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บทบรรณาธิการ
วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ฉบั บ นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการของ
นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยกองบรรณาธิการได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัด
ท�ำวารสารบัณฑิตศึกษา เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารพัฒนาวารสารให้เป็นทีย่ อมรับมากขึน้ ทัง้ ในระดับชาติ
และนานาชาติ
วารสารฉบับนี้ มีบทความวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 15 เรื่อง ดังมี
ชื่อปรากฏในสารบัญ โดยภาพรวมบทความวิชาการในฉบับนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ส่งเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
สถาบันการศึกษาที่ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาบทความให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ซึ่ง
วารสารวิชาการฉบับนี้ ก�ำลังจะเข้าสู่การรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai–Journal Citation Index Centre: TCI) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการก�ำหนดมาตรฐาน
และให้คำ� ปรึกษาตลอดจนให้คำ� แนะน�ำกับหน่วยงานทีจ่ ดั ท�ำวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ คือ การออกวารสารตรงตามก�ำหนดเวลา และบทความวิชาการ
ต้องผ่านการกลัน่ กรองจากผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาทีพ่ จิ ารณาบทความวิชาการ
นั้น ๆ ทุกบทความ
ขอขอบคุณผูเ้ ขียนบทความและผูท้ รงคุณวุฒทิ พี่ จิ ารณาบทความทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ขอ้ เสนอ
แนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความให้มคี วามถูกต้องสมบูรณ์ และขอบคุณผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา ทีใ่ ห้การสนับสนุนตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ไม่วา่ จะเป็นทรัพยากรในการจัด
ท�ำวารสารวิชาการ และให้ก�ำลังใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท�ำให้วารสารวิชาการฉบับนี้ และทุก ๆ
ฉบับที่ผ่านมา บรรณาธิการและกองบรรณาธิการเชื่อมั่นว่าวารสารวิชาการฉบับนี้ มีเนื้อหาที่น่า
สนใจและมีคุณค่า โดยผู้ที่สนใจด้านงานวิชาการสามารถน�ำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการได้
เป็นอย่างดี
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1

ปญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการกูยืมเงิน
ที่มีลักษณะเปนการฉอโกงประชาชน
Legal Problems on loan Agreements which are Cheating
and Fraud to the Public
กาญจนา แสงพิศาล*

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา
ทางกฎหมายอันเกิดจากการกูยืมเงินที่มีลักษณะ
เปนการฉอโกงประชาชน เพราะความผิดอันเกิดจาก
การกูยืมเงินที่มีลักษณะเปนการฉอโกงประชาชน
นี้ เปนความผิดที่สรางความเสียหายใหกับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมมาเปนเวลานาน แมภาครัฐจะ
ไดบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปราบปราม
การฉอโกงประชาชนขึ้นมาหลายฉบับ แตกฎหมาย
ดังกลาวก็ยงั มีขอ บกพรองอันทําใหการกระทําความ
ผิดดังกลาวยิง่ แพรขยายไปมากยิง่ ขึน้ ทําใหผกู ระทํา
ความผิดสามารถรอดพนจากการบังคับใชกฎหมาย
และไมถูกจับกุมดําเนินคดีไดโดยงาย ซึ่งจากการ
ศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคอันเกิดจากพระ
ราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ.2527 มีหลายประการ กลาวคือ ปญหาในเรื่อง
ของความคลอบคลุมของกฎหมายทีก่ อ ใหเกิดปญหา

ในการบังคับใช ปญหาโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย
มีอัตราที่ไมสูงมาก ไมทําใหผูกระทําความผิดเกิด
ความเกรงกลัวในการถูกดําเนินคดี จึงพรอมที่จะ
เสี่ยงกับการกระทําความผิดเพื่อแลกกับจํานวนเงิน
มหาศาลภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ปญหาการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินคดี ปญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดอายัด
ปญหาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของพนักงานเจา
หนาที่ นอกจากนีย้ งั มีปญ
 หาทีป่ ระชาชนขาดความรู
ความเขาใจในความผิดฐานกูย มื เงินทีเ่ ปนการฉอโกง
ประชาชนซึง่ สงผลใหการกระทําความผิดในลักษณะ
ดังกลาวนี้ยังสามารถทําความเสียหายใหกับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเรื่อยมา
คําสําคัญ: ปญหาทางกฎหมาย, การกูยืมเงิน, การ
ฉอโกงประชาชน

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
** อาจารยที่ปรึกษา
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Abstract

The aim of this thesis is to examine
legal drawbacks surrounding the loan of
money, which constitutes public cheating
and fraud. The impact of which have widely
aﬀected the society and economic system for
a considerable period of time. Despite the
existence of anti-cheating and fraud laws, i.e.,
the Penal Code; and the Emergency Decree
on Loans Amounting to Public Cheating and
Fraud B.E. 2527 (A.D. 1984), these laws are
inadequate to deter oﬀenders from committing
oﬀences, making it diﬃcult to put them behind
bar.
The study ﬁnds that the implementation
of the Emergency Decree on Loans Amounting
to Public Cheating and Fraud B.E. 2527 (A.D.
1984) is problematic, especially, because
of the ambiguity of the law and mildness
of its penalties. With these circumstances,
the oﬀenders are not subdued and ready to
risk themselves of being prosecuted to get
lumpsum money from victims in a short
period. Other problems include the diﬃculty
of collecting evidence, execution of forfeited
property, techincal knowledge of oﬃcials and
awareness of people who are vulnerable to
be victims. These problems have drastically
damaged Thai economy for so long.
Keywords: Legal Problems, Loan, Public
Cheating and Fraud
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บทนํา

การระดมเงินนอกระบบในประเทศไทยได
เกิดขึน้ มาตัง้ แตสมัยโบราณ โดยระดมเงินในรูปแบบ
การกูย มื การเลนแชร จํานํา และการขายฝาก อาศัย
พืน้ ฐานความไวใจซึง่ กันและกันของกลุม บุคคล และ
เริ่มมีการกูยืมเงินกันในระหวางญาติพี่นอง หรือ
คนรูจักกัน และแพรหลายในสังคมที่ทําการคาขาย
หากบุคคลใดประสงคจะไดเงินเพื่อมาซื้อสิ่งของที่
ตัวเองตองการ ก็จะไปขอยืมเงินจากผูที่มีเงิน ใน
การยืมเงินบางทีก็มีเงื่อนไข บางทีก็ไมมีเงื่อนไข
ทั้งนี้แลวแตวาผูยืมกับผูใหยืมมีความสัมพันธกัน
มากนอยเพียงใด บางทีผูใหยืมโดยไมมีเงื่อนไข แต
สังคมคนไทยเปนสังคมทีม่ นี าํ้ ใจตอกันก็จะมีของเล็ก
นอยตอบแทน ถาเปนกรณีมเี งือ่ นไข ผูใ หยมื อาจคิด
เปนดอกเบี้ยในการยืมเงิน หรือในกรณีการเลนแชร
ซึ่งไดแพรหลายเขามาในประเทศไทยมาเปนเวลา
นาน โดยมีรากฐานมาจากประเทศจีน สาเหตุที่การ
เลนแชรเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย เนื่องจาก
การทําธุรกิจการคาในขณะนั้นยังขาดแหลงเงินทุน
เพราะยังไมมีธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
การเลนแชรจึงเปนวิธีการระดมทุนที่ดีที่สุด ทําใหมี
การเลนแชรกันอยางกวางขวาง ผลประโยชนที่ได
รับจะเปนดอกเบีย้ หรืออืน่ ๆ เปนคาตอบแทน แตการ
ประกอบธุรกิจทีก่ ลาวในสมัยนัน้ ยังมิไดมกี ารหลอก
ลวงกันเนื่องจากยังอยูในสังคมเฉพาะกลุมและเปน
ญาติ หรือคนรูจักกัน แตตอมาเมื่อภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมเปลี่ยนแปลงไป การระดมเงินนอกระบบ
ไดพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบจนมีลักษณะเปนการ
หลอกลวงหรือฉอโกงประชาชน โดยในป 25202530 ไดมีผูประกอบธุรกิจระดมเงิน หรือกูยืมเงินที่
เปนการฉอโกงประชาชน ถือเปนคดีประวัติศาสตร
คดี ห นึ่ ง ของสั ง คมไทยก็ คื อ นางชม อ ย ทิ พ ยโส
หรือ “ แชรชมอย” ที่ใชอุบายหลอกลวงประชาชน
ใหหลงเชื่อวาประกอบกิจการ “แชรนํ้ามัน” นาง
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ชมอยรับกูยืมเงินจากประชาชนไมจํากัดจํานวน
โดยอางวาจะนําเงินไปลงทุนคานํ้ามัน และตกลงจะ
ใหผลประโยชนตอบแทนในรูปของเงินปนผลที่สูง
กว า สถาบั น การเงิ น ตามกฎหมายจะพึ ง จ า ยให
ประชาชนที่นําเงินมาใหนางชมอยกูยืมในระยะแรก
ตางไดรับผลประโยชนตอบแทนสมํ่าเสมอตรงเวลา
อีกทั้งยังสามารถถอนเงินตนคืนไดโดยตลอด ทําให
ประชาชนยิง่ เชือ่ ถือ โดยมีผถู กู หลอกลวงกวา 16,000
ราย รวมเปนเงินกวาสี่พันลานบาท ทั้งนี้ไมปรากฏ
หลักฐานบงชี้วานางชมอย ทําการคานํ้ามันหรือมี
กิจการคานํ้ามันตามที่กลาวอาง แตเปนการนําเงิน
จากผูใหกูยืมรายใหมมาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกู
ยืมรายกอน นางชมอยและพวกถูกจับกุมในขอหา
ฉ อ โกงประชาชนและกู  ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกง
ประชาชน ศาลมีคําพิพากษาใหจําคุกนางชมอยกับ
พวกคนละ 154,005 ป แตเมื่อรวมโทษทุกกระทง
คงจําคุกทั้งสิ้นคนละ 20 ป เพราะประมวลกฎหมาย
อาญาใหจําคุกไมเกิน 20 ป นอกจากนี้ ยังมี แชร
นกแกว แชรเสมาฟาคราม ซึ่งลวนแตใชเทคนิค
หมุนเวียนเงิน ดวยการนําเงินของสมาชิกรายใหม
หรือจากเหยื่อรายใหมไปจายใหแกสมาชิกรายเกา
สงตอหมุนเวียนกันไป รัฐจึงเห็นความสําคัญของ
ปญหาและออกมาตรการเพื่อปรามปรามอยางเรง
ดวน เพราะนับวันจะยิ่งมีแนวโนมที่จะขยายตัวแพร
หลายออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมกี ารดําเนิน
การต อ ไปย อ มจะกอใหเกิดผลรา ยแกป ระชาชน
และจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ รัฐจึงตราพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่
เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 ออกมาเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดในรูปแบบดัง
กลาว และวางมาตรการเพื่อคุมครองประโยชนของ
ประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายตั้งแตการยึด
อายัดทรัพยสิน การกลาวโทษฟองรอง การบังคับ
คดี และการขายทอดตลาดทรัพยสิน เพื่อนําเงินมา
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เฉลี่ยคืนแกผูเสียหาย
ภายหลั ง จากที่ ไ ด มี พ ระราชกํ า หนดการ
กู  ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกงประชาชน พ.ศ.2527
บังคับใช ประชาชนจึงเริ่มทราบถึงวิธีการหลอกลวง
จากกรณีศกึ ษาทีเ่ กิดขึน้ และจากการประชาสัมพันธ
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ อยางไรก็ดผี กู ระทําความ
ผิ ด ก็ พ ยายามหาช อ งทางใหม ๆ เพื่ อ หลอกลวง
ประชาชนตอไป โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
หลอกลวงฉ อ โกงให แ ตกต า งจากเดิ ม ตามภาวะ
เศรษฐกิจ และความกาวหนาของโลกในยุคโลกา
ภิวัตน ใชวิธีการแอบอางธุรกิจใหมๆ รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เขามาเปนสวนประกอบ
ในรูปแบบวิธกี ารหลอกลวงฉอโกง เพือ่ มิใหสามารถ
ติดตามจับกุมผูก ระทําความผิดมาลงโทษไดโดยงาย
แตยังคงมีเปาหมายในการหลอกลวงฉอหรือโกง
ประชาชนใหหลงเชื่อโดยงายและไมมีความรู เชน
กรณีเปนธุรกิจจัดสรรวันพักผอน (Time Sharing)
ธุรกิจการซื้อขายเงินตราตางประเทศในลักษณะ
เก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไมไดรับอนุญาต
(Foreign Exchange: FOREX) และธุรกิจขาย
ตรงแอบแฝงแบบแชรลูกโซ เปนตน การกูยืมเงินที่
เปนการฉอโกงประชาชนเหลานีซ้ งึ่ แตเดิมจะเกิดขึน้
อยูใ นตัวเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือตาม
แหลงธุรกิจที่สําคัญ ตอมาเมื่อเศรษฐกิจและชุมชน
ขยายตัวออกไป ผูกระทําความผิดเหลานี้ไดออก
ไปดําเนินการหลอกลวงฉอโกงประชาชนตามตาง
จังหวัดทัว่ ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกร
ทีถ่ กู หลอกลวงและไดรบั ความเดือดรอนเปนจํานวน
มาก ดังเชนในกรณีของ แชรขาวสาร แชรยางพารา
แชรปุย และปจจุบันการหลอกลวงในลักษณะดัง
กลาวไดปรับเปลี่ยนวิธีการใหแยบยลยิ่งขึ้นดวย
การอาศัยกลุม อาชีพทีไ่ ดรบั ความนาเชือ่ ถือในสังคม
เชน ครู ตํารวจ แพทย พยาบาล เปนเหยื่อและ
ตัวกลางในการหลอกลวง เชน ในคดีแชรลอตเตอรี่
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ที่ เ ป น ปรากฏการณ ห ลอกลวงฉ อ โกงประชาชน
ครั้งใหญ เนื่องจากมูลคาความเสียหายจากการ
สอบสวนลาสุดอยูที่ประมาณ 6,000 ลานบาท วิธี
การฉอโกงทําขึน้ อยางเปนระบบโดยการอางวาไดรบั
โควตาจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล และชักชวนให
ผูรวมลงทุนซื้อสลากกินแบงมาจําหนายโดยจะจาย
ผลประโยชนตอบแทนใหผูรวมลงทุนในอัตราที่สูง
กวาจํานวนเงินทีล่ งทุนหลายเทาตัว เมือ่ ถึงเวลาตอง
จายคาตอบแทนก็เชิดเงินหนีไป และในการดําเนิน
ธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายนั้นจะมี
การแบงสายกันไป โดยใชยี่ปวเปนคนรวบรวมเงิน
จากผูรวมลงทุนซึ่งสวนใหญเปนขาราชการ เชน ครู
ตํารวจ และสหกรณออมทรัพยครูในหลายจังหวัดได
หลงเชื่อนําเงินมาลงทุนซื้อสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่ง
สหกรณที่ไดรับความเสียหายมีทั้งในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเห็นไดวานับวัน
การหลอกลวงฉอโกงประชาชนดวยวิธีการดังกลาว
จะสรางความเสียหายมากขึ้นเรื่อย ๆ
แมภาครัฐจะไดบญ
ั ญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
กับการปราบปรามการฉอโกงประชาชนขึน้ มาหลาย
ฉบับ ไมวาจะเปนบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญา พระราชกําหนดการกูย มื เงินทีเ่ ปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ.2527 แตกฎหมายดังกลาวก็ยังมีขอ
บกพรองอันทําใหการกระทําความผิดดังกลาวยิ่ง
แพรขยายไปมากยิ่งขึ้น อาชญากรสามารถรอดพน
จากการบังคับใชกฎหมายและไมถกู จับกุมดําเนินคดี
ไดโดยงาย โทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายก็มอี ตั ราทีไ่ ม
สูงมาก จึงไมทําใหไมเกิดความเกรงกลัวในการถูก
ดําเนินคดี จึงพรอมทีจ่ ะเสีย่ งกับการกระทําความผิด
เพื่อแลกกับจํานวนเงินจํานวนสูงภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว นอกจากนี้ ในกรณีการเยียวยาและชดใช
เงินคืนใหกบั ผูเ สียหายยังมีความลาชาเปนอยางมาก
และผูเสียหายยังไดรับชดใชความเสียหายไมพอกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอีกดวย
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วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาปญหา รูปแบบ วิธีการ ที่
เปนการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตาม
พระราชกํ า หนดการกู  ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกง
ประชาชน พ.ศ.2527 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. เพือ่ ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเพือ่
คุมครองสิทธิของประชาชนตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527
และที่แกไขเพิ่มเติม
3. เพื่ อ วิ เ คราะห ถึ ง ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
วิเคราะหวากฎหมายที่มีอยูสามารถคุมครองสิทธิ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร
โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของตางประเทศ
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและ
ปรับปรุงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพตอไป

วิธีดําเนินงานการศึกษา

ดํ า เนิ น การศึ ก ษาค น คว า เป น การวิ จั ย
เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา
คนควาขอมูลจากตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาที่
เกี่ยวของ คําอธิบาย กฎหมาย ตําราทางวิชาการ
บทความของนั ก กฎหมาย บทความในวารสาร
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
ตลอดจนการสัมภาษณบุคคลที่เคยถูกฉอโกง และ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณในหนวยงานของรัฐ
ทั้งนี้ไดนํามาจัดรวบรวมใหเปนระบบเพื่อใชในการ
วิเคราะหขอมูลดังกลาว

ผลการวิจัย

1. ทําใหทราบถึงรูปแบบการกระทําและ
ลักษณะความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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2. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย
เพื่ อ คุ  ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนตามพระราช
กํ า หนดการกู  ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกงประชาชน
พ.ศ.2527 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ทํ า ให ท ราบถึ ง แนวทางในการแก ไข
ปญหาในการปรับปรุงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการแก ไข
ปรับปรุงกฎหมายใหมีการคุมครองประโยชนของ
ผูเ สียหายตามพระราชกําหนดการกูย มื เงินทีเ่ ปนการ
ฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปและวิจารณผล

การฉ อ โกงประชาชนในลั ก ษณะที่ เ ป น
กิจการการเงินนอกระบบที่ประเทศไทยเคยประสบ
ปญหามาในอดีตและกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอยางมหาศาล นั่นคือ แชร
แมชมอย ความเสียหายดังกลาวสงผลใหรัฐบาล
จํ า เป น ต อ งตราพระราชกํ า หนดการกู  ยื ม เงิ น ที่
เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 ซึ่งมีผลบังคับ
ใชจนถึงปจจุบัน และหลังจากนั้นก็ไดมีการฉอโกง
ประชาชนในรูปแบบใหมๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย อาทิ
เชน ในรูปแบบการลงทุนในการออกหุนแชรของ
บริษัท เสมาฟาคราม จํากัด จนสงผลใหตองมีการ
แกไขเพิม่ เติมพระราชกําหนดการกูย มื เงินทีเ่ ปนการ
ฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 ในป พ.ศ.2534 หรือ
ในรูปแบบของธุรกิจจัดสรรวันพักผอน หรือไทม
แชรริ่ง ของบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุฟ จํากัด
โดยการหลอกลวงผูเสียหายดวยการเสนอคานาย
หนาสําหรับการหาสมาชิกใหมใหในอัตราที่สูง รวม
ทั้งกรณีการนําธุรกิจแชรลูกโซมาแอบแฝงในธุรกิจ
ประเภทตางๆ เชน ธุรกิจการขายตรง ธุรกิจการคา
สินคาเกษตรลวงหนา ธุรกิจการเก็งกําไรอัตราแลก
www.grad.ssru.ac.th

5

เปลี่ยนเงินตรา และธุรกิจการเก็งกําไรจากการขึ้น
ลงของดัชนีหลักทรัพย เปนตน สงผลสําคัญใหมกี าร
แกไขเพิม่ เติมพระราชกําหนดการกูย มื เงินทีเ่ ปนการ
ฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 อีกครั้งในป 2545
สําหรับพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 เปนกฎหมายที่
ตราขึ้นเพื่อมุงปราบปรามการกูยืมเงินหรือรับฝาก
เงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ย
หรือผลประโยชนอยางอื่นตอบแทนใหสูงเกินกวา
ประโยชนที่ผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินจะหามาได
จากการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยผูกระทําได
ลวงประชาชนที่หวังวาจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูง
ใหนําเงินมาเก็บไวกับตน ดวยการใชวิธีการจาย
ดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ แลวนําเงินที่ได
มาจากการกูย มื หรือรับฝากเงินรายอืน่ ๆ มาจายเปน
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือ
ผูฝากเงินรายกอนๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน ซึ่งการ
กระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะ
เปนที่แนนอนอยูแลววา ในที่สุดจะตองมีประชาชน
จํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืนได และ
ผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินกับผูที่รวมกระทําการ
ดังกลาวจะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมา
เพราะผูใหกูยืมเงิน หรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับ
หรื อ ติ ด ตามให มี ก ารชํ า ระหนี้ ไ ด และเนื่ อ งจาก
กิจการดังกลาวนี้ มีแนวโนมจะขยายตัวแพรหลาย
ออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมีการดําเนินการ
ตอไปยอมจะกอใหเกิดผลรายแกประชาชนทั่วไป
และจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ ภาครัฐจึงไดบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการปราบปรามการฉอโกงประชาชนขึน้ มาหลาย
ฉบับ ไมวาจะเปนบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญา พระราชกําหนดการกูย มื เงินทีเ่ ปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ.2527 แตกฎหมายดังกลาวก็ยังมีขอ
บกพรองอันทําใหการกระทําความผิดดังกลาวยิ่ง
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แพรขยายไปมากยิ่งขึ้น อาชญากรสามารถรอดพน
จากการบังคับใชกฎหมายและไมถูกจับกุมดําเนิน
คดีไดโดยงาย โทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายก็มอี ตั รา
ที่ไมสูงมาก จึงไมทําใหเกิดความเกรงกลัวในการ
ถูกดําเนินคดี พรอมที่จะเสี่ยงกับการกระทําความ
ผิดเพื่อแลกกับจํานวนเงินจํานวนสูงภายในระยะ
เวลาอันรวดเร็ว จากการศึกษาถึงมาตรการของรัฐ
ในการคุม ครองประโยชนของประชาชนตามพระราช
กําหนดการกูย มื เงินทีเ่ ปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.
2527 แลวพบวา มีปญหาทางกฎหมายในประเด็น
ดังตอไปนี้
ป ญ หาด า นการรวบรวมพยานหลั ก ฐาน
ในการดําเนินคดี เนื่องจากผูเสียหายมักกลัววาจะ
ไมไดรับเงินและผลประโยชนของคืนจากการรวม
ลงทุน จึงไมใหความรวมมือดานขอมูลตางๆ แก
พนักงานเจาหนาที่ ประกอบกับตัวผูเสียหายเองก็
อาจจะเปนผูรวมกระทําความผิดดวย คดีประเภทนี้
เกีย่ วของกับเอกสารจํานวนมาก โดยเฉพาะเอกสาร
ในดานบัญชี งบดุล ตองใชเวลาในการตรวจพิสูจน
นอกจากนี้ในการดําเนินคดีลมละลายพนักงานเจา
หนาที่ตองพิสูจนทรัพยของผูตองหา โดยการสง
หนังสือไปยังหนวยงานตางๆ เชน ธนาคาร ที่ดิน
ขนส ง ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง ใช ร ะยะเวลานานในการ
รวบรวม
ปญหาในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยสิน
ที่ยึดหรืออายัดมาไดจากผูกระทําความผิดตามพระ
ราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ.2527 เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีระเบียบออก
มาเปนแนวปฏิบัติในเรื่องดังกลาว การจะดําเนิน
การตอทรัพยสนิ บางประเภทตองขออนุญาตตอศาล
ที่พิจารณาเพื่อขอจัดการทรัพยสินตางๆ ที่ยึดหรือ
อายัดไว ทําใหการดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาว
ยุงยากลาชา อีกทั้งทรัพยที่ทําการยึดหรืออายัดมา
ไดเมื่อทําการขายแลว เงินที่ผูเสียหายจะไดรับก็มี
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จํานวนนอยมากและจากหลายคดีทผี่ า นมาผูเ สียหาย
มักไมไดเงินเทากับจํานวนที่ไดเสียหายไป
ป ญ หาด า นความเชี่ ย วชาญเฉพาะด า น
ของพนักงานเจาหนาที่ เนื่องจากในการดําเนินคดี
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนนั้นตองอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของพนักงานเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานซึ่งปจจุบันจํานวนบุคลากรที่มีความ
เชี่ ย วชาญ และปริ ม าณทรั พ ยากรที่ ห น ว ยงานผู 
ปฏิบัติไดรับอยูในเกณฑตํ่า พนักงานเจาหนาที่ที่
มีความเชี่ยวชาญมีจํานวนนอย อีกทั้งยังประสบ
ปญหาในการโยกยายเจาหนาที่ในหนวยงานบอย
ครั้ ง ทํ า ให ข าดความต อ เนื่ อ งในระบบงาน ซึ่ ง
บุคลากรผูเชี่ยวชาญตามกฎหมายการกูยืมเงินที่
เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 ตองมีความรู
ทัง้ ในดานการวิเคราะห รวบรวมพยานหลักฐานซึง่ มี
จํานวนมาก ตลอดจนการดําเนินคดีรวบรวมเอกสาร
สงพนักงานอัยการ การวิเคราะหตรวจสอบประเมิน
ทรัพยสนิ ซึง่ แตละขัน้ ตอนตองใชระยะเวลายาวนาน
เจาหนาที่ตองรับผิดชอบคดีตั้งแตเริ่มตน ชั้นศาล
และชั้นบังคับคดี ซึ่งหากเจาหนาที่มีการยายหรือมี
เหตุที่ไมสามารถดําเนินการตอไป เรื่องดังกลาวก็
ตองสะดุดและลาชาไป และพนักงานเจาหนาที่จะ
ตองดูแลรับผิดชอบความคดีความผิดนี้ทั้งประเทศ
ป ญ หาในเรื่ อ งอั ต ราโทษ ตามพระราช
กําหนดการกูย มื เงินทีเ่ ปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.
2527 ไดกําหนดอัตราโทษไววามีโทษปรับตั้งแต
500,000 บาทถึง 1,000,000 บาท และปรับอีกไมเกิน
วันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู ซึ่งถือ
ว า ยั ง มี อั ต ราโทษที่ ตํ่ า มากเมื่ อ เที ย บกั บ ความ
มูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่อง
ของการลงโทษตามกฎหมายการกูย มื เงินทีเ่ ปนการ
ฉอโกงประชาชน ไดนิยามคําวา “ผูกูยืมเงิน” ให
หมายถึง บุคคลผูทําการกูยืมเงิน และในกรณีที่ผู
กูยืมเงินเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูซึ่ง
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ลงนามในสัญญาหรือตราสารการกูยืมเงินในฐานะ
ผูแทนของนิติบุคคลนั้นดวย ซึ่งทําใหเกิดปญหา
เนื่องจากอัตราโทษตามพระราชกําหนดการกูยืม
เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา
12 ซึ่งบัญญัติไววา “ตองระวางโทษจําคุก... และ
ปรับ...” ทําใหไมสอดคลองกับหลักในเรื่องโทษ
สําหรับนิติบุคคล
ปญหาดานประชาชนขาดความรูค วามเขาใจ
ในความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
เนื่องจากความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชนมีลักษณะแตกตางไปจากอาชญากรรม
ธรรมดาทั่วไปคือ ไมมีลักษณะการกระทําความ
ผิดที่รุนแรงเห็นไดชัดเจน ทําใหประชาชนมีความ
รูสึกวาเปนเรื่องไกลตัว จึงไมใหความสนใจในคดี
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไมตดิ ตามขาวสาร ทําให
ถูกหลอกไดงาย

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

เมื่อไดทําการศึกษาวิเคราะหปญหาทาง
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ มาตรการในการคุ  ม ครอง
ประโยชน ผู  เ สี ย หายตามพระราชกํ า หนดการกู 
ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกงประชาชน พ.ศ.2527
ทํ า ให เ ห็ น ว า ในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายนั้ น ยั ง มี
ปญหาอยูหลายประการดังไดกลาวมาแลวในบท
สรุป ผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับมาตรการในการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนตามกฎหมายการกู  ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การ
ฉอโกงประชาชน เพือ่ ใหสมั ฤทธิผ์ ลตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ.2527 ทีต่ อ งการปองปรามการกระทํา
ความผิดฐานหลอกลวงและฉอโกงประชาชน ตลอด
จนการคุมครองและเยียวยาความเสียหายใหกับ
ประชาชนผูตองตกเปนเหยื่อจากความผิดดังกลาว
โดยการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ รวม
www.grad.ssru.ac.th
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ถึงมาตรการที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. ปญหาดานการรวบรวมพยานหลักฐาน
ในการดําเนินคดี กระบวนการรวบรวมพยานหลัก
ฐานเป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า ไปสู  ก ารพิ สู จ น
ความผิดของผูกระทําผิดตอกฎหมาย ซึ่งความยาก
ลําบากของคดีประเภทนี้คือการมีผูเสียหายจํานวน
มาก กอใหเกิดการใชระยะเวลายาวนานในสวนของ
การสอบสวนทั้งพยานบุคคล พยานวัตถุ และพยาน
เอกสาร ซึง่ เมือ่ ไปถึงกระบวนพิจารณาของศาลจะมี
พยานหลักฐานบางอยางทีศ่ าลก็ยงั ใหนาํ้ หนักในการ
รับฟงอยางจํากัดยกตัวอยาง เชน พยานหลักฐาน
จากคอมพิวเตอร หรือเทปที่บันทึกไว เปนตน ซึ่ง
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นวา เมื่อมีการประกาศ
ใชพระราชบัญญัตวิ า ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ.2544 ก็นาจะเปนทางแกปญหาในการรับฟง
พยานที่เปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถ
จะนํามาปรับใชกับรูปแบบของการเงินนอกระบบ
ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการ โดยอาศัย
การพัฒนาไปของเทคโนโลยี ซึ่งในสวนนี้ขอความ
ที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จะใชเปนพยาน หลัก
ฐานกฎหมายก็เขียนไวชัดเจนวา หามมิใหปฏิเสธ
การรั บ ฟ ง ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น พยาน หลั ก
ฐานในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายเพียง
เพราะเหตุวา เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น เมื่อ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวน
พิจารณาตามกฎหมายได ปญหาก็จะอยูที่การสืบ
พยานหลักฐานเพือ่ พิสจู นขอ เท็จจริงเทานัน้ วาจะทํา
อยางไร และการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น นาเชื่อถือเพียงใด ซึ่งเปนสวน
ของศาลที่จะใชดุลยพินิจในการพิจารณาพิพากษา
เพื่ อ อํ า นวยความยุ ติ ธ รรมให บั ง เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เป น
หนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะรวบรวมพยาน
หลักฐานทัง้ สิน้ เพือ่ สงตอพนักงานอัยการทีจ่ ะนําขึน้
สูกระบวนการยุติธรรมตอไป
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2. ป ญ หาในเรื่ อ งการจั ด การทรั พ ย สิ น
พระราชกํ า หนดการกู  ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกง
ประชาชน พ.ศ.2527 ในการบังคับใชพระราชกําหนด
ดังกลาว พบวา มีอุปสรรคในการบังคับใช ในเรื่องการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสิน ตามมาตรา 8 นี้ กําหนดให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ไดไมเกิน 90 วัน แตเมือ่ พนักงานเจาหนาทีไ่ ดทาํ การ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินแลวภายหลังมีการฟองคดี
ตอศาล คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นก็จะมีผล
ตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น ซึ่งขณะที่มีการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไมอาจดําเนินการอยาง
ใดๆ กับทรัพยสินได ทั้งๆ ที่ทรัพยสินนั้นสามารถ
กอใหมีรายไดและนํามาเฉลี่ยคืนใหกับผูเสียหายได
และจากการเก็บรักษาทรัพยสินนั้นไวจะทําใหกอง
ทรัพยสินของผูกระทําผิดตองลดลงหรือเสื่อมคา
ลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรออก
ระเบียบเกีย่ วกับการจัดการทรัพยสนิ ทีย่ ดึ หรืออายัด
ตามมาตรา 8 แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่
เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 เกี่ยวกับการดู
และการใชประโยชนทรัพยสนิ การนําทรัพยสนิ ออก
ขายทอดตลาดเพื่อใหการจัดการบริหารทรัพยสินมี
ประโยชนตอผูเสียหายสูงสุด
โดยอาจกํ า หนดวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดมาได อาทิเชน
1) นําทรัพยสินที่เปนอาคารสํานักงานออก
ใหเชาเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นแทนการปลอยทิ้ง
รางไว
2) การเปลี่ยนบัญชีเงินฝากออมทรัพยให
เปนบัญชีเงินฝากประจํา ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ทีส่ งู กวา
3) การนําทรัพยสินที่ทรัพยสินที่มีสภาพ
ไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไวเนื่องจากเสื่อมสภาพ
งาย หรือมีขั้นตอนในการเก็บรักษาเปนพิเศษ ออก
ขายทอดตลาด เพื่อมิใหตองเสื่อมสภาพโดยสูญ
เปลา
www.grad.ssru.ac.th

โดยรายไดดังกลาวอาจนํามาเปนสวนหนึ่ง
ของทรั พ ย สิ น ที่ ต  อ งเฉลี่ ย คื น แก ผู  เ สี ย หาย การ
ปรับปรุงระเบียบขอบังคับตามกฎหมายการกูยืม
เงินทีเ่ ปนการฉอโกงประชาชนใหพนักงานเจาหนาที่
สามารถนําทรัพยสนิ ของผูต อ งหาวากระทําความผิด
มาขายทอดตลาดกอนที่ทรัพยสินที่ยึดไวจะเสื่อม
คา โดยการออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ยึดหรือ
อายัดไว เพื่อเปนแนวปฏิบัติอยางเชนระเบียบคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวา
ดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึด
หรืออายัด พ.ศ.2543 ซึ่งจึงเปนแนวทางหนึ่งในการ
คุมครองประโยชนของประชาชนไดและเยียวยา
ความเดือดรอนของผูเสียหายลงได
3. ปญหาดานความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ของพนักงานเจาหนาที่จากปญหาดังกลาวนี้ผูวิจัย
เห็นวาปญหาในเรื่องความเชี่ยวชาญของเจาหนาที่
ถือเปนเรื่องสําคัญเปนอยางมากเนื่องจากกฎหมาย
การกูย มื เงินทีเ่ ปนการฉอโกงประชาชนเปนกฎหมาย
ที่มีลักษณะพิเศษ ตองอาศัยดุลยพินิจของพนักงาน
เจ า หน า ที่ ที่ ถู ก ต อ งรวดเร็ ว ในการดํ า เนิ น การ
เนื่องจากความผิดในลักษณะนี้ผูกระทําความผิด
มักไหวตัวไดงาย ทําใหไมสามารถนําตัวมาดําเนิน
คดีได และจะมีผลถึงทรัพยสินที่จะตองนํามาเฉลี่ย
คืนใหกับผูเสียหายดวย ฉะนั้น พนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชกํ า หนดการกู  ยื ม เงิ น จะต อ งเป น ผู  มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ ทั้งทางดานนิติศ าสตร
เศรษฐศาสตร ทางบัญชี คอมพิวเตอร รวมถึงตอง
มีทัศนคติในการชวยเหลือประชาชน ความเสียสละ
เนื่องจากในบางครั้งการปฏิบัติงานอาจมีความไม
ปลอดภัยตอชีวิต ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาทางดานบุคลากร ในขั้นตนตองสราง
ความมั่นคง และสถานภาพที่ชัดเจนเพื่อเปนแรง
จูงใจใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และที่สําคัญคือการ
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สรางบุคลากรใหเปนนักวิชาการ เพื่อรองรับกับ
การดําเนินนโยบายในดานนี้ใหมากขึ้น อีกทั้งตอง
ใหความรูตอขาราชการใหทันตอวิชาการสมัยใหม
ประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
กั บ การปราบปรามการเงิ น นอกระบบได อ ย า ง
ครบวงจร นอกจากนี้ ยังเปนการกระจายขอมูลสู
ภูมิภาคเพื่อเปนการดําเนินการปราบปรามไดอยาง
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ทั้งนี้ โดยการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการใหทันตอ
ขอมูลขาวสาร โดยวิธีการจัดสัมมนา หรือจัดการ
อบรมรวมกับหนวยงานราชการอืน่ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ขอมูลและทรรศนะซึ่งกันและกัน และสรางบุคลากร
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหมากขึ้น
เนื่องจากในปจจุบันกระทรวงการคลังได
มีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพิ่มขึ้นจากหลาย
หนวยงาน และมีการสับเปลี่ยนตําแหนง ทําให
พนักงานเจาหนาที่ไมทราบวาตนเปนพนักงานเจา
หนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 จึงควรมีการทบทวน
และใหความรูใ นอํานาจหนาที่ เพือ่ ใหมกี ารปฏิบตั ไิ ป
ในทางเดียวกัน และเกิดความรวดเร็วในการนําตัวผู
กระทําความผิดมาลงโทษ และเพื่อใหการดําเนิน
การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดกูย มื
เงินที่เปนการฉอโกงประชาชนใหเกิดประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผูวิจัยเห็นวาควรมีการตั้งคณะกรรมการ
ขึ้ น มาเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามพระราชกํ า หนดการกู 
ยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนโดยเฉพาะ เพื่อ
ใหเกิดความชัดเจนในดานนโยบายและมาตรการ
ปราบปราม รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย โดยให
คณะกรรมการชุดดังกลาว เรียกวา “คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการกูย มื เงินทีเ่ ปนการฉอโกง
ประชาชน” ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการปราบปรามความผิดตามพระราช
กํ า หนดการกู  ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกงประชาชน
www.grad.ssru.ac.th
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ผูทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช
กําหนดการกูย มื เงินทีเ่ ปนการฉอโกงประชาชน โดย
ให “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการกูยืม
เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน” มีอํานาจหนาที่ดัง
ตอไปนี้ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) มี อํ า นาจและหน า ที่ ว างนโยบาย
การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดใน
ลักษณะการกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน
(2) พิ จ ารณาเรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข จ ากผู 
เสียหายที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิด
อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจที่เขาขายเปน
ความผิดตามในลักษณะการกูยืมเงินอันเปนการ
ฉอโกงประชาชน
(3) กําหนดใหการประกอบธุรกิจใด ๆ
ที่ มี ลั ก ษณะเข า ข า ยความผิ ด ฐานกู  ยื ม เงิ น ที่ เ ป น
การฉอโกงประชาชนตามพระราชกําหนดการกูยืม
เงินที่เปนการฉอโกงประชาชนเปนความผิดที่ตอง
ควบคุม
(4) มี อํ า น า จ ใ น ก า ร อ อ ก ร ะ เ บี ย บ
ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ใชในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนด
กําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
4. ปญหาในเรื่องอัตราโทษ
จากปญหาดังกลาวเพื่อมิใหผูที่กระทํา
ความผิดไดรับประโยชนใด ๆ จากการกระทําความ
ผิด และเพื่อใหกฎหมายมีความถูกตองชัดเจนเกิด
ความเกรงกลั ว ที่ จ ะกระทํ า ผิ ด จึ ง ควรแก ไขเพิ่ ม
เติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 12 ที่บัญญัติวา “ผูใด
กระทําความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5 ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแต
หาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวัน
ละหนึง่ หมืน่ บาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝาฝนอยู” โดยการ
กําหนดเพดานของโทษปรับใหสูงขึ้น เพื่อใหศาล
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สามารถใชดลุ ยพินจิ ในการลงโทษผูก ระทําความผิด
ไดตามสมควร และเพื่อการลงโทษที่เหมาะสมกับ
ความเสียหายที่ผูกระทําความผิดไดกอขึ้น
กรณีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ควร
แกไขจาก “ตองระวางโทษจําคุก และปรับ” ซึง่ หมาย
ถึงตองมีทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ ซึ่งโดยสภาพ
แลวโทษจําคุกไมสามารถใชกับนิติบุคคลได ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความถูกตองและชัดเจนของกฎหมาย
จึงเห็นควรแกไขเปน “ตองระวางโทษจําคุก และ/
หรือปรับ”
นอกจากนี้ จากการศึกษาเกีย่ วกับกฎหมาย
อั น มี ลั ก ษณะเป น การฉ อ โกงประชาชนในต า ง
ประเทศ จะเห็นวาในตางประเทศ ศาลสามารถใช
ดุ ล ยพิ นิ จ ลงโทษผู  ก ระทํ า ความผิ ด เพิ่ ม นอกจาก
โทษที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว โดยพิ จ ารณาจาก
พฤติการณในการกระทําความผิด ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโทษในลักษณะอื่นๆ เชน
การเผยแพรการกระทําความผิดตอสาธารณะ การ
ริบทรัพย เปนตน ซึง่ ผูว จิ ยั มีความเห็นวา การลงโทษ
กับทรัพยสินของนิติบุคคลโดยใชโทษปรับนั้น อาจ
จะยังไมเพียงพอ สมควรที่จะนํามาตรการของตาง
ประเทศมาปรับใชนอกจากนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวา
ในคดีการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนที่โดย
สวนมากมักเกิดจากการกระทําของนิติบุคคล โดย
มาตรการที่ผูวิจัยเห็นวาควรพิจารณาเปนมาตรการ
เสริ ม และเป น มาตรการที่ ป ระเทศไทยมี อ ยู  แ ล ว
เพียงแตอยูในประมวลกฎหมายอาญา คือ การหาม
ประกอบอาชีพบางอยาง ซึ่งมาตรการดังกลาวได
มีการบังคับใชในหลายประเทศ ประเทศฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย ไดบัญญัติไวแลว
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 50 เป น
มาตรการหนึ่งในวิธีการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งตัด
โอกาสบุคคลผูกระทําความผิด ปองกันการกระทํา
ผิดหรือแกไขการกระทําผิดไมใหผูกระทําผิดกลับ
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มากระทําความผิดอีก ซึ่งถือวาเปนการแกไขความ
บกพรองของสังคมใหดีขึ้น เพราะการกระทําความ
ผิดทีเ่ กิดจากนิตบิ คุ คล มักจะกอความเสียหายอยาง
รายแรงตอสังคม การหามประกอบอาชีพบางอยาง
จึงเปนอีกมาตรการทีร่ ฐั จะใชปอ งกันและปราบปราม
การกระทําความผิดอันเปนการฉอโกงประชาชนเพือ่
ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ปญหาดานประชาชนขาดความรูความ
เข า ใจในความผิ ด ฐานกู  ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกง
ประชาชน การที่จะทําใหปญหาการกูยืมเงินอัน
เปนการฉอโกงประชาชนเบาบางลงได ตองเริม่ ดวย
การใหความรูกับประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต า งจั ง หวั ด เพราะกลุ  ม เป า หมายของการ
กระทําความผิดนี้ นอกจากจะมุง เนนไปทีป่ ระชาชน
ในระดับรากหญาที่หลงเชื่อการโฆษณา หรือการ
กลาวอาง และประชาชนที่อยูในฐานะมีเงินทุนบาง
สวนที่ยังมีความโลภและตองการผลตอบแทนใน
อัตราที่สูง ดังนั้น วิธีการใหความรูจึงเปนมาตรการ
ปองกันที่สําคัญที่สุดที่จะไมทําใหประชาชนตกเปน
เหยื่อหรือผูเสียหายของการกระทําความผิดดวย
การเผยแพรประชาสัมพันธความผิดเกี่ยวกับการ
กูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชนเขาถึงกลุม
เป า หมาย ไม ว  า จะเป น ผ า นทางส ว นราชการที่
ประชาชนไดเขามาติดตอ โดยอาศัยรูปแบบการ
ประชาสัมพันธที่ชัดเจนเขาใจงาย หรือการโฆษณา
ทางโทรทัศน วิทยุ นอกจากใหความรูกับประชาชน
เกีย่ วกับรูปแบบพฤติการณของธุรกิจทีผ่ ดิ กฎหมายนี้
ตลอดจนการแจงใหทราบถึงหนวยงานที่ดูแลรับผิด
ชอบในการกูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน
เพือ่ เปนชองทางในการแกปญ
 หาใหกบั ประชาชนใน
ขัน้ เริม่ ตน และยังเปนการประชาสัมพันธทใี่ กลชดิ กับ
กลุมเปาหมายมากที่สุด
อยางไรก็ตาม ปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง
คือ ความโลภของประชาชนทีเ่ กิดจากความตองการ
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หรืออยากไดผลประโยชนตอบแทนหรือดอกเบี้ย
จากการนําเงินไปลงทุนในอัตราที่สูง ซึ่งเปนเหตุที่
ทําใหมาตรการในการปองกันและปราบปรามแชร
ลูกโซของภาครัฐ ประสบกับปญหาและมีความยุง
ยาก เนือ่ งจากผูป ระกอบการไดนาํ เรือ่ งผลประโยชน
ตอบแทนในอัตราที่สูงมาใชเปนเครื่องมือในการ
หลอกลวงใหประชาชน นําเงินมาลงทุนในธุรกิจ
ตางๆ ที่นํามาแอบอางทําใหผูเสียหายสวนหนึ่งซึ่ง
รูอยูแลววา การระดมเงินจากประชาชนในลักษณะ
ดังกลาวเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แตเนื่องจาก
เห็นวาไดรับผลตอบแทนที่สูงในระยะเวลาสั้นๆ ไม
นาจะไดรบั ความเสียหาย ดังนัน้ การสรางภูมคิ มุ กัน
ทางดานความพอประมาณและความพอเพียงให
กั บ ประชาชนควบคู  กั น ไปด ว ย เป น การป อ งกั น
ประชาชนไมใหตกเปนเหยื่อการหลอกลวงทางการ
เงินหรือแชรลูกโซไดอีกทางหนึ่ง
เนื่องจากการปองกันและปราบปรามแชร
ลูกโซนั้นมีปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของมากมาย
หลายประการตามที่กลาวขางตน ทําใหหนวยงาน
ภาครัฐในฐานะฝายปกครองตองรวมมือและประสาน
งานในการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของให
ใกลชิดกันมากขึ้น เพื่อเปนการคุมครองประโยชน
ของประชาชน จําเปนตองทํางานรวมกันในเชิง
บู ร ณาการมากขึ้ น โดยต อ งยึ ด หลั ก ประโยชน
สาธารณะในสวนของการใหความคุมครองผูบริโภค
และใหถือเปนนโยบายแหงรัฐในการคุมครองดูแล
ประชาชนใหมีความเปนอยูอยางสงบสุขโดยมุงถึง
ประโยชนประชาชนสวนรวม การทํางานของเจา
หนาที่ของภาครัฐตองยึดหลักการเกิดประโยชน
สูงสุดตอรัฐและประชาชนอยางทั่วถึงและยุติธรรม
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการดําเนินธุรกิจการเงินนอกระบบใน
รูปแบบที่กลาวโดยเร็วตอไป
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1. รัฐบาลควรกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการปองกันการดําเนินธุรกิจการเงินนอก
ระบบในรูปแบบการระดมเงินหรือการกูยืมเงินที่
เปนการฉอโกงประชาชนใหชดั เจนเปนแผนระยะสัน้
ระยะยาว เนื่องจากธุรกิจเหลานี้สงผลกระทบตอ
ธุ ร กิ จ การเงิ น ในระบบ และความเชื่ อ มั่ น ของนั ก
ลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนของประเทศ ซึ่งกระทบ
กระเทือนตอภาวะเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คง และ
เสถียรภาพของรัฐบาล
2. ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธ
เพือ่ ใหประชาชนทัว่ ไปไดรบั ขาวสารและขอมูลเกีย่ ว
กับธุรกิจการเงินนอกระบบอยางถูกตองและทั่วถึง
รวมทั้งการใหบริการแกประชาชนในการรองเรียน
แจงเบาะแสและขอมูลตาง ๆ ทีเ่ ปนประโยชนแกทาง
ราชการในชองทางตาง ๆ เชน สายดวนการเงินนอก
ระบบ และตู ปณ. เปนตน
3. ในการปองปรามความผิดเกี่ยวกับการ
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเจตนารมณของกฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาล จําเปนที่จะตองไดรับความ
รวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงควร
ดําเนินการออกคําสั่ง หรือกฎเกณฑ เพื่อใหทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของเกิดความเขาใจในแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกันอยาง
เครงครัดซึง่ จะทําใหสามารถปฏิบตั งิ านไดดว ยความ
รวดเร็วและเกิดประสิทธิผลตอไป
4. ดําเนินการปราบปรามผูมีอํานาจและ
อิทธิพล ซึง่ อยูเ บือ้ งหลังผูป ระกอบธุรกิจการเงินนอก
ระบบในรูปแบบทีก่ ลาวอยางจริงจัง เพือ่ ใหเกิดความ
เกรงกลัวไมกลากระทําความผิดอีกตอไป
5. รัฐจะตองดําเนินการสรางจิตสํานึกให
ประชาชนมีความเปนอยูอ ยางพอเพียง โดยการเผย
แพรและประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการกูยืมเงิน
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ที่เปนการฉอโกงประชาชน ซึ่งจะทําใหไมถูกหลอก
ลวงฉอโกง หรือตกเปนเหยื่ออีกตอไป
6. จากการศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
ฉอโกงในประเทศฝรัง่ เศส ควรนํามาตรการเกีย่ วกับ
การเผยแพรการกระทําความผิดมาใช นอกจากจะ
เปนการปองกันไมใหผกู ระทําความผิดกระทําความ
ผิดซํ้าแลว ยังเปนการเผยแพรใหประชาชนไดเห็น
ถึงลักษณะการกระทําความผิด ความเสียหาย และ
ผลที่ไดรับอีกดวย
จากขอเสนอดังกลาวขางตนผูวิจัยมีความ
เห็ น ว า ในการป อ งกั น และปราบปรามการกู  ยื ม
เงิ น ที่ มี ลั ก ษณะเป น การฉ อ โกงประชาชนให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ควรที่ จ ะเน น เรื่ อ งการ
ใหความรูความเขาใจแกประชาชนเปนหลัก เพื่อ
เปนการปองกันมิใหมีเกิดความเสียหาย และเกิด
ผลกระทบขึ้นในวงกวาง ควบคูไปกับการประสาน
งานและสนับสนุนการดําเนินคดีกับหนวยงานดาน
การปราบปราม เพื่อหยุดยั้งมิใหการกระทําความ

ผิ ด ขยายตั ว ต อ เนื่ อ งต อ ไป การดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการพรอมกันไป
ในทุกดาน ทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมายการกู
ยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนและกฎหมายที่
เกี่ยวของใหสามารถดําเนินการบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองตอสถานการณ
ธุรกิจในปจจุบันที่สถานการณทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการกูย มื เงิน
ที่มีลักษณะเปนการฉอโกงประชาชนของภาครัฐจะ
ประสบความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู
กับความรู ความเขาใจ และความโลภของประชาชน
เปนสําคัญ นอกจากนี้ หากประชาชนยึดหลักและ
แนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ใน
เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะไมมปี ญ
 หาการกูย มื เงิน
ที่ มี ลั ก ษณะเป น การฉ อ โกงประชาชนเกิ ด ขึ้ น แต
อยางใด
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กระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ดวยการออกแบบกระบวนการใหม:
กรณีศึกษา โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร
Science Learning Management Process Redesign:
A Case Study of Sukhothai Commercial College, Bangkok
ประนอม เนติพุทธาวรกุล* ดร.วิชาญ เลิศลพ**

บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ งกระบวนการจั ด การเรี ย นรู 
วิชาวิทยาศาสตรดวยการออกแบบกระบวนการ
ใหม มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร และ 2)
เพื่อสรางคูมือวิธีการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตรดวยการออกแบบกระบวนใหม
กลุมตัวอยางในการวิจัย 1) นักศึกษาระดับ
ปวส. 2 โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 100
คน 2) ครูตนแบบวิชาวิทยาศาสตร โดยเลือกครู
ตนแบบวิชาวิทยาศาสตร แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน
6 คน และ 3) คณะกรรมการวิชาการโรงเรียน
พณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 5
คน ประกอบดวย หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร และ
อาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 2 คน ฝายวิชาการ
และฝายสํานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั มีทงั้ หมด 2 ประเภท
แบงออกเปน ประเภทที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการ

เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ก แบบสอบถาม แบบ
สั ม ภาษณ แบบประเมิ น ความเป น ไปได ข อง
กระบวนการ และแบบประเมินความเปนไปไดของ
คู  มื อ การทํ า งานที่ อ อกแบบใหม ใ นกระบวนการ
จัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร และประเภทที่ 2
เครื่องมือคุณภาพที่ใชในการออกแบบกระบวนการ
ไดแก ผังกางปลา การระดมสมอง การแจกแจง
ขอมูล แผนผังการไหลของงาน ดัชนีวัดคุณภาพ
(KQI) ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพผู
วิจัยนําใชในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียน
รูแบบใหม ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน และ
สรางคูมือกระบวนการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร
ผลการวิ จั ย พบว า กระบวนการจั ด การ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่ออกแบบใหม ประกอบ
ดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียม
ประกอบด ว ย 3 ขั้ น ตอนย อ ย และ 2 ดั ช นี วั ด

* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
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คุณภาพ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดําเนินการ ประกอบดวย
1 ขั้นตอนยอย และ 6 ดัชนีวัดคุณภาพ ขั้นตอนที่
3 ขั้นนิเทศติดตามผล ประกอบดวย 4 ขั้นตอนยอย
และ 4 ดัชนีวัดคุณภาพ และขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมิน
ผล ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย และ 2 ดัชนีวัด
คุณภาพ ผลการประเมินความเหมาะสมทางดาน
วิ ชาการของกระบวนการที่ออกแบบใหม โดยผู
เชี่ยวชาญ มีคาความเหมาะสม 0.98 ขึ้นไป สวนผล
การสรางคูมือวิธีการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ไดคูมือการทํางานทั้งหมด 4 เลม
โดยแตละเลมมีคมู อื วิธกี ารปฏิบตั งิ านรวมทัง้ หมด 11
รายการดวยกัน
คําสําคัญ: กระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร, การออกแบบกระบวนการใหม

Abstract

The study of science learning
management process redesign serves 2
objectives: 1) to develop science learning
management processes, and 2) to create
handbooks of science learning management
processes.
The population and sample size
include 1) 100 speciﬁc selected 2nd year
students in higher vocational certiﬁcate level,
2) 6 speciﬁc selected model science teachers,
and 3) 5 committees of Sukhothai Commercial
College Academic Board including 1 head of
Science Section, 2 science teachers, 1 head
of Academic Aﬀairs, and 1 oﬃcial from the
quality of education standard oﬃce.
The research tools are classiﬁed into
www.grad.ssru.ac.th

2 types. The ﬁrst type serves as the means of
data collection including a questionnaire, an
interview form, an assessment form for the
feasibility of the processes, and an assessment
form for the feasibility of the proposed
handbooks of science learning management
redesigned processes. The second type serves
as quality tools for the process redesign, the
brainstorming chart, the data analysis chart,
and the operation ﬂow chart including 1) Key
Quality Indicators (KQIs), and 2) the proposed
quality operation process charts for the
redesign of learning processes and operation
processes, and the design of science learning
management process handbooks.
The ﬁndings of the study reveal 4
steps of learning process redesign, namely
preparation, operation, follow-up, and
evaluation. The preparation step includes 3
sub steps with 2 KQIs. The operation step
includes 1 sub step with 6 KQIs. The followup step includes 4 sub steps with 4 KQIs. The
evaluation step includes 3 sub steps with 2
KQIs. The item-object congruence index of
the academic KQIs is higher than 0.98, and
this serves the process feasibility. The results
of creating handbooks of science learning
management processes provide 4 handbooks,
each of which includes 11 operation procedures.
Keywords: Science Learning Management
Process, Process Redesign
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรไมมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตราที่ 24 ไดกลาวถึงหนาที่ใน
การจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษามีสาระ
สํ า คั ญ คื อ ให ส ถานศึ ก ษาจั ด เนื้ อ หาสาระและ
กิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ ความสนใจของผู  เรี ย น
และฝ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การจั ด การ และ
การเผชิญสถานการณ โดยผสมผสานสาระดาน
ตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ฝกการปฏิบัติให
ทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่อง รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่
ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542, 13)
ดวยเหตุนี้ การจัดกระบวนการเรียนรูที่ดีของผูสอน
จึงเปนสิ่งสําคัญของระบบการศึกษาในยุคปจจุบัน
ที่ตองมีการวางแผนและออกแบบองคประกอบของ
กระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อ
ใหนักศึกษาไดรับความรูอยางเต็มที่ สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และใช
ความสามารถในการพัฒนาวงการศึกษาและวงการ
อุตสาหกรรมของประเทศตอไป
โรงเรี ย นพณิ ช ยการสุ โขทั ย กรุ ง เทพมหานคร เป น โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่มีชื่อ
เสียงและคุณภาพเปนที่ยอมรับ อยางไรก็ดีจาก
การเปรี ย บเที ย บระดั บ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย วิ ช า
วิทยาศาสตรของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ตั้งแตป
การศึกษา 2546 - 2548 พบวา ระดับผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรของนักศึกษาลดตํ่าลงอยาง
ตอเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยลดลงจากระดับ
คะแนน 2.80 ในภาคการศึกษาที่ 2/2546 เหลือ
เพียงระดับคะแนน 1.79 และ 1.74 ในภาคการ
ศึ ก ษาที่ 2/2547 และ 2/2548 ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง
กระบวนการเดิมมีปญหา คือ กระบวนการจัดการ
www.grad.ssru.ac.th

ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตํ่าลง
และผูวิจัยไดประชุมคณะกรรมการวิชาการ 5 ทาน
เพื่อทําการแกไขกระบวนการเดิมที่ยังไมสมบูรณ
ดังกลาว โดยใชวิธีการแกไขปญหาทางการจัดการ
คุณภาพดวยการออกแบบกระบวนการใหม โดย
สังเคราะหกระบวนการของครูตนแบบวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งผูวิจัยและคณะอาจารยไดทําการประชุม
หัวขอที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงเปนลําดับตอไป
ผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาจัดประชุมใน
หมวด จากการประชุมอาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 2 คน หัวหนาหมวดวิชาวิทยาศาสตร หัวหนา
ฝายวิชาการ และฝายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งหมด 5 คน โดยใชเครื่องมือคุณภาพ คือ ผัง
กางปลา พบสาเหตุของปญหาที่ทําใหผลการเรียน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรตํ่าลง ดังนี้

