดับ
ปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า การ
จัดกิจกรรมพลศึกษามีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านแนวคิดและหลักการ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านการจัด
กิจกรรมพลศึกษา และด้านการประเมินผล นอกจากนั้น
ยังมีข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินกิจกรรมให้ประสบ
ผลส าเร็จ คือ การเตรียมความพร้อมใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบุคลากร ด้านการเงินงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์
และสถานท่ี และด้านการจัดการเรียนการสอน  

แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนกองทุนการศึกษาทั้ง 4 
แห่ง ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในการปฏิบัติ อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน หรือผู้ที่มี

ส่วนได้และส่วนเสีย ไม่เห็นถึงความส าคัญของโครงการ 
ว่าจะต้องพัฒนาผู้เรียนทักษะการแก้ปัญหา การท างาน
เป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงาม และความ
มีน้ าใจต่อกัน แต่กลับมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระท า 
เพราะจะมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้องค์ประกอบของ
รูปแบบไม่ได้มีความแตกต่างไปจากแนวทางของรัฐบาล 
หรือเป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น   
6.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
     จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 4 แห่ง 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.46 อาจ
เป็นเพราะกิจกรรมยังไม่มีความหลากหลายตอบสนองความ
ต้องการได้ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษคอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่เช่ือว่า ผู้ เรียนสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น โดยต้องมีการจัด
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อาธิเช่น วิธีการสอน สื่อ
และแหล่งเรียนที่ใหม่และทันสมัย การสร้างประสบการณ์
ใหม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนท่ีก่อให้เกิดการ
กระตุ้นการเรียนรู้ การเรียนรู้จากการลงมือท า [5] เป็นต้น 

นอกจากนั้น ผลงานวิจัยของวาสน์ กรมจรรยา [6] ที่
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สารในชีวิตประจ าวัน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แสดงให้
เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ เกศราพร พยัคฆ์เรือง [7] ที่
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แต่ เมื่อพิจารณาแยกเป็นหมวดกิจกรรม พบว่า 
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อหมวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 
มีระดับความพึงพอใจต่อหมวดการสร้างเสริมสมรรถนะ
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และการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49 ระดับความพึงพอใจต่อหมวดการสร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 มีระดับความพึงพอใจต่อหมวดการ
สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต
อยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และมีระดับ
ความพึงพอใจต่อหมวดประเด็นรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเตรียมการด าเนินงานโครงการ
ของโรงเรียนกองทุนการศึกษา ยังขาดความเข้าใจใน
จุดมุ่งหมายของโครงการ การจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุน
ไม่เอื้ออ านวยความสะดวกให้กับท้ังครูผู้สอนและนักเรียน
เกิดการตื้นตัวท่ีจะเรียนรู้ ครูผู้สอนเองก็ไม่สามารถปรับ
บทบาทของตนเองได้ทัน จึงท าให้ผลการศึกษาระดับความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
จากการสังเคราะห์งานวิจัย [8-9] ช้ีให้เห็นว่า โครงการจะ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จได้นั้น ควรพิจารณาอยู่ 3 ด้าน คือ 
ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งการกระจายอ านาจ
ไปยังผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ และสร้างเครือข่าย      
ความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย 
 
7. บทสรุป  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับ
รูปแบบการกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้
พื้นที่การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จ านวน 4 แห่ง พบว่า มีการจัดกิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การก ากับและติดตามผล
การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และมีรูปแบบ
การจัดกิจกรรมที่เหมือนกัน ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 
ด้านนโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
ด้านบทบาทของครูผู้สอนในสถานศึกษา ด้านกิจกรรมที่
สถานศึกษาได้จัดให้กับนักเรียน ด้านขั้นตอนการจัด
โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ด้านการ
ประเมินความส าเร ็จของกิจกรรม และด้านผลการ
ปฏิบัติ หรือผลลัพธ์ของโครงการ  

ส่วนการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
กิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกอง

ทุนการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 หมวด
กิจกรรม โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”  
 
8. กิตติกรรมประกาศ  

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบกิจกรรม
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองของ
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฏร์
รังสรรค์) โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 
และโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ รวมทั้งคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่สนับสนุนทุนวิจัย 
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล
และเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย มา ณ โอกาสนี้  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของชุมชนมุสลิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การทดลองท าอาหาร 
ทดลองท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า 1) วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนมุลลิม จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีทั้งที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชนเอง และผสมผสานวัฒนธรรมมุสลิมในแหล่งอื่น ๆ ของประเทศ โดย
เป็นวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเทศกาลประเพณีตลอดจนวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนามีอาหารที่เป็นวัฒนธรรม
เชิงวัตถุที่พัฒนาใช้ในประเพณีต่าง ๆ ร่วมกันอย่างหลากหลาย 2) แนวทางในการพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจัดการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับหลักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อม
น าเสนอในรูปแบบของ Model ELSVDE โดยให้ความส าคัญในการพัฒนา 3 ด้าน คือ 2.1) ด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.2) 
ด้านคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2.3) ด้านประสบการณ์ตรงกับเจ้าของวัฒนธรรม  
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, อาหารวัฒนธรรมมุสลิม, ELSVDE 
 

Abstract 
The purpose of this research. To study and collect information on the culture of the community. And 

local wisdom Of the Muslim community in Ayutthaya Province Study and develop the community to be ready 
for creative tourism management. And culture Of the Muslim community Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
Using action research The tool is an in-depth interview. Operation Meeting Study visit Cooking experiments       
1) Community culture and local wisdom. Of the Mullim community Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Both 
have the characteristics of the community itself. It is a culture of life and culture, in festivals, traditions, and 
important religious days. There are various types of object-oriented culture developed in the various traditions. 
To develop to be ready for tourism management. The community has the same opinion. Tourism should be 
managed in accordance with the principles of creative tourism. The ELSVDE model is featured in three main 
areas: 2.1) Learning exchange 2.2) Social, cultural and environmental values 2.3) Experience with the owner of 
the culture. 
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1. บทน า 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา. [1] ได้สรุปองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ไว้ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ถือได้ว่า
เป็นกระบวนทัศน์ (New Travel Paradigm) และ
ทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จากการ
ท่องเที่ยวแบบเดิมในยุคแรก ๆ ที่ให้ความสนใจกับการ
พักผ่อน หย่อนใจ (Sun-Sea-Sex Tourism) มาสู่การ
เดินทางท่องเที่ยวในยุคที่สอง ที่ ให้ความสนใจกับ
วัฒนธรรม (Cultural Tourism) และใส่ใจกับผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้อมและความยั่ งยืนของชุมชนในพื้นที่
ท่องเที่ยว (Sustainable Tourism) และยุคที่สาม ใน
กระแสการท่องเที่ ยวที่ เ รี ยกว่ าการท่องเที่ ยว เ ชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ค านึงถึง
ความยั่ งยืนเป็นส าคัญ โดยเน้นย้ า ถึงความผูกพัน 
(Engaged) ของนักท่องเที่ยว (ผู้มาเยือน-Visitor-Guest) 
กับผู้ถูกท่องเที่ยว (เจ้าบ้าน-Host) ประสบการณ์แท้/
ปฏิบัติการจริงที่มาจากการเรียนรู้ ในพื้นที่ท่องเที่ยว 
(Active Participation) และเป็นผลให้เกิดความจดจ า-
ประทับใจอย่ างลึกซึ้ ง  ในพื้นที่ ของการท่องเที่ ย ว
(Understanding Specific Cultural of the Place) 
 Crispin Raymond และ Greg Richards [2] 
ร่วมกันก าหนดและให้ค านิยามการท่องเที่ยวแนวใหม่นี้ว่า 
Creative Tourism (การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) 
หมายถึงการท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้กับผู้เดินทางใน
การพัฒนาศักยภาพ การสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงที่
เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เป้าหมายที่ ได้
ท่องเที่ยว  
 จากการจัดประชุมสัมมนาของสมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel 
Association : PATA) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ณ 
ประเทศภูฎาน [3] ได้มีการน าเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ ยวที่มุ่ ง เน้นให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตที่แท้จริง และ
เอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันไปของแต่ละท้องถิ่น 

แม้ว่าแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
ใกล้เคียงกันก็ตาม แต่ความต้องการของนักท่องเที่ยวย่อม
แตกต่างกันไปตามวิถีชีวิต (Lifestyle) ของแต่ละคนแต่
ละท้องถิ่น ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน หากแต่มีจุดร่วมที่
นักท่องเที่ยวทุกคนต่างก็ต้องการและคาดหวังว่าจะได้รับ
จากการเดินทางท่องเที่ยว คือได้สัมผัสกับประสบการณ์
ของชีวิตจริง (Real Life Experience) ที่ไม่ใช่
ประสบการณ์เสมือนจริงท่ีมีในโลกอิเล็กทรอนิกส์หรือโลก
ดิจิตอลอีกต่อไป ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรโลก ผู้สู งอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เอง ประเทศต่าง ๆ ในโลก
ที่ต่างก็มุ่งหวังความเติบโตหรือรายได้จากการท่องเที่ยว 
จึงต้องเพิ่มน้ าหนักให้กับการส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวของคน
ในประเทศของตนเอง ควบคู่ไปกับการเจาะตลาดที่
หลากหลายมากขึ้นโดยไม่ผูกติดกับตลาดหลักที่มีรายได้
สูงเพียงกลุ่มเดียว เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหลากหลายมากขึ้น
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีอยู่เดิมน ามาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ทั่วทุกพื้นที ่
 งานวิจัยนี้จะเน้นแนวทางในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์โดยใช้อาหารและวัฒนธรรม
มุสลิมเป็นสื่อสร้างสรรค์ โดยพิจารณาชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ า
เจ้าพระยา ที่มีบรรยากาศงดงามร่มรื่น และวิถีชีวิตริมน้ า
อันเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์มาตั้งแต่โบราณประกอบกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม
ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถดูแลสุขภาพ ปรับสมดุลของ
ร่างกายให้มีความแข็งแรง ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข ที่มีอยู่ใน
หลายชุมชน เช่นเดียวกับชุมชนประตูชัยหรือชุมชนป่า
ตอง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่ผู้วิจัยได้ท าการ
ส ารวจเบื้องต้นพบว่า มีศักยภาพและพร้อมที่จะมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จึงได้ร่วมกันศึกษาเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับชุมชนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและหรือพัฒนากลุ่ม
ชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน 
ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดง
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ศักยภาพของนักวิชาการในท้องถิ่นที่มีบทบาทโดยตรงที่
จะพัฒนาองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
บูรณาการทั้งกระบวนการและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนมุสลิมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
2.2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความ
พร้อมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัส
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนมุสลิม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 1) ด้านเนื้อหา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research-PAR) โดยเป็น
ก า ร วิ จั ย ที่ ผ ส ม ผ ส า น ก า ร วิ จั ย แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
(Participatory Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ   
(Quantitative Research) เข้าด้วยกัน เพื่อได้มาซึ่งองค์
ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดย
ผู้วิจัย ชุมชนและแกนน าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวิจัยทุก
ขั้นตอน ตั้ งแต่  ร่ วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า  ร่วม
ตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(People-Centered Development)  โดยใช้วิธี
การศึกษาหลายวิธี ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร 
(Documentary Study) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก การประชุม เชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) 
     2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คัดเลือกจากผู้เกี่ยวข้องแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการสังเกต 
(Observation) 
     3) พื้นที่ที่ท าการศึกษาวิจัย ได้แก่ ชุมชนประตูชัย 
แ ล ะ ชุ ม ช น ป่ า ต อ ง  ต า บ ล ป ร ะ ตู ชั ย  อ า เ ภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คัดเลือกจาก
ประชากรชุมชนประตูชัย, ชุมชนป่าตอง และผู้เกี่ยวข้อง 
24 คนประกอบด้วย ภูมิปัญญาด้านอาหารมุสลิมในพื้นที่ 
4 คน ผู้น าชุมชนประตูชัย 1 คน ชุมชนป่าตอง 1 คน 
ผู้น าทางศาสนา 2 คน สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชน 14 คน 
นักวิ ชาการด้ านอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 1 คนและเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คน      
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงจาก
ประชากรที่พร้อมร่วมปฏิบัติการวิจัยซึ่งได้ครบตาม
ก าหนดทุกกลุ่ม 
4.2 เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้น า
ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. แบบสอบถาม ใช้ในการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
ประกอบการการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว            
เชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ชุมชน ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. แบบบันทึกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา
ดูงาน การทดลองท าอาหาร ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
บันทึกผลการประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล และการยืนยันผล  

4. รายงานการประชุม/รายงานผลการจัดประชุม 
น าเสนอผลการจัดประชุม มติการประชุมในแต่ละครั้ง 
4.3 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
4.3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  โดย
ผู้วิจัยประสานงานกับชุมชนซึ่งประกอบด้วยภูมิปัญญา
ด้านอาหารวัฒนธรรมมุสลิมในชุมชนประตูชัย และชุมชน
ป่าตอง ซึ่งมีความรู้และความช านาญในการประกอบ
อาหาร การเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องตามศาสนาอิสลามมา
ประกอบอาหาร และสัมภาษณ์ในการ สนทนากลุ่มย่อย
กับสมาชิกองค์กรชุมชนครั้งละ 4 - 5 คน โดยในการ
สัมภาษณ์จะท าการพูดคุยตามสถานการณ์รายละ 1 -2 
ช่ัวโมง 
4.3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) โดย
ประชุมร่วมกับผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชน       
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4 ครั้ง หัวข้อประชุม ได้แก่ การคัดเลือกภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม , การจัดการวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหาร สูตรอาหาร กระบวนการทาง
วัฒนธรรมของอาหารแต่ละประเภท การให้บริการการ
ท่องเที่ยว การจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน การ
บริการ โฮมสเตย์ การน าเที่ยว โดยแบ่งการประชุมตาม
หัวข้อวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของโครงการวิจัย เวลาใน
การประชุมขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน และในการ
ประชุมจะจัดประกอบอาหารมุสลิมเลี้ยงและศึกษา          
องค์ความรู้ไปพร้อมกับการประชุมด้วย 
4.3.3 การจัดให้ผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัยได้ศึกษาดูงานด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมแนะน าให้ความรู้ ท า
การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการศึกษาดูงานเพื่อ
น ามาสรุปเป็นแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวของ
ชุนชน 
4.3.4 การส ารวจพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชนและใกล้เคียง 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ลงพื้นที่ชุมชนประตูชัย โดยท าการส ารวจตามสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่เพื่อจัดท ารายการท่องเที่ยวเป็น
แนวทางประกอบการของชุมชน 
4.3.5 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ผู้ วิจัยรวบรวมและ
สังเคราะห์จากงานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาไว้แล้ว เอกสารเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต เอกสารจากสถาบันอยุธยาศึกษา แผ่น
ปลิว ข้อมูลจากภูมิปัญญาชุมชน และศาสนสถานที่
รวบรวมไว้ เป็นต้น และน าเสนอรูปแบบ Model เชิง
แนวคิด (Conceptual Model) แสดงโครงสร้างของ
ระบบและรูปแบบที่เหมาะสมกับการการพัฒนากลุ่ม
ชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน 
ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เ นื่ อ ง จ ากข้ อมู ลที่ ร วบ ร วม ใ ช้ เ ค รื่ อ งมื อ แล ะ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลจะ
เป็นการวิเคราะห์โดยประมวลสรุปจัดท ารายงานตาม
ข้อมูลที่ได้รวบรวม ศึกษา สืบค้นจากกระบวนการวิจัย
อย่างมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจัยผู้ ให้ข้อมูลเป้าหมาย 
ประเมินตามกิจกรรมและตามวัตถุประสงค์แต่ละประเด็น 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อสรุป
สังเคราะห์น าไปสู่การพัฒนากลุ่มชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน และภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ข อ ง ชุ ม ช น มุ ส ลิ ม  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า  
5. 1 . 1วัฒนธรรม ชุมชนของ ชุมชนมุสลิม  จั งหวั ด
พระนครศรี อยุ ธยา  เกี่ ยวกับ ชุมชนมุสลิมจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชาญวิทย์ เกษตรศิริ [4] กล่าวว่า เป็น
กลุ่มของแขกที่เดินทางมาจากดินแดนอาระเบีย และ
เปอร์เซีย ซึ่งเข้ามามีบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า 
และด้านการปกครอง และมี 2 นิกาย คือ นิกายชีอะห์ ที่
ประกอบด้วย ชาวอิหร่าน และนิกายสุหนี่ จะเป็นเช้ือสาย
จากอาหรับ อินโดนีเซีย มลายู และปัตตานี ชาวเปอร์เซีย
ในอยุธยาทั่วไปเป็นชาวอินโด-อิหร่าน เพราะพ่อค้าชาว
อิหร่านเริ่มเข้ามาไปตั้งชุมชนอยู่ตามเมืองท่าในอินเดีย
ก่อน และชาวอิหร่านจ านวนมากได้แต่งงานกับสตรี
พื้นเมืองอินเดีย ท าให้ลูกหลานมีเลือดผสมที่เรียกว่า กลุ่ม
ชาติพันธุ์อินโด-อิหร่าน คนเหล่านี้ได้ขยายชุมชนและ
สถานีการค้าไปสู่ตอนใต้ของพม่า อยุธยา มลายู เรื่อยไป
จนถึงเมืองจีน แต่เดิมชุมชนชาวเปอร์เซียตั้งอยู่นอกเกาะ
พระนครศรีอยุธยา ต่อมาสมัยพระเจ้าทรงธรรมผู้น า
ชุมชน ช่ือ เฉกอะหมัด ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นเสนาบดีกรม
มหาดไทย จึงได้พระราชาทานที่ดินในเขตก าแพงพระ
นครให้ตั้งศาสนสถานและบ้านพักอาศัย ลูกหลานของ
เฉกอะหมัดได้มีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองการ
ปกครองและการค้าสืบต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 

ชุมชนชาวไทยมุสลิมชุมชนประตูชัย เช่ือว่าตนเอง
เป็นชุมชนชาว “จาม” (ปัญญา เส้นขาว, ผู้ให้สัมภาษณ์) 
อ้างใน วันทนา เนาว์วัน และคณะ [5]  โดยมีบทบาทเป็น
ทหารอาสา คือ กรมอาสาจามมีพระราชวังสันเป็น
เจ้ากรม กรมนี้ยังมีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
ถึงแม้ว่าอาณาจักรจามปาจะล่มสลายไปแล้วโดยถูก
เวียดนามครอบครองเมื่อตอนปลายสมัยอยุธยา ชาวจาม
ในอยุธยาสมัยนั้นมีอาชีพสานเสื่อลานขาย และยังมีอาชีพ
ทอผ้าส่งออกตลาดใกล้เคียงอีกด้วย 

วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น มี
ลักษณะเฉพาะของชุมชนเอง และผสมผสานวัฒนธรรม
มุสลิมในแหล่งอื่น ๆ ของประเทศ โดยเป็นวัฒนธรรมตาม
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเทศกาลประเพณีตลอดจนวัน
ส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา เช่น 1) การท าบุญฝากครรภ์ 
จะท าเมื่ออายุครรภ์เข้าเดือนที่ 3-7 2) การขึ้นเปลหรือ
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แย่งเปล หลังคลอดแล้ว นอกจากท าพิธีอาซาน และ 
กอมัตเป็นภาษาอาหรับ ตลอดจน การตัดผมไฟหรือฉลอง
มะหะบานห์แล้ว ยังมีการขึ้นเปล โดยการน าเด็กใส่เปล 
ผูกสายเปลด้วยสร้อยทอง  น าขนม ของเล่น เงิน ผูกห้อย
ติดกับเปลไว้ด้วย ให้ผู้ใหญ่ในชุมชนไกวเปลประกอบ
บรรเลงดนตรีท านองเสนาะกล่อมเด็ก หลังจากนั้นให้เด็ก
ที่มาร่วมงานแย่งชิงสิ่งของที่ห้อยไว้กลับบ้านเป็นการแจก
ทานและเลี้ยงอาหารด้วย 3) การเริ่มเรียนภาษาอาหรับ
เมื่ออายุระหว่าง 3- 5 ขวบ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
ส าหรับการศึกษาคัมภีร์ตามหลกัศาสนา โดยเรียนท่ีมัสยิด
ทั้งเด็กหญิงและชาย 4) พิธีสุนัติ คือการขลิบปลายอวัยวะ
เพศชายเมื่ออายุระหว่าง 7-15 ปี  ซึ่งต้องจัดให้มีการอ่าน
คัมภีร์  กุรอ่านและบทสวดภาษาอาหรับ และเลี้ยงอาหาร
โดยเฉพาะในพิธีนี้ควรมี ข้าวเหนียวเหลือง และกะดูรีย์ 
เป็นอาหารมงคล 5) พิธีตัมมัสกุรอ่าน เป็นการจัดให้เด็กที่
เรียนการอ่านคัมภีร์กุรอ่านจบแล้ว มาอ่านต่อหน้า
ครูผู้สอนโดยครูผู้สอนจะอ่านคลอไปด้วยกัน เสร็จแล้ว
เลี้ยงอาหารและแจกทาน (เงิน) 6) การท าละหมาด 
ชุมชนประตูชัยท าละหมาดวันละ 5 ครั้ง เช่นเดียวกับ
ชุมชนมุสลิมอื่น ๆ และการท าละหมาดพิเศษวันศุกร์บ่าย 
โดยจัดเวลาใน 5 ช่วงเวลาแต่ละวันโดยประมาณ คือ เริ่ม
เวลา 05.00 น. 12.30 น. 15.30 น. 18.00 น. และ 
19.30 น. 7) วันตรุษส าคัญต่าง  ๆ เช่น วันฉลองการถือ
ศีลอดหรือวันฮารีรายอ  มี 2 วัน (วันอิฎิลฟิตรี และ 
วันอิฎิอัฎฮา) วันอิดใหญ่ วันเมาลิด วันถือศีลอดในวันอา
รอฟะห์ และวันอาซูรอ เป็นต้น 
5.1 .2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมุสลิม จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ค้นพบจากการจัดท ากิจกรรมกลุ่ม
ย่อย และได้คัดเลือกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ อาหาร
วัฒนธรรมมุสลิม โดยอาหารวัฒนธรรมมุสลิมเป็นภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยนิยม
ท ารับประทานใน วิถีชีวิตและในกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ  

อาหารมุสลิม (Muslim food) นิดดา หงส์วิวัฒน์  
[6] ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงอาหารที่กินได้ตามกฎ
อิสลาม  โดยครัวมุสลิมในเมอืงไทยท่ีแต่ละชุมชนสังกัดอยู่
จะมีอัตลักษณ์ 2 อย่าง คือ 1) ชุมชนคนไทยมุสลิม กิน
อาหารไทยในชีวิตประจ าวันเหมือนคนไทยทั่วไป เพียงแต่
เลือกอาหารให้ถูกต้องตามกฎอิสลามเท่านั้น และ 2) 
ชุมชนมุสลิมที่ตระหนักรู้ในรากเหง้าของตนเอง ที่สืบสาน
วัฒนธรรมบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ทางชนชาติของตน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมอาหาร ซึ่งมักแสดง
ออกมาในวาระ หรือเทศกาลต่าง ๆ ทางศาสนาประเพณี 
เช่น งานพิธีการเกิด พิธีขลิบ พิธีแต่งงาน งานเลี้ยง งาน
บุญส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ได้แก่ เทศกาลรอมฎอน วัน
อีดเล็ก วันอีดใหญ่ วันเมาลิด เป็นต้น อาหารมุสลิมที่คน
ไทยรู้จักคุ้นเคย มักได้แก่ ข้าวหมกไก่ โรตีชนิดต่าง ๆ 
สะเต๊ะเนื้อ สลัดแขก ก๋วยเตี๋ยวแกง ที่มีขายทั่วไป แต่ใน
ความเป็นจริงยังมีอาหารในวัฒนธรรมมุสลิมอีกจ านวน
มาก แตกต่างกันไป  

อาหารวัฒนธรรมมุสลิม ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน
ประตูชัย มีหลายชนิด เช่น 1) ข้าวหมก เป็นอาหารยอด
นิยมชนิดหนึ่งของชุมชน มีการจัดเลี้ยงในงานพิธีต่าง ๆ มี
ทั้งหมกด้วยไก่ แพะ หรือเนื้อวัว ซึ่งสิ่งส าคัญคือน้ าปรุงใน
ข้าวคือน้ ากุรุหม่าที่ปรุงจากเครื่องเทศพิเศษหลายชนิด 
หุงหรือนึ่ ง ให้สุกนุ่ม ไปพร้อมกับเนื้ อสัตว์ที่จะหมก 
รับประทานกับน้ าจิ้มรสหวานและผักสด 2) มัสมั่น ท าได้
ทั้งจากเนื้อไก่ เนื้อวัวหรือเนื้อแพะ เป็นการต้มเคี่ยว
เนื้อสัตว์กับเครื่องเทศรสหอมแรงจนเนื้อนุ่มชุ่มเครื่องแกง
ออกรสเค็ม เปรี้ยว หวาน 3) ปะป ๋า เป็นอาหารเสี่ยงทาย
ในงานมงคลของชุมชนประตูชัยโดยเฉพาะ เรียกได้ว่าเป็น
ทั้งอาหารหวานและอาหารคาว เพราะมีส่วนผสม เช่น 
แป้งข้าวจ้าว น้ าตาลมะพร้าว กะทิ กล้วย ไข่ไก่ ตะไคร้ 
ขิง พริกไทย เนย และมะพร้าวขูดโรยหน้า นิยมท าเลี้ยง
ในงานศพเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้วิญญาณผู้ตายไม่ทรมาน  
4) มะตะบะ เป็นแผ่นแป้งสาลีทอดในเนย ใส่ไส้ทั้ง ไส้เค็ม
หรือไส้หวาน ถ้าเป็นไส้เค็มจะรับประทานกับน้ าอาจาด 
5) โรตีสายไหม เป็นขนมหวานเอกลกัษณ์เฉพาะชุมชนท่ีมี
ช่ือเสียงมาช้านานเป็นที่รู้จักทั่วประเทศมีองค์ประกอบ
ส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสายไหมที่ดึงจากน้ าตาล
เคี่ยวจนเหนียวหนืดดึงเป็นเส้นไหมได้ด้วยหัวเช้ือท่ีท าจาก
การกวนแป้งสาลีกับน้ ามันพืชจนสุกหอม และส่วนที่เป็น
แผ่นแป้งส าหรับห่อเส้นไหมเวลารับประทาน 
5.2 แนวทางในการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนมุสลิม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ทดลองท าอาหาร พบว่า  ผลจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และน ามาสรุปในการประชุมกลุ่มย่อย ท่ีประชุมได้
ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และใช้มติเอกฉันท์ใน
การคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการการพัฒนากลุ่ม
ชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง



52                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กันยายน 2560         
 

รูปแบบที่เหมาะสมกับ
การพัฒนากลุ่มชุมชน
ให้มีความพร้อมเพื่อ

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

ด้าน
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้  

ด้านคุณค่าทาง
สังคมวัฒนธรรม
และสภาพสังคม 

ด้าน
ประสบการณ์
ตรงกับเจ้าของ

วัฒนธรรม 

สร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน 
ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยน าเสนอ
ในรูปแบบของ โมเดลเชิงแนวคิด (Conceptual Model) 
แสดงโครงสร้างของระบบและรูปแบบที่เหมาะสมกับการ
การพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น  ข อ ง ชุ ม ช น มุ ส ลิ ม  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ตาม Model ELSVDE ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
รูปที่ 1 Model ELSVDE รูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนากลุ่ม
ชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนมุสลิม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อก าหนดรูปแบบที่
เหมาะสมกับการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนมุสลิม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้น า Model ELSVDE ไป
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างเดิม 
เพื่อหาข้อสรุปและยืนยันรูปแบบที่เหมาะสมกับการการ
พัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น  ข อ ง ชุ ม ช น มุ ส ลิ ม  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการสัมภาษณ์ พบว่า รูปแบบการ
พัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน 
ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม Model 
ELSVDE ทั้ง 3 ด้าน มีความเหมาะสมในการพัฒนาชุมชน
เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน 

ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก าหนด
รายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
5.2.1 ด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ชุมชนเตรียมการจัด
ประสบการณ์รองรับนักท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรม
ท าอาหาร ซึ่งชุมชนเลือกเองคือโรตีสายไหม เพื่อเป็นสื่อ
ส าคัญในการน าเสนอให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์
แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการแนะน าการชิมอาหารอื่น ๆ 
การเลือกซื้ออาหาร ของที่ระลึก และการน าชมแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 
5.2.2 ด้านคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม 
โดยพิจารณาจากหลักการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ เป็นกิจกรรมที่เป็นวิถี
ชีวิตของชุมชนประตูชัย เป็นกิจกรรมที่สามารถสอนได้
ด้ วยแนวทางของ ชุมชน เอง  และ เป็นกิ จกรรมที่
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ชุมชนจึงเห็นควรจัดเตรียม
ความพร้อมของสมาชิกก่อนซึ่งเป็นการเตรียมดา้นอุปทาน
เนื่องจากชุมชนไม่เคยจัดการท่องเที่ยวมาก่อน กิจกรรมที่
ชุมชนเตรียมการ เช่น การจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวที่
นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าโรตีสายไหม
คือ การน าเที่ยวชุมชน 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) 
การน าชมแหล่งโบราณสถานการจัดบ้านพักแบบโฮมส
เตย์ การชมศิลปะการแสดงของเยาวชนเพื่อให้เวลาแก่
นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น 
5.2.3 ด้านประสบการณ์ตรงกับเจ้าของวัฒนธรรม ชุมชน
ได้จัดตั้งกลุ่มจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนขึ้น เพื่อให้
สมาชิกรับผิดชอบให้บริการตามความพร้อมและความ
ถนัดของแต่ ละคน โดยมุ่ งสร้ า งความผูกพันและ
ประสบการณ์อันแท้จริงกับนักท่องเที่ยว อันจะท าให้
นักท่องเที่ยวมีความจดจ า ประทับใจ และท้ายที่สุดจะ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิถีชีวิตของชุมชน ไม่ใช่เป็นเพียงการ
มาชมเพียงห่าง ๆ แล้วกลับไป โดยไม่ลงมาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงที่ชุมชนจัดเสนอ ซึ่งสรุปได้ดังแผนภูมิใน
รูปที่ 2 ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

Social Value Direct Experience 
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รูปที่ 2 แนวทางการน าเสนอวัฒนธรรมไทยมุสลิมกับ 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหารชุมชนมุสลิม   
 
6.สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะอาหารวัฒนธรรมมุสลิม โดย
ภาพรวมเป็นวัฒนธรรม ในวิ ถี ชี วิ ตของ ชุมชนที่ มี
ลักษณะเฉพาะคือเป็นชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
กับชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยคริสต์ เรียกได้ว่าเป็น
ชุมชน 3 ศาสนาที่มีความกลมกลืนเอื้ออาทรซึง่กันและกนั
อย่างสันติสุข โดยเฉพาะชุมชนชาวมุสลิมที่มีครัวเรือน
มากกว่าอีก 2 ศาสนา มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่ยังคงเคร่งครัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนาท่ียึดพระ
เจ้าและคัมภีร์กุรอ่านเป็นหนทางด าเนินชีวิตที่งดงามนับ
แต่เกิดจนตาย นับเป็นชุมชนแบบอย่างที่ดีที่สามารถ
จรรโลงสังคมปัจจุบันให้ด าเนินต่อไปด้วยความพอเพียง
และพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งหนึ่งในพระนครศรีอยุธยา ใน
ส่วนของอาหารวัฒนธรรมมุสลิมนั้น มีหลายชนิดที่ผ่าน
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นปัจจุบัน และมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อม แต่ยังคง
รักษารสชาติและรูปแบบการรับประทานที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชุมชน อาหารที่มีช่ือเสียงของชุมชนคือโรตี
สายไหมที่ชุมชนได้เลือกขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้ นับว่าสอดคล้องตาม
แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ที่เน้นการน า
วัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นสื่อ
สร้างประสบการณ์ (ธีระ สินเดชารักษ์ และนาฬิกอติภัค  
แสงสนิท) [7] 

แนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชนเพื่อการบริหารจัดการ      
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น      
กลุ่มชุมชนได้รับการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การประเมินการอบรมพัฒนา การ
ทดลองท าอาหาร การจัดบ้านพักแบบโฮมสเตย์ การจัด
ประสบการณ์ท า โรตีสายไหมเพื่ อเตรียมน า เสนอ
นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตามคุณลักษณะของการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งสอดคล้องกับการ
อภิปรายผลการวิจัยของสุดแดน วิสุทธิลักษณ์  และคณะ.  
[8] ที่อ้างแนวคิดของจีนว่าสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ว่า เมื่อได้ยินก็จะลืม 
เมื่อได้เห็นก็จะจ าได้ แต่เมื่อได้ลงมือท าก็จะเข้าใจท าให้
ชุมชนเข้าใจและเกิดความสนใจจึงจัดประชุมร่วมกันจัดตัง้
เป็นกลุ่มขึ้นมาด าเนินการจัดท ารายการท่องเที่ยว จัดท า
เอกสารความรู้เกี่ยวข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และพร้อม
เผยแพร่ทั้งทางโปสเตอร์ แผ่นพับ และเว็บไซต์โครงการ
ศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนภาคกลาง รวมทั้งมีเว็บเพจของกลุ่ม
ชุมชนบ้านประตูชัย พร้อมจัดให้บริการการท่องเที่ยว 

 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
7.1.1 เนื่องจากการค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
วิถีชีวิตที่สงบสุข สภาพแวดล้อมที่งดงาม มีทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ แต่ชุมชนยังไม่เคย
จัดการท่องเที่ยวมาก่อนและต้องการจัดบริการการ
ท่องเที่ยว จึงควรจัดกิจกรรมที่ไม่ขัดตามหลักศาสนา
อิสลาม จัดหาสถานที่ให้นักท่องเที่ยวท าละหมาดที่
เหมาะสม จัดให้มีห้องน้ าแยกชายหญิง จัดดูแลความ
สะอาดและภูมิทัศน์บริเวณชุมชน อาคารบ้านพักอาศัยให้
น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น เพราะชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่
บรรยากาศดีเป็นจุดขายที่มีอยู่แล้ว จัดท าป้ายบอกทาง 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอาเซียน มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยให้พร้อม จัดให้มีมัคคุเทศก์และสมาชิกของ
ชุมชนที่สามารถให้บริการการท่องเที่ยวที่มีวินัยเคารพ
ตามหลักศาสนาอิสลาม และจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
อื่น ๆ เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และควร
พร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกศาสนา 
7.1.2 ชุมชนควรจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวของชุมชน โดยเฉพาะที่จ าเป็นส าหรับการ
น าไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

องค์ความรู้/ภูมิปญัญา กระบวนการท าอาหาร 

รับประทานอาหาร
ชุมชน 

ต้นต ารับอาหารชุมชน 

ร่วมท าอาหารชุมชน 

อาหารในงานประเพณี / 
ความเช่ือ 

อาหารในฐานะ 
สื่อทางวัฒนธรรม 

ท่องเที่ยวเทศกาล 
ประเพณีไทย-มุสลิม 

น าเสนอ
นักท่องเที่ยว 

อาหารไทย-มุสลมิ 

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
- มัสยิด 
- วัด / โบราณสถาน 
-  โบสถ์คริสต ์
- กุโบเฉกอะหมัด ฯลฯ 
- ล่องเรอื/จักรยาน/รถราง 
- ชมการแสดง /บ้านพัก 
โฮมสเตย์ 
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Tourism)  เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ชุมชนประตูชัย ชุมชนป่า
ตอง ข้อมูลกลุ่มชุมชน ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว ข้อมูล
ภูมิปัญญาการท าโรตีสายไหมที่จะใช้เป็นสื่อในการ
น าเสนอนักท่องเที่ยว เอกสารเผยแพร่ข้อมูลชุมชนที่
แสดงศักยภาพพร้อมให้บริการการท่องเที่ยว โปรแกรม
น า เ ที่ ย ว  ต ล อ ด จ น ข้ อ มู ล บ้ า น พั ก โ ฮ ม ส เ ต ย์ 
ศิลปะการแสดงที่จะน าเสนอ สถานที่หรือบุคคลที่ติดต่อ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่
ชัดเจนและเป็นธรรม 
7.1.3 หน่วยงานในระดับนโยบายควรน าโมเดลหรือ
รูปแบบการจัดการการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อม
เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ไปประยุกต์ใช้กับ
การพัฒนาชุมชนหรือกลุ่มชุมชนอื่น ที่มีลักษณะเดียวกัน 
เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่
มีชุมชนหลากหลายวัฒนธรรม สามารถพัฒนาไปสู่ชุมชน
หรือกลุ่มชุมชนท่ีมีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism)  ในรูปแบบอื่น 
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
7.2.1 ภาครัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนใช้ศักยภาพที่มีใน
ท้องถิ่น ชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันมีกระแสการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงมาสู่การท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มากข้ึน 
7.2.2 ควรพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลทุกระดับ และองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  (Creative 
Tourism)  โดยผ่านสื่อวิถีชีวิตชุมชน 
7.2.3 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหารทุกวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรม
อาเซียน 
7.2.4 ควรส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ทั้งด้าน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง ด้วยการประชุมกลุ่ม (Focus Group)  จากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม โดยการใช้กลุ่ม
แบบเจาะจง (random sampling specific) ได้แก่ ผู้บริหารของสถานประกอบการ (จ านวน 4 คน) และผู้บริหารสหกิจ
ศึกษา (จ านวน 5 คน) โดยใช้แบบสอบถามที่นัยส าคัญ 0.05 และมีความเช่ือมั่น 0.85 และอธิบายเชิงพรรณนา 
(Description Research) จากการสรุปผลจากวิจัย ที่ประชุมกลุ่มได้พิจารณา แนวทางการจัดการเรียนมีด้วยกัน 2 
แนวทาง คือ 1) การเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ในช้ันปี 3 ภาคเรียนที่ 2 และในช้ันปี 4 ภาคเรียนที่ 1  และ 2) 
การเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกช้ันปี (แบบอัตราส่วน) พบว่า ทั้ง 2 แนวทางการศึกษามีความเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนในรานวิชาสหกิจศึกษา  
ค าส าคัญ : แผนการเรียน, ประสิทธิผล, รายวิชาสหกิจศึกษา 
 

Abstract 
 The Research of purpose is Study  of  Course  to  Teaching Cooperative   Education of 
Rajamangala University of Technology in The  Central  Region. Were the two group meeting with a 
group of (Focus Group). The random sampling specific Include: management of workplaces (studied in 
4 People) and management of cooperative (studied in 5 people). It questionnaire had statistically 
significant at the 0.05 level. and confidence 0.85. Lectures with descriptive research (Description Research) . 
The group meetings were considered. Course  in this with two. 1) the lesson plan of teaching 
cooperative education. Classroom in the 2nd semester of year 3 and year 4 in the 1st and 2) the 
lesson plan of teaching cooperative education at all ages.(Aspect ratio) The result showed that; The 
appropriability course two for teaching and learning in cooperative education. 
Keyword : Lesson Plan , Effectiveness, Teaching cooperative education. 
 
1. บทน า 
     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574 [1] ได้ให้

ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทุนมนุษย์และ
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รองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทาย ที่เป็นพลวัต
ของโลกศตวรรษที่ 21 การศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไก
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี
และมีคุณภาพ มีทักษะ มีความรู้ มีความสามารถและมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และด ารงชีวิต
ในสังคมอย่างเป็นสุข รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของ
เศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21 ตรงตามาตรฐาน
ของหลักสูตร มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานการวัดและประเมินผล ฯลฯ 
ตอบสนองแผนการศึกษาของชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 
เรื่องยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลงัคนรวมทั้งงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศและ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่อง ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตที่  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่างยั่งยืนมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการเรียนรู้หลายหลาก และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุ
ว่าหน้าที่ส าคัญของการศึกษาเป็นการผลิตบัณฑิต/
แรงงานความรู้ (Knowledge Workers) มีคุณภาพเพียง
พอที่จะพัฒนาประเทศ และการสามารถเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  [2] กล่าวว่า 
ควรจัดให้ผู้ เ รียนได้ เรี ยนรู้ จริ ง ฝึกปฏิบัติ งานจริ ง        
จากแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551 - 2565) 
ระบุว่า ควรจะพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่อยอดการศึกษา
เพื่อให้ผู้ เรียนมีทักษะความรู้ด้านอาชีพ ในส่วนของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีนโยบายที่จะ
น าเอาการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยลักษณะเด่นของสหกิจศึกษา
เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาและออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
[3]  โดยทั่วไปรายวิชาสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์คือ     
1) เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ (Professional 
Experience) แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา สามารถ
น าเอาทักษะประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน
การพัฒนาตนเองก่อนการเข้าท างานจริงในอนาคต      
2) เพื่อการเสริมทักษะให้นักศึกษาในการน าทฤษฎีไปสู่
ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 3) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน     

4) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 5) เพื่อให้เกิด
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
และ 6) เพื่อเป็นการส่งเสริมและโอกาสในได้สร้าง
ความสั มพันธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งสถานศึกษา  กั บสถาน
ประกอบการ [4] ในงานวิจัย [5] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พบว่า รายวิชาสหกิจ
ศึกษา มีการด าเนินการในหลายลักษณะ เช่น การฝึกงาน 
(Internships) การเรียนรู้จากงานจริง (On the Job 
Training/Learning) การฝึกภาคสนาม (Field 
Placement) การศึกษาโครงงาน (Work/Study 
Assignment) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) การฝึก
ทดลองปฏิบัติ (Experiential Exercises)  [7] กล่าวว่า
รายวิชาสหกิจศึกษา สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับผิดชอบด้าน
การศึกษาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการ
สอนวิชาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตตอบสนองตลาดแรงงาน 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาเข้า
ท างานหรือประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษา 
การด าเนินการที่ผ่านพบว่า สถานประกอบที่จะเข้าร่วม
การจัดการเรียนการสอน มีอุปสรรคในการด าเนินงานที่
คณาจารย์ต้องรับภาระดูแลนักศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและผู้ปกครองยังไม่ให้ความส าคัญ ผู้ปกครอง
ต้องการให้บุตรหลานให้ส าเร็จการศึกษาจึงหางานท า    
ในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุก
แห่งได้จัดแนวทางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา [8] 
กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรครายวิชาสหกิจศึกษา มาจาก
แผนการเรียนการสอนด้วย เนื่องจากสาระรายวิชาที่
แตกต่ า งกั น  ในสาขา วิ ช าด้ านศิ ลปศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจในบางหลักสูตร การออก
ปฏิบัติงานในช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 มีความเป็นไปได้
มาก ส่วนในสาขาวิชาของวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เหมาะสม
ในช่วงเวลาดังกล่าว   เพราะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
สมาคมวิชาชีพก าหนด ดังนั้น หากจะมีการทบทวน
แผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่
ละหลักสูตร หรือแต่ละสาขาวิชา จะเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจและ
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ท า ให้ ร ายวิ ชาสหกิจศึ กษามีความ เป็นธรรมชาติ         
และสามารถปฏิบัติได้และเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง 
    จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการการเรียนรายวิชาสห
กิจศึกษา เพื่อให้ได้แนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับรายวิชาสหกิจศึกษา จึงได้ก าหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบเจาะจง  (Specific) เพื่อมาประชุมกลุ่ม (Focus 
Group) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านรายวิชาสหกิจศึกษา  ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ด าเนินการวิจัยการศึกษาแนวทางการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กลุ่มภาคกลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในรายวิชาสหกิจ
ศึกษาและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กลุ่มภาคกลาง 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ด้วยการ
ประชุมกลุ่ม (Focus group) เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ความเช่ือมั่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 
4. ผลการวิจัย 
    จากการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูล 
จ านวน 9 คน พบว่า เพศชาย จ านวน 5 คน ร้อยละ 
55.55 เพศหญิง จ านวน 4 คน ร้อยละ 44.44 
    ผลการประชุม จากการประชุมกลุ่ม (Focus group)  
ผู้บริหารทั้ง 2 กลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการ
เรียนที่จะน าไปปฏิบัติงานหลังจากที่ได้มีการอภิปรายถึง
แผนการเรียนโดยเห็นว่าแนวทางการเรียนมีการใช้งาน
ทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความ
เหมาะสมและให้น้ าหนักผลการประเมิน ดังตารางที่
น าเสนอ 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหแ์นวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ในช้ันปี 3 ภาคเรียนที่ 2 และใน 
              ช้ันปี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

รายการ  S,d. ระดับความส าคัญ 
1  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 1 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให ้โดยเพื่อให้มีความด้านวิชาชีพ 

4.44 .726 
 

มาก 
2  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 2 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให ้โดยเพื่อให้มีความด้านวิชาชีพท่ีเน้นทักษะ 
    วิชาชีพ 

4.56 .527 
 

มากท่ีสุด 

3  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 3 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดใหใ้นภาคเรียนที่ 1 ที่เน้นทักษะวิชาชีพ 

3.87 ..833 
 

มาก 
4  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 3 ในภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาเข้า 
    ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เนื่องจากได้ศึกษามาแล้วไม    
    น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการเรยีนทั้งหมด 

3.67 .707 
 

มาก 

5  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 4 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2  นักศึกษา 
    กลับเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาในรายวิชาที่เหลือและทบทวน 
    ผลดีผลเสีย จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

3.44 .882 
 

ปานกลาง 

6  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 4 ในภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาเข้า 
    ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

4.44 .527 
 

มาก 
 
 

X
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  
รายการ  S,d. ระดับความส าคัญ 

7  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 4 ในภาคเรียนที่ 2  นักศึกษากลับเข้ามา 
    ศึกษาในสถานศึกษาในรายวิชาท่ีเหลือและทบทวนผลดีผลเสีย 
    จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

4.22 .833 
 

มาก 

8  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 4 ในภาคเรียนที่ 2  นักศึกษาเข้า 
    ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และหางานท าได้ทันที 

3.67 .707 มาก 

รวม 4.00 .272 มาก 

   จากตารางที่ 1 ผลการประชุม พบว่า ความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรยีนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาอยู่ใน
ภาพรวม ( =4.00, S.D.=.272) ระดับมากท่ีสดุ คือ ท่าน

เห็นว่า ในช้ันปีท่ี 2 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี
สถานศึกษาจัดให้ โดยเพื่อให้มีความด้านวิชาชีพท่ีเน้น 
ทักษะวิชาชีพ ( =4.56, S.D.=.527) 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหแ์นวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกช้ัน (แบบอัตราส่วน) 
 

รายการ  S,d. ระดับความส าคัญ 
1  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 1 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให้ร้อยละ 80 ของแผนการเรยีนช้ันปีท่ี 1 อีก 
    ร้อยละ 20 เข้าสังเกตการณ์ในสถานประกอบการเพื่อสร้าง 
    ความคุ้นเคย 

3.78 1.09 
 

มาก 

2  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 2 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให้ร้อยละ 70 ของแผนการเรยีนช้ันปีท่ี 2 อีก 
    ร้อยละ 30 เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3.67 .866 มาก 

3  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 3 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให้ร้อยละ 50 ของแผนการเรยีนช้ันปีท่ี 3 อีก 
    ร้อยละ 50 เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4.33 .500 มาก 

4  ท่านเห็นว่า ในช้ันปีท่ี 4 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ี 
    สถานศึกษาจัดให้ร้อยละ 70 ของแผนการเรยีนช้ันปีท่ี 4 อีก 
    ร้อยละ 30 เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4.44 .527 มาก 

รวม 4.02 .363 มาก 
 
    จากตารางที่ 2 ผลการประชุม พบว่า ความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรยีนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาพรวม 
( =4.02, S.D.=.363) ระดับมาก คือ ท่านเห็นว่า ในช้ันปี
ที่ 4 ศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษาจดัให้
ร้อยละ 70 ของแผนการเรียนช้ันปีท่ี 4 อีกร้อยละ 30 เข้า
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ( =4.44, S.D.=.527) 
     สรุป ผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาสหกิจศึกษาจากการประชุมกลุม่ ได้น าข้อมูล

มาสังเคราะห์และแนวทางการจดัการเรยีนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษาคือ 
     รูปแบบที่ 1  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาในลักษณะนี้  เป็นไปตามกรอบนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยจัดการเรียน
การสอนในการเรียนปกติ มีการก าหนดรายวิชาสหกิจ
ศึกษาไว้ในภาคเรียนที่ 2 ของช้ันปีที่ 3 หรือ ช้ันปีที่ 4 ใน
ภาคเรียนที่  1  ซึ่ งมีทั้ งข้อดีและข้อจ ากัด  ข้อดีคือ 

X

X
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นักศึกษาได้กลับมาทบทวนจุดบกพร่องต่างๆ อีก 1 ภาค
เรียน ข้อจ ากัด จากการแสดงความคิดเห็นคือ นักศึกษา
พลาดโอกาสในการได้งานท าหรือสถานประกอบการต้อง
รอนักศึกษาอีก 1 ภาคเรียน ซึงไม่เป็นที่ต้องการของ
สถานประกอบการ 
 รูปแบบที่ 2  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาลักษณะนี้ มีการน ามาใช้ยังไม่แพร่หลาย พบใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ข้อดีของแนว

ทางการเรียนแบบนี้ต้องมีการติดตามและประเมินผล
ต่อไป ส่วนในข้อจ ากัดจากการประชุมกลุ่ม พบว่า
กลุ่ ม เป้ าหมายนั กศึ กษาและผู้ ปกครอ งยั ง ไ ม่ ใ ห้
ความส าคัญ ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลายเรียนหนังสือ
ให้ส าเร็จการศึกษาจึงหางานท า และนักศึกษาไม่สนใจ
เลือกในแนวทางการเรียนแบบนี้ 
    ดังนั้น สามารถสรุปแนวทางการเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาได้ 2 รูปแบบ ดังรายละเอียดดังนี้ 

     รูปแบบที่ 1 แสดงการจดัการเรียนการสอนในช้ันปี 3 ภาคเรียนที่ 2 และในช้ันปี 4 ภาคเรยีนที่ 1 
 
ช้ันป ี ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 3 
ช้ันป ี1 ศึกษาตามหลักสตูร ศึกษาตามหลักสตูร  
ช้ันป ี2 ศึกษาตามหลักสตูร ศึกษาตามหลักสตูร  
ช้ันป ี3 ศึกษาตามหลักสตูร ศึกษาตามหลักสตูร หรือปฏิบัติงาน  
ช้ันป ี4 ศึกษาตามหลักสตูร หรือปฏิบัติงาน ศึกษาตามหลักสตูร  

 
     จากตารางที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา อนุญาตให้นักศึกษาออกปฏิบัติงาน
ในช้ันปี3 ภาคเรียนที่ 2 และในช้ันปี 4 ภาคเรียนที่ 1 

เป็นแนวทางการเรียนการสอนตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีมอบนโยบายให้แต่ละ 
สถานศึกษาน าไปปฏิบัต ิ

 
 รูปแบบที่ 2 แสดงการจดัการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกช้ัน (แบบอัตราส่วน) 
 
ช้ันป ี ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ภาคเรยีนที่ 3 
ช้ันป ี1 ศึกษาตามหลักสตูรร้อยละ 80 ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร้อยละ 20  
ช้ันป ี2 ศึกษาตามหลักสตูรร้อยละ 70 ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร้อยละ 30  
ช้ันป ี3 ศึกษาตามหลักสตูรร้อยละ 50 ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร้อยละ 50  
ช้ันป ี4 ศึกษาตามหลักสตูรร้อยละ 30 ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร้อยละ 70  

 
      จากตารางที่ 4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสห
กิจศึกษาในทุกช้ัน (แบบอัตราส่วน) อนุญาตให้นักศึกษา 
ออกปฏิบัติงาน  ในทุกช้ันปีศึกษาตลอดหลักสูตร ในการ
เรียนดังกล่าว นักศึกษาต้องออกปฏิบัติงานตามสัดส่วนที่

มีความตกลงกับสถานประกอบการ ที่มีความร่วมมือกัน
ในการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ช้ันปีท่ี  
1 ถึงช้ันปีท่ี 4 

 
5. อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลด้านข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เพื่อ
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกจิ
ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา แบ่งได้       
2 แบบ คือ 1) การจัดเรียนการสอนรายในช้ันปี 3 ภาค

เรียนที่ 2 และในช้ันปี 4 ภาคเรียนที่ 1 และการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกช้ัน (แบบ
อัตราส่วน) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนในช้ันปี 3 ภาคเรียนที่ 2 
และในช้ันปี 4 ภาคเรียนที่ 1   
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 การจัดแผนการเรียนในลักษณะนี้เป็นไปตามกรอบ 
ด้านนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
[4] ที่กล่าวว่า ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
สหกิจศึ กษา  มุ่ ง ให้ มี ความสัมพันธ์ สอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา หรือปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ หมั่ นแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดี  รวมทั้งให้ เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต ต้องมีการอบรมเตรียมความพร้อมไม่น้อย
กว่า 30 ช่ัวโมง จากปรัชญาดังกล่าวนั้น คุณสมบัติ
นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องผ่านเง่ือนไขทางวิชาการของ
นักศึกษาจึงสามารถออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ 
นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80 เนื้อหา
ทางวิชาการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอาชีพระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ อย่าง
ต่อเนื่องและไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้
และปฏิบัติงานเต็มเวลา มีการจัดหาลักษณะงานที่เป็น
โครงงานหรืองานประจ าที่ตรงกับสาชาวิชาชีพ มีจ านวน
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและเน้นประสบการณ์ท างาน 
โดยสถานประกอบการสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้
รวมถึงให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการด้วยความ
สมัครใจ การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน
หรือสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นตาม
ลักษณะงาน สถานศึกษาต้องมีการนิเทศงานนักศึกษา มี
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 
สถานศึกษาและสถานประกอบการ กิจกรรมต่างๆ ที่
ด าเนินงาน เช่น การจดบันทึกการปฏิบัติงานเป็นสัปดาห์
หรือรายวันและต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์
นิเทศทุกครั้ง ด าเนินการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์
ในช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติงานนักศึกษาควรน าเสนอ
งานต่อผู้นิเทศงานและสถานประกอบการรวมถึงสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ
สถานประกอบการหลังสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา มีวิธีการวัดผลความพึงพอใจนักศึกษา และการมี

ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของสถานประกอบการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 จากหลักการดังกล่าว ในช้ันปีที่ 1 ปีที่ 2 และช้ันปีที่ 
3 ภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่ม
ภาคกลาง และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด มีความพร้อมที่เหมาะสมในการออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ในช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 สามารถขอเข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษาได้ ซึ่งการอนุญาตให้ออกปฏิบัติ
ในภาคเรียนท่ี 2 เหมาะสมกับนักศึกษานักศึกษาของด้าน
สังคม ด้านศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ที่ไม่มีเง่ือน
อย่างอื่นบังคับ ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากแผนการเรียนของ
นักศึกษาและองค์ประกอบทางวิ ชาการอย่ างอื่ น
ประกอบด้วย การอนุญาตให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานใน
ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เหมาะสมกับสาขาวิชา ในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
สาขาวิชาบัญชี ฯลฯ เนื่องจากมีเ ง่ือนไขทางสมาคม
วิชาชีพก าหนดไว้ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ต้อง
เรียนในรายวิชาชีพตามสมาคมวิชาชีพบังคับก่อนจึง
อนุญาตให้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ ดังนั้น แต่ละ
สาขาวิชาหรือแต่ละมหาวิทยาลัยต้องพิจาณาความ
เหมาะสมเบื้องต้น ข้อดีของการอนุญาตให้นักศึกษาออก
ปฏิบัติงานในช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษามีความ
พร้อมด้านวิชาที่เพิ่มขึ้น มีวุฒิภาวะทางร่างกายที่เป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้น และไม่กระทบต่อการจัดแผนการเรียน
ระหว่างภาคเรียน มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่ม
ภาคกลาง จึงมีการใช้แผนการเรียนลักษณะนี้เป็นจ านวน
มาก และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่
ต้องการให้นักศึกษาได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อีก 1 ภาคเรียน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงตนเองก่อนส าเร็จ
การศึกษา จากการด าเนินงานที่ผ่านของกระบวนจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
[10] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการสหกิจศึกษาน าร่องของประเทศไทย พบว่า 
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาน าร่อง
ของสถาบันการศึกษา 33 แห่ง โดยมีข้อสรุปที่น่าสนใจ 
คือ ประโยชน์ที่สถาบันการศึกษาได้รับที่ส าคัญคือ เกิด
ความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการศึกษาจะได้รับ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาน
ประกอบการ ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับที่เด่นที่สุดได้แก่ 
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นักศึกษาจะมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงจากการท างาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ ทราบแนวทางในการเลือก
สายงานอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและผลประโยชน์ที่
คาดว่าจ าได้รับจากสถานประกอบการ ได้รับที่ส าคัญคือ 
งานที่นักศึกษาท ายังช่วยลดต้นทุนการผลิตของสถาน
ประกอบการ ส าหรับประเด็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญ
ของการจัดการการศึกษาแบบสหกิจศึกษา สถาน
ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจของสหกิจศึกษา 
ซึ่งถือว่าเป็นการท างานท่ีแตกต่างจากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ นักศึกษาบางคนมีผลการเรียนต่ าท าให้ไม่
สามารถออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้และความไม่พรอ้มเรื่อง
เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
เป็นต้นและงานวิจัย [9] ได้ท าการวิจัยเรื่ อง การ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
โดยใช้มัลติมีเดีย พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
เห็นว่าเป็นการเรียนที่ดีเพราะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะ
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนดังกล่าว 
     2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาใน
ทุกช้ัน (แบบอัตราส่วน) 
 จากการแสดงความคิดเห็นพบว่า แนวทางการเรียน
ในลักษณะนี้ มีการน ามาใช้กันยังไม่แพร่หลาย ทั้งนี้อาจ
เกิดจาก กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและผู้ปกครองยังไม่ให้
ความส าคัญ ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลายเรียนหนังสือ
ให้ส าเร็จการศึกษาจึงหางานท า และนักศึกษาไม่สนใจ
เลือกในแนวทางการเรียนแบบนี้ จากการสัมภาษณ์ [7] 
กล่าวว่า แนวทางการเรียนแบบนี้ถูกน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษามีเป็นจ านวนน้อย 
ในสาขาวิชาค้าปลีกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร       
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) น ามาใช้จัดการเรียนการสอน 
อภิปรายผลได้ดังนี้  ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ในช้ันปีที่ 1 นักศึกษามีการเรียนในมหาวิทยาลัยตลอด
สัปดาห์  ในวัน เสาร์ จะ เข้ าสั ง เกตการณ์ ในสถาน
ประกอบการที่มีความร่วมมือจ านวน 1 วัน ในช้ันปีที่ 2 
นักศึกษามีการเรียนในมหาวิทยาลัย จ านวน 4 วัน ในวัน
ศุกร์และวันเสาร์ จะเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่

มีความร่วมมือจ านวน 2 วัน ในช้ันปีที่ 3 นักศึกษามีการ
เรียนในมหาวิทยาลัย จ านวน 2-3 วัน ในวันท่ีเหลือจะเข้า
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความร่วมมือ ในช้ัน
เรียนปีที่ 4 นักศึกษามีการเรียนในมหาวิทยาลัย จ านวน 
1 -2 วัน  ในวันที่ เ หลื อจะ เข้ าปฏิบั ติ ง านในสถาน
ประกอบการที่มีความร่วมมือ และจากข้อมูล [8] กล่าวว่า 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ น าแผนการเรียนแบบน้ีถูกน ามาใช้
กับกลุ่มนักศึกษาที่จบช้ันเรียนมัธยมปลาย (ม.6) ไม่
ประสบผลสัมฤทธิ์ที่ดี เนื่องจากสถานประกอบที่จะเข้า
ร่วมการจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียนนี้มีจ านวน
น้อยและมีอุปสรรคในการด าเนินงานที่คณาจารย์ต้อง
รับภาระดูแลนักศึกษาตลอด 4 ปี แต่พบว่าความส าเร็จใน
หลักสูตรต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีเขา้
มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เนื่องจากนักศึกษามี
ความพร้อมด้านอาชีพมาแล้วในระดับหนึ่ง จึงมองเห็น
อนาคตของตนเองได้ ในการประกอบอาชีพ และ
ระยะเวลาศึกษาใช้ เวลา 2 ปี  ถึง 2 ปีครึ่ ง  ดั งนั้น 
นักศึกษากลุ่มจะมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการเรียนแบบนี้ โดย
อาศัยกรอบการแบ่งสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ [11] ได้
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู วิชา
จิตวิทยาสังคม โดยใช้ชุมชนและประสบการณ์เป็นฐาน 
เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ พบว่า 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่เกิด ขึ้นกับนิสิต
ภายหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี ด้านทักษะทุกทักษะมีค่าคะแนน เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นทักษะการสังเกตอยู่ในระดับมากที่สุด 
[12] ได้วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการด าเนินสหกิจ
ศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร:ี การวิจัยแบบผสมผสานพบวา่ 
สิ่งที่ท าให้สหกิจศึกษาประสบผลส าเร็จคือนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน [13] ได้วิจัยเรื่อง The Synergy of 
workplace Learning Perspective of cooperative 
Education Directors. พบว่า รูปแบบการเรียนเพื่อเป็น
การสอนงาน(Coaching) การลองผิดลองถูก (Trial 
Error) และการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อให้ได้เป็นมือ
อาชีพ  
 จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวทางการเรียนสหกิจศึกษาที่
น าเสนอต้องมีการพิจาณาในรายละเอียดที่แตกต่างกัน 
ของสาขาวิชาชีพ ดังนั้น แต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคล กลุ่มภาคกลางต้องพิจารณาในรายละเอียดใน
การด าเนินงานในการจัดท าแนวทางการเรียนการสอน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรมี
มหาวิทยาลัยอื่นๆ คณะ หรือสาขาวิชา ท่ีจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาสหกิจศึกษา ศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับแนว
ทางการเรี ยนที่ค้นพบไปเป็นฐานข้อมูลและปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงกระบวนการ
บริหารด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวทางการ
เรียนรูปแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น   
 2. ควรมีการศึกษาผลกระทบด้านอื่นๆ ที่มีต่อแนว
ทางการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาของสถาบันอื่นๆ เช่น 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่จัดการเรียนการสอนด้าน
รายวิชาสหกิจศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างาน รวมทั้งศึกษาอ านาจในการท านาย
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ แรงจูงใจในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยพนักงานในองค์การต่างๆ ซึ่งเป็นนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จ านวน      
401 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 401 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มทีละตัวแปร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้   
1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับประสิทธิผลการท างานในองค์การทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 2) แรงจูงใจในการท างานโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้งโดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน 3) แรงจูงใจในการท างานโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 4) แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การมีอ านาจร่วมกันท านายประสิทธิผลการท างานในองค์การได้ร้อยละ 51.6  ผลการวิจัยท าให้
เสนอแนะได้ว่าองค์การควรส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานสูง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิผลการท างานในองค์การสูงตามไปด้วย  
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ, ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the relationships among motivation toward 

work, organizational citizenship behavior and performance effectiveness of working people and 
investigate the predictive power of motivation toward work and organizational citizenship behavior 
on performance effectiveness. The sample of this research consisted of 401 working people who 
were students of National Institute of Development Administration. Data were collected by 401 
questionnaires. Data analysis in the research utilized Pearson Correlation and Multiple Regression 
Analysis. The analyses showed that: 1) there were significant positive relationships between 
organizational citizenship behavior as a whole and each component and performance effectiveness 
in all and every component; 2) there were significant positive relationships between motivation 
toward work as a whole and each component and organizational citizenship behavior in all and 
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every component; 3) there were significant positive relationships between motivation toward work as 
a whole and each component and performance effectiveness in all and every component; 4) 
motivation toward work, organizational citizenship behavior together could make 51.6 percent 
predictive power on performance effectiveness. The findings suggest that organizations should try to 
improve employees with high motivation toward work. These employees will later express high 
organizational citizenship behavior and performance effectiveness. 
Keywords: Motivation toward work, Organizational citizenship behavior, Performance effectiveness 
 