ภาพ 1 ผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหา

จากการระดมสมองตามภาพ 1 สามารถ
แสดงความถี่ของสาเหตุของปญหา ดังนี้
1. ความถี่ 5 การจัดกระบวนการเรียนรูว ชิ า
วิทยาศาสตรไมมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน
2. ความถี่ 4 การจัดกิจกรรมการสอนไมเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
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3. ความถี่ 2 อุปกรณและสื่อการสอนไม
ดึงดูดผูเรียน
4. ความถี่ 2 เทคนิคการสอนทีใ่ ชสอนไมนา
สนใจ
จากขอมูลดังกลาว สรุปสาเหตุหลักของ
ปญหา คือ กระบวนการเรียนรูยังไมมีลําดับขั้นตอน
ที่ชัดเจน โดยมีความถี่เทากับ 5 และเปนสาเหตุที่
ผูวิจัยจะตองนําไปเปนโจทยในการวิจัย เพื่อนําไป
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ใหมีคุณภาพตอไป โดย ศุภรา จิตภักดีรัตน (2547,
20) ไดแสดงใหเห็นความสําคัญของกระบวนการ
วา กระบวนการเปนปจจัยที่กอใหเกิดคุณภาพของ
การเรียนรูโดยตรง กระบวนการที่ไมชัดเจน หรือได
รับการออกแบบไวไมเหมาะสมจะกอใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ตามมา ในขณะที่กระบวนการที่มีคุณภาพ
จะชวยใหมีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการใช
เครื่องมือวัดประเมินผล เพื่อคนหาโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและแกไขปญหาได
อยางรวดเร็ว
ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชแนวทางในการแกปญหา
ดังกลาว เพื่อออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูใน
วิชาวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตรดว ยการออกแบบกระบวนการใหม
2. เพื่อสรางคูมือวิธีการปฏิบัติงานจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. นําไปแกปญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรตํ่าของนักศึกษา
2. เปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัด การเรียนรูวิชาอื่น ๆ
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3. นํารูปแบบของการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรไปเปนแบบอยาง
ในการประยุกตใชหรือพัฒนาตอยอดในวิชาอื่น ๆ

วิธีดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนดําเนินการวิจัยออก
เปน 7 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ขั้ น ศึ ก ษาสภาพป ญ หา โดยศึ ก ษาจาก
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 โดย
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 100 คน และใช
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามแบงออกเปน
2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
สวนที่ 2 ความตองการในการจัดกระบวน
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย 5 ดาน
ดังนี้
1) ดานคุณลักษณะของผูสอนวิชาวิทยาศาสตร
2) ด า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู  วิ ช า
วิทยาศาสตร
3) ด า นการประเมิ น ผลการเรี ย นรู  วิ ช า
วิทยาศาสตร
4) ด า นเนื้ อ หาการจั ด การเรี ย นรู  วิ ช า
วิทยาศาสตรระดับชั้น ปวส.1
5) ดานสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale)
5 หมายถึง ตองการมากที่สุด
4 หมายถึง ตองการมาก
3 หมายถึง ตองการปานกลาง
2 หมายถึง ตองการนอย
1 หมายถึง ต อ งการน อ ยมากหรื อ
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ไมตองการ
1.1 การหาคุณภาพเครื่องมือ
1) สร า งเครื่ อ งมื อ ตามลั ก ษณะที่
กําหนดไวขา งตน ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั การ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) นํ า ร า งแบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น
ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง
3) ปรั บ แก ต ามที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา
แนะนํา
4) นํ า แบบสอบถามที่ ป รั บ แก ต าม
คําแนะนําของที่ปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน
5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้
ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบตามเทคนิค IOC โดย
ใชเกณฑในการพิจารณา คือ คา IOC มากกวา
หรือเทากับ 0.60 แสดงวาขอคําถามนั้นวัดไดตรง
กับจุดมุงหมายการวิจัย ถา IOC นอยกวา 0.60
แสดงว า ข อ คํ า ถามนั้ น วั ด ไม ต รงกั บ จุ ด มุ  ง หมาย
การวิจยั หรือลักษณะทีก่ าํ หนด ตองนําผลมาปรับปรุง
1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2) นําแบบสอบถามไปแจกใหนักศึกษา
กรอกรายละเอียดความตองการในการจัดการเรียน
รูวิชาวิทยาศาสตร
3) รวบรวมขอมูลที่ไดมาสรุปและนํา
ไปวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนําขอมูลตาง ๆ
ทีไ่ ดนาํ มาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูต อ ไป
1.3 การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข  อ มู ล เพื่ อ ออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตรใหม โดย
การใชสถิติคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพื่อสรุปผล
ความตองการของผูเรียนจากแบบสอบถามความ
ตองการการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ของ
www.grad.ssru.ac.th
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นักศึกษาระดับ ชั้นปวส. 2
X = ∑X / n
เมื่อ X = คาเฉลี่ยเลขคณิต
∑ X = ผลรวมของระดับ
ความเห็นทั้งหมด
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
การวิ เ คราะห ข  อ มู ล จะใช วิ ธี เ ดี ย วกั น
คือ กลุมตัวอยางจะตองประเมินความตองการของ
ตนเองแบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด โดยคําตอบจะถูกแปลง
เปนระดับคะแนน 5 ระดับ ตามแนวทางมาตรวัด
ของลิเคิรท (Likert scale) คือ 5, 4, 3, 2 และ 1
ตามลําดับ และเกณฑคะแนนของคาเฉลี่ย แบงเปน
5 ระดั บ โดยใช ค ะแนนเฉลี่ ย ของแต ล ะตั ว แปร
มาเปนเกณฑในการแบง (คะแนนสูงสุด-คะแนน
ตํ่าสุด) สามารถจัดระดับของคะแนนเฉลี่ยได ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับของ
ความตองการมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับของ
ความตองการมาก
คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับของ
ความตองการปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับของ
ความตองการนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับของ
ความตองการนอยที่สุด
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นศึกษาสภาพปญหา โดยศึกษาจากกลุม
ตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 โดยเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 100 คน และใชแบบ
สอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ศึกษาความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ
ในดานการจัดการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร ในที่
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นี้ประกอบดวย หัวหนาหมวดวิชาวิทยาศาสตร 1
คน ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 2 คน ฝายวิชาการ
1 คน และฝายสํานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
1 คน เปนคณะกรรมการวิชาการดังกลาว โดยใช
เครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบงเปน 2 สวน
ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
สวนที่ 2 ความตองการในการจัดกระบวน
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย 5 ดาน
ดังนี้
1) ด า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู  ส อนวิ ช า
วิทยาศาสตร
2) ดานการจัดกระบวนการเรียนรูว ชิ า
วิทยาศาสตร
3) ดานการประเมินผลการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร
4) ดานเนื้อหาการจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรระดับชั้นปวส.1
5) ดานสือ่ การเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตร
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale)
5 หมายถึง ตองการมากที่สุด
4 หมายถึง ตองการมาก
3 หมายถึง ตองการปานกลาง
2 หมายถึง ตองการนอย
1 หมายถึง ตองการนอยมากหรือไม
ตองการ
2.1 การหาคุณภาพเครื่องมือ
1) สร า งเครื่ อ งมื อ ตามลั ก ษณะที่
กําหนดไวขา งตน ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั การ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) นํ า ร า งแบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น
ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง
www.grad.ssru.ac.th

แนะนํา

3) ปรั บ แก ต ามที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา

4) นํ า แบบสอบถามที่ ป รั บ แก ต าม
คํ า แนะนํ า ของที่ ป รึ ก ษาแล ว ไปให ผู  เชี่ ย วชาญ
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ
หาของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบตามเทคนิค
IOC โดยใชเกณฑในการพิจารณา คือ ถา IOC
มากกวาหรือเทากับ 0.60 แสดงวาขอคําถามนั้น
วัดไดตรงกับจุดมุงหมายการวิจัย ถา IOC นอย
กวา 0.60 แสดงวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงกับจุดมุง
หมายของการวิจยั หรือลักษณะทีก่ าํ หนด ตองนําผล
มาปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 3
ศึกษากระบวนการเดิม เพือ่ นําขอมูลทีเ่ กีย่ ว
กับกระบวนการการเรียนรูมาพิจารณารายละเอียด
ของกระบวนการเดิมที่ไมสมบูรณหรือไมมีคุณภาพ
มาปรับปรุงตอไป โดยใชผังกางปลา หาสาเหตุของ
ปญหาที่ ทําใหผลการเรียนเฉลีย่ ในวิชาวิทยาศาสตร
ตํ่า ซึ่งมีทั้งหมด 4 ดาน ดังนี้
1) ดานกระบวนการ
2) ดานคน
3) ดานอาคารสถานที่
4) ดานสื่อการสอน
จากการประชุมสาเหตุของความถีท่ สี่ งู ทีส่ ดุ
คือ การจัดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตรไมมลี าํ ดับขัน้
ตอนที่ชัดเจน เปนลําดับที่มีความถี่สูงที่สุด
3.1 ขอดอยของกระบวนการเดิม
1) กระบวนการการจัดการเรียนรู ไมมี
ลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน
2) ทํ า ให ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนักศึกษาตํ่าลง ผูวิจัยไดประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ 5 ทาน เพื่อทําการแกไขกระบวนการ
เดิมที่ยังไมสมบูรณดังกลาว โดยใชวิธีแกไขปญหา
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ทางคุ ณ ภาพด ว ยการออกแบบกระบวนการใหม
และสั ง เคราะห ก ระบวนการของครู ต  น แบบวิ ช า
วิทยาศาสตร ซึ่งผูวิจัยและคณะอาจารยไดทําการ
ประชุมหัวขอที่ตองมีการแกไขปรับปรุงเปนลําดับ
ตอไป
3) ผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาจัด
ประชุมในหมวด ประกอบดวย หัวหนาหมวดวิชา
วิทยาศาสตร ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 2 คน
หัวหนาฝายวิชาการ และฝายมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา รวมทัง้ สิน้ 5 คน โดยใชเครือ่ งมือคุณภาพ
คือ ผังกางปลา พบสาเหตุของปญหาที่ทําใหผลการ
เรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรตํ่า ดังนี้

ภาพ 1 ผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหา

ขั้นตอนที่ 4
ศึ ก ษากระบวนการจั ด การเรี ย นรู  ข องครู
ตนแบบ โดยการสัมภาษณกระบวนการจัดการเรียน
รูวิชาวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพจากครูตนแบบ 6 คน
และบันทึกขอมูลรายละเอียดลงในแบบสัมภาษณ
ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเพื่อเก็บขอมูลจากการสัมภาษณมาใชออกแบบ
กระบวนการใหม
4.1 การหาคุณภาพเครื่องมือ
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1) สร า งเครื่ อ งมื อ ตามลั ก ษณะที่
กําหนดไวขางตน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นให
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง
3) ปรั บ แก ต ามข อ เสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษา
4) นํ า ร า งแบบสั ม ภาษณ เ สนอต อ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของแบบสั ม ภาษณ ว  า มี ค วามตรงตาม
วัตถุประสงคที่ตองการหรือไม แลวนําแตละขอ
คําถามมาหา IOC โดยใชเกณฑ IOC มากกวา
หรือเทากับ 0.60 แสดงวาขอคําถามสามารถนํามา
ใชสัมภาษณได หากขอใดตํ่ากวาเกณฑ ผูวิจัยตอง
ปรับปรุงแบบสัมภาษณ โดยคาเฉลีย่ IOC ของแตละ
ขอคําถามตองอยูในเกณฑ 0.60 ขึ้นไป จึงสามารถ
นําแบบสัมภาษณที่ผานการตรวจสอบคุณภาพไป
ใชเก็บขอมูล
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ใช แ บบสั ม ภาษณ เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล
โดยการสั ม ภาษณ ค รู ต  น แบบวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
จํานวน 6 คน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2550
ขั้นตอนที่ 5
ออกแบบกระบวนการใหม โดยศึ ก ษา
แนวคิดการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานใหม
ประชุ ม ชี้ แจงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การออกแบบ
กระบวนการโดยนําความตองการจากผูมีสวนเกี่ยว
ของมาออกแบบกระบวนการ ประชุมระดมสมอง
วิเคราะหความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของและ
แปลงเปนดัชนีวดั คุณภาพ (KQI) ของกระบวนการ
จัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่สามารถสะทอน
ความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของไดอยางเปน
รูปธรรมและสามารถวัดคาได
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ขั้นตอนที่ 6
หาความเหมาะสมของกระบวนการใหม โดย
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
เพื่ อ ตรวจสอบความเป น ไปได ข องกระบวนการ
จัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่ออกแบบใหม
6.1 การตรวจสอบคุณภาพของกระบวน
การใหม
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่ออกแบบใหม โดย
ผู  เชี่ ย วชาญด า นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู  ด  า น
วิทยาศาสตร จํานวน 5 คน ดังนี้
1) ดร.ทวีพล จูฑะพล
2) อาจารยปยรัตน ไชยกันยา
3) อาจารยนภดล ทองอยูสุข
4) อาจารยพรชัย อินทรฉาย
5) ดร.สมปรารถนา วงษบุญหนัก
6.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการประเมิ น ความ
เปนไปไดของกระบวนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบ
ใหม
แบบประเมินความเปนไปไดของกระบวน
การจัดการเรียนรูที่ออกแบบใหม มีลักษณะเปน
แบบประเมินความสอดคลองเพื่อใหผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 5
ทาน แสดงความคิดเห็นดวยคะแนน 3 ระดับ คือ
สอดคลอง ไมแนใจและไมสอดคลอง โดยนําแบบ
ประเมินความเปนไปไดของกระบวนการที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบตามเทคนิค
IOC โดยใชเกณฑในการพิจารณา คือ ถา IOC
มากกวาหรือเทากับ 0.60 แสดงวาขอคําถามนั้น
วัดไดตรงกับจุดมุงหมายการวิจัย ถา IOC นอย
กวา 0.60 แสดงวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงกับจุด
มุงหมายการวิจัยหรือลักษณะที่กําหนด ตองนําผล
มาปรับปรุง
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6.3 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหผลการประเมินความ
เปนไปไดของการนํากระบวนการจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรที่ออกแบบใหมไปใชโดยใชคาเฉลี่ย
ความสอดคลองของระดับความคิดเห็น (Index of
concordance: IOC) ซึง่ จะวิเคราะหตามเกณฑการ
ประเมินผล ดังนี้
1) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง 0.50 ถึง
1.00 หมายความวา มีความสอดคลองของระดับ
ความคิดเห็นในระดับสูง สามารถนําผลไปใชได
2) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง -1.00 ถึง
0.49 หมายความวา มีความสอดคลองของระดับ
ความคิดเห็นในระดับตํ่า ไมสามารถนําผลไปใชได
3) ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ กํ า หนดให
ค า เฉลี่ ย ความสอดคล อ งของระดั บ ความคิ ด เห็ น
ตองมีคามากกวา 0.80 ขึ้นไป จึงจะถือวาเปนไปได
ที่จะนํากระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ที่ออกแบบใหมไปใช
ขั้นตอนที่ 7
จัดทําคูมือวิธีการปฏิบัติงาน บันทึกและ
เอกสารที่ ใช ใ นการทํ า งาน โดยหลั ง จากจั ด ทํ า
คูมือวิธีการปฏิบัติงานเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนํา
คูมือดังกลาวใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเปนไปได
ของคูมือวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยมีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ
ดังนี้
1) ดร.ทวีพล จูฑะพล
2) อาจารยปยรัตน ไชยกันยา
3) อาจารยนภดล ทองอยูสุข
4) อาจารยพรชัย อินทรฉาย
5) ดร.สมปรารถนา วงษบุญหนัก
7.1 การหาคุณภาพเครื่องมือ
แบบประเมินความเปนไปไดของคูมือ
วิธีการปฏิบัติงานที่ออกแบบใหมในกระบวนการ
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จัดการเรียนรู มีลักษณะเปนแบบประเมินความ
สอดคลองเพื่อใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร จํานวน 5 ทาน แสดงความคิดเห็น
ดวยคะแนน 3 ระดับ คือ สอดคลอง ไมแนใจ และ
ไมสอดคลอง โดยนําแบบประเมินความเปนไปได
ของกระบวนการที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบตามเทคนิค IOC โดยใชเกณฑในการ
พิจารณาคือ ถา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.60
แสดงวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงกับจุดมุงหมายการ
วิจยั ถาหาก IOC นอยกวา 0.60 แสดงวาขอคําถาม
นัน้ วัดไดไมตรงกับจุดมุง หมายการวิจยั หรือลักษณะ
ที่กําหนด ตองนําผลมาปรับปรุง
7.2 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหผลการประเมินความเปน
ไปไดของการนําคูมือวิธีการปฏิบัติงานในกระบวน
การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่ออกแบบใหม
ไปใช โดยใชคาเฉลี่ยของความสอดคลองของระดับ
ความคิดเห็น (IOC) ซึ่งจะวิเคราะหตามเกณฑการ
ประเมินผล ดังนี้
1) ระดับคาเฉลีย่ ระหวาง 0.50 ถึง 1.00
หมายความวา มีความสอดคลองของระดับความ
คิดเห็นในระดับสูง สามารถนําผลไปใชได
2) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง -1.00 ถึง
0.49 หมายความวา มีความสอดคลองของระดับ
ความคิดเห็นในระดับตํ่า ไมสามารถนําผลไปใชได
3) ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดใหคา
เฉลี่ยความสอดคลองของระดับความคิดเห็นตอง
มีคามากกวา 0.80 ขึ้นไป จึงจะถือวาเปนไปไดที่
จะนํากระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ที่ออกแบบใหมไปใช

ผลการวิจัย

1. ผลการพั ฒ นากระบวนการจั ด การ
เรี ย นรู  วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ด  ว ยการออกแบบ
www.grad.ssru.ac.th
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กระบวนการใหม
จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู  วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ที่ อ อกแบบใหม
ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก 11 ขั้นตอนยอย และ
14 ดัชนีวัดคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ขั้ น เตรี ย ม ประกอบด ว ย
ขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห
หลักสูตร 2) จัดทําแผนการสอน 3) ทําสือ่ ใบความรู
และใบงาน โดยมีดัชนีวัดคุณภาพในขั้นตอนนี้ 2 ตัว
คือ 1) รอยละของแผนการสอนที่ผานการตรวจสอบ
และผูอ าํ นวยการอนุมตั ใิ หนาํ ไปใชสอนได 2) จํานวน
สื่อการสอนที่ใชสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดําเนินการ ประกอบดวย
ขั้นตอนยอย 1 ขั้นตอน คือ 1) การดําเนินการโดย
มีดัชนีวัดคุณภาพในขั้นตอนนี้ 6 ตัว คือ 1) รอยละ
ของผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการสอนอยางหลากหลาย
2) รอยละของแผนการสอนที่มีการเสริมแรงชมเชย
ผูเรียนอยางเหมาะสม 3) รอยละของแผนการสอน
ที่ผูสอนจัดกิจกรรมการปฏิบัติ 4) รอยละของแผน
การสอนที่ระบุการนําความรูใหม ๆ หรือเหตุการณ
ประจําวันมายกตัวอยางสอดแทรกในกิจกรรมการ
เรียนรู 5) รอยละของแผนการสอนมีกระบวนการ
สอนสนุกสนานเราใจนาเรียน 6) รอยละของแผนการ
สอนที่มีการจัดเตรียมและวางแผนการสอนที่ดี
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นนิเทศติดตามผล ประกอบ
ดวย ขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน คือ 1) นิเทศการสอน
2) ผลการนิเทศ 3) นําไปแกไขการสอน 4) การติดตาม
ผลการนิ เ ทศ โดยมี ดั ช นี วั ด คุ ณ ภาพในขั้ น ตอน
นี้ 4 ตัว คือ 1) รอยละของครูที่ไดรับการนิเทศ 2)
รอยละของครูทนี่ าํ ผลการนิเทศมาปรับปรุงการสอน
3) รอยละของนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียนรู
และไดรบั การแกไข 4) รอยละของผูส อนทีไ่ ดคะแนน
จากการนิเทศอยูในเกณฑที่ดี
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินผล ประกอบดวย
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ขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน คือ 1) ออกขอสอบ 2)
ประเมินผล 3) สรุปผล โดยมีดัชนีวัดคุณภาพใน
ขั้นตอนนี้ 2 ตัว คือ 1) รอยละของผูสอนที่มีเกณฑ
การประเมินผลที่ชัดเจน และแจงใหผูเรียนทราบ
ลวงหนา 2) รอยละของการติดตามและประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนเปนระยะเพื่อตรวจสอบความ
กาวหนาของผูเรียน
สําหรับผลการประเมินความเปนไปไดของ
กระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่ออก
แบบใหม โดยผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการจัดการ
เรียนรูด า นวิทยาศาสตร จํานวน 5 คน พบวากระบวน
การจั ด การเรี ย นรู  วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ที่ อ อกแบบ
ใหม มีคาความสอดคลอง เทากับ 0.98 แสดงวา
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบใหมมีความ
เหมาะสม และสามารถนําไปใชปฏิบัติได
2. ผลการจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติงานการ
จัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ผูวิจัยไดจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติงานการจัด
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ตามรูปแบบของ ISO
9001: 2000 และได คู  มื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านการ
จัดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตร ประกอบดวย ขัน้ ตอน
การทํางานหลัก 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการ
เตรียม 2) ขั้นตอนการดําเนินการ 3) ขั้นตอนการ
นิเทศติดตามผล และ 4) ขั้นตอนการประเมินผล
โดยวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในแต ล ะขั้ น ตอนมี
รายละเอียดประกอบดวย 1) ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน
ชื่อหนวยงาน ชื่อผูปฏิบัติงาน และตําแหนงงาน
2) วิธีปฏิบัติงาน 3) เอกสารที่ใชในการทํางาน และ
4) บันทึกการแกไข
นอกจากนี้ ในแต ล ะวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
การอางอิงถึงบันทึกการปฏิบัติงาน จํานวน 9 ฉบับ
คื อ 1) บั น ทึ ก การประชุ ม 2) ทะเบี ย นพั ฒ นา
บุคลากร 3) บันทึกการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
4) ทะเบี ย นหลั ก สู ต ร 5) ทะเบี ย นสื่ อ การเรี ย น
www.grad.ssru.ac.th

การรู 6) ทะเบียนแผนการสอน 7) บันทึกหลังการ
สอน 8) บันทึกการนิเทศ และ 9) สมุดบันทึกผล
คะแนน
สําหรับผลการประเมินความเปนไปไดของ
คูมือวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร โดยผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการ
จัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรทั้ง 5 ทาน พบวา
คูมือวิธีปฏิบัติงานในกระบวนการจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรที่ออกแบบใหม มีคาความสอดคลอง
เทากับ 0.94 แสดงวา คูมือวิธีการปฏิบัติงานใน
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบใหมมีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปใชปฏิบัติได
อภิปรายผล
1. ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู  วิ ช า
วิทยาศาสตรที่ออกแบบใหม
ผูวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู  วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ก  อ นและหลั ง
การพัฒนา พบวา กระบวนการจัดการเรียนรูวิชา
วิ ท ยาศาสตร ก  อ นการพั ฒ นาไม ไ ด มี ก ารศึ ก ษา
ปจจัยความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ ทําให
ไมทราบวานักศึกษา อาจารยผูสอน และผูมีสวน
เกี่ยวของมีความตองการในการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู  วิ ช าวิ ท ยาศาสตร อ ย า งไรบ า ง เมื่ อ ผู  วิ จั ย
ดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรดวยการออกแบบกระบวนการใหม
โดยนําปจจัยความตองการของผูม สี ว นเกีย่ วของทุก
ฝายมาวิเคราะห ศึกษาสภาพปญหาของกระบวนการเดิ ม เพื่ อ หาสาเหตุ ข องป ญ หาที่ ทํ า ให ผ ลการ
เรี ย นเฉลี่ ย ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ตํ่ า และศึ ก ษา
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู  วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ที่ มี
คุ ณ ภาพจากครู ต  น แบบ และนํ า มาใช อ อกแบบ
กระบวนการใหม ผูวิจัย พบวา กระบวนการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่ออกแบบใหม มีขั้นตอน

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ของกระบวนการสอดคล อ งกั บ ความต อ งการใน
การจัดกระบวนการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรทั้ง 5
ด า น คื อ 1) ด า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู  ส อนวิ ช า
วิทยาศาสตร 2) ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร 3) ดานการประเมินผลการเรียน
รูวิชาวิทยาศาสตร 4) ดานเนื้อหาการจัดการเรียน
รูวิชาวิทยาศาสตร และ 5) ดานสื่อการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร ซึ่งการศึกษาความตองการดานการ
จัดการเรียนรูของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนํามาจัด
ทําเปนวัตถุประสงคและดัชนีวัดคุณภาพหลักของ
การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูนั้น สอด
คลองกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2543, 22) ที่
เสนอตัวอยางในการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอด
คลองกับมาตรฐานที่ 24 ของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติในขั้นตอนที่ 1 ที่มีการสํารวจความ
ตองการ หรือความสนใจของผูเ รียน และตามแนวคิด
ของกมล ภูประเสริฐ (2545, 44) ที่กลาววาการจัด
กระบวนการเรียนรูมีองคประกอบที่สําคัญ คือ จัด
กระบวนการเรียนรูใ หสอดคลองกับความถนัด ความ
สนใจและความตองการของผูเรียน ซึ่งจะเปนการ
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ ซึ่งสอด
คลองกับ ดร.ทิศนา แขมมณี (2542) ทีก่ ลาววา ครูที่
จะตองสรางบรรยากาศการเรียนรูท ดี่ ี กระตุน ผูเ รียน
ใหสนใจรวมกิจกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แผนที่เตรียมไว โดยอาจปรับแผนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนและสถานการณที่เปนจริง
สวนขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่ออกแบบใหม ผูวิจัยไดวิเคราะหขอบกพรองของ
กระบวนการเดิมและรางกระบวนการจัดการเรียนรู
ใหม โดยใช ข  อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได แ ละจั ด ทํ า
กระบวนการจัดการเรียนรูใหมที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน
และจั ด ทํ า ดั ช นี วั ด คุ ณ ภาพของแต ล ะขั้ น ตอนใน
กระบวนการ เพื่ อ ใช ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบใหม ทําให
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สามารถวัดและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของตรีทศ เหลาศิริพงษ
ทอง (2547, 134) ที่กลาวไววา กระบวนการตาง ๆ
ในองคกร โดยปกติจะมีการวางแผนและดําเนิน
การภายใตเงื่อนไขการควบคุมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และสอดคลองกับแนวคิดของ ศุภรา จิตภักดีรัตน
(2547, 20) ที่กลาววากระบวนการเปนปจจัยกอ
ใหเกิดคุณภาพการเรียนรูโดยตรง กระบวนการที่
มีคุณภาพจะชวยใหมีแนวทางปฏิบัติงาน มีการใช
เครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อคนหาโอกาสใน
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและแกปญหาได
อยางรวดเร็ว
2. คูมือวิธีการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร
จากการศึกษาเรื่องการจัดทําคูมือของ
กระบวนการ ผู  วิ จั ย พบว า องค ป ระกอบสํ า คั ญ
ประการหนึ่งของการบริหารระบบคุณภาพ คือ การ
มีระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดทําคูมือ
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านการจั ด การเรี ย นรู  วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ผูวิจัยไดจัดทําคูมือในรูปแบบของระบบ
มาตรฐาน ISO 9001: 2000 โดยระบุขั้นตอนการ
ทํางาน วิธีการปฏิบัติงาน และเอกสารที่ใชในการ
ทํางาน โดยเขียนเปนคําอธิบายแสดงวิธีการทํางาน
อยางเปนขั้นตอนตามลําดับทีละขอ และระบุชัดเจน
ในคําอธิบายวาใครทําอะไร วิธีใด ที่ไหน เมื่อไหร
อยางไร กําหนดชัดเจนในคําอธิบายวาเกณฑที่ตอง
การมีอะไร และมีเอกสารและแบบฟอรมอะไรบางที่
ตองใชงาน ซึ่งสอดคลองกับหลักการเขียนเอกสาร
ของ บรรจง จันทมาศ (2546, 135) ที่กลาววา คูมือ
กระบวนการเปนเอกสารที่กลาวถึงการทํางานใน
แตละขัน้ ตอนวาใครเปนผูท าํ อะไร ทีไ่ หน เมือ่ ไร เพือ่
อธิบายขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการ
และใช เ ป น มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให ผู 
เกี่ยวของในกระบวนการนั้นมีการปฏิบัติไปในทาง
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เดียวกัน หรือเมื่อมีผูเขามาปฏิบัติงานใหมก็ใชเปน
เอกสารในการฝกอบรมไดอยางชัดเจน
ในส ว นการนํ า คู  มื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านจั ด การ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรไปใชงาน ผูวิจัยไดทําการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของคูม อื และความเปนไป
ไดในการนําไปใช ซึ่งสอดคลองกับการจัดทําคูมือ

กระบวนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ไทยในโรงเรี ย นนานาชาติ ข องผุ ส ดี เครื อ กนก
(2548) ที่จัดทําขึ้นตามรูปแบบการจัดทําเอกสาร
คุณภาพ ไอ เอส โอ (ISO 9001 : 2000) และประเมิน
ความเหมาะสมดานรูปแบบ ดานเนื้อหาและความ
เปนไปไดในการนําไปใชจริงกอนนําไปใช
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ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ
กับประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการ
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The Correlation Between Perception of Organizational Climate and
Work Efﬁciency of Civil Ofﬁcials in the Adjutant General Department
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ศึ ก ษาการรั บ รู  บ รรยากาศองค ก ารประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการทํางานและความสัมพันธระหวางการรับรู
บรรยากาศองคการกับประสิทธิภาพในการทํางาน
ของขาราชการกรมสารบรรณทหารบก กลุม ตัวอยาง
ไดแก ขาราชการกรมสารบรรณทหารบกจํานวน
205 นาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบ
สอบถาม ซึ่ง แบงออกเปน 3 ตอน ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่
ใชประกอบดวย สถิตพิ รรณา ไดแก รอยละ คาเฉลีย่
และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและสถิ ติ เชิ ง อ า งอิ ง
ได แ ก ค า สั ม ประสิ ท ธิ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation)
ผลการวิจัย พบวา บรรยากาศองคการตาม
การรับรูของขาราชการกรมสารบรรณทหารบก ทั้ง
8 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การสนับสนุน
รองลงมา คือ ความรอบคอบในการตัดสินใจ สวน

ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความเปนหนึ่งเดียว
กันในองคการ ในขณะทีป่ ระสิทธิภาพในการทํางาน
ของขาราชการกรมสารบรรณทหารบก โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไป
หานอย คือ เกณฑผลงาน และเกณฑพฤติกรรม
การรับรูบรรยากาศองคการของขาราชการ
กรมสารบรรณทหารบกมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 โดยเปนความสัมพันธในเชิงบวก
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
แยกเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดานและเปนความ
สัมพันธในเชิงบวกทุกดานเชนเดียวกัน โดยดานที่
มีความสัมพันธมากที่สุด คือ ดานความรอบคอบใน
การตัดสินใจ รองลงมา คือ ดานมาตรฐานการปฏิบตั ิ
งาน และ ดานการใหรางวัล

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
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คําสําคัญ: การรับรูบรรยากาศองคการ, ประสิทธิภาพการทํางาน

Abstract

The objectives of this research were:
to study the perception of organizational
climate and work eﬃciency of civil oﬃcials
of the Adjutant General Department; and,
their correlation between the perception of
organizational climate and work eﬃciency.
The samples employed in this study were
those 205 civil oﬃcials working in the
Adjutant General Department. The descriptive
statistics and reference statistics used for data
analysis were: percentage, mean, standard
deviation, and Pearson’s Product Moment
Correlation.
The results are as follows:
The perception of organizational
climate of civil oﬃcials in The Adjutant
General Department can be 8 aspect. The
highest aspect of mean is Support following
by Carefulness in Decision-Making aspect.
The lowest aspect of mean is the Unity within
the Organization. The overall work eﬃciency
of those civil oﬃcials is rated at a high level.
Beginning from the highest to the lowest, they
are: Standard of Achievement and Standard
of Behavior.
The perception of organization climate
of the civil oﬃcials is correlated with work
eﬃciency at a statistical signiﬁcance level of
0.01. The result shows in terms of positive
correlation and is rated at a moderate level.
www.grad.ssru.ac.th

When considering at each aspect, it has found
out that there is a correlation at a statistical
signiﬁcance level of 0.01, and with a positive
correlation. The highest aspect of correlation
is Carefulness in Decision-Making, following
by the aspects of Standard of Working and
Rewarding.
Keywords: Organizational Climate, Work
Eﬃciency

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

สืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ใน
ประเทศไทยในกลางป พ.ศ.2540 สงผลกระทบตอ
การบริหารงานทั้งในภาครัฐและเอกชน และรัฐบาล
ไดมีนโยบายใหมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ
โดย ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองไปสูการเปนองคการยุคใหม
ใหสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก มี
การใชเทคโนโลยีระดับสูง ซึง่ กอใหเกิดการประหยัด
และลดตนทุนใน การใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดความ
คุมคา มีการปฏิรูปองคการใหมีขนาดที่เล็กลง เพื่อ
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และ ลดความซํ้า
ซอนของภารกิจ
บรรยากาศองค ก าร เป น คุ ณ ลั ก ษณะที่
อธิบายถึงองคการและบอกถึงความเขาใจหรือการ
รับรูของสมาชิกในองคการที่มีตอสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน บรรยากาศองคการ
เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอบุคลากร ในองคการ
เนื่องจากบุคลากรในองคการจะปฏิบัติงานภายใต
โครงสรางขององคการ การกํากับควบคุมของผู
บังคับบัญชา การมีบรรยากาศองคการที่ดีจะสง
ผลใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และผลการ
ปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรมสารบรรณทหารบก เปนสวนราชการ
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ของกองทัพบก จัดเปนกรมฝายกิจการพิเศษโดย
แปรสภาพจากแผนกกลางกรมเสนาธิการทหารบก
มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมงานดานธุรการ ระเบียบ
ตาง ๆ ในกองทัพบกใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ เปนงานที่เกี่ยวของกับเรื่องการ
ตรวจสอบคุณวุฒิ การออกคําสั่งบรรจุ การออก
คําสั่งปรับยาย เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาเปนงานที่
เกี่ยวของกับสิทธิกําลังพลของกองทัพบก และมี
ผลตอสภาพขวัญกําลังใจของกําลังพลในกองทัพ
ดั ง นั้ น กํ า ลั ง พลของ กรมสารบรรณทหารบกจึ ง
ควรเป น บุ ค ลากรที่ มี บ รรยากาศองค ก ารและ
ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี เพื่อที่จะสามารถ
ทําใหกรมสารบรรณทหารบกบรรลุภารกิจดังกลาว
ได ดังนั้นบรรยากาศองคการเปนเรื่องที่มีผลกระ
ทบ ตอการปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดกรม
สารบรรณทหารบก ซึ่งจากการศึกษาของผูวิจัย
พบวา บรรยากาศองคการ ในกรมสารบรรณทหาร
บกมีความกดดันในการทํางาน ซึ่งเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ อาทิ ดานโครงสรางขององคการ
พบวา เกิดจากการที่อยูในระบบราชการทหาร มี
กฎ ระเบียบ และบทลงโทษที่เครงครัด ดานการ
สนับสนุนบุคลากรในการฝกอบรม ซึ่งถูกจํากัดใน
ดานงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหในแตละป ใน
ดานความขัดแยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหลังจาก
มีการปฏิรูประบบราชการ ทําใหตองมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหมีความรวดเร็ว แต
ตองมีความรัดกุมและถูกตอง จึงมีการนําเทคโนโลยี
เขามาชวยในการทํางาน ทําใหกําลังพลตองมีการ
ประสานงานทาง ดานขอมูลกันอยูต ลอด ซึง่ บางครัง้
พบวากําลังพลทีป่ ฏิบตั งิ านรวมกันเกิดแนวความคิด
ทีแ่ ตกตางกัน เปนสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดความขัดแยงใน
การปฏิบัติงาน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการ
กับประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการกรม
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สารบรรณทหารบก เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การประกอบ การตัดสินใจของผูบังคับบัญชา ใน
การปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศองคการในการ
ทํางานของกําลังพลกรมสารบรรณทหารบกใหดีขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู  บ รรยากาศ
องคการของขาราชการกรมสารบรรณทหารบก
2. เพือ่ ศึกษาระดับประสิทธิภาพการทํางาน
ของขาราชการกรมสารบรรณทหารบก
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
บรรยากาศองคการกับประสิทธิภาพในการทํางาน
ของขาราชการกรมสารบรรณทหารบก

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
ไปใชเปนขอมูลประกอบการกําหนด และหาแนว
ทางในการแกไข ปรับปรุงบรรยากาศองคการ เพื่อ
ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
2. ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนแก
ผูบังคับบัญชาในการบริหาร พรอมทั้งการกําหนด
นโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
ขาราชการ กรมสารบรรณทหารบก
3. ผูบังคับบัญชาสามารถทราบถึงปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานของขาราชการ
กรมสารบรรณทหารบก อันจะเปนขอมูลพื้นฐาน
ใหกับผูบังคับบัญชา ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศองคการใหเอื้อตอการสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน ของขาราชการกรมสารบรรณ
ทหารบก ใหสามารถบรรลุภารกิจตามที่กองทัพบก
ไดกําหนดไว
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วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากร
ประชากรที่ ใช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ
ขาราชการที่ปฏิบัติงาน สังกัดกรมสารบรรณทหาร
บก มีจํานวนทั้งสิ้น 418 นาย
กลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยาง ไดแก ขาราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน
สังกัดกรมสารบรรณทหารบก มีจํานวน 205 นาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบ
สอบถาม ที่ ผู  วิ จั ย สร า งขึ้ น จากแนวคิ ด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ แบงออกเปน 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเรื่องขอมูลสวน
บุคคลของกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับปจจัยดาน
เพศ อายุ สถานภาพสมรส เงินเดือน ระดับชั้นยศ
อายุราชการ และระดับการศึกษา
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อวัดคาคําถามบงชี้การรับรูบรรยากาศองคการ
8 ดาน
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อวัดคาคําถามบงชี้ประสิทธิภาพในการทํางาน
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูล
โดยใชสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะหขอมูลในการ
พรรณนาประชากรที่ศึกษา และทดสอบสมมุติฐาน
การวิจัยโดยใชสถิติอางอิง
1. ใชคารอยละ สําหรับอธิบายขอมูลสวน
บุคคล
2. ใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะหระดับความคิดเห็นของตัวอยาง
ประชากรเกี่ยวกับการรับรูบรรยากาศองคการและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการที่ปฏิบัติ
งานสังกัดกรมสารบรรณทหารบก
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3. คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน
ใชในการหาคาความสัมพันธระหวางรูปแบบการรับ
รูบ รรยากาศองคการและประสิทธิภาพในการทํางาน

ผลการวิจัย

การรับรูบรรยากาศองคการของขาราชการ
กรมสารบรรณทหารบก โดยแยกตามรายดานทั้ง
8 ดาน อันประกอบดวย โครงสรางขององคการที่
เอื้อตอการทํางาน ความรับผิดชอบสวนบุคคล การ
สนับสนุนการใหรางวัล ความอดทนตอความขัดแยง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเปนหนึ่งเดียวกันใน
องคการ ความรอบคอบ ในการตัดสินใจ สามารถ
สรุปผลไดดังนี้
บรรยากาศองค ก ารตามการรั บ รู  ข อง
ขาราชการกรมสารบรรณทหารบก ทั้ง 8 ดาน พบ
วา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การสนับสนุน รอง
ลงมาคือ ความรอบคอบในการตัดสินใจ สวนดานที่
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความเปนหนึ่งเดียวกันใน
องคการ ทั้งนี้บรรยากาศองคการทั้ง 8 ดาน ตาม
เกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับมาก 2 ดาน อยูในระดับ
ปานกลาง 6 ดาน
1. ด า นโครงสร า งองค ก ารที่ เ อื้ อ ต อ การ
ทํ า งาน ซึ่ ง อยู  ใ นระดั บ ปานกลางนั้ น เมื่ อ แยก
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก โครงสรางและนโยบายทาง การบริหารใน
การปฏิบตั งิ านมีความชัดเจน รองลงมา การกําหนด
ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบในแตละ
ตําแหนงมีความชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ ในการทําดําเนินงานทุกครั้ง จะทราบวา
ใครคือผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ทั้งนี้โครงสราง
องคการทีเ่ อือ้ ตอการทํางาน 5 ขอ ตามเกณฑทตี่ งั้ ไว
อยูในระดับมาก 2 ขอ อยูในระดับ ปานกลาง 3 ขอ
2. ดานความรับผิดชอบสวนบุคคล ซึ่ง อยู
ในระดับปานกลางนั้น เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ
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พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การดําเนินงาน
ที่ราบรื่น มักเกิดจากบุคลากรมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบตั งิ าน รองลงมา มีการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติไวใหขาราชการ รับผิดชอบงานดวยตนเอง
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ในการดําเนิน
งานจะไมรูสึกหนักใจ จากการถูกตรวจสอบภายใน
หนวยงาน ทั้งนี้ความรับผิดชอบสวนบุคคล 5 ขอ
ตามเกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับมาก 3 ขอ อยูในระดับ
ปานกลาง 2 ขอ
3. ดานการสนับสนุน ซึ่งอยูในระดับมาก
นั้น เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคา
เฉลี่ยสูงสุด ไดแก บรรยากาศการทํางานในหนวย
งานมีความเปนกันเองและผอนคลาย รองลงมา
ความสัมพันธระหวางผูป ฏิบตั งิ านกับผูบ งั คับบัญชา
ในหนวยงานของทาน มีความไววางใจซึง่ กันและกัน
มีความอบอุนและเขาใจกันดี สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ การใหโอกาสการมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาองคการ ทั้งนี้การสนับสนุน 6 ขอ
ตามเกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับมาก 4 ขอ อยูในระดับ
ปานกลาง 2 ขอ
4. ดานการใหรางวัล ซึ่งอยูในระดับปาน
กลางนั้น เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่
มีคา เฉลีย่ สูงสุด ไดแก ความเทาเทียมในการทํางาน
และใหโอกาสใน การพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ รองลงมา การสงเสริมใหบุคลากร
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านดี ได เ ลื่ อ นตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น อย า ง
เหมาะสม สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การ
พิจารณาความดีความชอบที่อยูภายใตกรอบของ
ระบบคุณธรรม ทั้งนี้การใหรางวัล 5 ขอ ตามเกณฑ
ที่ตั้งไวอยูในระดับปานกลางทั้งหมด
5. ดานความอดทนตอความขัดแยง ซึ่งอยู
ในระดับปานกลางนั้น เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หนวยงานใชวิธี
การหลีกเลีย่ ง การโตแยง เพือ่ แกปญ
 หาความขัดแยง
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ของบุคลากร รองลงมา ความขัดแยงภายในหนวย
งานสามารถตกลงหาขอยุติความขัดแยงกันไดดวย
ดี สวนขอที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ ผูบังคับบัญชา
ยินดีที่จะรับฟงเหตุผล และความคิดเห็นที่แตกตาง
ทั้งนี้ความอดทนตอความขัดแยง 5 ขอ ตามเกณฑ
ที่ตั้งไวอยูในระดับปานกลางทั้งหมด
6. ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลางนั้น เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หนวยงานมี
การสนับสนุนใหบุคลากรใชความพยายามในการ
ทํางาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย รองลงมา หนวยงาน
มีการปรับปรุงระบบ / กระบวนการทํางานเพื่อการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ การดําเนินงานไมรูสึกกดดัน แมจะถูกให
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านภายใหน ว ยงาน ทั้ ง นี้
มาตรฐาน การปฏิบัติงาน 5 ขอ ตามเกณฑที่ตั้งไว
อยูในระดับมาก 3 ขอ อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ
7. ดานความเปนหนึ่งเดียวกันในองคการ
ซึ่งอยูในระดับปานกลางนั้น เมื่อแยกพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมี
ความรูสึกเปนเจาของและภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่ง
ของหนวยงาน รองลงมา ความรูสึกการเปนสมาชิก
ในทีมงานที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สวนขอ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ภายในหนวยงานมีการให
ความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาเปนอยางดี ทั้งนี้
ความเปนหนึ่งเดียวกันในองคการ 4 ขอ ตามเกณฑ
ที่ตั้งไวอยูในระดับมาก 2 ขอ อยูในระดับปานกลาง
2 ขอ
8. ดานความรอบคอบในการตัดสินใจ ซึ่ง
อยูในระดับมากนั้น เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การดําเนินงาน
ภายในหนวยงาน เนนการปฏิบัติงานที่ตองมีความ
ปลอดภัยและมัน่ ใจทุกขัน้ ตอน รองลงมา การดําเนิน
งานภายในหนวยงาน จะมีการเลือกทางเลือกที่
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เหมาะสมและสอดคลองกับเวลา สวนขอทีม่ คี า เฉลีย่
นอยที่สุด คือ ผูบังคับบัญชาจะมีความรอบคอบใน
การตัดสินใจที่จะพัฒนางานภายในหนวยงาน ทั้งนี้
ความรอบคอบในการตัดสินใจ 5 ขอ ตามเกณฑทตี่ งั้
ไวอยูในระดับมาก 3 ขอ อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการ
กรมสารบรรณทหารบก ทัง้ ในภาพรวมและแยกตาม
รายดาน 2 ดาน ประกอบดวย พฤติกรรมและผลงาน
สามารถสรุปไดดังนี้
ประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการ
กรมสารบรรณทหารบก โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลีย่ สูงสุด ไดแก เกณฑผลงาน รองลงมา เกณฑ
พฤติกรรม ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการทํางานทั้ง 2
ดาน ตามเกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับมากทั้งหมด
1. ดานเกณฑพฤติกรรม ซึ่งอยูในระดับ
มากนั้น เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให
สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี รองลงมา ความรับ
ผิดชอบ และสํานึกในหนาทีง่ านทีป่ ฏิบตั ิ สวนขอทีม่ ี
คาเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ ความสามารถในการแกปญ
 หา
อยางสรางสรรค ทั้งนี้เกณฑพฤติกรรม 15 ขอ ตาม
เกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับมากทั้งหมด
2. ดานเกณฑผลงาน ซึ่งอยูในระดับมาก
นั้น เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคา
เฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได รองลงมา เปนผูอุทิศตนและ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ สวนขอที่มีคา
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย
มีความเหมาะสมกับเวลา ทั้งนี้เกณฑผลงาน 15 ขอ
ตามเกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับมากทั้งหมด
ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศ
องค ก ารกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของ
ขาราชการกรมสารบรรณทหารบก พบวา โดยภาพ
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รวมการรั บ รู  บ รรยากาศองค ก ารของข า ราชการ
กรมสารบรรณทหารบกมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 โดยเปนความสัมพันธในเชิงบวก
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
แยกเปนรายดาน พบวา มีความสําคัญอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดานและเปนความ
สัมพันธในเชิงบวกทุกดานเหมือนกัน โดยดานที่มี
ความสัมพันธมากที่สุด คือ ดานความรอบคอบใน
การตัดสินใจ รองลงมา คือ ดานมาตรฐานการปฏิบตั ิ
งาน และดานการใหรางวัล ตามลําดับ

อภิปรายผล

จากการวิจัยในครั้งนี้ พบวา บรรยากาศ
องคการตามการรับรูของขาราชการกรมสารบรรณ
ทหารบก ทั้ง 8 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
การสนับสนุน รองลงมา คือ ความรอบคอบในการ
ตัดสินใจ สวนดานที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ ความ
เปนหนึ่งเดียวกันในองคการ
ในขณะที่ประสิทธิภาพในการทํางานของ
ขาราชการกรมสารบรรณทหารบก โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย คือ เกณฑผลงาน และเกณฑพฤติกรรม
การรับรูบรรยากาศองคการของขาราชการ
กรมสารบรรณทหารบกมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 โดยเปนความสัมพันธในเชิงบวก
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
แยกเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธ อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดานและเปนความ
สัมพันธในเชิงบวกทุกดานเชนเดียวกัน โดยดาน ที่
มีความสัมพันธมากที่สุด คือ ดานความรอบคอบใน
การตัดสินใจ รองลงมา คือ ดานมาตรฐานการปฏิบตั ิ
งาน และดานการใหรางวัล
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
Factors Affecting the Decision Making of Parents in Choosing
Private Primary School for Children in Kanchanaburi’s Educational
Service Area 1
พงษเลิศ เกตุภูพงษ* รองศาสตราจารย ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ** ดร.โกมล ไพศาล**

บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจของผู 
ปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ระดับของ
การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาเอกชนในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต1 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของ
ผูป กครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยการ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 369 ฉบับ
ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณคืนทั้งสิ้น 369 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100 วิเคราะหขอ มูลโดยใช คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบลําดับขั้น
ผลการวิจัยพบวา
1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผู
ปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน

ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมอยู
ในระดับมากทุกดาน คือ ดานเกียรติยศชื่อเสียงของ
สถานศึกษา ดานแนวทางการเรียนการสอน ดาน
อาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดลอม ดานบุคลากรในสถาน
ศึกษา ดานคาใชจายของผูปกครอง
2. ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการ
เลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การ
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
การเรียนการสอนกับโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งของรัฐบาล
และเอกชนกอนการตัดสินใจใชเวลาพิจารณา อยาง
รอบคอบในการตัดสินใจและมีแนวโนมทีจ่ ะตัดสินใจ
นําบุตรหลานหรือคนอื่น ๆ มาเรียนที่โรงเรียนมาก
เปนลําดับแรก สวนดานรายไดของครอบครัวมีสวน
สําคัญตอการตัดสินใจและการศึกษารวบรวมขอมูล
ขาวสารจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจมากเปนลําดับรองลงมา

* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
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3. ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจของผู 
ปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนใน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คือ ปจจัยดาน
คาใชจา ยของผูป กครอง (X5) ปจจัยดานการจัดการ
เรียนการสอน (X2) ปจจัยดานเกียรติยศชือ่ เสียงของ
สถานศึกษา (X1)
สมการถดถอยหรื อ สมการทํ า นายในรู ป
คะแนนดิบ ไดแก
Y = a + B5X5 + B2X2 + B1X1
= 0.880+0.315X5+0.253X2+0.233X1
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = β5Z5 + β2Z2 + β1Z1
= 0.375 Z5 + 0.233 Z2 + 0.214 Z1
คําสําคัญ: ปจจัย, การตัดสินใจ, โรงเรียนประถม
ศึกษาเอกชน

Abstract

The purposes of this research were to
study factors related to decision making of
parents in choosing private primary school
for children in Kanchanaburi’s Educational
Service Area 1; level of decision making;
and speciﬁc factors aﬀecting the decision
making. The data was collected from the
target population of 369 via a questionnaire.
The total number of 369 was distributed and
100 percent was completed and returned. The
statistical tools employed for data analysis
were frequency, percentage, mean, standard
deviation, and stepwise multiple regression
analysis.
The research ﬁndings were as follows:
1. Factors related to decision making
www.grad.ssru.ac.th

overall and individual aspects were at a
high level; school’s fame and reputation,
teaching and studying criteria, building and
environment, personnel, and expenditure.
2. Level of decision making of based
on the comparison among government
and private schools, the time spending for
thorough consideration, and the popularity
of school were at a high level, followed by
family’s income and acquired information
from various sources, respectively.
3. Speciﬁc factors aﬀecting the
decision making of parents were parent’s
expenditure (X5), teaching and studying
management (X2), and school’s fame and
reputation (X1)
The regression equation or predicting
equation in raw scores was:
Y = a + B5X5 + B2X2 + B1X1
= 0.880+0.315X5+0.253X2+0.233X1
The regression equation in standard
scores was the following:
Z = β5Z5 + β2Z2 + β1Z1
= 0.375 Z5 + 0.233 Z2 + 0.214 Z1
Keywords: Factor, Decision Making, Private
Primary School

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ประเทศไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องตลอดเวลาซึ่งการที่บุคคล
จะสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขรวมทั้งมีสวนรวมใน
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การพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาทัดเทียม
กับนานาประเทศไดนั้นจะตองไดรับการศึกษาที่ดี
เหมาะสมโดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2540 – 2554) ใหความ
สําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศ ทั้งทุนทาง
สังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาพรอมกับอัญเชิญ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางของ
การพัฒนา รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการ
ปรับเปลี่ยนจุดเดนของการพัฒนาคุณภาพคนใน
สังคมไทยใหมีคุณธรรมและมีความรูอยางเทาทัน
มีความพรอมทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และ
ศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนํา
ไปสูส งั คมฐานความรูไ ดอยางมัน่ คงและยัง่ ยืนโดยมี
สถานศึกษาเปนสถาบันหลักทีม่ หี นาทีจ่ ดั การศึกษา
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพคนอยางตอเนือ่ ง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2550, หนา 47)
สถานศึกษาทีด่ าํ เนินการโดยภาคเอกชนจัด
ไดวาเปนสวนหนึ่งในการจัดการศึกษาของชาติมา
เปนเวลาชานานและมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอ
การจัดการศึกษาของชาติในการแบงเบาภาระของ
รัฐในการใหบริการดานการศึกษาซึ่งในปจจุบันรัฐ
ยังคงใหความสําคัญในการใหเอกชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาซึง่ จะเห็นไดจากขอกําหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา
43 – 46 ไดกาํ หนดเรือ่ งการจัดการศึกษาของเอกชน
ไววา การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให
มีความเปนอิสระโดยมีการกํากับ ติดตาม ประเมิน
คุ ณ ภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษาจากรั ฐ โดยจะ
ตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพเชน
เดียวกับสถานศึกษาของรัฐทัว่ ไปและใหสถานศึกษา
เอกชนตามมาตรา 18 (2) เปนนิติบุคคล มีคณะ
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กรรมการบริหารสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษา
ไดทุกระดับทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมาย
กําหนด รวมทัง้ รัฐตองให การสนับสนุนทางดาน เงิน
อุดหนุน การลดหยอนหรือ การยกเวนภาษีและสิทธิ
ประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษา
แกสถานศึกษาเอกชนตาง ๆ ตามความ เหมาะสม
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา, 2545, หนา 27)
การบริหารสถานศึกษาเอกชนในทางปฏิบตั ิ
แลวยังมีลกั ษณะเปนธุรกิจทางการศึกษาดวย กลาว
คือ ตองมีการบริหารจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ
และเปนไปตามหลักเศรษฐศาสตรโดยหวังผลกําไร
สวนหนึ่งเพื่อใหสามารถดําเนินกิจการอยูได ดังนั้น
สถานศึกษาเอกชนจะมี ความมั่นคงมากนอยเพียง
ใดจึงขึ้นอยูกับสถานภาพทาง การเงินและคุณภาพ
ในดานตาง ๆ ของสถานศึกษาวาจะมีมาตรฐาน
ที่ดีและตรงกับความตองการของผูปกครองมาก
นอยเพียงใด ในป พ.ศ. 2553 เขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 มีจาํ นวนโรงเรียนสายสามัญทัง้ สิน้
172 โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขา โดยแยกออกเปน
โรงเรียนของรัฐ 160 โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขาและ
โรงเรียนของเอกชน 12 โรงเรียน จึงสงผลใหโรงเรียน
เอกชนตองหาแนวทางที่จะแขงขันกับโรงเรียนของ
รั ฐ ซึ่ ง มี อ ยู  เ ป น จํ า นวนมากและจากรายงานของ
สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1
พบว า โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาเอกชนในจั ง หวั ด
กาญจนบุรี ที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับจากทาง
ผูปกครองสวนมากจะตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 โดยมีอยูจํานวน 10 โรงเรียนและ
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 9,389 คน ซึ่งจํานวนนักเรียน
ดังกลาวมีแนวโนมที่จะลดลงทุก ๆ ป สืบเนื่องจาก
ประเทศอยูในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า รัฐบาลมี
นโยบายเรียนฟรี 15 ป ประชากรในวัยเรียนลดลง
ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียน
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ของรัฐเพิ่มขึ้น แตในขณะเดียวกันโรงเรียนประถม
ศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต
1 ก็มี จํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยที่ทุก ๆ โรงเรียนลวน
แต มี ม าตรฐานการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ดี แ ละ
สามารถพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งผานเกณฑการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษาในระดับดีขึ้นไปทั้งสิ้น
จากการทีจ่ าํ นวนนักเรียนลดลงจึงมีผลกระทบ
ตอการดําเนินกิจการการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชนตามมาทําใหเกิดสภาพการแขงขัน
ขึ้นระหวางโรงเรียนเอกชนดวยกันเองและระหวาง
โรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนของรัฐอยางรุนแรง ดัง
นั้นโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การ
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงพยายามปรับกลยุทธและ
แนวทางการบริหารงานทุก ๆ ดานใหมปี ระสิทธิภาพ
สอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดทางด า นมาตรฐานของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและความต อ งการของผู 
ปกครองใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อทําใหเกิดแรงจูงใจ
และสรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั ผูป กครองในการทีจ่ ะสง
บุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพิ่มมากขึ้น
จากความเป น มาและความสํ า คั ญ ของ
ป ญหาดั ง กล าว ประกอบกับผูวิจัยเปน ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยว
กับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน
การเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต1 เพื่อที่จะไดนําขอมูลที่
ไดจากการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนากิจการของโรงเรียน ใหไดมาตรฐานตาม
ขอกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการและตรงตาม
ความตองการของผูป กครองใหมากทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะได
สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสิน
ใจของผูป กครองในการเลือกโรงเรียน ประถมศึกษา
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
2. เพื่อศึกษาระดับของการตัดสินใจของ
ผูป กครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสิน
ใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั จากการวิจยั

สามารถนํ า ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด ไ ปใช ใ นการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนใหไดมาตรฐานอยาง
ยั่งยืน โดย การปรับเพิ่มคุณภาพทั้งทางดานการ
บริการและการจัด การเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน
ตามหลักการประกันคุณภาพและความตองการของ
ผูป กครองเพือ่ เปนแรงจูงใจใหสง บุตรหลานเขาเรียน
เพิ่มมากยิ่งขึ้นตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ระดับของการ
ตัดสินใจ และปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผู
ปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
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ประชากรกลุมที่ 1 คือ ผูใหขอมูล
จาก การสัมภาษณ ไดแก ผูปกครองที่จบการศึกษา
อยางนอยในระดับปริญญาตรีครอบคลุมตามอาชีพ
ของผู  ป กครองซึ่ ง มี บุ ต รหลานกํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู  ใ น
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรีเขต 1 จํานวน 15 คน จาก 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนชัยจิตตวิทยา จํานวน 5 คน และ โรงเรียน
ดรุณากาญจนบุรี จํานวน 10 คน เพื่อสัมภาษณเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของและขั้นตอนการ
ตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ประชากรกลุมที่ 2 คือ ผูใหขอมูล
จากแบบสอบถาม ไดแก ผูปกครองที่มีบุตรหลาน
กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนใน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต1 จํานวน 9,389
คน จากทั้งหมด 10 โรงเรียน เพื่อตอบแบบสอบถาม
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการ
เลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การ
ศึกษากาญจนบุรี เขต1
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูลจาก
แบบสอบถามซึง่ กําหนดขนาดของกลุม ตัวอยางโดย
ใชตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน (Krejcie
& Morgan) ที่ความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งไดขนาดของ
กลุมตัวอยางสําหรับตอบแบบสอบถามจํานวน 369
คน จากจํานวนประชากร 9,389 คน จากนั้นดําเนิน
การตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดจํานวนกลุม
ตัวอยางของแตละโรงเรียนโดยการนํากลุมตัวอยาง
จํานวน 369 คนทีไ่ ดมาไปเทียบสัดสวนกับประชากร
ผูปกครองในแตละโรงเรียนจํานวน 10 โรงเรียน เพื่อ
ใหไดจํานวนกลุมตัวอยางของแตละโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุมตัวอยาง
ผู  ป กครองซึ่ ง จะเป น ผู  ต อบแบบสอบถามตาม
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จํานวนที่กําหนด โดยใหแตละโรงเรียนทําการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling)
2. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการเก็ บ รวบรวม
ขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้มี 2 ชนิดคือ
2.1 แบบสัมภาษณ ปจจัยที่เกี่ยวของ
กั บ การตั ด สิ น ใจของผู  ป กครองในการเลื อ ก
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเปนการสัมภาษณรายบุคคล
แบบมีโครงสรางโดยขอคําถามเปนแบบปลายเปด
(Open end)
2.2 แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่ง
แบงออกเปน 3 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยมีขอคําถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถม
ศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต
1 โดยมีขอคําถามเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)
จําแนกเปน 5 ดานตามตัวแปรอิสระ โดยผูตอบ
แบบสอบถามจะพิจารณาใหคานํ้าหนักของปจจัย
ตามสภาพทีเ่ ปนจริงโดยมีหลักเกณฑ การใหคะแนน
เปน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 การตัดสินใจของผูปกครอง
ในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพืน้ ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต1 โดยมีขอคําถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเคิรท (Likert) ผูตอบแบบสอบถาม
จะพิจารณาใหคา นํา้ หนักของการตัดสินใจตามระดับ
สภาพทีเ่ ปนจริง โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนเปน
5 ระดับ ดังนี้
ทั้ ง นี้ ต อนที่ 2 ผู  วิ จั ย ได นํ า ผลการ
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วิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดมาแปลผลเพื่อ
เลื อ กป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจของผู 
ปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น แบบ
สัมภาษณและแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ เอง โดย
แบบสัมภาษณเปนแบบปลายเปดเพือ่ ใหผสู มั ภาษณ
เปนผูใหขอมูลเอง โดยรูปแบบคําถาม คือ ทานใช
ปจจัยอะไรใน การตัดสินใจเลือกโรงเรียนประถม
ศึกษาเอกชนใหกับ บุตรหลาน สวนแบบสอบถาม
มีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบความเที่ยงและ
ความตรงของเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จาก
หนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประกอบกับผล การสัมภาษณผูปกครองที่มีบุตร
หลานกําลังศึกษาอยูใ นโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อกําหนด
เปนกรอบความคิดใน การวิจัย
2. ดํ า เนิ น การสร า งเครื่ อ งมื อ ตามกรอบ
ความคิดในการวิจัยที่กําหนดโดยขอคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3. นําเครื่องมือที่ไดไปหาความเที่ยงตรง
(Validity) ผูวิจัยดําเนินการโดยใหผูเชี่ยวชาญที่
มีคุณสมบัติเปนผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาที่จบ
การศึ ก ษาอย า งน อ ยระดั บ ปริ ญ ญาโทจํ า นวน 3
ทานดําเนิน การตรวจสอบ หลังจากนั้นผูวิจัยนําผล
การตรวจสอบดังกลาวไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถาม หรือ IOC (Index of item – Objective Congruence) ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0.66 – 1
4. นํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไขแล ว ไป
หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําไปทดลอง
ใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครอง
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ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขต
อื่นจํานวน 30 คน และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha–Coeﬃcient) ตามแบบของ
ครอนบาค (Cronbach ) ไดคา ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ
เทากับ 0.970
5. ปรับปรุงและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับ
ที่สมบูรณเพื่อใชในการเก็บขอมูลตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลทีใ่ ชในการวิจยั
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 สั ม ภาษณ ก ลุ  ม ผู  ป กครองที่ จ บ
การศึกษา อยางนอยในระดับปริญญาตรีซึ่งมีบุตร
หลานกําลังศึกษาอยูใ นโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จํานวน 15
คน โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณดวยตนเอง
3.2 สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง
ตอบตามขั้นตอนดังตอไปนี้
3.2.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจาก
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ถึงโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การ
ศึกษากาญจนบุรี เขต1 จํานวน 10 โรงเรียน เพื่อขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.2 ส ง แบบสอบถามจํ า นวน
369 ฉบับพรอมหนังสือแนะนําตัวไปยังโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาเอกชนในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต1 จํานวน 10 โรงเรียน ทางไปรษณีย
พร อ มซองเปล า จ า หน า ซองถึ ง ผู  วิ จั ย และติ ด
ไปรษณียากรเพื่อสะดวกในการสงคืนผูวิจัยไดรับ
แบบสอบถามคืนมาเปนจํานวนทั้งสิ้น 369 ฉบับ ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 100
3.3 รวบรวมข อ มู ล แบบสอบถามที่
ไดรับคืนและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ
เพือ่ นํามาลงรหัสใหคะแนนตามนํา้ หนักคะแนนแตละ
ขอและบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร
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3.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลการ
สัมภาษณโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content
Analysis) และวิ เ คราะห แ บบสอบถามโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ เร็จรูป SPSS for Window
(Statistical Package for the Social Sciences)

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูปกครองโดยใช คารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหสภาพปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับ การ
ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถม
ศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต
1 ใหกับบุตรหลานและการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพืน้ ที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ใหกับบุตรหลานโดย
ใช คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชนใน เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต1 ให
กับบุตรหลาน โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบลําดับขั้น (Stepwise multiple regression
analysis)

ผลการวิจัย

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศ
หญิง อายุ 36 – 45 ป มีความสัมพันธกับเด็กใน
ปกครองเปนมารดา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีรายไดตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท และ
ประกอบธุรกิจสวนตัวมากที่สุด
2. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของ
ผูป กครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวม
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อยูในระดับมากทุกดาน โดยปจจัยดานบุคลากร
ในสถานศึกษาเกี่ยวของมากเปนลําดับแรก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน ปจจัยดานเกียรติยศชื่อเสียง
ของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกเรื่องโดยเรื่องที่
โรงเรียนเปดสอนมาเปนเวลาชานานทําใหผปู กครอง
มีความไววางใจเกี่ยวของมากเปนลําดับแรก ปจจัย
ด า นแนวทางการเรี ย นการสอนอยู  ใ นระดั บ มาก
ทุกเรื่องโดยเรื่องโรงเรียนมีการใชสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร เครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน เกี่ยวของมากเปนลําดับแรก ปจจัย
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก
ทุ ก เรื่ อ งโดยเรื่ อ งอาคารเรี ย นอยู  ใ นสภาพมั่ น คง
แข็งแรง ไมมีสิ่งที่กอใหเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวของมาก
เปนลําดับแรก ปจจัยดานบุคลากรในสถานศึกษา
อยูใ นระดับมากทุกเรือ่ งโดยเรือ่ งครูมมี นุษยสัมพันธ
ที่ ดี กั บ ผู  ป กครองเกี่ ย วข อ งมากเป น ลํ า ดั บ แรก
ปจจัยดานคาใชจายของผูปกครองอยูในระดับมาก
ทุกเรื่องโดยเรื่องโรงเรียนใหระยะเวลาในการชําระ
คาเทอมและคาบริการลาชาไดเกี่ยวของมากเปน
ลําดับแรก
3. ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการ
เลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การ
ศึกษากาญจนบุรี เขต1 อยูในระดับมากทุกเรื่องโดย
พิจารณาเปรียบเทียบการเรียน การสอนกับโรงเรียน
อืน่ ๆ ทัง้ ของรัฐบาลและเอกชนกอนการตัดสินใจ ใช
เวลาพิจารณา อยางรอบคอบในการตัดสินใจและมี
แนวโนมทีจ่ ะตัดสินใจนําบุตรหลานหรือคนอืน่ ๆ มา
เรียน ที่โรงเรียนมากเปนลําดับแรก
4. ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจของผู 
ปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต1 ไดแก ปจจัย
ดานคาใชจายของผูปกครอง (X5) ปจจัยดานการ
จัดการเรียนการสอน (X2) ปจจัยดานเกียรติยศชื่อ
เสียงของสถานศึกษา (X1)
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สมการถดถอยหรื อ สมการทํ า นายในรู ป
คะแนนดิบ ไดแก
Y = a + B5X5 + B2X2 + B1X1
= 0.880+0.315X5+0.253X2+0.233X1
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดแก
Z = β5Z5 + β2Z2 + β1Z1
= 0.375 Z5 + 0.233 Z2 + 0.214 Z1

อภิปรายผล

1. จากขอคนพบที่วา ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดย
ปจจัยดานบุคลากร ในสถานศึกษาอยูในระดับมาก
เปนลําดับแรก
เนื่องจากปจจุบันนี้ผูปกครองมีความตอง
การที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน
ที่ดีซึ่งสามารถใหบริการทางการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาพฤติกรรมของผู
เรียนใหเปนคนที่สมบูรณแบบในทุก ๆ ดานเพื่อ
ที่จะดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข โดย
โรงเรียนที่ดีนั้นจะตองมีการจัดการเรียนการสอน
ใหกับนักเรียนไดตามนโยบายของทางราชการและ
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีบุคลากรในสถาน
ศึกษา คือ ครู และผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับ
ผิ ด ชอบและอํ านวยการใหบรรลุตามเปา หมายที่
ไดกําหนดไว ดังนั้นจะเห็นไดวาบุคลากรในสถาน
ศึ ก ษานั้ น เป น ตั ว จั ก รสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให โรงเรี ย น
เอกชนสามารถเปนโรงเรียนที่ดีได ผูปกครองจึงให
ความสําคัญกับปจจัยในเรื่องนี้อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน ดานเกียรติยศชื่อเสียงของ
สถานศึกษาอยูในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรื่องที่
โรงเรียนเปดสอนมาเปนเวลาชานานทําใหผปู กครอง
มี ค วามไว ว างใจมากเป น ลํ า ดั บ แรก เนื่ อ งจาก
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ผู  ป กครองจะมี ค วามเชื่ อ ประกอบกั บ สามารถหา
ขอมูลไดวาโรงเรียนเอกชนที่เปดสอนมาเปนเวลา
ชานานนัน้ ยอมจะมีนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ที่ดีและผูบริหารสถานศึกษายอมมีประสบการณ
มากซึ่ ง ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นการ
สอนจึงมีความไววางใจที่จะสงบุตรหลานเขาเรียน
มากกวา ดานปจจัยดานแนวทางการเรียนการสอน
อยูในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรื่องโรงเรียนมีการใช
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร
เครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน อยูในระดับมากเปน
ลําดับแรก เนื่องจากสังคมในปจจุบันเปนสังคมที่
เปดกวางในโลกแหงยุคโลกาภิวัตน ซึ่งการสื่อสาร
ติดตอ คนควา ไมมีพรหมแดนและไมมีที่สิ้นสุด ผู
ปกครองจึ ง ต อ งการให บุ ต รหลานก า วทั น ความ
กาวหนาของเทคโนโลยีตาง ๆ และสามารถนํามา
ใชใหเกิดประโยชนในการใชชีวิตประจําวันรวมสง
ผลใหการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น ด ว ย ผู  ป กครองจึ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
เรื่องสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยูในระดับมาก
ดานปจจัยดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยู
ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรื่องอาคารเรียนอยูใน
สภาพมั่นคง แข็งแรงไมมีสิ่งที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ
เกี่ยวของมากเปนลําดับแรก เนื่องจากผูปกครอง
ทุ ก ท า นมี ค วามเป น ห ว งบุ ต รหลานในเรื่ อ งของ
ความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่อยูที่โรงเรียนและ
ไมสามารถ มาดูแลดวยตนเองได จึงตองใหความ
สําคัญกับอาคารเรียนและอาคารอืน่ ๆ วาตองมีความ
มั่นคง แข็งแรงเพื่อลดโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได ดานปจจัยดานบุคลากรในสถานศึกษาอยูใน
ระดับมากทุกเรื่อง โดยเรื่องครูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
กับผูป กครองเกีย่ วของมากเปนลําดับแรก เนือ่ งจาก
ครูเปนผูที่มีความใกลชิดกับบุตรหลานมากที่สุด
ตอนที่อยูโรงเรียน ผูปกครองจึงอยากจะไดครูที่มี
มนุษยสัมพันธทดี่ โี ดยหวังวาจะสามารถดูแล สัง่ สอน
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ใหการศึกษากับบุตรหลานไดเปนอยางดี ประกอบ
กับสามารถทีจ่ ะติดตอสอบถามความคืบหนา ปญหา
อุปสรรค ตางๆไดอยางสมํ่าเสมอและรวมมือกัน
แกปญหาไดเปนอยางดี ดานปจจัยดานคาใชจาย
ของผูปกครองอยูในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรื่อง
โรงเรี ย นให ร ะยะเวลาในการชํ า ระค า เทอมและ
ค า บริ ก ารล า ช า ได เ กี่ ย วข อ งมากเป น ลํ า ดั บ แรก
เนื่องจากผูปกครองจะมีเวลารวบรวมเงินเพื่อนํา
มาชําระคาเทอมได ซึ่งเปนการบรรเทาความเดือด
รอนใหผูปกครองไดในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับ
จักกภพ ไทยมณี (2549, หนา 122) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา
เอกชนใหบุตรหลานของผูปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
ประกอบดวย ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดาน
ชื่อเสียงของสถานศึกษา ปจจัยดานแนวทางการ
เรียนการสอน ปจจัยดานการเดินทาง ปจจัยดาน
ผูบริหารสถานศึกษา ปจจัยดานคาใชจายของผู
ปกครองและปจจัยดานมาตรฐานของสถานศึกษา
2. จากขอคนพบที่วา ระดับการตัดสินใจ
ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต1 กอน
ที่ผูปกครองจะตัดสินใจนั้นจะมีการพิจารณาเปรียบ
เที ย บการเรี ย น การสอนกั บ โรงเรี ย นอื่ น ๆ ทั้ ง
ของรัฐบาลและเอกชนกอนการตัดสินใจเพื่อใหได
โรงเรียนที่ตรงกับความตองการมากที่สุด โดยจะ
ใชเวลาพิจารณาอยางรอบคอบในการตัดสินใจและ
เมื่อตัดสินใจเลือกโรงเรียนใดแลวก็มีแนวโนมที่จะ
ตัดสินใจนําบุตรหลานหรือแนะนําคนอื่น ๆ มาเรียน
ที่โรงเรียนนั้นตอไปดวย ซึ่งปจจัยที่มีความสําคัญ
และผลกระทบตอการตัดสินใจของผูปกครองมาก
คือรายไดของครอบครัว การเก็บรวบรวมขอมูล
ขาวสารของโรงเรียนเพือ่ นําไปใชประกอบการตัดสิน
ใจนั้นจะไดมาจากแหลงตาง ๆ เชน โฆษณาตามสื่อ
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ตาง ๆ สอบถามพูดคุยกับผูอื่น ไปเยี่ยมชมโรงเรียน
ดวยตนเอง เปนตน ซึง่ สอดคลองกับทีท่ าง ศิรวิ รรณ
เสรีรัตน และคณะ (2541, หนา 129) ไดกลาวถึงรูป
แบบพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยที่มีอิทธิพล
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภควาจะเริ่มตนจากขั้น
ตอนการรับรูปญหา (Problem Recognition) การ
คนหาขอมูล (Information Search) การประเมิน
ผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) แลวจึง
ตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ตามลําดับ และ
อภิญญา พันธสวุ รรณ (2548, หนา18) ไดกลาวไววา
กอนทีผ่ ปู กครองจะเลือกโรงเรียนใหกบั ลูกจะตองหา
ขอมูลของโรงเรียนหลาย ๆ ที่ จากแหลงตาง ๆ เพื่อ
มาเปรียบเทียบกัน รวมทัง้ ตองหาโอกาสไปเยีย่ มชม
โรงเรียนเพือ่ ดูสถานที่ สภาพแวดลอมและพูดคุยกับ
ครูหรือผูบ ริหารสถานศึกษากอนการตัดสินใจ ดังนัน้
จะเห็นไดวา ปจจุบนั นีผ้ ปู กครองมีความรอบคอบและ
พิถีพิถันในการเลือกโรงเรียนใหกับบุตรหลานเปน
อยางมาก ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจึงตองปรับปรุง
และพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตรงตาม ความ
ตองการของผูปกครองใหมากที่สุด รวมทั้งตองทํา
การประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบดวย
เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ
3. จากขอคนพบทีว่ า ปจจัยทีส่ ง ผลตอ การ
ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถม
ศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต
1 มีดวยกัน 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานคาใชจายของ
ผูป กครอง ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน ปจจัย
ดานเกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษา
3.1 จากการคนพบที่วา ปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลําดับแรกคือ ปจจัยดานคาใชจายของ
ผูปกครองและมีความสัมพันธกันในเชิงบวก กลาว
คื อ ผู  ป กครองจะตั ด สิ น ใจเลื อ กโรงเรี ย นประถม
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ศึกษาเอกชนที่มีคาใชจายสําหรับการศึกษาและให
บริการตาง ๆ อยูในอัตราที่สามารถจายไดมากกวา
เนื่องจากวาคาใชจายสวนนี้เปนสวนที่ผูปกครอง
จะตองจายประจําซึ่งสวนมากจะอยูในอัตราที่ใกล
เคี ย งกั น ทุ ก โรงเรี ย นตามนโยบายเรี ย นฟรี ข อง
รัฐบาล ดังนั้นถาโรงเรียนใดมีคาใชจายเพิ่มเติมมาก
ขึ้นเทาใด ผูปกครองก็จะไมตัดสินใจเลือกโรงเรียน
นั้ น ให กั บ บุ ต รหลานมากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
สุรสิทธิ์ แกวใจ (2542, บทคัดยอ) ไดทํา การวิจัย
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ การตัดสินใจของผูปกครอง
ในการส ง บุ ต รหลานเข า เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร พบว า
ป จ จั ย ด า นค า ธรรมเนี ย มการเรี ย นมี ผ ลต อ การ
ตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก และวรสิทธิ
สฤษดิ์อภิลักษณ (2542, บทคัดยอ) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการ
จัดการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียนเอกชนใน
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนมากที่สุด
คือดานปจจัยเกี่ยวกับคาใชจายตาง ๆ
3.2 จากการค น พบที่ ว  า ป จ จั ย ที่ ส  ง
ผลต อ การตั ด สิ น ใจของผู  ป กครองในการเลื อ ก
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต1 ลําดับที่สอง คือ ปจจัยดานการ
จัดการเรียนการสอนและมีความสัมพันธกันในเชิง
บวก ทั้ ง นี้ ผู  ป กครองจะตั ด สิ น ใจเลื อ กโรงเรี ย น
ประถมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอนที่ดีกวา
เนื่องจากผูปกครองตองการใหผูเรียนไดรับความรู
ทางดานวิชาการใหมากที่สุดเพื่อเปาหมายในการ
เรียนตอในระดับสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปและสามารถนําไป
ใชในการประกอบอาชีพที่มีรายไดดีและมั่นคงใน
อนาคต ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐจรี ปริปุณนานนท
(2548, หนา 98) ไดทําการวิจัยเรื่องการตัดสินใจ
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ของผูปกครองในการเลือกสถานศึกษาเอกชนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง พบวา สถานศึกษาที่เนน
การสงเสริมวิชาการเปนเหตุผลที่ผูปกครองใชใน
การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนในเขตเทศบาล
นครลําปาง และ กมล นาคสมบูรณ (2547, หนา 81)
ไดทาํ การวิจยั เรือ่ ง ปจจัยทีส่ ง ผลใหผปู กครองตัดสิน
ใจสงนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนเอกชนสายสามัญใน
จังหวัดระยอง พบวา การวางแผนการสอนโดยเนน
วิชาการและผูเรียนเปนสําคัญ เปนปจจัยที่สงผลให
ผูปกครองตัดสินใจสงนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชนสายสามัญในจังหวัดระยอง
3.3 จากการคนพบที่วา ปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลําดับที่สาม คือ ปจจัยดานเกียรติยศ
ชื่ อ เสี ย งของสถานศึ ก ษาและมี ค วามสั ม พั น ธ กั น
ในเชิงบวก หมายความวา ผูปกครองจะตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ประสบความสําเร็จใน
การจัดการศึกษาและเปนที่ยอมรับของคนในสังคม
มากกวาเนือ่ งจากมีความเชือ่ มัน่ วาโรงเรียนนัน้ สามารถ
ที่จะสรางใหผูเรียนประสบความสําเร็จดังเชนศิษย
เกาได ซึง่ สอดคลองกับ อภิญญา พันธสวุ รรณ (2548,
หนา 15) ที่ศึกษาพบวา โรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่ดี
มักมีความเขมงวดดานวิชาการ มีศิษยเกาที่ประสบ
ความสําเร็จ มีอัตราการสอบเขาเรียนตอไดสูงเพียง
กาวเขาเรียนก็เชือ่ ไดวา จะสามารถการันตีความสําเร็จ
ในอนาคตของลูกได และ สุรสิทธิ์ แกวใจ (2542,
หนา 110) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของผูป กครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียนที่มีชื่อเสียงและศิษยเกา
ทีป่ ระสบความสําเร็จเปนปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจ
ของผู  ป กครองนั ก เรี ย นในการส ง บุ ต รหลานเข า
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
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ในประเทศไทย
The Development of Academic Affairs Administration of
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มาริษา ปญญาเสน* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ**

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1)
ศึกษาสภาพระบบการบริหารงานวิชาการ สถาบัน
การศึ ก ษาศาสนศาสตร สั ง กั ด สภาคริ ส ตจั ก รใน
ประเทศไทย 2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
วิ ช าการ สถาบั น การศึ ก ษาศาสนศาสตร สั ง กั ด
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ไดแก 1) ผูบริหาร ประกอบดวย คณบดี
1 คน ผูชวยคณบดี 2 คน ผูอํานวยการ 1 คน ผูชวย
ผูอํานวยการ 2 คน หัวหนาฝายวิชาการ 1 คน ผู
ชวยหัวหนาฝายวิชาการ 1 คน และหัวหนาสาขา 3
คน 2) คณะกรรมการบริหาร 20 คน 3) อาจารยผู
สอน 20 คน 4) นักศึกษา 75 คน และ 5) ผูดูแล
นักศึกษาฝกงาน 70 คน จํานวน 2 แหง รวม 196
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผู
วิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม สภาพระบบการบริหารงานวิชาการ
และแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for
Window ในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิจัยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะหสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลวิจัยพบวา
สภาพระบบการบริหารงานวิชาการ โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติในการบริหารงานอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีการ
ปฏิบัติในการบริหารงานสูงที่สุดคือ ดานบทบาท
ของกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย ดานงานฝายภาคสนาม
และดานการกระจายอํานาจ ตามลําดับ สวนดานทีม่ ี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ งานดานหองสมุด/หอสมุด สวน
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
ดานการกระจายอํานาจ ผูบริหารไดเสนอแนวทาง
การพัฒนา คือจัดทําโครงสรางการบริหาร ระเบียบ
ปฏิบัติที่ชัดเจน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และ

* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
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ติดตามอยางสม่ําเสมอ ดานการประสานงาน ให
มีเจาหนาที่สวนกลางในการประสานงานในสวน
ตางๆอยางเปนระบบ ชัดเจนและรวดเร็ว ดานการ
ริเริม่ เสริมสรางใหบคุ ลากรทุกสวนงานมีสว นในการ
คิดวางแผน ตามกรอบแนวคิดของการทํางาน และ
ดานการตรวจสอบได มีคณะกรรมการตรวจสอบ
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
คําสําคัญ: ระบบการบริหารงานวิชาการ, สถาบัน
การศึกษาศาสนศาสตร, สังกัดสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย

Abstract

The objectives of this research were
two folds: to study and to develop the
academic aﬀairs administration of the Institute
of Theology under the Church of Christ
in Thailand. The population in this study
were 196 people from two institutes: 1) the
administrative team, one dean, two assistant
deans, one director, two assistant directors,
one academic head, two academic assistant
heads, and three program heads; 2 ) twenty
members of Board of Committee; 3) twenty
faculty members; 4) seventy ﬁve students;
and 5) seventy training supervisors. The tool
used for collecting data was a questionnaire
focusing on general information, academic
aﬀairs administration condition and guideline
for development. The data was analyzed by
the SPSS program for Windows and statistical
tools used were percentage, mean and standard
deviation.
The ﬁndings were as follows:
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The academic aﬀairs administration
condition overall was at a high level. When
considering individual aspect, the role of
stake holders was at the highest level in
terms of administrative operation, followed
by field operation and decentralization,
respectively; meanwhile, the lowest level fell
on library work. Regarding the guideline for
development, in terms of decentralization,
the establishment of administrative structure,
including regulations and rules concerned,
job assignment, continuous monitoring and
following-up system were recommended;
in terms of cooperation, the staﬀ from the
central part should be assigned for running
eﬃcient and eﬀective cooperation; in terms
of initiation, encouragement to participate in
planning under the planned framework and
continuation of transparent inspection by the
committee were suggested.
Keywords: Development of Academic Aﬀairs
Administration, Institute of Theology, Under
the Church of Christ in Thailand

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการ
บริ ห ารกิ จ กรรมทุ ก อย า งที่ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง
พั ฒ น า ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ใ ห ไ ด ผ ล ดี แ ล ะ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด กั บ ผู เรี ย น
เพือ่ ใหผเู รียนไดรบั ประสบการณ และเกิดการเรียนรู
รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุง
หมายทางการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่ สุ ด ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจะมี คุ ณ ภาพมากน อ ย
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เพียงใดยอมขึ้นอยูกับวิธีการที่ไดรับการถายทอด
จากกระบวนการบริหารงานวิชาการ จึงกลาวได
วาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเปนการ
บริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอัน
เปนหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา (ทวี
ศักดิ์ หงสอารยะชน, 2542, 17; ปรียาพร วงศอนุตร
โรจน, 2544, 1 ; บุษราคัม จรรยนาฎย, 2544, 9)
การจัดระบบเปนกระบวนการที่ชวยใหการ
ดําเนินงานเรื่องหนึ่งเรื่องใด บรรลุผลสําเร็จอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และเป น อี ก รู ป
แบบหนึ่งของการแกปญหาเชิงตรรกะเชนเดียวกับ
วิธีการทางวิทยาศาสตร มีการระบุความตองการ
หรือกําหนดปญหา การคนหาคําตอบหรือวิธีแกไข
ปญหาตางๆ ทําการเลือกคําตอบ ทางเลือกหรือ
วิธีการตางๆ แลวนําไปใชจนไดผลลัพธที่คาดหวัง
โดยผลลัพธที่ไดมีการประเมินผลและการปรับปรุง
แกไขตามทีก่ าํ หนดไวในสวนตางๆ ของระบบ จนได
รับผลตามความตองการอยางครบถวน เมือ่ พิจารณา
ขัน้ ตอนเหลานีเ้ ปรียบเทียบกับรูปแบบการแกปญ
 หา
ทั่วไป จะเห็นไดวาวิธีการเชิงระบบเปนรูปแบบหนึ่ง
ของกระบวนการแกปญหา ทําใหระบบมีประโยชน
และเหมาะสมสําหรับนํามาประยุกตใชเปนพื้นฐาน
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร เปน
สถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยคริสตจักรภาค 7 มูลนิธิแหง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย เปนสถาบันที่จัดการ
ศึกษาดานศาสนศาสตร มีความเปนเอกลักษณทา
งดานคริสตศาสนา และมีความเปนอิสระในการ
บริหารจัดการ ในดานมาตรฐานการศึกษา สถาบันฯ
ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสมาคม
การศึกษาศาสนศาสตรแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Association for Theological Education
in Southeast Asia: ATESEA) ในป พ.ศ.
2551 สภามหาวิทยาลัย คริสเตียนไดอนุมัติจัดตั้ง
สถาบั น กรุ ง เทพคริสตศาสนศาสตรเปนสว นงาน
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ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ฐ านะเที ย บเท า คณะวิ ช า
(ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ 429/2551 เรื่อง
การจัดตั้งสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร) รูป
แบบการบริหารของสถาบัน แตเดิมใชรูปแบบการ
บริหารแบบครอบครัว โดยมีคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร และงานวิชาการ
สถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวประกอบ
ดวย ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
หัวหนาฝายวิชาการ ผูช ว ยหัวหนาฝายวิชาการ และ
ผูรวมบริหารเชน หัวหนาสาขา คณาจารย เปนตน
ซึ่งการบริหารงานแตเดิมไมมีความสลับซับซอน
มากนัก จากการสังเกตและการสัมภาษณผูบริหาร
พบวาเมื่อมหาวิทยาลัยไดปรับรูปแบบการบริหาร
เข า สู ร ะบบการบริ ห ารแบบมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให
ประสบกับปญหา การขาดความรูความเขาใจใน
ระบบการบริหารงาน ซึ่งมีความสลับซับซอน จึง
ทําใหการทํางานลาชา และไมเปนระบบ จากปญหา
ทีพ่ บจุดประกายใหผวู จิ ยั ซึง่ เปนผูห นึง่ ทีร่ บั ผิดชอบ
งานดานวิชาการของสถาบันเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดระบบงานวิชาการ เพื่อนําผลการวิจัยไป
ใชในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการใหดี
ขึ้น โดยผูวิจัยจะทําการศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา และศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ
เพื่อนําไปพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย ให
เกิดประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพระบบการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการศึกษาศาสนศาสตร สังกัด
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
2. เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการศึกษาศาสนศาสตร สังกัดสภาคริสต
จักรในประเทศไทย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ
2. เพื่อนําไปสงเสริมและพัฒนาใหสถาน
ศึกษามีคุณภาพ
3. เพื่ อ ผลิ ต ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ ส ามารถ
นําความรูไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อ เป น แนวทางการพั ฒ นาสํ า หรั บ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ

วิธีการดําเนินการวิจัย

1. ประชากร
ประชากรที่ ใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
สถาบันการศึกษาศาสนศาสตร สังกัดสภาคริสต
จักรในประเทศไทย จํานวน 2 แหง โดยมีบุคคลผู
ใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหาร หมายถึง คณบดี
ผู ช ว ยคณบดี ผู อํ า นวยการ ผู ช ว ยผู อํ า นวยการ
หัวหนาฝายวิชาการ ผูชวยหัวหนาฝายวิชาการ
หัวหนาสาขา สถาบันการศึกษาศาสนศาสตร สังกัด
สภาคริสตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการบริหาร
หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ส ว นในการบริ ห ารงานของ
สถาบันการศึกษาศาสนศาสตร สังกัดสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยผู
สอนในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการศึกษา
ศาสนศาสตร สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ตรีของสถาบันการศึกษาศาสนศาสตร สังกัดสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ผูดูแลนักศึกษาฝกงาน
หมายถึง หัวหนางาน/ผูรับผิดชอบ นักศึกษาฝก
ปฏิบตั งิ านของสถาบันการศึกษาศาสนศาสตร สังกัด
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
2. กลุมตัวอยาง
2.1 กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ใ นการศึ ก ษา
สภาพระบบการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถาบั น
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การศึกษา ศาสนศาสตร สังกัดสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ไดแก 1) ผูบริหาร 2) คณะกรรมการ
บริหาร 3) อาจารยผูสอน 4) นักศึกษา และ 5)
ผูดูแลนักศึกษาฝกงาน ผูวิจัยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน
(Krejcie and Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 196 คน จากนั้นจึงดําเนินการสุมอยางงาย
เพื่อใหไดผูตอบแบบสอบถาม
2.2 กลุมตัวอยางในการนําเสนอแนว
ทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการศึกษา ศาสนศาสตร สังกัดสภาคริสต
จักรในประเทศไทย และตรวจสอบความเปนไปได
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูบริหารสถาบัน
การศึ ก ษาศาสนศาสตร สั ง กั ด สภาคริ ส ตจั ก รใน
ประเทศไทย จํานวน 10 คน

ผลการวิจัย

ในการศึ ก ษาสถานภาพของผู ต อบแบบ
สอบถาม พบวา สวนมากเปนนักศึกษา คิดเปน
รอยละ 38.27 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา คิดเปนรอยละ 69.39 และมีประสบการณ
ในการทํางานต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 64.29
สภาพระบบการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 9 งาน พบ
วา สภาพระบบการบริหารงานวิชาการโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.82 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา มีสภาพระบบการบริหารงาน
วิชาการอยูใ นระดับมากทุกดาน ดานทีม่ สี ภาพระบบ
การบริหารงานวิชาการสูงทีส่ ดุ คือ งานดานกลุม ผูม ี
สวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ งาน
ดานภาคสนาม มีคาเฉลี่ย 3.89 งานดานการกระจา
ยอํานาจ มีคาเฉลี่ย 3.83 งานดานการตรวจสอบได
มีคาเฉลี่ย 3.82 งานดานการริเริ่ม มีคาเฉลี่ย 3.81
งานดานการประสานงาน มีคาเฉลี่ย 3.81 งานดาน
ทะเบียนและวัดผลมีคาเฉลี่ย 3.80 งานดานการมี
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สวนรวมของผูเกี่ยวของ มีคาเฉลี่ย 3.78 ตามลําดับ
สวนดานที่มีสภาพระบบการบริหารงานวิชาการ
ต่ําที่สุดคือ งานดานหองสมุด/หอสมุด มีคาเฉลี่ย
3.74 สวนแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการ ดานการกระจายอํานาจ ผูบริหารไดเสนอ
แนวทางการพัฒนา คือจัดทําโครงสรางการบริหาร
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน มอบหมายงาน ตรวจสอบ
และติดตามอยางสม่ําเสมอ ดานการประสานงาน
ใหมีเจาหนาที่สวนกลางในการประสานงานในสวน
ตางๆอยางเปนระบบ ชัดเจนและรวดเร็ว ดานการ
ริเริม่ เสริมสรางใหบคุ ลากรทุกสวนงานมีสว นในการ
คิดวางแผน ตามกรอบแนวคิดของการทํางาน และ
ดานการตรวจสอบได มีคณะกรรมการตรวจสอบ
สม่ําเสมอและตอเนื่อง

การอภิปรายผล

จากขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
นําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล โดยจําแนกตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การศึกษาสภาพระบบการบริหารงาน
วิชาการ สถาบันการศึกษาศาสนศาสตร สังกัดสภาค
ริสตจักรในประเทศไทย ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมากทั้ง 9 งาน ถาพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีการปฏิบัติในการบริหารงานสูงที่สุด
คือ ดานการมีบทบาทของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2547: 78) ที่ ก ล า วถึ ง การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับโรงเรียนในฝน
ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาแบบมี ส ว นร ว ม (Participatory
Development) โดยเปดโอกาสใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา ประชาชน นักเรียน ครู พอแม ผู
ปกครอง องคกรหางราน กลุม คนตาง ๆ เขามามีสว น
รวมที่จะไดรับประโยชนจากทรัพยากรและสังคม
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รวมกัน โดยชุมชนในทองถิน่ จะเปนผูน าํ เสนอขอมูล
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ทัง้ ในอดีต ปจจุบนั และ
แนวโนมอนาคตของชุมชน มีสวนรวมในการตัดสิน
ใจ รวมดําเนินกิจกรรม รวมติดตามและประเมินผล
จะทําใหเกิดผลดีตอการดําเนินการสรางหลักสูตร
โรงเรียนที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
และมีประสิทธิภาพ และดานที่มีการปฏิบัติต่ําที่สุด
คือ ดานหองสมุด/หอสมุด มีระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ซึง่ สอดคลองกับผลงานวิจยั ของ ยุวดี บุตร
เพ็ชร (2549, บทคัดยอ) ผลวิจยั พบวา สภาพการใช
หองสมุด นักเรียนสวนใหญเห็นวาหองสมุดมีความ
สําคัญมาก เขาใชหองสมุดสัปดาหละ 2-3 ครั้ง เขา
ใชหองสมุดระหวางพักกลางวัน นักเรียนชอบอาน
หนังสือเพื่อคนควาหาขอมูลเพื่อทํารายงาน ความรู
ทีน่ าํ ไปใชในชีวติ ประจําวัน นักเรียนชอบอานหนังสือ
เกี่ยวกับสุขภาพ กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ วิธี
การค น หาหนั ง สื อ ห อ งสมุ ด พบว า นั ก เรี ย นค น หา
ดวยตนเองมากที่สุด ผลการคนหาหนังสือไดบาง
และไมไดบางและพบวาใน 1 ปการศึกษา นักเรียน
อานหนังสือจบเลมไดประมาณ 5-10 เลม นักเรียน
อานหนังสือแลวนําไปเลาใหเพื่อนฟงมากที่สุดและ
กิจกรรมหองสมุดที่นักเรียนเขารวมกิจกรรมมาก
ทีส่ ดุ คือการประกวดคําขวัญหองสมุด 2) ปญหาการ
ใชหองสมุดโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ
ดรุณี มีปญหาโดยรวมในระดับปานกลางทั้งในดาน
อาคารสถานที่ ทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด การ
บริการของหองสมุดและปญหาดานบุคลากรของหอง
สมุด เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวาเปนปญหาระดับ
ปานกลางเรียงจากมากไปหานอยไดแก หองสมุดมี
เสียงรบกวน ทีน่ งั่ อานไมเพียงพอ การถายเทอากาศ
ไมดีอึดอัด หนังสือหองสมุดเกา หนังสือจัดเก็บไม
ตรงหมวดหมู บริการอินเทอรเน็ตไมสม่าํ เสมอ ระยะ
เวลาที่ใหยืมหนังสือนอยไปและครูบรรณารักษเขม
งวดกวดขันเรื่องระเบียบหองสมุดมากเกินไป 3)
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ความตองการที่จะใหหองสมุดโรงเรียนจัดเพิ่มเติม
หรือใหเหมาะสมของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
พบวานักเรียนมีความตองการใหหองสมุดจัดเพิ่ม
เติมหรือเหมาะสมทุกดานในภาพรวมในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแตละดานพบวาดานสารนิเทศหอง
สมุดนักเรียนตองการใหมีหนังสือเตรียมสอบ คูมือ
วิชาตางๆ นวนิยาย การตูนและวารสารเพิ่ม ดาน
บริการ ตองการใหหองสมุดใหบริการการสืบคน
อิ น เตอร เ น็ ต เพิ่ ม มากขึ้น รองลงมาตองการใหมี
เครื่องพิมพสําหรับพิมพงานที่คนจากอินเทอรเน็ต
ดานครุภัณฑ ตองการใหหองสมุดเพิ่มโตะเกาอี้
สําหรับนัง่ อาน ดานโสตทัศนูปกรณนกั เรียนตองการ
ใหมคี อมพิวเตอรสาํ หรับคนควาเพิม่ มากขึน้ และ 4)
ความคิดเห็นในการใชหองสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ
ดรุณี ของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี ในภาพ
รวมมีความคิดเห็นในระดับมาก ความคิดเห็นของ
นักเรียนในการใชหอ งสมุด นักเรียนเห็นวาหองสมุด
มีประโยชนกับนักเรียนมาก ชอบอานหนังสือหอง
สมุดเพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน หอง
สมุดทําใหนักเรียนไดผอนคลายอารมณและมีความ
เพลิดเพลิน ชวยใหรักการคนควา สงเสริมใหรูจัก
เลือกสิ่งพิมพ รูจักรักษาสาธารณสมบัติ หองสมุด
ทําใหนักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง เปนตนตรง
ตอเวลาและเห็นวาหองสมุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ใหบริการ มีบริการและกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหนกั เรียน
รักการอานมากขึ้น
เมื่อพิจารณาในแตละงาน พบวา งานดาน
ทะเบียนและวัดผล มีการดําเนินงานตามระบบการ
บริหารงานวิชาการ 4 ดาน คือ การวางแผนงาน
วิชาการ การจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล โดยพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีการปฏิบัติในการบริหารงานสูงที่สุด
คือ 1) จัดทํารายชื่อนักศึกษาในแตละรายวิชาที่
นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไดอยางถูกตอง 2) จัด
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แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาในแตละภาคการศึกษาไดอยางดี และ 3)
รับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแตละภาคการ
ศึกษาไดถูกตองและเรียบรอย ซึ่งสอดคลองกับผล
งานวิจัยของ วาสนา แสนโภคทรัพย (ขาวสารหอง
สมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป ที่ 26 ฉบับ ที่
1 มกราคม – มิถุนายน 2553) เรื่อง ความพึงพอใจ
ของนิสิตตอบริการของหนวยทะเบียนและประเมิน
ผล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบวา ดานความเปน
รูปธรรมของการบริการ นิสิตมีความพึงพอใจเปน
รายขอ เรียงตามลําดับ คาเฉลี่ย ดังนี้ แผนการลง
ทะเบียนของนิสิตมีคําอธิบายชัดเจน ปฏิบัติตามได
(X = 3.79 ) แบบคํารองตางๆ มีความชัดเจนอาน
เขาใจงาย (X = 3.78) และใบจองหองเรียนมีราย
ละเอียดครบ เชน แสดงจํานวนหองเรียน หมายเลข
หองเรียน ความจุ และอาคารเรียน วันเวลาที่ใช
(X = 3.66) ขอที่นิสิตมีความพึงพอใจนอยสุดคือ
คอมพิ ว เตอร ที่ ใช ใ นการลงทะเบี ย น มี ค วามเร็ ว
เหมาะสมตอการใชงาน (X = 3.20) ดานความไว
วางใจ นิสิตมีความพึงพอใจเปนรายขอ เรียงตาม
ลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้เจาหนาที่ใหบริการตอบคําถาม
เกี่ยวกับทะเบียนดวยความถูกตอง เหมาะสม ทุก
ครั้งของการใหบริการ (X = 3.61 ) เจาหนาที่บันทึก
ขอมูลการเพิ่มรายวิชาเฉพาะบุคคลดวยความถูก
ตอง รวดเร็ว ทุกครั้งที่แวะมาใชบริการ (X = 3.56)
และเจาหนาที่ใหบริการขอมูลหองเรียนที่วางดวย
ความรวดเร็ว สม่ําเสมอ (X = 3.56) ขอที่นิสิต
พึงพอใจนอยสุดคือ ทุกครั้งที่แวะมาเจาหนาที่ให
บริการ การสืบคนขอมูลตารางสอนดวยความถูกตอง
รวดเร็ว สวนขอที่มีการปฏิบัติในการบริหารงานต่ํา
ที่สุดคือ จัดเก็บแบบฟอรมคํารองตาง ๆ ใหสะดวก
ตอการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติในการบริหารงาน
มาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของเกริก จิรวัฒน
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ศิวาพร (2537) ผลการวิจัย พบวา ผลการเปรียบ
เทียบสภาพการปฏิบตั งิ านของครูทะเบียนวัดผล พบ
วา ครูทะเบียนวัดผลในโรงเรียนขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็กมีสภาพการปฏิบตั งิ านแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 8
ขอ ดังนี้ การวางแผนงานการวัดผล และประเมินผล
การเรียนในโรงเรียน จัดทําเอกสารเกี่ยวกับความรู
การวัดผลเพื่อแจกใหครู - อาจารย ใหคําปรึกษา
แกครู อาจารยในดานสถิติและวิจัย รวมทําวิจัย
ปญหาที่สําคัญของโรงเรียน จัดทํางบประมาณของ
ฝายทะเบียนวัดผล อธิบายการปฏิบัติงานทะเบียน
วัดผลเมื่อมีผูมาเยี่ยมชมโรงเรียน รวมพิจารณาจัด
นักเรียนเขาชั้นเรียน จัดชั่วโมงสอนซอมเสริมรวม
กับฝายวิชาการ สวนขออื่น ๆ ที่เหลือมีสภาพการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
งานดานภาคสนาม ซึ่งสอดคลองกับระบบ
การบริหารงานวิชาการ 4 ดานคือ การวางแผนงาน
วิชาการ การจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติในการ
บริหารงานสูงที่สุดคือ 1) สรุปการประเมินการฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 2) จัดปฐมนิเทศ ใหคํา
แนะนําที่เปนประโยชนกับนักศึกษากอนฝกปฏิบัติ
งาน และ 3) ชี้แจงทําความเขาใจจุดมุงหมายของ
การฝกงานตออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ สมชาย ไมตรี (2544, น. 115) ได
ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือขายความรวม
มือในการฝกภาคปฏิบัติของคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับองคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน” ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการฝกภาคปฏิบัติใน
ภาพรวมทั้งในดานหลักสูตรการศึกษา การบริหาร
จัดการ หนวยงาน/ชุมชน ที่นักศึกษาไปฝกภาค
ปฏิบัติรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของ มีความเหมาะ
สมในระดับมาก ในการฝกภาคสนามของนักศึกษา
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สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นักศึกษา
ทราบเรือ่ งการฝกภาคสนามจากการประชาสัมพันธ
ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาเขาใจ
วัตถุประสงคของการฝกภาคสนาม มีเวลาเตรียม
ตัวกอนไปฝกภาคสนามหลังจากวันทีส่ อบเสร็จภาค
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร กําหนดวันและสถานที่
วันปฐมนิเทศกอนการฝกภาคสนาม มีกําหนดการ
ฝกภาคสนามที่ชัดเจน มีการแจงอุปกรณที่จําเปน
ตองเตรียมไป เชน รองเทาบูท ถุงมือ เปนตน มี
การแจงขอมูลในการปองกันและรักษาสุขภาพกอน
การเขาฝกภาคสนาม แจงขอมูลการเดินทางไปกลับสถานที่ฝกภาคสนาม ในกรณีที่ตองเดินทาง
ไป-กลับเอง ระยะเวลาในการฝก จํานวนนักศึกษา
กําหนดวันและและสถานที่วันสัมมนาหลังการฝก
ภาคสนามมีความเหมาะสม ควรมีคูมือการฝกภาค
สนาม วันสัมมนาหลังจากฝกภาคสนามอาจารย
ทุกทานควรเขารวมรับฟงการนําเสนอขอมูลจาก
นักศึกษาที่ไดรับการฝกภาคสนาม สวนขอที่มีการ
ปฏิบัติในการบริหารงานต่ําที่สุดคือ รายงานปญหา
อุปสรรคแกอาจารยผรู บั ผิดชอบการฝกปฏิบตั อิ ยาง
ทันเหตุการณ มีการปฏิบตั ใิ นการบริหารงานมาก ซึง่
สอดคลองกับงานวิจัยของวริศรียา ขวัญดี (2549,
96) ไดทาํ การวิจยั เรือ่ ง “การประเมินผลการฝกภาค
สนามของนักศึกษา ทางดานเทคโนโลยีการเกษตร”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2549 ดานการ
ติดตอประสานงาน ดานความพรอมของสถานทีแ่ ละ
บุคลากร และดานตัวนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา
บุคลากรในหนวยงานมีปญหาและอุปสรรคในการ
รับนักศึกษาเขาฝกภาคสนามอยูในระดับปานกลาง
งานดานหองสมุด/หอสมุด ซึง่ สอดคลองกับ
ระบบการบริหารงานวิชาการ 4 ดานคือ การวางแผน
งานวิชาการ การจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติใน
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การบริหารงานสูงที่สุดในเรื่อง 1) ใหความสะดวก
กับนักศึกษาไดเปนอยางดีในการใหบริการยืม-คืน
หนังสือ นิตยสาร หรือสื่อตาง ๆ 2) ใหความสะดวก
กับนักศึกษาในการสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ต และ
3) ใหการบริการหองสมุดกับนักศึกษาภายในสถาน
ศึกษาไดอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุวดี
บุตรเพ็ชร (2549, บทสรุปผูบริหาร) พบวา 1) การ
พัฒนาหองสมุดโรงเรียนใหเปนหองสมุดมีชีวิต ได
มีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ ดังนี้ หอง
สมุดไดมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่สะดวก
คล อ งตั ว สามารถจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ ใหม เ พิ่ ม เติ ม ได
3,378 เลม ไดพัฒนาโปรแกรมหองสมุด Library
2001 สําหรับงานบริหาร งานบริการของหองสมุด
ไดอุปกรณสําหรับซอมและปรับปรุงหนังสือที่ชํารุด
จัดตกแตงบรรยากาศหองสมุดใหสวยงาม นาเขามา
ใช สะอาด มีการใหบริการที่ทันสมัย ผูใชบริการได
รับความสะดวกรวดเร็ว บรรณารักษและเจาหนาที่
มีความสามารถ ใหบริการที่เปนมิตร ผูใชพอใจ จัด
กิจกรรมหองสมุดอยางหลากหลายตาม ความเหมาะ
สม พรอมที่จะพัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดมี
ชีวิตในเชิงสรางสรรคใหกาวหนาตอไป 2) ความ
พึงพอใจของนักเรียนในการใชหองสมุดโรงเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถดรุณี สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ
พบวาหลังการพัฒนาหองสมุดแลวนักเรียนมีความ
พึงพอใจในการใชหองสมุดโรงเรียนอยูในระดับมาก
ในดานอาคารสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศ ดาน
การบริการ และบุคลากรหองสมุด สวนขอที่มีการ
ปฏิบตั ใิ นการบริหารงานต่าํ ทีส่ ดุ คือ จัดทําบอรดเพือ่
แนะนําหนังสือ นิตยสาร หรือสือ่ ใหม ๆ กับนักศึกษา
อยูตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของยุวดี
บุตรเพ็ชร (2549, บทสรุปผูบ ริหาร) พบวา นักเรียน
มีความตองการใหหอ งสมุดจัดเพิม่ เติมหรือเหมาะสม
ทุกดานในภาพรวมในระดับมาก เมือ่ พิจารณาแตละ
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ดานพบวาดานสารนิเทศหองสมุดนักเรียนตองการ
ใหมีหนังสือเตรียมสอบ คูมือวิชาตาง ๆ นวนิยาย
การตนู และวารสารเพิม่ ดานบริการ ตองการใหหอ ง
สมุดใหบริการการสืบคนอินเตอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น
รองลงมาตองการใหมีเครื่องพิมพสําหรับพิมพงาน
ทีค่ น จากอินเทอรเน็ต ดานครุภณ
ั ฑ ตองการใหหอ ง
สมุดเพิม่ โตะเกาอีส้ าํ หรับนัง่ อานดานโสตทัศนูปกรณ
นักเรียนตองการใหมีคอมพิวเตอรสําหรับคนควา
เพิ่มมากขึ้น
งานดานการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ซึ่ง
สอดคลองกับระบบการบริหารงานวิชาการ 4 ดาน
คือ การวางแผนงานวิชาการ การจัดการหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
มีการปฏิบัติในการบริหารงานสูงที่สุดในเรื่อง 1)
สนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 2) เปด
โอกาสใหคณะกรรมการมีสวนรวมในการวางแผน
ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ 3) เปด
โอกาสให ค ณะกรรมการให ข อ เสนอแนะในการ
จัดกิจกรรมของสถาบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ มะยุลี เงินนาม (2554, 67) ผลการวิจัย พบ
วา คณะกรรมการสถานศึกษาเพศชายสวนใหญมี
สวนรวมดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดย 3
อันแรกคือ สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน การสงเสริม
ใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู โดยยึดเนื้อ
สาระใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการ
ของผูเรียน และสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม
สงเสริมใหผเู รียนไดเรียนรูอ ยางหลากหลาย สวนขอ
ทีม่ กี ารปฏิบตั ใิ นการบริหารงานต่าํ ทีส่ ดุ คือ ใหชมุ ชน
หนวยงาน องคการตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
มะยุลี เงินนาม (2554, 68) พบวา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขาดความรูความเขาใจในการพัฒนา
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หลักสูตรสถานศึกษา ขาดบุคลากรที่มีความรูเกี่ยว
กับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาให
คําปรึกษา แนะนํา และระยะเวลาการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษามีจํากัด และงานวิจัยของ นเรศ หิ้นนุกูล
(2544) พบวา ปญหาการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก ขาด
ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ ไมมีเวลา ไม
กลาแสดงความคิดเห็น
งานดานการกระจายอํานาจ ซึ่งสอดคลอง
กับระบบการบริหารงานวิชาการ 4 ดานคือ การ
วางแผนงานวิ ช าการ การจัดการหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีการ
ปฏิบัติในการบริหารงานสูงที่สุดในเรื่อง 1) แตละ
ฝายมีอํานาจในการตัดสินใจรวมกันในการดําเนิน
การบริหารงบประมาณ 2) มีการสงเสริมใหบคุ ลากร
มีสวนในการวางแผน ใหขอเสนอแนะ และรวมกัน
แกไขปญหาที่เปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย และ
3) ใหอสิ ระแกอาจารยในการจัดเนือ้ หา และกิจกรรม
การเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาไดอยาง
เสรี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสมุหบุญชู
ชุติปโ บุญวงศ (2550, 97) ผลการวิจัยพบวา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการกระจายอํานา
จมายังสถานศึกษา ผูบริหาร มีอํานาจในการตัดสิน
ใจการบริหารสถานศึกษาไดอยางเต็มที่ และผูบ ริหาร
โรงเรียนยังกระจายอํานาจไปยังคณะกรรมการสถาน
ศึกษา การมอบหมายงานใหบคุ ลากรในโรงเรียนเปน
สัดสวนชัดเจน โดยการมีสว นรวมของทุกฝายทุกขัน้
ตอน ทําใหทกุ ฝายมีความพึงพอใจ ทําใหการบริหาร
งานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ และคณะ (2541, 98) กลาววา การมอบ
อํานาจหนาทีใ่ นการตัดสินใจไปยังผูบ ริหารระดับลาง
ขององคการทําใหการตัดสินใจเปนไปไดรวดเร็วขึ้น
โดยไมตองผานขั้นตอนตามลําดับขั้น สวนขอที่มี
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การปฏิบัติในการบริหารงานต่ําที่สุดคือ จัดประชุม
เพื่อวางแผนการจัดทําธรรมนูญของมหาวิทยาลัย
โดยมีผูบริหาร อาจารย ผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน
ใหความรวมมือเปนอยางดี ซึ่งไมสอดคลองกับงาน
วิจัยของ พระสมุหบุญชู ชุติปโ บุญวงศ (2550,
97) พบวา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรมใน
การกําหนดนโยบาย เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน
ของโรงเรียน ชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชนไปพรอม ๆ กัน อยางมีเปา
หมาย มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการแหลงเรียนรู
มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน มีการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบการใชงบประมาณของโรงเรียน
และมีการสนับสนุนดานการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
อุทัย บุญประเสริฐ (2545, 187-191) กลาววา การ
เปดโอกาสใหผเู กีย่ วของและผูม สี ว นไดสว นเสีย ไดมี
สวนรวมในการบริหาร รวมตัดสินใจ และรวมจัดการ
ศึกษา ทัง้ ครู ผูป กครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย
เกา ตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา จะเกิดความรูส กึ เปนเจาของและจะรับ
ผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น
งานดานการประสานงาน ซึ่งสอดคลองกับ
ระบบการบริหารงานวิชาการ 4 ดานคือ การวางแผน
งานวิชาการ การจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติใน
การบริหารงานสูงที่สุดในเรื่อง 1) สงเสริมบุคลากร
ใหมีความเปนผูนํา สามารถประสานงานโดยเปน
ที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เสริมสรางใหมีความเขมแข็งและความเปนอัน
หนึง่ อันเดียวกันในหมูค ณะ อันนําไปสูค วามสามัคคี
ปรองดอง และ 3) มีการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร
และรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน ซึง่ สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ พระสมุหบุญชู ชุติปโ บุญ
วงศ (2550, 94) ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
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การประสานงาน โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ระบบอย า ง
ชัดเจน คณะครู ผูปกครอง ชุมชนรวมมือกันปฏิบัติ
งาน มีการปรึกษาหาแนวทางและแกปญหารวมกัน
สอดคลองกับประยูตร อาษานาม (2541, 51) และ
กําพล ฤทธิ์รักษา (2545, 28) กลาววา การทํางาน
รวมกันอยางสัมพันธสอดคลองกันทําใหภารกิจการ
ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันโดยราบรื่นและบรรลุ
วัตถุประสงค สวนขอที่มีการปฏิบัติในการบริหาร
งานต่ําที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธกับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนใหเห็นถึงความสําคัญในการ
จัดการศึกษารวมกัน ซึง่ ไมสอดคลองกับผลงานวิจยั
ของ พระสมุหบุญชู ชุติปโ บุญวงศ (2550, 95)
พบวา บุคลากรตระหนักถึงภารกิจ วัตถุประสงคและ
เปาหมายของโรงเรียน และทุม เทพลังกายพลังใจใน
การทํางานเพือ่ โรงเรียน มีความรักศรัทธา ผูกพันตอ
วัฒนธรรมและคานิยมของโรงเรียน มีความเชื่อมั่น
ตอเปาหมายของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของกําพล ฤทธิ์รักษา (2545, 29) ที่วาความผูกพัน
ตอองคการ จะทําใหการทํางานมีความมุงมั่นจริงจัง
ตอเปาหมาย คานิยม วัตถุประสงคของโรงเรียน และ
ทุมเทพลังกายพลังใจในการทํางานเพื่อโรงเรียน
งานดานการริเริ่ม ซึ่งสอดคลองกับระบบ
การบริหารงานวิชาการ 4 ดานคือ การวางแผน
งานวิชาการ การจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติใน
การบริหารงานสูงที่สุดในเรื่อง 1) มหาวิทยาลัย
เปดโอกาสใหแตละบุคคลไดแสดงความสามารถ
และศั ก ยภาพในการพั ฒ นางานอย า งสร า งสรรค
2) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง และ 3) สงเสริมใหมีการนํา
ขอมูล ขาวสาร ความรูตาง ๆ มาพัฒนาการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานในแตละตําแหนงอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
พระสมุหบุญชู ชุติปโ บุญวงศ (2550) พบวา ผู
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บริหารมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และนําวิสัยทัศน
ของสถานศึกษาสูการปฏิบัติได และยังสามารถจัด
ระบบการดําเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา จัดสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อตอการเรียนรู จัดกิจกรรมพัฒนาครูอยางตอ
เนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษามีความรูเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่การบริหารสถานศึกษา และมีการ
กํากับติดตามผล การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลองกับนโยบายและความตองการของทอง
ถิ่น สวนขอที่มีการปฏิบัติในการบริหารงานต่ําที่สุด
คือ นําการศึกษาวิจัยตาง ๆ มาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนอยางตอเนือ่ ง ซึง่ สอดคลองกับผลการ
วิจัยของ วีระพงศ และคณะ (2540) ผลการวิจัยพบ
วา ในดานวิชาการชุมชนเขามารวมจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรทองถิ่น แตองคกรยังไมมี
สวนรวมในการวางแผนและติดตามประเมินผลกับ
โรงเรียนอยางแทจริง
งานดานการตรวจสอบได ซึ่งสอดคลอง
กับระบบการบริหารงานวิชาการ 4 ดานคือ การ
วางแผนงานวิชาการ การจัดการหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีการ
ปฏิบัติในการบริหารงานสูงที่สุดในเรื่อง 1) มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละภาค
เรียน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของกุศล เทพศิริ
(บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานคือ การจัด
ระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพ
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การศึกษาประจําป และการผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ก็อยูใ นระดับมากเชนเดียวกัน 2)
มีการดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางถูกตองและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของสายชอ ทองสุข ผลการวิจัย พบ
วา การดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
พัฒนาทักษะการทํางานกลุม และดานการพัฒนา
หลักสูตร อยูใ นระดับมาก สวนดานการใหความชวย
เหลือแกครูโดยตรง การเสริมสรางประสบการณทาง
วิชาชีพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน อยู
ในระดับปานกลาง และ 3) ระบบการเบิกจายและ
การใชงบประมาณที่โปรงใส มีความถูกตอง และ
สามารถตรวจสอบได ซึง่ สอดคลองกับบทความของ
บุญอยู ขอพรประเสริฐ เรื่องการบริหารงานแบบ
โปรงใส กลาววา การกระทําการใด ๆ ขององคกรที่
แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปด
เผยขอมูลตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรตั้งอยูบนฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต
มีจิตสานึกที่ดีตอหนาที่ ทั้งนี้การกระการใด ๆ นั้น
สามารถตรวจสอบและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย สวน
ขอที่มีการปฏิบัติในการบริหารงานต่ําที่สุดคือ นํา
ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ไมสอดคลองกับผลงานวิจยั ของอัครินทร พาฬเสวต
(2546) พบวา พนักงานบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล
(ประเทศไทย) จํากัด มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปญหา
และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 2 ประการที่
ตองการใหบริษัทปรับปรุง คือ นโยบายการบริหาร
งานของบริษทั ในเรือ่ งการใหขอ มูลขาวสารตางๆและ
พฤติกรรมของผูบังคับบัญชา
งานด า นความต อ งการของกลุ ม ผู มี ส ว น
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ไดสวนเสีย ซึ่งสอดคลองกับระบบการบริหารงาน
วิชาการ 4 ดานคือ การวางแผนงานวิชาการ การ
จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล กลุม ทีม่ กี ารปฏิบตั ใิ นการบริหารงาน
สูงที่สุดคือ 1) ผูดูแลนักศึกษาฝกงาน 2) นักศึกษา
และ 3) อาจารยผูสอน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ กําพล ฤทธิ์รักษา (2545, 28) กลาววา การ
ทํ า งานร ว มกั น อย า งสั ม พั น ธ ส อดคล อ งกั น ทํ า ให
ภารกิจขององคการดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
โดยราบรื่ น และบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ส ว นกลุ ม
ที่มีการปฏิบัติในการบริหารงานต่ําที่สุดคือ คณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
บุญเกิด ครเจริญ (2544) ในการศึกษาการปฏิบัติ
งาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
คิดเห็นของขาราชการครู ในอําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน ที่กลาววา ปญหาการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาคือ กรรมการไมเขาใจบทบาท
หนาทีข่ องตน และกรรมการไมมเี วลาใหสถานศึกษา
และมีความรูในดานการจัดการศึกษาไมดีพอ และ
กรรมการไมคอยไดแสดงความคิดเห็นมักเห็นตาม
ที่โรงเรียนชี้นํา
2. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการ
จากแบบสอบถาม แนวทางการพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิชาการ ผูว จิ ยั ไดสมั ภาษณและ
ตรวจสอบความเปนไปไดของผูบ ริหาร 10 คน ไดผล
การวิจัยดังนี้
ดานการกระจายอํานาจ ผูบริหารไดให
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
อันดับที่ 1 คือ จัดทําโครงสรางการบริหาร ระเบียบ
ปฏิบัติที่ชัดเจน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และ
ติดตามอยางสม่าํ เสมอ อันดับที่ 2 คือ กําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และใชอํานาจหนาที่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบ อันดับที่ 3 คือ เขาใจ
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บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และ อับดับที่ 4
คือ เปดโอกาสใหกับผูรับผิดชอบฝายงานตางๆ ได
พัฒนาความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ ซึง่ สอดคลองกับผลงานวิจยั ของ พระสมุหบ ญ
ุ ชู
ชุติปโ บุญวงศ (2550) ผลการวิจัย พบวา ผู
บริหารมีภาวะผูนําอยูในระดับมาก มีการกําหนด
ทิศทางการทํางานในโรงเรียนอยางชัดเจน มีการ
โนมนาวประสานงานใหบุคลากรทํางานดวยความ
เต็มใจ และมีการกระตุนชี้นําใหบุคลากรทํางานดวย
ความกระตือรือรน และมีการกํากับติดตามอยางตอ
เนือ่ งและสม่าํ เสมอ สงผลใหงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543ข, 53-31)
ที่ ก ล า วว า ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารเป น ส ว นหนึ่ ง
ของยุทธศาสตรสูความสําเร็จ ความตระหนักของผู
บริหารเปนองคประกอบ และเงื่อนไขสําคัญที่จะนํา
ไปสูความสําเร็จ และทําใหบุคลากรอบอุนใจมีกําลัง
ใจในการทํางาน อีกทัง้ ยังกระตุน ใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางานอีกดวย โดยทัง้ 9 งานตองมีการดําเนิน
งานตามขอเสนอดังกลาว
ดานการประสานงาน ผูบ ริหารไดเสนอแนว
ทางการพัฒนา อันดับที่ 1 คือ มีเจาหนาที่สวนกลาง
ในการประสานงานในสวนตาง ๆ อยางเปนระบบ
ชัดเจนและรวดเร็ว อันดับที่ 2 คือ มีการวางแผนงาน
รวมกันอยางสม่ําเสมอ อันดับที่ 3 คือ แจงขาวสาร
การทํางานตางๆใหกับทุกฝายทราบ และอันดับที่ 4
คือ ใหความรวมมือในการพัฒนางานในสวนตางๆ
อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระ
สมุหบุญชู ชุติปโ บุญวงศ (2550) ผลการวิจัย
พบวาโรงเรียนมีการจัดระบบการสือ่ สารอยางชัดเจน
ถูกตองและเหมาะสม มีการสรางบรรยากาศการ
ติดตอสื่อสาร โดยใชความสัมพันธอันดีตอกันเปน
สื่อมีการพัฒนาเครื่องมือในการติดตอสื่อสารและ
บุคลากรไดรบั ขอมูลขาวสารทีถ่ กู ตอง สอดคลองกับ
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แนวคิดของธงชัย สันติวงศ (2543, 423) ที่กลาววา
กระบวนการติดตอสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะกอให
เกิดความเขาใจและเชื่อใจระหวางกันทําใหมีมนุษย
สัมพันธที่ดีได และในทางกลับกัน หากการติดตอ
สื่อสารไมมีพอ อาจทําใหภารกิจสะดุดหรือหยุดลง
ไดกลายเปนองคการลาหลังของสังคมในที่สุด โดย
ทัง้ 9 งานตองมีการดําเนินงานตามขอเสนอดังกลาว
ดานการริเริ่ม ผูบริหารไดเสนอแนวทางการพัฒนา
อันดับที่ 1 คือ เสริมสรางใหบุคลากรทุกสวนงานมี
สวนในการคิดวางแผน ตามกรอบแนวคิดของการ
ทํางาน อันดับที่ 2 คือ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนใน
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันดับที่ 3 คือ ศึกษา
ความเปนไปไดในการนําองคความรูจากการศึกษา
ดูงานในองคการทีด่ าํ เนินงานเหมือนกันมาประยุกต
ใชในสวนงานที่รับผิดชอบ และอันดับที่ 4 คือ สง
เสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทั้งเกาและใหมได
พัฒนาตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของพระสมุหบุญชู ชุติปญโญ บุญวงศ (2550)
ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาส
ให ชุ ม ชนท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษา
ตั้งแตการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา การจัด
งบประมาณอุ ด หนุ น สถานศึ ก ษา การกํ า หนด
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ทําใหการพัฒนาสถานศึกษาประสบความสําเร็จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
คณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2549, 63) ทีก่ ลาว
ถึงการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชนวา
ในอดีตการจัดการจะทํากันหลากหลาย บางแหงให
วัดหรือองคกรทองถิ่นเปนผูดําเนินการ ตอมามีการ
รวบรวมกันจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานการศึกษา แตเมื่อ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นความเจริญตาง ๆ รุดหนาไป
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อยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาในสวนกลางเริ่มมี
ขอจํากัดเกิดความลาชา และไมตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตอง
มีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการ
ศึกษาเองอีกครั้ง โดยทั้ง 9 งานตองมีการดําเนิน
งานตามขอเสนอดังกลาว
ด า นการตรวจสอบได ผู บ ริ ห ารได เ สนอ
แนวทางการพัฒนา อันดับที่ 1 คือ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบสม่ําเสมอและตอเนื่อง อันดับที่ 2 คือ มี
ระบบในการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ อันดับ
ที่ 3 คือ ตรวจสอบ ประเมินผลทั่วทั้งองคกร และ
รายงานตอผูเกี่ยวของรับทราบ และอันดับที่ 4 คือ
ปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบุญอยู ขอพรประเสริฐ