1. บทน า 
 องค์การต่างๆ ทั้งเอกชนและภาครัฐในปัจจุบัน 
ก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในองค์การและภายนอกองค์การ ซึ่งสภาพแวดล้อมที่
องค์การก าลังเผชิญอยู่นั้น มีลักษณะของความผันผวน
(Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความ
ซับซ้อน (Complexity) และความไม่ ชัด เจน 
(Ambiguity) ที่เรียกว่า VUCA [1] ท าให้องค์การต่างๆ 
ต้องมีการปรับตัว เพื่อรับกับสถานการณ์ดังกล่าว และสิ่ง
ที่จะช่วยน าพาให้องค์การอยู่รอดได้ในสภาวะการ
เปลี่ยนแปลง คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าและมีความส าคัญต่อองค์การ [2] อย่างไรก็ตามเป็นที่
ตระหนักดีว่า การที่มนุษย์จะเป็นทรัพยากรที่มีค่าย่อม
ต้องผ่านการศึกษา เรียนรู้ หรือกล่าวได้ว่าการศึกษาถือ
เป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ด้วย
ความส าคัญของการศึกษา พนักงานในองค์การ จึงเลือก
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีละมากกว่า 150,000 คน [3] 
เพื่อให้มีระดับความรู้ที่สูงขึ้น สามารถใช้ความรู้ช่วยใน
การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา รวมถึงประเมินเหตุการณ์ใน
อนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก 
 การที่องค์การต้องเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวประกอบกับการแข่งขันทางธุรกิจทั่วโลกมีการ
แข่งขันสูงขึ้น จึงท าให้องค์การไม่เพียงต้องการบุคลากรที่
มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และสามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายได้เท่านั้น (Task Performance) 
แต่ยังต้องการบุคลากรที่มีการปฏิบัติงานเชิงบริบท 
(Contextual Performance) ได้ด้วย [4] นั่นคือ 
องค์การต้องการให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ เช่น พฤติกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมการค านึงถึง
ผู้อื่น (Courtesy) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic 
Virtue) โดยพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ เรียกว่า พฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ [5] อันเป็นพฤติกรรมที่
ช่วยหล่อลื่นกลไกการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
องค์การ อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิผลการท างานในองค์การ
ของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การด าเนินงานที่
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก าหนด
ไว้ [6] โดยมีงานวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ งมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท างาน [7] 
 ทั้งนี้ผู้วิจัย พบว่า มีปัจจัยด้านจิตลักษณะของบุคคล
ที่เป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมประเภทต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคม หรือแม้แต่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ซึ่งปัจจัยที่มีการกล่าวถึงตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันทั้ง
ในต่างประเทศและในประเทศไทย คือ แรงจูงใจในการ
ท างาน [8-9] ซึ่งมีผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการ
ท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคาร [10] 
นอกจากแรงจูงใจในการท างานเป็นสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรม แรงจูงใจในการท างานยังเป็นความต้องการที่
จะท าสิ่งใดให้ประสบผลส าเร็จ โดยใช้แรงจูงใจเป็นตัว
ผลักดันให้เกิดประสิทธิผลการท างานที่ดี มีผลงานที่มี
คุณภาพ ดังเช่น ผลงานวิจัยที่พบว่า แรงจูงใจในการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการ [11] และพบด้วยว่า แรงจูงใจในการ
ท างานมีอ านาจในการท านายประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การเอกชน [12] จากความสัมพันธ์
ข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และประสิทธิผลการท างานในองค์การว่ามีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร โดยมุ่งศึกษากับพนักงานใน
องค์การที่ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท จากสถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร์  เ นื่ อ ง จ า ก  เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ท า
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การสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา และยึดเป้าหมาย
ความส าเร็จทางการท างานของนักศึกษาเป็นเป้าหมาย
ส าคัญ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การของบุคลากรวัยท างาน 
 2.2 เพื่อศึกษาอ านาจในการท านายร่วมกันของ
แรงจูงใจในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การที่มีต่อประสิทธิผลการท างานในองค์การของ
บุคลากรวัยท างาน  
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ พนักงานในองค์การต่างๆ ซึ่งเป็น
นักศึ กษาคณะพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และคณะ          
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จ านวน 500 คน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้แก่ประชากร 
และได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 401 ชุด (ร้อยละ 
80.2)  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

 3.2.1 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลการท างานใน
องค์การประกอบด้วย ด้านคุณภาพของผลงาน ด้าน
ปริมาณของผลงาน และด้านความตรงต่อเวลาในการ
ท างาน 
 3.2.2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) แรงจูงใจในการท างาน 
ประกอบด้วย ด้านความทะเยอทะยานในระดับที่
เหมาะสมกับความสามารถ ด้านความมุ่งมานะพยายาม 
และด้านการไม่ละทิ้งงานแม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบาก 
2 )  พฤติ ก ร ร มก า ร เป็ นส ม า ชิ ก ที่ ดี ข อ งอ งค์ ก า ร 
ประกอบด้วย ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการ
ค านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านการให้ความ
ร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ี 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดจากการประมวลเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยตัวแปร
แรงจูงใจในการท างานในการศึกษาครั้งนี้ มาจากทฤษฎี
ความต้องการของ McClelland และแนวคิดลักษณะผู้มี
แรงจูงใจในการท างานสูงของ Hermans ตัวแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมาจากแนวคิด
ของ Organ และตัวแปรประสิทธิผลการท างานใน
องค์การมาจากแนวคิดของ Chemers and Ayman 
แสดงในรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แรงจูงใจในการท างาน 
1) การพัฒนาตนและความทะเยอทะยาน
ในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถ  
2) ความมุ่งมานะพยายาม  
3) การไม่ละทิ้งงาน แม้จะเผชิญกับงานที่
ยากล าบาก  
 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
1) พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ  
2) พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่น  
3) พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้น  
4) พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ 
5) พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี  

ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
1) คุณภาพของผลงาน 
2) ปริมาณของผลงาน 
3) ความตรงต่อเวลาในการท างาน  
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5. สมมติฐานการวิจัย 
 5.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมี
ความสัมพันธ์เ ชิงบวกกับประสิทธิผลการท างานใน
องค์การ 
 5.2 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 5.3 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ 
 5.4 แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็น
สมา ชิกที่ ดี ขององค์ ก ารมี อ านาจร่ วมกั นท านาย
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ  
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
     ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีข้อค าถาม จ านวน 7 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึ กษา  คณะที่ ศึ กษา  สถานะการศึกษา  อายุ 
สถานภาพ องค์การที่ท างาน  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการท างาน 
จ านวน 11 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาตนเองและ
มี ค ว า ม ทะ เ ย อทะ ยา น ใน ระ ดั บที่ เ ห ม าะ สม กั บ
ความสามารถของตนเองที่ จ านวน 4 ข้อ ด้านความมุ่ง
มานะพยายาม จ านวน 3 ข้อ และด้านการไม่ละทิ้งงาน 
แม้จะเผชิญกับงานท่ียากล าบาก จ านวน 4 ข้อ  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ จ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการให้
ความช่วยเหลือ จ านวน 5 ข้อ ด้านการค านึงถึงผู้อื่น 
จ านวน 4 ข้อ ด้านความอดทนอดกลั้น จ านวน 4 ข้อ 
ด้านการให้ความร่วมมือ จ านวน 3 ข้อ และด้านความ
ส านึกในหน้าท่ี จ านวน 4 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามประสิทธิผลการท างานใน
องค์การ จ านวน 11 ข้อ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ
ผลงาน จ านวน 4 ข้อ ด้านปริมาณผลงาน จ านวน 4 ข้อ 
และความตรงต่อเวลาในการท างาน จ านวน 3 ข้อ 
 แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) อยู่ที่ 1.00 และ
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส่วนที่ 2-4 มีค่าเท่ากับ 

.798, .920 และ .787 ตามล าดับ ซึ่งแสดงถึงค่าความ
เชื่อมั่นระดับสูงและสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ 
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม ถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบเพิ่มทีละตัวแปร (Multiple Regression 
Analysis: Stepwise) 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่เพิ่ง
ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา 
จ านวน 401 คน โดยมี จ านวน เพศหญิ ง  (63.6%) 
มากกว่าเพศชาย (36.4%) กลุ่มตัวอย่างทุกคนศึกษา
ระดับปริญญาโทจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อายุส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ระหว่าง 26-30 ปี (32.2%) และ 31-35 ปี (31.9%) 
โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (75.1 %) และท างานอยู่ใน
องค์การ/บริษัทเอกชน (64.8%) มากที่สุด 
 7.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการค านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านการ
ให้ความร่ วมมื อ และด้ านความส านึกในหน้าที่ มี
ความสัมพันธ์ เ ชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การโดยรวมและรายด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน และด้าน
ความตรงต่อเวลาในการท างาน  
 7.3 แรงจูงใจในการท างานโดยรวมและรายด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานใน
ระดับที่เหมาะสมกับความสามารถ ด้านความมุ่งมานะ
พยายาม และด้านการไม่ละทิ้งงานแม้จะเผชิญกับงานที่
ยากล าบากมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวม
และรายด้านได้แก่ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการ
ค านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านการให้ความ
ร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ี 



ARU Research Journal, Vol.4, No.3, September 2017                                                                                          67 
 

 7.4 แรงจูงใจในการท างานโดยรวมและรายด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและมีความทะเยอทะยานใน
ระดับที่เหมาะสมกับความสามารถ ด้านความมุ่งมานะ
พยายาม และด้านการไม่ละทิ้งงานแม้จะเผชิญกับงานที่
ยากล าบากมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับประสิทธิผลการท างานในองค์การโดยรวมและ
รายด้านได้แก่ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน 
และด้านความตรงต่อเวลาในการท างาน 
 7.5 แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็น
สมา ชิกที่ ดี ขององค์ ก าร มี อ านาจร่ วมกั นท านาย 
ประสิทธิผลการท างานในองค์การได้ร้อยละ 51.6 โดยพบ
ชัดเจนว่าแรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านาย
มากที่สุด คือ ร้อยละ 44.3 และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การมีอ านาจท านายเพิ่มได้ร้อยละ 7.3
  
8. อภิปรายผล 
 8.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับประสิทธิผลการท างานในองค์การ
โดยรวมและรายด้าน เนื่องจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ คือ พฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาท
หน้าที่ เป็นพฤติกรรมที่บุคคลเต็มใจกระท าด้วยตนเอง 
โดยมิได้ถูกบังคับจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การเป็นปัจจัยหลักในการก าหนด
พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ [13] ซึ่ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ บุคลากร
เหล่านั้นจะมีความพยายามทุ่มเทในการท างานให้มี
ประสิทธิผลการท างานสูงสุด รวมถึงให้ได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ ด้วยการท างานอย่างตรง
ต่อเวลา โดยผลงานที่ส าเร็จนั้นจะมีคุณภาพและได้
ปริมาณตามาตรฐานที่ควรจะเป็น ซึ่ งแตกต่างจาก
บุคลากรที่ไม่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
จะมีพฤติกรรมการท างานที่ด้อยกว่า [14] สอดคล้องกับ
งานวิจัยของหัตยา สุบรรณ [15] ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและผล
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
พบผลการศึกษาว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การในด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้าน
พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น ด้านพฤติกรรมการอดทนอด

กลั้น ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์การ และด้าน
พฤติกรรมส านึกในหน้าที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ 
 8.2 แรงจูงใจในการท างานโดยรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์ เ ชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมและ
รายด้าน เนื่องจากแรงจูงใจในการท างานเป็นความ
ต้องการอย่างหน่ึงของมนุษย์ ท่ีใช้แรงจูงใจน้ีผลักดันให้ท า
สิ่งใดก็ตามให้ดีที่สุด โดยบุคลากรที่มีแรงจูงใจในการ
ท างานจะไม่ละทิ้งงานและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะ
พยายามคิดหาวิธีการให้การท างานประสบความส าเร็จ 
หรือกล่าวได้ว่าแรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้น ชักจูง ให้บุคคล
เกิดพฤติกรรมต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าว แรงจูงใจในการ
ท างานจึงเป็นจิตลักษณะส าคัญประการหนึ่งที่บุคคลควร
มี ผู้บริหารจึงควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนใน
องค์การ เพราะแรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลโดยตรง
ต่อการเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในการท างานอย่าง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิชต์ ชามีรส [16] ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ท างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานบริษัทก่อสร้างต่างชาติ พบว่าแรงจูงใจในการ
ท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การรายด้านท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ให้ความช่วยเหลือ ด้านการค านึงถึงผู้อื่น ด้านความอดทน
อดกลั้น ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกใน
หน้าท่ี 
 8.3 แรงจูงใจในการท างานโดยรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์ เ ชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การโดยรวมและรายด้าน 
เนื่องจากบุคลากรที่มีแรงจูงใจในการท างานจะใช้
แรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีความต้องการที่จะท างาน
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ ทั้งนี้
เป้าหมายนั้นต้องเป็นเป้ าหมายที่สามารถท าตาม
มาตรฐานความเป็นเลิศได้ (Standard of Excellence) 
หรือสามารถท าได้ดีกว่าคนอื่นหรือท าได้เท่ากับคนอื่นๆ 
[17] โดยบุคลากรพัฒนาตนเองอยู่เสมอและมีความ
พย าย าม มุ่ ง มั่ น ใน ร ะ ดั บที่ เ ห ม า ะส มกั บค ว า ม รู้ 
ความสามารถของตน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและเกิดผล
ส าเร็จตามที่ปรารถนา นั่นคือ มีผลงานที่ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย และผลงานนั้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามมาตรฐานได้ปริมาณงานตามที่องค์การ
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ก าหนด รวมถึงผลงานเสร็จทันภายในเวลาที่ก าหนด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ [18] ศึกษา
แรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน พบผลการศึกษา
ว่าแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการท างานของพยาบาล 
 8.4 แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมการเป็น
สมา ชิกที่ ดี ขององค์ ก ารมี อ านาจร่ วมกั นท านาย 
ประสิทธิผลการท างานในองค์การ เนื่องจากแรงจูงใจใน
การท างานเป็นความต้องการความส าเร็จทางการท างาน
ที่สูงขึ้นกว่าความส าเร็จครั้ งก่อน โดยบุคลากรที่มี
แรงจูงใจในการท างานจะผลักดันให้มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น มีความมุมานะในการท างานให้ดีมากขึ้น ตลอดจน
อดทนต่อปัญหาอุปสรรคมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การท างานนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เมื่อการท างานประสบ
ความส าเร็จก็จะเกิดความสุข ความสบายใจ [17] ฉะนั้น
บุคลากรที่มีแรงจูงใจในการท างานสูงประกอบกับมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะส่งผลให้
บุคคลเหล่านั้นมีประสิทธิผลการท างานในองค์การสูงตาม
ไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชา คงสืบ [19] ที่พบ
ผลการศึกษาว่า แรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอ านาจร่วมกันท านาย
ประสิทธิผลการท างานเป็นทีมได้ร้อยละ 54 และพบว่า
แรงจูงใจในการท างานมีอ านาจในการท านายได้มากท่ีสุด 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 9.1.1 องค์การควรให้ความส าคัญของแรงจูงใจในการ
ท างานต่อไป และควรส่งเสริมการพัฒนาแรงจูงใจในการ
ท างานให้เพิ่มมากขึ้น เพราะแรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญ
ของการมีพฤติกรรมการท างานที่ดีที่เหมาะสมอย่าง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอันส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการท างานในองค์การด้วยการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน การก าหนด
เป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน โดยองค์การอาจบอก
ความต้องการหรือความคาดหวังขององค์การจากการ
ท างานของพนักงาน 
 9.1.2 องค์การมีแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรเข้า
ร่วมงาน โดยพิจารณาจากการตรวจวัดแรงจูงใจในการ
ท างาน กล่าวคือ องค์การสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มี

แรงจูงใจในการท างานสูง เพราะบุคคลที่มีแรงจูงใจในการ
ท างานสูงจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
และประสิทธิผลการท างานในองค์การสูงตามไปด้วย ซึ่ง
บุ คคล เหล่ านี้ จะน ามาซึ่ งความส า เ ร็ จ และความ
เจริญเติบโตให้แก่องค์การด้วยการใช้ความรูค้วามสามารถ 
การทุ่มเทแรงกายและแรงใจ เพื่อช่วยองค์การในการ
ด าเนินงาน การแก้ปัญหา ตลอดจนการฝ่าฟันวิกฤต และ
การก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 9.2.1 ควรศึกษาจิตลักษณะด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น 
ความเช่ืออ านาจในตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่ง
จิตลักษณะเหล่านี้อาจเป็นผลท าให้มีประสิทธิผลการ
ท างานในองค์การที่สูงมากขึ้นอีก 
 9.2.2 ควรใช้เกณฑ์การวัดอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อ
เปรียบเทียบผลกัน เช่น ใช้การประเมินจากผู้บังคับบัญชา
หรือ เพื่ อนร่ วมงาน ทั้ งนี้ เพื่ อให้มีความเป็นปรนัย 
(Objective) มากยิ่งข้ึน 
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กลยุทธ์ในการคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการไดม้าซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
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บทคัดย่อ 

 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปนั้น
มักจะมีการด าเนินการควบคู่กันไปกับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นกระบวนการที่องค์การพยายามใช้เครื่องมือ
ต่างๆที่มีอยู่ในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ คุณภาพ ตลอดจนมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดจากกลุ่มบุคคลที่มาสมัครงาน เพื่อให้เข้ามาท างานในต าแหน่งงานท่ีองค์การต้องการ ดังนั้น ใน
บทความช้ินนี้ ผู้เขียนจึงมุ่งอธิบายให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจในงาน กลยุทธ์
ในการพัฒนากระบวนการและใช้อยู่อย่างสม่ าเสมอ กลยุทธ์ในการระบุเครื่องมือที่ถูกต้อง กลยุทธ์ในการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ท า
หน้าที่ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐของไทยน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาในอันที่จะท าให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานเข้ามาท างาน
ต่อไป  
ค าส าคัญ: ทรัพยากรมนุษย์, กลยุทธ์, การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
 

Abstract 
           Human resource selection is a process of human resource management (HRM) that is often 
done in parallel with human resource recruitment. It is a process by which the organization seeks to 
use the available tools to determine and decide on the candidate whom has the knowledge, skills, 
competencies, qualities, and qualities best suited for the job in accordance with the organization 
needs. Thus, in this article, the author aims to explain the strategies for effective human resource 
selection in acquisition of the candidate best suited for the Job, includes strategies for Understanding 
the Job, Developing a Process and Using it consistently, Identifying Valid Tools, Training HR Staff, and 
Monitoring Your Process. These guidelines are for those who are responsible for human resource 
selection in various organizations; in particular, Thai government agencies are used as a guideline for 
considering the acquisition of the candidate best suited for the job. 
Keywords: Human Resource, Strategy, Human Resource Selection  
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1. บทน า 
 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Selection) เป็นกระบวนการของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขั้นตอนหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปนั้นมักจะมีการด าเนินการ
ควบคู่กันไปกับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Recruitment) โดยการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์จะเป็นกระบวนการที่มีลักษณะต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้น
ภายหลังจากการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เสร็จสิ้นสุดลงใน
อันที่จะตัดสินใจเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพยากรมนุษย์ที่
คุณสมบัติที่ เหมาะสมกับต าแหน่งงานเข้ามาท างาน
ภายในองค์การ รวมทั้งมีค่านิยม และบุคลิกลักษณะที่
สอดคล้องกับขององค์การอีกด้วย  
 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ภายใต้อิทธิพลความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงภายใต้อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) อันเป็นผลพวงมา
จากความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ( Information and 
Communication Technologies: ICTs) ที่ท าให้การ
แข่งขันกันของบรรดาองค์การต่างๆโดยเฉพาะในทาง
ธุรกิจเอกชนในปัจจุบันทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เรื่อยๆ และปัจจุบันยอมรับกันว่าเครื่องมือที่จะช่วยสร้าง
ความได้ เปรียบขององค์การและเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จก็คือ ทรัพยากรบุคคล
หรือ ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เพราะ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ได้ช่ือว่าทรงคุณค่าและมี
ความส าคัญที่สุดที่จะช่วยให้การด าเนินการหรือการ
ขับเคลื่อนองค์การในด้านต่างๆบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและภารกิจที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากว่าทรัพยากร
มนุษย์มีสภาวะจิตใจ สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถให้มีศักยภาพสูงอันจะส่งผลให้องค์การ
ประสบผลส าเร็จได้ [1] 
  การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์จึงถือได้ว่าเป็นขั้นตอน
หนึ่งที่ส าคัญส าหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเป็นกิจกรรมต้นน้ าในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะ
ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
สมรรถนะ คุณภาพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้า
มาร่วมงาน และมีความสามารถในอันที่จะปฏิบัติงานไป
พร้อมกับความเจริญเติบโตร่วมกันไปกับองค์การได้เป็น
อย่างดี [2] 

 ดังนั้น ในบทความช้ินนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักที่
ส าคัญอยู่ 3 ประการคือ ประการแรก เพื่อต้องการ
อธิบายให้ เห็นถึงความหมาย ลักษณะส าคัญ และ
กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ประการที่
สอง เพื่อต้องการช้ีให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้มส าคัญ
ของการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ และประการสุดท้ายคือ 
เพื่อต้องการน าเสนอเป็นแนวทางเกี่ยวกับการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงส าหรับหน่วยงานภาครัฐของไทย โดย
ใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของ
บริษัทเทสโก้ พีเอลซี (Tesco PLC) ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจ
ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
 
2. ความหมาย และลักษณะส าคัญของการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์นั้น มีนักวิชาการให้
ความหมายไว้อย่างหลากหลายมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันออกไปตามแต่ละจุดเน้นของผู้ ให้
ความหมายเป็นส าคัญตั้งแต่ในอดีตเรื่อยมาจนถึงใน
ปัจจุบันดังต่อไปนี้ 
 วนิดา วาดีเจริญและคณะ [3] ได้กล่าวถึงการคัดเลือก
ว่าหมายถึง กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่องค์กรต้องการ เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องจากการสรรหา โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมัครอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กร 
 ในท านองเดียวกันกับที่เดชา เดชะวัฒนไพศาล [4] ที่
อธิบายว่า การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (Selection) คือ
กระบวนการที่องค์กรใช้เครื่องมือต่างๆมาด าเนินการ
พิจารณา และตัดสินใจว่าจะจ้างผู้ใดที่เหมาะสมเข้ามา
ท างานกับองค์กร กล่าวได้ว่าเป็นการใช้ความพยายามใน
การตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความสามารถ สมรรถนะ 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจากกลุ่มบุคคลที่มาสมัคร
งาน เพื่อให้เข้ามาท างานในต าแหน่งที่องค์กรก าหนดไว้ 
โดยกระบวนการเริ่มตั้งแต่เมื่อบุคคลผู้สนใจมาสมัครงาน
และสิ้นสุดเมื่อมีการตัดสินใจจ้างงาน 
  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Selection) หมายถึง กระบวนการ
ที่องค์การพยายามใช้เครื่ องมือต่างๆที่มีอยู่ ในการ
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พิจารณาและตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ สมรรถนะ คุณภาพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมที่สุดจากกลุ่มบุคคลที่มาสมัครงาน เพื่อให้เข้า
มาท างานในต าแหน่งงานที่องค์การต้องการ ทั้ งนี้ 
กระบวนการของการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์จะเริ่มต้น
ตั้งแต่เมื่อบุคคลสนใจสมัครเข้ามาในต าแหน่งงานและจะ
สิ้นสุดลงเมื่อองค์การมีการตัดสินใจจ้างงาน 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แสดงกระบวนการส าคญัของการคัดเลือก

ทรัพยากรมนุษย ์
ที่มา: สังเคราะห์โดยผู้เขียน 

 
 เมื่อพิจารณาจากความหมายดังกล่าวในข้างต้นนั้น ก็
จะพบว่า การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์มีลักษณะส าคัญ
อย่างน้อย 3 ประการคือ 1) การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
จะมีลักษณะเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการ (Process)ที่ 
มีล าดับในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 2) การคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการตัดสินใจ (Decision Making) 
เลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ 
คุณภาพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดจากกลุ่ม
บุคคลที่มาสมัครงานซึ่งอาจมีอยู่เป็นจ านวนมากเข้ามา
ท างานภายในองค์การ 3) การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
จะมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ลงอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่บุคคล
สนใจสมัครเข้ามาในต าแหน่งงานและจุดสิ้นสุดลงคือ เมื่อ
องค์การได้มีการตัดสินใจที่จะจ้างงาน แต่ถ้าหากไม่มีผู้ใด
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก องค์การก็จะปฏิเสธการจ้างงาน 
และด าเนินการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ใหม่ 
 
3. กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
 กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์มักจะ
เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ใน
ปัจจุบัน องค์การโดยทั่วไปจะมีกระบวนการหรอืวิธีการใน
การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่
เรื่องความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการ

คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ว่ากันโดยหลักการแล้วจะมีอยู่ 8 
ขั้นตอนท่ีส าคัญดังนี ้[5] 
 3.1 การต้อนรับผู้สมัคร เป็นขั้นตอนของการที่
ผู้สมัครมาติดต่อขอสมัครงานกับหน่วยงานในต าแหน่ง
งานท่ีสนใจ แต่ในปัจจุบันนั้นหลายองค์การนิยมส่งข้อมูล
การสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 3.2 การสัมภาษณ์กลั่นกรองเบื้องต้น เป็นขั้นตอน
ของการที่องค์การจะใช้เวลาในการพูดคุยกับผู้สมัครงาน
ในอันที่จะพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานที่
ผู้สมัครพึงมี เพื่อช่วยลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการคัดเลือกต่อไป 
 3.3 การกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครงาน เป็นขั้นตอนของ
การกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆลงในใบสมัครหรือ
ระบบฐานข้อมูลที่องค์การได้จัดเตรียมไว้ 
 3.4 การทดสอบเพ่ือจ้างงาน จัดเป็นจะเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร โดยทั่วไป
จะใช้รูปแบบข้อสอบคัดเลือกด้านความรู้ ความสามารถ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ แต่ทั้งนี้ Wilkinson, Tom and 
Tony [6] มองว่าการคัดเลือกผู้สมัครที่ดีคือการใช้แบบวัด
ทางจิตวิทยา (psychometric model) 
  3.5 การสัมภาษณ์เพ่ือจ้างงาน เป็นขั้นตอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้สมัครงานไดม้ีโอกาสในการสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็น ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการสนทนา
แบบสองทาง (two-ways communication) โดยผู้
สัมภาษณ์ก็จะได้รู้จักตัวตนของผู้สมัครมากขึ้น เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 3.6 การตรวจสอบประวัติและจดหมายรองรับ เป็น
ขั้นตอนของการการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงของ
ผู้สมัคร ได้แก่ สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามา ประวัติ
การท างานหรือประสบการณ์ เป็นต้น 
 3.7 การตรวจสอบร่างกาย เป็นขั้นตอนของการ
ตรวจสุขภาพของผู้สมัครว่ามีความสามารถท างานได้ตาม
ต าแหน่งงานหรือไม่อย่างไร  
 3.8 การตัดสินใจจ้างงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบต่างๆและ
ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อเข้ามาท างานกับองค์การ 
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4. ทิศทางและแนวโน้มส าคัญของการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันกับการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก โดยการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์จะมีทิศทางและ
แนวโน้มส าคัญอยู่หลายประการ ดังที่สถาบันพยากรณ์
แนวโน้มทรัพยากรมนุษย์ (HR Trend Institute) แห่ง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ [7] ได้น าเสนอไว้มี 7 ประการดังนี้ 
 4.1 การสรรหาและการคัดเลือกจะให้ความส าคัญ
ต่อการเปลี่ ยนแปลงจากเชิ ง รับสู่ เชิ ง รุก ( From 
reactive to proactive) การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ที่สุดมักจะค่อยๆ เกิดขึ้นกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงของ
การสรรหาและการคัดเลือกจะให้ความส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากเชิงรับมาสู่เชิงรุก ซึ่งจ าเป็นจะต้องมี
ระดับของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในปัจจุบันระดับ
ของการวิเคราะห์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์มักค่อนข้าง
ง่ายที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์อาจท าให้มีประเด็นค าถามต่างๆที่เกิดขึ้น เป็นต้น
ว่าใครคือคนท่ีมีแนวโน้มที่จะออกในปีที่จะมาถึง อะไรคือ
ความสามารถที่องค์การต้องการที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น 
การรับสมัครต าแหน่งงานที่ว่างลงแบบทันทีอาจไม่มีอีก
ต่อไป แต่ทั้งนี้การรับสมัครจะเป็นไปเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถที่จ าเป็นในอนาคต 
 4.2 การสรรหาและการคัดเลือกจะให้ความส าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงจากการสรรหางานมาสู่การสรรหา
การมอบหมายงาน (From recruiting for jobs to 
recruiting for assignments) องค์การจะมีความ
สร้างสรรค์มากขึ้นโดยการใช้โอกาสของแรงงานที่มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คิดในแง่ของงานและอื่นๆ 
ในแง่ของการที่ได้รับมอบหมายงานน้อยลง โดยมีงานที่
จะต้องท า และสามารถหาคนที่ดีที่สุดในตลาดที่สามารถ
ท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้น ตัวกลางที่มี
ความรู้ที่ดี เกี่ยวกับตลาดมืออาชีพสามารถช่วย ได้ 
นอกจากนี ้ยังมีเวทอีอนไลน์ท่ีให้บริการในโดเมนนี้มากขึ้น 
 4.3 การสรรหาและการคัดเลือกจะให้ความส าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกทักษะมาสู่การเลือก
คุณค่าและบุคลิกภาพ (From selecting on skills to 
selecting on values and personality) องค์การ

โดยส่วนใหญ่จะมองหาบุคคลที่มีความสามารถเหมาะสม
และสอดคล้องตามค่านิยมและบุคลิกภาพขององค์การ 
 4.4 การให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ผ่านเกมในการ
สรรหา (Gamification in recruitment) การใช้การ
เรียนรู้ผ่านเกมในการการสรรหาอาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง 
ซึ่งจะท าให้การสรรหามีความสนุก และมีส่วนช่วยท าให้
คนต้องการที่จะท างานให้กับองค์การ ซึ่งท าให้ได้ทั้ง
ท างานและมีความสนุกสนานอย่างเช่ือมต่อกันอย่าง
ใกล้ชิด  
 4.5 การให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ผ่านเกมในการ
คัดเลือก (Gamification in selection) การเรียนรู้
ผ่านเกมได้ถูกน ามาใช้ในขั้นตอนของการคัดเลือก
เช่นเดียวกัน โดยผู้สมัครทุกคนจะถูกขอให้เล่นเกม (เช่น 
พนักงานเสิร์ฟวาซาบิ ) และองค์การจะเป็นผู้ ที่อยู่
เบื้องหลังเกม โดยการก าหนดรายละเอียดของผู้สมัครที่
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและผลของการเล่นเกม การเล่นเกม
จ านวนมากจะให้ความสนุกมากข้ึนกว่าการสมัภาษณ์ โดย
คนที่สัมภาษณ์ทุกคนมักจะถามค าถามเดียวกันมากหรือ
น้อยบ้าง เช่น สิ่งที่เป็นจุดแข็งของคุณ เป็นต้น 
 4.6 จุดจบของการฝึกงาน (The end of 
traineeships) การฝึกงานจะเริ่มค่อยๆ จางหายไป การ
วางแผนอาชีพของผู้คนในอีกหลายปีข้างหน้าจะไม่มีความ
เหมาะสมพอดีกับช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วที่เพิ่มขึ้น องค์การจึงต้องให้ผู้ประกอบการได้
เรียนรู้ในการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและตลาด 
 4.7 ใช้การจัดการชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการสรรหา 
(Community management as a recruitment 
tool) การปฏิบัติในการสร้างชุมชนทั่วองค์การ หรือใน
รูปแบบของ "แฟนคลับ" ก าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยชุมชน
จะมีการเช่ือมต่อไปยังองค์การ และผ่านคนในชุมชนจะ
ท าให้ได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงของการเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ เมื่อมโีอกาส ผู้สมัครจากชุมชนก็สามารถเข้า
มาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
 การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์มิใช่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่าง
ง่ายดายอีกต่อไป หากแต่เป็นเรื่องที่มีการแข่งขันกันสูง
มากขึ้นของบรรดาองค์การทั้งหลายในอันที่จะช่วงชิง
เพื่อให้ ได้มาซึ่ งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานต่างๆขององค์การเข้า
มาท างาน ทั้งนี้ องค์การจะต้องให้ความส าคัญต่อทั้ง
ปัจจั ยภายในและภายนอกองค์การ ให้ มากยิ่ งขึ้ น 
ขณะเดียวกันองค์การก็จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการ
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คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เน้นการ
ปรับตัวเพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสอดรับกับทิศทางและแนวโน้ม
ส าคัญของการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวอีกด้วย 
 