กลาววา หลักการและแนวทางการบริหารงานแบบ
โปรงใส (Transparency Management) ซึ่งเชื่อวา
สามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งในหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้ ง นี้ เ พื่ อ ผลั ก ดั น ให อ งค ก รเป น
หนวยงานที่มีการปฏิบัติงานดวยความจริงใจ ตรง
ไปตรงมา ผูนํามีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสานึก
ของความโปรงใส อันจะมีผลจูงใจใหบคุ ลากรทํางาน
ดวยความสบายใจ มีความสุขในการทํางาน และมี
จิตสานึกที่ดีทั้งตอองคกร ตอเพื่อนรวมงาน และตอ
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เปน
หนวยงานทีใ่ สสะอาด ปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน่
และเปนทีย่ อมรับศรัทธาของประชาชน หรือผูม สี ว น
ไดสวนเสียอยางแทจริง โดยทั้ง 9 งานตองมีการ
ดําเนินงานตามขอเสนอดังกลาว
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ความคิดเห็นของขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
เกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ
สวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2556
Opinions of Government Officials in the Main Ofﬁfiﬁce of the
Cooperative Promotion Department on the Measure for
Restructuring of Government Sector Manpower
(Early Retirement Project) in the 2009 - 2013 Fiscal Years
ﬁ

ﬁ

ﬁ

รักษิณา อิ้วสวัสดิ์* พลเอก ดร.ศุภลักษณ สุวรรณะชฎ** ดร.รัชยา ภักดีจิตต**

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของขาราชการ
สวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณเกี่ยวกับมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอ นกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ.2552 –
2556 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัยทําการ
ศึ ก ษากลุ  ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ข า ราชการส ว นกลาง
ในกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 108 คน เครือ่ งมือที่
ใชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถามซึง่ แบงออกเปน
3 ตอน ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
(t - test) และการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว
(One – Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบวา
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
เห็นดวยกับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ สวน
ราชการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับจากคาเฉลีย่ มากไปน อ ย คื อ ดานสิทธิ
ประโยชน ดานกลุมเปาหมาย และดานหลักการและ
วิธีการดําเนินการ สําหรับการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ
สวนราชการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา
ขาราชการที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นดาน
กลุมเปาหมายแตกตางกัน โดยกลุมผูที่มีอายุ 56 ป
ขึน้ ไป เห็นดวยกับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ
สวนราชการดานกลุม เปาหมายมากกวากลุม อายุอนื่
สวนขาราชการที่มีปญหาดานสุขภาพเห็นดวยกับ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
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มาตรการนี้ในดานหลักการและวิธีการดําเนินการ
มากกวาขาราชการที่ไมมีปญหาดานสุขภาพ และ
ขาราชการที่มีภาระหนี้สินเห็นดวยกับมาตรการนี้
ในดานกลุม เปาหมายมากกวาขาราชการทีไ่ มมภี าระ
หนี้สิน
คําสําคัญ: มาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง, สวน
ราชการ

Abstract

The objectives of this research were
to study and compare opinion levels of
government oﬃcials in the main oﬃce of
the Cooperative Promotion Department on
the measure for restructuring of government
sector manpower (Early Retirement Project)
in the 2009 – 2013 ﬁscal years, as classiﬁed
by personal factors. The researcher collected
data from the sample consisting of 108
government oﬃcials in the main oﬃce of
the Cooperative Promotion Department. The
employed research instrument was a threepart questionnaire. A computer program was
employed for data processing and analysis.
Statistics employed for data analysis were
the frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, and one-way analysis of
variance.
Research ﬁndings showed that
government oﬃcials in the main oﬃce of
the Cooperative Promotion Department
agreed with the measure for restructuring
of government sector manpower at the high
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level. The measure aspects were ranked
according to their rating means as follows:
the beneﬁts, target groups, and principle and
implementation method, respectively. As
for the comparison of opinions on the
measure for restructuring of government
sector manpower, as classiﬁed by respondent’s personal factors, it was found that
government oﬃcials with diﬀerent ages
diﬀered signiﬁcantly on their opinions on
the target groups aspect of the measure, with
the 56 years or over age group agreed at the
higher level with the measure aspect at the
higher level than the other age groups; while
government oﬃcials with health problems
agreed with the principle and implementation
method aspect at the higher level than
the group without health problems; and
government oﬃcials who were in debt agreed
with the target groups aspect at the higher
level than those who were not in debt.
Keywords: Manpower Restructuring,
Government Sector

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

องคการระบบราชการ เปนกลไกที่มีความ
สําคัญยิ่งตอการบริหารการพัฒนาประเทศ การนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติจะสัมฤทธิ์ผลไดมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับสมรรถนะของกลไกระบบราชการ
เปนสําคัญ ปจจุบันองคการระบบราชการไทยได
ประสบกับปญหาเกี่ยวกับ การขยายตัวอยางมาก
โดยมีขาราชการมากเกิน ความจําเปน เปนเหตุให
มีภาระคาใชจายที่จะตองจายเปนเงินเดือนและเงิน
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เพิ่มพิเศษเปนจํานวนมาก ขณะเดียวกันพฤติกรรม
การบริหารของระบบราชการทีม่ กี ารรวมศูนยอาํ นาจ
ไวในสวนกลาง ยอมกอใหเกิดขอจํากัดทาง การ
บริหารการพัฒนาประเทศดวย
ฉะนั้น แมวาระบบราชการจะรับใชสังคม
ไทยมาอยางยาวนาน แตภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง รวมทัง้ มี การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบราชการจึงตองปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอยาง
ยากที่จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได (ประยงค เต็ม
ชวาลา, สารศิริ อาจคงหาญ และ ฤๅเดช เกิดวิชัย,
2547,1) ซึ่ ง แผนแมบทการปฏิรูป ระบบราชการ
(พ.ศ.2540 - 2544) ไดกาํ หนดใหการปรับลดขนาด
กําลังคนภาครัฐเปนเปาหมายสําคัญ โดยใหภาค
ราชการปรับลดขนาดกําลังคนลงไมนอ ยกวารอยละ
10 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 และลดลงไมนอยกวารอยละ 20 ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9
และจากการที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 19
สิงหาคม 2540 เห็นชอบใหการลดอัตรากําลังภาค
รัฐเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการฟนฟูเศรษฐกิจ
ตามเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เพื่อควบคุมคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ โดยมอบให
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนดําเนิน
การรวมกับกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ
(สํานักงาน ก.พ., 2543, 1 )
โดยที่กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือนซึ่ง
มีจํานวนถึง 1.92 ลานคนในปงบประมาณ 2549
ประกอบดวยขาราชการประจําประเภทตาง ๆ สวน
ใหญรอยละ 36.81 เปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รองลงมาเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ และขาราชการตํารวจตามลําดับการใชงบ
ประมาณแผนดินที่ใชเปนคาตอบแทนเงินเดือนและ
คาจางใหกับขาราชการและลูกจางของรัฐคิดเปน
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รอยละ 42.8 ของงบประมาณประเทศ ทําใหระบบ
ราชการในปจจุบันซึ่งมีปญหาดานโครงสรางกําลัง
คนแลว รัฐยังตองใชงบประมาณรายจายดานบุคคล
ที่สูงมาก ระบบราชการไทยตองลดขนาดองคกรลง
โดยการลดขนาดกําลังคนใน ภาคราชการ เพื่อลด
ภาระคาใชจายดานบุคคลลงดวย โครงการเกษียณ
อายุ ก  อ นกํ า หนดจึ ง เป น โครงการที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ให
สอดคลองกับแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
เพื่อรองรับมาตรการปรับลดขนาดกําลังคนภาครัฐ
และควบคุมคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ ชวยใหรัฐ
ประหยัดคาใชจายดานบุคคลไดระยะยาว สอดรับ
กับแนวนโยบายการกระจายอํานาจ กระจายงาน
กระจายทรัพยากร กระจายบุคคล และการปรับ
เปลี่ยนบทบาทภาครัฐ การเกษียณกอนกําหนด
จัดใหสําหรับขาราชการผูที่รับราชการมาเปนเวลา
นานและมีอายุราชการเหลือนอย ประสงคจะลาออก
จากราชการกอนครบวาระเกษียณอายุ มีแนวทางใน
การเลือกการดํารงชีพหลังรับราชการมานาน โดย
รักษาสมดุลระหวางการจูงใจใหขาราชการมีทาง
เลือกที่ดีกับความเปนไปไดดานงบประมาณภาครัฐ
กําหนดสิทธิประโยชนเพื่อเปนการจูงใจใหแกผูเขา
รวมโครงการเทียบไดกับผูที่ออกจากราชการเมื่อ
ครบวาระเกษียณอายุ และเปนความประสงครวม
กันของขาราชการและราชการ (สํานักงาน ก.พ.,
2545, 1)
ทั้ ง นี้ ภ าครั ฐ ได ดํ า เนิ น การตามนโยบาย
รั ฐ บาลโดยเป ด โอกาสให ข  า ราชการลาออกด ว ย
ความสมัครใจแลว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 สํานักงาน ก.พ.
ไดเสนอโครงการเปลีย่ นเสนทางชีวติ : เกษียณกอน
กําหนด ซึ่งไดเริ่มโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.
2543 - 2545 มีขา ราชการทีเ่ ขารวมโครงการจํานวน
58,214 คน และเปดโอกาสใหขา ราชการลาออกดวย
ความสมัครใจครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ดวยมาตรการพัฒนาและ
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บริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ผล
จากมาตรการดังกลาวทําใหมีขาราชการลาออก
ดวยความสมัครใจเปนจํานวน 53,746 คน รวมเปน
จํานวน 111,960 คน อยางไรก็ดี จํานวนขาราชการ
ที่ลดลงตามโครงการและมาตรการขางตน ยังไม
บรรลุเปาประสงคหลักของตัวชี้วัดในการปรับลด
จํานวนขาราชการลงอยางนอยรอยละ 10 ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ดังนัน้ คณะรัฐมนตรีไดเห็น
ชอบในหลักการใหมีการดําเนินการตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด) สําหรับในปงบประมาณ
พ.ศ.2552 – 2556 โดยหากหนวยงานใดพิจารณา
แลวเห็นวา การดําเนินการตามมาตรการดังกลาว
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ ง านของส ว นราชการ และมี ง บประมาณ
ของสวนราชการรองรับใหพิจารณาดําเนินการได
(สํานักงาน ก.พ., 2550, 2)
กรมสงเสริมสหกรณเปนหนวยงานราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามโครง
สรางใหมโดยอาศัยกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ.2545 มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนา
สหกรณ ใ ห เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราช
บัญญัติสหกรณ ทั้งนี้นโยบายของรัฐในโครงการ
เกษี ย ณอายุ ก  อ นกํ า หนดที่ ผ  า นมามี ข  า ราชการ
ในกรมสงเสริมสหกรณเขารวมตามโครงการฯ ครั้ง
ที่ 1 จํานวน 274 คน และครั้งที่ 2 จํานวน 262 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 536 คน สําหรับในครั้งนี้กรม
สงเสริมสหกรณไดพิจารณาทบทวนภารกิจ วิเคราะห
และสํารวจอัตรากําลังเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
มีจํานวนขาราชการทั้งหมด 3,168 ราย เปนจํานวน
ขาราชการที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 1,181 ราย
คิดเปนรอยละ 37.28 ของขาราชการทั้งหมด ซึ่ง
สอดคลองกับประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
คือ สวนราชการที่มีอัตรากําลังไมเพียงพอแกการ
ทํางานตามบทบาท ภารกิจ และมีประเด็นจํานวน
ขาราชการสูงอายุ ( 50 ปขึ้นไป) มากกวารอยละ 20
ของจํานวนขาราชการของสวนราชการ ใหกําหนด
จํ า นวนผู  เข า ร ว มมาตรการปรั บ ปรุ ง อั ต รากํ า ลั ง
ของสวนราชการฯ ไดไมเกินรอยละ 5 ของกลุมเปา
หมาย และจากการประชุมหัวหนาสวนราชการเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบในหลัก
การขางตน ใหกรมสงเสริมสหกรณเขารวมมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด) ในปงบประมาณ พ.ศ.
2552 - 2556 โดยมีวัตถุประสงคที่ใชในการดําเนิน
งานตามโครงการนี้คือ เพื่อใหกําลังคนมีขนาดและ
คุณภาพทีเ่ หมาะสมสอดคลองกับ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม และ การใชกําลัง
คนเปนไปอยางคุมคา ประหยัด เต็มศักยภาพได
ประโยชนสูงสุด
จากเหตุผลดังกลาว ผูศ กึ ษาจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาความคิดเห็นของขาราชการสวนกลาง
ในกรมสงเสริมสหกรณเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของ สวนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ.2552 - 2556 วา
ขาราชการที่มีสิทธิเขารวมตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการ มีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
มาตรการนี้อยางไร และมีปจจัยใดที่สงผลตอความ
คิดเห็นของขาราชการสวนกลางใน กรมสงเสริม
สหกรณ เพื่อที่กรมสงเสริมสหกรณสามารถใชเปน
แนวทางในการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการในปตอ ๆ ไป และนํามา
ใชในการประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององคการตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณเกี่ยว
กับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ
พ.ศ.2552 – 2556
2. เพือ่ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณเกี่ยว
กับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ
พ.ศ.2552 - 2556 โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

เพือ่ เปนแนวทางในการดําเนินการมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการในครั้งตอไป
และนํามาใชในการประกอบการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคการตอไปในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูล ซึง่ ทําการทดสอบหาความเทีย่ งตรง (Validity)
และความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ส ว นการเก็ บ
รวบรวมขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. กํ า หนดรหั ส หมายเลขแบบสอบถาม
เพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
2. ผูว จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองโดยใชแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 108 ชุด
3. ตรวจสอบความถูกตองและความครบ
ถ ว นสมบู ร ณ ข องแบบสอบถามก อ นที่ จ ะนํ า มา
ประมวลผล
การวิเคราะหขอมูล
1. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผาน การ
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนแลว นํามาลง
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รหัสตัวเลข (Code) ตามเกณฑของเครื่องมือแต
ละสวน
2. นําแบบสอบถามทีล่ งรหัสแลว มาบันทึก
ลงในโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ Statistical
Package Of Social Science (SPSS) เพื่อ
ประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บและคํ า นวณหาค า
ทางสถิตแิ ลวนําผลทีไ่ ดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว โดยนําเสนอผลการศึกษาในรูปของตาราง
การวิเคราะหและนําผลการศึกษาที่ไดมาสรุปผล
การวิจัย อภิปรายผล และเขียนขอเสนอแนะ
3. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบ
ถามปลายเปด (Open Ended) ผูว จิ ยั นํามาวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการสวนกลาง
ในกรมสงเสริมสหกรณ และมีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป
จํานวน 108 คน ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใช ตารางสําเร็จรูปของเครสซี่และมอร
แกน โดยแบงขาราชการออกเปนแตละหนวยงาน
จํานวน 10 หนวยงาน และเลือกใชการสุมตัวอยาง
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน
(Proportional Stratiﬁed Random Sampling)

ผลการวิจัย

1. ข า ราชการส ว นกลางในกรมส ง เสริ ม
สหกรณ สว นใหญป ระมาณรอยละ 70 เป น เพศ
หญิ ง มี อ ายุ ตั้ ง แต 56 ป ขึ้ น ไป รองลงมาอายุ
ระหวาง 50 - 52 ป เงินเดือนสวนใหญอยูระหวาง
30,001 - 40,000 บาท อยูในตําแหนง ระดับ 6 - 7
มีอายุราชการระหวาง 28 – 30 ป ลักษณะงาน ที่
ปฏิบัติสวนใหญเปนดานวิชาการ ในขณะที่ดาน
สุขภาพสวนใหญแข็งแรง สําหรับดานภาระหนี้สิน
และภาระทางครอบครัว พบวา ประมาณรอยละ 60
มีภาระทั้งสองดานนี้
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2. ข า ราชการส ว นกลางในกรมส ง เสริ ม
สหกรณเห็นดวยกับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของสวนราชการฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับจากเห็นดวยมากที่สุดไปนอยที่สุด
คือ ดานสิทธิประโยชน ดานกลุม เปาหมาย และดาน
หลักการและวิธีดําเนินการ
3. ดานหลักการและวิธกี ารดําเนินการ ขอที่
เห็นดวยมากที่สุดคือ ระยะเวลาของมาตรการฯ รอง
ลงมาคือ ไมควรจํากัดจํานวนผูเขารวมมาตรการฯ
สวนขอที่เห็นดวยนอยที่สุดคือ มีสิทธิบรรจุเปน
พนักงานราชการหลังจากลาออกตามมาตรการฯ
4. ดานกลุมเปาหมาย ขอที่เห็นดวยมาก
ทีส่ ดุ คือ ไมอยูร ะหวางสอบสวนโทษทางวินยั รองลง
มาคือ ไมอยูระหวางชดใชทุนในการศึกษาตอ สวน
ขอที่เห็นดวย นอยที่สุดคือ เปนขาราชการที่มีอายุ
ราชการ 25 ปขึ้นไป
5. ดานสิทธิประโยชน ขอที่เห็นดวยมาก
ที่สุดคือ การยกเวนภาษีเงินกอนที่ไดรับ รองลงมา
คือ ไดรับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนเหมือนเกษียณปกติ
สวนขอที่เห็นดวยนอยที่สุดคือ มีสิทธิขอรับวงเงิน
กูยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
6. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณเกี่ยว
กับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล อันประกอบดวย เพศ
อายุ เงินเดือน ระดับตําแหนง อายุราชการ ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ปญหาสุขภาพ ภาระหนี้สิน และภาระ
ครอบครัว มีขอคนพบดังนี้
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
ที่เปนเพศชายกับขาราชการเพศหญิงมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวน
ราชการฯ ไมแตกตางกันทัง้ ในภาพรวมและรายดาน
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
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ทีม่ อี ายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ ไมแตกตางกัน
ในภาพรวม แตพบวามีความคิดเห็นแตกตางกันใน
ดานกลุม เปาหมายอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 สวนที่เหลืออีก 2 ดานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ ไม
แตกตางกัน
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
ที่มีเงินเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ ไม
แตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน 3 ดาน
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
ที่มีระดับตําแหนงแตกตางกันมี ความคิดเห็นเกี่ยว
กับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ
ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน 3 ดาน
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
ที่มีอายุราชการแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ ไม
แตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน 3 ดาน
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ มาตรการปรั บ ปรุ ง อั ต รากํ า ลั ง ของส ว น
ราชการฯ ไมแตกตางกันทัง้ ในภาพรวมและรายดาน
3 ดาน
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
ที่มีปญหาสุขภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยว
กับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ
ไมแตกตางกันในภาพรวม แตมีความแตกตางกัน
ในความคิดเห็นดานหลักการและวิธีการดําเนินการ
โดยผูที่มีสุขภาพไมแข็งแรงเห็นดวยกับมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ ดานดังกลาวนี้
มากกวา
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
ที่มีภาระหนี้สินแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ
แตกต า งกั น ในภาพรวมและด า นกลุ  ม เป า หมาย
โดยผูที่มีภาระหนี้สินเห็นดวยกับมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการฯ นี้มากกวา
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณ
ที่มีภาระครอบครัวแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยว
กับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ
ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน 3 ดาน

อภิปรายผล

จากการวิจยั ในครัง้ นี้ พบวา ขาราชการสวน
กลางในกรมสงเสริมสหกรณเห็นดวยกับมาตรการ
ปรั บ ปรุ ง อั ต รากํ า ลั ง ของส ว นราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอ นกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ.2552
– 2556 โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก เหตุที่เปนเชน
นี้นาจะเปนเพราะ กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้เปน
ขาราชการสวนกลางที่มีอายุตั้งแต 50 ปและอายุ
ราชการ 25 ปขึ้นไป ซึ่งตรงกับกลุมเปาหมายที่
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ที่ใหขาราชการ
มีสิทธิลาออกโดยไดรับบําเหน็จบํานาญจากเหตุ
สูงอายุ หรือรับราชการมานาน โดยมีสิ่งจูงใจให
ขาราชการที่ลาออกกอนกําหนดเปนผลตอบแทน
และได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน เ สมื อ นหนึ่ ง ผู  อ อกจาก
ราชการเมือ่ ครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยมูลคา
ปจจุบันของผลตอบแทนที่ไดรับควรจะสูงกวาการ
รอรับบํานาญเมื่อครบกําหนดการเกษียณอายุ และ
ไมเปนภาระกับงบประมาณ ทําใหขาราชการอยู
ในกลุมเปาหมายเห็นวาโครงการดังกลาวเปนทาง
เลือกอยางหนึ่ง นอกจากนี้โครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนดเคยมีการดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว
และมีการหยุดชะงักไป เมื่อมีโครงการนี้อีกครั้งจึงมี
ผู  ใ ห ค วามสนใจมาก จึ ง ส ง ผลให เ ห็ น ด ว ยกั บ
มาตรการนี้อยูในระดับมากเชนกัน
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สอดคลองกับผลการวิจัยของ กรรณิการ
บํารุงสิน (2543, 76) ศึกษาเรือ่ ง ความรูแ ละทัศนคติ
ของขาราชการกรมสุขภาพจิตตอโครงการเปลี่ยน
เสนทางชีวิต ป 2542/2543 โดยภาพรวมขาราชการ
กรมสุขภาพจิตมีความรูในโครงการเปลี่ยนเสนทาง
ชีวิตอยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวามีความสนใจ
ในโครงการนี้ ม ากพอสมควร และผลการศึ ก ษา
ศรีสุพร ทองปลิว (2548, 95 - 99) ศึกษาความคิด
เห็นของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ
ที่ มี ต  อ โครงการเกษี ย ณอายุ ก  อ นกํ า หนด โดย
ภาพรวมพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนดอยูในระดับมากทุกดาน และมีความคิด
เห็นตอโครงการอยูในระดับปานกลาง
เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณเกี่ยว
กับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ
พ.ศ.2552 – 2556 พบวาไมแตกตางกันทัง้ 3 ดาน
คือ ดานหลักการและวิธีการดําเนินการ ดานกลุม
เปาหมาย และดานสิทธิประโยชน โดยดานที่เห็น
ดวยมากทีส่ ดุ คือ ดานสิทธิประโยชน เหตุที่เปนเชน
นี้นาจะเปนเพราะจากการปรับอัตราเงินเดือนตาม
กฎหมายเมื่อ 1 ตุลาคม 2550 ทําใหขาราชการมี
เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นในระดับหนึ่ง เมื่อนํามาคํานวณ
ผลตอบแทนทีจ่ ะไดรบั จากการเขารวมโครงการแลว
เปนเงินกอนคอนขางสูง โดยสิทธิประโยชนที่เปน
ตัวเงินของโครงการนี้คือ 8 -15 เทาบวกเงินประจํา
ตําแหนง (ถามี) และยังมีสิทธิประโยชนที่ไมใช
ตัวเงิน คือ สิทธิประโยชนอื่น ๆ ไดแก การยกเวน
ภาษีเงินกอนที่ไดตามมาตรการการยกเวนภาษีเงิน
ที่ไดรับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.) และมี
สิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
เปนตน ซึ่งสิทธิประโยชนดังกลาวขางตน อาจเปน
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สิ่งจูงใจที่ทําใหขาราชการสวนกลาง กรมสงเสริม
สหกรณ เห็นดวยกับดานสิทธิประโยชนมากที่สุด
เมื่อนําทั้งสามดานมาเปรียบเทียบกัน
ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับขอคนพบ
ของกรรณิการ บํารุงสิน (2543, 76) ศึกษาเรื่อง
ความรูและทัศนคติของขาราชการกรมสุขภาพจิต
ตอโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต ป2542/2543 พบ
วา นอกเหนือจากเงินบําเหน็จบํานาญที่ไดรับจาก
การเกษียณอายุแลว ยังไดรับเงินขวัญถุงมูลคา 7
เท า ของเงิ น เดื อ น และเงิ น ขวั ญ ถุ ง ดั ง กล า วเป น
สิ่งที่จะทําใหขาราชการสมัครเขารวมโครงการฯ
สอดคลองกับงานวิจยั ของ ชัยมณตรี ปานประภากร
(2544, 67) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโครงการ
เกษี ย ณอายุ ก  อนกํ า หนด โดยพนั ก งานธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตรทีอ่ ยูใ นเกณฑ
สมัครเขารวมโครงการเกษียณอายุกอ นกําหนด สวน
ใหญมคี วามพึงพอใจ ดานคาตอบแทนของโครงการ
เกษียณอายุกอ นกําหนด รองลงมาคือ เงินตอบแทน
พิเศษ เงินชดเชย ซึ่งชวยใหมีเงินเพิ่มมากขึ้นจาก
การเขารวมโครงการ และยังสอดคลองกับการศึกษา
ของธเนศ กาลพฤกษ (2546, 59 - 61) เรื่องปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการทาง
เลือกใหมใหชีวิต ศึกษากรณีขาราชการสังกัด กรม
กิจการพลเรือนทหารบก ทีพ่ บวา ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ ไดแก เงินขวัญถุง
เงินชวยเหลือรายเดือนสําหรับผูร บั เบีย้ หวัดบํานาญ
บําเหน็จหรือบํานาญ
เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ขาราชการสวนกลางในกรมสงเสริมสหกรณเกี่ยว
กับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 – 2556 โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ซึ่งไดแก เพศ อายุ เงินเดือน ระดับตําแหนง อายุ
ราชการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปญหาสุขภาพ ภาระ
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หนี้สิน และภาระครอบครัว มีขอคนพบจากงานวิจัย
ดังนี้
1. ข า ราชการส ว นกลางในกรมส ง เสริ ม
สหกรณที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยว
กับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการฯ
ไมแตกตางกันในภาพรวม แตพบวามีความคิดเห็น
แตกตางกันในดานกลุมเปาหมาย เมื่อไดทําการ
ศึกษาพบวา กลุมที่มีอายุ 56 ปขึ้นไป เห็นดวยกับ
มาตรการมากกวากลุมอื่น ๆ จากขอมูลดังกลาว
สามารถนําไปสูการอธิบายไดวา กลุมอายุ 56 ป
ขึ้นไปเปนกลุมซึ่งอยูในหลักเกณฑเพิ่มเติมในการ
บริหารจัดการของกรม คือ การนําอายุตวั ของผูส มัคร
เขารวมมาตรการมาจัดลําดับคะแนน การสมัคร
เขารวมมาตรการโดยผูที่อายุสูงกวาจะไดคะแนน
มากกวา สําหรับกลุมชวงอายุ 50 – 52 ป กับกลุม
อายุ 53 – 55 ป นาจะเปนกลุมที่ตัดสินใจไดวาหาก
ประสงคจะทํางานในหนวยงานตอไปกอน จะทําให
มี โ อกาสก า วหน า ทางตํ า แหน ง ได สื บ เนื่ อ งจาก
เมื่ อ มี ผู  เข า ร ว มมาตรการจะทํ า ให ตํ า แหน ง ใน
ระดับที่สูงกวาวางลง สอดคลองกับขอคนพบของ
ศรีสุพร ทองปลิว (2548, 95 - 99) ศึกษาความคิด
เห็นของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ
ที่ มี ต  อ โครงการเกษี ย ณอายุ ก  อ นกํ า หนด และ
ผลการศึกษาของ โสภา พิสมัย (2543, บทคัดยอ)
เรื่องความคิดเห็นของพนักงานองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยทีม่ ตี อ โครงการลาออกกอนเกษียณ
อายุ พบวา อายุที่แตกตางกันทําใหความคิดเห็น
ตอโครงการลาออกกอนเกษียณอายุมีความแตก
ตางกัน และผลการศึกษาของไพชยนต คาทันเจริญ
(2546, 95 - 99) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสิน
ใจเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
ของขาราชการทหาร ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา อายุเปนปจจัยหนึ่ง
ในหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขารวมโครงการ
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2. ข า ราชการส ว นกลางในกรมส ง เสริ ม
สหกรณที่มีปญหาสุขภาพแตกตางกันมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวน
ราชการฯ ไมแตกตางกันในภาพรวม แตมีความ
แตกตางกันในความคิดเห็นดานหลักการและวิธกี าร
ดําเนินการ จากขอมูลดังกลาวสามารถนําไปสูการ
อธิบายไดวา ขาราชการที่มีปญหาดานสุขภาพเห็น
วาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดเปนทางเลือก
หนึ่งที่ดีกวาการลาออกหรือเกษียณอายุตามปกติ
ซึ่งการลาปวยบอยครั้ง หรือปวยจนเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงาน จะสงผลตอการประเมินผลใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป คือ หากไมผาน
การประเมินผล 4 ครั้ง ในรอบ 2 ป ขาราชการผู
นั้นจะตองถูกตั้งกรรมการสอบสวน และอาจมีผล
ทําใหถูกออกจากราชการ หรือขาราชการที่มีสิทธิ
ลาปวยตามระเบียบวันลาขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 มีสิทธิลาปวยจําเปนไดไมเกิน 120 วันทําการ
ในปงบประมาณนั้นโดยไดรับเงินเดือนตามปกติ
หากเกิน 120 วันทําการจะไมไดรับเงินเดือน ซึ่ง
หมายความวาจะไมไดรับเงินเดือนในอีก 6 เดือนที่
เหลือในปงบประมาณนัน้ และยังทําใหผทู ตี่ อ งปฏิบตั ิ
หนาที่แทนมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้นดวย
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของธเนศ กาลพฤกษ
2546, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตั ด สิ น ใจเข า ร ว มโครงการทางเลื อ กใหม ใ ห ชี วิ ต
ศึกษากรณี ขาราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือน
ทหารบก พบวา ปญหาสุขภาพมีผลตอการตัดสินใจ
เขารวมโครงการ แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ
ไพชยนต คาทันเจริญ (2546, 95 - 99) ที่ศึกษา
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการเกษียณ
อายุราชการกอนกําหนดของขาราชการทหาร ศึกษา
เฉพาะกรณีสาํ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา
สุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยที่ไมมีอิทธิพล
ตอการเขารวมโครงการ
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3. ข า ราชการส ว นกลางในกรมส ง เสริ ม
สหกรณ ที่ มี ภ าระหนี้ สิ น แตกต า งกั น มี ค วามคิ ด
เห็นเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวน
ราชการฯ แตกตางกันในภาพรวมและในรายดาน
คือ ดานกลุมเปาหมาย โดยผูที่มีภาระหนี้สินเห็น
ด ว ยกั บ มาตรการปรั บ ปรุ ง อั ต รากํ า ลั ง ของส ว น
ราชการฯ นี้มากกวา จากขอมูลดังกลาวสามารถนํา
ไปสูก ารอธิบายไดวา ขาราชการสวนใหญยงั มีภาระ
ในเรื่องคาใชจาย เชน การผอนบาน รถยนต หรือ
อื่น ๆ ซึ่งเงินเดือนสวนหนึ่งที่ไดรับถูกหักไปชําระ
หนี้เปนรายเดือน ทําใหเงินเดือนที่ไดรับในแตละ
เดือนเหลือนอย ไมพอใชจาย หรือพอใชในแตละ
เดือนแตไมเหลือเก็บออม ดังนั้นการที่ขาราชการที่
มีภาระหนี้สินเห็นดวยกับมาตรการนี้ อาจมีสาเหตุ
มาจากเงินกอนที่ไดรับจากการเขารวมมาตรการ
นั้นเปนจํานวนเงินที่มากพอสมควร สามารถนําไป
ชําระหนี้สินที่เกิดขึ้นตลอดชวงชีวิตที่รับราชการมา
โดยไมตอ งรอถึงเกษียณอายุ สอดคลองกับขอคนพบ
ของพรทิพย บันไดทิพย (2544, 59 ) ศึกษาความ
คิดเห็นของลูกจางประจําตอโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด ศึกษาเฉพาะกรณี ลูกจางประจํากรม
ธนารักษ ที่สวนใหญเห็นวาควรคํานึงถึงคุณสมบัติ
ผูเขารวมโครงการในดานตาง ๆ เชน ความรูความ
สามารถ ดานสุขภาพ และดานภาระหนี้ แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของไพชยนต คาทันเจริญ
(2546, 95 – 99) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสิน
ใจเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
ของขาราชการทหาร ศึกษาเฉพาะกรณี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา ภาระในการใชจาย
ไมมีอิทธิพลตอการเขารวมโครงการ โดยสวนใหญ
ตัดสินใจไมเขารวมโครงการ เนื่องจากยังไมพอใจ
สิทธิประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
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เกษตรศาสตร.
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การถอดบทเรียนการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ศึกษากรณี ไกทอดริมถนน
Lessons Learned from the Small-Size Business Operation
Case Study of Fried Chicken Stall
ลวนกี้ แซอึ้ง* รศ.ดร.กุญชรี คาขาย**

บทคัดยอ
การวิจยั เรือ่ ง การถอดบทเรียนการประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก ศึกษากรณี ไกทอดริมถนน เปนงาน
วิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงคของการวิจยั เพือ่ ถอด
บทเรียน การประกอบธุรกิจอาหารสําเร็จรูปขนาด
เล็ก กลุมผูใหขอมูล ประกอบดวย เจาของกิจการ 1
คน ผูร ว มปฏิบตั งิ าน 4 คน และผูใ ชบทเรียน จํานวน
3 คน เครื่องมือที่ใชเปนเครื่องมือคุณภาพ 4 ชนิด
ไดแก แบบบันทึกการถอดบทเรียน แบบรวบรวม
ขอมูลการถอดบทเรียนและตารางแมทริกซ การเก็บ
รวบรวมขอมูลใชวธิ กี ารประชุม แบบไมเปนทางการ
วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะหเนือ้ หาเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบวา
กระบวนการธุรกิจประกอบดวย 5 ขั้นตอน
หลัก 19 กิจกรรมยอย แตละขัน้ ตอนมีบทเรียนสําคัญ
และเคล็ดลับซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จ ดังนี้
1. การเลือกทําเลที่ตั้ง ตองสํารวจพื้นที่ที่
นาสนใจ มีวธิ กี ารเลือกทําเลทีต่ งั้ คือ ควรอยูร มิ ถนน

ใหญ / ซอยขนาดใหญ ที่มีคนเดินผานเปนจํานวน
มาก ใกลสถานศึกษา ปายรถโดยสารประจําทาง
หรือตลาดสด นําขอมูลทีไ่ ดจากการสํารวจมาตัดสิน
ใจในการเลือกทําเลที่ตั้ง ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ
ตองมีพื้นที่ทําเลทางเลือกอยางนอย 3 พื้นที่ และ
เจาของกิจการตองลงไปดูพื้นที่เองกอนตัดสินใจ
เลือก
2. การจัดสรรเงินทุน ตองกําหนดยอดขาย
คาวัตถุดิบ คํานวณตนทุน และประมาณการ กําไร
วันตอวัน ปจจัยแหงความสําเร็จคือ เจาของกิจการ
ตองจัดสรรเงินทุนดวยตนเองทุกวัน และเก็บขอมูล
เปนความลับ นอกจากนั้นตองติดตอกับผูจัดสง
วัตถุดบิ ทีส่ ามารถสงวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดสมํา่ เสมอ
ทุกวัน
3. การจัดการกระบวนการผลิต ตองมีการ
เลือกซื้อวัตถุดิบและเครื่องปรุงใหไดคุณภาพตาม
ที่กําหนด มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเตรียมไก จัด

* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
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ตั้งแผงพรอมขายใหเสร็จกอนรานเปด ทอดไกตาม
กระบวนการทีถ่ กู ฝกมาคิดสรางสรรคผลิตภัณฑใหม
ตามความนิยมของลูกคา และรักษาความสะอาดของ
สินคาและอุปกรณการผลิต ปจจัยแหงความสําเร็จ
คือ เจาของกิจการตองดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้น
ตอน เพื่อลดตนทุนการผลิต พรอมรักษาคุณภาพ
และรสชาติของไกทอดใหสมํ่าเสมอ นอกจากนั้น
หากมีลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาที่
ไมไดมาตรฐาน ใหเจาของกิจการรับเรื่องรองเรียน
และรีบดําเนินการแกไขโดยทันที
4. การเงินและการบัญชี เจาของกิจการ
ตองจดบันทึกรายการคาอยางละเอียด สรุปบัญชี
รายไดและคาใชจายทุกวัน ปจจัยแหงความสําเร็จ
คือ เจาของกิจการตองทําบัญชีเองทุกวันและเก็บ
ขอมูลเปนความลับ เนื่องจากเปนกลยุทธทางธุรกิจ
5. การควบคุมสินคาคงเหลือ ตองบันทึก
สิ น ค า คงเหลื อ เปรี ย บเที ย บวั ต ถุ ดิ บ คงเหลื อ กั บ
ประมาณการ พรอมวิเคราะหเหตุผลหากมีสินคาคง
เหลือเกิน 2% ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ไมอนุญาต
ใหผูปฏิบัติงานนําสินคาคงเหลือไปรับประทานเปน
การสวนตัว แตจะจัดแบงใหรับประทานทุกวัน
คําสําคัญ: การถอดบทเรียน, การประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็ก

Abstract

This is a qualitative research aiming
at extracting the knowledge from small-sized
business operation of fried chicken stalls.
The data obtained from 1 business owner, 4
workers, and 3 persons responsible for relating
the knowledge. The research tools include the
form for recording the process of extracting
the knowledge, the form for collecting the
www.grad.ssru.ac.th
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knowledge, matrix table, and 5W1H table. The
data was collected by means of the informal
meeting, and analyzed by content analysis.
The results of the study reveal that
the business operation consists of 5 main
steps, 19 activities, with principle knowledge
and factors leading to successful business as
follows:
1. Choosing the location. It’s important
to choose the right location by Considering the
following factors, namely on the main road
side or large alley with lots of people passing
by, and close to educational institutions, bus
stops or markets. Apply the data for making
decision on choosing the location. Keys to
success include 3 options of location, and the
fact that the owner should survey the locations
by himself before making the decision.
2. Capital Distribution. It’s important
to identify sales, cost of raw materials, capital
calculation, and estimate daily proﬁt. Keys
to success include the fact that business
owners should distribute the daily capital by
themselves and keep it secret. Moreover, it’s
necessary to have direct contact with supplies
regularly.
3. Production Process Management.
It’s found that quality raw material and
ingredients should be purchased selectively.
Clear steps of preparing chickens should also
be identiﬁed. The stall should be set up prior
to the opening time. Firing the chickens should
be done as trained. Creating new products
should be conducted to serve the customers’
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demand. Moreover, it’s necessary to keep the
products and the production equipments clean.
Keys to success are the fact that the owners
have to take a closer look at every step of
production to cut costs as well as to keep the
quality and the taste of the ﬁred chickens.
Furthermore, in case there is a complaint
from customers, the owners should look into
the complaints and take action to solve such
problems immediately.
4. Finance and accountant. It’s
important that the owners should record the
stock items carefully, and sum up the daily
balance of sales and expenses. Keys to success
are the fact that the owners should make
the daily account and keep it secret as it’s a
business strategy.
5. Controlling the stock items. There
must be an account of stock items to compare
the stock items with the estimation. In case
there are more than 2% of the stock items,
there must be an analysis to identify its cause.
Keys to success are the fact that the staﬀ
are not allowed to consume the stock items.
However, the products should be allocated
for staﬀ’s daily consumption.
Keywords: Quality Assurance, Benchmarking

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก เป น การดํ า เนิ น การที่ มี
ลักษณะการบริหารจัดการที่คลองตัวในการปรับ
สภาพให เข า กั บ สถานการณ ทั่ ว ไป เป น แหล ง ที่
สร า งงานสร า งรายได ใ ห กั บ ประชาชน สามารถ
www.grad.ssru.ac.th

กระจายรายไดไปทั่วประเทศ และยังเปนจุดเริ่มตน
ของการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญ
เปนรากฐานของการพัฒนาและฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (ยอม), 2546) ที่สําคัญธุรกิจขนาดเล็ก
มีการดําเนินงานที่เปนอิสระการบริหารงานมีความ
คลองตัว และมีตนทุน การดําเนินงานตํ่ากวาธุรกิจ
ขนาดใหญ ประกอบกับในสถานการณปจ จุบนั มีการ
จางแรงงานนอยลง ทําใหธุรกิจขนาดเล็กมีสวนชวย
ลดปญหาการวางงานและลดชองวางของรายไดลง
จึงเปนเหตุจูงใจใหคนเขาเปนเจาของการประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น
ผู  วิ จั ย เป น เจ า ของธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ขาย
อาหารสําเร็จรูป ชื่อรานไกท อดริมถนน ซึ่งเริ่ม
ก อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2538 โดยเป ด
ขายไกทอดปกษใต ริมถนนจรัญสนิทวงศ ตั้งแต
เวลา 15.00 - 21.00 น. ลูกคาเปาหมายของราน
ไดแก พนักงานในบริเวณแหลงชุมชนที่ตั้งของราน
นักเรียนและนักศึกษาในบริเวณชุมชน และแมบาน
ที่ตองการอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน การ
ลงทุนในครั้งแรกใชงบประมาณ 15,000 บาท ไดรับ
เงินลงทุนคืนภายในระยะเวลา 4 เดือน โดยเจาของ
กิจการเปนผูป ฏิบตั งิ านดวยตนเองทัง้ หมด งบลงทุน
ถัวเฉลีย่ ตอวันประมาณ 4,000 บาทตอวัน กําไรโดย
เฉลี่ยประมาณ 20% ของเงินลงทุนแตละวัน หลัง
จากประกอบกิจการมา 2 ป ผูวิจัยพบวาถนนสายนี้
มีลูกคาเพิ่มขึ้นมาก ลูกคาบางกลุมอยากซื้อไกทอด
ในระยะใกลที่ทํางานหรือที่อยูอาศัยเพื่อลดระยะ
การเดินทาง ดังนั้น ในป 2540 ผูวิจัยจึงไดขยาย
กิจการเพิ่มเปน 3 สาขา โดยในแตละสาขาจะมี
พนักงาน 1 คน ทําหนาที่การทอดและขาย สวนผู
วิจัยทําหนาที่เปนผูดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมด
ระยะที่ขยายสาขาผูวิจัยพบวามีปญหาเกิด
ขึ้น 3 ประเภทใหญ คือ 1) การหาสถานที่ทําเลที่
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ตั้งของราน เนื่องจากการหาสถานที่ทําเลที่ตั้งไม
เหมาะสมมีลูกคาผานมาบริเวณนั้นจํานวนนอยจะ
ไมสามารถจําหนายไดตามเปาหมาย เพราะเคยให
ผูรวมปฏิบัติงานเปนผูหาสถานที่ทําเลแลวเกิดการ
ขายที่ไมไดตามเปาหมายกําไรโดยเฉลี่ยจาก 20%
เหลือ 5% จึงทําใหไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 2)
การวางแผนการลงทุนอยางรอบคอบในแตละวัน
เนื่องจากตองใชเงินสดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพให
ครบถวน ขายใหหมด และเก็บเงินสด พรอมทําบัญชี
รับ - จายใหสมบูรณ หลังจบการขาย ถาเกิดไมทํา
บัญชีและเก็บเงินสดเปนรายวันอาจทําใหเงินสด
เกิดความคลาดเคลื่อน และไมพอตอการลงทุนของ
แตละวัน 3) เทคนิคการทอดใหมีคุณภาพสมํ่าเสมอ
นั้นมีความจําเปนที่จะตองรักษาคุณภาพของสินคา
ถาใหผูปฏิบัติงานที่ไมมีประสบการณในการทอด
ไกลงมือปฏิบัติงานนั้นพบวา ทอดไกขางในไมสุก
หรือไหม ทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ ในการ
ซือ้ สินคา ปญหาทัง้ หมดนี้ ผูว จิ ยั ไดเรียนรูท จี่ ะแกไข
ดวยการลองผิดลองถูกในระยะแรกจนกระทั่งสะสม
ความรูจากการปฏิบัติจนเปนความรูเฉพาะตัวของ
ผูวิจัย
ป 2548 ผูว จิ ยั ไดเขาศึกษาสาขาการจัดการ
คุณภาพ และเปนผูประกอบกิจการไกทอดริมถนน
ทั้ง 3 สาขา ผูวิจัยตองการขยายสาขาเพิ่มอีก 3
สาขา เนื่องจากมองเห็นโอกาสทางการตลาด แต
ไมสามารถทําไดดวยตนเองจึงไดหาญาติสนิทที่จะ
มาดูแลกิจการที่จะขยายขึ้น แตเพื่อลดปญหาที่ผู
วิจัยเคยพบในระยะขยายสาขา ผูวิจัยจึงตองการ
ถายทอดองคความรูที่มีอยูในตัวผูวิจัย จากความรู
ฝงลึกเปนความรูที่แจงชัด ใหกลุมผูดูแลสาขาใหม
ดวยวิธีการของการถอดบทเรียน
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่ อ ถอดบทเรี ย นการประกอบธุ ร กิ จ
อาหารสําเร็จรูปขนาดเล็ก

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. บทเรี ย นสํ า หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ
อาหารสําเร็จรูปขนาดเล็กและเปนแนวทางสําหรับ
การขยายสาขาธุรกิจขนาดเล็ก
2. แนวทางในการถอดบทเรี ย นสํ า หรั บ
การประกอบการธุรกิจอาหารสําเร็จรูปขนาดเล็ก
ประเภทอื่น ๆ

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยใชการถอดบทเรียนการประกอบธุรกิจอาหาร
สําเร็จรูปขนาดเล็ก เพื่อเปนแนวทางสําหรับขยาย
กิจการ

ดังนี้

กลุมผูใหขอมูลในการวิจัย
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยแบงเปน 2 กลุม

1. เจาของธุรกิจขนาดเล็ก ประกอบดวย
เจาของกิจการ จํานวน 4 คน
1.1 เจาของกิจการ
1.2 ผูรวมปฏิบัติงาน
1.3 ผู  ที่ จ ะเข า มาดํ า เนิ น การประกอบ
กิจการในการขยายสาขา
2. กลุมผูใชบทเรียน ซึ่งไดแก ผูที่จะเขามา
ดําเนินการประกอบกิจการใหมใน 3 สาขา จํานวน
3 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชเครื่องมือ
คุณภาพในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
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1. แบบบันทึกการถอด
2. ผังกระบวนการที่ใชบันทึกขั้นตอนและ
กิจกรรมของธุรกิจ เพือ่ เปนประเด็นสําหรับการถอด
บทเรียน
3. ตารางแมทริกซ เปนตารางที่ใชบันทึก
บทเรียนที่สกัดไดจากแบบบันทึกการถอดบทเรียน
4. ตาราง 5W1H เปนตารางที่ใชประกอบ
การตั้ ง ประเด็ น คํ า ถามในการถอดบทเรี ย นให
สอดคลองกับการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากการถอดบทเรียนของเจาของ
ธุรกิจขนาดเล็กและผูรวมงานดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
ผู  วิ จั ย วิ เ คราะห ข  อ มู ล โดยการวิ เ คราะห
เนื้อหาเชิงคุณภาพ ที่ไดจากการถอดบทเรียน การ
ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

ผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย พบว า กระบวนการธุ ร กิ จ
ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก 19 กิจกรรมยอย
แตละขั้นตอน มีบทเรียนสําคัญ และเคล็ดลับซึ่ง
เปนปจจัยแหงความสําเร็จ ดังนี้
1. การเลือกทําเลที่ตั้ง ตองสํารวจพื้นที่ที่
นาสนใจ มีวธิ กี ารเลือกทําเลทีต่ งั้ คือ ควรอยูร มิ ถนน
ใหญ /ซอยขนาดใหญที่มีคนเดินผานเปนจํานวน
มาก ใกลสถานศึกษา ปายรถโดยสารประจําทาง
หรือตลาดสด นําขอมูลทีไ่ ดจากการสํารวจมาตัดสิน
ใจในการเลือกทําเลที่ตั้ง ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ
ตองมีพื้นที่ทําเลทางเลือกอยางนอย 3 พื้นที่ และ
เจาของกิจการตองลงไปดูพนื้ ทีเ่ องกอนตัดสินใจเลือก
2. การจัดสรรเงินทุน ตองกําหนดยอดขาย
คาวัตถุดิบ คํานวณตนทุน และ ประมาณการ กําไร
วันตอวัน ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ เจาของกิจการ
www.grad.ssru.ac.th