5. กลยุทธ์ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 ส าหรับกลยุทธ์ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพนั้น มีอยู่ 5 ประการดังนี้ [8] 
 5.1 กลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจในงาน 
(Understand the Job) คือ การท าความเข้าใจในงาน
และลักษณะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานที่
ประสบความส าเร็จในงานนั้นๆ โดยการด าเนินการ
วิเคราะห์งานภายในหรืออาจมีการด าเนินงานร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญในการพัฒนาระบบการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์ก็ได้ 
 5.2 กลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการและใช้อยู่
อย่างสม่ าเสมอ (Develop a Process and Use it 
consistently) คือ การก าหนดเครื่องมือในการวัดที่ดีใน
การวัดคุณลักษณะที่ส าคัญ โดยด าเนินการใช้เครื่องมือวัด
ที่หลากหลายวิธี คุณลักษณะที่น่าสนใจจะมีส่วนช่วยใน
การก าหนดประเภทของเครื่องมือการเลือกทรัพยากร
มนุษย์ที่น่าสนใจมากที่สุด พร้อมทั้งข้อที่ควรพิจารณา
อื่นๆ เช่น ประสิทธิภาพของกระบวนการ การรับรู้ของ
ผู้สมัครและความเป็นธรรม ซึ่งการประเมินผลทรัพยากร
มนุษย์และแบบจ าลองทรัพยากรมนุษย์จะมีอยู่หลาย
ประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์ และการ
แสดงบทสมมติ นอกจากนั้น ยังสามารถประเมินผล
ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เครื่องมือใบสมัคร เครื่องมือคัด
กรอง และเครื่องมือเชิงลึก  
 5.3 กลยุทธ์ในการระบุเคร่ืองมือที่ถูกต้อง 
(Identify Valid Tools) คือ การตรวจสอบเพื่อให้
แน่ใจว่าเครื่องมือการคัดเลือกที่ใช้มีความเกี่ยวข้องกับ
งานและผลการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ การ
ตรวจสอบหลักฐานการตรวจสอบเครื่องมือการเลือก ซึ่ง
ถูกก าหนดขึ้นมาใดๆนั้นมีอยู่หลายวิธีการ อย่างไรก็ตาม 
ในขั้นตอนนี้อาจใช้บริษัทท่ีปรึกษาได้ หากต้องการ 
 5.4 กลยุทธ์ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ (Train HR Staff) คือ การตรวจสอบ 
เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

คัดเลือกได้แก่ ผู้สัมภาษณ์ ผู้สอบวัดผล และผู้บริหาร
ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ส่วนใหญ่ระบบการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์มักจะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เพียง
บางส่วน ดังนั้นการฝึกอบรมผู้สัมภาษณ์จึงควรต้องได้รับ
ค าแนะน า เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสม่ าเสมอ และ
เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การ
ฝึกอบรมผู้สัมภาษณ์สามารถท าได้ภายในเวลาเพียง 2 
ช่ัวโมง โดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมผู้สัมภาษณ์ออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 5.5 กลยุทธ์ในการติดตามและตรวจสอบ
กระบวนการ (Monitor Your Process) คือ การ
ตรวจสอบระบบการเลือกที่ก าลังด าเนินการ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการ โดยท าการตรวจสอบในประเด็นต่างๆได้แก่ 
อัตราการสอบผ่าน ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และ
ความเป็นธรรม ดังนั้น จึงควรเลือกกระบวนการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานต่างๆ ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงในองค์การ และเนื่องจากกระบวนการ
คัดเลือกเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น จึงควรต้องแสวงหาการ
ปรับปรุงกระบวนการที่ก าลังด าเนินอยู่ด้วย   
 
6. กรณีศึกษาการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของ
บริษัทเทสโก้ พีเอลซี (Tesco PLC) ประเทศ
อังกฤษ   
 6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทเทสโก้ พีเอลซี (Tesco 
PLC) 
 บริษัทเทสโก้ พีเอลซี (Tesco PLC) คือบริษัทผู้จ้าง
งานภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหราชอาณาจักร 
(United Kingdom) มีพนักงานมากกว่า 476,000 คนทั่ว
โลก บริษัทได้ให้บริการดูแลลูกค้าหลายล้านคนทั้งใน
รูปแบบร้านค้าและระบบออนไลน์ในแต่ละสัปดาห์ 
ส าหรับในสหราชอาณาจักร ห้างเทสโก้มีตั้งแต่ขนาดเล็ก
ในชุมชน “Tesco Express” ขนาดกลาง “Tesco 
Extras” และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โดย 86% ของ
ยอดขายนั้นเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ทั้ ง นี้  บ ริ ษั ท มี
เป้าหมายและค่านิยมหลักคือ การให้บริการผู้ซื้อชาวสห
ราชอาณาจักรเล็กๆน้อยๆ แต่ดีขึ้นทุกๆวัน (Serving 
Britain's shoppers a little better every day) 

  บริษัทเทสโก้มีการเปิดสาขาในต่างประเทศถึง 11 
ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ อินเดีย มาเลเซีย สาธารณรัฐเช็ก 
ฮังการี โปแลนด์ สโลวเกีย จีน ตุรกี ไอร์แลนด์ รวมถึง
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ประเทศไทย ซึ่งเปิดสาขาในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์หนึ่งของ
เทสโก้ เพื่อสร้างการกระจายความเสี่ยงและเป้าหมายการ
เติบโตที่สูงขึ้น โดยเทสโก้มีการปรับกลยุทธ์ให้ เข้ากับ
วัฒนธรรมและความต้องการในแต่ละประเทศด้วย เช่น ใน
ประเทศไทยลูกค้านิยมเข้าตลาดสด ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีหีบห่อ
ที่สวยงาม ซึ่งแตกต่างจากการขายสินค้าในสหราชอาณาจักร 
[9] 
 6.2 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเทสโก้ 
พีเอลซี (Tesco PLC) [10] 
 ส าหรับในขั้นตอนแรกของการคัดกรองคนหรือ
ผู้สมัครนั้น ผู้ที่ท าหน้าที่คัดเลือกจะพิจารณาจากประวัติย่อ
ของผู้สมัครอย่างระมัดระวัง เนื่องจากประวัติย่อเป็นข้อมูล
สรุปรวมเกี่ยวกับประวัติการศึกษา และการท างานตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การเขียนประวัติย่อได้ดีมีความชัดเจนจะช่วย
ให้เทสโก้สามารถประเมินได้ว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับต าแหน่งที่สมัครหรือไม่  อย่างไร ซึ่งการเทียบเคียง 
(Matching) ระหว่างคุณสมบัติของผู้สมัครกับคุณสมบัติ
ประจ าต าแหน่งงานนี้ เทสโก้ใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า “เครื่องมือ
การค้นหางาน (Career Finder Tool)” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
สร้างไว้บนเว็บเพจของบริษัทเทสโก เพื่อช่วยให้ผู้สมัครได้
พิจารณาด้วยว่าตนเองมีความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานนั้น
มากน้อยเพียงใด   

 

 
 

 

รูปที่ 2 แสดงเครื่องมือการค้นหางาน (Career Finder 
Tool) ของบริษัทเทสโก้ พีเอลซี (Tesco PLC) 

ที่มา: Tesco PLC [11] 
 

 ส าหรับกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของบริษัทเทสโก้
นั้นมีกระบวนการที่ส าคัญดังนี ้
 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงกระบวนการคัดเลือกผู้สมคัรของบริษัท เทส
โก้ พีเอลซี (Tesco PLC) 

ที่มา: ปรับปรุงมาจาก Tesco PLC [12] 
 

 โดยสรุปการคัดกรองคนหรือผู้สมัครของบริษัทเทสโก้ 
พีเอลซี (Tesco PLC) นั้นจะเห็นได้ว่ามีหลักการส าคัญอยู่ 
6 ขั้นตอนคือ 1) เทสโก้จะด าเนินการประกาศต าแหน่ง
งานว่ างบนเว็บไซต์ของบริษัท  และสื่ ออื่นๆ  เ ช่น 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 2) การคัดกรองผู้สมัครโดยพิจารณา
จากประวัติย่อ (CV) 3) เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม 
ผู้สมัครจะได้รับเชิญให้มาสัมภาษณ์ 4) ผู้ที่ผ่านการ
สัมภาษณ์จะเข้าสู่การทดสอบผ่านศูนย์ประเมินผล 
(Assessment Centre) ส่วนผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ เทส
โก้จะมีจดหมายแจ้งไป 5) ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับ
เชิญให้มาสัมภาษณ์อีกครั้ง และ 6) ผู้ผ่านการสัมภาษณ์
จะได้รับจดหมาย และเชิญมาท าสัญญาเป็นล าดับต่อไป 
 
7. การน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐของ
ไทย 
 จากตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัทเทสโก้ พีเอลซี 
(Tesco PLC) เกี่ยวกับการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่ได้
หยิบยกขึ้นมาน าเสนอให้เห็นเป็นแนวทางนั้น จะเห็นได้
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ว่าหน่วยงานภาครัฐสามารถน าปรับใช้ได้เป็นอย่างดี และ
ถ้าหากพิจารณาในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดแล้วก็จะ
พบว่ามีลักษณะโดยทั่วไปที่ไม่แตกต่างกันกับหลักการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานในภาครัฐมาก
เท่าใดนัก ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองผู้สมัครโดยพิจารณา
จากประวัติย่อ หรือแม้แต่ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับ
จดหมาย และเชิญมาท าสัญญา โดยที่บางขั้นตอน
หน่วยงานภาครัฐอาจมองข้ามการด าเนินการไป หรือบาง
ขั้นตอนก็เลือกท่ีจะไม่ด าเนินงาน เช่น การเรียกผู้สมัครมา
สัมภาษณ์ถึงสองครั้ง เพราะอาจมองว่าเป็นการเสียเวลา
ทั้งในส่วนของหน่วยงานเองและตัวผู้สมัครด้วย การสรร
หาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญในต าแหน่งระดับบรรจุนั้น 
หน่วยงานภาครัฐมักจะด าเนินการโดยการจัดให้มีการ
สอบแข่งขัน ซึ่งอาจรับสมัครจากบุคคลทั่วไปหรือรับ
สมัครเฉพาะผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว และการ
คัดเลือก ด าเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการสอบแข่งขัน เช่น กรณีคุณวุฒิที่หาผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้ยาก หรือได้รับทุนรัฐบาล เป็นต้น [13]  
 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอตั้งข้อสังเกตในสิ่งซึ่งได้
จากกรณีศึกษาของบริษัทเทสโก้อย่างน้อย 2 ประเด็น
กล่าวคือ ประเด็นแรกได้แก่ การประกาศต าแหน่งงานว่าง
บนเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ และประเด็นท่ีสองได้แก่ การมีจด
หมายถึงผู้สมัครทั้งในส่วนที่ที่ผ่านการสัมภาษณ์และผู้ไม่
ผ่านการสัมภาษณ์  
 ประเด็นแรกคือ การประกาศต าแหน่งงานว่างบน
เว็บไซต์และสื่ออื่นๆ ซึ่งทางบริษัทเทสโก้ได้มีเครื่องมือ
การค้นหางาน (Career Finder Tool) ที่เป็นโปรแกรมที่
สร้างไว้บนเว็บเพจของบริษัทเทสโก้ ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐเองก็ควรมีการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะนี้ขึ้นมา
ใช้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
เห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆหน่วยงานกันอย่าง
จริงจัง เพื่อช่วยให้ผู้สมัครได้พิจารณาและประเมินผลด้วย
ตนเองในเบื้องต้นถึงความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานนั้นๆ
ว่ามีมากน้อยเพียงใด อันจะเป็นการช่วยลดระยะเวลา
และประหยัดค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดเลือกที่จะ
เกิดขึ้นตามมาต่อไป 
 ส่วนอีกประเด็นคือ การมีจดหมายถึงผู้สมัครทั้งใน
ส่วนท่ีผ่านการสัมภาษณ์และผูไ้มผ่่านการสมัภาษณ์ แสดง
ให้เห็นว่าบริษัทเทสโก้ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้สมัครเป็น
อย่างมาก และถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ระหว่างผู้สมัครกับบริษัท ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐเองก็
สามารถน าหลักการนี้ไปใช้ได้ในทางปฏิบัติทั้งในส่วนที่
ผ่านการสัมภาษณ์และผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์เช่นเดียวกัน 
โดยควรมีการส่งจดหมายหรืออีเมลล์ให้แก่ผู้สมัครทั้งที่
ผ่านการสัมภาษณ์และผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์อย่างเป็น
ทางการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันและกัน อีกอย่าง
เพื่อท่ีจะดึงดูดให้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์นั้นให้มาสมัครงาน
ใหม่กับหน่วยงานในโอกาสต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย 
 
8. บทสรุป 
 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่
องค์การพยายามใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในการพิจารณา
และตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
สมรรถนะ คุณภาพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด
จากกลุ่มบุคคลที่มาสมัครงาน เพื่อให้เข้ามาท างานใน
ต าแหน่งงานที่องค์การต้องการ ทั้งนี้กระบวนการจะ
เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อบุคคลสนใจสมัครเข้ามาในต าแหน่งงาน
และจะสิ้นสุดลงเมื่อองค์การมีการตัดสินใจจ้างงาน โดยมี
ลักษณะเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการ (Process) เป็น
การตัดสินใจ (Decision Making) เลือกบุคคลที่มี
คุ ณส มบั ติ ที่ เ หม า ะสม  ต ลอด จนมี ขั้ น ตอน หรื อ
กระบวนการที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดลงที่ชัดเจน  
 ส าหรับกระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
จะมีขั้นตอนท่ีส าคัญประกอบด้วยการต้อนรบัผู้สมัคร การ
สัมภาษณ์กลั่นกรองเบื้องต้น การกรอกข้อมูลเพื่อสมัคร
งาน การทดสอบเพื่อจ้างงาน การสัมภาษณ์เพื่อจ้างงาน 
การตรวจสอบประวัติและจดหมายรองรับ การตรวจสอบ
ร่างกาย และการตัดสินใจจ้างงาน  
 การคัด เลือกทรัพยากรมนุษย์ จะมีทิศทางและ
แนวโน้มในลักษณะเดียวกันกับการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์ กล่าวคือ การให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
จากเชิงรับสู่เชิงรุก ให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
จากการสรรหางานมาสู่การสรรหาการมอบหมายงาน ให้
ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกทักษะมาสู่
การเลือกคุณค่าและบุคลิกภาพ การเรียนรู้ผ่านเกมในการ
สรรหา การเรียนรู้ผ่านเกมในการคัดเลือก จุดจบของการ
ฝึกงาน และใช้การจัดการชุมชนเป็นเครื่องมือในการรับ
สมัคร  
  ในการ ได้มาซึ่ งทรัพยากรมนุษย์ที่ มี คุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานจ าเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ในการ
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คั ด เ ลื อ กทรั พย ากรมนุ ษย์ ที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ซึ่ ง
ประกอบด้วยกลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจในงาน กล
ยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการและใช้อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
กลยุทธ์ในการระบุเครื่องมือที่ถูกต้อง กลยุทธ์ในการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ใน
การติดตามและตรวจสอบกระบวนการ 
  ในส่วนของตัวอย่างการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่ได้
น ามาศึกษาเกี่ยวกับบริษัทเทสโก้นั้น สะท้อนให้เห็นว่า
การคัดกรองคนหรือผู้สมัครของบริษัทเทสโก้นั้นจะ
ด าเนินการในขั้นตอนท่ีส าคัญคือ เทสโก้ประกาศต าแหน่ง
งานว่างบนเว็บไซต์ของบริษัทและสื่ออื่นๆ การคัดกรอง
ผู้สมัครโดยพิจารณาจากประวัติย่อ (CV) เมื่อพิจารณา
แล้วเห็นว่าเหมาะสม ผู้สมัครจะได้รับเชิญให้มาสัมภาษณ์ 
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะเข้าสู่การทดสอบผ่านศูนย์
ประเมินผล ส่วนผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ เทสโก้จะมี
จดหมายแจ้งไป ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเชิญให้มา
สัมภาษณ์อีกครั้ ง และผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับ
จดหมาย และเชิญมาท าสัญญา ซึ่งกรณีศึกษาของบริษัท
เทสโก้ พีเอลซี (Tesco PLC) ดังกล่าวนี้เห็นได้ว่าสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐของไทยได้เป็นอย่างดี 
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              การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเริ่มแพร่หลายและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มเข้ามา
มีบทบาทต่อเวทีโลกรวมทั้งประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งการรวมตัวกันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (ASEAN) ส่งผลให้ภาคตลาดแรงงานของประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน
ภาษาจีนเป็นจ านวนมาก  แต่จากการส ารวจพบว่าทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่
ยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองหรือ
ภาษาต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน าเสนอ
วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทยรวมถึงวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทย ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนภาษาจีนสามารถน า
แนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนของผู้เรียนให้
สามารถใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้ดียิ่งข้ึน   
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอน, ทักษะการฟังภาษาจีน, ทักษะการพูดภาษาจีน, ผู้เรียนชาวไทย 
 

Abstract 
 Teaching Chinese language is gaining popularity lately because China has become the 
power player in the world society. It increases its influential on cultural, technology, and economic 
power throughout the world including Thailand and ASEAN. The result from China economic 
expansion creates a huge demand for workers who possess Chinese language skills; however, the 
majority of the students are lacking skills in listening and writing. 
Universities in Thailand must improve teaching method on Chinese language. This research will 
provide a clue and the way to improve on how to teach Chinese as a second language. An educator 
who reads this research will learn and understand on how to improve his teaching method in order 
to teach Chinese language effectively. It will help students improve listening and speaking Chinese 
better. 
Keywords : teaching method, listening skill, speaking skill, Thai student 
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1.บทน า 
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง
หรือภาษาต่างประเทศนั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษาจีนและสามารถใช้
ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้  ซึ่งการที่ผู้เรียนจะเข้าใจ
ภาษาได้อย่างลึกซึ้งนั้นผู้เรียนต้องเข้าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้นๆด้วย  เนื่องจากภาษาถือเป็นเครื่องมือที่
มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ
นั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องสามารถน าเอาความรู้
ภาคทฤษฎี มาปรับใช้ในภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถสื่อสาร
กับผู้อืน่ได้ ดังความกล่าวของ Lv Shuxiang（อ้างถึงใน
Liu Xun , 2012 , P. 19）[1] ที่กล่าวว่าการเรียน
ภาษาไม่ใช่การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในภาคทฤษฎี  แต่
เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ทักษะเชิงปฏิบัติ ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองหรือ
ภาษาต่างประเทศ สิ่งที่ต้องค านึงถึงมากที่สุดคือ ผู้สอน
จะถ่ายทอดความรู้อย่างไรให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้  ดังนั้นการพัฒนา
ทักษะการฟังพูดจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียน
การสอน         
      บทความฉบับนี้ได้น าเอาทฤษฎีทั้งจากแหล่งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาจีนของอาจารย์และนักวิชาการด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง
หรือภาษาต่างประเทศส าหรับชาวต่างชาติที่ได้เสนอไว้  
ผนวกกับประสบการณ์ของผู้เขียนเองที่ผ่านการเรียน
ภาษาจีนรวมทั้งประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนให้กับ
ผู้เรียนชาวไทยมาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการ
พัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาจีนส าหรับผู้เรียนชาวไทย 
 
2.เนื้อหา 
     ทักษะการฟังและการพูดเป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมาก เพราะโดยปกติแล้วคนเราจะไม่รับฟังเพียง
อย่างเดียว  การฟังและการพูดเกิดขึ้นเนื่องจากการมี
บุคคลอย่างน้อยสองฝ่ายมีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน  ตาม
ธรรมชาติของการสื่อสารที่แท้จริง  ในการสอนทักษะการ
ฟังและการพูดนั้น  เมื่อครูพูดให้นักเรียนฟังแล้วจะต้อง
ทดสอบการฟังของนักเรียน โดยการให้นักเรียนออกมา
พูดด้วย จึงจะรู้ว่านักเรียนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน
หรือไม่ 

     การพูดเป็นทักษะที่มีความส าคัญอย่างยิ่งควบคู่กับ
ความเข้าใจในการฟัง  การพูดเป็นทักษะที่จะฝึกควบคู่กัน
ไปกับการฟังเสมอและทักษะการฟังและการพูดถือเป็น
ทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนภาษา  
  จะเห็นได้ว่าทักษะการฟังและการพูดมีความสัมพันธ์
กันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาที่สอง   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะใน
การใช้ภาษา เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร （Liu 
Xun , 2007 , P. 137）[2] กล่าวว่าการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง มี 4 ขั้นตอนได้แก่  
ขั้นตอนการรับรู้（感知阶段 ganzhi jieduan）
ขั้นตอนท าความเข้าใจ （理解阶段lijie jieduan）
ขั้นตอนการทบทวน（巩固阶段 gonggu jieduan）
ขั้นตอนการน าไปใช้（运用阶段 yunyong jieduan）  
1. ขั้นตอนการรับรู้（感知阶ganzhi jieduan）
 ลักษณะเด่นของขั้นตอนการรับรู้คือการรับรู้เนื้อหา
ผ่านการมอง  การฟังและการอ่านโดยสมองจะบันทึก
ข้อมูลต่างๆเก็บไว้ในส่วนของความจ า ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุด
ของขั้นตอนนี้คือความสามารถในการจดจ าเนื้อหาต่างๆ
ของผู้เรียน  โดยใช้วิธีการเลียนแบบเสียงของครูผู้สอน
หรือเลียนแบบเสียงที่มาจากสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  การฝึกท าซ้ า รวมถึงการสลับที่ค าศัพท์หรือรูป
ประโยคในแบบฝึกหัด  เป็นต้น  ซึ่งขั้นตอนต่างๆเหล่านี้
สามารถฝึกได้โดยการท าแบบฝึกหัด ซึ่งจากประสบการณ์
ในการเรียนภาษาจีนของผู้เขียนพบว่า การเรียนโดยการ
เลียนแบบเสียงของครูผู้สอน หรือเสียงของเจ้าของภาษา
ผ่านสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการฝึกฟัง
และพูดตามซ้ าไปซ้ ามาทุกๆวัน จะช่วยให้ผู้เรียนจดจ า
เนื้อหานั้นๆได้อย่างแม่นย าโดยไม่ตอ้งท่องจ าและสามารถ
เรียนรู้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งวิธีการใช้ประโยคต่างๆ
เหล่านั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
2. ขั้นตอนการท าความเข้าใจ （理解阶段 lijie 
jieduan）  
     ลักษณะส าคัญของขั้นตอนนี้คือการน าความรู้ที่ได้รับ
จากขั้นตอนการรับรู้   มาท าความเข้ าใจโดยผ่ าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และเช่ือมโยงความรู้เก่ากับ
ความรู้ใหม่  ซึ่งจากประสบการณ์เรียนและการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนให้กับผู้เรียนชาวไทยของผู้วิจัย
พบว่าหากครูผู้สอนมีการทบทวนความรู้เก่าท่ีเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาใหม่ที่จะสอนจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 
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3. ขัน้ตอนการทบทวน（巩固阶段 gonggong 
jieduan） 
     ขั้นตอนการทบทวนเป็นขั้นตอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
ความรู้ที่ได้จากความจ า และทักษะการคิดวิเคราะห์สู่การ
ปฏิบัติจริง ผู้ เรียนต้องฝึกปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็น
ความสามารถในการใช้ภาษาและข้อมูลเหล่านั้นจะถูก
บันทึกลงในสมองจนกลายเป็นความจ าระยะยาว จาก
ประสบการณ์ในการเรียนและการสอนภาษาจีนให้กับ
ผู้เรียนชาวไทยของผู้เขียนพบว่าหากผู้เรียนน าสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในห้องเรียนมาปรับใช้จริงในชีวิตประจ าวัน จะท า
ให้ผู้เรียนมีความกล้าและมั่นใจในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น 
เช่น การใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับครูผูส้อน  เพื่อนร่วม
ช้ัน หรือนักท่องเที่ยวชาวจีน การใช้ภาษาจีนในการโพสต์
ในสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
4. ขั้นตอนการน าไปใช้（运用阶段 yunyong 
jieduan） 
 ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดและเป็นขั้นตอนที่ใช้วัด
ความส าเร็จในการเรียนภาษาของผู้ เรียน ขั้นตอนนี้
ครูผู้สอนจะต้องจัดหาสิ่งแวดล้อมจริงหรือคล้ายกับของ
จริงมาให้ผู้เรียนได้ฝกึปฏิบัต ิเป็นขั้นตอนท่ีต้องการพัฒนา
ความสามารถด้านจินตนาการและการสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน  
     สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทักษะในการฟังและการพูดของผู้เรียน ซึ่งเมื่อประมวล
แล้วก็มีอยู่ 3 ด้านหลักคือ ปัจจัยภายในท่ีส่งผลกระทบต่อ
ทักษะการฟังและการพูดของผู้เรียน  ปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อทักษะการฟังและการพูดของผู้เรียนและ
ปัจจัยด้านความรู้ทางภาษาที่ส่งผลกระทบต่อทักษะการ
ฟังและการพูดของผู้เรียน  
1. ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการฟังและการพูด
ของผู้เรียน （内部因素对学习者听说能力

的影响 neibu yinsu dui xuexizhe tingshuo 
nengli de yingxiang） 
     Stern（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang, Zhou Wenhua , 
2012 , P. 71）[3] กล่าวว่าผู้เรียนที่มีบุคลิกลักษณะร่า
เริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ช่างพูด  จะประสบความส าเร็จใน
การเรียนภาษามากกว่าผู้เรียนที่มีบุคลิกลักษณะเงียบ ไม่
ช่างเจรจา  นอกจากลักษณะนิสัยดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัย
อื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนภาษา
ของผู้เรียน ได้แก่แรงจูงใจและทัศนะคติต่อภาษาท่ีเรียน 

     Ellis（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang, Zhou Wenhua , 
2012 , P. 71）[3] กล่าวว่าแรงจูงใจในการเรียน ความ
กังวลต่อการเรียนและลักษณะนิสัย ล้วนส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนภาษาของผู้เรียน 
     จะเห็นได้ว่าปัจจัยภายในซึ่งได้แก่แรงจูงใจ  ทัศนะคติ  
ลักษณะนิสัย ความกังวลของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้นครูผู้สอนควร
ศึกษาปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.1 แรงจูงใจ（动机 dongji） 

แรงจูงใจคือ  สิ่งกระตุ้นหรือผลักดันมาจากภายในตัว
บุคคลหรือเป็นสภาวะที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า
ภายนอก 

Brown（อ้างถึงใน ดีเด่น เบ็ญฮาวัน , 2556 , P. 
12）[4] กล่าวว่าแรงจูงใจที่ดีในการเรียนภาษานั้น  
สามารถทดแทนความถนัดทางภาษาที่ผู้เรียนมีน้อยได้ 
    แรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การเรียนภาษาที่สอง Vaezai ,  Reimann（อ้างถึงใน 
ดีเด่น เบ็ญฮาวัน , 2556 , P. 12）[4]  ได้กล่าวย้ าว่า
แรงจูงใจเป็นกุญแจส าคัญในการเพิ่มความส าเร็จในการ
เรียนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ เนื่องจากมี
อิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเรียน
ภาษาให้บรรลุผลส าเร็จ 

Masgoret , Gardner（อ้างถึงใน ดีเด่น เบ็ญฮาวัน , 
2556 , P. 12）[4] ได้อธิบายว่าแรงจูงใจที่ดีช่วยผลักดัน
ผู้เรียนให้มีความพยายามหรือความกระตือรือร้นในการ
เรียนภาษาที่สอง ผู้เรียนจะเรียนภาษาอย่างตั้งใจและมี
เป้าหมาย อีกทั้งแรงจูงใจในตัวผู้เรียนจะเป็นตัวกระตุ้น
ผู้เรียนเสาะหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเรียนภาษา  ซึ่ง
จะส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  
มากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจต่อการเรียนในระดับต่ า 

Gardner , Lambert（อ้างถึงใน ดีเด่น เบ็ญฮาวัน , 
2556 , P. 14）[4] ได้กล่าวว่าผู้เรียนที่มีการปรับ
แรงจูงใจของตนเองในเชิงบูรณาการต่อการเรียนภาษาจะ
ประสบความส าเร็จมากกว่าผู้เรียนท่ีปรับแรงจูงใจของตน
เพียงเพื่อประโยชน์ในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในด้าน
ต่างๆ 

    สรุปได้ว่าแรงจูงใจเป็นการผสมผสานระหว่างความ
พยายามกับความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนรู้   อีกทั้งแรงจูงใจเป็นกุญแจส าคัญในการเพิ่ม
ความส าเร็จในการเรียนภาษาท่ี 2 หรือภาษาต่างประเทศ 
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หากผู้เรียนมีแรงจูงใจที่ดีในการเรียนภาษาที่ 2 ก็จะช่วย
ให้ผู้ เรียนเกิดความทะเยอะทะยาน ใฝ่รู้  จนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน จากประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนของผู้เขียนพบว่า การเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาบรรยายให้นักศึกษาได้ทราบและเล็งเห็น
ความส าคัญของภาษาจีนที่มีต่อการท างานในอนาคต 
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจการการเรียนภาษาจีนโดยสนับสนุน
ให้ผู้ เรียนสอบวัดระดับภาษาจีน （HSK）จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงรูงใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
1.2 เจตคติ（态度 taidu）   

เจตนคตินั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนภาษาของผู้เรียน หากผู้เรียนมี
เจตนคติที่ดีและเต็มใจท่ีจะเรียนภาษานั้นๆแล้ว  ผู้เรียนก็
จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ผลการเรียนก็จะดี
ตาม  

Bernt , Bugbee（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang, Zhou 
Wenhua , 2012 , P. 74）[3] กล่าวว่าอายุของผู้เรียนมี
ผลต่อเจตนคติ  หากผู้เรียนอยู่ในวัยเด็กความสามารถใน
การเรียนรู้จะเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพในการเรียนของ
ผู้เรียน แต่ถ้าหากผู้เรียนนั้นอยู่ในวัยผู้ใหญ่ ทัศนคติและ
แรงจูงใจของผู้เรียนจะมีผลอย่างมากตอ่ประสทิธิภาพของ
ผู้เรียน 
    Gardner ,  Littlewood（อ้างถึงใน ดีเด่น เบ็ญฮา
วัน , 2556 , P. 10）[4] ได้ให้ความเห็นว่า ความส าเร็จ
ของผู้เรียนภาษาที่สอง นั้นไม่ได้เป็นผลมาจากความถนัด
ทางภาษาหรือความเฉลียวฉลาดเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อเจ้าของภาษานั้นๆด้วย 

จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนให้กับผู้เรียนชาวไทยของผู้เขียนพบว่า ผู้เรียนที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อประเทศจีน ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนจะ
มีความสุขและความพยายามในการเรียนรู้มากกว่าผู้เรียน
ที่มีทัศนคติต่อภาษาจีนในเชิงลบ 
1.3 ลักษณะนิสัย （性格 xingge） 
    Strong（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang, Zhou Wenhua , 
2012 , P. 74）[3] ผู้เรียนที่อยู่ในวัยเด็ก  หากมี
บุคลิกลักษณะร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ช่างพูด  ก็จะ
เรียนรู้ภาษาได้เร็วกว่าเด็กที่มีลักษณะนิสัยแบบเงียบ  ไม่
ช่างเจรจา  นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เรียนที่มีลักษณะนิสัย
แบบบุคลิกลักษณะร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ช่างพูด  จะ
ซึมซับภาษาตามธรรมชาติได้ดีกว่า แต่ผู้เรียนที่มีลักษณะ

นิสัยแบบบุคลิกลักษณะเงียบ  ไม่ช่างเจรจา  จะเรียนรู้
ภาษาในห้องเรียนได้ดีกว่า  
    ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควร
ค านึงถึงลักษณะนิสัยของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งสองลักษณะ รวมทั้งแนะน าแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างนิสัยให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
1.4 ความกังวล （焦虑 jiaolv） 

นักวิชาการให้ค าจ ากัดความวิตกกังวลไว้ดังน้ี 
เจนจิรา（อ้างถึงใน เจนจิรา ชัยปาน  ทรายขวัญ 

พรมแก้ว สิทธิศรีนาค , 2556 , P. 5  ）[5] กล่าวว่า
ความวิตกกังวล หมายถึงสภาพอารมณ์ตึงเครียดไม่มี
ความสุข หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ  
    Horwitz（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang, Zhou 
Wenhua , 2012 , P. 76）[3] กล่าวว่าความกังวลหากมี
ไม่มาก หรือได้ท ารับมอบหมายให้เรียนในสิ่งที่ค่อนข้าง
ง่าย  ความกังวลจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ผู้ เรียนนั้น
ประสบความส าเร็จในการเรียน แต่ถ้าหากความกังวลนั้น
มีมากเกินไปหรือได้รับมอบหมายให้เรียนในสิ่งที่ยากขึ้น
ความกังวลก็จะส่งผลในทางลบ 
    Ford（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang , Zhou Wenhua , 
2012 , P. 76）[3] กล่าวว่าความกังวลส่งผลให้ผู้เรียน
ภาษามีความมั่นใจในตนเองและมีความสามารถในการ
เรียนภาษาเพิ่มขึ้น 
    Arnold（อ้างถึงใน Xiao Xiqiang , Zhou 
Wenhua , 2012 , P. 75）[3] กล่าวว่าหากการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนสร้างความกังวลให้กับผู้เรียน ท า
ให้ผู้เรียนเกิดความเครียด จะส่งผลให้ความสามารถใน
การเรียนรู้ภาษาและการแสดงออกของผู้เรียนลดลง 
ความกังวลและความเครียดที่มากเกินไปจะบั่นทอน
ความสามารถในการจ าและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน 
      สรุปได้ว่าความกังวลที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
ล้วนส่งผลด้านลบต่อประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนไม่ควรสร้าง
บรรยากาศในช้ันเรียนให้ตึงเครียดเกินไป เนื่องจากจะท า
ให้ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนลดลงและบั่น
ทอนความสามารถในการจ าและการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน 
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2. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อทักษะการฟังและ
การพูดของผู้เรียน （外部因素对学习者听说