ตองจัดสรรเงินทุนดวยตนเองทุกวัน และเก็บขอมูล
เปนความลับ นอกจากนั้นตองติดตอกับผูจัดสง
วัตถุดบิ ทีส่ ามารถสงวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดสมํา่ เสมอ
ทุกวัน
3. การจัดการกระบวนการผลิต ตองมีการ
เลือกซื้อวัตถุดิบและเครื่องปรุงใหไดคุณภาพตาม
ที่กําหนด มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเตรียมไก จัด
ตั้งแผงพรอมขายใหเสร็จกอนรานเปด ทอดไกตาม
กระบวนการที่ถูกฝกมา คิดสรางสรรคผลิตภัณฑ
ใหม ต ามความนิ ย มของลู ก ค า และรั ก ษาความ
สะอาดของสินคาและอุปกรณการผลิต ปจจัยแหง
ความสําเร็จ คือ เจาของกิจการตองดูแลกระบวนการ
ผลิ ต ทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ ลดต น ทุ น การผลิ ต พร อ ม
รักษาคุณภาพและรสชาติของไกทอดใหสมํ่าเสมอ
นอกจากนั้นหากมีลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินคาทีไ่ มไดมาตรฐาน ใหเจาของกิจการรับเรือ่ ง
รองเรียนและรีบดําเนินการแกไขโดยทันที
4. การเงินและการบัญชี เจาของกิจการตอง
จดบันทึกรายการคาอยางละเอียด สรุปบัญชีราย
ไดและคาใชจายทุกวัน ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ
เจาของกิจการตองทําบัญชีเองทุกวันและเก็บขอมูล
เปนความลับ เนื่องจากเปนกลยุทธทางธุรกิจ
5. การควบคุมสินคาคงเหลือ ตองบันทึก
สิ น ค า คงเหลื อ เปรี ย บเที ย บวั ต ถุ ดิ บ คงเหลื อ กั บ
ประมาณการ พรอมวิเคราะหเหตุผลหากมีสินคาคง
เหลือเกิน 2% ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ไมอนุญาต
ให ผู  ป ฏิ บั ติ ง านนํ า สิ น ค า คงเหลื อ ไปรั บ ประทาน
เปนการสวนตัว แตจะจัดแบงใหรับประทานทุกวัน

อภิปรายผล

สําหรับการอภิปรายผล ผูว จิ ยั ไดจาํ แนกเปน
2 เรือ่ งหลัก เรือ่ งแรก ไดแก ผลของกระบวนการถอด
บทเรียน และเรื่องที่สอง ไดแก บทเรียนและปจจัย
ที่เกี่ยวของกับผลการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
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1. ผลของกระบวนการถอดบทเรียน
การถอดบทเรี ย นในงานวิ จั ย เรื่ อ งนี้
เปนการถอดบทเรียนของตัวผูวิจัยและผูปฏิบัติงาน
ในฐานะที่เปนเจาของความรู ซึ่งสอดคลองกับงาน
ของ กาญจนา ทองทั่ว (2550) ซึ่งเปนการถอด
บทเรียนจากประสบการณตรงของผูวิจัย หลังจาก
ที่ไดไปทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่น ในบทบาทนักวิจัย
สําหรับรูปแบบในการถอดบทเรียนเปนการถอด
บทเรียนเฉพาะประเด็นที่เนนเฉพาะกิจกรรมสําคัญ
ของโครงการ และสามารถนํ า ผลบทเรี ย นจาก
กิจกรรมนั้น ๆ ไปใชประโยชนในการพัฒนาให
ประสบความสําเร็จในอนาคต (รัตนา ดวงแกว, 2551)
ขั้นตอนในการถอดบทเรียนปรับมาจากแนวคิดของ
กรมการพัฒนาชุมชน (2550) ซึ่งมี 4 ขั้นตอนหลัก
แตในงานวิจัยครั้งนี้ไดนํามาใช 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้น
เตรียมการ ขั้นดําเนินการ และ ขั้นเขียนรายงาน
ในขั้นเตรียมการถอดบทเรียน ผูวิจัยได
ปรับใหเหลือ 4 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) กําหนด
ปฏิทิน การถอดบทเรียน 2) วิเคราะหกระบวนการ
ธุรกิจไกทอดริมถนน 3) กําหนดหัวขอการถอด
บทเรียนจากกระบวนการที่วิเคราะหได และ 4) ใช
เทคนิคการประชุมกลุมแบบไมเปนทางการสําหรับ
ขั้นแรก การกําหนดปฏิทินในการถอดบทเรียน ทํา
ไปเพื่อ การนัดหมายกลุมผูรวมใหขอมูลจะไดมี
เวลาพบปะกั น โดยสะดวก ส ว นการวิ เ คราะห
กระบวนการธุรกิจ เพื่อกําหนดหัวขอ การถอดบท
เรียนนัน้ ยังไมพบในงานวิจยั ของผูใ ด แตผวู จิ ยั เลือก
ใชผังกระบวนการธุรกิจ ซึ่งเปนเครื่องมือคุณภาพ
ชนิดหนึ่ง มาวิเคราะหกระบวนการทํางานทั้งหมด
เพื่อใหไดหัวขอ การถอดบทเรียน และใชเทคนิค
การประชุมกลุมแบบไมเปนทางการ ตั้งคําถามตาม
แนว 5W1H ในการถอดบทเรียนซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ สมศักดิ์ วชิรพันธุ (2537) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง
การถายทอดความรูห ตั ถกรรมทองถิน่ : กระดาษสา
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บานทาลออําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ภัชภิชา จําปา
เฟอง (2549) ที่ศึกษา เรื่องการจัดการความรูของ
ผูป ระกอบการ SMEs และอัจฉรา อวมเครือ (2550)
ที่ ศึ ก ษา เรื่ อ งวิ จั ย เพื่ อ ถอดบทเรี ย นการพั ฒ นา
นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โครงการโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ขั้ น ดํ า เนิ น การถอดบทเรี ย นผู  วิ จั ย ได
ดําเนินการถอดบทเรียน ใน 2 ขั้นตอนยอย ตาม
แบบของกรมการพัฒนาชุมชน (2550) ในขั้นตอน
แรก คือ การถอดบทเรียนนั้น จากแนวทางตนแบบ
ประกอบดวยขัน้ ตอน 5 ขัน้ ตอน แตผวู จิ ยั ลดลงเหลือ
2 ขั้นตอน ทั้งนี้เพราะธุรกิจผูวิจัยเปนธุรกิจขนาด
เล็ ก มาก ผู  ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนคุ  น เคยกั น ดั ง นั้ น
ผู  วิ จั ย จึ ง ตั ด เรื่ อ งการสร า งบรรยากาศ การจั ด
กิจกรรมอุนเครื่อง และการเขาสูประเด็นสําคัญของ
การถอดบทเรียน อยางไรก็ตามผูปฏิบัติงานทุกคน
ไมคนุ เคยกับการถอดบทเรียน จึงตองกําหนดกติกา
รวมกัน ในการถอดบทเรียนอยางมีสวนรวม เพื่อ
เปนขอตกลงระหวางการถอดบทเรียน ในสวนของ
การสกัดความรูจากผูรวมถอดบทเรียนนั้น ในการ
ประชุมกลุม ไมเปนทางการ ผูวิจัยไดใชเทคนิคของ
การจัดการความรู เชน การสรางชุมชนนักปฏิบตั แิ ละ
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ ล็ก ๆ และไมเปนทางการ ซึง่
สอดคลองกับงานของ ประชาสรรค แสนภักดี (2549)
ที่ศึกษาการจัดการความรูของเครือขายทางสังคม
เพื่อการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ นอกจากนั้น
ยังไดใชการบอกกลาว และบอกเลาประสบการณตรง
เพื่อคนหาความรูฝงลึก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของชุติมา เมฆวัน (2549) ศึกษาเรื่อง การจัด การ
ความรูกลุมธุรกิจชุมชนใน จังหวัดรอยเอ็ดใชวิธี
การสาธิต บอกกลาว และฝกอบรม งานของกรม
ราชทัณฑ (2549) ศึกษาเรื่อง งานการควบคุม
ผูตองขังดวยการใชการจัดการความรู โดยวิธีการ
สัมภาษณ และ กาญจนา ทองทั่ว (2550) ศึกษา
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เรื่อง ลีลาวิจัยไทบาน พบวา เปนงานเขียน การ
บันทึกประสบการณโดยตรง สําหรับขั้นตอนที่สอง
การบันทึกบทเรียน 2 ขั้นตอน คือ การจดบันทึกบท
เรียนและสรุปบทเรียน ผูว จิ ยั เปนผูจ ดบันทึก โดยการ
บันทึกเฉพาะความรูปฏิบัติตามขั้นตอนที่วิเคราะห
พรอมกับปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยแหงความ
ลมเหลว ซึง่ เปนไปตามความหมายและวัตถุประสงค
ของการถอดบทเรียน ตามที่ประชาสรรค แสนภักดี
(2549) เสนอวา การถอดบทเรียน คือ กระบวนการ
ดึงเอาสาระสิ่งที่ทํา เพื่อเรียนรูทั้งความสําเร็จและ
ความล ม เหลวที่ เ กิ ด ขึ้ น และเป น ไปตามที่ รั ต นา
ดวงแกว (2551) เสนอวา การถอดบทเรียนเปนการ
ทบทวนหรือสรุปประสบการณ การทํางานที่ผานมา
ในแงมมุ ตาง ๆ สืบคนความรูจ าก การปฏิบตั งิ านโดย
ใชวิธีการสกัดความรูและประสบการณที่ฝงลึกจาก
กลุมเปาหมายที่ไดรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เรียนรูการปฏิบัติที่ทําไปแลวและรักษา จุดแข็งเอา
ไว เพื่อนําแนวทางปฏิบัติที่ดีไปประยุกตและหลีก
เลี่ยงการผิดพลาดซํ้า (สมนิด คํามงคล และคณะ,
2552) ซึ่งขอคนพบนี้ยืนยันดวยผลการวิจัยของรอ
สอิส (Rostis, 2007) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของการ
ถอดบทเรียนเพื่อจัดการกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาวะฉุกเฉินทางในประเทศแคนาดา ผลการศึกษา
พบวา บทเรียนเหลานี้กระตุนองคกรใหเปลี่ยนหรือ
ปรับตัวเพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา ความผิดพลาดเหลานีจ้ ะไม
เกิดซํา้ และใชสงิ่ ทีท่ าํ ไดสาํ เร็จเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธการทํางาน
2. ผลการถอดบทเรี ย นและป จ จั ย ที่
เกี่ยวของกับผลการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
จากการถอดบทเรี ย นผู  วิ จั ย พบสาระ
สํ า คั ญ ที่ เ ป น ผลการถอดบทเรี ย นและป จ จั ย ที่
เกี่ยวของกับ ผลการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ดังนี้
2.1 บทเรียนที่ 1 การเลือกทําเลที่ตั้ง ผู
วิจยั พบวา ตองสํารวจพืน้ ทีท่ นี่ า สนใจ มีวธิ กี ารเลือก
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ทําเลทีต่ งั้ คือ ควรอยูร มิ ถนนใหญ/ซอยขนาดใหญที่
มีคนเดินผานเปนจํานวนมาก ใกลสถานศึกษา ปาย
รถโดยสารประจําทางหรือตลาดสด ซึ่งสอดคลอง
กับขอเสนอพรหมพิไล คุณาพันธุ และ จุฑา เทียน
ไทย (2535, 70-73) ที่เสนอวาในการเลือกทําเลที่
ตั้งนั้นตองพิจารณาถึงประวัติและอนาคตของ การ
เลือกทําเล คุณลักษณะประชากร อํานาจซื้อของ
ประชากร และ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในทองถิ่น
รวมทั้งปจจัยแหงความสําเร็จ ซึ่งพบวา ตองมีพื้นที่
คูแขง อยางนอย 3 พื้นที่ และเจาของกิจการตองลง
ไปดูพื้นที่เองกอนตัดสินใจเลือกเพื่อดูตลาด ซึ่งเปน
ไปตามทีส่ มชาย หิรญ
ั กิตติ (2542, 26-30) เสนอวา
ในการเลือกทําเลที่ตั้งนั้นตองพิจารณา จากตลาดที่
เฉพาะเจาะจง
2.2 บทเรี ย นที่ 2 การจั ด สรรเงิ น ทุ น
ผู  วิ จั ย พบว า ต อ งมี ก ารกํ า หนดยอดขาย ค า ซื้ อ
วัตถุดบิ คํานวณตนทุน และประมาณการกําไรวันตอ
วัน ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอพรหมพิไล คุณาพันธุ
และ จุฑา เทียนไทย (2535, 70-73) ที่เสนอวา
ในการจัดสรรเงินทุนนั้นตองพิจารณาจากเงินทุน
หมุนเวียนอยางเพียงพอตอคาใชจายและทําบัญชี
เงินหมุนเวียน (เงินสด) ทุกวัน สวนปจจัยแหงความ
สําเร็จ คือ เจาของกิจการตองจัดสรรเงินทุนดวย
ตนเองทุกวัน และเก็บเปนขอมูลลับนอกจากนั้นยัง
ตองติดตอกับผูจัดสงวัตถุดิบที่สามารถสงวัตถุดิบที่
มีคุณภาพไดสมํ่าเสมอทุกวัน ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของ สุกัญญา อิ่มเอมธรรม (2546) ที่ศึกษา
เรื่อง การประกอบธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
โดยสุกัญญา พบวาธุรกิจขนาดเล็ก เจากิจการตอง
มีความคลองตัวใน การบริหารจัดการ และสอดคลอง
กั บ งานวิ จั ย ของจั น ทร พ ร ช ว งโชติ (2548) ที่
ศึ ก ษา เรื่ อ งการประกอบ ธุ ร กิ จ ขนาดย อ มของ
นักคหกรรมศาสตร และพบวา ปญหา ทีพ่ บในธุรกิจ
ขนาดเล็กอยางหนึ่ง คือ การขาดแคลนเงินทุน
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2.3 บทเรียนที่ 3 การจัดการกระบวนการ
ผลิต ผูวิจัยพบวา ตองมีการเลือกซื้อวัตถุดิบและ
เครื่องปรุงใหไดคุณภาพตามที่กําหนด มีขั้นตอน
ที่ชัดเจนในการเตรียมไก จัดตั้งแผงพรอมขายให
เสร็จกอนเปดเวลา 15.00 น. ทุกวัน ทอดไกตาม
กระบวนการที่ถูกฝกมา คิดสรางสรรคผลิตภัณฑ
ใหมตามความนิยมของลูกคาและรักษาความสะอาด
ของสินคาและอุปกรณการผลิต ซึ่งสอดคลองกับขอ
เสนอของพรหมพิไล คุณาพันธุ และ จุฑา เทียนไทย
(2535, 70-73) ที่เสนอวาใน การจัดกระบวนการ
ผลิตนั้นตองพิจารณาถึงประกอบดวย 1) กําหนดสิ่ง
ทีต่ อ งกระทําในอนาคตทีจ่ ะทําใหบรรลุวตั ถุประสงค
ที่ไดตั้งไวแตเริ่มแรก 2) มอบหมายหนาที่และความ
รับผิดชอบตาง ๆ ตลอดจนการประสานงานที่ให
พนักงานทุกคนในธุรกิจ ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 3) บรรจุ
พนักงานเขาทํางาน 4) ชี้แจง แนะนําวิธีการปฏิบัติ
งานในแต ล ะวั น ให เ กิ ด ผลดี และคอยช ว ยเหลื อ
แนะนําขอบกพรองใหมี การปรับปรุงใหดีขึ้น 5)
ติดตามดูจุดบกพรองและจุดออนของการปฏิบัติ
งานเพือ่ ดําเนินการปรับปรุงใหดขี นึ้ และปองกันมิให
เกิดขึ้นซํ้าในอนาคต โดยกําหนดมาตรฐาน เปรียบ
เทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ไดตั้งไว และ
แกไขสิ่งที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กําหนดขึ้น และ
สอดคลองกับขอเสนอของวิชัย โถสุวรรณจินดา
(2548) เสนอวาการทําธุรกิจขนาดเล็ก ตองใชฝมือ
บริการลูกคา เนนการตอบสนองลูกคาเฉพาะราย มี
การใหบริการเปนสวนตัว โดยอาศัยความสามารถ
และบุคลิกภาพของ ผูประกอบธุรกิจเปนสําคัญมี
ความสะดวกสบาย โดยลูกคาเลือกใชบริการไดงาย
และสามารถปรับตัวใหเขากับ ความตองการของ
ทองถิ่นไดงาย สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จ คือ
เจาของกิจการตองดูแลกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน
เพื่อลดตนทุนการผลิต พรอมทั้งรักษาคุณภาพและ
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รสชาติของไกทอดใหสมํ่าเสมอ นําเสนอผลิตภัณฑ
ทีห่ ลากหลาย นอกจากนัน้ หากมีลกู คารองเรียนเรือ่ ง
สินคาไมไดมาตรฐานเจาของกิจการตองรับขอรอง
เรียนและแกไขโดยทันที ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอ
ของ สมชาย หิรัญกิตติ (2542, 26-30) ไดระบุถึง
ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก ทีป่ ระสบความ
สําเร็จ ธุรกิจขนาดเล็ก ประกอบดวย 1) มีความ
ยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได
อยางรวดเร็วสนองตอความตองการของลูกคาดวย
คาใชจายที่ตํ่ากวาธุรกิจขนาดใหญ ความสามารถ
ดําเนินงานสําหรับตลาดที่เฉพาะเจาะจง คิดการ
ดําเนินงานทางการตลาดเพื่อตอบสนองกลุมลูกคา
ขนาดเล็ก 2) สรางนวัตกรรม ในการผลิตหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ ใหเกิดขึ้น รวมทั้ง การปรับปรุงของเกา
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง และ 3) พัฒนาคุณภาพ ของ
ผลิตภัณฑ เพื่อใหมีผลตอความพอใจ และความ
ตองการของลูกคาในระดับที่ลูกคาเต็มใจจะจาย
โดยผูประกอบการจะตองรักษาคุณภาพใหมีความ
สมํ่าเสมอ ซึ่งจะเปนสิ่งที่ทําใหลูกคาพอใจ และ
ตองการมากกวาผลิตภัณฑของคูแขงขัน
2.4 บทเรียนที่ 4 การเงินและการบัญชี
ผูว จิ ยั พบวา เจาของกิจการตองจดบันทึกรายการคา
ใหละเอียด ตองสรุปบัญชีรายไดและคาใชจา ยทุกวัน
ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของ พรหมพิไล คุณาพันธุ
และ จุฑา เทียนไทย (2535, 70-73) ที่เสนอวาการ
เงินและ การบัญชีเปนกิจกรรมตาง ๆ ที่ถูกดําเนิน
การขึ้นโดยกิจกรรมเกี่ยวของกับเงินทุน การรับเงิน
ทุน การรักษาเงินทุน และการใช เงินทุนปจจัยแหง
ความสําเร็จ คือ เจาของกิจการตองทําบัญชีเอง
ทุกวันและเก็บเปนขอมูลลับ ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของ จันทรพร ชวงโชติ (2548) ที่ศึกษาเรื่อง
การประกอบธุรกิจขนาดยอมของนักคหกรรมศาสตร
และพบวา ปญหาที่พบในธุรกิจขนาดเล็กอยางหนึ่ง
คือ ไมมีการทําบัญชีอยางเปนระบบ
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2.5 บทเรี ย นที่ 5 การควบคุ ม สิ น ค า
คงเหลือ ผูวิจัยพบวา บันทึกสินคาคงเหลือ และ
เปรียบเทียบวัตถุดบิ คงเหลือกับการประมาณ พรอม
วิเคราะหเหตุผลหากมีสินคาคงเหลือเกิน 2% ซึ่ง
สอดคลองกับขอเสนอของ พรหมพิไล คุณาพันธุ
และ จุฑา เทียนไทย (2535, 70-73) ที่เสนอวาการ
ควบคุมสินคาคงเหลือ โดยการตรวจสอบสินคาคง
เหลือดวยสายตา หรือใชแผนควบคุมสินคาในคลัง
ซึ่งจะแสดงจํานวนสินคาคงเหลือไดวาปริมาณมาก
นอยเพียงใด ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการ
นั บ จํ า นวนสิ น ค า คงเหลื อ เป น การควบคุ ม ส ว น
ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ไมอนุญาตผูปฏิบัติงาน
นําสินคาคงเหลือไปรับประทาน เปนการสวนตัวแต
จะจัดใหไวรับประทานทุกวัน
อีกประเด็นหนึ่งคือ ขอบกพรองที่อาจ
กลายมาเปนปจจัยแหงความลมเหลว ผูวิจัยพบ
วา ที่สําคัญ คือ การไมใหความสนใจตอการเลือก
ทําเลที่ตั้งดวยตนเอง กระบวนการทอดไกยังไม
เปนมาตรฐาน การพูดคุยกับลูกคาไมเปนไปตาม
ลักษณะเฉพาะของลูกคา และการเลื่อน การตรวจ
สอบยอดเงิน ความบกพรองทั้งหมดนี้สอดคลองกับ
ขอเสนอของ สมชาย หิรัญกิตติ (2542, 26-30) ได
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ระบุถึงปจจัยที่เปนอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็ก ประกอบดวย 1) การจัดการที่ไมดีเชน
ผูบริหารไมมีความสามารถในการบริหารงาน และ
การขาดประสบการณในดานการจัดการโดยเฉพาะ
หนาที่ตาง ๆ และ 2) การไมเอาใจใส ในกิจการ
ของตนเอง เชน ผูบริหารใหเวลานอยเกินไป หรือ
ไมตั้งใจจริงในการทํางานของตนในการที่จะดําเนิน
ธุรกิจ และขาดความพยายามที่จะปรับปรุงธุรกิจ
ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น และแก ไขให ดี ขึ้ น ได ด  ว ยการที่ เจ า
ของธุรกิจมีแรงจูงใจสูง และทํางานหนัก มีความ
คล อ งตั ว ในการบริ ห าร และปรั บ ตั ว เข า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงไดงาย วิชัย โถสุวรรณจินดา (2548,
3) ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ส อดคล อ งกั บ งานของ อากิ ว ริ ส
(Arguells, 2008) ที่ศึกษามิติเชิงโครงสรางของ
ผู  ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ในเมื อ งบาเกี ย ว
ประเทศฟลลิปปนส พบวาใน การประกอบธุรกิจ
ขนาดเล็กไดสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับ กลยุทธเฉพาะตัว
คานิยมสวนตัว และแผนการบริหารจัดการ อยางไร
ก็ตามสิ่งที่เห็นวาธุรกิจขนาดเล็กตองปรับปรุงเพื่อ
การอยูรอด ไดแก กระบวนการผลิต การเปนผูนํา
ในธุรกิจทีท่ าํ การพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหสอดคลอง
กับตลาดและการดูแลสวัสดิภาพของลูกจาง
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พฤติกรรมการใชบริการของลูกคาในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท.
สาขาเลียบทางดวนบางนาขาออก
Service Usage Behaviors of Customers at PTT Service Station,
Bangna Expressway Exit
วิไลวรรณ คําหอมกุล* ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษา
พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารของลู ก ค า สถานี บ ริ ก าร
นํ้ามัน ปตท. สาขาเลียบทางดวนบางนา ขาออก
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้คือ ลูกคา ที่มา
ใชบริการพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาในสถานี
บริการนํ้ามัน ปตท. สาขาเลียบทางดวนบางนา
ขาออก โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน และสถิติการวิเคราะหถดถอนเชิงพหุ
โดยใชโปรแกรม สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร
ผลการวิจัยพบวา
1. ลู ก ค า ที่ เข า มาใช บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก าร
นํ้ามัน ปตท. สวนใหญเปนเพศชาย ลูกคาสวนใหญ
มีอายุ 30 - 39 ป มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน

ระดับการศึกษาเทียบเทาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษทั เอกชน รายไดตอ เดือน 20,001 – 30,000 บาท
2. ลูกคาที่มีเพศ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการสถานี
บริการนํ้ามัน ปตท. ดานการกลับมาใชบริการใน
อนาคต แตกตางกันมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05
3. อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใช
บริการสถานีนํ้ามัน ปตท. ดานความถี่ในการใช
บริการในอนาคต แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. การรั บ รู  ส  ว นประสมการตลาด กั บ
พฤติกรรมการใชบริการสถานีนาํ้ มัน ปตท. ดานการ
กลับมาใชบริการในอนาคต มีความสัมพันธกนั อยาง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า
5. แรงจูงใจกับพฤติกรรมการใชบริการของ
ลูกคาในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ดานการกลับมา

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
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ใชบริการในอนาคต มีความสัมพันธกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชบริการ, ลูกคา, สถานี
บริการนํ้ามัน ปตท.

Abstract

The aim of this research was to
investigate service usage behaviors of
customers at PTT Service Station, Bangna
Expressway Exit. The sample was customers
who used the services at the station. A
questionnaire was employed as a tool for
data collecting. The statistical tools used for
data analysis were the frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test, one-way
analysis of variance, Pearson’s correlation
coeﬃcient and multiple regression analysis,
using SPSS.
The research results were as follows:
1. The majority of respondents were
males, aged between 30 - 39 years old, were
married or lived together, holding bachelor’s
degree or equivalent, have worked with
private companies, and earned a monthly
income of between 20,001 – 30,000 baht.
2. Gender, marital status, educational
background, and occupation made a diﬀerence
on frequency of repeat using services a level
of .05 statistical signiﬁcance.
3. Age made a diﬀerence on frequency
of future using services at a level of .05
statistical signiﬁcance.
www.grad.ssru.ac.th
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4. Perception of marketing mix correlated with future using services at a low level
of .05 statistical signiﬁcance, in the same
direction.
5. Motivation correlated with frequency of future using services at a moderate
level of .05 statistical signiﬁcance, in the same
direction.
Keywords: Service Usage Behaviors, Customers, PTT Service Station

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ตลอดระยะเวลากวา 30 ป ที่ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) (ปตท.) มุงมั่นปรับปรุงพัฒนา
สถานีบริการนํ้ามันมัน ปตท. เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาโดยสรางความเชื่อมั่นและความ
ซื่อสัตย เปนสิ่งสําคัญ การไดเปรียบในเชิงแขงขัน
ระยะยาวเหนื อ คู  แข ง ซึ่ ง แม จ ะเป น การแข ง ขั น
ธรรมดา แต ปตท. ตอง “ลํ้าหนา” และ “เปนหนึ่ง”
ดั ง นั้ น การช ว งชิ ง ส ว นแบ ง การตลาดจึ ง เป น สิ่ ง
สําคัญของการแขงขัน ระดับชาติ และตอบสนองผู
บริโภคไดอยางเปนธรรม (ประเสริฐ บุญสัมพันธ,
30 ป พลังไทยเพื่อไทย, 2552) จาก สวนแบง
ทางการตลาดของผูคานํ้ามันลาสุด (หนวยธุรกิจ
นํ้ามัน, 2551) จะเห็นไดวากลุมผูคานํ้ามันรายใหญ
5 ราย มีสวนแบงทางการตลาดรวมกันรอยละ 78.1
มีปริมาณการจําหนายอยูที่ 90.3 ลานลิตร/วัน สวน
กลุมผูคานํ้ามันรายยอยอื่น ๆ มีสวนแบงทางการ
ตลาดรวมกั น อยู  ที่ ร  อ ยละ 21.9 มี ป ริ ม าณการ
จําหนายอยูที่ 25.3 ลานลิตร/วัน โดย ปตท.มีสวน
แบงทางการตลาดมากที่สุด รอยละ 33.9 รองลงมา
คือ บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด และบริษัท
เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีสวนแบง
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ทางการตลาดเทากันคือ รอยละ 12.2 ถัดมาคือ
บริษัท เชฟรอ (ไทย) จํากัด รอยละ 12.1 และบริษัท
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) อยูท รี่ อ ยละ 7.7
(รายงานประจําป, 2551)
ปจจัยหนึ่งที่เห็นไดชัด วา ปตท. มีสวน
แบงการตลาดเพิ่มขึ้น มีผลมาจากการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของสถานีบริการนํ้ามัน รวมทั่ว
ประเทศทั้งหมดประมาณ 1,400 กวาแหง ซึ่งหนึ่ง
ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานีบริการ
นํ้ามันดังกลาว ไดแก สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.
สาขาเลียบทางดวนบางนาขาออก ที่ลูกคาตัดสินใจ
เขามาใชบริการมีผลมาจากความสะดวกของทําเลที่
ตั้ง ธุรกิจเสริม และการบริการที่ดี รวมถึงความชื่น
ชอบในตราสินคา จากยอดขายของสถานีบริการ
นํ้ามัน ปตท.สาขาเลียบทางดวนบางนาขาออก ใน
รอบ 1 ปที่ผานมา (ป 2553) พบวา มียอดจําหนาย
ประมาณ 23 ลานบาทในป 2551 โดยแบงเปน
สั ด ส ว นโดยประมาณดังนี้ ยอดขายนํ้า มัน 66%
ยอดขายจากรานสะดวกซือ้ 7% ยอดขายอืน่ ๆ 27%
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 3% (รายงานประจําป
ธุรกิจนํ้ามัน, 2553)
การสรางความจงรักภักดีตอ ตราสินคา และ
การปรับเปลี่ยนสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. เพื่อตอบ
สนองความตองการใหกับลูกคา เปนตัวชี้วัดซึ่งสง
ผลทําใหยอดการจําหนายนํ้ามันของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) (ปตท.) เพิ่มมากขึ้น จากปกติ
ที่สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. สาขาเลียบทางดวน
บางนาขาออก เปนสถานีบริการนํ้ามันในรูปแบบ
ทัว่ ไป จําหนายนํา้ มันไดไมถงึ 300,000 ลิตรตอเดือน
แตพอปรับเปลี่ยนรูปแบบ พีทีที พารก ยอดขาย
จะเพิ่มขึ้นไปถึง 800,000 ลิตร ตอเดือน ปจจุบัน
สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. มีสวนแบงการตลาดอยูที่
รอยละ 33.8 เพิ่มจากป 2552 มีสวนแบงการตลาด
รอยละ 32.6 เพิม่ ขึน้ ประมาณ 0.4% (รายงานประจํา
www.grad.ssru.ac.th

ปธุรกิจนํ้ามัน, ป 2553) ซึ่งมากกวาบริษัทคูแขง
อยางบริษัท เชลล ประเทศไทย จํากัด ซึ่งมีสวนแบง
การตลาดอยูท ี่ รอยละ 18.3% (รายงานประจําปธรุ กิจ
นํ้ามัน, ป 2553)
จากส ว นแบ ง การตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให
ปตท. ยังคงเปนอันดับ 1 มีผลมีผลมาจากความเชื่อ
มั่นของผลิตภัณฑ ตราสินคา และยังมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ โครงการหนึ่งตําบล
หนึง่ ผลิตภัณฑ สําหรับลูกคาทีเ่ ขามาใชบริการสถานี
บริการนํา้ มัน ปตท. และปจจัยทีส่ าํ คัญทีเ่ ห็นไดอยาง
ชัดเจนมาจากการปรับเปลี่ยนสถานีบริการนํ้ามัน
ปตท. สาขาเลียบทางดวนบางนาขาออก ใหเปนใน
รูปแบบ พีทีที พารก ลักษณะแบบสวนสาธารณะ
สีเขียวเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมบริการเสริม
แบบครบถวน อาทิ เชน ธนาคาร รานแวนตา และ
นวดแผนไทย โดย บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ยั ง คํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย เป น หลั ก สํ า คั ญ ของ
ทําเลที่ตั้ง และยังมีโครงการชวยเหลือกิจการเพื่อ
สังคม เชน โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
โดยลูกคาที่เขามาใชบริการในสถานีบริการนํ้ามัน
ปตท. สาขาเลี ย บทางด ว นบางนาขาออก เติ ม
นํ้ า มั น ทุ ก 300 บาท ขึ้ น ไป มี ส  ว นร ว มในการ
สรางประโยชนตอสังคมดวย การปรับเปลี่ยนรูป
แบบสถานี บ ริ ก ารนี้ ใช แ นวคิ ด ด า นส ว นประสม
ทางการตลาด การะบวนการดานผลิตภัณฑ การ
ประชาสัมพันธ และแผนการตลาดที่ดีเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นและความตองการใหกับลูกคาที่เขามา
ใชบริการใหเพิ่มมากขึ้น ก็จะสงผลตอแนวโนมใน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการในการเขามาใชบริการ
สถานีบริการนํา้ มัน ปตท.สาขาเลียบทางดวนบางนา
ขาออก และการบอกตอที่เนนการใชความสําคัญ
กั บ สิ่ ง แวดล อ มและการทํ า กิ จ การเพื่ อ สั ง คมเพิ่ ม
มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจเพื่อที่จะศึกษา
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พฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท.
เลี ย บทางด ว นสาขาบางนาขาออก และมี แ นว
โนมพฤติกรรมการกลับมาใชบริการสถานีบริการ
นํ้ า มั น ปตท.เลี ย บทางด ว นบางนาขาออก ซึ่ ง
ดําเนินการมาเปนเวลากวา 30 ป เพื่อใหทราบ
ถึ ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส ว นประสมทางการ
ตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการตลาด และแรงจูงใจ
ดานเหตุผล และอารมณ ที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ใชบริการในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ดานความถี่
ด า นค า ใช จ  า ยและด า นการกลั บ มาใช บ ริ ก ารใน
อนาคตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูล
ดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหตอบสนองความตองการของลูกคา ผูบริหาร
องค ก รสามารถวางแผนการตลาดเพื่ อ กระตุ  น
พฤติกรรมการใชบริการสถานบริการนํ้ามัน ปตท.
สาขาเลียบทางดวนบางนาขาออกเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใชบริการ
ของลูกคาในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. สาขาเลียบ
ทางดวนบางนาขาออก จําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูส ว น
ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการ
ของลูกคาในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. สาขาเลียบ
ทางดวนบางนาขาออก
3. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งแรงจู ง ใจ
กับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาในสถานีบริการ
นํ้ามัน ปตท. สาขาเลียบทางดวนบางนาขาออก
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ลูกคาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน
มีพฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท.
สาขาเลียบทางดวนบางนาขาออก แตกตางกัน
2. การรับรูสวนประสมทางการตลาด มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา
ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. สาขาเลียบทางดวน
บางนาขาออก
3. แรงจูงใจมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชบริการของลูกคาในสถานีบริการนํา้ มัน ปตท.
สาขาเลียบทางดวนบางนาขาออก

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. นําผลการศึกษาที่ไดถึงสาเหตุที่จะทํา
การปรับปรุงสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. สาขาเลียบ
ทางดวนบางนาขาออก และกําหนดกลยุทธตาง ๆ
ที่จะรักษาและเพิ่มฐานลูกคาไดและเพิ่มสวนแบง
การตลาดใหสูงขึ้น
2. นําขอมูลฐานทีม่ ปี ระโยชนสาํ หรับบริษทั
เพือ่ ใชในการปรับปรุงผลิตภัณฑและการบริการและ
ปรับปรุงกลยุทธสว นประสมทางการตลาด ใหตรงกับ
ความตองการของลูกคาตลอดจนใหเหมาะสมกับ
สภาวะการแขงขันในปจจุบัน
3. นํ า ผลการศึ ก ษาและข อ มู ล ที่ ไ ด ม า
กําหนดเปนหลักการ และเหตุผลในการกําหนด
กลยุทธที่เหมาะสมเพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบรนด ใหเขมแข็งและมั่นคงในอนาคตตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่อง ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร, การรับรูสวนประสมทางการ
ตลาด, และแรงจูงใจ ที่มีสัมพันธกับพฤติกรรมการ
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ใชบริการของลูกคาในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท.
สาขาเลี ย บทางด ว น บางนาขาออก ตั ว แปร
อิ ส ระที่ ต  อ งการศึ ก ษาประกอบด ว ยลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร การรับรูสวนผสมทางการตลาด
และแรงจู ง ใจด า นเหตุ ผ ลและด า นอารมณ ที่ มี
สั ม พั น ธ กั บ ตั ว แปรตาม ได แ ก พ ฤติ ก รรมการใช
บริ ก ารของลู ก ค า ในสถานี บ ริ ก ารนํ้ า มั น ปตท.
สาขาเลียบทางดวนบางนาขาออก โดยเก็บขอมูล
จากแบบสอบถามจากผูที่เคยใชบริการของลูกคา
ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. สาขาเลียบทางดวน
บางนาขาออก ในชวงป 2550-2552 เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําไปวิเคราะหดวย
วิธีทางสถิติ การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ คือ
1. การกําหนดประชากร และเลือกกลุม
ตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย

1. ลู ก ค า ที่ เข า มาใช บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก าร
นํ้ามัน ปตท. สวนใหญเปนเพศชาย ลูกคาสวนใหญ
มีอายุ 30 - 39 ป มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน
ระดับการศึกษาเทียบเทาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษทั เอกชน รายไดตอ เดือน 20,001 – 30,000 บาท
2. ลูกคาที่มีเพศ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการสถานี
บริการนํ้ามัน ปตท. ดานการกลับมาใชบริการใน
อนาคต แตกตางกันมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05
3. ลูกคาที่มีอายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรม
การใชบริการสถานีนํ้ามัน ปตท. ดานความถี่ในการ
ใชบริการในอนาคต แตกตางกันมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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4. การรั บ รู  ส  ว นประสมการตลาด กั บ
พฤติกรรมการใชบริการสถานีนํ้ามัน ปตท. ดาน
การกลับมาใชบริการในอนาคต มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า
5. แรงจูงใจกับพฤติกรรมการใชบริการของ
ลูกคาในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ดานการกลับมา
ใชบริการในอนาคต มีความสัมพันธกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง

อภิปรายผล

ผลการศึกษาวิจัย พฤติกรรมการใชบริการ
ของลูกคาในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. สาขาเลียบ
ทางดวนบางนาขาออก มีประเด็นสําคัญที่นํามา
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. จากการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรม
การใชบริการของลูกคาในสถานีบริการนํา้ มัน ปตท.
สาขาเลียบทางดวนบางนาขาออก ตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา ลูกคาที่มี
เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการในสถานี
บริการนํ้ามัน ดานการกลับมาใชบริการ แตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอโนทัย ตรุณรัตน
(2546 ) ที่ทําการศึกษาอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการสถานีบริการนํา้ มันคาลเท็กซในทัศนะ
ของผูขับขี่รถยนตนั่งสวนบุคคล พบวา ลูกคาที่มี
เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการสถานี
บริการนํ้ามัน ดานการกลับมาใชบริการในอนาคต
แตกตางกัน และผลการวิจัยดังกลาวยังพบวาลูกคา
ที่มีอายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการใน
สถานีบริการนํ้ามัน ดานความถี่ในการใชบริการ
แตกตางกัน และผลการวิจยั ดังกลาวยังพบวา ลูกคา
ที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการใน
สถานีบริการนํ้ามัน ดานคาใชจายในสถานีบริการ
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นํ้ามัน แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สมชัย ธรรมสนอง (2550) ไดทําการที่ศึกษาปจจัย
ทางการตลาดที่ มี ผ ลกั บ พฤติ ก รรมการใช ส ถานี
บริการนํ้ามันของผูขับขี่ถยนตนั่งสวนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานครที่พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดแตก
ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการดานคาใช
จายในการใชบริการแตกตางกัน และเมื่อพิจารณา
สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ อยูใน
ระดับปานกลาง โดยเฉพาะในดานการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อบริการลูกคาใหไดรับความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดดานดังกลาวนอยที่สุด แสดง
ใหเห็นวาจุดออนของสถานีบริการนํา้ มัน ปตท. สาขา
เลียบทางดวนบางนาขาออก ดานการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเปนสิ่งสําคัญ หากมีการพัฒนาและปรับ
ปรุงใหทนั สมัย สะดวกรวดเร็ว พรอมใชงาน ใหเพียง
พอตอความตองการของลูกคาก็จะทําใหมีลูกคาเขา
มาใชบริการเพิ่มมากขึ้น
ความคิดเห็นตอการรับรูส ว นประสมทางการ
ตลาด รายดาน ไดแก ดานสงเสริมการตลาด ในราย
ขอ พบวา การโฆษณาประชาสัมพันธที่หลากหลาย
การบริการชําระคาบริการดานบัตรเครดิต และการ
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มีสวนลดเมื่อชําระดวยบัตรเครดิต มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชบริการสถานีบริการนํา้ มัน ดาน
ความถี่ ดานคาใชจา ย และดานการกลับมาใชบริการ
สามารถอธิบายไดวา หากสถานีบริการนํา้ มัน ปตท.
มีการทําแผนโฆษณาประชาสัมพันธ และเพิ่มขยาย
ชองทางการชําระผานบัตรเครดิต เพิ่มสวนลดให
กับลูกคาที่ชําระผานบัตรเครดิต จะทําใหลูกคาเขา
มาใชบริการในสถานีบริการเพิ่มมากขึ้น สอดคลอง
กับงานวิจัยของจักริน จั่นตระกูล (2547) ไดศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสม
การตลาดของสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ความพึงพอใจ ดาน
สงเสริมการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโฆษณา
ประชาสัมพันธ ชองทางการชําระผานบัตรเครดิต
และสวนลดเมือ่ ชําระผานบัตรเครดิต เปนสวนสําคัญ
ในการทําใหลูกคาเขามาใชบริการในสถานีบริการ
นํ้ามัน ปตท. จากผลการวิจัยดังกลาวพบวา หาก
ผูประกอบการมีการปรับปรุงดานการสงเสริมการ
ตลาด เชนวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ เพิ่ม
ขยายชองทางการชําระผานบัตรเครดิตมากขึน้ และ
เพิ่มสวนลดใหกับลูกคาที่ชําระผานบัตรเครดิต ถือ
เปนปจจัยที่ทําใหลูกคาเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้น
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบวิชาญและรูปแบบ สสวท.
The Comparison on Learning Outcome in Science Subject of
Matayomsuksa 2 Students Using Wichan’s and IPST Models
วีระศักดิ์ เพียรเจริญสิน* ดร.วิชาญ เลิศลพ** ผศ. ดร.ไพบูลย แจมพงษ**

บทคัดยอ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่องอาหาร
และสารอาหาร ทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบวิชาญกับแบบ สสวท. 2) เปรียบเทียบความ
คงทนในการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่องอาหาร
และสารอาหาร ทีไ่ ดรบั การจัด การเรียนการสอนตาม
รูปแบบวิชาญกับแบบ สสวท. 3) เปรียบเทียบเจตคติ
ตอวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ที่ไดรับที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบวิชาญกับแบบ สสวท. กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เขตบางพลัด จํานวน
2 กลุม กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลองสอนโดยที่ไดรับ
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวิชาญ จํานวน
นักเรียน 40 คน และกลุมที่ 2 เปนกลุมควบคุมสอน

โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ สสวท. จํานวน
นักเรียน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอาหารและสาร
อาหาร แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู
ซึ่ ง เป น แบบทดสอบชุ ด เดี ย วกั น กั บ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์เรื่องอาหารและสารอาหาร แบบวัด
เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร และการทดสอบคาที
(Independent – Samples t – test) โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่ได
รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวิชาญ มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจากกลุมที่ไดรับ การ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ สสวท. อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่ได

* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
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รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวิชาญ มี
ความคงทนในการเรียนรูทางการเรียนแตกตางจาก
กลุมที่ไดรับ การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่ได
รับการจัดการเรียนการเสนอตามรูปแบบวิชาญ มี
เจตคติตอ วิชาวิทยาศาสตร แตกตางจากกลุม ทีไ่ ดรบั
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ สสวท. อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ: การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร, รูปแบบ
วิชาญ, ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน, ความคงทนในการ
เรียนรู, เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร
Abstract
The objectives of this study were;
1) to compare the learning achievement
in science under the content on food and
nutrition of Secondary Education 2 students
using Wichan’s model and normal IPST
teaching method; 2) to compare their learning
retention; and 3) to compare their attitudes
towards the two methods. The sample was
80 Matayomsuksa 2 students of Bangyeekhan
Wittayakom School, Bangplad, Bangkok;
the experiment group of 40 was taught by
applying Wichan’s teaching method and the
control group of 40 was taught via normal
IPST method. The tools included Learning
Achievement Test, Learning Retention Test
and Students Attitude Test developed by
researcher. The statistic used was independent
sample t-test with the identiﬁed mean level
of 0.05 statistical signiﬁcance.
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The results were as follows:
1. The diﬀerent methods made a
diﬀerence on learning achievement at a level
of 0.05 statistical signiﬁcance.
2. The diﬀerent methods made a
diﬀerence on learning retention at a level of
0.05 statistical signiﬁcance.
The diﬀerent methods made a
diﬀerence on attitudes at a level of 0.05
statistical signiﬁcance.
Keywords: Science Learning, Wichan’s Model,
Learning Outcome, Learning Retention,
Science Attitude

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคม
ปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของ
กับชีวติ ของทุกคน ทัง้ ในการดํารงชีวติ ประจําวันและ
ในงานอาชีพตาง ๆ ความรูทางวิทยาศาสตรชวย
ใหเกิดองคความรูและความเขาใจในปรากฏการณ
ธรรมชาติ ทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดอยางเปนระบบ
(สถานสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
2547, 1) วิทยาศาสตรชวยพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมีคุณภาพ ประเทศที่มีบุคลากรที่มีความรูความ
สามารถ ดานวิทยาศาสตรสงู จะพัฒนาประเทศไดเร็ว
และไดเปรียบในการตอรองกับนานาประเทศ ดังนัน้
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรจงึ เปนพืน้ ฐานสําคัญ
ที่ชวยใหนักเรียนเขาใจหลักการตาง ๆ ดวยเหตุดัง
กลาวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
จึงไดกําหนดวัตถุประสงค นโยบายและมาตรฐาน
ของแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 9 (พ.ศ.
2545-2559) โดยใหความสําคัญกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดวยการสงเสริมใหทุกคนไดรับการ
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ศึ ก ษาที่ เ น น การวางรากฐานกระบวนการเรี ย นรู 
แบบวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมการสอนใหสอดคลอง
กั บ ธรรมชาติ วิ ท ยาศาสตร เ น น กระบวนการคิ ด
กระบวนการแกปญหา การคนหาความจริงเพื่อนํา
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, 8) วิธีสอนที่
เนนใหผเู รียนทองจําเนือ้ หา จึงไมเหมาะกับยุคโลกา
ภิวตั นอกี ตอไป เพราะความรูท ไี่ ดรบั จากการทองจํา
นั้นสามารถนําไปแกปญหาในชีวิตของนักเรียนได
เฉพาะเรื่องเนื่องจากไมสอดคลองกับความเปนจริง
นักเรียนสามารถศึกษาคนควาหาเหตุผล แสวงหา
ความรูมีความสามารถในการแกปญหา อยางเปน
ระบบได ดังนั้น วิทยาศาสตรจึงเปนวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหมที่ชวยใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาความรูความ
สามารถดานวิทยาศาสตร เพือ่ ทีจ่ ะไดมคี วามรูค วาม
เขาใจโลก ธรรมชาติและเทคโนโลยีทมี่ นุษยสรางขึน้
รวมถึงการนําความรูไปใชอยางมีเหตุผลสรางสรรค
มีคณ
ุ ธรรม (กรมวิชาการ, 2545, 2) และดําเนินชีวติ
อยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางสงบสุข
การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร
มี ห ลากหลายรู ป แบบที่ ส  ง เสริ ม ให นั ก เรี ย น เกิ ด
กระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ ซึง่ ในพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติในมาตรา 24 ระบุไววา
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สถานศึกษาตอง
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การจัดประสบการณตลอดจนการประยุกตความรูม า
ใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา เปนตน (สถาบันสง
เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546, 5)
การจัดการศึกษาทีย่ ดึ หลักผูเ รียนเปนผูท สี่ าํ คัญทีส่ ดุ
ตองอาศัยแนวการจัดประสบการณ การเรียนรูท เี่ นน
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ผูเรียนเปนศูนยกลาง รูปแบบการเรียนการสอน วิธี
สอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลายเขาไปชวย
(ทิศนา แขมมณี, 2544, 5) รูปแบบการเรียนการ
สอนเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร เพราะรูปแบบการสอน
จะประกอบไปดวยแบบแผนการดําเนินการสอนหรือ
ลําดับขัน้ ตอนของการสอนอันจะนําผูเ รียนไปสูจ ดุ มุง
หมายของการจัดการศึกษา
จากการรายงานผลการประเมิ น ความ
สําเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ระดับชวงชั้นที่ 3 ตั้งแตป พ.ศ.
2549-2552 ในวิชาวิทยาศาสตรโดยมีการสอบวัด
เกณฑ ดานความรูและดานทักษะกระบวนการ พบ
วา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทาง
ดานความรูและทักษะกระบวนการที่ตํ่าลงโดยใน
ป พ.ศ.2549 นักเรียนสอบไดคะแนนเฉลี่ย 22.43
คะแนนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ป พ.ศ.2550
นักเรียนสอบไดคะแนนเฉลี่ย 21.62 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน ป พ.ศ.2551 นักเรียนสอบ
ไดคะแนนเฉลี่ย 21.22 คะแนนจากคะแนนเต็ม 40
คะแนน (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร) และ
จากรายงานผลการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
บางยี่ขันวิทยาคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ตั้งแตป พ.ศ.2549-2552 โดยในป พ.ศ.2549 ผล
การประเมินการเรียนวิชาวิทยาศาสตร นักเรียนสอบ
ไดเฉลี่ย 70.54 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ป พ.ศ.2550 นักเรียนสอบได 69.68 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และป พ.ศ.2551 นักเรียน
สอบได 68.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
(รายงานผลการประเมินโรงเรียนบางยีข่ นั วิทยาคม)
ซึ่งจากการรายงานผลการประเมินการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
และโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมพบวา นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ตํ่าลงนาจะ
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มีสาเหตุมาจากปญหาดานครู นักเรียน และวิธีการ
สอน ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอง
ใหนักเรียนไดมีสวนในการสรางและปรับปรุงความ
รู พรอมกับใหนักเรียนไดใชความคิด และสรางแนว
ความคิดใหมเพิ่มขึ้น (ไพฑูรย สุขศรีงาม, 2545,
5) ดังนั้น การที่นักเรียนจะสรางองคความรูได ตอง
ผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry
Process) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2546, 219)
การสอนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู (Learning Cycle) เปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอนแบบสื บ เสาะ ที่ ใ ห ผู  เรี ย น
สามารถใชวิธีสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
(Inquiry Approach) และค น พบความรู  ห รื อ
ประสบการณอยางมีความหมายดวยตนเอง โดย
มี พื้ น ฐานมาจากแนวทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ
ปญญาของ Piagat วาการพัฒนาของเด็กจะเกิด
ขึ้นอยางตอเนื่องและทฤษฎีการสรางเสริมความรู
(Constructivism) ที่วานักเรียนทุกคนมีความรู
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางมากอนแลว ดังนั้น กอนที่
ครูจะจัดการเรียนการสอนใหเนนวา การเรียนรูเกิด
ขึ้นดวยตัวของผูเรียนเองและการเรียนรูใหมจะมี
พืน้ ฐานมาจากความรูเ ดิม (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547, 12-13) โดยการ
สอนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู (Learning Cycle)
เปนการสอนที่ทําใหเกิดลักษณะดังกลาว ทั้งนี้รูป
แบบวัฏจักรการเรียนรูมีการพัฒนา โดยเริ่มแรกมี
3 ขั้นตอน (Lawson, 2001, Abstract) ไดแก (1)
ขั้นสํารวจ (2) ขั้นแนะนํา คําสําคัญ/ขั้นสรางมโน
ทัศน/ขัน้ ไดมาซึง่ มโนทัศนหรือแนวความคิด (3) ขัน้
ประยุกตใชมโนทัศน/แนวความคิด ตอมาพัฒนาเปน
4 ขั้นหรือ 4-E (สุวัฒก นิยมคา, 2531, 560-562)
คือ (1) ขั้นสํารวจ (Exploration Phase) (2) ขั้น
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อธิบาย/สรางแนวความคิด (Explanation Phase)
(3) ขั้นขยายมโนทัศน/แนวความคิด (Expansion
Phase) (4) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)
และไดมีการปรับเปน 5 ขั้นตอน เรียกวา 5-E
(นันทิยา บุญเคลือบ, 2540, 13-14) คือ (1) ขัน้ นําเขา
สูบ ทเรียน (Engagement Phase) (2) ขัน้ สํารวจและ
คนพบ (Exploration Phase) (3) ขั้นอธิบายและ
ลงขอสรุป/การสรางแนวความคิด (Explanation
Phase) (4) ขั้นขยายแนวความคิด (Expansion
Phase) และ (5) ขั้นประเมินผล (Evaluation
Phase) ตอมาวิชาญ เลิศลพ ไดสรางรูปแบบการ
เรียนการสอนชื่อ รูปแบบผสมผสานระหวางวัฏจักร
การเรียนรูก บั สสวท. ซึง่ ตอไปจะเรียกชือ่ วารูปแบบ
วิชาญ โดยไดพฒ
ั นามาจากรูปแบบวัฏจักรการเรียน
รูแ ละรูปแบบ สสวท. มีทงั้ หมด 7 ขัน้ คือ ขัน้ เราความ
สนใจ ขั้นอภิปรายปญหา/ตั้งสมมติฐาน ขั้นสํารวจ/
ปฏิบัติการทดลอง ขั้นอธิบาย ขั้นขยายมโนทัศน
ขั้นทวนสรุป และขั้นประเมิน ซึ่งรูปแบบการสอน
วิชาญนี้ จะเนนบทบาทและใหความสําคัญกับผูเ รียน
ในการเรียนรู จากรายงานวิจัยเกี่ยวกับการนํารูป
แบบการสอนตามรูปแบบผสมผสานระหวางวัฏจักร
การเรียนรูกับ สสวท. พบวานักเรียนที่เรียนโดย
รูปแบบผสมผสานระหวางรูปแบบวัฏจักรการเรียน
รูกับรูปแบบ สสวท. มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามรูปแบบของ สสวท. อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (วิชาญ เลิศลพ, 2543,
114-120)
จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะ
ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรจึงเห็นความสําคัญของ
ปญหาที่ตองรีบแกไขอยางเรงดวน จึงไดนําวิธีการ
สอนรูปแบบวิชาญ ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู
มาใชในการสอนวิชาวิทยาศาสตร เพือ่ ทีจ่ ะไดพฒ
ั นา
ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละเจตคติ ต  อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ข อง
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ผูเรียนใหดีขึ้น รวมทั้งสงผลใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชน สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังชวยใหผูเรียน
จดจําเนื้อหาไดนาน มีความคงทนในการเรียนรู อีก
ทัง้ ยังใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตรและรายวิชาอื่น ๆ ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ในวิ ช า
วิทยาศาสตร เรื่องอาหารและสารอาหาร ที่ไดรับ
การจั ด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบวิ ช าญและ
รูปแบบ สสวท.
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคงทนในการเรียน
รูทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2
ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่องอาหารและสารอาหาร ที่
ไดรับการจัด การเรียนการสอนตามรูปแบบวิชาญ
และรูปแบบ สสวท.
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การจั ด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบวิ ช าญและ
รูปแบบ สสวท.