能力的影响 waibu yinsu dui xuexizhe 
tingshuo nengli de yingxiang） 
     วัตถุประสงค์ในการเรียนภาษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงสังคมของภาษาที่สอง และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ได้ รวมทั้งมีระบบความคิดเดียวกับสังคมด้วย การรับ
วัฒนธรรมของภาษาที่ สอง  มี ความ เกี่ ย วข้ องกับ
สภาพแวดล้อมทางภาษาของผู้เรียน （Sheng Yan , 
1989 , P. 83）[6] กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทางภาษามี 3 
แบบ ดังนี ้
1. ผู้เรียนเรียนภาษาที่สองในประเทศเจ้าของภาษา 
2. ผู้เรียนเรียนภาษาที่สองในประเทศของตนเอง 
3. ผู้เรียนเรียนภาษาที่สองในประเทศที่คนส่วนใหญ่ใช้
ภาษานั้นๆแต่ไม่ใช้ประเทศเจ้าของภาษา 
    สภาพแวดล้อมทางภาษาแบ่งออกเป็น สภาพแวดล้อม
ที่รับรู้ ได้จากประสาทสัมผัสทางตา ได้แก่  หนังสือ 
นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  โฆษณา  สื่อในคอมพิวเตอร์และ
สภาพแวดล้อมที่รับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทางหู ได้แก่
วิทยุ  โทรทัศน์   
     จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ผู้เรียนย่อมรับ
และคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของภาษานั้นๆต่างกัน เมื่อ
ผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศ  สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ
ปัญหาด้านวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาในรูปของค าศัพท์  
รูปประโยคและไวยากรณ์     
     ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้สอนควรกระตุ้นให้
ผู้เรียน เรียนรู้ภาษาจีนจากสถานการณ์จริง  เช่นการ
เรียนรู้ผ่านเพลงจีน เรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ ละคร หรือ
โฆษณา  เพื่อให้ผู้เรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมโดยตรงจาก
เจ้ าของภาษา  รวมทั้ งผู้ สอนสามารถจัดบรรยาย
วัฒนธรรมเสริมให้กับผู้เรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ภาษาที่ดีให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้
อย่างไม่เคอะเขิน  
 
2.1 สภาพแวดล้อมทางสังคม （社会环境 shehui 
huanjing） 
  สภาพแวดล้อมทางสังคมถือเป็นปัจจัยภายนอกที่
ส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่
หรือภาษาท่ีสอง  เพราะสภาพแวดล้อมทางภาษาจะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษานั้นๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ
และง่ายขึ้น （Liu Xun , 2012 , P. 227）[1] ดังนั้น

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง
หรือภาษาต่างประเทศ  ส าหรับชาวไทย ครูผู้สอนควร
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางภาษาโดยแนะน าให้ผู้เรียนดู
ภาพยนตร์จีน รายการโทรทัศน์จีน ฟังเพลงจีน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมทางภาษาให้กับผู้เรียน รวมทั้งจัดค่าย
ภาษาจีน และแนะน าชาวจีนให้ผู้ เรียนได้รู้จักและใช้
ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารกับชาวจีน  เนื่องจากหาก
ผู้เรียนไม่มีสภาพแวดล้อมทางภาษาก็ยากที่จะเรียนรู้
ภาษานั้นๆได้อย่างลึกซึ้งและเป็นธรรมชาติ  
 
2.2 สภาพแวดล้อมทางภาษาและวัฒนธรรม（人文

环境 renwen huanjing） 
    แบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิถีชีวิตและ
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
สภาพแวดล้อมทางภาษาและวัฒนธรรม （Liu Xun , 
2012 , P. 227）[1]  นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมของภาษาที่สอง  ได้อย่างเป็น
ธรรมชาติแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาในการ
สื่อสารในสถานการณ์จริง 
  ดังนั้นหากผู้ เรียนเรียนภาษาจีนให้ประเทศไทย 
ผู้สอนควรจัดค่ายภาษาจีน กิจกรรมหรือให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน นอกจากนี้ผู้สอน
อาจจะสร้างสภาพแวดล้อมทางภาษาให้กับผู้เรียน  เช่น 
จัดค่ายโดยสร้างสภาพแวดล้อมทุกอย่างให้เป็นภาษาจีน 
ห้ามผู้เรียนพูดภาษาไทย หรือจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาจีน 
 
2.3 สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน （课堂环境

ketang huanjing） 

     องค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ ส อ น   ผู้ เ รี ย น แ ล ะ แ บ บ เ รี ย น 
สภาพแวดล้ อม ใน ช้ัน เรี ยนก็ ส าคัญไม่ แพ้ ไ ปกว่ า
สภาพแวดล้อมทางสังคม（Liu Xun , 2012 , P. 229）
[1]  ผู้สอนควรให้ความส าคัญในการใช้วิธีการจัดการเรียน
การสอนที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางภาษาให้กับ
ผู้เรียนโดยใช้ระยะเวลาในห้องเรียนฝึกใช้ภาษาของ
ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดวิธีการสอนที่จะช่วยให้
ผู้เรียน เรียนภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติได้แก่ 
2.3.1 วิธีตรง（直接法 zhijiefa）  
 วิธีตรง（直接法 zhijie fa）หมายถึงการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาเป้าหมายในการจัดการเรียน



84                                                                                          วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน 2560         
 

การสอนโดยตรง  ไม่ผ่านการแปลจากภาษาแม่  เน้นการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้ได้แก่ M.D.Berlitz  และ  B.Eggert 
（Sheng Yan , 1989 , P. 142）[6] กล่าวว่าลักษณะ
เด่นของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีตรง（直接

法 zhijie fa）ดังนี ้   
1. ช่วยให้ ผู้ เ รี ยนเรี ยนรู้ ค าศัพท์ โดยการ เ ช่ือมโยง
ความหมายหรือสิ่งของนั้นๆกับค าศัพท์โดยไม่ผ่านการ
แปลความหมายเป็นภาษาแม่ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้และใช้ระบบความคิดเป็นภาษาเป้าหมายได้
โดยตรง 
2. การจัดการเรียนการสอนควรเริ่มจากการเรียนรูป
ประโยค การเรียนรูปประโยคจะช่วยให้ผู้ เรียนเรียน
ค าศัพท์ การออกสียงและไวยากรณ์ผ่านรูปประโยคไป
พร้อมๆกัน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น 
3. เน้นการเลียนแบบ การเลียนแบบรูปประโยคซ้ าๆเป็น
ประจ าจะช่วยให้ผู้เรียนคุ้นชินกับภาษาเร็วขึ้นและดึงมา
ใช้ในการสื่อสารได้ง่ายขึ้น 
2.3.2 วิธีการสอนแบบฟัง-พูด（听说法 tingshuo 
fa） 
    （Sheng Yan , 1989 , P. 147）[6] กล่าวว่า
ลักษณะเด่นของวิธีการสอนแบบฟัง -พูด（听说法 

tingshuo fa）คือ 

1. ใช้วิธีเลียนแบบ ท าซ้ า และจดจ าเพื่อพัฒนาความคุ้น
ชินทางภาษา 
2. ฝึกทักษะการใช้ภาษาจากรูปประโยค โดยการซ้ าไปซ้ า
มาจนสามารถน ารูปประโยคนั้นมาใช้ในการสื่อสารได้ 
3. เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาโดยการใช้เทป ซีดี และ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
2.3.3 วิธีการสอนผ่านสื่อโสตทัศน์（视听法 shiting 
fa ） 
    （Sheng Yan , 1989 , P. 153）[6] กล่าวว่าวิธีการ
สอนผ่านสื่อโสตทัศน์（视听法 shiting fa）แบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้น ขั้นที ่1 คือภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นที ่2 คือภาษาท่ีไม่ใช้ภาษาเฉพาะเป็นภาษาทั่วไป  ขั้น
ที ่3  คือภาษาเฉพาะทาง วิธีการสอนผ่านสื่อโสตทัศน์  
（视听法 Shiting fa）มีลักษณะพิเศษดังนี้ 
1. ใช้ภาพยนตร์  เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมทาง
ภาษาและบทสนทนาท่ีน่าสนใจ  
2. หลังจากนั้นเรียนรู้ค าศัพท์และไวยากรณ์จากสิ่งท่ีได้ดู 

2.4  การรับภาษา（语言输入 yuyan shuru） 
 Sun Dejin , Wang tianmiao（อ้างถึงในXiao 
Xiqiang , Zhou Wenhua , 2012 , P. 227）[3] กล่าว
ว่าภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญ
สองประการ ประการแรกคือเป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลาง
ในการจัดการเรียนการสอน ประการที่ 2 คือเป็นภาษาที่
เป้าหมายที่ต้องการเรียนรู้  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถรับ
ภาษาที่ต้องการเรียนนั้นโดยตรงไม่ต้องผ่านการแปลจาก
ภาษาแม่ 
 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟังพูดของผู้เรียน ผู้เรียนควรมีโอกาสได้เรียนกับชาว
จีนและใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับและเรียนรู้ภาษานั้นๆโดยตรง เนื่องจากการ
เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจมีข้อจ ากัดด้านเวลา  
ดังนั้นควรจัดกิจกรรมบรรยายเพิ่มเพื่อสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับข้อมูลภาษาจีนมากยิ่งข้ึน  
 ทฤษฎีสมมุติฐานเรื่องปัจจัยน าเข้า（输入假说 

shuru jiashuo）ของ  Krashen（อ้างถึงในXiao 
Xiqiang , Zhou Wenhua , 2012 , P. 227）[3] กล่าว
ว่ากระบวนการรับภาษากับการจัดการเรียนการสอน
ทักษะการฟัง พูดนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  เขา
สนับสนุนแนวคิดที่ว่าภาษาพูดเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดของ
กระบวนการรับภาษา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อกระบวนการรับภาษา ก็คือภาษาที่ผู้สอนใช้ใน
การสอนหากใช้ภาษาเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการเรียนจะ
ส่งผลดีที่สุดในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายครูผู้สอน
เชน่เดียวกัน 
       Wang Xiangyun（อ้างถึงในXiao Xiqiang , 
Zhou Wenhua , 2012 , P. 228）[3] กล่าวว่าวิธีการ
ท่องบทเรียนเป็นวิธีที่ ช่วยให้นักเรียนชาวจีนที่ เรียน
ภาษาอังกฤษเรียนรู้ค าศัพท์ ไวยากรณ์และรูปประโยค
อย่างเป็นธรรมชาติและ ช่วยพัฒนาความเคยชินทาง
ภาษาให้กับผู้เรียนและลดปัญหาที่เกิดจากการถ่ายโอน
ทางภาษาเชิงลบ（母语的负迁移 muyu de 
fuqianyi） 
 
3. ปัจจัยด้านความรู้ทางภาษาที่ส่งผลกระทบต่อทักษะ
การฟังและการพูดของผู้เรียน （语言知识对学

习者听说能力的影响 yuyan zhishi dui 
xuexizhe tingshuo nengli de yingxiang） 
3.1 ปัจจัยด้านเสียง（音素 yinsu） 
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    หน่วยเสียง เป็นเสียงส าคัญในภาษาที่ท าให้ค าแต่ละ
ค ามีความหมายต่างกัน  หน่วยเสียงพื้นฐานในภาษาไทย
กับภาษาจีนมีลักษณะเหมือนกันคือ ประกอบด้วยหน่วย
เสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต ์
1. หน่วยเสียงพยัญชนะ ในภาษาไทยมีรูปพยัญชนะหรือ
ตัวอักษรไทย 44 ตัว หน่วยเสียงพยัญชนะต้นใช้สัทอักษร
1 แทนเสียง 21 หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะจีนจะมี
23 หน่วยเสียง โดยหน่วยเสียงหลาย 
หน่วยเสียง มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับภาษาไทย
จนสามารถเทียบเคียงได้ และมีพยัญชนะบางหน่วยเสียง
ที่ไม่มีในภาษาไทย ได้แก่   j  q  x  z  s  c  s  zh  sh  
ch r ท าให้ผู้เรียนชาวไทยไม่สามารถแยกเสียงหรือออก
เสียงได้อย่างชัดเจน 
2. หน่วยเสียงสระ สระไทยมี  32  รูป 28 หน่วยเสียง 
แบ่งเป็นสระเดี่ยว 18 หน่วยเสียง สระประสม  3 หน่วย 
เสียง และสระเกิน 7 หน่วยเสียง ส่วนหน่วยเสียงสระจนีมี  
36  หน่วยเสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว  7  หน่วยเสียง สระ
ประสมมี 13  หน่วยเสียง และสระพิเศษ  16 หน่วยเสียง 
และในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่ 
2 ปัญหาที่พบกับผู้เรียนชาวไทยมากที่สุดคือการออก
เสียงสระ ü เนื่องจากสระตัวนี้ไม่มีในภาษาไทย 
3. วรรณยุกต์ ไทยมี 4 รูป 5 หน่วยเสียง ได้แก่ เสียง
สามัญ ระดับเสียง 332 เสียงเอกระดับเสียง 211  เสียง
โทระดับเสียง 51 เสียงตรีระดับเสียง 453 และเสียง
จัตวาระดับเสียง 215 ส่วนภาษาจีนจะมี 4 หน่วยเสียง 
ได้แก่ เสียงหนึ่งระดับเสียง 55 เสียงสองระดับเสียง 35 
เสียงสามระดับเสียง 214 และเสียงสี่ 51 
  จะเห็นได้ว่าวรรณยุกต์ในภาษาไทยและภาษาจีนมี
ทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกัน ส่วนที่เหมือนกันคือทั้ง
ภาษาไทยและภาษาจีนต่างเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์
ทั้งคู่ แต่ต่างกันท่ีระดับเสียง  
      ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ  ผู้สอนสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนเหล่านี้         
     ขั้นตอนการรับรู้（感知阶段 ganzhi jieduan）
ผู้สอนจะต้องช้ีให้ผู้เรียนเห็นและสัมผัสถึงความแตกต่าง
ของการออกเสียงวรรณยุกต์ไทยและจีนรวมทั้งช้ีให้ผู้เรียน
ตระถึงความส าคัญของการออกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง 
ผ่านการฟังและการพูดเลียบแบบซ้ าไปซ้ ามาโดยเฉพาะ
เสียงท่ีคนไทยมักออกเสียงผิดหรือออกสียงได้ไม่ถูกต้อง  

（Zhao Jinming , Mao Yue, 2010 , P. 10）[7]
กล่าวว่าเสียงท่ีชาวไทยมักออกเสียงผิดได้แก่ เสียงสระ  ü  
หรือพยัญชนะบางตัวเช่น  j  q  x  z  s  c  s  zh  sh  
ch  r ฝึกซ้ าไปซ้ ามาจนกระทั่งความรู้ที่ได้เรียนไปทั้งหมด
ถูกจดจ าและบันทึกไว้ในสมองของผู้เรียน ผู้สอนอาจจะใช้
วิธีต่างๆดังนี้ในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  1. การ
แสดงให้ผู้ เรียนเห็นภาพ อาทิ การเป่ากระดาษ  2. 
แบบฝึกหัด 3. ใช้วิธีการเล่นเกม   
     ขั้นตอนการท าความเข้าใจ（理解阶段 lijie 
jieduan）เป็นขั้นท่ีผู้สอนจะต้องอธิบายถึงทฤษฎีต่างๆที่
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการและแหล่งที่มาของเสียงนั้นๆ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะเสียงต่างๆได้ง่ายและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  ผู้สอนอาจจะใช้วิธีต่างๆดังนี้ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การใช้รูปภาพ แสดงให้ผู้เรียนเห็นถึง
ต าแหน่งของเสียงพยัญชนะและสระในการออกเสียง
ภาษาจีน รวมทั้งรูปภาพระดับเสียงวรรณยุกต์หรือตาราง
การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับเสียงวรรณยุกต์
ไทย- จีน  หรือใช้สัญลักษณ์มือประกอบการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจิตนาการภาพได้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน  
  ขั้นตอนการทบทวน（巩固阶段 gonggu 
jieduan）เป็นขั้นตอนที่เช่ือมโยงระหว่างความรู้ที่ได้
จากการจดจ า มาคิดวิเคราะห์และน าไปปฏิบัติจริง 
ครูผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดหรือเล่นเกมเพื่อ
เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียน มาคิดวิเคราะห์และ
เลือกค าตอบที่ถูกต้อง  เช่นเกมเป่ายางวง เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบเสียงพ่นลม กับเสียงท่ีไม่พ่นลม       
     ขั้นตอนการน าไปใช้（运用阶段 yunyong 
jieduan）ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องจัดหาสิ่งแวดล้อม
จริงหรือคล้ายของจริงให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ  โดยอาจจะ
เรียนผ่านเพลง นิทาน หรือบทสนทนาจริง 
 
3.2 ปัจจัยด้านค าศัพท์（词汇组成的因素cihui 
zucheng de yinsu ） 
      ส าหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศนั้น   ค าศัพท์มี
บทบาทส าคัญมากกับความส าเร็จในการสื่อสาร ค าศัพท์
ที่ ใ ช้ในการสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นภาษาพูด  ดังนั้น
กระบวนการในการพัฒนาคลังค าศัพท์ของผู้เรียนนั้นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง  ผู้เรียนจะต้องสามารถจดจ าศัพท์ที่ได้
เรียนไปให้อยู่ในความจ าระยะยาวรวมทั้งสามารถต่อยอด
ค าศัพท์เหล่านั้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งค าศัพท์ในภาษาจีนนั้นมี
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ลักษณะเด่นที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจ าได้
อย่างง่ายดายคือ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในการ
จัดการเรียนการสอนผู้สอนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่างๆดังนี้  
     ขั้นตอนการรับรู้（感知阶段 ganzhi jieduan）
ให้ผู้เรียนอ่านค าศัพท์และจดจ าเสียงอ่านและความหมาย
ของค าศัพท์เหล่านั้นผ่านบัตรค า ผู้สอนสามารถใช้วิธีดังนี้
ในการจัดการเรียนการสอน เช่นวิธีตรง（直接法 

zhijie fa）วิธีการสอนแบบฟัง -พูด（听说法

tingshuo fa）วิธีการสอนผ่านสื่อโสตทัศน์（视听法 

shiting fa） 
ขั้ น ต อน ก า ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ（理解阶段lijie 

jieduan）ผู้สอนอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประโยคและ
วิธีการใช้ให้ละเอียดและชัดเจนโดยใช้ วิธีแสดงให้เห็น  

（扩展法 kuazhan fa）วิธีการจัดกลุ่ม（类聚法 

jvlei fa）วิธีตรง 

（直接法 zhijie fa）วิธีการสอนแบบฟัง-พูด（听说

法 tingshuo fa）วิธีการสอนผ่านสื่อโสตทัศน์（视听

法 shiting fa） 

     ขั้นตอนการทบทวน（巩固阶段 gonggu 
jieduan）ผู้สอนควรใช้วิธีทบทวนค าศัพท์ผ่านบทเรียน
โดยการน าบทสนทนาในบทเรียนมาท าเป็นแบบฝึกหัด
โดยการตัดค าศัพท์บางค าออก แล้วให้ผู้เรียนเติมค าศัพท์
ลงในช่องว่างเพื่อให้บทสนทนานั้นสมบูรณ์ หลังจากนั้น
ทบทวนอีกรอบโดยการตัดทั้งประโยค เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ทักษะที่มากข้ึน  
    ขั้ น ต อ น ก า ร น า ไ ป ใ ช้ （运用阶段yunyong 
jieduan）หลังจากท่ีผู้เรียนสามารถจ าเสียง ความหมาย 
และตัวอย่างประโยคของค าศัพท์เหล่านั้นได้แล้ว ผู้สอน
ควรจัดกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนน า
ค าศัพท์ที่ เคยเรี ยนแล้วมาแต่ งประโ ยคและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ใช้ในการเขียนไดอารี  ใช้ในการ
สื่อสารกับเพื่อนผ่านโปรแกรม Chat ต่างๆเป็นต้น  
 
3.3 ปัจจัย ด้านไวยากรณ์（语法形成的因素 
yuyan xingcheng de yinsu） 
      การเรียนรู้ไวยากรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษานั้นๆได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้สอนควรที่
จะคิดวิเคราะห์ว่าไวยากรณ์ใดในภาษาจีนที่มีโครงสร้าง
ทางภาษาคล้ายคลึงกับภาษาไทย เช่นเรื่องของการใช้
ค ากริยาซึ่งค ากริยาในภาษาจีนเป็นค ากริยาที่ไม่ต้องผัน

ตามประธาน และไม่มีการผันรูปกริยาเมื่อเหตุการณ์เกิด
ในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเรียน
ภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย ผู้สอนจึงไม่จ าเป็นต้องเน้น
ย้ ามาก แต่ในทางกลับกันหากไวยากรณ์นั้นๆแตกต่าง
หรือไม่มีในภาษาไทยผู้สอนจะต้องเน้นย้ าให้ผู้เรียนเข้าใจ
และใช้ได้อย่างถูกต้องเนื่องจากผู้เรียนอาจได้รับการถ่าย
โอนทางภาษาเชิงลบ（母语的负迁移 muyu de 
fuqianyi）ในกรณีนี้จะพูดถึงหากผู้ เรียนต้องเรียน
ไวยากรณ์ที่มีความแตกต่างหรือไม่มีในภาษาไทย ผ่าน
กระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน ดังนี ้ 
     ขั้นตอนการรับรู้（感知阶段 ganzhi jieduan）
ให้ผู้เรียนขีดเส้นประโยคที่มีไวยากรณ์ที่พบในบทสนทนา 
เพื่อเป็นการเน้นย้ าให้ผู้เรียนระวัง หรือสนใจ จากนั้นให้
ผู้เรียนฟังเทปบทสนทนาและพูดตาม ซ้ าไปซ้ ามา จน
คุ้นเคย 
   ขั้นตอนการเข้าใจ（理解阶段lijie jieduan）
ครูผู้สอนอธิบายและให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเพื่อ
ทดสอบความเข้าใจ ครูผู้สอนสามารถใช้รูปภาพ หรือสื่อ
อื่นๆประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ขั้นตอนการทบทวน（巩固阶段 gonggu jieduan）
ท าการทบทวนโดยการให้ผู้เรียนนั่งจับกลุ่มเป็นวงกลม 
 
3.บทสรุป 
จะเห็นได้ว่าภาษาจีนมีบทบาทและความส าคัญต่อเวที
โลกและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น แต่ทักษะการฟังและการ
พูดภาษาจีนของนักเรียนและนักศึกษาไทยยังอยู่ในระดับ
ที่ต้องพัฒนา ดังนั้นผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาที่ สองหรื อภาษาต่ า งประ เทศเพื่ อ ให้
ก ร ะบวนกา รจั ด ก า ร เ รี ย นกา รสอน เป็ น ไปต า ม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  ผู้สอนจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ได้  จะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 
ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ  เจตคติ  
ลักษณะนิสัย และความกังวลปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและการรับภาษา และปัจจัยด้าน
ความรู้ทางภาษา ได้แก่  ปัจจัยด้านเสียง  ปัจจัยด้าน
ค าศัพท์  และปัจจัยด้านไวยากรณ์          
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      ดังจะเห็นได้ว่าบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนนั้น
ขึ้นอยู่กับทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งผู้สอนจะต้องใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องเหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้เรียน 
อีกทั้งผู้เรียนเองจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของทักษะ
การฟังและการพูดภาษาจีนต่อประโยชน์ในการท างานใน
อนาคต มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน ใฝ่รู้ และศึกษาด้วย
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
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บทคัดย่อ 

น ้ามันเป็นพลังงานที่มีความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลก รวมทั งจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของ
ผู้คนทั งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศท่ีก้าลังพัฒนาดังเช่นประเทศไทย สังคมไทยรู้จักการใช้น ้ามันมาตั งแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ซึ่งเป็นสมัยที่มี การปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามแบบประเทศตะวันตก 
การใช้น ้ามันและการน้าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศท้าให้เกิดการด้าเนินุุรกิจน ้ามัน ทั งการผลิตน ้ามัน การจ้าหน่ายน ้ามัน 
การส้ารวจและขุดเจาะแหล่งน ้ามัน รวมทั งการจัดตั งโรงกลั่นน ้ามันขึ นภายในประเทศไทย ุุรกิจน ้ามันดังกล่าวมีทั ง
ด้าเนินกิจการโดยคนต่างชาติและรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้น ้ามันท่ีสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศ
ไทยไม่มีแหล่งน ้ามันท่ีเพียงพอส้าหรบัใช้ภายในประเทศ ท้าให้ต้องน้าเข้าทั งน ้ามันดิบและน ้ามันส้าเร็จรูปจากตา่งประเทศ
มาโดยตลอด ดังนั นเมื่อเกิดวิกฤติการณ์น ้ามันขึ นใน พ.ศ. 2516 ประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจากราคาน ้ามันที่สูงขึ น
อย่างกว้างขวาง 
ค้ำส้ำคัญ : น ้ามัน, สังคมไทย, วิกฤติการณ์น ้ามัน 
 

Abstract 
 Oil is an important energy to the world's economic and social systems. It is a necessity for 

the living of people in both developed and developing countries such as Thailand. The consumption 
of oil in Thai society began since King Chulalongkorn's reign during the modernizing period. The use 
of oil and the importing of oil lead to Thai oil production and business. This includes the distribution, 
exploration and drilling. Oil refinery factories were established within the country. Oil business in 
Thailand was operated by both foreign companies and Thai government. However, the increasing 
demand of oil consumption while the domestic oil resource is insufficient had lead to oil crisis. 
Thailand has to import for both crude oil and refinery oil. The country therefor is desperate for 
higher oil prices in widespread. 
Keywords : Oil, Thai Society, The Oil Crisis 
 
1. บทน้ำ 
     น ้ามัน [1] เป็นทรัพยากรทางด้านพลังงานที่มี
ความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และ
จ้ า เป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั งภาคุุรกิ จและ
อุตสาหกรรมของทุกประเทศทั งในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

และประเทศที่ก้าลังพัฒนา รัฐบาลแต่ละประเทศจึงมี
ความพยายามในการจัดหาพลังงานให้มีปริมาณที่
เพียงพอ มีคุณภาพดี และที่ส้าคัญคือมีราคาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ทั งนี เพื่อให้น ้ามัน
เป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการขั นพื นฐาน
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ของประชาชนในการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้
อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลน 
     ตั งแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการน้าน ้ามันมาใช้
ในเชิงพาณิชย์เป็นครั งแรกในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 
อุตสาหกรรมน ้ ามั นก็ เติ บโตขึ นพร้ อมกับปริ มาณ         
ความต้องการใช้น ้ามันในภาคการผลิตของโลกที่เพิ่มขึ น  
โดยตลอด และมีความสัมพันุ์โดยตรงกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทุกประเทศ  
     ส้าหรับประเทศไทย น ้ามันถือเป็นพลังงานที่มีส่วน
ส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกัน 
เห็นได้จากประเทศไทยเริ่มมีการน้าเข้าน ้ามันมาตั งแต่  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
(พ.ศ. 2411-2453) นับแต่นั นมาการใช้น ้ามันก็แพร่หลาย
มากขึ น และกลายเป็นปัจจัยส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินชีวิตของคนไทยและจ้าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการ
ผลิต ทั งใน    ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การบริการ และ การคมนาคมขนส่ง ที่ส้าคัญคือการใช้
น ้ามันเป็นพลังงานส้าหรับรถยนต์ ท้าให้ปริมาณการใช้
น ้ามันเพิ่มสูงขึ น    อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากประเทศ
ไทยต้องน้าเข้าน ้ามันเป็นหลัก ดังนั นเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงทางด้านพลังงาน และเพื่อลดปัญหาการขาด
ดุลการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุน
ให้มีการส้ารวจแหล่งน ้ามันและด้าเนินการจัดตั งโรงกลั่น
น ้ามันภายในประเทศ เพื่อลดการน้าเข้าน ้ามันดิบและ
น ้ามันส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ 
     ด้วยความส้าคัญของน ้ามันท่ีมีต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ไทยดังกล่าว ในบทความชิ นนี ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์
ต้องการอุิบายถึงการใช้น ้ามัน การด้าเนินุุรกิจน ้ามัน 
รวมทั งความพยายามของรัฐบาลไทยในการเข้าไปควบคุม
กิจการน ้ามันของประเทศ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน และลดผลกระทบที่ เกิดจากราคาน ้ามันใน
ตลาดโลกที่สูงขึ นโดยตลอด ทั งนี เป็นการศึกษาก่อนเกิด
วิกฤติการณ์น ้ามันใน พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นวิกฤติการณ์
ทางด้านพลังงานครั งแรกท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 
 
2. พัฒนำกำรกำรใช้น ้ำมันของประเทศไทยก่อน 
เกิดวิกฤติกำรณ์น ้ำมัน 

คนไทยรู้จักน้าพลังงานมาใช้ส้าหรับด้าเนินกิจกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และุุรกิจต่าง ๆ 

พลังงานท่ีน้ามาใช้ประโยชน์ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่
หลายประเภท เช่น ถ่านไม้ ฟืน น ้ามันจากพืช น ้ามันจาก
สัตว์ ถ่านหิน น ้ามัน ก๊าซุรรมชาติ และชีวมวล เป็นต้น 
ในบรรดาพลังงานเหล่านี  น ้ามันมีปริมาณการใช้มากกว่า
พลังงานชนิดอื่น ๆ อีกทั งยังมีความส้าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยมากท่ีสุด  
2.1 กำรใช้พลังงำนของประเทศไทยก่อนกำรน้ำเข้ำ
น ้ำมัน 

สังคมและเศรษฐกิจไทยก่อนท้าสนุิสัญญาเบาว์ริง
เป็นสังคมเกษตรกรรม  ลักษณะของเศรษฐกิจเป็นแบบ
พอยังชีพส้าหรับเลี ยงตนเอง ประกอบอาชีพปลูกข้าวเป็น
หลัก อีกทั งยังเก็บของป่า ปลูกผักผลไม้ เลี ยงสัตว์ วิุีการ
ผลิตเป็นแบบดั งเดิมที่พึ่งพาุรรมชาติ แรงงานคนหรือ
แรงงานสัตว์ [2] วัสดุเชื อเพลิงที่ใช้ในการด้ารงชีวิตของ
คนไทยในอดีตก่อนใช้น ้ามัน จึงเป็นวัสดุเชื อเพลิงที่หาได้
ง่ายในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่  ไม้ฟืน ถ่านไม้  แกลบ 
น ้ามันงา น ้ามันยาง น ้ามันมะพร้าว และเทียนขี ผึ ง โดย
น้ามาใช้ประโยชน์ในการหุงต้มอาหาร  จุดตะเกียงเพื่อให้
แสงสว่างในยามค่้าคืน [3] ทั งนี เพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพและใช้ในชีวิตประจ้าวัน เป็นต้น 

ภายหลังที่ประเทศไทยท้าสนุิสัญญาเบาว์ริงกับ
ประเทศอังกฤษใน พ.ศ. 2398 และท้าสนุิสัญญาทาง
พระราชไมตรีและการค้ากับประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ อีกใน
เวลาต่อมา ท้าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่ม
เปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้า การติดต่อค้าขายเป็นไป
อย่างเสรีมากขึ น ลักษณะดังกล่าวได้พัฒนาต่อเนื่องมา
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการปฏิรปูสูค่วามก้าวหน้า
ตามแบบตะวันตกในทุก ๆ ด้าน ทั งด้ านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนุรรม มีการเปิดรับเทคโนโลยี
และความเจริญทางวัตถุใหม่ ๆ จากต่างประเทศ น ้ามันจึง
เป็นสินค้าที่ชาวตะวันตกน้าเข้ามาในสังคมไทยสมัยนี 
เช่นกัน 
2.2 กำรใช้น ้ำมันของประเทศไทยหลังกำรน้ำเข้ำน ้ำมัน 