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย ใช เ ทคนิ ค การวิ จั ย
เชิงทดลอง (Experimental Research Design)
มาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูทางการเรียนของ
นักเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
แบบสืบสวนสอบสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 วิธี
ดําเนินการทดลองที่ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
1. การดํ า เนิ น การทดลอง ผู  วิ จั ย จะเป น
ผู  ส อนนั ก เรี ย นทั้ ง กลุ  ม ที่ เรี ย นโดยการสอนตาม
รูปแบบวิชาญ และนักเรียนกลุมที่จัดการสอนตาม
รูปแบบ สสวท. ตามแผนการสอนของแตละรูปแบบ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 8 คาบ เปนเวลา 3 สัปดาห ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เรื่องอาหารและ
สารอาหาร
2. เมือ่ สอนจบบทเรียนแลว ผูว จิ ยั จะดําเนิน
การทดสอบ ดังนี้
2.1 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบ
บทเรียน
2.2 วัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร
2.3 วัดความคงทนในการเรียนรูห ลังจาก
จบบทเรียนแลว 3 สัปดาห

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผลการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย

ผลของการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนใน
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรูว ทิ ยาศาสตร ทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบวิชาญ โดยจะเปนทางเลือกสําหรับครู
วิทยาศาสตรทกุ สังกัดไดใชเปนแนวทางในการเสริม
สรางพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรและเจตคติ
ตอวิชาวิทยาศาสตรของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลไดมากยิ่งขึ้นตอไป
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ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร ที่ไดรับการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน พบวา
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่ได
รับการเรียนการสอนตามรูปแบบวิชาญ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางจากกลุมที่ไดรับ การเรียน
การสอนตามรูปแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่
ไดรับการเรียนการสอนตามรูปแบบวิชาญ มีความ
คงทนในการเรียนรูทางการเรียนแตกตางจากกลุม
ที่ไดรับการเรียนการสอนตามรูปแบบสสวท. อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่ได
รับการเรียนการสอนตามรูปแบบวิชาญ มีเจตคติ
ตอวิชาวิทยาศาสตร แตกตางจากกลุมที่ไดรับการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากการวิจัยในครั้งนี้ มีขอคนพบที่นาสนใจ
เกีย่ วกับการเรียนการสอนตามรูปแบบวิชาญ ในวิชา
วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งผูวิจัย
เห็นควรนํามาอภิปรายผลตามหลักตรรกวิทยา ดัง
ตอไปนี้
1. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่ไดรับการเรียนการสอน
ตามรูปแบบวิชาญ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตก
ตางจากกลุมที่ไดรับการเรียนการสอนตามรูปแบบ
สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
พบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการเรียนการสอนตาม
รูปแบบวิชาญ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นั ก เรี ย นกลุ  ม ที่ ไ ด รั บ การเรี ย นการสอน ตามรู ป
แบบ สสวท. ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเรียนการสอน
ตามรูปแบบวิชาญ เนนทักษะการคิด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการคิดแกปญหา การคิดไตรตรอง การคิด
อยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค ซึ่งสง
ผลใหนักเรียนคนพบหรือเรียนรูทักษะและคํานิยาม
ศัพททางวิทยาศาสตรได อยางมีความหมายและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ การเรียนการสอนตาม
รูปแบบวิชาญ มีขั้นตอนในการสอน 7 ขั้น ประกอบ
ดวย 1) ขัน้ เราความสนใจ 2) ขัน้ อภิปรายปญหา/ตัง้
สมมติฐาน 3) ขั้นการสํารวจ/ปฏิบัติการทดลอง 4)
ขั้นการอธิบาย 5) ขั้นขยายมโนทัศน 6) ขั้นทวน/
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สรุป และ 7) ขั้นการประเมิน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการ
คิดอยางมีเหตุผล นักเรียนมีบทบาทในการหาความ
รูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง เปนพื้นฐานใน
การคิดในขั้นสูงตอไปได สอดคลองกับงานวิจัยของ
วิชาญ เลิศลพ (2543, 114-120) ที่ศึกษาเปรียบ
เทียบผลการเรียนรู โดยวิธกี ารจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรูรูปแบบสสวท. และ
รูปแบบผสมผสานระหวางวัฏจักรการเรียนรูกับรูป
แบบ สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบผสม
ผสานระหวางวัฏจักรการเรียนรูกับรูปแบบ สสวท.
ผลผลิตสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบ
สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
2. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กลุม ทีไ่ ดรบั การเรียนการสอนตาม
รูปแบบวิชาญ มีความคงทนในการเรียนรูทางการ
เรียนแตกตางจากกลุม ทีไ่ ดรบั การเรียนการสอนตาม
รูปแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยพบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการเรียนการ
สอนตามรูปแบบวิชาญ มีความคงทนในการเรียนรู
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการเรียน
การสอนตามรูปแบบ สสวท. ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวิชาญ เปนการ
นําขั้นตอนการสอนและจุดเดนของการจัดการเรียน
การสอนแบบ สสวท. และรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู
มาผสมผสานกัน ซึง่ ทําใหรปู แบบวิชาญมีลกั ษณะที่
โดดเดนและมีสอดคลองกับทฤษฎี การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู (Inquiry) ซึ่งมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่ นนใหนกั เรียนจะตองคนควาดวยวิธี
การตาง ๆ ดวยตนเอง จนทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจและเกิดการรับรูความรู จึงจะสามารถสราง
เปนองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูล
ไวในสมองไดยาวนาน ทําใหผเู รียนมีความคงทนใน
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การเรียนรูมีความสามารถในการระลึกถึงและตอบ
สนองตอสิ่งเราที่ผานการเรียนมาแลว หลังจากที่ทิ้ง
ไวชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยไมไดแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกมาอีกเลยในชวงเวลาที่ทิ้งไป และจดจําไดมาก
ยิ่งขึ้น นักเรียนจึงสามารถจดจําสิ่งตาง ๆ ที่เคยรับ
รูมากอนไดดี และมีความคงทนในการเรียนรู
3. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู แ บบวิ ชาญ มีเจตคติตอวิช าวิทยาศาสตร
แตกตางจากกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน
รูแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วิ ช าญ เลิ ศ ลพ
(2543) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูป
แบบผสมผสานระหว า งวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู  กั บ รู ป
แบบ สสวท. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ต อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร สู ง กว า นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การ
สอนแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 อันเปนผลเนื่องมาการเรียนการสอนรูปแบบ
วิ ช าญเน น การใช ค วามรู  เ ดิ ม ของนั ก เรี ย นในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนสามารถสราง
ความรูความเขาใจใหมไดดวยตนเองตามทฤษฎี
สรางสรรคความรู (Constructivism) (ไพฑูรย
สุขศรีงาม, 2531, 114) และเปนการจัดประสบการณ
โดยตรงใหกับนักเรียน ฝกการทํางานกลุม การแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ตลอดจนการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการเรียนรู ทําใหผูเรียนเห็นคุณคา
ในตนเอง มี ค วามกระตื อ รื อ ร น และสนใจในการ
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เรียนมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะการจัดการเรียนการสอนใน
แต ล ะชั่ ว โมงจะเป ด โอกาสให นั ก เรี ย นใช สื่ อ และ
นวัตกรรมตาง ๆ ที่อยูรอบตัว ฝกการแสดงความ
คิ ด เห็ น ร ว มกั น ภายในกลุ  ม การใช ทั ก ษะที่ เ ป น
กระบวนการคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มาใชในการแกปญหา ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเอง และนํ า กระบวนการคิ ด ไปใช ใ นการแก
ปญหาหลังจากทํากิจกรรมเสร็จสิ้นลง ตรวจสอบ
ความถูกตองและแสดงความคิดเห็นรวมกัน สุม
นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ  ม นํ า เสนอผลงานหน า ชั้ น เรี ย น
และอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน ครูจะเปนเพียงผู
ชี้แนะใหคําแนะนําเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง ซึ่ง
เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคนควาหาขอเท็จ
จริงดวยตนเอง รูจักคนควาหาเหตุผลและสามารถ
แกปญ
 หาไดดว ย การนําเอาวิธกี ารทางวิทยาศาสตร
มาใชในกระบวนการเรียนรู สงผลใหเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการ
เรี ย นรู  ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ กมลรั ต น
หลาสุวงษ (2528, 234) ที่กลาววา การพยายาม
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากที่สุดจะทําให
นักเรียนไดพบกับความสําเร็จ ตรงกับความถนัด
และความสามารถของนักเรียน สงผลใหนักเรียน
มี ค วามสนใจในการเรี ย นมากขึ้ น ด ว ยเหตุ นี้
การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบวิ ช าญ จึ ง ส ง ผล
ให นั ก เรี ย นมี เจตคติ ต  อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร สู ง กว า
นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบ
สสวท.

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

95

บรรณานุกรม
นันทิยา บุญเคลือบ. (2540). การเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนวคิด Constructivism. วารสารสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2(96): 13-15. มกราคม-มีนาคม.
วิชาการ, กรม. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.).
วิชาญ เลิศลพ. (2543). การเปรียบเทียบผลการเรียนรูโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
วัฏจักรการเรียนรู รูปแบบ (สสวท.) และรูปแบบผสมผสานระหวางวัฏจักรการเรียนรูกับ
(สสวท.) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2545). มาตรฐานครูวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี.
กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
สุวัฒน นิยมคา. (2531). ทฤษฎีและทางปฏิบัติในการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู.
กรุงเทพฯ: เจเนอรัลลุคเซนเตอร.

www.grad.ssru.ac.th

96

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมของลูกคา
ที่มาใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร
Factors Related to Behavior and Behavioral Tendency of
Customers at Chaisaeng Department Store
สุรัชนี มามีเจริญ* ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร** ผศ.ดร.วิมลศรี แสนสุข**

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ ง หมาย เพื่ อ
ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมและแนวโนม
พฤติ ก รรมของลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก ารห า งไชยแสง
ดีพารทเมนทสโตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้คือ ลูกคาที่ไปใชบริการของหางไชยแสงดี พ าร ท เม น ท ส โตร โดยใช แ บบสอบถามเป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การ
วิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดียว และคา สถิติ
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร
ผลจากการวิจัย พบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุ 21-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี / สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน/โรงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา

หรือเทากับ 10,000 บาท สวนประสมทางการตลาด
โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสง
เสริมการขาย ดานพนักงานในการใหบริการ ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานองคประกอบทาง
กายภาพ อยูใ นระดับดี มีพฤติกรรมการมาใชบริการ
หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ดานวงเงินในการ
ซื้อสินคาตอครั้ง โดยเฉลี่ยประมาณ 1,116 บาท มี
ความถี่ในการใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตร โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ครั้งตอเดือน และแนว
โนมพฤติกรรมของลูกคาทีม่ าใชบริการหางไชยแสงดี
พารทเมนทสโตร ไดแก แนวโนมในอนาคตที่คิดวา
จะกลับมาใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร
อยูในระดับจะกลับมาใชบริการอีก และการบอก
ตอใหบุคคลอื่นมาใชบริการที่หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร อยูในระดับแนะนํา

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
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2. ลูกคาที่มาใชบริการมีเพศ อายุ และ
สถานภาพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการมาใชบริการ
ดานวงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก ารมี
ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการมาใชบริการ ดานวงเงินในการ
ซื้อสินคาตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และลูกคาที่มาใชบริการมีอาชีพ แตกตางกัน
มีพฤติกรรมการมาใชบริการ ดานวงเงินในการซื้อ
สินคาตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. สวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม
และรายดาน ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการของลูกคาที่มาใช
บริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ดานวงเงิน
ในการซื้อสินคาตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ และสวนประสมทางการ
ตลาดบริ ก ารโดยรวมและรายด า น ได แ ก ด า น
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสง
เสริมการขาย ดานพนักงานในการใหบริการ มีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการของลูกคาที่มาใชบริการ
หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ดานความถีใ่ นการใช
บริการหางไชยแสงดีพารทเมนสโตรโดยเฉลีย่ /เดือน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความ
สัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน นอกจาก
นี้ ดานกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการของลูกคาที่มาใชบริการหางไชยแสง
ดีพารทเมนทสโตร ดานความถีใ่ นการใชบริการหาง
ไชยแสงดีพารทเมนสโตรโดยเฉลีย่ /เดือน อยางมีนยั
สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยมีความสัมพันธกนั ใน
ระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน
4. การรับรูคุณคาตราสินคาโดยรวม และ
รายดาน ไดแก ดานการรูจักชื่อตราสินคา ดาน
คุณคาที่เกิดจาการรับรูคุณคาตราสินคา ดานความ
www.grad.ssru.ac.th
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สัมพันธของตราสินคาที่เกิดจากการรับรู ดานความ
ภักดีตอ ตราสินคา มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการ
ของลูกคาที่มาใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตร ดานความถีใ่ นการใชบริการหางไชยแสงดีพารท
เมนสโตรโดยเฉลีย่ /เดือน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําใน
ทิศทางเดียวกัน
5. แนวโน ม พฤติ ก รรมของลู ก ค า ที่ ไ ปใช
บริการ ไดแก แนวโนมในอนาคตคิดวาจะยังคงมาใช
บริการที่หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตรอีก มีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการของลูกคาที่มาใชบริการ
หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ดานความถี่ในการ
ใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนสโตรโดยเฉลี่ย/
เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน
คําสําคัญ: ปจจัยที่สัมพันธ, พฤติกรรมและแนว
โนมพฤติกรรม, ลูกคาที่มาใชบริการหางไชยแสงดี
พารทเมนทสโตร

Abstract

This research aimed to study factors
related to behavior and behavioral tendency
of customers at Chaisaeng Department Store.
The sample was the store’s customer. A
questionnaire was used for collection data.
SPSS program for Windows was used to
analyze the data and the statistical tools
used were frequency, percentage, standard
deviation, t-test, one-way analysis of
variance, Pearson’s Correlation Coeﬃcient.
The research ﬁndings were as follows:
1. The majority of respondents was
female, aged 21-30, single, holding Bachelor’s
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degree or higher, have worked in private
sectors or factory, and earned a monthly
income of 10,000 baht or lower. Marketing mix
overall and individual aspects; distribution
channels, promotion, employees, services, and
physical feature, were at a high level. In terms
of expenditure and frequency, the tendency
of repeat buying was at a high level while
recommendation to others was a moderate
level.
2. Age and marital status had
different implications on the amount of
expenditure a time at a level of .01 statistical
signiﬁcance; education and monthly income
made a diﬀerence at a level of .01 statistical
signiﬁcance.
3. Marketing mix overall and
individual aspect regarding services had a
relationship with customers’ behavior on
expenditure a time at a low level of .01
statistical signiﬁcance in the same direction;
regarding product, distribution channel,
promotion, and employees had a relationship
with frequency a month at a low level of .01
statistical signiﬁcance in the same direction,
while services had a relationship at a low
level of .05 statistical signiﬁcance in the same
direction.
4. The perception overall and
individual aspects in terms of brand awareness,
equity, value, associations and loyalty had a
relationship with customers’ behavior on
frequency a month at a low level of .01
statistical signiﬁcance in the same direction.
www.grad.ssru.ac.th

5. The behavioral tendency in terms
of repeat buying had a relationship with
frequency a month at a low level of .01
statistical signiﬁcance in the same direction.
Keywords: Related Factors, Behaviors and
Behavioral Tendency, Customers, Chaisaeng
Department Store

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ธุรกิจคาปลีกจัดไดวาเปนธุรกิจที่มีความ
สําคัญที่เกี่ยวของกับผูบริโภคคนสุดทายไดโดยตรง
ในอดีตธุรกิจคาปลีกของคนไทยสวนใหญเปนรานคา
ของชําขนาดเล็ก ดําเนินธุรกิจโดยเจาของกิจการคน
เดียวหรือครอบครัว อยูตามตึกแถว ตั้งอยูในเขต
ชุมชนหรือยานการคาเล็ก ๆ สภาพการทํางานเปน
รานคาทีไ่ มทนั สมัย วางสินคาแบบเรียบงาย อยูก บั ที่
ไมคอ ยมีการเปลีย่ นแปลงสินคามีสภาพเกา บางชิน้
หมดอายุ การจัดหนารานไมมกี ารตกแตงใหสวยงาม
สภาพการแขงขันมีไมมากนัก ไมมีการปรับปรุง
พัฒนาในดานตาง ๆ ใชวิธีการขายแบบดั้งเดิมภาพ
ลักษณของทางรานจึงไมเปนที่ตองใจของผูบริโภค
ซึ่งปจจุบันวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
เนื่องจากปริมาณของคนที่ไดรับการศึกษาที่สูงมี
จํานวนเพิ่มขึ้นมีผลทําใหมีความตองการในเรื่อง
ความเปนอยูและสภาพแวดลอมเปลี่ยนไปจากเดิม
ทําใหธุรกิจคาปลีกในปจจุบันมีการแขงขันกันอยาง
มากโดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกประเภทหางสรรพสินคา
ที่ไดจัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของผู
บริโภค เนื่องจากผูบริโภคในปจจุบันมีภาระที่จะ
ตองออกไปประกอบอาชีพ และทํางานนอกบานมาก
ขึ้น จึงทําใหมีเวลาจํากัดในการซื้อสินคา จึงทําให
รูปแบบการคาปลีกไดมีการพัฒนาขึ้นมาเปนหาง
สรรพสินคา รานซุปเปอรมารเก็ต รานดิสเคานสโตร
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รานสะดวกซื้อและรานอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบ ริโภค ปจจุบนั ตัวเลขของรานรูปแบบ
ใหมนี้ จะมีสัดสวนมูลคาที่นอยกวารานประเภทรูป
แบบเกา แตแนวโนมในอนาคตผูบริโภคในรานรูป
แบบใหมมากกวาเพราะมีความสะดวกสบายความ
หลากหลายของตัวสินคาและรูปแบบชีวิตที่เรงรีบ
มากขึ้น จะเปนปจจัยที่ทําใหคนไทยหันมาบริโภค
ในรานรูปแบบใหมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีสัดสวน
มูลคาการคาปลีกที่มากกวารานประเภทรูปแบบ
เกา จากการประมาณตัวเลขของคณะเศรษฐศาสตร
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ประเมิ น ตั ว เลขการ
คาปลีกที่ผานรานรูปแบบใหมในป 2545 จะมีมูลคา
288,000 ลานบาท และเพิ่มเปน 633,000 ลานบาท
ในป 2550 ขณะที่ป 2553 จะมีมูลคาสูงถึง 1 ลาน
บาท ซึ่งทําการแขงขันยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น
ระหวางผูประกอบการในทองถิ่น (ที่มา: จรินทร
อาสารทรงธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ตีพิมพในวารสาร “นักบริหาร” ปที่ 20
ฉบับที่ 1 มกราคม 2543 http://tuplip.bu.ac.th)
หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร เปนหาง
สรรพสินคาที่ตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี
ไดเริ่มเปดดําเนินกิจการโดยการจําหนายผาเมตร
ตั้งแต 45 ปกอน โดยใชชื่อทางการคาวา “รานใช
เส็ง” โดยรานอยูในตลาดสด และตอมาเมื่อป พ.ศ.
2517 ทางรานไดเล็งเห็นวาแนวโนมทางดานเสื้อผา
เริม่ เปลีย่ นไป ผูบ ริโภคตองการความสะดวกรวดเร็ว
และเลือกใชสินคาที่มีคุณภาพและมี Brand Name
เสื้อผาสําเร็จรูปจึงไดรับความนิยมมากขึ้น ผูบริหาร
จึงไดปรับเปลี่ยนธุรกิจการคาจากเดิมมาเปนการ
จําหนายสินคาประเภทคาปลีกเสื้อผาสําเร็จรูป โดย
เริ่มตนดวย ราน 3 คูหา และใชชื่อทางการคาวา
“หางไชยแสง” และตัง้ แตนนั้ มาชือ่ เสียงของหางไชย
แสงก็เปนทีร่ จู กั และไดรบั การยอมรับของประชาชน
ในจังหวัดสิงหบรุ แี ละจังหวัดใกลเคียง กิจการการคา
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เจริญกาวหนามากขึ้น สถานที่ประกอบการเริ่มคับ
แคบประกอบกับผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของสินคาประเภทบริโภค ที่ผูบริโภคจําเปนตอง
บริโภคทุกวันในรูปแบบของซุปเปอรมาเก็ต จึงได
เริ่มขยายกิจการมาเปนรูปแบบของหางสรรพสินคา
ในป พ.ศ.2533 โดยใชชื่อทางการคาวา “หางไชย
แสงดีพารทเมนทสโตร” เปนหางสรรพสินคาแหง
แรกและแหงเดียวของจังหวัดสิงหบุรี ซึ่งกอสราง
เปนอาคาร 3 ชั้น อยูในใจกลางเมืองจังหวัดสิงหบุรี
ยานชุมชนการคมนาคมสะดวก บริเวณขางเคียงเปน
อาคารพาณิชย โรงพยาบาลประจําจังหวัด โรงเรียน
ธนาคาร ตลาดสด และผูบริโภคเล็งเห็นวาจังหวัด
สิงหบุรีเปนจังหวัดที่มีภาวะเศรษฐกิจการคาขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง ประกอบกับการคมนาคมระหวาง
จังหวัดใกลเคียงมีความสะดวก เชน อยุธยา อางทอง
สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค ลพบุรี สระบุรี ซึง่ สง
ผลใหอตั ราการเจริญเติบโตของหางไชยแสงดีพารท
เมนสโตรเพิม่ ขึน้ ทุกปตงั้ แตเปดดําเนินกิจการมา แต
เนื่องจากเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2551 หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส ไดขยายสาขา
มาจัดตั้งที่จังหวัดสิงหบุรี ใหบริการทั้งในดานการ
ขายปลีกและขายสงสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งทําให
มีผลกระทบตอยอดขายและลูกคาทีม่ าใชบริการหาง
ไชยแสงดีพารทเมนทสโตรลดลงจากเดิมประมาณ
15% ซึ่งในเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2551 นั้น
ทาง ห า งไชยแสงดี พ าร ท เม น ท ส โตร มี ย อดขาย
ประมาณ 1,500,000 บาท ในเดือนพฤษภาคมทาง
หางมียอดขายลดลงประมาณ 1,275,000 บาท จึง
ทํ า ให ท างผู บ ริ ห ารต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการให
บริการและพัฒนารูปแบบตางๆ เพื่อที่จะตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดอยางดียิ่งขึ้น (ที่มา:
จากการสัมภาษณคุณสุณิตา ตรีชัยรัศมี ผูจัดการ
ฝายการตลาด)
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงตองการ
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ที่จะศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมและแนว
โน ม พฤติ ก รรมของลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก ารห า งไชย
แสงดีพารทเมนทสโตร อันไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากรในการใหบริการ
ดานกระบวนการใหบริการ ดานองคประกอบทาง
กายภาพ ดานความภักดีตอตราสินคา และดานการ
รับรูข องผูบ ริโภคเพือ่ เปนประโยชนตอ หางไชยแสงดี
พารทเมนทสโตร เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและปจจัยดานการตลาดของผูบริโภค
ในการตัดสินใจใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตร เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใช
เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาด ให
สอดคลองตอความตองการของผูบริโภค ทั้งนี้ เพื่อ
ใหไดขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนตอ ผูบ ริหารในการนําไป
ใชปรับปรุงกิจการของตน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

วัตถุประสงคการวิจัย

ผลจากการศึกษาวิจยั “ปจจัยทีส่ มั พันธกบั
พฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมของลูกคาที่มาใช
บริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร’’ สามารถ
สรุปไดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
ไดแก
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ผลการ
วิจัยพบวา ลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 2130 ป รองลงมามีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป มีสถานภาพ
โสด รองลงมาสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/
สูงกวาปริญญาตรี รองลงมามีการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
โรงงาน รองลงมามีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีราย
ไดต่ํากวาหรือเทากับ 10, 000 บาท รองลงมามีราย
ได 10,001-20,000 บาท

1. เปรียบเทียบพฤติกรรมของลูกคาที่เขา
มาใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสม
ทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมของลูกคาที่มา
ใชบริการเขามาใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตร
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูค ณ
ุ
คาตราสินคากับพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ
หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร
4. ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ของลูกคาที่มาใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตรกบั แนวโนมพฤติกรรมของลูกคาทีไ่ ปใชบริการ
ในอนาคต
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1. ทราบถึ ง พฤติ ก รรมและแนวโน ม
พฤติ ก รรมของลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก ารห า งไชยแสง
ดีพารทเมนทสโตร เพื่อชวยในการกําหนดแผน
กลยุทธการตลาดของผูประกอบการ
2. สามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทาง
ในการวางแผนทางการตลาด และการหารูปแบบ
การใชบริการใหตรงกับความตองการของผูบริโภค
มากที่สุด

วิธีดําเนินการวิจัย
1.
2.
3.
4.

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย
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2. สวนประสมทางการบริการ ผลการวิจัย
พบวา สวนประสมทางการบริการโดยรวม และ
รายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
พนักงานทีใ่ หบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และ
ดานองศประกอบทางกายภาพ อยูในระดับดี
3. การรับรูคุณคาตราสินคา ผลการวิจัย
พบวา การับรูคุณคาตราสินคาโดยรวมและรายดาน
ไดแก ดานการรูจ กั ตราสินคา ดานคุณทีเ่ กิดจากการ
รับรูตราสินคา ดานความสัมพันธของตราสินคาที่
เกิดจากการรับรู และดานความภักดีตอตราสินคา
อยูในระดับมาก
4. พฤติกรรมการมาใชบริการ ผลการิจัย
พบวา พฤติกรรมการมาใชบริการ ดานความถี่ใน
การมาใชบริการ โดยเฉลี่ยประมาณ 15 ครั้ง/เดือน
มีวงเงินในการซื้อสินคาโดยเฉลี่ยประมาณ 1,116 บาท
สวนใหญไปใชบริการในชวงวันเสาร-อาทิตย ชวง
เวลา 16.00-18.00 น. และบุคคลมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจไปใชบริการ คือ ครอบครัว/ญาติพี่นอง
5. แนวโน ม พฤติ ก รรมการมาใช บ ริ ก าร
ผลการวิจัย พบวา แนวโนมพฤติกรรมการมาใช
บริการ การกลับมาใชบริการซ้ํา อยูในระดับจะกลับ
มาใชบริการอีก และการแนะนําใหลูกคาทานอื่นมา
ใชบริการอยูในระดับแนะนํา
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอ 1. ผูบริโภคที่มีลักษณะทาง
ดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมที่
มาใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตรที่แตก
ตางกัน
สมมติฐานขอ 1.1 ลูกคาที่มาใชบริการที่
มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมที่มาใชบริการหาง
ไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ดานวงเงินในการซื้อ
สินคาตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .01
สมมติฐานขอ 1.2 ลูกคาที่มาใชบริการที่
มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมที่มาใชบริการ ดาน
วงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
สมมติฐานขอ 1.3 ลูกคาที่มาใชบริการที่มี
สถานภาพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมที่มาใชบริการ
ดานวงเงินในการซือ้ สินคาตอครัง้ แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานขอ 1.4 ลูกคาที่มาใชบริการที่มี
ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมที่มาใช
บริการ ดานวงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานขอ 1.5 ลูกคาที่มาใชบริการที่มี
อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมที่มาใชบริการ ดาน
วงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานขอ 1.6 ลูกคาที่มาใชบริการที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมที่มา
ใชบริการ ดานวงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง แตก
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานขอ 2. ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดบริการโดยรวม กับพฤติกรรมของ
ลูกคาที่มาใชบริการ ในเรื่องของวงเงินในการซื้อ
สินคาตอครั้ง ไมมีความสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน
กระบวนการใหบริการกับพฤติกรรมของลูกคาที่มา
ใชบริการ ในเรื่องของวงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง
มีความสัมพันธกนั อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ
โดยรวม กั บ พฤติ ก รรมของลู ก ค า ที่ ม าใช บ ริ ก าร
ดานความถี่ในใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
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สโตรโดยเฉลี่ย/เดือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 เมือ่ พิจารณารายดาน พบ
วา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน
ผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ
ดานความถี่ในใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตรโดยเฉลี่ย/เดือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย
กับพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ ดานความถี่
ในใช บ ริ ก ารห า งไชยแสงดี พ าร ท เม น ท ส โตร โ ดย
เฉลี่ย/เดือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยดานสวนประสมทางการ
ตลาดบริการ ดานการสงเสริมการขาย กับพฤติกรรม
ของลูกคาที่มาใชบริการ ดานความถี่ในใชบริการ
หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลี่ย/เดือน มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน
พนักงานในการใหบริการ กับพฤติกรรมของลูกคา
ที่มาใชบริการ ดานความถี่ในใชบริการหางไชยแสง
ดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลี่ย/เดือน มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานกระบวนการ
ใหบริการ กับพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ
ดานความถี่ในใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตรโดยเฉลี่ย/เดือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานขอ 3. การรับรูคุณคาตราสินคา
โดยรวม กับพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการหาง
ไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ดานความถีใ่ นใชบริการ
หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลี่ย/เดือน มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา การรับรูค ณ
ุ คา
ตราสินคา ดานการรูจักชื่อตราสินคา กับพฤติกรรม
ของลูกคาที่มาใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
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สโตร ดานความถี่ในใชบริการหางไชยแสงดีพารท
เมนทสโตรโดยเฉลีย่ /เดือน มีความสัมพันธกนั อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับ รูคุณ คา
ตราสินคา ดานคุณที่เกิดจากการรับรูตราสินคา กับ
พฤติกรรมของลูกคาทีม่ าใชบริการหางไชยแสงดีพาร
ทเมนทสโตร ดานความถี่ในใชบริการหางไชยแสง
ดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลี่ย/เดือน มีความสัมพันธ
กันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 การรับรูค ณ
ุ
คาตราสินคา ดานความสัมพันธของตราสินคาทีเ่ กิด
จากการรับรู กับพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ
หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ดานความถี่ในใช
บริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลี่ย/
เดือน มีความสัมพันธกนั อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 การรับรูคุณคาตราสินคา ดานความภักดี
ตอตราสินคา กับพฤติกรรมของลูกคาทีม่ าใชบริการ
หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ดานความถี่ในใช
บริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลี่ย/
เดือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
สมมติฐานขอ 4. พฤติกรรมของลูกคาที่มา
ใชบริการ มีความสัมพันธกบั แนวโนมพฤติกรรมของ
ลูกคาทีไ่ ปใชบริการในอนาคต ไดแก พฤติกรรมของ
ลูกคาที่มาใชบริการในเรื่อง ความถี่ในใชบริการหาง
ไชยแสงดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลีย่ /เดือน กับแนว
โนมในอนาคตจะมาใชบริการหางไชยแสงดีพารท
เมนทสโตร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล

ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ป จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมของลูกคาที่มาใช
บริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร มีประเด็น
สําคัญที่นํามาอภิปรายผลการศึกษาวิจัยดังนี้
1. จากการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรม
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ที่มาใชบริการหางไชยแสง ดีพารทเมนทสโตร ตาม
ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลีย่ ตอเดือน ผล
การวิจัยพบวา ลูกคาที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตาง
กัน มีพฤติกรรมที่มาใชบริการ ดานวงเงินในการ
ซื้อสินคาตอครั้ง แตกตางกัน และลูกคาที่มี อายุ
และอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมที่มาใชบริการ
ดานความถี่ในใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตรโดยเฉลี่ย/เดือน แตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปรินทร ชูเชิดกิจวัฒนา (2549) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อหนังสือราน
หนังสือซีเอ็ด บุค เซ็นเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ ย ต อ เดื อ นที่ แ ตกต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ
ของผู บ ริ โ ภคแตกต า งกั น มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการ
ซื้อหนังสือรานหนังสือซีเอ็ด บุค เซ็นเตอร ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
2. ป จ จั ย ด า นส ว นประสมทางการตลาด
บริการ กับพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ ดาน
วงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง และดานความถี่ในใช
บริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลี่ย/
เดือน พบวา
2.1 ป จ จั ย ด า นส ว นประสมทางการ
ตลาดบริการ กับพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ
ดานวงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง พบวาลูกคามี
ระดับความคิดเห็น ดานกระบวนการใหบริการ ใน
เรื่องสถานบริการมีการควบคุมความปลอดภัย มี
พฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ ดานวงเงินใน
การซื้อสินคาตอครั้ง สามารถอธิบายไดวา หาก
หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร มีสถานบริการมี
การควบคุมความปลอดภัย ทําใหเปนจุดแข็งของ
ราน เพื่อเปนการดึงดูดใหลูกคามาใชบริการ ทําให
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ลูกคามีพฤติกรรมที่มาใชบริการ ดานวงเงินในการ
ซื้อสินคาตอครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรินทร
ชูเชิดกิจวัฒนา (2549) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อหนังสือรานหนังสือซีเอ็ด บุค
เซ็นเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสวนประสม
ทางดานการตลาดบริการ พบวา ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย
ดานบุคลากร ปจจัยทางกายภาพ มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อหนังสือรานหนังสือซีเอ็ด บุค
เซ็นเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 ป จ จั ย ด า นส ว นประสมทางการ
ตลาดบริการ กับพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ
ดานความถี่ในใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตรโดยเฉลี่ย/เดือน พบวา ลูกคามีระดับความคิด
เห็นดานผลิตภัณฑ ในเรื่องมีสินคาจําหนายหลาย
ประเภท ดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่องระยะ
เวลาเปด – ปดบริการมีความเหมาะสม ดานการสง
เสริมการขาย ในเรือ่ งมีกจิ กรรมสงเสริมการขายตาม
โอกาสตาง ๆ ดานพนักงานในการใหบริการ ในเรือ่ ง
พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย ดานกระบวนการ
ใหบริการ ในเรื่องสถานบริการมีการควบคุมความ
ปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของลูกคา
ทีม่ าใชบริการ ดานความถีใ่ นการใชบริการหางไชยแสง
ดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลี่ย/เดือน สามารถอธิบาย
ไดวา หากหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร มีการ
จัดการและปรับปรุงสวนประสมทางการตลาดดังที่
กลาวมาแลวใหดขี นึ้ เพือ่ ใหลกู คาเกิดความประทับใจ
จากการบริการที่มีคุณภาพเพื่อเปนการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง ซึง่ จะทําให
ผูบริโภคมีพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ ดาน
ความถี่ในใชบริการ หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร
เพิม่ ขึน้ สอดคลองกับงานวิจยั ของ วิสรรค ชัยวิรตั นะ
(2549) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
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ตัดสินใจซื้อและความจงรักภักดีตอทองเยาวราช
บนถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ ไดศึกษาดาน
สวนประสมทางดานการตลาดบริการ พบวา ไดแก
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยทางกายภาพ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อทองเยาวราช
บนถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ
3. การรับรูคุณคาตราสินคา กับพฤติกรรม
ของลูกคาที่มาใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตร ดานวงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง และดาน
ความถี่ในใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร
โดยเฉลี่ย/เดือน พบวา การรับรูคุณคาตราสินคา
กับพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการหางไชยแสง
ดีพารทเมนทสโตร ดานความถี่ในใชบริการหาง
ไชยแสงดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลี่ย/เดือน พบวา
ดานการรูจ กั ชือ่ ตราสินคา ในเรือ่ ง การพูดถึงรานคา
ปลีกขนาดใหญในพื้นที่จังหวัดสิงหบุรี ดานคุณคาที่
เกิดจากการรับรูตราสินคา ในเรื่อง มีสินคาใหเลือก
หลากหลาย ดานความสัมพันธของตราสินคาที่เกิด
จากการรับรู ในเรื่อง ความรูสึกเชื่อมั่นในคุณภาพ
สินคาและบริการของหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร
ดานความภักดีตอตราสินคา ในเรื่อง การซื้อสินคา
และบริการ จะซื้อที่หางไชยแสงดีพารทเมนสโตร
สามารถอธิบายไดวา หากหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร มีการจัดการ และปรับปรุงสวนประสม
ทางการตลาดดังที่กลาวมาแลวใหดีขึ้นเพื่อใหลูกคา
เกิดความประทับใจจากการบริการที่มีคุณภาพเพื่อ
เปนการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
ถูกตอง ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมของลูกคา
ที่มาใชบริการ ดานความถี่ในการใชบริการหางไชย
แสงดีพารทเมนทสโตรเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงาน
วิจัยของ สุจิรา วรรณศิวรักษ (2547) ไดทําการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณคาตราสินคาและปจจัยทางการ
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ตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคุกกี้ราน
เอส แอนด พี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับ
คุณคาตราสินคา “S&P” ตอผลิตภัณฑคุกกี้ของผู
บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุม ตัวอยาง
เห็นดวยในการตระหนักถึงคุณคาตราสินคา “S&P”
ของผลิตภัณฑคกุ กีโ้ ดยรวม เมือ่ พิจารณารายไดพบ
วา กลุมตัวอยางเห็นดวยในการตระหนักถึงคุณคา
ตราสินคา “S&P” ของผลิตภัณฑคุกกี้ดานความ
รูจักตราสินคาโดยรวม ดานคุณคาที่เกิดจากการ
รับรูตราสินคาโดยรวม ดานความสัมพันธของตรา
สินคากับคุณคาที่เกิดจากการรับรูโดยรวม แตกลุม
ตัวอยางไมแนใจในดานความจงรักภักดี
4. การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
พฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการ กับแนวโนม
พฤติกรรมของลูกคาที่ไปใชบริการในอนาคต ดาน
การกลับมาใชบริการซ้ํา และการบอกตอใหบุคคล
อืน่ มาใชบริการทีห่ า งไชยแสงดีพารทเมนทสโตร พบ
วาพฤติกรรมของลูกคาทีม่ าใชบริการ ดานความถีใ่ น
ใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตรโดยเฉลี่ย/
เดือน กับแนวโนมในอนาคตจะมาใชบริการหางไชย
แสงดีพารทเมนทสโตร มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมในการมาใชบริการ ดานการกลับมาใช
บริการซ้ํา และการบอกตอใหบุคคลอื่นมาใชบริการ
สามารถอธิบายวาไดวา หากลูกคามีพฤติกรรมการ
มาใชบริการ ดานความถี่ในการมาใชบริการบอย
ขึ้น ก็จะมีแนวโนมการแนะนําใหลูกคาทานอื่นเขา
มาใชบริการเพิ่มขึ้น สอดคลองกับคํากลาวของศิริ
วรรณ เสรีรัตน และคนอื่น ๆ (2546) ไดกลาววา
ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการบริการ จะมี
ผลตอพฤติกรรมตอเนื่องของผูบริโภค ถาผูบริโภค
พึงพอใจก็จะมีแนวโนมจะกลับมาใชบริการอีกครั้ง
และแนะนําบุคคลอื่นใหมาใชบริการอีกในอนาคต
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากผลการวิ จั ย ป จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมของลูกคาที่มาใช
บริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ผูวิจัยมีขอ
เสนอแนะดังนี้
1. ลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 2130 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/
สูงกวาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
โรงงาน มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
ขอมูลดังกลาวที่ไดจากการวิจัยในดานผูประกอบ
การควรนํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วไปใช ใ นการกํ า หนด
กลยุทธในดานการประกอบการใหตรงกับการแบง
กลุมทางการตลาดของลูกคา เพราะจากการวิจัยจะ
เห็นไดวากลุมลูกคาสวนใหญจะเปนผูที่มีรายไดต่ํา
กวาหรือเทา 10,000 บาท ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่มีการ
มาใชบริการที่หางไชยแสงดีพารทเมนทสโตรคอน
ขางสูง
2. ความคิ ด เห็ น ต อ ส ว นประสมทางการ
ตลาดบริการของลูกคาดานราคา ในรายขอที่วา
สินคามีราคาถูกกวาที่อื่นพบวา ลูกคามีความคิด
เห็นอยูใ นระดับปานกลาง ทางผูป ระกอบการควรจะ
มีการพิจารณาในการตั้งราคาของสินคา ผูประกอบ
การควรมีการเปรียบเทียบราคาสินคาตาง ๆ ใหลกู คา
ไดรับรู และผูประกอบการจึงควรเนนการจัดการสง
เสริมการขาย เชน การจัดทําบัตรสมนาคุณตาง ๆ ลด
แลก แจก แถม การทําบัตรสมาชิก บัตรสะสมแตม
เปนการชักจูงใหลูกคามีการกลับมาใชบริการซ้ํา
3. จากการศึกษาพบวา ดานสวนประสม
ทางการตลาดบริการของลูกคาดานชองทางการจัด
จําหนาย ในรายขอที่วา มีที่จอดรถในรม กวางขวาง
สะดวกสบาย พบวาลูกคามีความคิดเห็นอยูใ นระดับ
ปานกลาง ทางผูป ระกอบการควรจะมีการจัดสถานที่
ที่ใชจอดใหกวางขวางขึ้น และมีปริมาณที่จอดรถให
เพียงพอสําหรับลูกคาที่มาใชบริการ
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4. การรับรูคุณคาตราสินคาของหางไชย
แสงดีพารทเมนทสโตร ดานคุณคาทีเ่ กิดจากการรับ
รูตราสินคา ในรายขอที่วาราคาสินคาถูกกวารานคา
ปลีกอื่น ๆ พบวา ลูกคาที่มีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น ผูประกอบการควรจะสรางความ
แตกตางทางดานราคาใหลกู คาไดรบั รูถ งึ ราคาทีแ่ ตก
ตางจากทีอ่ นื่ ๆ เชน การจัดโปรโมชัน่ สินคารายการ
ใหม ๆ ทุกสัปดาห และมีการตั้งเปาของสินคาที่
ลูกคามาซื้อ ถาลูกคาซื้อสินคาครบตามจํานวนที่
ตั้งไวลูกคาก็จะไดของสมนาคุณ
5. จากการศึกษาพบวา ดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดเฉลีย่ ตอเดือนทีแ่ ตกตาง
กัน มีพฤติกรรมที่มาใชบริการหางไชยแสงดีพารท
เมนทสโตร ดานวงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง แตก
ตางกัน ดังนั้น ผูประกอบการควรที่จะหาสินคาและ
บริการที่หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มทางเลือกให
กับลูกคา เชน มีการนําสินคาที่แปลกใหมมานํา
เสนอลูกคาทีม่ าใชบริการ การใหบริการอินเทอรเน็ต
การเปดรานสปา รานทําเล็บ เพื่อที่จะดึงดูดลูกคา
ใหมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น
6. การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ
ใหบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของลูกคา
ทีม่ าใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ไดแก
วงเงินในการซื้อสินคาตอครั้ง มีความสัมพันธ จึง
แสดงใหเห็นวา ลูกคาใหความสําคัญในเรื่องของ
กระบวนการใหบริการ ดังนั้น ผูประกอบการควร
มี จั ด ฝ ก อบรมพนั ก งานให มี ค วามรู ใ นเรื่ อ งของ
กระบวนการและระบบการทํางานใหดีขึ้น เพื่อที่จะ
สามารถรองรับลูกคาที่จะมาใชบริการไดรวดเร็วขึ้น
7. การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
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ดานสงเสริมการขาย ดานพนักงานในการใหบริการ
ดานกระบวนการใหบริการ และองคประกอบทาง
กายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของลูกคา
ทีม่ าใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร ไดแก
ความถี่ในการใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนท
สโตรโดยเฉลีย่ /เดือน มีความสัมพันธกนั จึงแสดงให
เห็นวา ลูกคาใหความสําคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ
ชองทางการจัดจําหนาย สงเสริมการขาย พนักงาน
ในการใหบริการและกระบวนการใหบริการ ดังนั้น
ผูป ระกอบการควรจัดหาสินคาและบริการในรูปแบบ
ใหม ๆ มีการจัดการสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ
เชน มีการแจกแผนพับ ใบปลิว การจัดโปรโมชั่น
ประจําเดือน จัดกิจกรรมในชวงวันหยุดและเทศกาล
ตาง ๆ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากการทําการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว จิ ยั มีขอ เสนอ
แนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ควรมีการตั้งแบบสอบถามในเรื่องของ
การศึกษาทัศนคติ และความคาดหวังของลูกคาทีเ่ ขา
มาใชบริการทีห่ า งไชยแสงดีพารทเมนทสโตร เพือ่ ดู
ภาพลักษณของหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร และ
หากลยุทธในการพัฒนา และปรับปรุงหางไชยแสงดี
พารทเมนทสโตรใหดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาความตองการของลูกคา
ทีม่ าใชบริการหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร เพือ่ ที่
จะไดรูวาลูกคาที่เขามาใชบริการนั้นตองการสินคา
หรือบริการแบบไหน
3. ควรจะมีการตัง้ คําถามสําหรับลูกคาที่
เคยไปใชบริการทีห่ า งสรรพสินคาอืน่ ๆ มาแลว เพือ่
นําขอมูลมาเปรียบเทียบในดานตาง ๆ เพื่อนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาหางไชยแสงดีพารทเมนทสโตร
ใหเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการอีกในครัง้
ตอไป
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แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสรางการรับรู
ผลกระทบและพฤติกรรม การปองกันตนเองจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลนของนักเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต
Learner Development Activities Guideline to Enhance of the
Effects and Self-Defense from Social Network of Secondary
School Students in Phuket Province
อาภรณ บุญคงมาต* ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา**

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชงานเครือขายสังคมออนไลน ระดับการ
รับรูประโยชนและผลกระทบจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลน พฤติกรรมการปองกันตนเองจาก
การใชงานเครือขายสังคมออนไลน และเพื่อพัฒนา
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสรางการ
รับรูผลกระทบและพฤติกรรมปองกันตนเองจาก
การใช ง านเครื อ ข ายสังคมออนไลนข องนักเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 387 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ชใน
การวิเคราะหขอ มูลไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง สวนมากกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีผลการเรียนสวนมากมากกวา 3.00

มีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน
สวนใหญใชเฟสบุก โดยเปนการใชงานจากที่บาน
มีระยะเวลาใชงานมากกวา 1-2 ชั่วโมงตอวัน ทั้งนี้
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การสนทนา ส ว นมากมี
ประสบการณใชงานเครือขายสังคมออนไลนมากกวา
4 ป ผานคอมพิวเตอรตั้งโตะ
2. ระดับการรับรูประโยชนจากการใชเครือ
ขายสังคมออนไลนภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใ นระดับมากทุกดาน
ที่สอบถามคือ ดานอารมณ ( X = 3.88) ดานการ
เรียน ( X = 3.54) และดานสังคม ( X = 3.48)
สวนการรับรูผลกระทบจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนภาพรวมอยูใ นระดับนอย เมือ่ พิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับนอยทุกดานที่สอบถาม
ยกเวนการรับรูผลกระทบดานสุขภาพที่พบวาอยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.72)

* นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
** อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจําสาขาวิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
www.grad.ssru.ac.th
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3. พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
ใช ง านเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ภ าพรวมอยู  ใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการปองกันตนเองดาน
การใชงานอยูในระดับมาก ( X = 3.41) สวน
พฤติกรรมในดานเทคนิคพบอยูในระดับปานกลาง
( X = 3.40)
4. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อสรางการรับรูผลกระทบและพฤติกรรมปองกัน
ตนเองมี 4 แนวทางดังนี้ 1) แนวทางพัฒนากิจกรรม
ดานการเรียน “เพือ่ นรวมเรียนรู” 2) แนวทางพัฒนา
กิ จ กรรมด า นสั ง คม “ชุ ม ชนออนไลน สี ข าว” 3)
แนวทางพัฒนากิจกรรมดานอารมณ “รูจ กั และเขาใจ
ตนเอง” และ 4) แนวทางสงเสริมพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองดานเทคนิค “รูเทาทันสื่อออนไลน”
คําสําคัญ: การปองกันตนเอง, เครือขายสังคม
ออนไลน

Abstract

This research analyses the perceived
beneﬁts and eﬀects of online social networks
with regard to behavior. The main objective
of this research was to develop guidelines and
activities that would make students’ aware of
behavior they could use to protect themselves
while using social networks. The samples in
this study were 387 students from Phuket.
The instrument used to collect the data was
a questionnaire. The collected data were used
to calculate the frequency, percentage, mean
and standard deviation.
The results:
1. Most respondents are female seconwww.grad.ssru.ac.th

dary school students with a GPA higher than
3.00 who have used online social networks
for more than 4 years. They use facebook
from their homes for 1-2 hours per day for
conversation.
2. The overall perceived beneﬁts of
using social networks is at the excellent level.
Each aspect: emotion ( X = 3.88), learning
( X = 3.54) and social ( X = 3.48) is also
at the excellent level. The perception of the
eﬀects of social networks is at the low level
level in every aspect except health, which is
at the moderate level ( X = 2.72).
3. The overall protection behavior is
at the high level ( X = 3.41). Knowledge of
behavioral techniques is at the moderate level
( X = 3.40).
4. Activities developed to make
students aware of behavior they could use
to protect themselves while using social
networks are: 1) learning activities, such as
“Co-learning”, 2) social activities , such as
“A White community”, 3) emotional events,
such as “Knowing and understanding myself”
and 4) behavioral guidelines to promote selfprotection techniques, such as “Knowing
online media”.
Keywords: Self-Defense, Social Network
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ความเปนมาและปญหาการวิจัย

ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทําใหปจ จุบนั มีโปรแกรมเครือขายสังคมออนไลนเขา
มามีบทบาทในสังคมเพิม่ มากขึน้ การสือ่ สารสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนําโปรแกรมประเภทนี้
มาใชในการสื่อสารเกี่ยวกับการทํางาน การเรียน
นักศึกษาสามารถนํามาใชติดตอเกี่ยวกับเรื่องเรียน
และเรื่องอื่น ๆ ไดอีกดวย เครือขายสังคมออนไลน
เปนเว็บไซตที่ผูใชสามารถแสดงความเปนตัวตน
ออกมาใหเปนที่รูจักแกบุคคลอื่นที่อยูในเครือขาย
เดียวกันเพือ่ ใหโอกาสไดเขามามีสว นรวมในการแบง
ปนความรู ประสบการณตาง ๆ (นุชจรินทร ชอบ
ดํารงธรรม และคนอื่น ๆ, 2554) เครือขายสังคม
ออนไลน เปนสังคมและสภาพแวดลอมที่อนุญาต
ใหบุคคลสรางรายละเอียดบนพื้นที่สาธารณะ หรือ
กึง่ สาธารณะ เพือ่ ติดตอกับผูใ ชคนอืน่ ๆ สามารถเขา
ดูขอมูลสวนตัวและการเชื่อมโยงกับบุคคลในระบบ
เดียวกัน การรวมกลุมออนไลนของบุคคลบนสื่อ
สังคมออนไลนมีความหมายและมีคุณคา สามารถ
ดู แ ล รั ก ษา สร า ง และตรวจสอบข อ มู ล ร ว มกั น
(Peter Tomlin 2010)
ผลการศึกษายังพบวาการใชงานเครือขาย
สังคมออนไลน ที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องสงผล
ทําใหมีพฤติกรรมการใชเว็บไซตเครือขายสังคมที่
ละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูอื่น และยังกอ
ใหเกิดผลกระทบหลายประการ ไดแก 1) ดานเวลา
ทําใหเวลาที่จะทํากิจกรรมอยางอื่นตองเสียไป 2)
ดานสุขภาพ การเลนเครือขายสังคมออนไลนติดตอ
กันเปนเวลานานทําใหเกิดปญหาสุขภาพได เชน
อาการปวดหลัง ปวดตา เปนตน 3) ดานสังคม การ
คบหากับบุคคลรอบขางลดนอยลง ไมมีเพื่อนที่อยู
ในโลกออฟไลน 3) ดานการเรียน ติดเพื่อนในเครือ
ขายสังคมออนไลน ไมอยากเรียนหนังสือ ไมมีวินัย
ในการเลน ทําใหผลการเรียนลดลง 4) ดานขอมูล
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เมือ่ สมัครสมาชิกเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน ใช
ชื่อนามสกุล วัน เดือน ป เกิด เบอรโทรศัพท ไมมี
การตั้งคาความปลอดภัยของขอมูล (Information
Security) อาจสงผลใหเกิดการละเมิดขอมูลสวนตัว
ได สรางปญหาอาชญากรรมขอมูลบนอินเทอรเน็ต
ลอลวง ขมขืน ปลนทรัพย (ชนากิตติ์ ราชพิบูลย,
2553) และยังสงผลใหเกิดปญหาทางดานวัฒนธรรม
ในเรื่องการเปดเผยรูปภาพ เปลือยกาย ยั่วยุให
เกิ ด ความต อ งการทางเพศ ซึ่ ง เป น การขั ด ต อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (วริษฐา มาลากุล ณ
อยุธยา, 2552) นอกจากนี้จากการศึกษาของ (จิตรตรี
อนุสนธิ,์ 2552) ยังพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเปดเผยขอมูลสวนตัวเพื่อแลกกับการพบเพื่อน
ใหมและสนใจในความปลอดภัยเกีย่ วกับการเปดเผย
ขอมูลนอยมาก (Jones Harvey and Soltren Jose
Hiram , 2005) กลาววาความบกพรองที่รายแรงใน
การใชเครือขายสังคมออนไลน อยาง เฟสบุก มี 3
ปจจัยหลัก 1) ผูใชเปดเผยขอมูลสวนตัวที่มีมากเกิน
ไป 2) เฟสบุกเองไมดูแลขั้นตอนการปกปองความ
เปนสวนตัวของผูใชอยางเพียงพอ 3) มีผูแสวงหา
ผลประโยชนจากผูใชงานเฟสบุก และยังพบปญหา
คือ คนรายใชเฟสบุก ในการหลอกลวงนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาไปขมขืนพรอมถายคลิปไวแบล็กเมย
และเรียกขมขืนซํา้ ทําใหเกิดความอับอายไมกลามา
เรียนหนังสือ (http://www.manager.co.th/local/
viewnews.aspx?NewsID=9540000159609, 15
มกราคม 2555) จากสภาพดังกลาวทําใหผูวิจัย
จึ ง จํ า เป น ต อ งศึ ก ษาและหาแนวทางการรั บ รู  ผ ล
กระทบและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใหความรูแกผูเรียน
ไดตระหนักถึงภัยในการใชเครือขายสังคมออนไลน
รูจักวิธีการปองกันตนเองและใชงานอยางปลอดภัย
ใหมากที่สุด
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใชงานเครือขาย
สังคมออนไลน ของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ต
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู  เ กี่ ย วกั บ
ประโยชน และผลกระทบ จากการใชเครือขายสังคม
ออนไลน ของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากการใชงานเครือขายสังคมออนไลน ของนักเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
4. เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางการจั ด กิ จ กรรม
พั ฒ นาผู  เรี ย นเพื่ อ สร า งการรั บ รู  ผ ลกระทบและ
พฤติกรรมปองกันตนเองจากการใชงานเครือขาย
สังคมออนไลนของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ต

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจจาก
กลุมประชากรที่เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่
1-6 ในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด 11,941 คน คํานวณหา
จํานวนกลุม ตัวอยางทีต่ อ งการ โดยใชสตู ร (Yamane
1973, อางถึงใน อาภาพร เปย มใจชืน่ , 2550) ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95 ความคลาดเคลือ่ นไดที่ +5 ไดขนาด
กลุมตัวอยาง จํานวน 387 คน
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
สอบถาม มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้
1.1 ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ ก า ร ส ร  า ง แ บ บ
สอบถามจากตํารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับตัวแปรที่ศึกษา
1.2 รวบรวมเนื้อหาสาระที่ไดศึกษาจาก
เอกสาร แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
เปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
1.3 นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวม มา
รางแบบสอบถาม เครื่องมือที่สรางขึ้นไดแบงออก
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เปน 4 ตอน ดังตอไปนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช
เครือขายสังคมออนไลน ตอนที่ 3 การรับรูป ระโยชน
และผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลน
และตอนที่ 4 พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
ใชเครือขายสังคมออนไลน
1.4 นํ า แบบสอบถามที่ ผู  วิ จั ย สร า งขึ้ น
เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและ
เสนอแนะเพิ่มเติม
1.5 นําแบบสอบถามทีไ่ ดปรับปรุงแกไข
เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย ผศ.ดร.
กฤษณ ทองเลิศ ดร.ชุตมิ า เบีย้ วไขมกุ และ ผศ.วิภา
วรรณ บัวทอง ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ความครอบคลุมของเนื้อหา
ลักษณะของแบบสอบถามและความเขาใจภาษาทีใ่ ช
1.6 ผู  วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขแบบ
สอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
1.7 นําแบบสอบถามทีไ่ ดรบั การปรับปรุง
แก ไขตามความเห็ น ของผู  เชี่ ย วชาญ เสนอต อ
อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธเพือ่ นําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
2.1 ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือ ผู
อํานวยการ คณาจารย และนักเรียนของโรงเรียน
ทั้ง 7 โรงเรียน ในการขออนุญาตใหผูวิจัยแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire)
2.2 ผู  วิ จั ย เป น ผู  ดํ า เนิ น การแจกแบบ
สอบถามใหแกนักเรียนกลุมตัวอยางดวยตนเอง
ทั้งหมด 387 ชุด เริ่มดําเนินการในวันที่ 4 - 8
กุมภาพันธ 2556 ไดกลับคืนมา 387 ชุด คิดเปน
รอยละ 100.00 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลผูว จิ ยั ดําเนินการดังนี้
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คือ วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ทั่ ว ไปทางประชากรศาสตร และ
พฤติ ก รรมการใช เ ครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ใช
วิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) หาคารอยละ
(Percentage) และการวิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับระดับ
การรับรูประโยชน ผลกระทบและพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากการใชเครือขายสังคมออนไลน
ที่ ไ ด จ ากการตอบแบบสอบถาม โดยการหาค า
เฉลี่ย (Mean) และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: SD) แลวนําเสนอในรูปของตาราง

ผลการวิจัย

จากการวิจยั ในครัง้ นีส้ ามารถสรุปผลไดดงั นี้
1. ผลการศึกษา ลักษณะของผูตอบแบบ
สอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
73.90 มี ร ะดั บ การศึ ก ษาส ว นใหญ อ ยู  ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 56.10 ผลการ
เรียนเกรดเฉลี่ยมากกวา 3.00 คิดเปนรอยละ 38.20
และสวนใหญอยูใ นโรงเรียนขนาดใหญพเิ ศษ คิดเปน
รอยละ 53.70
2. ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช เ ครื อ
ขายสังคมออนไลน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใชเครือขายสังคมออนไลนประเภท เฟสบุก คิดเปน
รอยละ 27.20 สถานที่ที่ใชคือที่บาน คิดเปนรอยละ
51.50 ระยะเวลาที่ใชเฉลี่ยตอวัน 1-2 ชั่วโมง ตอวัน
คิดเปนรอยละ 36.20 วัตถุประสงคการใชคือการ
สนทนา คิดเปนรอยละ 32.80 ประสบการณในการ
ใชคือ มากกวา 4 ป คิดเปนรอยละ 56.30 และชอง
ทางที่ใชเครือขายสังคมออนไลนคือ คอมพิวเตอร
ตั้งโตะ คิดเปนรอยละ 31.80
3. ระดับการรับรูประกอบดวย
3.1 การรับรูประโยชนจากการใชเครือ
ขายสังคมออนไลน ของผูตอบแบบสอบถามภาพ
รวมอยู  ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น
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พบวาอยูในระดับมากทุกดานที่สอบถามคือ ดาน
อารมณ ( X = 3.88) ดานการเรียน ( X = 3.54)
และดานสังคม ( X = 3.48)
3.2 การรับรูผลกระทบจากการใชเครือ
ขายสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถามภาพ
รวมอยูใ นระดับนอย เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับนอยทุกดานที่สอบถาม คือ ดานสังคม
( X = 2.44) ดานการเรียน ( X = 2.41) ดานอารมณ
( X = 2.08) ยกเวนดานสุขภาพที่พบวามีการรับรู
ผลกระทบอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.72)
4. พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
ใชเครือขายสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา การปองกันตนเองดานการใชงานอยูใ นระดับ
มาก ( X = 3.41) และดานเทคนิคอยูในระดับปาน
กลาง ( X = 3.40)
5. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่ อ สร า งการรั บ รู  ผ ลกระทบและพฤติ ก รรมการ
ปองกันตนเอง มี 4 แนวทาง ดังนี้
1. แนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรม ด า น
การเรียน “เพื่อนรวมเรียนรู” ใหผูเรียนรูจักใช
เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนในการชวยเหลือ
เพื่อนรวมหองแบงปนความรูประสบการณตาง ๆ
มี 2 กิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรม “เพื่อนชวยเพื่อน”
เพื่อใหผูเรียนสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน
เพื่อนเกงชวยเหลือเพื่อนที่เรียนออนเพื่อชวยสง
เสริ ม ความสามารถให ผู  เรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การเรี ย นเท า เที ย มกั น และสามารถจั ด การเรี ย น
การสอนดวยตัวเองโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตหรือมีการติวบทเรียน
ผานเครือขายสังคมออนไลน 2) กิจกรรม “ประกวด
ตกแตงหนาเว็บบอรด” เพือ่ พัฒนาความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีของผูเ รียนใหมคี วามคิดสรางสรรค
ควบคูก บั การเรียนการสอนในหองเรียนและสามารถ
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นําผลงานของตนเองมาแสดงไวในหนาเว็บบอรดให
ผูอื่นไดเขามาศึกษาและนําไปใชประโยชน
2. แนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรม ด า น
สังคม “ชุมชนออนไลนสีขาว” เพื่อสงเสริมใหผู
เรียนที่อยูในชุมชนออนไลนใชงานอยางสรางสรรค
การสื่อสารพูดคุยกับผูอื่นอยางมีมารยาท มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผบุคคลที่อยูในเครือขายเดียวกันให
เกียรติซึ่งกันและกัน ใชงานรวมกันอยางเปนมิตร
มี 3 กิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรม “โรงเรียนพี่ชวย
โรงเรียนนอง” โรงเรียนพี่จัดกลุมแบงหนาที่โดย
นําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลน
ชวยกันจัดทําบอรดใหโรงเรียนนอง เทอมละครั้ง 2)
กิจกรรม “ทําความดีเพือ่ สังคม” ผูเ รียนรวมกลุม ผาน
เครือขายสังคมออนไลน ชวยกันทําความสะอาดวัด
หองนํ้าและสถานที่สาธารณะตาง ๆ ในวันหยุด 3)
กิจกรรม “เด็กยุคใหมใชภาษาไทยถูกตอง” จัดให
ประกวดการเขียนบทความสงผานเว็บบอรดเครือ
ข า ยสั ง คมออนไลน โดยให ร างวั ล แก บุ ค คลที่ ใช
ภาษาไทยถูกตองตามหลักไวยากรณ
3. แนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรม ด า น
อารมณ “รูจักและเขาใจตนเอง” เพื่อสงเสริมใหผู
เรียนรูจักควบคุมอารมณความรูสึกของตนเองและ
ใชเครือขายสังคมออนไลนอยางมีสติรจู กั แบงเวลาไม
หมกมุน จนทําใหเกิดความเสียหายทัง้ กับตนเองและ
ผูอื่นมี 2 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรม “เขาคายธรรมะ
ฝกสมาธิ” สงเสริมใหจดั เขาคายธรรมะ โดยเชิญผูน าํ
ทางศาสนามาใหความรูเรื่องธรรมะ ฝกสมาธิ เดือน
ละครั้ง 2) กิจกรรม “ทักษะชีวิต” เปนการพัฒนาให
ผูเ รียนเกิดความตระหนักรู รูค ณ
ุ คาของตนเองและผู
อืน่ มีการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หาอยางสรางสรรค
รูจักจัดการกับอารมณและความเครียด สรางความ
สัมพันธกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
4. แนวทางสงเสริมพฤติกรรมปองกัน
ตนเองดานเทคนิค “รูเทาทันสื่อออนไลน” เพื่อ
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สงเสริมใหผูเรียนรูจักการปองกันตนเองจากการ
ใชเครือขายสังคมออนไลน โดยผูสอนสามารถให
ความรูแกผูเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติปองกัน
การบุกรุกโจมตีจากภัยคุกคาม จึงจําเปนตองใหผู
เรียนไดเขาใจวิธีการปองกันตาง ๆ เมื่อใชเครือขาย
สังคมออนไลน เชน การตั้งคาสวนบุคคล การปด
ระบบปองกัน GPS การกําหนดรหัสผาน การสํารอง
ขอมูลสําคัญและการเชื่อมตอกับเว็บเซิรฟเวอรควร
ใช https เทานั้นเพื่อปองกันแฮกเกอร เปนตน แบง
ออกเปน 3 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรม “เขาคายฝก
อบรม” ใหความรูเ กีย่ วการปองกันตนเอง การรักษา
ความปลอดภัย เชิญอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางดานการรักษาความปลอดภัยดานเทคนิคมาให
ความรูแ กผเู รียน 2) กิจกรรม “จัดทําปายนิเทศ” จัด
กลุมแบงหนาที่กันคนควาขอมูลเกี่ยวกับภัยคุกคาม
และเรื่องราวตาง ๆ ที่เปนปญหาสังคมที่เกิดจาก
การใชเครือขายสังคมออนไลน 3) กิจกรรม “เสียง
ตามสาย” ถายทอดความรูเกี่ยวกับเครือขายสังคม
ออนไลนผานทางเครื่องขยายเสียง

อภิปรายผล

จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง “แนวทางการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสรางการรับรูผลกระทบ
และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการใชเครือ
ข า ยสั ง คมออนไลน ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาใน
จังหวัดภูเก็ต” ผูวิจัยขออภิปรายผล ดังนี้
1. การรับรูประโยชนจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลนพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดภูเก็ตมีการรับรูประโยชนจากการใชเครือ
ขายสังคมออนไลนภาพรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเรียน มี
การรับรูประโยชนอยูในระดับมาก ในเรื่องใชเครือ
ขายสังคมออนไลนเพื่อคนหาขอมูลทํารายงานนับ
วาเปนเรื่องที่มีประโยชนตอนักเรียนเปนอยางมาก
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เนือ่ งจากนักเรียนทุกระดับตองศึกษาหาความรูเ พิม่
เติมถาใชเครือขายสังคมออนไลนใหเกิดประโยชนจะ
สงผลดีแกตัวนักเรียนเปนอยางมาก ดานสังคม มี
การรับรูป ระโยชนอยูใ นระดับมาก ในเรือ่ งใชสาํ หรับ
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อน ซึ่งนับ
วาเปนผลดีที่นักเรียนสามารถใชเครือขายสังคม
ออนไลนในการสื่อสารกับผูอื่นไมหมกมุนอยูกับตัว
เองมากเกินไป และสามารถสรางปฏิสัมพันธกับ
บุคคลในสังคมไดเปนอยางดี การติดตอสื่อสารกับ
เพื่อนทางเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน ยังได
รับขอมูลขาวสารรวดเร็วและทราบความเคลือ่ นไหว
ในระดับสากล และดานอารมณมีการรับรูประโยชน
อยูในระดับมาก ในเรื่องการใชเพื่อความเพลินจาก
การฟงเพลงออนไลนอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเครือ
ข า ยสั ง คมสามารถสร า งความสนุ ก สนาน ความ
เพลิดเพลิน พักสมองจากความเครียด รวมถึงสราง
ความบันเทิง ผอนคลาย ทําใหมีความสุขมากขึ้น
2. การรับรูผลกระทบจากการใชเครือขาย
สังคมออนไลนพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดภูเก็ตมีการรับรูผลกระทบภาพรวมอยูใน
ระดับนอยทุกดาน ยกเวนดานสุขภาพ พบอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการเรียนมีการรับรูผลกระทบอยูในระดับนอย
ในเรื่องนักเรียนไมมีสมาธิในการเรียน นักเรียนมี
ผลการเรียนตกตํ่า นักเรียนหมกมุนไมสนใจเรื่อง
การเรียน นักเรียนไมมเี วลาทําการบาน และนักเรียน
ตื่นสายไปโรงเรียนไมทัน เปนเรื่องที่สงผลเสียแก
ตั ว ของนั ก เรี ย นเป น อย า งมาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของชนากิตต ราชพิบูลย (2553), ณัฐสุดา
มงคลชาติ (2550) กลาววา การใชเครือขายสังคม
ออนไลน ดังคํากลาวที่วาเว็บไซตประเภทนี้เปรียบ
เสมือนดาบสอบคม นั้นหมายความวา เมื่อมีดานดี
ก็ตองมีดานเสีย เนื่องจากการหมกมุนมากเกินไป
สงผลทําใหมีเวลาทําอยางกิจกรรมอื่นนอยลง ไมมี
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เวลาใหกับการงานหรือการเรียนอยางเต็มที่ สงผล
ใหการเรียนตกตํ่าได ดานสังคม พบวามีการรับรูผล
กระทบอยูในระดับนอยในเรื่อง นักเรียนเกิดการ
ลอกเลียนแบบภาษา หรือการพูดจาที่หยาบคาย
นักเรียนพบปะบุคคลทีไ่ มปรารถนาดีไดงา ย นักเรียน
หมกมุนกับตนเอง ไมมีเวลาทํากิจกรรมรวมกับ
ครอบครัว ขอมูลสวนตัวของนักเรียนถูกเปดเผย
สูสาธารณะ และนักเรียนเกิดการทะเลาะวิวาทขัด
แยงทางความคิดขยายเปนวงกวาง ยกเวนในเรื่อง
การใช ภ าษาไทยผิ ด เพี้ ย นอยู  ใ นระดั บ ปานกลาง
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ หาญกลา
(2548), วริษฐา มาลากุล ณ อยุธยา (2552) กลาว
วา การใชเครือขายสังคมออนไลน ทําใหเกิดผลทาง
ลบ คือทําใหเกิดโลกสวนตัว แบงแยกทางสังคม
และอยากหลบหนีโลกแหงความเปนจริง ไมมีเวลา
ทํากิจกรรมกับผูอื่น พูดจาไมสุภาพ มีการเปดเผย
ขอมูลสวนตัว ไมยอมเขาสังคมทางออฟไลน ดาน
อารมณพบวา การรับรูผลกระทบอยูในระดับนอย
ในเรื่ อ งนั ก เรี ย นไม ส ามารถระงั บ สติ อ ารมณ ข อง
ตัวเองได นักเรียนมีนิสัยกาวราว นักเรียนไมเชื่อฟง
คําตักเตือนของผูปกครอง และนักเรียนมีอารมณ
ทางเพศบ อ ยครั้ ง เนื่ อ งจากดู ภ าพลามกอนาจาร
สวนเรือ่ งนักเรียนมีความสัมพันธเชิงชูส าวกับบุคคล
ที่ติดตอทางออนไลน อยูในระดับนอยที่สุด ซึ่งสอด
คลองกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ หาญกลา (2548)
กลาววา การใชสื่อสังคมออนไลน สงผลกระทบดาน
จิตใจ และอารมณ ทําใหผูใชมีอารมณแปรปรวน
หงุดหงิดงาย เปนโรคซึมเศราได และดานสุขภาพ
พบวามีการรับรูผลกระทบอยูในระดับปานกลาง ใน
เรื่องการใชเวลานั่งนานเกินไปทําใหปวดหลัง รับ
ประทานอาหารไมเหมาะสม ลืมรับประทานอาหาร
มีเวลานอนนอย และใชสายตามากเกินไปทําให
สายตาสัน้ นักเรียนหมกมุน กับการใชงานนานเกินไป
ทําใหสมาธิสั้น และอาจสงผลใหเกิดโรคแทรกซอน
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ตามมาได
3. พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการใช
เครือขายสังคมออนไลนภาพรวมพบวา พฤติกรรม
การปองกันตนเอง อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานเทคนิคอยูใ นระดับปานกลาง ใน
เรือ่ งการเชือ่ มตอกับเว็บเซิรฟ เวอรควรใชแบบ https
เทานัน้ เพือ่ ปองกันแฮกเกอร หลังจากการเปดเครือ่ ง
ควรตรวจสอบการเรียกโปรแกรมที่ทํางานอัตโนมัติ
และทําการสํารองขอมูลสําคัญเก็บไวใน USB หรือ
Hardisk อยางสมํ่าเสมอ เปนตน ยกเวนเรื่องออก
จากระบบทุ ก ครั้ ง เมื่ อ เลิ ก ใช ง านเครื อ ข า ยสั ง คม
ออนไลน ตั้งคาสวนตัวเพื่อรักษาความปลอดภัย
เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน และติดตัง้ โปรแกรม
ปองกันไวรัสและหมั่น update ไวรัสเสมํ่าเสมอ พบ
อยูในระดับมาก ซึ่งจะเห็นวานักเรียนสวนใหญยัง
ขาดความรูทางดานเทคนิคในการปองกันตนเอง
อาจสงผลเสียการใชเครือขายสังคมออนไลนไมเกิด
ความปลอดภัย เจอผูไมประสงคดีปลอยไวรัส เกิด
การหลอกลวง โจรกรรมขอมูลและทําใหเกิดความ
เสียหายได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วริษฐา
มาลากุล ณ อยุธยา (2552) กลาววา ปญหาการ
ขโมยขอมูลบนอินเทอรเน็ต ถาผูใชเว็บไซตเครือขาย
สังคม มีการเปดเผยขอมูลสวนตัวแบบรูเ ทาไมถงึ การณ
อาจเกิดปญหาตามมา เชน การโจรกรรมขอมูล
ประวัติ รูปภาพนําไปเผยแพรในทางทีไ่ มดี ทําใหเจา
ตัวเกิดความเสียหายและอับอาย และดานการใชงาน
พบวา พฤติกรรมการปองกันตนเองดานการใชงาน
อยูในระดับมาก ในเรื่องนักเรียนศึกษาขอมูลเกี่ยว
กับความปลอดภัยอยูเสมอ ตรวจสอบรานคากอน
สั่งซื้อสินคาผานทางเครือขายสังคมออนไลน และ
ไมรับไฟลขอมูลจากบุคคลที่ไมรูจัก เปนตน ยกเวน
การสมัครสมาชิกที่จําเปนตองใชนามแฝง การไม
โหลดรู ป ภาพของตนเองและผู  อื่ น ผ า นเครื อ ข า ย
สังคมออนไลน การไมสมัครสมาชิกผานทางเครือ
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ขายสังคมออนไลน การไมกําหนดใหเครื่องจํารหัส
ผานเมื่อเขาใชเครือขายสังคมออนไลน ที่อยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งอาจสงผลใหเกิดสูญเสียความ
เปนสวนตัว เขาถึงตัวตนของผูใชไดงาย จนกลาย
มาเปนปญหาสังคม ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ
วริษฐา มาลากุล ณ อยุธยา (2552) เมื่อขอมูลสวน
ตัวถูกเปดเผยสงผลเสีย ไดแก 1) ดานวัฒนธรรม
เกิดปญหาชูสาวขัดตอธรรมเนียมประเพณีไทย 2)
ทางดานสังคม ปญหาอาชญากรรม เกิดการยั่วยุ
ทางเพศ ลอลวง ขมขืน 3) ดานความเปนสวนตัว
โจรกรรมขอมูล มีการเขาถึงตัวตนในชีวิตประจําวัน

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช
จากผลการวิจัยเรื่อง แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเพื่อสรางการรับรูประโยชน ผลกระ
ทบและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการใชเครือ
ขายสังคมออนไลนของนักเรียนมัธยมในจังหวัด
ภูเก็ต ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ระดับการรับรูผ ลกระทบการใชเครือ
ขายสังคมออนไลนของนักเรียนมัธยมในจังหวัด
ภูเก็ตพบอยูในระดับนอย ในดานการเรียน ดาน
สังคม ดานอารมณ ดังนั้น สถานศึกษาควรสงเสริม
ใหครูผูสอนมุงเนนการใหความรูในเรื่องนี้ใหมาก
ที่สุด เชน จัดทําคูมือ และจัดกิจกรรมเพิ่มความรูให
แกนักเรียนใหมีความเขาใจใชอยางเกิดประโยชน
สูงสุด
1.2 พฤติกรรมการปองกันตนเองจาก
การใชเครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนมัธยม
ในจังหวัดภูเก็ตพบอยูในระดับปานกลางในดาน
เทคนิค ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหครูผูสอน
จัดทําคูม อื เกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยในเครือ
ขายสังคมออนไลนใหแกนักเรียนและจัดกิจกรรม
การใชงานภาคปฏิบัติใหนักเรียนไดรูจักวิธีการใช
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งานจริง และนําไปใชอยางปลอดภัยที่สุด
2. ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การวิ จั ย ในครั้ ง
ตอไป
2.1 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา
วิจัยประชากรในระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลใน
จังหวัดภูเก็ตเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไป ควร
ศึกษาระดับการรับรูเ กีย่ วกับเครือขายสังคมออนไลน
และพฤติกรรมการปองกันตนเองของนักเรียนทุก
ระดับ

2.2 การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู  ค วร
ศึ ก ษาข อ คํ า ถามให มี ค วามชั ด เจนในการตอบ
แบบสอบถามแนะควรมี ก ารนํ า แบบสอบถามไป
ทําการทดสอบความเขาใจของขอคําถามกอนนํา
มาใชเก็บขอมูลจริง เพื่อใหไดรับขอมูลที่ถูกตอง
และแมนยํา
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาสลิมมิ่งพลัส
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Factors Inﬂuencing the Decision to use of Slimming Plus Customers
in Bangkok and its Vicinity
ชนานาถ พูลผล*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
ป จ จั ย การตลาดบริการของลูกคา สลิม มิ่งพลัสใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ศึกษาการ
ตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารของลู ก ค า สลิ ม มิ่ ง พลั ส ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) เปรียบเทียบ
การตัดสินใจใชบริการของลูกคาสลิมมิ่งพลัสในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามปจจัย
พืน้ ฐานสวนบุคคล 4) ศึกษาปจจัยการตลาดบริการที่
มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาสลิมมิง่
พลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจยั
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่ศึกษา
ไดแก ลูกคาของสลิมมิ่งพลัสเฉพาะสาขาที่อยูใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 348 คน
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เพื่อหาคาสัดสวน
กลุมตัวอยางของสลิมมิ่งพลัสแตละสาขา การเก็บ
รวบรวมโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ คาความถี่ คา

รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน คือ
คาสถิติทดสอบ t-test F-test การทดสอบเปรียบ
เทียบเปนรายคูโดยวิธี LSD และคาสถิติวิเคราะห
แบบถดถอยพหุคูณ ดวยวิธีสเต็ปไวส
ผลการวิจยั พบวา 1) กลุม ตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุระหวาง 30 – 40 ป การศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน สถานภาพ
สมรส รายไดตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท ระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยการตลาดบริการดานการสง
เสริมการตลาด อยูใ นระดับปานกลางและดานการจัด
จําหนายอยูในระดับมาก 2) การตัดสินใจใชบริการ
ดานการแสวงหาขอมูลอยูในระดับปานกลาง และ
ดานการประเมินทางเลือกอยูในระดับมาก 3) อายุ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดของลูกคา
ที่แตกตางกันมีระดับการตัดสินใจที่แตกตางกัน 4)
ปจจัยการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
** อาจารยที่ปรึกษา
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ใชบริการไดแก ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา
และดานบุคลากรโดยปจจัยทั้ง 3 ดานมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการ
คําสําคัญ: การตัดสินใจใชบริการ, สลิมมิ่งพลัส

Abstract

This research aims to (1) study the
service marketing mix of Slimming Plus’s
customers in Bangkokand its vicinity, (2)
study the decision to use of Slimming Plus’s
customers in Bangkok and its vicinity,(3)
compare the decision to use of Slimming
Plus ’s customers in Bangkok and its vicinity
by fundamental personal factor and (4) study
the service marketing mix aﬀecting the
decision to use of Slimming Plus ’s customers
in Bangkok and its vicinity. This research
was a survey research with the sample size
of 348 persons. The samples were customers
of slimming plus in Bangkok and its vicinity.
The stratiﬁed sampling method was used to
determine the proportion of the samples in
each Slimming Plus branches. The data was
collected by questionnaires. The statistics used
in this research were the descriptive statistics.
The research hypotheses were tested by t-test,
one-way ANOVA, and Multiple regressions.
The research ﬁndings were (1) the samples in
this study were mainly females with the age
between 30 - 40 years old, bachelor degree,
employee status in private companies, married
status, and the average monthly income
of 30,001 to 40,000 baht. The customers’
www.grad.ssru.ac.th

perception to the service marketing mix was
medium but to the promotion and place was
high. (2) The level of the decision to use by
searching information was medium. The level
of evaluating the options was high. (3) The
decision to use was signiﬁcantly aﬀected by
age, level of education, occupation, married
status, and customer’s income. (4) The service
marketing mixes that inﬂuence the decision
to use were promotion, place, and personal
Keywords: Usage Decision Making, slimming plus

บทนํา

ป ญ หาภาวะนํ้ า หนั ก เกิ น และโรคอ ว นจั ด
เป น ป จ จั ย เสี่ ย งทางสุ ข ภาพที่ สํ า คั ญ อั น ดั บ ต น ๆ
ของประชากรโลก ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน
สรางผลกระทบทางสุขภาพมากมายทั้งผลกระทบ
เฉียบพลันและปญหาเรื้อรัง ทั้งปญหาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต “โรคอวน” สงผลทําใหเกิดโรควิถี
ชีวิตที่สําคัญ ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ลุกลามกลายเปน
ปญหาใหญระดับชาติ ซึง่ เปนภัยคุกคามและบัน่ ทอน
คุณภาพชีวิตอยางรายแรง โดยพบสถิติที่นาตกใจ
วาประเทศไทยมีประชากรที่เปน “โรคอวน” ติด
อันดับที่ 5 ของทวีปเอเชียแปซิฟก จากทั้งหมด 42
ประเทศ ไมรวมเขตปกครองพิเศษ ประเทศไทยมีผู
ทีม่ รี ปู รางทวมจนถึงระดับอวนมีมากกวา 17 ลานคน
ทั่วประเทศ คนไทยเปนโรคอวนเพิ่มขึ้นปละ 25%
หรือเพิ่มขึ้นประมาณกวา 4 ลานคนตอป คนไทย
เสียชีวติ กอนวัยอันควรจากโรคอวนถึงปละประมาณ
20,000 คน รัฐบาลไทยตองสูญเสียงบประมาณใน
การดูแลรักษาโรคอวนและโรคตางๆ ที่สัมพันธตอ
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เนื่องจากโรคอวน อาทิ เบาหวาน หัวใจและหลอด
เลือด อัมพฤกษ อัมพาต โรคมะเร็ง รวมทั้งโรคขอ
กระดูกเสื่อม ฯลฯ มากกวาปละ 100,000 ลานบาท
ซึง่ นับเปนการบัน่ ทอนเศรษฐกิจของประเทศ ปจจัย
หนึง่ ทีเ่ ปนสาเหตุของความอวนคือคนทีร่ บั ประทาน
อาหารแลวไดรบั พลังงานมากกวาพลังงานทีจ่ ะใชไป
ในแตละวัน พลังงานทีเ่ หลือก็จะถูกเปลีย่ นเปนไขมัน
และสะสมอยูในรางกายเพิ่มขึ้นทุกๆ วันในที่สุดจึง
กลายเปนโรคอวน โรคอวนมีปจ จัยมาจากหลายสาเหตุ
เชน พันธุกรรม เพศ อายุ ความอวนในวัยเด็กการ
หยุดสูบบุหรี่ กิจวัตรประจําวัน อาหารไขมันสูงวิถี
การดํารงชีวิตเปลี่ยนไป (แผนงานวิจัยนโยบาย
อาหารและโภชนาการเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
2548)
ป จ จุ บั น วั ย รุ  น ส ว นใหญ หั น มาใส ใจดู แ ล
สุขภาพของตนเองมากขึน้ ตองการใหตนเองมีรปู ราง
ที่ดี หุนสวย เพรียวงาม พยายามไมใหอวน แตยังมี
คนอีกจํานวนไมนอ ยทีป่ ระสบกับปญหาโรคอวน แลว
พยายามหาทางลดความอวนดวยวิธีการตางๆ เชน
การออกกําลังกาย การเขาคอรสลดความอวนตาม
สถาบันลดนํ้าหนักคํากลาวที่วา “ไกงามเพราะขน
คนงามเพราะแตง” ยังใชไดกับทุกยุคทุกสมัยยิ่งใน
เวลานี้ วิถกี ารดําเนินชีวติ ของประชาชนทัว่ ไป มีการ
ดําเนินกิจกรรมติดตอกับโลกภายนอกมากขึ้น ทั้ง
การติดตอเพื่อสังคมและการติดตอพบปะเพื่อธุรกิจ
ฉะนั้น รูปราง หนาตา ผิวพรรณ รวมทั้งบุคลิกภาพ
ที่ดูดี จะชวยสรางความมั่นใจเพิ่มขึ้น จึงเห็นได
วาประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งวัยรุน วัยหนุมสาว
หรือวัยผูใหญตางก็สนใจเขาไปใชบริการธุรกิจเสริม
ความงามกันอยางหนาตาตั้งแตผมจรดเทา อาทิ
การทําผม ทําเล็บ นวดหนา นวดตัว รักษาสิว ดูแล
ผิวพรรณไปจนถึงการทําศัลยกรรมตกแตง ซึง่ กลาว
ไดวา การเขารานเสริมความงามถือเปนกิจกรรม
สําคัญของคนในยุคปจจุบนั สงผลใหธรุ กิจเสริมความ
www.grad.ssru.ac.th

งามเปดใหบริการตามแหลงชุมชน อาคารสํานักงาน
รวมทั้งตามศูนยการคาตางๆ เปนจํานวนมากสงผล
ใหการโฆษณาประชาสัมพันธรานคาใหเปนที่รูจัก
และยอมรับในคุณภาพการใหบริการสามารถทําได
งาย สถาบันเสริมความงามในปจจุบันมีหลากหลาย
บริการทั้งการดูแลผิวหนา ผิวกาย ตั้งแตการนวดหนา
นวดตัว การขัด พอกตัวดวยนํ้ามัน เครื่องสําอาง
หรือสมุนไพรไทย ยกกระชับผิวหนา ลบริ้วรอย
ขจัดสิวฝา จุดดางดํา รวมถึงการลดนํ้าหนัก กระชับ
สัดสวน (Thai Franchise Center. 2553)
สวนแบงทางการตลาดของธุรกิจสถาบัน
ลดนํ้าหนักปจจุบัน บอดี้เชฟ ครองสวนแบงทางการ
ตลาดถึง 45% ในขณะที่มารีฟรานซมีส วนแบง
ทางการตลาด 38% และผูประกอบการรายอื่นๆ อีก
17% จากมูลคาตลาดรวม 1,500 ลานบาท ขณะที่
ตลาดรวมของธุรกิจที่เกี่ยวของกับสุขภาพมีมูลคา
กวา 4,500 ลานบาท มีอตั ราการเติบโต 30% (กลยุทธ
5 เอส ‘บอดี้เชพ’ รีดไขมันหนุมสาวถูกวิธี. 2555)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูว จิ ยั ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการใหบริการของสถานบริการ
ลดนํ้าหนัก ที่ตลาดมีการแขงขันสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาสลิมมิ่งพลัสใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารของ
ลู ก ค า สลิ ม มิ่ ง พลั ส ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยการตลาดบริการของลูกคา
สลิมมิ่งพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการ
ของลูกคาสลิมมิ่งพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
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4. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย การตลาดบริ ก ารที่ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาสลิมมิ่ง
พลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตประชากร ประชากรในการศึกษา
ไดแก ลูกคาของสลิมมิง่ พลัสในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทั้งหมด 14 สาขา จํานวน 2,679 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย (1) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
ไดแก เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
รายได (2) ปจจัยการตลาดบริการ ไดแก ดานบริการ
ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ
และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดวย การตัดสินใจใชบริการสลิมมิ่ง
พลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก
ดานการรับรูถึงปญหา ดานการแสวงหาขอมูลดาน
การประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจใชบริการ
ดานพฤติกรรมหลังการใชบริการ
3. ขอบเขตระยะเวลาระยะเวลาในการ
ดําเนินการศึกษาวิจัย ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555
ถึงเดือนธันวาคม 2555 และเก็บรวบรวมขอมูล
ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2555

นิยามศัพทเฉพาะ

1. ปจจัยการตลาดบริการ หมายถึง ปจจัย
ตาง ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผู
บริโภค
1.1 ดานบริการ หมายถึง คุณลักษณะ
บริการของสลิมมิ่งพลัส ในดานตาง ๆ ที่มีอิทธิพล
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ทํ า ให พ ฤติ ก รรมในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของลู ก ค า
เปลี่ยนแปลงไดแก รูปแบบการใหบริการ คุณภาพ
ของเครื่ อ งมื อ ที่ นํ า มาใช ใ นการให บ ริ ก าร และ
คุณภาพงานบริการในภาพรวม
1.2 ดานราคา หมายถึง ความคุม คาของ
ราคาบริการในสายตาของลูกคาที่ใชบริการสลิมมิ่ง
พลัส มีบริการใหเลือกหลายราคา และราคาถูกกวา
ที่อื่นๆ
1.3 ดานการจัดจําหนาย หมายถึง สถาน
ทีท่ ผี่ บู ริโภค สามารถเลือกใชบริการของสลิมมิง่ พลัส
ซึง่ เปนสถานทีม่ ที จี่ อดรถเพียงพอ ตําแหนงทีต่ งั้ ของ
รานหางาย การชําระเงินสะดวกซึ่งลูกคาสามารถ
ผอนชําระได
1.4 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง
การใชกลยุทธ ลดราคาบริการในโอกาสพิเศษตางๆ
แจกบัตรกํานัลเปนของสมนาคุณใหแกลกู คา แถมสิน
คาพรีเมี่ยมในเทศกาล
1.5 ดานบุคลากร หมายถึง พนักงาน
ตอนรับลูกคา พนักงานบริการลูกคา พนักงานทํา
ทรีตเมนท รวมถึงเจาหนาทีผ่ เู ชีย่ วชาญดานกายภาพ
และเจาหนาที่โภชนากร
1.6 ดานกระบวนการใหบริการ หมายถึง
ขัน้ ตอนในการใหบริการลูกคารานสลิมมิง่ พลัส ตัง้ แต
ขัน้ ตอนแนะนําบริการตางๆ ของทางรานใหกบั ลูกคา
แนะนําวิธีการใชสินคาและบริการ
1.7 ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง รูปแบบการนําเสนอภาพลักษณใน
ดานตางๆ อาทิเชน การจัดหองทรีตเมนทไวเปน
สัดสวน การจัดรานใหดูดีมีความทันสมัย
2. การตัดสินใจใชบริการ หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจใชบริการ
สลิมมิ่งพลัส
2.1 การรับรูปญหาตระหนักถึงปญหา
หมายถึง เมือ่ ผูบ ริโภคตระหนักถึงปญหาของตนเอง
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ตองการแกไข เชน มีเซลลูไลทและนํ้าหนักเกิน
มาตรฐาน การโภชนาการเลือกทานอาหารไมถูก
สุขลักษณะอนามัย
2.2 การแสวงหาขอมูล หมายถึง การ
คนหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคา โดยวิธีการคนหาขอมูลผานทางสื่อออนไลน
อินเตอรเน็ต สอบถามจากผูที่เคยใชบริการ
2.3 การประเมินทางเลือก หมายถึง การ
ใชขอมูลที่ไดใหเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือก
ประเภทของบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของตนเอง เชน ราคาบริการถูกวาที่อื่น สะดวกใน
การเดินมาใชบริการ พนักงานใหคําแนะนําที่ดีมี
ประโยชน
2.4 การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก าร หมายถึ ง
การตัดสินใจใชบริการซึ่งมีผลมาจากการที่ลูกคาได
ประเมินทางเลือกแลว อาจเปนการตัดสินใจดวยตัว
ของลูกคาเอง ตัดสินใจจากคําแนะนําของเพือ่ นหรือ
ครอบครัว
2.5 ดานพฤติกรรมหลังการใชบริการ
หมายถึ ง การประเมิ น ผลของลู ก ค า หลั ง จากใช
บริการ ซึ่งทําใหลูกคาเกิดความพอใจ หรือไมพอใจ
ในบริการนั้นๆ หากลูกคาเกิดความพึงพอใจลูกคา
อาจซื้อบริการเพิ่ม และอาจจะแนะนําเพื่อนหรือ
ครอบครัว
3. สลิมมิ่งพลัส หมายถึง สถานที่ ที่ให
บริการทางดานความงามครบวงจรในรูปแบบสปา
สมัยใหม ดูแลผิวหนาและผิวกายโดยใชผลิตภัณฑ
นําเขาจากประเทศฝรั่งเศส และสลิมมิ่งพลัสยังเปน
สถาบันลดนํ้าหนัก โดยการใชเครื่องสลายไขมัน
ประเภทตางๆ ที่นําเขามาจากประเทศสเปน
4. ลูกคา หมายถึง ผูท ใี่ ชบริการสลิมมิง่ พลัส
เฉพาะสาขาที่ อ ยู  ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
www.grad.ssru.ac.th

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม (Independent
Variables) (Dependent Variables)
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. สถานภาพ
6. รายได
ปจจัยการตลาด
บริการสลิมมิ่งพลัส
1. ดานบริการ
2. ดานราคา
3. ดานการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริม
5. การตลาด
5. ดานบุคลากร
6. ดานกระบวนการ
5. ใหบริการ
7. ดานการนําเสนอ
5. ลักษณะกายภาพ

การตัดสินใจใชบริการ
ของลูกคาสลิมมิ่งพลัส
1. ดานการรับรูถึงปญหา
2. ดานการแสวงหาขอมูล
3. ดานการประเมินทางเลือก
4. ดานการตัดสินใจใชบริการ
5. ดานพฤติกรรมหลังการ
5. ใชบริการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

1. ลูกคาสลิมมิง่ พลัสในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลตางกันมี
การตัดสินใจใชบริการแตกตางกัน
2. ปจจัยการตลาดบริการมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบริการของลูกคาสถาบันสลิมมิ่งพลัสใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ความหมายของการบริการและลักษณะการบริการ
ความหมายของตลาดบริ ก าร (Service
Market) คือกิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคา
ที่ไมมีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจใหกับ
ผูรับบริการโดยสินคาที่ไมมีตัวตนนั้นจะตองตอบ
สนองความตองการของผูรับริการจนนําไปสูความ
พึงพอใจได (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. 2546: 8) [4]
การตลาดบริการ (Service Marketing) หมายถึง
กระบวนการในการวางแผน (Planning) การบริหาร
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แนวความคิด (Concept) การตั้งราคา (Price)
การจั ด จํ า หน า ย (Distribution) และการส ง
เสริมการตลาด (Promotion) สําหรับผลิตภัณฑ
บริ ก ารเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นที่ ส ามารถ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรและตอบสนองความ
พึงพอใจของผูซื้อและผูใชได (ฉัตยาพร เสมอใจ.
2549: 15)
ชูชัย สมิทธิไกร (2553: 362) กลาววา
การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชน
เชิงนามธรรม ซึ่งผูใหบริการไดเสนอขาย โดยผูรับ
บริการไมไดครอบครองการบริการนั้น ๆ อยาง
เปนรูปธรรม กระบวนการใหบริการอาจจะใหควบคู
ไปกับการจําหนายสินคาหรือไมก็ได การบริการมี
ลักษณะเฉพาะที่สําคัญ 4 ประการคือ การบริการ
เปนสิ่งที่จับตองไมได การผลิตและการบริโภคไม
สามารถแยกจากกันได การบริการมีความแตกตาง
หลากหลาย และการบริการไมสามารถเก็บไวได

แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด

ส ว นประสมการตลาดบริ ก าร (Service
Marketing Mix หรือ 7P’s) (ฉัตรยาพร เสมอใจ,
2549: 51-55) [2]
1. ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product)
ในการกําหนดกลยุทธการบริการไมวาจะเปนใน
ธุรกิจทีผ่ ลิตสินคาหรือบริการก็ตามตางตองพิจารณา
ถึ ง ลู ก ค า ในเรื่ อ งความจํ า เป น และความต อ งการ
ของลูกคาที่มีผลตอผลิตภัณฑนั้นๆ เปนหลัก ซึ่ง
ผลิตภัณฑในธุรกิจบริการมีความแตกตางจากสินคา
ทั้งดานรูปแบบและการดําเนินงานที่มากมายมา
รวมกันทั้งที่มองเห็นไดและไมมีตัวตนหรือเปนสิ่ง
ที่ ผู  ข ายมอบให แ ก ลู ก ค า และลู ก ค า จะได รั บ ผล
ประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งประกอบ
ด ว ยรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ คุ ณ สมบั ติ คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑความนาเชื่อถือ รูปลักษณพิเศษ การ
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ออกแบบผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility)
มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา
2. ดานราคา (Price) ตนทุนของลูกคาที่
ตองเสียไปเพื่อใหไดมาซึ่งตัวผลิตภัณฑโดยตนทุน
ในทีน่ อี้ าจเปนไปไดทงั้ มูลคาของเงินทีต่ อ งจายไปใน
การแลกเปลี่ยนตนทุนคาเดินทาง ตนทุนคาที่จอดรถ
รวมถึงตนทุนคาเสียเวลาโดยลูกคาจะมีการเปรียบ
เทียบตนทุนนีก้ บั คุณคา (Value) ของผลิตภัณฑนนั้
วาคุมคาหรือไมที่จะเลือกซื้อสินคานั้น ๆ โดยตนทุน
ในการผลิตหรือการใหบริการจะพิจารณาถึงตนทุน
(Cost) ของลูกคาอยูเปนหลักซึ่งมักจะใชราคาเปน
ที่ยอมรับไดทั้ง 2 ฝายคือผูขายไดรับผลกําไรเพียง
พอและผู  ซื้ อ หรื อ ผู  ใช บ ริ ก ารสามารถจ า ยได แ ละ
ไดรับผลประโยชนตามขอตกลง
3. ดานการจัดจําหนาย (Place) จําเปน
ตองพิจารณาถึงความสะดวกสบาย (Convenience)
ในการรับบริการการสงมอบสูลูกคา สถานที่และ
เวลาในการสงมอบ กลาวคือลูกคาควรจะเขาถึงงาย
ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในเวลาและสถานที่ที่ลูกคา
เกิดความสะดวกที่สุด การเลือกชองทางในการนํา
สงบริการที่เหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกิจ
บริการแตละประเภท ซึ่งจะตองพิจารณาถึงทําเล
ที่ตั้ง (Location) เปนสําคัญเนื่องจากการบริการ
บางประเภทลูกคาตองเดินทางไปยังสถานบริการ
ดวยตนเองจึงตองการอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและ
การสงมอบการบริการแกลกู คา (Service Delivery)
เนือ่ งจากการบริการเปนกระบวนการทีม่ ลี กู คาเขามา
เกี่ยวของอยูในกระบวนการดวย กระบวนการใน
การสงมอบบริการจะเปนสวนที่สําคัญที่ทําใหลูกคา
ตัดสินใจวาบริการที่พวกเขาไดรับคุมคากับมูลคา
ของเงินที่พวกเขาจายไปหรือไม
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายและลูกคาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสาร
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หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสิน
ใจเลือกใชบริการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับลูกคาโดยเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาด
ของธุรกิจบริการสามารถทําการสงเสริมการตลาด
ไดสี่แบบเรียกวาสวนประสมการสงเสริมการตลาด
(Promotion Mixed) ซึ่งประกอบดวยการโฆษณา
(Advertising) ขายโดยพนั ก งาน (Personal
Selling) สงเสริมการขาย (Sales Promotion) การ
ประชาสัมพันธ (Public Relation) การตลาดทาง
ตรง (Direct Marketing)
5. ด า นบุ ค ลากร (People) หมายถึ ง
พนักงานผูใหบริการตองทําใหผูใชบริการเกิดความ
พึงพอใจในการใชบริการ พนักงานควรมีความรู
ความสามารถมีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตอ
ลูกคา มีความนาเชื่อถือ มีความรับผิดชอบสื่อสาร
กับลูกคาไดดี มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถใน
การแก ป  ญหาต า งๆ เพื่อใหสามารถสรา งความ
พึงพอใจใหลูกคาไดดังนั้น บริษัทธุรกิจหรือหางราน
ที่ เ ป น ธุ ร กิ จ บริ ก ารจะต อ งมี ก ารวางแผนกลยุ ท ธ
ด า นบุ ค ลากรโดยเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารสรรหาคั ด เลื อ ก
การพัฒนาการฝกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและ
ปลูกฝงลักษณะที่จําเปนตอการใหบริการเพื่อสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคามากที่สุด
6. ดานกระบวนการใหบริการ (Process)
หมายถึง กระบวนการในการใหบริการแกลูกคา
ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเปนการสงมอบคุณภาพ
ในการใหบริการกับลูกคาเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
และประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction)
เชน การทักทายและตอนรับลูกคาที่มาติดตอการ
แนะนําการคิดคาบริการที่เที่ยงตรงและการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ในการศึกษา
ครัง้ นีก้ ระบวนการใหบริการ หมายถึง ความรวดเร็ว
และความเป น มื อ อาชี พ ของระบบการให บ ริ ก าร
ของคลินิกเสริมความงามประเภทเวชกรรม อาทิ
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เชน ความถูกตองในการใหบริการความรวดเร็ว
และใชเวลาที่เหมาะสมขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ไมยุงยากซับซอนมีการติดตามผลการใหบริการ
การติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทและระยะ
เวลาในการรอรับบริการของลูกคา เปนตน
7. ดานสิง่ นําเสนอทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation) หมายถึง การพัฒนา
รูปแบบการใหบริการทําไดโดยการสรางคุณภาพ
โดยรวม (Total Quality Management: TQM)
หรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการ โดยผาน
การใชหลักฐานที่มองเห็นไดเพื่อสรางคุณคาใหกับ
ลูกคาไดแก สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการ
และลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดใจ
ลูกคาอาคารสํานักงานทําเลที่ตั้งการตกแตงเครื่องมือ
ตาง ๆ และสามารถทําใหมองเห็นภาพลักษณของ
การบริการไดอยางชัดเจน

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
ชูชัย สมิทธิไกร (2553: 6) [5] ไดใหนิยาม
ความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภคไววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง
การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
เลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช (Use)
และการกําจัดสวนที่เหลือ (Dispose) ของสินคา
หรือบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความปรารถนาของตน
1. การตัดสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรม
และกระบวนการทางจิตใจของผูบ ริโภคในการตัดสิน
ใจซื้อสินคาหรือบริการ
2. การซื้อ หมายถึง การดําเนินการเพื่อให
ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคตองการ ตั้งแต
การเลือกแหลงที่จะซื้อและวิธีการจายเงินคาสินคา
หรือบริการ
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3. การใช หมายถึง การทีผ่ บู ริโภคนําสินคา
มาใชประโยชนตามทีม่ งุ หวัง หรือการรับบริการจาก
องคการธุรกิจ
4. การกําจัดสวนทีเ่ หลือ หมายถึง การนําสวน
ทีเ่ หลือของผลิตภัณฑไปกําจัดทิง้ โดยอาจกระทําใน
รูปแบบตางๆ เชน การทิ้งในถังขยะ การนํากลับมา
ใชใหม (Reuse) การนําไปผลิตใหม (Recycle)

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ขั้นตอนการตัดสินใจ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 33) กลาววา ผูซ อื้
จะมี ลั ก ษณะการซื้ อ มี เ หตุ ผ ล และความชอบที่
ตางกัน แตผูซื้อจะมีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่
เหมือนกัน ซึ่งแบงเปน 5 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การรับรูถ งึ ความตองการ ผูบ ริโภค
จะตระหนักถึงความตองการในสิง่ ทีต่ นเองรูส กึ วายัง
ขาดหาย และจะมองหาผลิตภัณฑที่สามารถมาเติม
เต็มใหกับความตองการนั้น
ขั้นตอนที่ 2 การคนหาขอมูล ผูบริโภคจะ
พยายามหาข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ
บริการใหมากที่สุด เพื่อนํามาใชในการตัดสินใจ
ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก ผูบ ริโภค
จะนําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาทําการเปรียบเทียบเพื่อ
หาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับตนเองที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจ เปนการตัดสินใจ
ทําการซื้อจริง ซึ่งผูซื้อตองตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ ตราผลิตภัณฑ ผูขาย เวลาในการ
ซื้อ และปริมาณการซื้อ
ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมภายหลัง การซื้อการใชผูซื้ออาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองความ
พึงพอใจหรือไมพงึ พอใจจากการซือ้ -การใชดงั กลาว
คือเมื่อพึงพอใจ ก็จะทําการซื้อซํ้า และอาจกลาย
เปนลูกคาที่มีความภักดีไดเมื่อไมพึงพอใจ ก็จะเลิกใช
หรืออาจเรียกรองใหผูขายรับผิดชอบ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

อัญชิสา แกวอนันต (2552) ไดทาํ การศึกษา
พฤติกรรมการใชบริการสถาบันเสริมความงามเมดิแคร
คลินิก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
กลุมตัวอยางที่ศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยทั้ง 7
ดานอยูระดับมาก โดยที่ใหความสําคัญกับปจจัย
ดานสิ่งนําเสนอกายภาพมากเปนอันดับ 1 ดาน
กระบวนการมากเปนอันดับ 2 ดานบุคลากรมากเปน
อันดับที่ 3 ดานสถานที่หรือการจัดจําหนายบริการ
มากเปนอันดับที่ 4 ดานผลิตภัณฑและบริการมาก
เปนอันดับที่ 5 ดานราคามากเปนอันดับที่ 6 และ
ใหความสําคัญปจจัยดานการสงเสริมการจําหนาย
บริการ นอยที่สุด
มนชัย ตรีสุข (2550) [7] ไดทําการศึกษา
เรื่อง ปจจัยการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจใชบริการ
ศูนยลดนํ้าหนักบิวตี้เชพนิวลี่ไลน ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง
31 - 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
ภาคเอกชนและรายได 10,001-20,000 บาท พบวา
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ดานภาพ
ลักษณองคการ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการให
บริการ ดานการคิดคาบริการ และดานที่มีคาเฉลี่ย
ตํา่ สุดคือดานการสงเสริมการตลาด ผลเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูใชบริการตอปจจัยการตลาดที่มี
ผลในการตัดสินใจใชบริการจําแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคลพบวา ดานกระบวนการใหบริการและ
ดานผลิตภัณฑมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ
(Survey Research) เลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธี
การคํานวณตามสูตรหาขนาดตัวอยางของยามาเน
จากจํานวนประชากรทั้งหมด 2,679 คน โดยใช
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วิธีการสุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
มีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% ซึ่งไดขนาดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 348 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ เพื่อหาสัดสวนของจํานวนกลุมตัวอยาง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม
แบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพ รายไดตอเดือน
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการ
ตลาดบริการประกอบดวย ดานผลิตภัณฑและบริการ
ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการ
ตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และ
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช
บริการของลูกคา ประกอบดวย ดานการรับรูถึง
ปญหา ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทาง
เลือก ดานการตัดสินใจใชบริการ และดานพฤติกรรม
หลังการใชบริการ

แผนการสุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
คื อ ผู  ใช บ ริ ก ารสลิ ม มิ่ ง พลั ส ทั้ ง 14 สาขาในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ใช วิ ธี ก ารสุ  ม
ตัวอยาง 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้น
ภูมิ (Stratiﬁed Sampling) ทีใ่ ชทฤษฎีความนาจะเปน
เปนการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยใชการเปรียบ
เทียบคาสัดสวนของจํานวนประชากรของแตละสาขา
เทียบบัญญัติไตรยางค
ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมี
ระบบ (Systematic Sampling) เก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางที่มาใชบริการ 1 คน เวน 1 คน ไปจน
ครบตามจํานวนตัวอยางที่กําหนดไว โดยการเก็บ
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ขอมูลตั้งแต วันจันทร – อาทิตย เวลา 11.00 –
20.00 น.

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผู  วิ จั ย ได ยื่ น เรื่ อ งขออนุ มั ติ จ ากผู  บ ริ ห าร
ของสลิมมิ่งพลัส เพื่อขอเก็บขอมูลจากผูที่มาใช
บริการที่สาขาตางๆ ของสถาบันสลิมมิ่งพลัส ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การวิเคราะหขอมูล

เมื่อรวบรวมแบบสอบถามไดแลวนําแบบ
สอบถามนั้นมาทําการตรวจสอบความถูกตองและ
ความสมบูรณของแบบสอบถามจากนั้นนําขอมูล
ทัง้ หมดมาวิเคราะหขอ มูลและทําการประมวลผลโดย
ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ดังนี้
1. ป จ จั ย พื้ น ฐานส ว นบุ ค คลของกลุ  ม
ตัวอยาง วิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequency)
และคารอยละ (Percentage)
2. การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารของลู ก ค า สลิ ม
มิ่ ง พลั ส ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ปจจัยการตลาดบริการของลูกคาสลิมมิง่
พลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
การตัดสินใจใชบริการของลูกคาสลิมมิ่งพลัส ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตาม
ป จ จั ย พื้ น ฐานส ว นบุ ค คล วิ เ คราะห โ ดยใช ส ถิ ติ
ทดสอบ (t-test) และคาสถิติทดสอบ (F-test) ใน
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) กรณีพบวาความแปรปรวนมีความแตก
ตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบคา
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เฉลีย่ รายคู (Multiple Comparison) โดยใชวธิ กี าร
ของ LSD (Least Signiﬁcant Diﬀerence) โดย
กําหนดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05
5. ปจจัยการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการของลูกคาสลิมมิ่งพลัส ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิเคราะหสมการ
พยากรณ โดยใช ค  า สถิ ติ วิ เ คราะห แ บบถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวย
วิธีสเต็ปไวส (Stepwise)
6. วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
การแปลความหมายโดยการใช เ กณฑ
แปลความหมาย โดยแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ และกําหนด
เกณฑ สํ า หรั บ แปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ ย
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึงระดับ
การตัดสินใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึงระดับ
การตัดสินใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึงระดับ
การตัดสินใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึงระดับ
การตัดสินใจนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึงระดับ
การตัดสินใจนอยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารของลู ก ค า สลิ ม มิ่ ง พลั ส ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารของ
ลู ก ค า สลิ ม มิ่ ง พลั ส ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
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2. เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดบริการของ
ลู ก ค า สลิ ม มิ่ ง พลั ส ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการ
ของลูกคาสลิมมิ่งพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
4. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย การตลาดบริ ก ารที่ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคาสลิมมิ่ง
พลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจยั
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย ตัวแปร
อิสระ ไดแก ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได ปจจัยการตลาดบริการ ประกอบดวย ดาน
บริการ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสง
เสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการให
บริการ ดานการนําเสนอลักษณะกายภาพ ตัวแปร
ตาม ไดแกการตัดสินใจใชบริการของลูกคาสลิมมิ่ง
พลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบ
ดวย ดานการรับรูถึงปญหา ดานการแสวงหาขอมูล
ด า นการประเมิ น ทางเลื อ ก ด า นการตั ด สิ น ใจใช
บริ ก าร ด า นพฤติ ก รรมหลั ง การใช บ ริ ก าร กลุ  ม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ลูกคาของสลิมมิ่งพลัส
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 348
ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
โดยสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล คือ ใชคา ความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
เลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิตทดสอบ (t-test) คาสถิติทดสอบ (F-test)
และคาสถิตวิ เิ คราะหแบบถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis) ด ว ยวิ ธี ส เต็ ป ไวส
(Stepwise)
1. กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
ระหวาง 30 – 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
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อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพสมรส และ
มีรายไดตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท
2. การตัดสินใจใชบริการในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ดาน
การรับรูถึงปญหาดานการประเมินทางเลือกดาน
การตัดสินใจใชบริการและดานพฤติกรรมหลังการใช
บริการอยูใ นระดับมาก ดานการแสวงหาขอมูล อยูใ น
ระดับปานกลาง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
การประเมินทางเลือก และดานทีม่ คี า เฉลีย่ ตํา่ สุด คือ
ดานการแสวงหาขอมูล
3. ความคิดเห็นตอปจจัยการตลาดบริการ
ไดแก ดานบริการ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย
ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
การนําเสนอลักษณะกายภาพ อยูในระดับมากและ
ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลางโดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการจัดจําหนาย และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด
4. ผลการเปรี ย บเที ย บการตั ด สิ น ใจใช
บริการ โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลพบวา
4.1 เพศที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจ
ใชบริการแตกตางกัน ในดานการรับรูถึงปญหา
ดานการตัดสินใจใชบริการและดานพฤติกรรมหลัง
การใชบริการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
4.2 อายุที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจ
ใช บ ริ ก ารแตกต า งกั น ในด า นการรั บ รู  ถึ ง ป ญ หา
ดานการแสวงหาขอมูล และดานการตัดสินใจใช
บริการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
4.3 การศึกษาทีแ่ ตกตางกัน มีการตัดสิน
ใจใชบริการแตกตางกันในดานการรับรูถึงปญหา
ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก
ดานการตัดสินใจใชบริการ และดานพฤติกรรมหลัง
การใชบริการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
4.4 อาชีพที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจ
ใชบริการแตกตางกันในดานการรับรูถึงปญหา ดาน
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การแสวงหาขอมูลดานการตัดสินใจใชบริการ และ
ดานพฤติกรรมหลังการใชบริการที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05
4.5 สถานภาพที่ แ ตกต า งกั น มี ก าร
ตัดสินใจใชบริการแตกตางกันในดานการรับรูถึง
ปญหา ดานการแสวงหาขอมูลดานการประเมิน
ทางเลือก และดานพฤติกรรมหลังการใชบริการที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
4.6 รายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจ
ใชบริการแตกตางกันในดานการรับรูถึงปญหา ดาน
การแสวงหาขอมูล ดานการตัดสินใจใชบริการ และ
ดานพฤติกรรมหลังการใชบริการที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05
5. ปจจัยการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการไดแก ดานการสงเสริมการ
ตลาดดานราคา และดานบุคลากร โดยปจจัยทั้ง 3
มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจใชบริการ
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

อภิปรายผล

จากการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ตัดสินใจใชบริการของลูกคาสลิมมิ่งพลัส ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา
1. การตัดสินใจใชบริการมีความแตกตาง
กันจากปจจัยสวนบุคคลทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ สอดคลอง
กับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) อธิบายวา พฤติกรรม
การซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยเฉพาะ
ของบุคคล อาทิเชน อายุ อาชีพ รายได รูปแบบ
การดําเนินชีวิต บุคลิกลักษณะ และแนวคิด ดังนั้น
ในการทําธุรกิจ จึงจําเปนจะตองคํานึงถึงปจจัย
สวนบุคคลของลูกคาดวย
2. ดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการอยูในระดับมากโดยเฉพาะ
การแจก Gift Voucher หรือบัตรกํานัลพิเศษใหแก
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ลูกคา และมีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจ
ใชบริการซึ่งสอดคลองกับมนชัย ตรีสุข (2550)
กลาววาลูกคาใหความสําคัญกับการใหสวนลดคา
บริการเปนพิเศษซึ่งจะชวยกระตุนใหผูบริโภคเกิด
ความสนใจในตัวสินคา ดังนั้น บริษัทควรมีการ
จัดการสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
การดึงดูดลูกคาใหมากขึ้น
3. ดานราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการแจงราคา
คาบริการใหทราบกอนการใชบริการ และมีความ
สัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจใชบริการซึ่งสอด
คลองกับ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549) อธิบายวา
ลูกคาจะทําการเปรียบเทียบตนทุน (Cost) กับ
คุณคาของผลิตภัณฑนั้น (Value) วาคุมคาหรือ
ไมกอนที่จะเลือกซื้อสินคานั้น ๆ แสดงใหเห็นวา
บริ ษั ท ควรแจ ง ราคาค า บริ ก ารให ชั ด เจน และมี
ความยุติธรรมเปนที่ยอมรับไดทั้ง 2 ฝายทั้งผูซื้อ
และผูขาย
4. ด า นบุ ค ลากรมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น
ใจใชบริการอยูในระดับมาก โดยเฉพาะพนักงานมี
ความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ และ
มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจใชบริการ
ซึ่งสอดคลองกับ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549) กลาว
วา พนักงานควรมีความรูความสามารถ มีทัศนคติ
ที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความรับผิดชอบ
สามารถสื่อสารกับลูกคาไดดี และมีความสามารถ
ในการแกปญหาตาง ๆ เพื่อใหสามารถสรางความ
พึงพอใจใหลูกคา ดังนั้น บริษัทควรมีการคัดเลือก
และอบรมพนักงานใหมีคุณภาพ และมีจิตใจในการ
ใหบริการ เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา
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ขอเสนอแนะ
ดังนี้

จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

1. ดานปจจัยสวนบุคคล จากการวิจัยพบ
วา ลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30 –
40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน สถานภาพสมรส และมีรายได 30,001
- 40,000 บาท ทางบริษัทควรใหความสําคัญกับ
ลูกคาในกลุม นี้ เพราะถือเปนกลุม เปาหมายหลักทีม่ า
ใชบริการทีส่ ลิมมิง่ พลัส ขณะเดียวกัน ก็พยายามหา
ชองทางในการขยายฐานลูกคาไปสูกลุมอื่น ๆ โดย
เพิม่ บริการทีเ่ หมาะสมกับลูกคาทีม่ ปี จ จัยสวนบุคคล
แตกตางออกไป
2. ดานปจจัยการตลาดบริการที่มีอิทธิพล
ต อ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก าร จากการศึ ก ษาพบว า
ปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการใชบริการคือ
ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดาน
บุคลากร ดังนั้นบริษัทควรเนนสงเสริมปจจัยการ
ตลาดบริการในดานเหลานี้เปนพิเศษ ซึ่งสามารถ
ทําไดโดยการแจก Gift Voucher หรือบัตรกํานัล
พิเศษใหแกลูกคาโดยระบุราคาและรายละเอียด
การให บ ริ ก ารให ท ราบอย า งชั ด เจน รวมถึ ง การ
พัฒนาคุณภาพของพนักงาน เพือ่ ใหลกู คาเกิดความ
พึงพอใจ และกลับมาใชบริการอีกในภายหลัง
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1. ทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
การใหบริการสลิมมิ่งพลัส เทียบกับคูแขงรายอื่นๆ
เพื่อใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนในการบริการ
เพื่อนํามาพัฒนาการใหบริการตอไป
2. ควรมีการสอบถามเพิม่ เติมถึงผลิตภัณฑ
ทางสุขภาพหรือความงามทีล่ กู คาใชดว ย เพือ่ ศึกษา
ถึงสินคาทีใ่ ชควบคูก บั การใหบริการนัน้ จะมีอทิ ธิพล
เพิ่มเติมตอการตัดสินใจใชบริการหรือไม อยางไร
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กลยุทธการจัดการความรูของศูนยการโทรคมนาคมทหาร
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
Strategy Knowledge Management Of Military Telecommunication
Center Directorate of Joint Communications, Royal Thai Armed
Forces Headquarters
จาสิบโท ชาญชัย ประมูลเฉโก* พันเอก ดร.สมเกียรติ สัมพันธ** ดร.จรูญ ไชยศร**

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อ
สรางกลยุทธการจัดการความรูของศูนยการโทรคมนาคมทหาร กรมการสือ่ สารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย และเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
กลยุทธการจัดการความรูข องศูนยการโทรคมนาคม
ทหาร โดยประชากรทีใ่ ชในการศึกษาคือ ขาราชการ
ศูนยการโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย จํานวนทั้งสิ้น 18 คน
ประกอบด ว ย ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี ส  ว นในการ
กําหนดแผนตาง ๆ จํานวน 10 คน ผูบริหารระดับ
กลางทีเ่ กีย่ วของกับการนํานโยบายไปปฏิบตั จิ าํ นวน
5 คน และผู  ที่ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนด
กลยุ ท ธ แ ละวางแผนการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ย
จํานวน 3 คน โดยใชเครื่องมือในการวิจัยคือ การ
ประชุมระดมสมอง ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดแผน และ