 น ้ามันก๊าด คือ น ้ามันชนิดแรกที่ไทยน้าเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยน้ามาใช้ส้าหรับจุดตะเกียงให้แสงสว่าง
ตามบ้านเรือนและถนนแทนเทียนไขและน ้ามันมะพร้าวที่
คนไทยใช้กันอยู่เดิม  น ้ามันก๊าดมีคุณสมบัติที่ไวกว่าน ้ามนั
มะพร้าว ท้าให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย ดังนั นในช่วงแรกผู้คนจึง
ไม่กล้าใช้น ้ามันก๊าดภายในบ้านเรือน น ้ามันก๊าดจึงถูก
น้ามาใช้จุดตะเกียงให้แสงสว่างตามถนนแทนน ้ามันพืช
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เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจรไปมาใน   
ยามค่้าคืน แต่เนื่องจากตะเกียงที่ใช้น ้ามันก๊าดไม่ค่อยมี    
เขม่าควันเหมือนตะเกียงที่ใ ช้น ้ามันมะพร้าว อีกทั ง
น ้ามันก๊าดยังสามารถน้ามาใช้ประโยชน์กับเตาน ้ามันก๊าด
และตู้เย็นน ้ามันก๊าด [4] ซึ่งใช้กันในสมัยนั นได้อีกด้วย 
ดังนั น ความนิยมใช้น ้ามันก๊าดจึงมีมากขึ น ดังรายงานของ
กงสุลอังกฤษใน พ.ศ. 2435 ว่า  

 
...น ้ามันก๊าดได้กลายเป็นสินค้าที่ส้าคัญอย่างมาก

อย่างหนึ่ง และถึงแม้การขนส่งจะท้ากันได้ล้าบากใน
ชนบทก็ปรากฏว่ายังมีผู้นิยมใช้กันมากขึ น...ขณะนี พ่อค้า
ที่รับซื อข้าวจากชนบทในท้องถิ่นโดยขนส่งทางเรือมาขาย
ยังโรงสีในกรุงเทพฯ ตามุรรมดาก็มักจะซื อน ้ามันก๊าด
กลับไปขายในท้องถิ่น...[5]    

 
นอกจากน ้ามันก๊าดแล้ว น ้ามันหล่อลื่นก็เป็นน ้ามัน

ชนิดต่อมาที่น้าเข้าจากต่างประเทศ โดยน้าเข้ามาใช้
ส้าหรับเครื่องจักรไอน ้าในโรงสีข้าวและโรงเลื่อยไม้ 

ความ เจริ ญทางด้ านการคมนาคม ในรั ชสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ท้าให้มีการน้า
น ้ามันเข้ามาใช้เป็นพลังงานส้าหรับรถยนต์ กล่าวคือ จาก
เดิมที่สร้างถนนด้วยการใช้ดินถมแล้วใช้ทรายเกลี่ยทับ 
เปลี่ยนมาเป็นถนนที่ปูด้วยอิฐ และถนนที่โรยด้วยกรวด
เพื่อให้รถม้าและรถลากวิ่ง เกิดการสร้างถนนหลายสาย
ทั งในและนอกก้าแพงเมืองพระนคร เช่น ถนนเจริญกรุง 
ถนนบ้ารุงเมืองและถนนเฟื่องนคร [6] ซึ่งกลายเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่ท้าให้มีการน้ารถยนต์เข้ามาใช้ในประเทศเป็น 
ครั งแรกในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 
เสนาบดีกระทรวงเกษตราุิการ  

ต่อมาภายหลัง พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) 
ได้สั่ งรถยนต์ เข้ามาและดัดแปลงเป็นรถเมล์รับส่ง
ผู้โดยสารเรียกกันว่า “รถเมล์ขาว”[7] ใช้น ้ามันเบนซิน
เป็นพลังงาน โดยด้าเนินกิจการมาตั งแต่ พ.ศ. 2451 
ดังนั นจึงมีการน้าน ้ามันเบนซินเข้ามาใช้กับรถยนต์ และเพิ่ม
ปริมาณการน้าเข้ามากขึ นตามความนิยมการใช้รถยนต์ใน
ประเทศ นอกจากนี  ตั งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2468) ยังได้มีการน้าเข้า
ผลิตภัณฑ์น ้ามันอื่น ๆ เพิ่มขึ นตามล้าดับ คือ น ้ามันดีเซล
ใช้ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซล และน ้ามันเตาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า 

การพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมทั ง
การเพิ่มขึ นของจ้านวนรถยนต์ในประเทศ จากปลาย    
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        
ซึ่งมีรถยนต์ประมาณ 400 คัน เพิ่มเป็นหลายพันคันใน  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล      
(พ.ศ. 2477-2489) [8] ท้าให้ปริมาณการใช้น ้ามันของ
ประเทศสูงขึ นเรื่อย ๆ ทั งนี การใช้ประโยชน์จากน ้ามันแต่ละ
ชนิดมีความแตกต่างกัน คือ น ้ามันก๊าดใช้ส้าหรับจุดตะเกียง
ให้แสงสว่าง  น ้ามันเตาใช้ส้าหรับผลิตไฟฟ้า น ้ามันหล่อลื่น
ใช้เพื่อลดการเสียดสีกันของชิ นส่วนเครื่องจักรกล น ้ามัน
เบนซินใช้กับรถยนต์  และน ้ามันดีเซลใช้กับรถยนต์ เรือรบ 
เรือสินค้า และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนสงครามโลกครั งที่  2 
ประเทศไทยยังไม่พบแหล่งน ้ามันภายในประเทศที่มี
ปริมาณมากพอและน้าไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ จึงต้องพึ่ง
แหล่งน ้ามันจากต่างประเทศ ท้าให้ไม่มีความมั่นคงใน 
การจัดหาพลังงาน โดยเฉพาะในระหว่างสงครามโลก   
ครั งที่ 2 (พ.ศ. 2482-2488) ประเทศไทยต้องประสบกับ
ภาวะการขาดแคลนน ้ามัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเข้าร่วม
เป็นพันุมิตรกับญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา ท้าให้
ประเทศฝ่ายสัมพันุมิตรงดจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประเทศ
ไทย อีกทั งประเทศไทยยังต้องแบ่งน ้ามันเพื่อจ้าหน่าย
ให้กับเจ้าหน้าที่และพ่อค้าชาวญี่ปุ่นท่ีอยู่ในประเทศหลาย
ครั ง ดังนั นปริมาณน ้ามันของประเทศไทยในช่วงสงคราม
จึงมีจ้านวนจ้ากัด และเกิดการขาดแคลนจนรัฐบาลต้อง
งดจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประชาชนเพื่อส้ารองไว้ใช้ใน
กองทัพและหน่วยราชการอื่น ๆ ที่จ้าเป็นต่อความมั่นคง
ของประเทศ นอกจากนี  รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาน ้ามันด้วย  
การกลั่นน ้ามันจากยางพาราเพื่อใช้แทนน ้ามัน และออก
กฎหมายปันส่วนน ้ามัน พ.ศ. 2483 เพื่อก้าหนดการซื อ
ขายน ้ามันในประเทศ สภาพการขาดแคลนน ้ามันด้าเนิน
ไปจนกระทั่งสงครามโลกครั งท่ี 2 สิ นสุดลง 
     หลังสงครามโลกครั งที่ 2 สถานการณ์น ้ามันเข้าสู่
ภาวะปกติ แนวโน้มการใช้น ้ามันภายในประเทศก็เพิ่ม
สูงขึ น โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ุนะรัชต์  
ที่มีการประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
อุตสาหกรรมจากภาคเอกชน และเริ่มมีแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ท้าให้
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ปริมาณการใช้น ้ามันจึงเพิ่มขึ นตามไปด้วย 
แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีแหล่งน ้ามันที่มีปริมาณ
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มากพอส้าหรับใช้ภายในประเทศ อีกทั งโรงกลั่นน ้ามัน
ภายในประเทศก็ไม่สามารถผลิตน ้ามันให้เพียงพอกับ
ความต้องการได้ ท้าให้ต้องเพิ่มการน้าเข้าทั งน ้ามันดิบ
และน ้ า มั นส้ า เ ร็ จ รู ปจากต่ า งประ เทศ  เ มื่ อ เ กิ ด
วิกฤติการณ์น ้ามัน ประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจาก
ราคาน ้ามันที่สูงขึ นตามไปด้วย 
 
3. กำรด้ำเนินธุรกิจน ้ำมันในประเทศไทยก่อน 
เกิดวิกฤติกำรณ์น ้ำมัน พ.ศ. 2516 
     การใช้น ้ามันและการน้าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศ 
ท้าให้เกิดการด้าเนินุุรกิจน ้ามันหลากหลายรูปแบบขึ นใน
ประเทศ ทั งการผลิตน ้ามัน การค้าหรือการจ้าหน่าย
น ้ามัน การส้ารวจและขุดเจาะแหล่งน ้ามัน รวมทั ง     
การจัดตั งโรงกลั่นน ้ามันขึ นภายในประเทศไทย ซึ่งถือเป็น
การด้าเนินุุรกิจที่ต้องมีทั งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกประเทศในช่วงเวลานั น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  
3.1 การด้าเนินการค้าน ้ามันของบริษัทน ้ามันต่างชาติ 
     ประเทศไทยไม่มีแหล่งน ้ามันที่ เพียงพอส้าหรับ   
ความต้องการใช้ภายในประเทศ ท้าให้ต้องน้าเข้าน ้ามัน
จากต่างประเทศผ่านบริษัทน ้ามันต่างชาติที่เข้ามาขอเปิด
กิจการจ้าหน่ายน ้ามันอยู่ในประเทศ บริษัทน ้ามันต่างชาติ
เหล่านี มีเพียงไม่กี่บริษัท จึงสามารถผูกขาดกิจการการค้า
น ้ามันและท้าให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาน ้ามัน
อยู่บ่อยครั ง ซึ่งแสดงถึงอิทุิพลของบริษัทน ้ามันต่างชาติ
ในประเทศไทย 
     บริษัทน ้ามันต่างชาติที่เริ่มเข้ามาด้าเนินกิจการค้า
น ้ามันตั งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นบริษัทแรก คือ “บริษัทรอยัลดัทช์” (Royal 
Dutch Company) ของประเทศเนเุอร์แลนด์ โดยเข้า
มาใน พ.ศ. 2435 ด้าเนินกิจการจ้าหน่ายน ้ามันก๊าดที่ใช้
สัญลักษณ์ “ตรามงกุฎ”[9] เป็นเครื่องหมายการค้า 
ต่อมาได้ร่วมทุนกับ “บริษัทเชลล์” (Shell Transport 
and Trading Company) ของชาวอังกฤษ ขยายกิจการ
น ้ามันในประเทศไทยด้วยการก่อตั งบริษัทสาขาขึ น มีช่ือ
ว่า “บริษัทเอเชียติกปิโตรเลียม (สยาม) จ้ากัด” บริษัทนี 
ได้หยุดกิจการไปช่ัวคราวในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั งที่ 
2 แต่ภายหลังเมื่อสงครามยุติลง ได้กลับเข้ามาท้าการค้า
ใหม่ในช่ือ “บริษัทเชลล์ ประเทศไทย จ้ากัด” (Shell 
Thailand Co., Ltd.) [10]   

     ใน พ.ศ. 2437 “บริษัทแสตนดาร์ดออยล์แห่ง
นิวยอร์ค” เข้ามาเปิดสาขาจ้าหน่ายน ้ามันเช่นกัน น ้ามันท่ี
จ้าหน่าย คือ น ้ามันก๊าด น ้ามันหล่อลื่น น ้ามันเบนซิน 
และน ้ามันดีเซล  โดยใช้สัญลักษณ์ “ตราไก่” และ “ตรา
นกอินทรี เป็นเครื่องหมายการค้า ต่อมาบริษัทนี ได้ร่วม
กิจการกับ “บริษัทแวคคั่มออยล์คอมพานี” (Vacuum 
Oil Company) จัดตั งบริษัทช่ือ “บริษัทแสตนดาร์ด
แว็คคั่มออยล์ คอมพานี” (Standard Vacuum Oil 
Company) จ้าหน่ายน ้ามันหล่อลื่น “ตราการ์กอยล์” 
(Gargoyle)  หรือ “ตรานกแดง” [11]  แต่ในช่วงก่อน
เกิดสงครามโลกครั งที่ 2 ได้หยุดกิจการช่ัวคราวและกลับ
เข้ามาด้าเนินกิจการใหม่  อีกครั งภายหลังสงครามสิ นสุดลง  
     ต่อมาเมื่อมีการเลิกรวมทุนของบริษัทร่วม บริษัท   
แสตนดาร์ดออยล์แห่งนิวยอร์คจึงได้ก่อตั งบริษัทสาขา 
ของตนเองขึ นใหม่ใน พ.ศ. 2505 โดยใช้ช่ือว่า “บริษัท
เพนนิซูล่าเอนเตอร์ไพรซ์ จ้ากัด”(Peninsula Enterprises 
Limited) และในปีเดียวกันนี  ได้เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น 
“บริษัทโมบิลออยล์ ประเทศไทย จ้ากัด” (Mobile Oil 
Thailand Co., Ltd.) นอกจากนี  “บริษัทคาลเท็กซ์ 
ประเทศไทย จ้ากัด” (Caltex Thailand Co., Ltd.) ก็
เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาค้าน ้ามันในประเทศไทยเมื่อ 
พ.ศ. 2474 โดยเป็นบริษัทร่วมของ “บริษัทแสตนดาร์
ดออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย” และ “บริษัทเท็กซาโก” [12] 
3.2 กำรด้ำเนินกำรค้ำน ้ำมันของรัฐบำลไทย 
     เมื่อประเทศไทยต้องซื อน ้ามันจากบริษัทน ้ามัน
ต่างชาติเพียงไม่กี่บริษัทมาตลอดนับตั งแต่เริ่มมีุุรกิจค้า
น ้ามันในประเทศ และยังไม่มีมาตรการใดที่สามารถบังคับ
หรือควบคุมการด้าเนินงานของบริษัทน ้ามันต่างชาติ
เหล่านี   ท้าให้บริษัทน ้ามันต่างชาติเข้ามามีอิทุิพลและ
ผูกขาดในกิจการน ้ามันของประเทศไทย เช่น สามารถ
ก้าหนดราคาจ้าหน่ายน ้ามันได้เอง เป็นเหตุให้ประชาชน
และหน่วยงานราชการของไทยต้องซื อน ้ามันในราคาที่สูง
กว่าราคาในตลาดโลก รัฐบาลไทยสมัยหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองจึงพยายามเข้าไปควบคุมกิจการน ้ามันของ
บริษัทน ้ามันต่างชาติเพื่อลดบทบาทของบริษัทน ้ามัน
ต่างชาติลง และเพื่อให้ประเทศไทยมีอิสระ ในการจัดหา
น ้ามันได้เองด้วยการจัดตั ง “แผนกเชื อเพลิง” ใน พ.ศ. 
2476 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงกลาโหม  
     แผนกเชื อเพลิงควบคุมดูแลกิจการน ้ามันของประเทศ 
จัดหาน ้ามันก๊าด น ้ามันหล่อลื่น และน ้ามันเบนซิน      
ด้วยการสั่งซื อจากต่างประเทศเข้ามาจ้าหน่ายเองโดยตรง
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ไม่ผ่านบริษัทน ้ามันต่างชาติ ท้าให้หน่วยงานราชการและ
ประชาชนสามารถซื อน ้ามันในราคาที่ถูกลง เห็นได้จาก
น ้ามันก๊าด 1 ปีบ (ภาชนะส้าหรับบรรจุน ้ามันมีปริมาณไม่
เกิน 20 ลิตร) เดิมมีราคา 3.20 บาท ลดลงเหลือปีบละ  
2 บาท ส่วนน ้ามันเบนซินจากเดิมแกลลอนละ 1.50 บาท 
ลดลงเหลือแกลลอนละ 0.95 บาท ส่งผลให้มูลค่า     
การน้าเข้าน ้ามันลดลง 3-4 ล้านบาท [13] ต่อมาใน พ.ศ. 
2480 แผนกเชื อเพลิงได้เปลี่ยนเป็น “กรมเชื อเพลิง” 
และเปิดจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประชาชนในราคาที่ถูกกว่า
บริษัทน ้ามันต่างชาติ นับเป็นครั งแรกที่คนไทยสามารถ
ด้าเนินกิจการน ้ามันได้เช่นเดียวกับต่างชาติ [14]  
     นอกจากนี  รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 
2481-2487)  ยังเห็นความส้าคัญที่ต้องมีน ้ามันส้ารองให้
เพียงพอส้าหรับใช้ภายในประเทศหากเกิดภาวะฉุกเฉิน 
ทั งในยามสงครามหรือเมื่ อต่างชาติงดค้าน ้ามันกับ
ประเทศไทยไม่ว่าด้วยสาเหตุใด รวมทั งยังต้องการลด
บทบาทของบริษัทน ้ามันต่างชาติด้วยการควบคุมกิจการ
น ้ามันของบริษัทเหล่านี  แล้วเปิดโอกาสให้กรมเชื อเพลิง
เข้ามาจ้าหน่ายน ้ามันแทน ดังนั นรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม จึงตรา “พระราชบัญญัติน ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 
2481” บังคับให้ผู้ขายน ้ามันต้องส้ารองน ้ามันไว้ครึ่งหนึ่ง
ของจ้านวนน ้ามันที่จะขายใน 1 ปี และรัฐบาลไทยเป็นผู้
ก้าหนดราคาจ้าหน่ายน ้ามันเอง [15]  
     ทั งนี  ก่อนหน้าที่พระราชบัญญัติฉบับนี จะมีผลบังคับ
ใช้ บริษัทน ้ามันต่างชาติพยายามเรียกร้องมายังรัฐบาล
ไทยหลายครั ง เพ่ือให้ผ่อนปรนท่าทีในการควบคุมกิจการ
ของบริษัทน ้ามันลง เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวท้าให้
บริษัทน ้ามันต่างชาติต้องเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับจาก
การค้าน ้ามันในประเทศไทย โดยเฉพาะการก้าหนดราคา
น ้ามันของรัฐบาลไทยที่บริษัทน ้ามันต่างชาติไม่มีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นด้วย แต่การเรียกร้องไม่เป็นผลส้าเร็จ 
ท้าให้บริษัทน ้ามันต่างชาติทั งหมดไม่พอใจและขอเลิก
กิจการการค้าน ้ามันในประเทศไทยใน พ.ศ. 2482 โดยให้
เหตุผลว่ารัฐบาลไทยมีความตั งใจอย่างแน่ ชัดที่จะ       
ลดการจ้าหน่ายน ้ามันของบริษัทน ้ามันต่างชาติลงเพื่อเพ่ิม
ปริมาณการขายน ้ามันให้แก่รัฐบาลไทย ท้าให้บริษัท
น ้ามันต่างชาติมีรายได้น้อยลง และไม่ เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย [16]  
     ในระหว่างสงครามโลกครั งที่ 2 ประเทศไทยประสบ
กับภาวะการขาดแคลนน ้ามันอย่างหนัก เนื่องจาก
ประเทศฝ่ายสัมพันุมิตรงดจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประเทศ

ไทย ดังนั นภายหลังสงครามยุตลิง การขาดแคลนน ้ามันจงึ
เป็นปัญหาที่รัฐบาลไทยให้ความสนใจแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากกระทบต่อการด้าเนินชีวิตของประชาชนและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   
     รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศเชิญชวนให้บริษัทน ้ามัน
ต่างชาติที่เลิกกิจการไปกลับเข้ามาด้าเนินกิจการน ้ามัน 
อีกครั ง แต่หลังสงครามโลกครั งท่ี 2 เป็นช่วงที่รัฐบาลไทย
ถูกจ้ากัดสิทุ์ิจากข้อก้าหนดของประเทศมหาอ้านาจ หรือ
ประเทศฝ่ายสัมพันุมิตรที่ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่แพ้สงคราม ดังนั นบริษัทน ้ามันต่างชาติจึงยื่นข้อเสนอ
มายังรัฐบาลไทยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติน ้ามันเชื อเพลิง 
พ.ศ. 2481 เพื่อให้ความมั่นใจแก่บริษัทน ้ามันต่างชาติว่า  
รัฐบาลไทยจะใช้นโยบายการค้าน ้ามันอย่างเสรี และไม่ค้า
น ้ามันแข่งกับบริษัทน ้ามันต่างชาติ การเรียกร้องของ
บริษัทน ้ามันต่างชาติดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลของแต่ละบริษัท ในที่สุดรัฐบาลไทยจ้าต้องยกเลิก
พระราชบัญญัติดังกล่าว และให้การรับรองว่าจะไม่เข้า
ร่วมเป็นหุ้นส่วนค้าน ้ามันกับบริษัทน ้ามันต่างชาติ และ
หากรัฐบาลไทยต้องการซื อน ้ามันจากต่างประเทศ บริษัท
น ้ามันเหล่านี มีสิทุ์ิเสนอขายด้วย [17]   
     นอกจากนี  รัฐบาลไทยยังต้องยุบกรมเชื อเพลิงเป็น
แผนกเชื อเพลิง ให้มีหน้าที่เพียงแค่จัดหาน ้ามันและ
ส้ารองน ้ามันไว้ใช้ส้าหรับกิจการทางทหารเท่านั น อีกทั ง
ยังห้ามจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประชาชน หลังจากที่รัฐบาล
ไทยตกลงท้าตามข้อเสนอของบริษัทน ้ามันต่างชาติแล้ว 
บริษัทน ้ามันต่างชาติจึงยินยอมกลับเข้ามาด้าเนินกิจการ
ค้าน ้ามันในประเทศไทยใหม่ใน พ.ศ. 2489 
     เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับมาเป็นผู้น้ารัฐบาล
อีกครั ง (พ.ศ. 2491-2500) ได้มีความพยายามลดบทบาท
การผูกขาดเศรษฐกิจของชาติตะวันตก ด้วยการสนับสนุน
ให้เกิดการจัดตั งรัฐวิสาหกิจให้มากขึ น ส่งผลให้ความ
ต้องการใช้น ้ามันในุุรกิจที่ เป็นภาคการผลิตต่ าง ๆ 
เพิ่มขึ นตามไปด้วย รัฐบาลไทยจึงมีแนวคิดที่จะให้กิจการ
น ้ามันในประเทศด้าเนินการโดยคนไทย เพื่อป้องกัน
ปัญหาราคาน ้ามันที่สูงขึ นและการขาดแคลนน ้ามันที่อาจ
เกิดขึ นหากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
หรือการเมืองของโลก 
     ทั งนี  รั ฐบาลไทยได้ด้ า เนินการโดยพยายามใช้
นโยบายไม่ผูกมัดกับบริษัทน ้ามันต่างชาติ ด้วยการจัดตั ง
แผนกเชื อเพลิงขึ นใหม่ใน พ.ศ. 2492 และสั่งซื อน ้ามัน
โดยตรงจากบริษัทน ้ามันในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
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ไม่ใช่บริษัทในเครือเดียวกับบริษัทน ้ามันที่ด้าเนินกิจการ
อยู่ในประเทศไทย ทั งนี เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดหา
น ้ามันท่ีไม่สะดวกและไม่เพียงพอแก่ความต้องการใช้ การ
ด้าเนินนโยบายดังกล่าว ท้าให้บริษัทน ้ามันต่างชาติยื่น
หนังสือประท้วงมายังรัฐบาลไทย กล่าวว่ารัฐบาลไทย
พยายามด้าเนินกิจการค้าน ้ามันแข่งกับบริษัทน ้ามัน
ต่างชาติ เป็นการกระท้าท่ีผิดสัญญาที่รัฐบาลไทยเคยให้ไว้
กับบริษัทน ้ามันต่างชาติ [18] ซึ่งรัฐบาลไทยได้ชี แจงว่า
การด้าเนินกิจการน ้ามันของไทย ไม่กระทบต่อการค้า
น ้ามันของบริษัทน ้ามันต่างชาติในประเทศไทย 
     ทั งนี  รัฐบาลไทยได้ยกฐานะแผนกเชื อเพลิงขึ นเป็น 
“กรมการพลังงานทหาร” สังกัดกระทรวงกลาโหม ใน 
พ.ศ. 2496 ส่วนแผนกเชื อเพลิงเดิมเป็น “องค์การ
เชื อเพลิง” สังกัดกรมการพลังงานทหาร [19] นอกจากนี  
ใน พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยยังประกาศยกเลิกสัญญาที่ไม่
เป็นุรรมซึ่งเคยท้าไว้กับบริษัทน ้ามันต่างชาติ โดยจอม
พล ป. พิบูลสงคราม มีหนังสือถึงรัฐบาลของบริษัทน ้ามัน
ต่างชาติที่มีกิจการค้าน ้ามันอยู่ในประเทศไทยว่า การ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่กระทบต่อการด้าเนินกิจการค้า
น ้ามันของบริษัทน ้ามันต่างชาติ ทั งสองฝ่ายจึงสามารถตก
ลงกันได้ โดยบริษัทน ้ามันต่างชาติยินยอมให้องค์การ
เชื อเพลิงจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประชาชนได้อย่างเสรี [20] 
หลังจากนั นจึงมีการท้าสัญญาร่วมกันใหม่ มีผลท้าให้การ
ด้าเนินกิจการน ้ามันของประเทศไทยเป็นอิสระจาก
อิทุิพลของบริษัทน ้ามันต่างชาติ 
3.3 กำรส้ำรวจและขุดเจำะแหล่งน ้ำมันภำยในประเทศ 
     ตั งแต่มีการใช้น ้ามันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ -     
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ปริมาณการใช้
น ้ามันของประเทศก็เพิ่มขึ นเรื่อย ๆ รัฐบาลไทยจึงเห็น
ความจ้าเป็นที่ต้องส้ารวจและขุดเจาะแหล่งน ้ามัน
ภายในประเทศ เพ่ือลดการพึ่งพิงน ้ามันจากต่างประเทศ  
รัฐบาลไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการส้ารวจขุดเจาะแหล่ง
น ้ามันภายในประเทศมาตั งแต่รชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากในเวลานั นเริ่มมีบริษัท
น ้ามันต่างชาติขอเข้ามาส้ารวจและ ขุดเจาะแหล่งน ้ามัน
ภายในประเทศแล้ว แต่รัฐบาลไทยไม่อนุญาตให้บริษัท
น ้ามันต่างชาติหรือแม้กระทั่ งคนไทยมีสิทุิ์ ในการ
ด้าเนินการดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลหลายประการ 
กล่าวคือ ในช่วงนั นประชาชนส่วนใหญ่ยังคงใช้วัสดุ
เชื อเพลิงแบบดั งเดิมในการด้ารงชีวิต อีกทั งรัฐบาลไทย
เกรงว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาส้ารวจ

ข้อมูลทางด้านยุทุศาสตร์  ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ และยังเป็นการเข้ามากอบโกยผลประโยชน์
จากทรัพยากรของประเทศไทย ด้วยเหตุนี  รัฐบาลไทยจึง
ได้ประกาศนโยบายว่า หากมีการส้ารวจแหล่งน ้ามัน
ภายในประเทศ รัฐบาลไทยจะเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจเอง 
     อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีข้อจ้ากัดในการส้ารวจ
แหล่ งน ้ ามันอยู่หลายประการ คือ  คนไทยยังขาด      
ความช้านาญในการส้ารวจแหล่งน ้ามัน และรัฐบาลไทยก็
ขาดงบประมาณในการจ้างผู้เช่ียวชาญจากต่างชาติเข้ามา
ท้าการส้ารวจแหล่งน ้ามันในประเทศ ดังนั นรัฐบาลไทยจึง
ยังไม่ได้ด้าเนินการตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ท้าให้
บริษัทน ้ามันต่างชาติของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เร่งรัด
ให้รัฐบาลไทยยินยอมให้ชาวต่างชาติเข้าไปส้ารวจแหล่ง
น ้ามันแทน โดยยกเอาหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีที่
ประเทศไทยเคยท้าไว้กับต่างชาติ มาบีบบังคับให้ประเทศ
ไทยยินยอมตามข้อเสนอ  
     ดั งนั นตั งแต่  พ .ศ .  2461 เป็นต้นมา จึ ง เ ริ่ มมี        
การส้ารวจแหล่งน ้ามันภายในประเทศ โดยรัฐบาลไทย
เป็นผู้ผูกขาดการส้ารวจเองด้วยการมอบหมายให้      
กรมรถไฟเป็นผู้ด้าเนินการจ้างชาวต่างชาติมาส้ารวจ
แหล่งน ้ามันร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของไทยในบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ซึ่งพบแหล่งน ้ามันที่
อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เพียงแห่งเดียว และมีปริมาณ
น ้ามันน้อยซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน รัฐบาลไทยจึงยุติการ
ส้ารวจ 
     หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
รั ฐ บ า ล ไ ท ย มี น โ ย บ า ย ใ ห้ ส้ า ร ว จ แ ห ล่ ง น ้ า มั น
ภายในประเทศอีกครั ง เนื่องจากเห็นว่าน ้ามันเป็นปัจจัยที่
มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม รวมทั งเป็น
ปัจจัยหลักทางยุทุศาสตร์และการสร้างความมั่นคงของ
ประเทศ โดยรัฐบาลไทยยังคงเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจเอง 
ซึ่งก็ยังไม่พบแหล่งน ้ามันท่ีมีปริมาณมากพอ 
     ในช่วงสงครามโลกครั งที่ 2 รัฐบาลไทยโอนงาน    
การส้ารวจแหล่งน ้ามันที่แอ่งฝางให้กรมโลหกิจ สังกัด
กระทรวงพัฒนาการ ไปด้าเนินงานตั งแต่ พ.ศ. 2492 
ต่อมาใน พ.ศ. 2496 มีการส้ารวจพบหลุมน ้ามันบริเวณ
ใกล้เคียงกับแหล่งฝาง (มี ช่ือภายหลังว่าแหล่งน ้ามัน        
ไชยปราการ) และสามารถสูบขึ นมาผลิตได้วันละ     
1,500 บาร์เรล [21] นอกจากนี  กรมโลหกิจยังได้ขยาย
การส้ารวจไปยังบริเวณอื่น ๆ ของประเทศ คือ ภาคกลาง 
บริเวณ ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ตั งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลง
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มาจรดอ่าวไทย [22] ที่ราบสูงโคราช เชียงใหม่ ล้าปาง 
แพร่ สุราษฎร์ุานี และกระบี่ เป็นต้น [23] แต่การส้ารวจ
ในบริเวณดังกล่าวยังไม่พบแหล่งน ้ามันเช่นกัน 
     รัฐบาลไทยต้องใช้งบประมาณในการส้ารวจแหล่ง
น ้ามันเป็นจ้านวนมาก อีกทั งยังขาดผู้ เ ช่ียวชาญใน      
การส้ ารวจ  ท้ า ให้ ใน พ.ศ .  2497 รั ฐบาลไทยจึ ง
เปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยการให้บริษัทเอกชนที่มีสัญชาติ
ไทยสามารถขออนุญาตลงทุนส้ ารวจแหล่ งน ้ ามัน
ภายในประเทศได้ เป็นครั งแรก แต่การส้ารวจของ
บริษัทเอกชนก็ไม่ประสบความส้าเร็จ เนื่องจากไม่พบ
แหล่งน ้ามันท่ีมีปริมาณมากพอที่จะน้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ 
รวมทั งขาดงบประมาณในการส้ารวจ จนต้องเลิกกิจการ
ไปในท่ีสุด  
     จากการส้ารวจแหล่งน ้ามันภายในประเทศที่ผ่านมา 
ทั งที่ รั ฐบาลไทยเป็นผู้ ด้ า เนินการส้ ารวจเอง หรือ
แม้กระทั่งอนุญาตให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยสามารถลงทุน
ส้ารวจและขุดเจาะน ้ามันในประเทศนั น ก็ยังไม่สามารถ
สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานน ้ามันให้แก่ประเทศ
ไทยได้ เนื่องจากน ้ามันท่ีส้ารวจพบมีปริมาณน้อย และไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ นอกจากนี  
รัฐบาลไทยและบริษัทเอกชนไทยยังขาดงบประมาณใน        
การส้ารวจ รวมทั งขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ปิโตรเลียมอีกด้วย 
     ในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ุนะรัชต์ (พ.ศ. 2502-
2506) ความต้องการใช้น ้ามันของประเทศ ทั งในด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการคมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ น โดยมีสัดส่วนของการใช้น ้ามันตั งแต่ พ.ศ. 2500 
สูงถึงร้อยละ 80 ในขณะที่อีกร้อยละ 20 เป็นการใช้ฟืน 
ถ่าน แกลบ กากอ้อย และถ่านหิน [24] นอกจากนี  
รัฐบาลไทยยังส่งเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม
ของภาคเอกชน โดยรัฐบาลไทยไม่ประกอบกิจการขึ น
แข่งขันกับบริษัทเอกชน รวมทั งไม่โอนกิจการของเอกชน
มาเป็นของรัฐ [25] นโยบายเกี่ยวกับการส้ารวจแหล่ง
น ้ามันภายในประเทศของรัฐบาลนี จึงเปลี่ยนแปลงไปจาก
รัฐบาลชุดก่อน คือ มีการประกาศเชิญชวนให้ภาคเอกชน
ทั งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนส้ารวจและผลิต
น ้ามันในประเทศได้ใน พ.ศ. 2503 นับเป็นครั งแรกของ
ประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาด้าเนิน  
การส้ารวจแหล่งน ้ามันภายในประเทศ 
หลังจากท่ีรัฐบาลไทยประกาศเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้า
มาลงทุนส้ารวจและขุดเจาะน ้ามันในประเทศแล้ว ใน 

พ.ศ. 2505 บริษัทยู เนียนออยล์ออฟ -แคลิฟอร์เนีย 
(Union Oil of California) เป็นบริษัทน ้ามันต่างชาติ
บริษัทแรกที่ได้รับสิทุิ์ผูกขาดการส้ารวจบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และต่อมาใน พ.ศ. 
2509 บริษัทกัลฟ์ออยล์แห่งประเทศไทย (Thailand 
Gulf Oil)ได้รับอนุญาตให้ส้ารวจบริเวณกรุงเทพมหานคร 
และที่ ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้ เกือบทั งหมด [26]  
นอกจากนี  รัฐบาลไทยก็ยังคงด้าเนินการส้ารวจแหล่ง
น ้ามันเช่นกัน โดยมอบหมายให้กรมการพลังงานทหาร
และกรมทรัพยากรุรณีด้า เนินการส้ารวจบริ เวณ
ภาคเหนือ 
     การส้ารวจแหล่งน ้ามันที่ผ่านมาเป็นเพียงการส้ารวจ
น ้ามันบนบกเท่านั น และยังไม่สามารถพบแหล่งน ้ามันที่มี
ปริมาณมากพอส้าหรับผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ รัฐบาลไทย
จึงมีนโยบายขยายพื นท่ีการส้ารวจแหล่งน ้ามันไปในทะเล 
โดยใน พ.ศ. 2510 รัฐบาลไทยประกาศเชิญชวนให้บริษัท
น ้ามันเอกชนทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาลงทุน
ส้ารวจน ้ามันในบริเวณอ่าวไทยเป็นครั งแรก [27] และ
ยังให้ความมั่นใจแก่บริษัทน ้ามันต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ขึ น เพื่อใช้ส้าหรับควบคุม 
ส่งเสริม และอ้านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
แก่ผู้ที่ด้า เนินการส้ารวจและพัฒนาแหล่งน ้ามันใน
ประเทศ ซึ่งถือเป็นกฎหมายปิโตรเลียมฉบับแรกของ
ประเทศไทย 
     หลังจากนี  รัฐบาลไทยยังคงให้สัมปทานแก่บริษัท
น ้ามันเอกชนอีกหลายราย  โดยเฉพาะหลังจากเกิด
วิกฤติการณ์น ้ามัน ซึ่งรัฐบาลไทยเร่งให้มีการส้ารวจและ
ผลิตน ้ามันในประเทศอย่างกว้างขวางทั งบนบกและใน
ทะเลอ่าวไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ทางด้านพลังงานน ้ามันได้ 
3.4 กำรจัดตั งโรงกลั่นน ้ำมันในประเทศไทย 
     การจัดตั งโรงกลั่นน ้ามันเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ส้าคัญ
ของรัฐบาลไทย และสอดคล้องกับนโยบายในการส้ารวจ
และขุดเจาะแหล่งน ้ามันในประเทศ รัฐบาลไทยได้ส่งเสริม   
ให้มีการจัดตั งโรงกลั่นน ้ามันขึ นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การสั่งซื อน ้ามันส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ เห็นได้จากมี   
การสร้างโรงกลั่นน ้ ามันขนาดก้าลังการผลิตวันละ        
1,000 บาร์เรล ขึ นภายในประเทศที่ช่องนนทรีมาตั งแต่   
พ.ศ. 2483 [28] น ้ามันดิบที่น้ามาผลิตที่โรงกลั่นน ้ามัน 
แห่งนี  น้าเข้ามาจากต่างประเทศ และน ้ามันส้าเร็จรูปที่
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ผลิตได้ถูกน้าไปใช้ในหน่วยงานราชการและจ้าหน่ายให้แก่
ประชาชน  
     ในช่วงสงครามโลกครั งที่ 2 โรงกลั่นน ้ามันที่ช่อง
นนทรีถูกระเบิดได้รับความเสียหาย อีกทั งภายหลัง
สงครามโลกครั งที่ 2 เมื่อกรมเชื อเพลิงถูกยุบเป็นแผนก
เชื อเพลิง และห้ามจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประชาชนตาม
ข้อเสนอของบริษัทน ้ามันต่างชาติแล้ว รัฐบาลไทยยังต้อง
ยอมขายทรัพย์สินของกรมเชื อเพลิงที่ช่องนนทรี ซึ่ง
รวมถึงโรงกลั่นน ้ามันให้แก่บริษัทน ้ามันต่างชาติ [29] 
ดังนั นการด้าเนินกิจการของโรงกลั่นน ้ามันในประเทศไทย
จึงต้องยุติลง 
     อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณความต้องการใช้น ้ามันใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
เพิ่มขึ นตามล้าดับ มูลค่าการน้าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศ
จึงสูงขึ นตามไปด้วย ดังนั นนอกจากการส้ารวจและ      
ขุดเจาะแหล่งน ้ามันในประเทศแล้ว รัฐบาลไทยยังมี
นโยบายจัดสร้างโรงกลั่นน ้ามันแห่งใหม่ขึ นเช่นกัน โดย
เริ่มก่อสร้างที่อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก
ตั งแต่ พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา ทั งนี เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถลดการน้าเข้าน ้ามันส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ  
ลงได้ 
3.4.1 โรงกลั่นน ้ำมันฝำง 
     หลังจากที่รัฐบาลไทยด้าเนินการส้ารวจขุดเจาะ   
แหล่งน ้ามันภายในประเทศ และพบแหล่งน ้ามันที่   
อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่แล้วนั น รัฐบาลไทยได้อนุมัติ
ให้ก่อสร้างโรงกลั่นน ้ามันขึ นที่อ้าเภอฝางใน พ.ศ. 2499 
โดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นทั งหมด ด้าเนินกิจการโดย
กรมการพลังงานทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหมมาตั งแต่        
พ.ศ. 2503 น ้ามันดิบที่น้ามาผลิตเป็นน ้ามันส้าเร็จรูปมา
จากแหล่งฝาง ดังนั นโรงกลั่นน ้ามันฝางจึงเป็นโรงกลั่น
น ้ามันแห่งแรกของประเทศไทยท่ีผลิตน ้ามันส้าเร็จรูปจาก
น ้ามันดิบที่น้ามาจากแหล่งภายในประเทศ และเป็น    
โรงกลั่นน ้ามันที่เกิดขึ นเพื่อความมั่นคงของประเทศใน  
การจ้าหน่ายน ้ามันให้กับหน่วยงานราชการ 
     แต่โรงกลั่นน ้ามันแห่งนี มีก้าลังการผลิตเพียงวันละ 
1,000 บาร์เรลเท่านั น ซึ่งเป็นก้าลังการผลิตที่น้อยและ
ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์มากนัก อีกทั งน ้ามัน
จากแหล่ งฝ า งก็มี ป ริ ม าณน้ อยและมีคุณภาพต่้ า            
น ้ามันส้าเร็จรูปที่ผลิตได้ส่วนใหญ่เป็นน ้ามันเตา ที่เหลือ
เป็นน ้ามันหล่อลื่นและน ้ามันดีเซลเพียงเล็กน้อย ไม่มี
น ้ามันก๊าดและน ้ามันเบนซิน [30]  น ้ามันเหล่านี น้าไปใช้

ในกิจการทหาร ส่วนที่จ้าหน่ายให้แก่ประชาชนมีปริมาณ
น้อยมาก ดั งนั น โรงกลั่นน ้ ามันฝางจึ ง ไม่ สามารถ
ด้าเนินการผลิตน ้ามันได้อย่างมีประสิทุิภาพ และไม่
สามารถตอบสนองความต้องการใช้น ้ามันของประเทศ
ไทยท่ีมีปริมาณเพิ่มขึ นได้อย่างเพียงพอ 
     อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยยังคงต้องการให้มีการผลิต
น ้ามันส้าเร็จรูปภายในประเทศ เพื่อน้ามาจ้าหน่ายให้แก่
หน่วยงานราชการและประชาชนในราคาถูก รวมทั ง     
ยังต้องการฝึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีประสบการณ์ใน     
การด้าเนินกิจการน ้ามัน ดังนั นรัฐบาลไทยจึงอนุมัติให้
สร้างโรงกลั่นน ้ามันขึ นอีกแห่งหนึ่ง คือ โรงกลั่นน ้ามัน 
บางจาก 
3.4.2 โรงกลั่นน ้ำมันบำงจำก 
     โร งกลั่นน ้ ามันบางจากตั งอยู่ ที่ แขวงบางจาก        
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลไทยประกาศ   
เชิญชวนให้บริษัทเอกชนร่วมเสนอราคาในการจัดสร้าง
โรงกลั่นน ้ามัน บริษัทเอกชนที่ได้รับเลือกให้สร้างโรงกลั่น 
คือ บริษัทนิอิกาตา จ้ากัด ของประเทศญี่ปุ่น (Niigata 
Engineering Co., Ltd.) เริ่มด้าเนินการก่อสร้างใน พ.ศ. 
2501 และด้าเนินการผลิตน ้ามันใน พ.ศ. 2507 มีก้าลัง
การผลิตขนาดวันละ 5,000 บาร์เรล [31]  ถือเป็นโรง
กลั่นน ้ามันแห่งแรกของประเทศไทยในขณะนั นที่มีก้าลัง
การผลิตขนาดใหญ่ และสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้น ้ามันของประเทศได้ ท้าให้
ประเทศไทยสามารถลดการน้าเข้าน ้ามันส้าเร็จรูปและ
เพิ่มการน้าเข้าน ้ามันดิบแทนเพื่อน้ามากลั่นเองในประเทศ  
ต่อมาใน พ.ศ. 2508 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงกลาโหมได้
โอนกิจการโรงกลั่นน ้ามันบางจากให้แก่บริษัทซัมมิท    
อินดัสเตรียล คอร์ปอเรช่ัน ซึ่งชนะการประมูลเช่าไป
ด้าเนินกิจการต่อ [32]  โดยมีข้อตกลงร่วมกันกับรัฐบาล
ไทยที่ส้าคัญ คือ ผู้เช่าต้องจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามันที่มี
ราคาถูกให้แก่องค์การเชื อเพลิง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
ส้าหรับจ้าหน่ายปลีกน ้ามัน [33] 
     อย่างไรก็ตาม การด้าเนินกิจการโรงกลั่นน ้ามัน    
บางจากของบริษัทซัมมิท อินดัสเตรียล คอร์ปอเรช่ัน มี
ปัญหาเกิดขึ นบ่อยครั ง เนื่องจากประสบกับความผันผวน
ของราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ น และ
รัฐบาลไทยก็ไม่สามารถปล่อยให้ราคาจ้าหน่ายปลีกน ้ามัน
ในประเทศสูงขึ นตามกลไกของตลาดโลกได้ เนื่องจากถูก
สหภาพแรงงานและองค์กรนิสิตนักศึกษาต่าง ๆ คัดค้าน 
และเรี ยกร้ องให้ รั ฐบาลไทยยึด โรงกลั่นน ้ ามันมา
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ด้าเนินการเอง ท้าให้รัฐบาลไทยต้องบอกเลิกสัญญาและ
โอนกิจการ  โรงกลั่นน ้ามันเพื่อมาด้าเนินการเองในที่สุด  
     นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมแก่
ภาคเอกชนทั งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อทดแทน    
การน้าเข้าน ้ามันส้าเร็จรูปที่อนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามา
ลงทุนจัดสร้างโรงกลั่นน ้ามันขึ นภายในประเทศตั งแต่ 
พ.ศ. 2503 นั น มีบริษัทเอกชนเสนอขอเข้ามาจัดสร้าง  
โรงกลั่นน ้ามันตามนโยบายดังกล่าวหลายราย โดยมี
เงื่อนไขในการก่อสร้างซึ่งมีสาระส้าคัญ คือ [34]   
     1 )  โ ร งกลั่ นน ้ ามั นต้ องผลิ ตน ้ ามั น เ ชื อ เพลิ งที่
จ้าเป็นต้องใช้ส้าหรับหน่วยงานราชการและประชาชน
ทั่วไป เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม น ้ามัน
เบนซิน น ้ามันเชื อเพลิงอากาศยานหรือน ้ามันเครื่องบิน 
น ้ามันดีเซล และน ้ามันเตา 
     2) เมื่อโรงกลั่นน ้ามันด้าเนินกิจการไปได้ระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ทางบริษัทต้องมอบโรงกลั่นคืนให้รัฐบาลไทย 
และ 
     3) บริษัทต้องจ่ายส่วนแบ่งก้าไรให้แก่รัฐบาลไทยใน
อัตราร้อยละ 25 ของก้าไรสุทุิ 
     หลังจากที่รัฐบาลไทยได้พิจารณาคัดเลือกจากบริษัท
ที่เสนอขอเข้ามาด้าเนินงานแล้ว รัฐบาลไทยได้อนุมัติให้
บริษัทโรงกลั่นน ้ามันไทย จ้ากัด เป็นผู้จัดสร้างและด้าเนิน
กิจการโรงกลั่นน ้ามันแห่งใหม่ 
3.4.3 โรงกลั่นน ้ำมันไทย  
     โรงกลั่นน ้ามันไทยตั งอยู่ที่อ้าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เป็นโรงกลั่นน ้ามันของบริษัทโรงกลั่นน ้ามันไทย 
จ้ากัด ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ เริ่มด้าเนิน          
การก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 และเปิดด้าเนินการผลิตใน 
พ.ศ. 2507 มีก้าลังการผลิตขนาดวันละ 36,000 บาร์เรล 
และเพิ่มขึ นเป็น 65,000 บาร์เรลต่อวัน น ้ามันที่ได้จาก
โรงกลั่นน ้ามันแห่งนี  คือ น ้ามันก๊าด น ้ามันเบนซิน น ้ามัน
ดีเซล น ้ามันเครื่องบิน น ้ามันเตา และยางมะตอย  
     อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ประเทศไทยประสบกับ
วิกฤติการณ์น ้ามันซึ่งเกิดขึ นเป็นครั งแรกตั งแต่ พ.ศ. 
2516 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้อนุมัติให้โรงกลั่นน ้ามัน
ไทยขยายก้าลังการผลิตเพิ่มมากขึ นเพื่อลดการน้าเข้า
น ้ามันส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ และเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการใช้น ้ามันของประเทศไทยที่สูงขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.4.4 โรงกลั่นน ้ำมันเอสโซ่ 

     โรงกลั่นน ้ามันเอสโซ่ เดิมเป็นโรงงานผลิตยางมะตอย
ของบริษัทยางมะตอยไทย จ้ากัด (Thai Asphalt 
Manufacturing Co., Ltd. : TAMCO) ตั งอยู่ที่ต้าบลทุ่ง
สุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มแรกโรงงานแห่งนี 
ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไทยให้ใช้น ้ามันดิบวันละไม่เกิน 
3,000 บาร์เรล เพื่อผลิตเป็นยางมะตอย ต่อมาได้รับการ
อนุมัติจากรัฐบาลไทยให้ขยายก้าลังการผลิตโดยใช้
น ้ามันดิบเพิ่มขึ นเป็น 7,000 บาร์เรลต่อวัน 15,000 
บาร์ เ รลต่อวัน และ 30,000 บาร์ เรลต่อวัน [35]  
ตามล้าดับ  
      จนกระทั่งใน พ.ศ. 2510 บริษัทยางมะตอยไทย 
จ้ากัด ได้โอนกิจการของบริษัททั งหมดให้กับบริษัทเอสโซ่
แสตนดาร์ด ประเทศไทย จ้ากัด ด้าเนินกิจการต่อ โดย
ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไทยให้แปรสภาพจาก
โรงงานผลิตยางมะตอยเป็นโรงกลั่นน ้ามัน โดยมีเง่ือนไข 
คือ โรงกลั่นน ้ามันต้องไม่ผลิตน ้ามันเบนซินโดยเด็ดขาด 
และต้องแบ่งก้าไรร้อยละ 25 ของก้าไรสุทุิให้แก่รัฐบาล
ไทยส้าหรับน ้ามันชนิดอื่น ๆ นอกจากยางมะตอย [36]   
นอกจากเง่ือนไขในการด้าเนินกิจการโรงกลั่นน ้ามันทั ง 2 
ข้อแล้ว โรงกลั่นน ้ามันเอสโซ่ก็ไม่มีข้อผูกพันอื่นกับรัฐบาล
ไทยเหมือนกับโรงกลั่นน ้ามันบางจากและโรงกลั่นน ้ามัน
ไทย ดังนั นโรงกลั่นน ้ามันเอสโซ่จึงไม่ต้องโอนกิจการคืน
ให้แก่รัฐบาลไทย 
     โรงกลั่นน ้ามันทั ง 4 แห่งดังกล่าว เป็นโรงกลั่นน ้ามัน
ที่ รั ฐบาลไทยอนุมัติ ให้จัดสร้างขึ นในช่วงก่อนเกิด
วิกฤติการณ์น ้ามันครั งแรกใน พ.ศ. 2516 ถึงแม้ว่ารัฐบาล
ไทยพิจารณาให้โรงกลั่นน ้ามันแต่ละแห่งขยายก้าลัง   
การผลิตเพิ่มขึ น เพื่อลดปริมาณการน้าเข้าน ้ามันส้าเร็จรูป
จากต่างประเทศแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้น ้ามันของประเทศที่เพิ่มขึ นตามล้าดับได้
อย่างเพียงพอ รัฐบาลไทยจึงต้องน้าเข้าน ้ามันส้าเร็จรูปใน
ปริมาณที่สูง เป็นผลให้ประเทศไทยต้องเสียดุลการค้า
ระหว่างประเทศอยู่เช่นเดิม ดังนั นตั งแต่ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์น ้ามันครั งที่ 1 ตั งแต่ 
พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายแก้ไข
ปัญหาน ้ามันระยะยาวด้วยการอนุมัติให้โรงกลั่นน ้ามันที่มี
อยู่เดิมขยายก้าลังการผลิตเพิ่มขึ น และอนุมัติให้จัดสร้าง
โรงกลั่นน ้ามันแห่งใหม่เพิม่เติมอีกด้วย 
 
4.  บทสรุป  
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คนไทยรู้จักการใช้น ้ามันและน้าเข้าน ้ามันมาตั งแต่  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     
ด้วยคุณสมบัติของน ้ามันท่ีมีข้อเด่นกว่าพลงังานชนิดอื่น ๆ 
ที่คนไทยเคยใช้อยู่ก่อน ท้าให้น ้ามันกลายเป็นพลังงานที่มี
ความส้าคัญมากขึ นโดยล้าดับ ปริมาณการใช้น ้ามันที่
เพิ่มขึ นสัมพันุ์ โดยตรงกับอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ทั งนี นับตั งแต่
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก 
(พ.ศ. 2504-2509) เป็นต้นมา การลงทุนในด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศก็ เพิ่มขึ น
ตามล้าดับ ส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามันเป็นปัจจัยหลัก
ในการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ นตามไปด้วย  

อย่างไรก็ตาม น ้ามันที่ใช้ในประเทศไทยเพื่อด้าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ อีกทั งน ้ามันถือเป็นพลังงานสิ นเปลืองที่ใช้แล้วหมด
ไป ท้าให้แต่ละประเทศที่มีแหล่งน ้ามันภายในประเทศที่
จ้ากัดดังเช่นประเทศไทย จึงมีปัญหาในการน้าเข้าน ้ามันที่
มีราคาสูงจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบที่ท้าให้เกิด    
การขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ ท้าให้รัฐบาลไทย
จ้าเป็นต้องเข้ามาควบคุมและดูแลในเรื่องของราคาและ
ปริมาณการใช้น ้ามันของประเทศเรื่อยมา โดยเฉพาะ
นับตั งแต่ที่ ประ เทศไทยประสบปัญหาและได้ รั บ
ผลกระทบด้านพลังงาน จากวิกฤติการณ์น ้ามันที่เกิดขึ น
ใน พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา 

วิกฤติการณ์น ้ามันส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ การเพิ่มขึ นของราคาสินค้าและ  
บริการ อันเนื่องมาจากต้นทุนทางด้านน ้ามันที่สูงขึ น รวมทั ง
การขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบจากราคา
น ้ามันดังกล่าว ท้าให้รัฐบาลด้าเนินการแก้ไขปัญหาน ้ามันใน
ระยะยาว ด้วยการพัฒนาแหล่งน ้ามันภายในประเทศ       
การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก รวมทั งมาตรการ
ประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อลดการน้าเข้าน ้ามันจาก
ต่างประเทศ  ทั งนี เพื่อป้องกันปัญหาน ้ามันมีราคาแพง และ
การขาดแคลนน ้ามัน  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ เป็นการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) จากเรื่องเล่าที่น าเสนอผ่านทางรายการวิทยุ Club 
Friday และน ามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ (Club Friday The Series) และมีการสร้างเป็น
ละครภาคต่อ  (To be Continued) โดยวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ลกัษณะสัมพันธบท (Intertexuality) ของเรื่องราว
ความรักจากเรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์  เพื่อน าเสนอมุมมองและแนวทางการศึกษารูปแบบที่แตกต่าง
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงจากบทหน่ึงกับอีกตัวบทหนึ่งที่น่าสนใจในมุมมองทางด้านการสื่อสาร  
ค าส าคญั: สัมพันธบท, การเล่าเรื่อง, ความรัก, รายการวิทยุ, คลับฟรายเดย์, กรีนเวฟ 
 

Abstract 
This article is a textual analysis of the narrative presented through the Club Friday radio 

program that was created as the “Club Friday The Series” and was connected “To be Continued” for 
the purpose of analyzing the intertexuality of the love story of storytelling through the Club Friday. 
To present different perspectives and approaches in the new paradigm of linking one text to another 
in an interesting perspective on communication. 
Keywords: Intertextuality, Narrative, Love story, Radio program, Club Friday, Green Wave 
 
1. บทน า 
 คลับฟรายเดย์ (Club Friday) เป็นรายการวิทยุที่
ออกอากาศทางคลื่น Green Wave FM 106.5 MHz ใน
ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 21.00 -23.00 น. ด าเนินรายการโดย 
ดีเจ สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (ดีเจพี่ฉอด) และดีเจ 
นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) ซึ่งถือเป็นรายการ
เดียวของคลื่นที่มีการจัดการพูดคุยระหว่างผู้ฟังกับดีเจ 
โดยไม่เน้นเรื่องของการเปิดเพลงเหมือนอย่างที่ได้มีมา
ตลอดทั้งวันของสถาน ีถือเป็นโปรแกรมพิเศษของรายการ
ที่จัดให้กับผู้ฟัง รูปแบบของรายการจะเปิดสายหน้าไมค์
ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยกับดีเจ ซึ่งจะมีการก าหนด
หัวข้อของรายการในแต่ละสัปดาห์ เอาไว้ล่วงหน้า 
ล่วงหน้า ซึ่งหัวข้อส่วนมากจะเป็นหัวข้อของความรัก      
ผู้จัดได้เขียนไว้ในหนังสือ “เรื่องเล่า จาก Club Friday” 

[1] ถึงความเป็นมาของการจัดรายการว่า รายการนี้
พยายามหาช่วงพิเศษให้กับรายการตอนกลางคืน ที่ เป็น
รายการที่มากกว่าเพลงฟังธรรมดาทั่วไป เลยมาพบในสิ่ง
ที่ถนัด คือ การฟังชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องความรักเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็สามารถ
เข้าใจได้ 
 นอกจากเรื่องเล่าจากรายการจะถูกตีพิมพ์ออกมาเป็น
หนังสือแล้ว “สีฟ้า” นักแต่งเพลงช่ือดังของแกรมมี่        
ก็ได้น าเอาเรื่องราวบางเรื่องราวจากผู้ฟังในรายการ      
มาแต่งเป็นบทเพลงซึ่งทุกเพลงที่ออกมาก็ล้วนแต่ได้รับ
ความนิยม เพราะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาค่อนข้างใหม่ 
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รูปที่ 1 การจัดรายการ  Club Friday โดย ดีเจพี่อ้อย 
และ ดีเจพี่ฉอด 

และแหวกแนวไปจากแนวเพลงรักเดิม ๆ ยิ่งเรื่องราวของ
เพลงนั้นเกิดมาจากเรื่องจริง และยิ่งเป็นเรื่องจริงที่เหนือ
ความคาดหมาย ก็ยิ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะสามารถดึงดูด
ผู้ฟังได้อย่างดี เพลงที่ถูกแต่งมาจากเรื่องราวในรายการ
นั้นมีมากมายจนทางผู้ จั ดจะต้องรวบรวมออกมา
คอนเสิร์ตที่ใช้ช่ือว่า “Green Concert #15 Club 
Friday Based on True Story” ในวันที่ 25-26 
สิงหาคม 2555 ที่ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้า
สยามพารากอน 
 และในเดือนตุลาคม 2555 เรื่องราวความรักที่เล่า
จากทางบ้านได้ถูกถ่ายทอดผ่านรายการละครชุดคลับ  
ฟรายเดย์ เดอะซีรีส์ (Club Friday The Series) โดย
ออกอากาศเป็นละครสั้นจบในตอน ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากผู้ชมเป็นอย่างดี จนมีการออกอากาศอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 4 ปี จนถึงปัจจุบัน ละครคลับ  ฟราย
เดย์เดอะซีรีส์ พัฒนาเป็นละครโทรทัศน์ขนาดยาว ใน 
Season ที่ 9 ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20:00 น. ทาง
ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ ดิ จิ ต อ ล ช่ อ ง  GMM2 5  ซึ่ ง เ ป็ น
สถานีโทรทัศน์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด 
 จากความส าเร็จดังกล่าวในการถ่ายทอดเรื่องราว
ความรักของละครชุดคลับฟรายเดย์ เดอะซีรีส์ ท าให้มี
การน าเอาเรื่องราวมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นละครโทรทัศน์ภาคต่อของคลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์
โดยที่สร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้อิงเรื่องจริง ในช่ือ 
คลับฟรายเดย์ เดอะซีรีส์ To be Continue  ดังนั้น 
ประเด็นส าคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับความ
รักที่ถูกถ่ายทอดผ่านรายการวิทยุคลับฟรายเดย์ จากการ
เล่าเรื่องจริงของผู้ฟังรายการ เช่ือมโยงกับสื่อประเภท   
อื่น ๆ ทั้ งหนังสือ เพลง คอนเสิร์ต ละครโทรทัศน์ 
ตลอดจนพัฒนาเป็นอีกหนึ่งรายการโทรทัศน์ เพื่อสะท้อน

ให้เห็นถึงสัมพันธบทของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ “ความรัก” 
และการผลิตซ้ า “ความจริง” จนพัฒนาเป็น “ความเช่ือ” 
ที่จะสะท้อนความเปลี่ยนแปลงไปของบริบทต่าง ๆ ใน
สั งคมไทยในปัจจุบัน  ภายใต้ แนวคิด  สัมพันธบท 
(Intertexuality) ด้วยการเช่ือมโยงจากบทหนึ่งกับอีกตัว
บทหนึ่ง โดยตัวบทในอดีตกับปัจจุบัน อันจะเป็นแนวทาง
การศึกษารูปแบบใหม่ที่แตกต่างภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
ที่น่าสนใจด้านการสื่อสารของไทยต่อไปในอนาคต 
 
2. ลักษณะสัมพันธบทของเรื่องราวความรักจาก
เรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์ 
 จากข้อสังเกตดังกล่าว กอร์ปกับระยะเวลาผู้เขียน
ด าเนินการศึกษา ในระหว่างปี 2558-2559 จึงท าให้ได้มา
ซึ่งวัตถุดิบในการพิจารณาเป็น ละครโทรทัศน์คลับฟราย
เดย์ เดอะ ซีรีย์ ที่ถูกสร้างจาก “เรื่องเล่าความรัก” ทาง
รายการวิทยุ และเมื่ออกอากาศจนได้รับความนิยม จนได้
มีการสร้างเป็นละครภาคต่อ  (To be Continued) 
จ านวน 4 เรื่องเล่า ประกอบด้วย (1) เรื่องเล่าความรักกับ
ความลับโดยคุณมิว ที่พัฒนาเป็นละครคลับฟรายเดย์ 
เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน ความลับของมิ้นต์กับมิว และ     
คลับฟรายเดย์ To be Continued  ตอน มิ้นต์ กับ มิว 
(2) เรื่องเล่าผ่านอีเมลโดยคุณชมพู่ที่พัฒนาเป็นละคร
โทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 6 ตอน ความรักไม่
ผิด...ผิดที่ เพื่อนรัก และ คลับฟรายเดย์  To be 
Continued  ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย  (3) เรื่องเล่าผ่าน
อีเมลโดยคุณบอสที่พัฒนาเป็นละครโทรทัศน์ คลับฟราย
เดย์ เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง และ 
สงครามแย่งผู้ To be continued ตอน ความลับของ
หัวใจที่ไม่มีจริง และ (4) เรื่องเล่า 108 ปัญหาหัวใจโดย
คุณแฮ็คที่พัฒนาเป็นละครโทรทัศน์ คลับฟรายเดย์ เดอะ 
ซีรีย์  2 ตอน รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก และสงครามแย่งผู้ To 
be continued ตอน รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก จึงท าให้ได้
มุมมองจากการศึกษาในมิติต่าง ๆ ที่จะน าเสนอใน
บทความนี้ 
 2.1 การเลื่อนไหลของเร่ืองเล่าและการประกอบ
สร้างความจริง 
 เมื่อพิจารณาเรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟราย
เดย์ ตามแนวคิดสัมพันธบทนั้น พบว่ามีการใช้รูปแบบ
ของเทคนิคการน าเสนอที่เด่นชัด ซึ่งปรากฏในการเล่า
เรื่องนั้นหลากหลายแนวทางคือ  
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  2.1. การเช่ือมโครงเรื่องเดิมเพื่อผลิตใหม่หรือ
เกิดความหมายใหม่ โดยเป็นการน าเอาเรื่องเล่าจาก
รายการวิทยุ มาสร้างต่อเป็นละครโทรทัศน์โดยอ้างอิง
จากเรื่องจริง แต่ต่อมาเมื่อได้ถูกขยายเรื่องราวออกไปเป็น 
To be Continued ที่น าเอาเรื่องราวของละครที่ถูกสร้าง
จากเรื่องจริงมาสร้างต่อเนื่องเป็นละครโทรทัศน์อย่าง
สมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีเนื้อหาจากการแต่งใหม่ทั้งสิ้น 
โดยเป็นความรักแบบฉบับคนสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท่ามกลางความเหงาในสังคมปัจจุบัน 
  2.1.2 เชื่อมตัวละครในอดีตให้เข้ามาในการเล่า
เรื่องใหม่ โดยเฉพาะตัวละคร ดีเจพี่อ้อย และ ดีเจพี่ฉอด 
ซึ่งเป็นผู้จัดรายการหลัก ที่ต้องมารับบทเป็นตัวเองใน
รายการวิทยุคลับฟรายเดย์ ปรากฏอยู่ในคลับฟรายเดย์ 
เดอะ ซีรีย์ทุกเรื่อง เพื่อเป็นตัวกลางในการน าผู้ชม
เช่ือมโยงเนื้อหาจากเรื่องเล่าในรายการวิทยุ สู่ละคร
โทรทัศน์ ส่วนตัวละครที่มีลักษณะเช่ือมโยงกัน คือ มีการ
น านักแสดงบางคนที่เคยแสดงในบทหนึ่งในละครเรื่อง
หนึ่งรับอีกบทหนึ่งในละครอีกเรื่องหนึง เช่น บี้ ธรรศ
ภาคย์ ที่รับบท วิน ใน คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน 
ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง และสงครามแย่งผู้ To be 
continued ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง มารับบท 
ณัฐ ใน คลับฟรายเดย์ To be Continued  ตอน เพื่อน
รักเพื่อนร้าย ส่วนตัวละครที่มีความส าคัญอื่น ๆ เช่น ตัว
ละคร รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ที่ปรากฏบทแอนนา ในคลับฟ
รายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน ความลับของมิ้นต์กับมิว มา
ปรากฏต่อใน บทเอ็นจอยใน คลับฟรายเดย์ to be 
Continued  ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย เช่นกัน 
  2.1.3 การหยิบยืมฉาก เทคนิคของในอดีต 
กลับมาเสนอในการเล่าเรื่องใหม่ โดยในการเล่าเรื่องของ 
คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ ได้มีการจ าลองภาพในห้องส่ง
การจัดรายการวิทยุ เพื่อรับฟังการเล่าเรื่องความรักผ่าน
รายการคลับฟรายเดย์ของพี่อ้อย และ พี่ฉอด ก่อนที่จะ
น าผู้ชมไปรับชมภาพจ าลองเหตุการณ์ในละครคลับฟราย
เดย์ เดอะ ซีรีย์ ในขณะที่ ใน คลับฟรายเดย์ To be 
Continued   และ ในสงครามแย่งผู้ To be Continued 
ก็ได้มีการน าเอาเรื่องราวตอนเดิม ฉากเดิมที่ถูกเล่าไว้ใน 
คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ มาเป็นการท้าวความและ
ปะปนกับเนื้อหาของเรื่องที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการ
ผสานเรื่องราวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
 โดยเมื่อพิจารณาด้านเทคนิคการน าเสนอ   ก็จะ
พบว่า ในการน าเสนอเรื่องเล่าความรักผ่านรายการ 

คลับฟรายเดย์นั้น ไม่สามารถแยกออกได้ว่า สิ่งที่น าเสนอ
เป็นเรื่องจริงหรือว่าจินตนาการ โดยจะขอแยกออกเป็น  
ประเด็น คือ การเล่าผ่านผู้เล่าโดยตรงทางโทรศัพท์ผ่าน
รายการวิทยุ และการเล่าผ่านผู้ด าเนินรายการด้วยการ
อ่านเรื่องราวในอีเมลจากผู้เล่าเรื่อง ต่างเป็นการสร้าง
จินตนาการจากเรื่องจริง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดเอาไว้ผ่าน
ตัวหนังสือหรือการบอกเล่า ซึ่งละครโทรทัศน์ คลับฟราย
เดย์ เดอะ ซีรีย์ ทั้งหมดนั้นก็ได้สร้างด้วยเทคนิคการ
น าเสนอที่เสมือนจริง ซึ่งท าใหผู้้ชมเช่ือในสิ่งท่ีถูกประกอบ
สร้างละครโทรทัศน์ นั้น ๆ ทั้งหมด ท าให้มีการเช่ือมต่อ
ของผู้ชมละผู้ฟังที่ต้องการติดตามความเป็นไปที่ต่อเนื่อง
จากผู้เล่า จนทางรายการต้องท าการติดต่อเจ้าของเรื่อง
อย่าง คุณชมพู่ มาเล่าอีกครั้งในรายการวิทยุ หรือการ
ติดต่อคุณมิว และ คุณบอส มาออกในรายการโทรทัศน์ 
คลับฟรายเดย์ โชว์ (Club Friday Show) ต่อเนื่อง 
แม้แต่ตัวของคุณมิวที่ในชีวิตจริงนั้นเป็นสาวประเภทสอง 
แต่เมื่อถูกถ่ายท าเป็นละครจะลดทอนความจริงในการ
น าเสนอเป็นเพียงกระเทยเท่านั้น แต่กระนั้น คุณเบน 
ชลาทิศ ทีร่ับบทเป็นมิวนั้นก็สามารถแสดงออกมาได้อย่าง
สมจริง จนท าให้เรื่องของเธอมีคนรู้จักมากขึ้น จนมีการ
ตั้งกลุ่มเพื่อตามหาว่า "มิว" ตัวจริงคือใคร 
 ถึงกระนั้น เมื่อเรื่องราวทั้งหมดถูกเรียกร้องโดยผู้ชม
ให้มีการสร้างเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง จึงเช่ือมโยงสู่ละคร
โทรทัศน์อีกครั้งในภาคต่ออย่างคลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 
To be Continued  และ สงครามแย่งผู้ To be 
continued ประเด็นต่อมาคือ การที่น าเสนอเป็นภาคต่อ
นั้น เป็นการสร้างจากจินตนาการของคนเขียนบทล้วน ๆ 
เพราะมีการ สร้าง เสริม เติม แต่ง ทั้ง ตัวละคร และ
เนื้อหาให้เกิดขึ้นตามจินตนาการของผู้เขียนบทและผู้
ก ากับเอง แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังท าให้ผู้ชมบางส่วนเช่ือ
ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากเรื่องแหล่านั้น ซึ่งในเนื้อหาที่น าเสนอนั้น ก็มี
ความสมจริงและยิ่งกว่าจริง จนแทบจะแยกไม่ออกว่า
ส่วนใหม่คือส่วนที่เกิดขึ้นจริง และส่วนไหนคือส่วนที่ถูก
ก ากับเพื่อประกอบสร้างความจริง 
 นอกจากนี้ จะพบว่าในเรื่องเล่าความรักผ่านรายการ
คลับฟรายเดย์นั้น มีการใช้รูปแบบของเทคนิคการ
น าเสนอ ที่เด่นชัดอีกแบบหนึ่ง ก็คือ ใช้การตัดแปะ 
(pastiche) เป็นลักษณะของการตัดภาพจากสื่อ
หลากหลายมาเล่าในเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่อง เช่น ภาพข่าว 
บทเพลง คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบทเพลงดังในอดีตของ
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ค่ายแกรมมี่ ที่ถูกน ามาถ่ายทอดใหม่ผ่านคลับฟรายเดย์ 
เดอะ ซีรีย์ เรื่อง      เช่น เพลงซักกกะนิด รบกวนมารัก
กัน โอ๊ะ โอ๊ย ของ อมิตา ทาทา ยัง ใน คลับฟรายเดย์ 
เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน ความลับของมิ้นต์กับมิว เป็นต้น การ
น าเพลงต้นฉบับภาษาจีน มาร้องคัฟเวอร์ใหม่ของพีช 
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล เป็นเพลงได้พบเธอ ใน Club 
Friday The Series 5 ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง 
หรือการน าเอาเพลง ผิดที่ไว้ใจ ของวงซิลลี่ฟูล มาขับร้อง
ใหม่ในมุมมองของผู้หญิงเพื่อเป็นเพลงประกอบ Club 
Friday To be Continued  ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย 
รวมไปถึง เพลงควักหัวใจ ของใหม่ เจริญปุระ มาขับร้อง
ใหม่ในมุมมองของผู้ชาย โดย เบน ชลาทิศ เพื่อเป็นเพลง
ประกอบคลับฟรายเดย์ To be Continued  ตอน มิ้นต์
กับมิว เป็นต้น ทั้งนี้ หากน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง ทุน 
(capital) ของ P.Bourdieu [2] จะพบว่า ล้วนเกิดจาก
การน าเอาทุนสังคม (social capital)  หรือในท่ีนี้จะใช้ค า
ว่า ทุนเครือข่าย หรือเครือข่ายทางสังคม  ซึ่งบริษัทจีเอ็ม
เอ็มมีเดียผู้ผลิตนั้น อยู่ภายใต้บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่ง
มีความมั่นคงในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทย จึงมี
ต้ นทุ นขอ งบทเพลง เก่ า  ๆ  เหล่ านี้ อยู่ แ ล้ วมา ใ ช้
ปร ะกอบกา ร เ ล่ า เ รื่ อ ง  ร วม ไปถึ ง ทุ น เ ศ รษฐกิ จ  
(economic capital) หรือ ทุนวัฒนธรรม  นั้น เป็นผลมา
จากบทเพลงต่าง ๆ เหล่านี้ต่างได้รับความนิยมในอดีต
มาแล้ว จึงไม่ใช้เรื่องยากที่จะท าให้เกิดความจดจ าได้
อย่างง่ายดาย 
 แนวคิดหลักของกลุ่มทฤษฎีวัฒนธรรมก็คือแนวคิด
ที่ว่าสิ่งที่เรียกว่า "ความเป็นจริง" (reality) นั้น มิใช่เป็น
สิ่งที่มีอยู่แล้ว (given/out there) แต่ความเป็นจริงนั้น
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา (construct) หรือถูกนิยามว่า 
"อะไรเป็นอะไร" (definition) [3] กระบวนการสร้าง
ความรู้/ความจริงดังกล่าวเรียกกันว่าเป็น "การสร้างความ
เป็นจริงทางสังคม" (social construction of reality) 
แนวคิดนี้เริ่มจากข้อเสนอที่ว่า โลกที่แวดล้อมรอบตัว
บุคคลนั้นมีอยู่ 2 โลก โลกแรกเป็นโลกทางกายภาพ อัน 
ได้แก่ วัตถุสิ่ งของ บุคคล บรรยากาศด้านกายภาพ
ทั้งหลายที่แวดล้อมบุคคลโลกนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่วน
อีกโลกหนึ่งมี ช่ือเรียกหลายอย่าง เช่น โลกทางสังคม 
(social world) สิ่งแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์ (symbolic 
environment) หรือความเป็นจริงทางสังคม (social 
reality) โลกนี้เกิดจากการท างานของสถาบันต่างๆใน
สังคมเช่น ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ที่ท างาน รัฐ และ

สื่อมวลชน [4] ความรู้จากโลกทั้งสองในข้างต้นถูกน ามา
สร้างขึ้นเป็น "คลังแห่งความรู้ทางสังคม" (stock of 
social knowledge) ซึ่งเปรียบได้กับคู่มือการเผชิญโลก
ของมนุษย์  
 จากประเด็นนี้ จะพบว่าการลื่นไหลของการประกอบ
สร้างความจริงในละครที่สร้างขึ้น กลับไหลย้อนสู่ความ
เป็นจริงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อที่ประชุมส านักงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) มีมติลงโทษปรับทางปกครองในอัตรา 50,000 
บาท รายการคลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ To Be 
Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM 25 
พร้อมกับให้ทางช่องรายการเปลี่ยนการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการจากเดิมระดับ “ท” เป็นระดับ     
“น18” และหากจะน ารายการดังกล่าวมาออกอากาศซ้ า
ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรี่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เนื่องจากได้มีการ
น าเสนอฉากที่มีการข่มขืนและฉากที่มีความรุนแรง      
อันเป็น เนื้ อหาที่มี ผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และมีผลต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทาง
จิตใจอย่างร้ายแรงอันเข้าข่ายการกระท าความผิดตาม
มาตรา 37 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 [5]  ซึ่งในประเด็นนี้ 
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ยังโพสต์ข้อความใน
ทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยฝากสังคมช่วยติดตามร้องเรียนเข้า
มา เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของการล้ าเส้นในการ
ท าผิดกฎหมายแล้ว โดยหวังจะกระตุ้นให้สื่อทีวีเร่งดูแล
กันเอง ในบางเรื่องบางครั้ง ผู้หญิงก็เหยียดหยามศักดิ์ศรี
กั น เ อ ง  ม ากกว่ า ผู้ ช า ย เ สี ย อี ก  โ ด ย เฉพาะ เ รื่ อ ง
ความสัมพันธ์กับผู้ชาย สะท้อนออกมาในละครไทย สิ่งที่
ขาดหายไปของผู้หญิงไทยจ านวนไม่น้อย คือ ความมั่นคง
ทางกาย-ใจในสิ่งที่ตนเองเป็น โดยเธอมองว่าสื่อมีส่วนสั่ง
สมทั้งการท าลายและช่วยสร้าง   
  จากประเด็นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการก่อสร้าง/
ดั ด แ ป ล ง  ส ร้ า ง ใ ห ม่ แ ล ะ รื้ อ ซ่ อ ม 
(construct/reconstruct/deconstruct) ชีวิตประจ าวัน
จากละครโทรทัศน์คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ นี้ได้อย่าง
ชัดเจน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเลื่อนไหลมาจากเรื่องจริง 
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ถ่ายทอดเป็นละครโทรทัศน์และท าให้เสมือนเป็นความ
จริงจนกลายเป็น  "การสร้างความเป็นจริงทางสังคม" 
(social construction of reality) ผ่านละครโทรทัศน์ 
หากเราพิจารณาโดยถี่ถ้วน จะช่วยให้เราหาค าตอบ ที่ว่า
มนุษย์เราเราสามารถท าอะไรไปได้โดยปริยายโดยไม่ต้อง
หยุดคิดหรือหยุดตั้งค าถามได้อย่างไรในโลกแห่งความเป็น
จริง 

 

รูปที่ 2 ภาพความรุนแรงท่ีปรากฏในละครคลับฟรายเดย์ 
To be Continued  ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย 

 จากผลการศึกษาที่พบว่า ไม่ว่าการเล่าเรื่องความรัก
ผ่านรายการคลับฟรายเดย์ จะเป็นเรื่องรักในรูปแบบใดก็
ตาม เมื่อน าเอาผลการศึกษามาพิจารณาตามแนวคิดของ
ละครโศกนาฏกรรม (tragedy) มักจะเสนอเรื่องราว
จริงจัง และการกระท าของมนุษย์ ที่แสดงการต่อสู้เพื่อ
ความหมายในชีวิต เน้นความทุกข์ต่างๆของมนุษย์  จะ
พบว่าสิ่งที่สะท้อนคือ ตัวเรื่องเล่าความรักที่เกิดขึ้น มิได้
หมายความถึง “ตัวบท” (text) ที่มีการจัดจ าแนกเป็น
ละครประเภทต่าง ๆ เท่านั้น แต่หมายถึงความสัมพันธ์
สามเส้าระหว่างส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ “ตัวบท/ผู้ผลิต/
ผู้รับสาร” ดังนั้น เรื่องความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์
ที่ท าการศึกษาทั้งหมดต่างอยู่ภายใต้ “ระบบของการ      
ช้ีแนวทาง และการตั้งความหวังระหว่างองค์ประกอบทั้ง 
3 คือ ตัวบท ผู้ผลิต และผู้รับสาร (Systems of 
orientation /expectation /convention between 
text sender and receiver) ตามแนวคิดเรื่องตระกูล 

(genre) [6] ทั้งนี้ จากผลการศึกษาจะพบว่าในการเล่า
เรื่องความรัก ผ่านละครโทรทัศน์ Club Friday The 
Series นั้น ถึงแม้ว่า “ผู้ก ากับ” หรือผู้ผลิตจะมี
ความส าคัญในฐานะที่ เป็นผู้ เลือกสร้ างการสร้ า ง
ภาพยนตร์เรื่องเล่าใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา แต่จะเห็นว่า 
กระบวนการในการพิจารณา “เนื้อหา” จากโครงเรื่อง
และวิธีการน าเสนอ โดยค านึงถึงตัว “ผู้ชม” ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมาย จึงมีความส าคัญไม่แตกต่างกัน  ซึ่ ง
ประเด็นนี้ได้ถูกอธิบายได้อย่างชัดเจน ด้วยแนวคิดที่ว่า
ด้วยชนช้ันกลางที่ถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มหลัก หรือเป็น
เป้าหมายหลักของระบบทุนนิยมหรือระบบตลาด เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถจะขายสินค้าและบริการ
ให้กับคนกลุ่มนี้ได้ เพราะว่าส่วนหนึ่งของชนช้ันกลางมี
ศักยภาพในการซื้อสินค้าและบริโภค เพราะฉะนั้นจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลัก  โดยในการบริโภคสินค้าและบริการ
นั้น ไม่ได้บริโภคเฉพาะมูลค่าของสินค้าเท่านั้น แต่ยังมี
เรื่องเกี่ยวกับสัญญะ หรือระบบของความหมายระบบสิ่งท่ี
เป็นนามธรรม สิ่งที่ผูกติดอยู่กับสินค้าและบริการเหล่านั้น
ด้วย ซึ่งในงานวิจัยช้ินนี้หมายถึงความเป็นช่ือของคลับฟ
รายเดย์นั่นเอง  เพราะช่ือตราสินค้า (Brand Name) 
คลับฟรายเดย์ (Club Friday) รวมทั้งดีเจพี่อ้อย และดีเจ
พี่ฉอด ได้สร้างความคาดหวังไว้ให้กับผู้ชมละครโทรทัศน์
ไทยจ านวนมาก มากกว่าการเป็นเพียงรายการวิทยุหรือ
ละครโทรทัศน์ท่ัวไป ซึ่งหากพิจารณาตามแนวคิดเรื่องทุน 
(capital) [7] ก็ถือเป็นทุนอีกประเภทหนึ่งที่ทางรายการมี 
คือทุนสัญลักษณ์ (symbolic capital) นั่นเอง 
 2.2 การผลิตซ  าเร่ืองรักสามเส้า 
 หากพิจารณากันโดยถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องเล่าความรัก
ผ่านรายการคลับฟรายเดย์ จะพบว่าเรื่องที่น ามาเล่านั้น 
จะมาจากมุมมองของคนที่มีความรัก ทั้ง “สมหวัง” และ 
“ผิดหวัง” ในความรัก แต่ส่วนมากแล้วเป็นเรื่องของ
ความผิดหวั ง  ที่ ไ ด้ น า เ อาบทเรี ยนนั้ นมาแบ่ งปั น
ประสบการณ์ผ่านรายการเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน แต่ไม่น่าเช่ือ
ว่าเรื่องราวเกือบจะทั้งหมด ล้วนมีลักษณะเป็น “รักสาม
เส้า” โดยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น “รักข้างเดียว” “รัก
นอกใจ” “รักซ่อนแอบ” หรือรักแบบใดก็ตาม ล้วน
สะท้อนค่านิยมเรื่องความรักในสังคมไทยในปัจจุบันได้
เป็นอย่างดี  ว่าสังคมปัจจุบันให้  “อ านาจ” ในการ
ตัดสินใจเลือกคู่ได้อย่างอิสระกว่าในอดีต ถึงแม้ว่าในบาง
กรณีจะถึงขั้นแต่งงานมีลูกไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการ
เปลี่ ยนแปลงความรั ก ได้ เ ช่นกั น   ซึ่ งหาก ศึ กษา
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ประวัติศาสตร์เรื่องแต่งงานในวัฒนธรรมตะวันตก การ
ตัดสินใจว่าใครควรจะแต่งงานกับใครนั้น ไม่ใช่เรื่องของ
หญิงชายในฐานะปัจเจก คือ ตัวเองแท้จริงไม่ได้มีอ านาจ
ในการเลือกที่จะแต่งงานกับใครหรือไม่แต่งงานกับใคร 
เพราะปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการตัดสินใจว่าใครควรจะ
แต่ ง ง า นกั บ ใค ร นั้ น ก็ คื อ  เ รื่ อ ง ข อ งค ว า ม มั่ น ค ง 
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และปัจจัยการผลิตของ
ครัวเรือน เช่น การเพิ่มจ านวนแรงงาน และการแบ่งปัน
ทรัพยากรผ่านการสร้างความสัมพันธ์แบบเครือญาติ การ
สร้างพันธมิตรทางการเมืองและการทหาร ไปจนถึงการ
สืบทอดมรดก การศึกษา และการปกป้อง คุ้มครอง
สมาชิกของครัวเรือน [8] นั้นหมายความว่า คนเรามีสิทธิ
เสรีภาพเต็มที่ท่ีจะรักใครก็ได้บนโลกใบนี้ หากเรารู้สึกถูก
อกถูกใจ เพราะความรักเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่
หากอยากจะเลือกคนที่เรารู้สึกรัก รู้สึกเสน่หา มาเป็น
คู่ครอง ใช้ชีวิตคู่รวมกัน สิทธิและเสรีภาพในการเลือกนั้น
จะถูกลดทอนลงด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง [9] แต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือความพึงพอใจของคน
ในสังคมปัจจุบันที่ยังคงยึดเอา “ความถูกใจ” มากกว่า 
“ความถูกต้อง” เป็นที่ตั้ง และเมื่อน าเสนอเรื่องราวได้
สอดคล้องตามวิถีชีวิตจริงของพวกเขา ที่เลือกจะฟังใน
เรื่องที่ “ถูกใจ” เรื่องราวความรักสามเส้าเหล่านั้นจึงถูก
ผลิตซ้ า ผ่านเรื่องเล่าความรักในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
และเช่นที่เป็นมา และหากชนช้ันกลางยังคงเป็นกลุ่มหลัก 
หรือเป็นเป้าหมายหลักของระบบทุนนิยมหรือระบบตลาด
ของรายการอยู่เราก็คงจะได้พบเห็นมุมมองการเล่าเรื่อง
ความรักสามเส้าผ่านรายการคลับฟรายเดย์ไปอีกนานเท่า
นาน 
 
 
 2.3 การตอกย  ามายาคติเร่ืองเพศสภาพใน
สังคมไทย 
  ในเรื่องเล่าความรักผ่านรายการคลับฟรายเดย์นั้น 
ถึงแม้ว่าจะมีความในการที่จะมุ่งเน้นน าเสนอเรื่องราวของ
บุคลลที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งปรากฏอยู่ในละคร
โทรทัศน์คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ ทั้ง 4 เรื่องนี้ก็ตาม แต่
พบว่ ายั งคงน า เสนออยู่ ในกรอบของสังคมทวิ เพศ 
(heterosexuality) คือตัวละครหลักในเรื่องยังไม่ได้รับ
การยอมรับในเพศสภาพที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นแม่ของฮัท
ใน คลับฟรายเดย์ To be Continued  ตอน มิ้นต์ กับ 
มิว ครอบครัวของโชคใน คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 2 

ตอน รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก และครอบครัวของบอสใน 
คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 5 ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่
มีจริง ถึงแม้แต่แม่ของบอสจะเคยบอกว่า “จะเป็นอะไรก็
เป็น ขอให้เป็นคนดี” แต่เมื่อทราบว่าบอสเป็นเกย์ ก็ยัง
รับไม่ได้เช่นกัน  เมื่อเช่ือมโยงไปถึงการที่ตัวจริงของคุณ
บอสได้มาออกรายการคลับฟรายเดย์ โชว์ ซึ่งก็ยังคงมีการ
ปิดปังสถานะที่แท้จริงของตัวเอง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
กับหน้าท่ีการงานของตัวเองและครอบครัว แม้กระทั่งคุณ
มิวตัวจริงที่เป็นสาวประเภทสอง ก็ไม่สามารถสมหวังกับ
ความรักกับพี่ฮัทพราะครอบครัวยังอยากให้เขาได้แตง่งาน
กับผู้หญิงแบบผู้ชายทั่วไปเช่นเดียวกัน เหล่านี้ล้วน
สะท้อนให้เห็นมายาคติเกี่ยวกับเพศสภาพในสังคมทวิเพศ
ของไทยว่า ไม่ว่าจะอย่างไรวิธีคิด และกระบวนการคิด
ยังคงอยู่ในขนบแบบดั้งเดิมที่ “ผู้ชายจะต้องคู่กับผู้หญิง
เท่านั้น” รวมไปถึงวาทกรรมเรื่องไม่มีความรักจริง ใน
“ชายรักชาย” หรือ “พวกรักร่วมเพศมักจะมีอารมณ์
ความรักรุนแรงกว่าคนทั่วไป” ยังปรากฏอยู่ในละครเป็น
ระยะ ๆ  
 

 

รูปที่ 3 ภาพคุณบอสให้สัมภาษณ์ในรายการ                         
คลับฟรายเดยโ์ชว์ 

 ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการน าเสนอ
เรื่องบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศผ่านละคร
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โทรทัศน์ไทย โดย “ตัวละครแบบชายรักชาย” ที่ปรากฏ
ในละครโทรทัศน์ และมีลักษณะเป็น “คนดี” มักจะ
ปรากฎเฉพาะในละครหรือซีรีส์วาย (yaoai) ที่มีนักแสดง
น าเป็นผู้ชายทั้งคู่ ซึ่งสร้างบนพื้นฐานอุดมคติของคนที่
อยากให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศสมหวังใน
ความรัก ในขณะที่เมื่อตัวละครประเภทนี้ปรากฎในละคร
ทั่วไป ท่ีมีชายจริงหญิงแท้ เป็นตัวละครน า ก็มักจะเป็นตัว
ละครที่เป็น “คนไม่ดี”หรือเป็นตัวร้ายในเรื่อง มีอารมณ์ที่
รุนแรง มีความผิดปกติบางประการ และมักจะมีความ
ผิดหวังในด้านความรักอยู่เรื่อยมา ดังนั้น จึงเป็นมายาคติ
เกี่ยวกับความรักของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
เพศในสังคมไทยว่า “เป็นกลุ่มที่รักไม่สมหวัง” “เป็นเกย์
แล้วจะไม่มีทางได้พบรักแท้” พ่อแม่ก็จะสอนลูกหลานว่า 
“อย่าเป็นเกย์เพราะมันไม่ดี” 
 การที่ผู้สร้างได้พยายามใช้สัญลกัษณ์คู่ตรงกันข้ามของ
ตัวละคร โดยสร้างให้มีเพศสภาวะที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์
ในสังคม เช่น การให้ บอสในคลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 5 
ตอน ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง กล่าวคือ บอสเรียน
คณะวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นคณะที่ควรจะมีแต่ผู้ชาย
แมนๆ หรือ การให้คุณแฮ็ค ใน คลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ 
2 ตอน รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก เป็นสถาปนิก ตกแต่งบ้าน ที่
มีความใจเย็น สุขุม  จึงเป็นความพยายามที่จะสื่อสารกับ
ผู้ชมว่าเกย์นั้นมีอยู่ในทุกๆ ที่ และมีสถานะเท่าเทียมกัน
กับชายธรรมดาทั่วไป หรือเป็นการประกอบสร้างความ
ย้อนแย้งท่ีเกิดขึ้นจากความคาดหวังของสังคมนั่นเอง 

 
 

รูปที่ 4 ภาพตัวละครกะเทยในละครคลับฟรายเดย์     
To be Continued  ตอน มิ้นต์ กับ มิว 

 นอกจากนี้ ตัวละคร  ที่มีเพศสภาพเป็น เกย์ กะเทย 
ที่ปรากฏในคลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ยังคงถูกน าเสนอ
เป็นตัวละครที่มีความรุนแรงด้านความคิด จิตใจ มีความ
ริษยา แค้นชิงชัง ชิงดีชิงเดน่ ทั้งหน้าท่ีการงาน และความ
รัก ที่ส าคัญคือ ทุกตัวละคร ต่างถูกสร้างให้เป็น “ตัว
ตลก” ในสายตาของผู้ชม โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ [10] ได้
ให้มุมองเกี่ยวกับตัวตลกว่าท าหน้าที่ “สนทนากับคนดู” 
ได้สะดวกที่สุด ตัวตลกในการแสดงของไทยมักมิได้เป็นตัว
ละครที่ส าคัญแก่ท้องเรื่อง กล่าวคือ การกระท าของเขาไม่
มีผลกระทบต่อท้องเรื่องอย่างหนึ่งอย่างใด เขาจึงเป็นผู้มี
อิสรภาพมากที่สุด ที่จะสื่อสารกับคนดู และเพราะ
อิสรภาพที่เขามีมากนี้เอง เขาจึงสามารถท าหน้าที่แทน
คนดู เพื่อวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของตัวละครอื่น ๆ ได้
อีกด้วย  เขามีอิสรภาพที่จะวิจารณ์แม้การกระท าของตัว
ละครเอกในวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ตัวตลกมีสิทธิ์ที่
จะเอาความรักอันยิ่งใหญ่นั้นมาล้อเลียนเป็นของน่าข าได้ 
เพราะทุกอย่างบนโลกนี้ ถ้ามองจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็
มีมุมที่น่าข าทั้งนั้น สอดคล้องกับที่ฐิติวัฒน์ สมิตินันท์ 
[11] ที่บอกว่าตัวละครเพศที่สามถูกมองเป็นตัวตลกจาก
ภาพลักษณ์ที่มีลักษณะแตกต่าง เช่นการเป็นคนกล้าพูด 
กล้าแสดงออก จึงถูกสร้างให้เป็นความตลก เป็นสีสันแต่ง
แต้มให้มีความน่ารัก แต่โดยรวมแล้วตัวละครเพศที่สาม
มักจะต้องเผชิญหน้ากับการเป็นตัวตลกจากสังคม ซึ่งล้วน
ตอกย้ าความจริงของสังคมไทยท่ียังไม่สามารถทลายมายา
คติเรื่องเพศสภาพในสังคมไทยได้ทั้งสิ้นดังกล่าวทั้งหมด
ข้างต้น 
 แต่ถึงอย่างไรท้ายท่ีสุดแล้ว ในคลับฟรายเดย์ก็ยังได้มี
ความพยายามที่จะสอนศีลธรรมส าเร็จรูปให้กับผู้ชม นั่น
คือ ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสิ้นสุดของทุกชีวิต 
ปัญหาทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยความอบอุ่น
ในครอบครัว 
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1. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น หากมี เนื้อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  และ ได้ รั บความ เห็ นชอบจากกอง
บรรณาธิการ 
 
2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ์ 
2.1 บทความวิจัย  
 มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย 
ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน (Title) สถานที่ท างาน (Work place 
of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact 
address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) 
และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค า) โดยเนื้อหา
ดั งกล่ า วทั้ ง หมดข้ า งต้ นต้ อ งมี ทั้ งภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง 
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป 
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง (References)  
2.2 บทความวิชาการ  
 มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ
ที่ ร วบ รวมหรื อ เ รี ยบ เ รี ย ง จ ากหนั ง สื อ  เ อกส า ร 
ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขา
ต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวิชาการ  
 บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียน สถานที่ท างาน วิธีการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
 
 

3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้ เ ขี ย นต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บบทความพร้ อมกรอก
แบบฟอร์มน าส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว 
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง 
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม 
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน – ล่าง 1.5 
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พิมพ์ 2 
คอลัมน์ กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม.ระยะหัว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม. 
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร
แบบ TH SarabunPSK สีด าเท่านั้นโดยก าหนดรูปแบบ 
ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานของผู้เขียนและผูเ้ขียนร่วม ให้
พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 
ซม. ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.2.1 ชื่อเร่ือง 
 พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากช่ือภาษาไทย
แล้วตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษ  ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1 
4.2.2 ชื่อผู้เขียน 

พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังช่ือเรื่อง และเว้น 
1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ช่ือผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 
คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค า
น าหน้าช่ือใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบ
ตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่
ท างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก 
4.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” ส าหรับบทคัดย่อภาษา-
อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส าหรับค าว่า 
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย



บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 
และมีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 300 ค า 
4.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่ องค าว่า  “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ ไว้ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-
5 ค า ให้พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรกของแต่ละค าส าคัญ
เท่านั้น 
4.2.5 ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน 
 ให้พิมพ์สถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตาม
หมายเลข และ Email address ต่อจากช่ือผู้เขียน 
4.3  ส่วนอื่น ๆ ของบทความ 
 เนื ้อเรื ่อง ได้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง ผลการวิจัย/ทดลอง 
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 
คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้
เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซม. 
 การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้
บทน าเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น 
4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้
ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข 
และค าบรรยายอย่างชัดเจน 

 

 
 

รูปที1่ ตัวอย่างของรูปภาพที่มองเห็นชัดเจนเมื่อบทความ
ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ด า 
 
4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพที่ เตรี ยมควรมีขนาดความกว้างไม่ เกิน        
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้
ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
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รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม 

 
ตารางที่ 1 ข้อก าหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

รูปแบบ (Types of texts) 
บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK) 

ขนาด (Size) ตัวพิมพ์อักษร (Typeface) 
ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Title) 20 ตัวหนา (Bold) 
ช่ือผู้เขียน (Author & co-authors) 16 ตัวหนา (Bold) 
การติดต่อผู้เขยีน (Contact address of correspondence)  12 ตัวธรรมดา (Normal) 
หัวเรื่องบทคัดย่อ (Abstract heading)  16 ตัวหนา (Bold) 
บทคัดย่อและเนื้อเรื่องหลัก (Abstract & main texts) 14 ตัวธรรมดา (Normal) 
ค าส าคญั (Keywords) 14 ตัวหนา (Bold)* 
หัวข้อเรื่องหลักและตัวเลข (Section heading & number)** 16 ตัวหนา (Bold) 
หัวข้อเรื่องรองและตัวเลข (Subsection heading & number) 14 ตัวหนา (Bold) 

*   เฉพาะตัวอกัษรแรกของค าเท่านั้นใหใ้ช้ตัวพิมพ์ใหญ ่ 
** ข้อก าหนดครอบคลุมทั้ง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 การเขียนค าบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรูป และพิมพ์ตัวธรรมดาส าหรับค าอธิบายรูปภาพ 
จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที ่1 ถึง รูปที ่2  
 รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่าย
ควรจะเป็นรูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ 
รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ 
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด 
และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 
4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยาย
ก ากั บ เ หนื อต ารา ง  โดยปกติ ให้ ใ ช้ ตั วอั กษร  TH 

SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัว
เรื่องและหมายเลขของตาราง และพิมพ์ตัวธรรมดา
ส าหรับค าอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน้ตด้านล่างของ
ตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาด
ตัวอักษรเป็น 12pt 
 ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด  
 ในกรณีที่จ านวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตาราง
ควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาดใหญ่
อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม. ใน
แนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน  
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4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่ง
ของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ ชิดขอบด้านขวาของ
คอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี   
 

                 
1

M

m

m

X X                                  (1) 

และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล 
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค า
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้
ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 

การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย 
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์
เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น  “เวเบอร์ 
(weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้
ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก ากับ 
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