สัมภาษณผบู ริหารระดับกลางทีม่ สี ว นในการนําแผน
ไปปฏิบตั ิ เพือ่ ประเมินความเปนไปไดในการนําแผน
แมบทและกลยุทธการจัดการนําความรูไปใช
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ศูนยการโทรคมนาคมทหาร กรมการสือ่ สารทหาร มีการกําหนดแผน
แมบทการจัดการความรูของศูนยการโทรคมนาคม
ทหาร ซึ่ ง ได รั บ ความสํ า คั ญ จากผู  บั ง คั บ บั ญ ชา
ระดับสูงที่เปนกําลังหลักในการผลักดันใหเกิดการ
จัดการความรูของหนวย โดยมีประเด็นสําคัญใน
การนําแผนแมบทไปดําเนินการใหเปนรูปธรรม เชน
การจัดตั้งทีมสรางการจัดการความรู การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ การจัดการฝกอบรม การสนับสนุน
ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ การระบุ แสวงหา ตรวจสอบ
จัดเก็บ ถายทอด และใชความรู รวมไปถึงการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมการจัดการความรูข องหนวย
(SWOT Analysis) ซึ่งนํามากําหนดเปนกลยุทธ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
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การจัดการความรูของศูนยการโทรคมนาคมทหาร
ทัง้ 4 ดาน คือ ดานการสรางความรู ดานการประมวล
ความรู ดานการเผยแพรความรู และดานการใช
ความรู พรอมทัง้ ไดกาํ หนดประเด็นในการขับเคลือ่ น
การจัดการความรูข องหนวยโดยกําหนดเปนกลยุทธ
ในการขับเคลื่อน 3 ประเด็น ประกอบดวย กลยุทธ
ที่ 1 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการ
สนับสนุนการเรียนรู กลยุทธที่ 2 การจัดการความรู
และกลยุทธที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังพล โดยใน
แตละกลยุทธของการขับเคลือ่ นจะมีมาตรการในการ
ขับเคลือ่ นอีกดวย สุดทายผูว จิ ยั ไดทาํ การสัมภาษณ
ผูบริหารระดับกลางที่มีสวนที่ตองนําแผนไปปฏิบัติ
เพื่ อ ทราบถึ ง ความคิ ด มุ ม มอง เกี่ ย วกั บ การนํ า
กลยุทธการจัดการความรูทั้ง 4 ดาน ไปปฏิบัติ โดย
สรุปแลว ผูบริหารระดับกลางมองวาแผนที่ออกมา
สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อสรางการจัดการความรูแก
ขาราชการของหนวยได เนื่องจากเปนหนวยทหาร
ที่มีสายการบังคับบัญชา มีระเบียบ วินัย อีกทั้งผู
บริหารระดับสูงไดใหความสําคัญในการพัฒนากําลัง
พลของหนวย เพื่อใหหนวยมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
เกิดการเรียนรู และการปฏิบตั งิ านของขาราชการใน
หนวยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คําสําคัญ: กลยุทธ, การจัดการความรู

Abstract

The purposes of this research were: to
build up the strategic knowledge management
of military telecommunication center,
directorate of Joint communications, the
Royal Thai Armed Forces Headquarters;
and, to evaluate the appropriateness of
strategic knowledge management of military
telecommunication center. The population
www.grad.ssru.ac.th

employed in this study composed of 18 oﬃcers
of the Center. Ten of them were higher
administrators who set the policy plan. Five
of them were intermediate administrators who
were working on the policy implementation.
and, three of them were those concerned with
strategic set up and policy planners. The tool
used was a brain-storming meeting of those
high, intermediate and policy planners, and
those concerned with the plan setting and
interview of the intermediate planners on
implementation including the evaluation of
the probability of strategic plan and strategic
implementation.
The research ﬁndings are that the
military telecommunication center has set
up a master plan of the strategic knowledge
Management that high administrators have
endorsed and pushed for further study of
oﬃcers of the units. The important factors
for the master plan to be implemented
are, such as, a team-work for knowledge,
communication, public relations, support of
community operators, identify, searching,
examine, collect, transfer, and the use of
knowledge including environmental analysis
of knowledge of the units by the use of SWOT
analysis. The SWOT analysis has implied
into a strategic knowledge management of
the Center for 4 aspects. They are: 1) the
aspect of knowledge building; 2) the aspect
of knowledge compiled; 3) the aspect of
knowledge distribution; and, 4) the aspect
of knowledge implementation. There is also
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an issue of strategic knowledge management
movement of the units by separating into
3 strategies. They are: Strategy I: the
development of management‘s mechanism
and support of the learning; Strategy II: the
knowledge management; and, Strategy III:
the development of personnel potentiality. In
each of the strategy’s mechanism, there would
also have a driven mechanism. Lastly, the
researcher has interviewed the intermediate
administrators who would bring the plan into
real action in order to reach the opinion and
vision about taking the strategy to manage all
of the four aspects of knowledge into actual
implementation.
In conclusion, the intermediate
administrators visualize that the plan could be
implemented and manage the knowledge for
the oﬃcers of the units. This could be done
for the reason that it is a military organization
with hierarchical level and chain of command
and discipline. The higher administrators
pay much attention toward the policy of
developing of the personnel in order that the
organization has a sustainable development
and thus create new learning and the oﬃcers’
operation with eﬃciency and eﬀectively.
Keywords: Strategy, Knowledge Management

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

โลกยุคปจจุบัน แขงขันกันดวยการสราง
นวัตกรรม (Innovation) เปนปจจัยหลัก สําหรับนํา
www.grad.ssru.ac.th

มาใชขับเคลื่อนความอยูดีกินดีและความสุขของคน
ในสังคม และแขงขันรวมมือกับสังคมอืน่ ประเทศอืน่
ไม ใช แข ง ขั น กั น ด ว ยการสั่ ง สมป จ จั ย (Factors
Accumulation) เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนหรือ
แรงงานเปนปจจัยหลักเหมือนสมัยกอน (วิจารณ
พานิช, 2547)
การสร า งนวั ต กรรม ต อ งอาศั ย ความรู 
กิจกรรมสรางความมั่งคั่งจากความรูนั้น ยิ่งดําเนิน
การ ตัวปจจัยหลัก คือ นวัตกรรม และความรูจะยิ่ง
งอกงาม อยูในสภาพ “ยิ่งใช ยิ่งงอกงาม” แตการ
สรางความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติ ทุน และ
แรงงาน ยิ่งดําเนินการตัวปจจัยหลักจะยิ่งรอยหรอ
ลงอยูในสภาพ “ใชแลวหมด” การพัฒนาประเทศ
ในแนวทางแรกจึงเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่
แนวทางหลัง กอใหเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืนอยาง
ที่ผานมา
สรุปไดวา โลกยุคปจจุบันเปนโลกยุคสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy Society) ทุกสังคมจะตองมีความสามารถใน
การนําความรูมาสรางนวัตกรรม สําหรับใชเปนพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ความรูและนวัตกรรมที่
สรางขึน้ นัน้ จะตองกอประโยชนตอ สังคมสวนตาง ๆ
ที่มีความแตกตางหลากหลายอยางทั่วถึง และขับ
เคลื่อนทั้งเศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน และเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางสมดุล
การแขงขันในยุคปจจุบันจะขึ้นอยูกับความ
สามารถขององคกรในการสรางและใชสินทรัพยที่
จับตองไมได ในการเพิม่ คุณภาพ ลดตนทุน ลดระยะ
เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ สราง
นวัตกรรมเพื่อสนองตอบความตองการและความ
คาดหวังของลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
ดังนั้น จะเห็นไดวาความรูเปนสินทรัพย
ที่มีคาที่สุดขององคการ ความรูเปนสินทรัพยที่มี
ลักษณะเฉพาะโดดเดนกวาสินทรัพยอื่น ๆ คือเปน
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สินทรัพยที่ไมมีขีดจํากัด ยิ่งใชยิ่งเพิ่ม ยิ่งใชมากเทา
ไหรกย็ งิ่ มีคณ
ุ คาเพิม่ มากขึน้ เทานัน้ หรืออีกนัยหนึง่
ยิง่ องคการมีความรูม ากเทาไหร ก็ยงิ่ สามารถเรียนรู
ในสิ่งใหม ๆ ไดมากขึ้นเทานั้น เมื่อเรียนรูไดมากขึ้น
ก็สรางความรูใหมไดมากขึ้น เมื่อนําความรูเกามา
บูรณาการกับความรูใ หมกจ็ ะกอใหเกิดความรูใ หม ๆ
ขึน้ อีก และสามารถนําความรูไ ปใชประโยชนไดมาก
ขึ้น จึงกลายเปนวงจรที่เพิ่มพูนไดในตัวเองอยางไม
สิ้นสุด ที่เรียกวา “วงจรการเรียนรู” นั่นเอง (บุญดี
บุญญากิจ และคณะ, 2548, หนา 7)
การจัดการความรูไมใชเรื่องใหม เพราะ
มีมาแลวนับรอย ๆ ป ตัวอยางที่เห็นชัดเจนไดแก
อุตสาหกรรมในครัวเรือนตาง ๆ เชน งานฝมือ การ
ทําอาหาร ซึ่งมีการสราง เก็บ และถายทอดความรู
และภูมิปญญาที่มีในครอบครัวจากรุนหนึ่งไปสูอีก
รุน หนึง่ ตอ ๆ กันไปหลายชัว่ คน โดยใชวธิ ธี รรมชาติ
เชน พูดคุย สัง่ สอน สังเกต จดจํา ซึง่ ไมจาํ เปนตองมี
กระบวนการทีเ่ ปนระบบแตอยางใด วิธกี ารดังกลาวก็
ถือวาเปนการจัดการความรูร ปู แบบหนึง่ (บุญดี บุญ
ญากิจ และคณะ, 2548, หนา 7)
การจัดการความรู (Knowledge Management) นับวาเปนกลยุทธการบริหารอยางหนึ่งที่
จะชวยสรางใหเกิดหวงโซแหงคุณคาแกองคการได
หากองคการมีการดึงนําความรูท ฝี่ ง อยูใ นตัวบุคลากร
มาจัดเก็บไวอยางเหมาะสม และนํามาประยุกตใช
ในการพัฒนาการดําเนินงาน หรือแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ องคการสามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันที่เหนือกวาคูแขงได ดัง
นัน้ จะเห็นไดวา ความรูน นั้ ถือเปนสินทรัพยทมี่ คี า ที่
สุดขององคการ ทีอ่ ยูใ นรูปของสินทรัพยทจี่ บั ตองไม
ได (Intangible Assets) เปนสิง่ ทีช่ ว ยใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพขึ้นโดยองคการอื่นไมสามารถนําไป
ลอกเลียนแบบได ซึ่งหากองคการใดมีความรูมาก
เทาใดก็ยอมมีศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะของ
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องคการไดสูงมากเทานั้น หรืออีกนัยหนึ่งกลาวได
วา ความรูนั้นไมมีขีดจํากัด ยิ่งองคการที่สามารถ
เรียนรูใ นสิง่ ใหม ๆ ไดมาก ก็จะมีความรูม ากขึน้ ตามมา
แลวเมื่อไดนําความรูเกามาบูรณาการเขากับความ
รูใหมที่ไดรับ ก็กอใหเกิดความรูใหม ๆ ขึ้นไดอีก
และสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึน้ กลายเปน
วงจรการเรียนรูอ ยางไมมที สี่ นิ้ สุด ซึง่ การทีว่ งจรการ
เรียนรูดังกลาวจะหมุนไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
นั้น ลวนขึ้นอยูกับกระบวนการที่เปนระบบของการ
จัดการความรู
องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู
คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู (Knowledge
Process) (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2548, หนา
7) โดย “คน” ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด
เพราะเปนแหลงความรูและเปนผูนําความรูไปใชให
เกิดประโยชน “เทคโนโลยี” เปนเครือ่ งมือเพือ่ ใหคน
สามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลีย่ น รวมทัง้ นําความรู
ไปใชไดอยางงายและรวดเร็วขึน้ สวน “กระบวนการ
ความรู” นัน้ เปนการบริหารจัดการเพือ่ นําความรูจ าก
แหลงความรูไปใหผูใช ทําใหเกิดการปรับปรุงและ
นวัตกรรม องคประกอบทั้ง 3 สวนนี้ จะตองเชื่อม
โยงและบูรณาการอยางสมดุล
อย า งไรก็ ต าม แม ว  า ได มี ก ารนํ า ทฤษฎี
แนวคิดดานการจัดการความรูเขามาประยุกตใชใน
องคการตาง ๆ อยางแพรหลาย แตหากมองในทาง
ปฏิบตั แิ ลวหลายองคการยังประสบปญหาในการนํา
การจัดการความรูมาใช จึงยังไมกอใหเกิดประโยชน
และประสบความสําเร็จเทาทีค่ วร ซึง่ สาเหตุสว นหนึง่
มาจากเรื่องการจัดการภายในองคการ จึงจําเปน
ตองมีการศึกษาวิจัยถึงกลยุทธการจัดการความรู
เพื่อนําการจัดการความรูมาใชไดอยางประสบผล
สําเร็จ
ศูนยการโทรคมนาคมทหาร กรมการสือ่ สาร
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปนองคการที่มี
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ความสําคัญ มีหนาที่รับผิดชอบการติดตอสื่อสาร
เพื่ อ สนั บ สนุ น หน ว ยต า ง ๆ ที่ ขึ้ น ตรงกั บ กอง
บัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพตาง ๆ มีความ
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทั้งดานการติดตอ สื่อสาร
และสารสนเทศ ผูศ กึ ษาจึงมีความเห็นวา บุคลากรที่
ปฏิบัติงานทางดานนี้ จะตองมีความรูความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีและมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
อีกทัง้ ศูนยการโทรคมนาคมทหาร ในปจจุบนั ยังไมมี
การวางกลยุทธการจัดการความรูในหนวย คนที่มี
ความรูไมยอมถายทอดความรูของตนใหกับคนอื่น
เพราะกลัวความสําคัญหรือคุณคาของตนเองลดลง
หรือมีการถายทอดแตเปนการถายทอดไมเต็มที่
จึ ง ควรมี ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน
พรอมทัง้ ควรมีกลยุทธในการจัดการความรูใ นหนวย
ใหเปนระบบเพื่อดึงความรูที่ฝงในคนออกมาใหกับ
หนวยงานและสามารถถายทอดใหกบั บุคลากรอืน่ ได
เพื่อเอื้อตอบุคลากรรุนหลังที่เขามาทํางานจะไดมี
การเรียนรูงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพราะความสําคัญของกระบวนการในการ
จัดการความรู จะเพิ่มคุณคาและสามารถพัฒนา
ขี ด ความสามารถให กั บ บุ ค ลากร และศู น ย ก าร
โทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร จึงได
ดําเนินการศึกษาเพื่อหากลยุทธการจัดการความรู
ของศูนยการโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสาร
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อสรางกลยุทธการจัดการความรูของ
ศูนยการโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ
การจัดการความรูของศูนยการโทรคมนาคมทหาร
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. สามารถนําขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ศึกษามาใชเพื่อปรับปรุงการจัดการความรูในหนวย
งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาและ
จัดการความรูใ นหนวยงาน ทัง้ หนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถ
เข า ถึ ง ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก จากผู  ใ ห ข  อ มู ล สํ า คั ญ (Key
Informants) ไดอยางแทจริง โดยมีวัตถุประสงคหลัก
คือ เพือ่ สรางกลยุทธการจัดการความรูข องศูนยการ
โทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย และประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ
การจัดการความรู เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ ที่
มีคาความสอดคลองและมีคุณภาพการวิจัย โดยทํา
การวิจยั ศูนยการโทรคมนาคมทหาร กรมการสือ่ สาร
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเปนหนวยที่
มีความสําคัญในการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ
ของกองทัพไทย โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชในการศึกษา
คือ ขาราชการศูนยการโทรคมนาคมทหาร กรมการ
สื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน
ทั้งสิ้น 18 คน โดยประกอบไปดวย 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ผูบริหารระดับสูงที่มีสวนในการ
กําหนดแผนตาง ๆ ของหนวย จํานวน 10 คน
กลุ  ม ที่ 2 ผู  บ ริ ห ารระดั บ กลางที่ มี ส  ว น
เกี่ยวของกับการนําแผนไปปฏิบัติ จํานวน 5 คน
กลุม ที่ 3 ผูม หี นาทีเ่ กีย่ วของกับการกําหนด
กลยุ ท ธ แ ละวางแผนการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ย
จํานวน 3 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. การประชุมระดมสมอง เปนการประชุม
เพื่อสรางแผนแมบทการจัดการความรูของศูนย
การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร และ
นําแผนแมบทดังกลาวมาวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysys) เพื่อ
สรางกลยุทธการจัดการความรูทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
การสรางความรู ดานการประมวลความรู ดานการ
เผยแพรความรู และดานการใชความรู
2. การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจะกําหนด
ใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจยั เพือ่ สัมภาษณ
เชิงลึก ผูบ ริหารระดับกลางและผูใ หขอ มูลสําคัญ เพือ่
สอบถามความเปนไปไดของแผนแมบทและกลยุทธ
การจัดการความรูของศูนยการโทรคมนาคมทหาร
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ซึ่งผูวิจัยได
ทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสารของหนวย เพื่อ
กําหนดกลยุทธการจัดการความรูของหนวย
2. รวบรวมขอมูลภายในหนวย เชน ขอมูล
ดานโครงสรางองคการ ขอมูลดานสารสนเทศ ขอมูล
ดานทรัพยากรบุคคล ขอมูลดานวัฒนธรรมองคการ
ขอมูลดานผูน าํ และขอมูลภายนอก เชน แหลงความรู
แหลงทุน การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาชั้นสูง
เพื่อทราบถึงขอมูลตาง ๆ และทําความเขาใจเกี่ยว
กับขอมูลเหลานั้น ที่มีผลตอการกําหนดกลยุทธการ
จัดการความรู กระบวนการจัดการความรู ซึ่งผูวิจัย
ไดนําขอมูลที่รวบรวมนี้มาใชเปนแนวทางในการ
สรางกลยุทธการจัดการความรูของหนวย
3. สัมภาษณเชิงลึก ผูว จิ ยั ทําการสัมภาษณ
เชิงลึกผูบริหารระดับกลาง โดยการสัมภาษณ ใช
บรรยากาศการสั ม ภาษณ ด  ว ยการสนทนา แลก
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เปลี่ยนแบบเปนกันเอง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอ มูล ผูว จิ ยั ทําการจัดกลุม
ขอมูล และเรียบเรียงขอมูล ตลอดจนจัดลําดับขอมูล
ตามเนื้อหาที่ตองการศึกษา โดยในขั้นเตรียมการผู
วิจัยไดแจกเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการความ
รู ทฤษฎีองคการแหงการเรียนรู และแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยว
กับทฤษฎีตาง ๆ เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี
ตาง ๆ นั้นดวย
2. การสังเคราะหขอมูล เปนการนําเอาขอ
สรุปจากการวิเคราะหขอมูลมาทําการสังเคราะหอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดแผนกลยุทธการจัดการความรู
ที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยประยุกต
ใช ข  อ มู ล ที่ ร วบรวมมาผนวกกั บ ทฤษฎี แนวคิ ด
รายงานตาง ๆ วารสาร บทความ และผลงานวิจัยที่
เกีย่ วของตาง ๆ เกีย่ วกับกระบวนการจัดการความรู
ซึ่งประกอบไปดวยการแสวงหาและการพัฒนาความรู
และการจัดเก็บ การคนหาความรู ตลอดจนการ
ถายทอดความรูและการใชประโยชนจากความรู

ผลการวิจัย

ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยซึ่งไดจาก
การประชุม และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก (SWOT Analysys) แผนแมบทการ
จัดการความรู โดยสามารถสรุปกลยุทธทั้ง 4 ดาน
ไดดังนี้
1. กลยุทธดานการสรางความรู
จากการวิจัยพบวาผูบริหารระดับสูงได
เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการจัดการ
ความรูเ ปนอยางยิง่ โดยมีรปู แบบตาง ๆ ในการสราง
ความรู ซึ่งในที่ประชุมไดกําหนดเปนกลยุทธการ
สรางความรูสรุปได ดังนี้
1.1 การที่บุคคลใหความรูที่ตนมีอยูกับ
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ผูอื่น ไดมีการกําหนดใหผูที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่อง
นั้น ๆ เปนอยางดี เชน เรื่องตูชุมสายโทรศัพท เรื่อง
ระบบโทรคมนาคมทหาร เรื่องสารสนเทศและการ
สื่อสาร ถายทอดความรูที่ตนมีใหกับผูอื่นคือ ใหกับ
ขาราชการในหนวย โดยในขั้นตนใหมีการถายทอด
ใหกบั ขาราชการทีม่ คี วามเกีย่ วของโดยตรง กับงาน
นั้น ๆ กอน และใหมีการหมุนเวียนงานใหมีการ
ถายทอดใหกับขาราชการคนอื่น ๆ เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจทุกคน
1.2 การนําความรูท อี่ งคการมีอยูผ นวกเขา
กับความรูของแตละบุคคล มีการกําหนดใหศึกษา
ความรูท มี่ อี ยูใ นหนวยรวบรวมเขากับความรูข องตัว
บุคคล จัดแบงใหเปนหมวดหมูแ ละรวบรวมเปนตํารา
เพื่อใชในการเรียนการสอนที่จัดขึ้นภายในหนวย
1.3 การเรียนรูโดยการปฏิบัติและการ
ทดลอง มีการกําหนดใหหลักสูตรที่เปดอบรมผูที่
เขารับการอบรม เมื่อผานการอบรมเรียบรอยแลว ผู
เขารับการอบรมตองสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดย
กําหนดใหมีการเรียนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ กับ
เครื่องมือหรืออุปกรณจริง ซึ่งการอบรมในหลักสูตร
ตาง ๆ ตองมีการแบงกลุม เขาปฏิบตั จิ ริงกับเครือ่ งมือ
เพื่อใหไดปฏิบัติและไดสัมผัสกับเครื่องมือจริง และ
กําหนดปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือตาง ๆ และให
แกไขปญหาจะทําใหเกิดความรูและประสบการณ
1.4 การเรียนรูจากประสบการณที่ผาน
มา มีการกําหนดใหมีการรวบรวมประสบการณการ
ทํางานจากผูปฏิบัติงาน มีการรวบรวมปญหาที่เกิด
ขึน้ จริงกับเครือ่ งมือหรืออุปกรณทปี่ ฏิบตั งิ านอยู และ
นําปญหาการขัดของของเครื่องมือตาง ๆ เหลานั้น
รวบรวมจัดกลุม เพือ่ วิเคราะหเสนอแนวทางแกไขซึง่
ถือเปนการสรางความรูใหเกิดขึ้นโดยรวบรวมเปน
ตํารา
2. กลยุทธดานการประมวลความรู
ในส ว นของกลยุ ท ธ ด  า นการประมวล
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ความรูสําหรับความรูที่มีความแตกตางกัน เปนการ
เสนอเครื่องมือที่จะใชยึดระหวางผลประโยชนจาก
มูลคาที่อาจเกิดขึ้นได และอุปสรรคจากการอธิบาย
ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ แยกเปนประเด็น
ดังนี้
2.1 การประมวลความรู  ที่ ฝ  ง ลึ ก ต อ ง
จัดใหมีการรวมประชุมและรวมกันประมวลความรู
ออกมาเปนตํารา หรือในลักษณะงานทีต่ นเองปฏิบตั ิ
อยู ขอบเขตหนาที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตาม
หนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบของตนเอง โดยใหแตละคนเขียน
ลักษณะการปฏิบัติงานของตนออกมาวาการปฏิบัติ
งานของแตละคนมีการปฏิบัติอยางไรและรวบรวม
เปนตํารา เพื่อใชในการอบรมหรือเปนตําราเพื่อ
อางอิงตอไป
2.2 การทําแผนที่และสรางแบบจําลอง
ความรู กําหนดใหความรูที่ทุกคนรูตองสามารถ
เขียนเปนลักษณะการปฏิบัติงานของตนเองได โดย
การเขียนตองอธิบายการทํางานของเครื่องมือ หรือ
อุปกรณทตี่ นเองรับผิดชอบ การปรนนิบตั บิ าํ รุง การ
สัง่ งานผานโปรแกรมสําเร็จรูป โดยตองเขียนเปนขัน้
ตอนในการเขาถึงอยางละเอียด
2.3 การนําความรูดานเทคโนโลยีมาใช
รวมกันกับการจัดการความรู กําหนดใหรวมกัน
พัฒนาวิธที าํ งานในรูปแบบใหม ๆ ในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ หรือวิธที าํ งานใหม ๆ เขาสูอ งคการ (ซึง่ ก็คอื
สวนหนึ่งของการจัดการความรู) หลักการสําคัญคือ
การจัดใหมีสวนรวมของผูใชเทคโนโลยีหรือวิธีการ
ใหมนั้น ซึ่งก็ไดแก ขาราชการของหนวยงานนั่นเอง
ถากระบวนการดังกลาวอยูในสภาพที่ขาราชการ
รวมพัฒนา ก็จะเกิดความรูสึกเปนเจาของวิธีการ
ใหมนั้น และมุงมั่นทุมเทที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ
3. กลยุทธดานการเผยแพรความรู
จากการวิจัยไดมีการกําหนด ใหมีการ
สอนแนะนํางานแกขา ราชการทีบ่ รรจุใหม ในลักษณะ
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พี่สอนนองทั้งในดานทฤษฎีและใหมีการสอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง ทั้ง
ยังกําหนดใหมีการเปดเปนหลักสูตรเพื่ออบรมโดย
นําขอมูลที่ไดจากการประมวลความรูมาถายทอด
ความรูใหกับขาราชการในหนวย และกําหนดใหมี
การประยุกต ใชระบบสารสนเทศภายในหนวย เปน
สื่อกลาง ในการเผยแพรความรู
4. กลยุทธดานการใชความรู
ไดมกี ารกําหนดใหขา ราชการทีบ่ รรจุใหม
สามารถปฏิบัติงานไดหลังจากผานการอบรม กลาว
คือ สามารถใชความรูท ไี่ ดรบั การอบรมมาปฏิบตั งิ าน
ไดจริง โดยสามารถแกไขปญหาได เมื่อเกิดปญหา
กับเครื่องมือหรืออุปกรณที่ปฏิบัติงาน หรือสามารถ
รายงานใหผบู งั คับบัญชาทราบถึงสาเหตุ ขอขัดของ
และแนวทางแกไขตอไปได
จากการกําหนดกลยุทธทั้ง 4 ดาน จําเปน
ต อ งมี ก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ และมาตรการในการ
ขับเคลือ่ นการจัดการความรู เพือ่ ใหกลยุทธทกี่ าํ หนด
ขึ้น สามารถขับเคลื่อนและดําเนินการได เพื่อให
เกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยในการขับเคลื่อน
กําหนดเปน 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการและการสนับสนุนการเรียนรู เพื่อสนับสนุน
ใหการจัดการความรูสามารถบรรลุผลไดดวยดีและ
นําไปสูก ารเปนองคการแหงการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง
และยั่งยืน ตองมีการดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 ให มี ก ารกํ า หนดรู ป แบบ
โครงสรางการบริหารจัดการองคความรูของศูนย
การโทรคมนาคมทหาร ประกอบดวยสวนอํานวย
การขับเคลื่อนการจัดการความรู สวนปฏิบัติการ
สวนสนับสนุน สวนพัฒนาและขยายผลสวนติดตาม
และประเมินผล โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวของกับการจัดการความรู
www.grad.ssru.ac.th

มาตรการที่ 2 กําหนดใหทุกสวนราชการมี
คลังความรูข องหนวย โดยมีผรู บั ผิดชอบ การดําเนิน
การอยางชัดเจน พรอมทั้งจัดตั้งคลังความรู แตงตั้ง
ผูบริหารจัดการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
มาตรการที่ 3 พัฒนาดานทรัพยากรระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดลอม และสถานที่
อยางเหมาะสม เอื้อตอการสรางกระบวนการเรียนรู
ผลักดันในเชิงกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
การสนับสนุนทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสิ่งอํานวยความสะดวกตามความจําเปนและ
ความเหมาะสม
มาตรการที่ 4 การสื่อสารใหขอมูลขาวสาร
ความกาวหนาในการดําเนินการแกกําลังพลอยาง
สมํา่ เสมอและตอเนือ่ ง โดยตองกําหนดแนวทางและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เรื่องการจัดการความรู
มาตรการที่ 5 การเสริ ม สร า ง พั ฒ นา
วัฒนธรรม ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมี
กิ จ กรรมหลั ก คื อ ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ผู  บั ง คั บ
หนวยทุกระดับชั้นใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง
การจัดการความรู และพัฒนาพฤติกรรมกําลังพล
ใหรักการเรียนรูตลอดเวลา
ประเด็นที่ 2 การจัดการความรู ประกอบ
ดวยมาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 มีการประชุมเพื่อกําหนด
แผนแมบทการจัดการความรูของศูนยการโทรคมนาคมทหาร
มาตรการที่ 2 การจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนแมบทการจัดการความรู กําหนดใหมี
การรวบรวมขัน้ ตอน วิธกี ารปฏิบตั งิ านและองคความ
รูแตละสายงาน
มาตรการที่ 3 สรางเครือขายการปฏิบตั งิ าน
กับสวนราชการอื่น ๆ
มาตรการที่ 4 การใหความรูผานระบบสื่อ

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 139

ตาง ๆ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นในหนวย
มาตรการที่ 5 การพัฒนา ขยายผล ติดตาม
ประเมินผลการจัดการความรู
มาตรการที่ 6 การนํ า เสนอผลงานการ
จัดการความรูที่สําคัญของหนวยตอผูบังคับบัญชา
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังพล
ประกอบดวยมาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 เสริมสรางความรู ความเขาใจ
ในรูปแบบตาง ๆ แกกาํ ลังพลทีร่ บั ผิดชอบการจัดการ
ความรู สรางแรงบันดาลใจ ศรัทธา โดยกิจกรรมหลัก
คือ สงกําลังพลเขารับการฝกอบรม ดูงาน เรียนรู
กับหนวยอื่น มีการรวมบุคลากรในหนวยงานที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในแตดาน จัดทําแบบประเมินความ
เขาใจในเรื่องการจัดการความรู
มาตรการที่ 2 สงเสริมใหกําลังพลที่เกี่ยว
ของกับระบบการจัดการความรูของศูนยการโทรคมนาคมทหาร เขารับการศึกษาอบรมในดานการ
จัดการความรู (Knowledge Management) ใน
หลักสูตรระดับตาง ๆ ของสวนราชการหรือภาค
เอกชน เพื่อใหกําลังพลที่สําเร็จการศึกษานํามาใช
ในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคความ
รูข องหนวยงาน โดยมีการจัดทําแผนการศึกษาดาน
การจัดการความรูเ พือ่ สงกําลังพลเขารับการอบรมใน
หลักสูตรระดับตาง ๆ ตามความจําเปน
จากประเด็ น การขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ ทั้ ง
4 ดาน ที่ไดมีมาตรการตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติ
เกิดผลที่เปนรูปธรรมนั้น ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ
ผูบ ริหารระดับกลางเพือ่ ประเมินความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดในการนําแผนแมบท และกลยุทธการ
จัดการความรูท งั้ 4 ดาน ไปปฏิบตั ิ สามารถสรุปแยก
เปนประเด็นได ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ดานการดําเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู สรุปแลวผูบริหารระดับ
กลางมีความคิดเห็นวา การดําเนินการในเรื่องการ
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จัดการความรูซึ่งมีการจัดทําเปนรูปแบบ สําหรับ
การจัดการความรูในตัวบุคคล ซึ่งอาจเปนทักษะ
และความชํานาญ อาจมีการปฏิบัติที่เปนไปไดยาก
เพราะคนยังมีทัศนคติที่แตกตางกัน ยังหวงความรู
ที่ตนมีอยูในการดําเนินการ ตองทําควบคูกับการ
เปลี่ยนทัศนคติไปดวย
ประเด็นที่ 2 ดานภาวะผูนําขององคการใน
การสนับสนุนการจัดการความรู โดยสรุปทุกคนมอง
วาผูบ ริหารระดับสูงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
จัดการความรูใ นองคการซึง่ จะไดเห็นจากการประชุม
เพือ่ กําหนดแผนแมบทการจัดการความรูข องหนวย
เนือ่ งจากจะสงผลใหองคการมีภมู คิ มุ กัน และมีความ
ยั่งยืน ทั้งยังสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
ประเด็นที่ 3 ดานการนําแผนและกลยุทธ
ไปปฏิบตั ิ โดยสรุปทุกคนมีความคิดเห็นวา แผนและ
กลยุทธทวี่ างไวสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดจริง เนือ่ งจาก
องคการเปนระบบราชการทหาร ซึ่งมีระเบียบ วินัย
จึงสามารถนําแผนไปปฏิบัติไดในทันที แตทั้งนี้ตอง
มีการทําความเขาใจกับขาราชการ ในองคการเพือ่ ให
เกิดความรูและความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติที่
เปนรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
โดยสรุปแลว ผูบริหารระดับกลางมองวา
แผนที่ออกมาสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อสรางการจัด
การความรูแกขาราชการของศูนยการโทรคมนาคม
ทหารได เนื่องจากเปนหนวยทหาร ที่มีสายการ
บังคับบัญชา มีระเบียบ วินัย อีกทั้งผูบริหารระดับ
สู ง ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นากํ า ลั ง พลของ
หนวย เพื่อใหหนวยมีการพัฒนาอยางยั่งยืน เกิด
การเรียนรู การปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการดําเนิน
งานการจัดการความรูของศูนยการโทรคมนาคม
ทหาร
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จากการวิจัยกลยุทธการจัดการความรูของ
ศูนยการโทรคมนาคมทหาร ผูวิจัยสามารถสรุปถึง
ปจจัยทีส่ นับสนุนและอุปสรรคในการดําเนินงานการ
จัดการความรูของหนวย ไดดังนี้
1. คน ผูบ ริหาร ขาราชการสวนใหญมคี วาม
เขาใจ และเห็นถึงความสําคัญ มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม นําความรูไ ปใชใหเกิดประโยชน บุคลากร
จะเปนทั้งผูเรียนรู นักคิด และนักปฏิบัติ
2. กระบวนการ มีการจัดทําขั้นตอนการ
ดําเนินงานแผนการจัดการความรู (KM Action
Plan) ดําเนินการ วางแผน และเสนอความเห็น มี
การรวบรวมรายชือ่ ผูเ ชีย่ วชาญประจําหนวยงาน ซึง่
เปนผูใหขอมูลคําแนะนํา
3. เทคโนโลยี มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
คือ Web Site ของศูนยการโทรคมนาคมทหาร
(Intranet) ซึ่งเปนศูนยกลางความรู ทําใหทุกคน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูไดโดยงาย
ประเด็นปญหาสําคัญที่พบในการนําการ
จัดการความรูมาใชในองคการสรุปไดดังนี้
1. วัฒนธรรมองคการ ขาราชการไมอยาก
รับสิ่งใหม ๆ เพราะเกรงวาจะเปนการเพิ่มภาระ
จากงานประจํา การขับเคลื่อนการจัดการความรู จึง
ตองออกแรงเยอะโดยแรงกระตุนจากผูบริหารระดับ
สูงที่กําหนดเปนวิสัยทัศนที่ชัดเจนของหนวยงาน
การจัดการความรู ตองทํา Change Management
ควบคูกับการจัดการความรู การดําเนินงานการ
จัดการความรูของศูนยการโทรคมนาคมทหาร อยู
ในขั้นเริ่มตน หากเปรียบกับองคการอื่น ขาราชการ
สวนใหญยังไมคอยใหความสําคัญ ควรมีการนํา
การจัดการความรู ไปผูกพันกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เชน KPIs ในระดับบุคคลและการให
ผลตอบแทนแกผูมีสวนรวม และวัฒนธรรมที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งที่องคการตองเรงสงเสริมหรือสราง
แรงจูงใจ คือการสรางความใสใจในการพัฒนาตนเอง
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ของขาราชการ หรือการคนหารูปแบบในการพัฒนา
ตนเองใหเปนผูใฝรู เปนนักคิดนักพัฒนา
2. คณะทํางานการจัดการความรู ทํางาน
หลายดานไมไดรับผิดชอบเฉพาะเรื่อง การจัดการ
ความรู ควรมีหนวยงานรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
ความรูโดยตรง เชน มีการจัดตั้งหนวยงานดูแล
ดานการจัดการความรูขององคการโดยเฉพาะ และ
ควรมี ค ณะกรรมการการจั ด การความรู  ข องศู น ย
การโทรคมนาคมทหาร ทําหนาที่ในการกําหนด
ทิศทาง กํากับดูแล การจัดการความรูของศูนยการ
โทรคมนาคมทหาร โดยกําหนดแผนการดําเนินการ
ทีช่ ดั เจนและพัฒนาแผนอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ทําใหเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง
แนวโนมการดําเนินงานการจัดการความรู
ของศูนยการโทรคมนาคมหาร
สํ า หรั บ แนวโน ม ของการจั ด การความรู 
ของศูนยการโทรคมนาคมทหาร พบวา การเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการใชเทคโนโลยี เพื่อการจัดการ
ความรูและการเรียนรูขององคการนั้น เห็นวามีทาง
ที่เปนไปไดมากที่สุด เนื่องจากศูนยการโทรคมนาคม
ทหารเป น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองคการ ดังนั้น การจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนเรือ่ งทีม่ คี วามเปนไปได
และสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ก็ควรขยายระบบสารสนเทศในการจัดการความรู
ไปยังสายงานอื่น ๆ หรือทั่วทั้งองคการ และควร
คํานึงถึงประเภทของความรู ที่จะนํามาเขาระบบ
การจั ด การความรู  และรู ป แบบที่ เ หมาะสมของ
เทคโนโลยี เนื่องจากความแตกตางกันของความ
สามารถในการเรี ย นรู  ข องข า ราชการแต ล ะคน
กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ อ งค ก ารพยายามสร า งให เ กิ ด คื อ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ซึ่ง
ถึงแมวาศูนยการโทรคมนาคมทหารจะพยายามให
ขาราชการมีการรวมกลุม ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบตั ิ
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และพยายามสร า งชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ใ นรู ป แบบ
Virtual Community โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู และความคิดเห็นผานทางระบบ Intranet

อภิปรายผล

ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําขอมูลจากการ
วิจยั มาอภิปรายผล ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ทฤษฎีตา ง ๆ
ดังนี้
กลยุทธการสรางความรูในหนวยที่มีการ
กําหนดตรงกับทฤษฎีของ Nonaka & Takeuchi
คือ ความรูใหมเริ่มตนที่ปจเจกบุคคลเสมอและจะ
ถูกแปรรูปเปลี่ยนเปนความรูขององคการ ดังนั้น
ความรู  ใ หม ข ององค ก ารจึ ง เกิ ด ขึ้ น ตามปฏิ กิ ริ ย า
ระหวางความรูเปดเผย (Explicit Knowledge)
กับความรูที่ฝงลึกในคน (Tacit Knowledge) โดย
การสรางความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)
กับความรูที่ฝงลึกในคน (Tacit Knowledge) ซึ่ง
เรียกปฏิสัมพันธแบบนี้วา การเปลี่ยนแปลงความรู
(Knowledge Conversion) ซึ่งเปนกระบวนการ
ที่ตอเนื่องเปนวงจรที่มีรูปแบบพื้นฐาน 4 ประการ
หรือที่เรียกวา SECI ยอมาจาก (Socialization
Externalization Combination Internalization)
ในขอ 2 คือ การถายทอดความรูฝงลึกจากบุคคล สู
บุคคลอื่นดวยการสอน (Externalization) หมาย
ถึง กระบวนการของการเปลีย่ นแปลงความรูท ฝี่ ง ลึก
ไปเปนความรูที่เปดเผย ขั้นตอนนี้นับวาเปนหัวใจ
สําคัญของกระบวนการสรางความรู ทั้งนี้เพราะเปน
ขั้นที่ความรูโดยนัย ถูกทําใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดย
การเปรียบเทียบ ใชตัวอยางหรือตั้งสมมติฐาน
การประมวลความรูนั้น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถทํ า ให ก ารรวบรวมและการ
ประมวลความรูเกิดขึ้นไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่ง
สามารถกระทําไดโดยใชโปรแกรมตาง ๆ ในการ
ดําเนินการ ตัวอยางเชน โปรมแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ
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ซึ่งจะมีสวนชวยใหไดคําแนะนําหรือขอสรุป ที่ตอง
การคนหา
การถ า ยทอดความรู  ที่ ป รากฏชั ด เจน
ภายนอก ใหเปนความรูที่ปรากฏชัดเจนของบุคคล
อื่นดวยการประมวลความรู (Combination) เปน
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความรูที่ปรากฏ
ชัดเจน โดยการทําใหความคิดตาง ๆ เปนระบบ
จนกลายเปนความรู ซึ่งความรูที่นํามารวมกันนั้น
เกิดจากการแลกเปลี่ยนของบุคคลเปนหลัก รวม
กับความรูที่ผานสื่อหรือชองทางความรูตาง ๆ เชน
การประชุม การสนทนาหรือเครือขายการติดตอ
สื่อสารทางคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหกระบวนการ
จัดการความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
ชวยในการกระจายความรู การถายทอดความรู
สามารถดําเนินการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
องคการตาง ๆ จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงในการนํา
เทคโนโลยีมาใชในองคการ อยางไรก็ตามเทคโนโลยี
ไม ใช สิ่ ง ที่ รั บ ประกั น ความสํ า เร็ จ ของการจั ด การ
ความรู เพราะเทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือ ดังที่
Walsham (2001) กลาวไววา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมใชคําตอบ ที่แกปญหาการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางบุคลากรในองคการ เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศไมสามารถอธิบายความรูที่เปน Tacit
Knowledge ทีต่ อ งผานกระบวนการปฏิสมั พันธและ
ความเชื่อใจของบุคลากรได ดังนั้น ความสําเร็จของ
การจัดการความรูข นึ้ อยูก บั กลยุทธขององคการและ
บุคลากร สิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาระบบจัดการ
ความรูข ององคการคือการพัฒนาบุคลากรใหมคี วาม
ปรารถนาในการเรียนรู แลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะ
นําไปสูการปรับตัวสูรูปแบบองคการใหมที่เรียกวา
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)
นั่นเอง
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการสัมภาษณ
มุงในเรื่องกรอบแนวคิด กระบวนการจัดการความรู
ในศูนยการโทรคมนาคมทหาร โดยรวมยังขาดราย
ละเอียดในเรื่องรายละเอียดที่เปนปจจัยอื่น ๆ ที่มี
สวนในการจัดการความรูใ หประสบผลสําเร็จ สําหรับ
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรมีการเพิ่มเติม
คือ
1. ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ตอไปควรศึกษาถึง
ผลการดําเนินการ เมื่อองคการไดดําเนินการไปจน

จบสิ้นกระบวนการเพื่อศึกษาถึงผลการดําเนินการ
อีกครั้ง และควรมีการศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมที่สง
เสริมใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ
2. ในการศึกษาวิจัย การจัดเก็บขอมูลควร
ใชวิธีการอื่นเขามาควบคูกัน เพื่อที่จะทําใหผลการ
ศึกษาเกิดความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือมากขึ้น เชน
การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามหรือ การเขาไป
สังเกตการณในกิจกรรมการจัดการความรูที่เกิดขึ้น
ในองคการ
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กฎหมายลมละลาย: ศึกษากรณีขาราชการ
ถูกฟองลมละลาย
Bankruptcy Law: The Case Study of Government Ofﬁficials Being
Filed for Bankruptcy
พรพิมล มินทนา*

บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษากฎหมาย
ลมละลาย กรณีขาราชการถูกฟองลมละลาย โดย
กฎหมายบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะเป น
ขาราชการวาตองไมเปนบุคคลลมละลาย นอกจาก
ไมไดเปนการชวยเหลือเจาหนี้ที่จะไดรับการชําระ
หนีจ้ ากขาราชการแลว ยังทําใหขา ราชการผูน นั้ ขาด
รายไดที่จะนําไปชําระหนี้และดํารงชีพของตนเอง
และครอบครัว อันทําใหตกเปนภาระของสังคมตอ
ไป หากจะกําหนดใหบุคคลลมละลายสามารถรับ
ราชการตอไปนั้น ก็จะตองปรับปรุงกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัตติ า งๆ ทีก่ าํ หนดมิใหเจาหนาทีข่ องรัฐ
เปนบุคคลลมละลาย ซึ่งรวมถึงการแกไขคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของขาราชการพลเรือนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 34 (6) กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับบุคลากร
ของรัฐ และพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483

กฎหมายลมละลายจํากัดสิทธิในการจัดการ
ทรัพยสินและทําใหบุคคลลมละลายเสียสิทธิหลาย
ประการ เชน เมื่อขาราชการถูกพิพากษาใหลม
ละลายจะตองพนจากตําแหนงโดยผลของกฎหมาย
เพราะขาดคุณสมบัติ ทําใหลูกหนี้ที่เปนขาราชการ
ไมสามารถทํางานตอไปได หากลูกหนีท้ เี่ ปนราชการ
ยังสามารถทํางานอยูตอไป เจาหนี้ก็มีสิทธิไดรับ
ชําระหนี้ไดเชนกัน การพนจากตําแหนงราชการ
ดั ง กล า วย อ มไม ก  อ ให เ กิ ด ประโยชน ใ ดๆ อี ก ทั้ ง
การเสนอแผนชําระหนี้กอนลมละลายยังมีขอจํากัด
อยูบางประการที่ทําใหลูกหนี้ที่เปนขาราชการไม
สามารถใช ก ระบวนการประนอมหนี้ ดั ง กล า วได
อยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ การประนอมหนีก้ อ น
ลมละลายที่พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483
กําหนดเงื่อนไขวาลูกหนี้ตองอยูในสถานะที่ศาลได
มีคาํ สัง่ พิทกั ษทรัพยเด็ดขาดกอน แลวจึงจะสามารถ

* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
** อาจารยที่ปรึกษา
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ยืน่ คําขอประนอมหนีก้ อ นลมละลายได สงผลใหสทิ ธิ
ของลูกหนี้ที่จะไดรับจากระบบราชการตองเสียไป
กอนมีการยื่นคําขอประนอมหนี้กอนลมละลาย เชน
ขาดคุณสมบัตกิ ารเปนขาราชการ หรือขาดความเชือ่
ถือในดานการเงินอืน่ ๆ หรือแมกระทัง้ ขาดความเชือ่
มั่นทางสังคม ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา หากมีการวาง
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑใหลูกหนี้สามารถประนอม
หนี้ไดกอนที่ศาลจะสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด โดย
ยื่นคําขอตอศาลขอใหเริ่มกระบวนการประนอมหนี้
กอนการพิจารณาคดีลมละลาย ซึ่งในการยื่นคํารอง
ลูกหนี้ก็ตองแสดงขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพยสิน
และหนีส้ นิ อยูแ ลว อีกทัง้ เปนการลดภาระการปฏิบตั ิ
งานของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย ดังนัน้ หากมีการ
แกไขมาตรการทางกฎหมายในเรือ่ งหลักเกณฑการ
ขอประนอมหนี้กอนลมละลายดังกลาว ยอมสงผลดี
ตอลูกหนี้ บรรดาเจาหนี้ ตลอดจนเจาพนักงาน หรือ
หนวยงานทางราชการทั้งหลายที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวา ควรแกไขหลัก
เกณฑการฟองคดีลมละลายในสวนของทุนฟอง
ในการฟองตามมาตรา 9 (2) แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ.2483 โดยแกไขเปนใหเจาหนี้ฟอง
ลูกหนีใ้ หลม ละลายไดกต็ อ เมือ่ “ลูกหนีซ้ งึ่ เปนบุคคล
ธรรมดาและรับราชการเปนหนี้ เจาหนี้ผูเปนโจทก
คนเดียวหรือหลายคน และมีจํานวนทรัพยสินนอย
กวาหนี้สินเปนจํานวน 3 ลานบาท” และแกไขขอ
จํากัดสิทธิบคุ คลลมละลายจากทีก่ าํ หนดวา “ตองไม
เปนบุคคลลมละลาย” เปน “ตองไมเปนบุคคลลม
ละลายโดยทุจริต” และควรกําหนดมาตรการในการ
ขอประนอมหนีข้ องลูกหนีท้ เี่ ปนขาราชการใหมคี วาม
ยืดหยุนตามทิศทางการพัฒนากฎหมายลมละลาย
ในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ หรือประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนตน โดยใหมีกระบวนการระงับ
คดีลมละลายเบื้องตนอันเปนกระบวนการกอนการ
พิจารณาคดีลมละลาย ถึงแมวาเจาหนี้จะไดยื่นฟอง
www.grad.ssru.ac.th

ลูกหนี้ที่เปนขาราชการเปนคดีลมละลายแลวก็ตาม
รัฐควรเปดโอกาสใหลกู หนีท้ เี่ ปนขาราชการสามารถ
ทีจ่ ะขอทําความตกลงกับบรรดาเจาหนีไ้ ดอกี โดยไม
ตองรอใหศาลพิทักษทรัพยกอน โดยคํานึงถึงความ
สุจริตของลูกหนี้ที่เปนขาราชการที่ไมสามารถชําระ
หนี้ โดยการจั ด ตั้ ง กลไกระงั บ ข อ พิ พ าทโดยการ
ประนอมหนีก้ อ นเขาสูก ระบวนพิจารณาคดีลม ละลาย
คําสําคัญ: กฎหมายลมละลาย, ขาราชการ, ฟอง
ลมละลาย

Abstract

This thesis is a study of bankruptcy
law focusing on problems where government
oﬃcials are sued in bankruptcy cases. In
general, the law requires that government
oﬃcials must not be bankrupt persons. After
being sued for bankruptcy, government
oﬃcials cannot fully spend their salary as
usual. Not only does this condition not help
creditors in getting repaid from governmentoﬃcial debtors, but also it causes hardship to
government oﬃcials and their families’ living.
These problems can have impact to the society
as a whole. To resolve these unfavorable
consequences, laws relating to government
oﬃcials’ qualiﬁcation such as Article 34 (6)
of Civil Servants Act B.E. 2551 (A.D. 2008)
should be amended.
Thai bankruptcy law restricts the right
of managing property and takes away some
rights from insolvent oﬃcials. For instance, it
invalidates the status of oﬃcials and, therefore,
the oﬃcials lose their posts and would not
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receive salary for repaying their debts. The
creditors also would not get money from the
oﬃcial debtors. In other words, having the
government-oﬃcial debtors lose their jobs
is not beneﬁcial to the creditors. That the
bankruptcy law requires debtors to get an
absolute sequestration order before lodging a
repayment plan to an oﬃcial receiver results
in unfavorable consequences to the oﬃcial
debtors such as being disqualiﬁed for oﬃcial
status, tarnishing reputation and reducing
ﬁnancial credit.
The writer suggests that there should
be an amendment to the Bankruptcy Act
B.E. 2483 (A.D. 1940) by allowing all debtors
to oﬀer a compromise before receiving an
absolute sequestration order so that all parties
would get beneﬁt. However, the amendment
should be tailored to require debtors to
expose all necessary information regarding
their property and debts to oﬃcial receivers.
Moreover, a minimum amount of debts for a
natural person who is a government oﬃcial
to be ﬁled for bankruptcy under Article 9 (2)
of the Act should be increased from 1 million
baht to 3 million baht. And the amendment bill
should provide that only dishonest bankrupts,
not ordinary bankrupts, are punished to all
legal constraints. Lastly, the amendment
should establish a legal mechanism for dispute
settlement between creditors and debtors
before bankruptcy case proceeding.
Keywords: Bankruptcy Law, Government
www.grad.ssru.ac.th

Oﬃcials, Filed for Bankruptcy

บทนํา

ปญหาหนี้สินของบุคคลถือวาเปนปญหา
ระดับชาติ หากบุคคลใดไมสามารถบริหารหนี้สิน
ของตนได และมีหนี้สินลนพนตัวก็อาจถูกฟองเปน
คดีลม ละลาย เมือ่ ศาลพิพากษาใหลม ละลายก็จะเสีย
สิทธิหลายประการโดยเฉพาะสิทธิในการประกอบ
อาชีพราชการ โดยกฎหมายที่เกี่ยวกับการดํารง
ตําแหนงหนาที่ราชการกําหนดหามมิใหบุคคลที่ตก
เปนบุคคลลมละลายดํารงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ
ไมวาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐในฝายนิติบัญญัติ ฝาย
บริหาร ฝายตุลาการ ขาราชการทหาร ขาราชการ
ตํารวจ ขาราชการพลเรือน ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการสวนทองถิน่ เจาหนาทีข่ อง
รัฐในองคกรอิสระตางๆ และเจาหนาทีข่ องรัฐในองค
กรอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการประเภทนั้นๆ ทั้งนี้เพราะดวยเหตุผล
ของความนาเชื่อถือของบุคคลที่ดํารงตําแหนงเจา
หนาที่ของรัฐ และเพื่อปองกันมิใหบุคคลที่มีหนี้สิน
ลนพนตัวใชตําแหนงหนาที่ราชการแสวงประโยชน
ทีม่ คิ วรไดโดยชอบดวยกฎหมาย โดยกรณีกฎหมาย
บัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะเปนราชการวาตอง
ไมเปนบุคคลลมละลาย นอกจากไมไดเปนการชวย
เหลือเจาหนี้ที่จะไดรับการชําระหนี้จากขาราชการ
แลว ยังทําใหขาราชการผูนั้นขาดรายไดที่จะนําไป
ชําระหนี้และดํารงชีพของตนเองและครอบครัว อัน
ทําใหตกเปนภาระของสังคมตอไป หากจะกําหนด
ใหบุคคลลมละลายสามารถรับราชการตอไปนั้น ก็
จะต อ งปรั บ ปรุ ง กฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ
ตางๆ ที่กําหนดมิใหเจาหนาที่ของรัฐเปนบุคคลลม
ละลาย ซึ่งรวมถึงการแกไขคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 34 (6)
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับบุคลากรของรัฐ และพระราช
บัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483
กฎหมายลมละลายจํากัดสิทธิในการจัดการ
ทรัพยสินและทําใหบุคคลลมละลายเสียสิทธิหลาย
ประการ เชน เมื่อขาราชการถูกพิพากษาใหลม
ละลายจะตองพนจากตําแหนงโดยผลของกฎหมาย
เพราะขาดคุณสมบัติ ทําใหลูกหนี้ที่เปนขาราชการ
ไมสามารถทํางานตอไปได หากลูกหนีท้ เี่ ปนราชการ
ยังสามารถทํางานอยูตอไป เจาหนี้ก็มีสิทธิไดรับ
ชําระหนี้ไดเชนกัน การพนจากตําแหนงราชการ
ดั ง กล า วย อ มไม ก  อ ให เ กิ ด ประโยชน ใ ดๆ อี ก ทั้ ง
การเสนอแผนชําระหนี้กอนลมละลายยังมีขอจํากัด
อยูบางประการที่ทําใหลูกหนี้ที่เปนขาราชการไม
สามารถใช ก ระบวนการประนอมหนี้ ดั ง กล า วได
อยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ การประนอมหนีก้ อ น
ลมละลายที่พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483
กําหนดเงื่อนไขวาลูกหนี้ตองอยูในสถานะที่ศาลได
มีคาํ สัง่ พิทกั ษทรัพยเด็ดขาดกอน แลวจึงจะสามารถ
ยืน่ คําขอประนอมหนีก้ อ นลมละลายได สงผลใหสทิ ธิ
ของลูกหนี้ที่จะไดรับจากระบบราชการตองเสียไป
กอนมีการยื่นคําขอประนอมหนี้กอนลมละลาย เชน
ขาดคุณสมบัตกิ ารเปนขาราชการ หรือขาดความเชือ่
ถือในดานการเงินอืน่ ๆ หรือแมกระทัง้ ขาดความเชือ่
มั่นทางสังคม ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา หากมีการวาง
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑใหลูกหนี้สามารถประนอม
หนี้ไดกอนที่ศาลจะสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด โดย
ยื่นคําขอตอศาลขอใหเริ่มกระบวนการประนอมหนี้
กอนการพิจารณาคดีลมละลาย ซึ่งในการยื่นคํารอง
ลูกหนี้ก็ตองแสดงขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพยสิน
และหนีส้ นิ อยูแ ลว อีกทัง้ เปนการลดภาระการปฏิบตั ิ
งานของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย ดังนัน้ หากมีการ
แกไขมาตรการทางกฎหมายในเรือ่ งหลักเกณฑการ
ขอประนอมหนี้กอนลมละลายดังกลาว ยอมสงผลดี
ตอลูกหนี้ บรรดาเจาหนี้ ตลอดจนเจาพนักงาน หรือ
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หนวยงานทางราชการทั้งหลายที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงคของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยว
กั บ สิ ท ธิ ใ นการประกอบอาชี พ รั บ ราชการตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง บทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายที่
เกี่ยวของกับกฎหมายลมละลายของไทยและของ
ตางประเทศ
3) เพื่อวิเคราะหถึงปญหาทางกฎหมายที่
เกี่ยวของกับปญหาขอกฎหมาย กรณีขาราชการ
ถูกฟองลมละลาย ในประเด็นปญหาการเสียสิทธิที่
ไดจากระบบราชการ จํานวนหนี้ในการฟองเปนคดี
ลมละลาย ตลอดจนการเสนอแผนชําระหนี้ตอศาล
4) เพื่อศึกษาแนวทางแกไขกฎหมายลม
ละลายและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหเกิดความ
เปนธรรมในการคุมครองสิทธิในการประกอบอาชีพ
ของขาราชการ

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยนี้จะเปนการศึกษาวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวของ
กับปญหาของขาราชการในกรณีถูกฟองลมละลาย
โดยศึกษาจากตํารากฎหมาย เอกสาร ผลงานทาง
วิชาการ ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกาหรือ
คําสัง่ ศาล วิทยานิพนธ และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ทัง้ ของไทยและของตางประเทศ รวมทัง้ สืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต เพื่อวิเคราะหหาขอสรุป ขอเสนอ
แนะในการแกไขปญหาทางกฎหมาย

ผลการวิจัย

1) ทํ า ให ท ราบถึ ง แนวคิ ด และทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการประกอบอาชี พ รั บ ราชการ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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2) ทํ า ให ท ราบถึ ง บทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายที่
เกี่ยวของกับกฎหมายลมละลายของไทยและของ
ตางประเทศ
3) ทําใหทราบถึงปญหาขอกฎหมาย กรณี
ขาราชการถูกฟองลมละลาย ในประเด็นการเสียสิทธิ
ทีไ่ ดจากระบบราชการ จํานวนหนีใ้ นการฟองเปนคดี
ลมละลาย ตลอดจนการเสนอแผนชําระหนี้ตอศาล
4) ทํ า ให ท ราบถึ ง ข อ เสนอแนะแนวทาง
แกไขกฎหมายลมละลายและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการคุมครองสิทธิการ
ประกอบอาชีพของขาราชการ ใหขา ราชการสามารถ
ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดตอ ไปและเจาหนีก้ ส็ ามารถทีจ่ ะไดรบั
การชําระหนี้ตอไป

สรุปและวิจารณผลการวิจัย

สืบเนื่องจากมาตรการทางกฎหมายของ
ไทย กําหนดใหบุคคลที่ตกเปนบุคคลลมละลาย
ต อ งห า มดํ า รงตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ โดย
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเกือบทุกฉบับ ทั้ง
เจาหนาที่ของรัฐในฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และ
ฝายตุลาการ ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ
ขาราชการพลเรือน ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการสวนทองถิ่น เจาหนาที่
ของรัฐในองคกรอิสระตางๆ และเจาหนาที่ของรัฐ
ในองคกรอื่นๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการประเภทนั้นๆ ดวยเหตุผลของ
ความนาเชือ่ ถือของบุคคลทีด่ าํ รงตําแหนงเจาหนาที่
ของรัฐ และเพือ่ ปองกันมิใหขา ราชการสรางภาระหนี้
สินผูกพันตนเองจนเกินความสามารถในการชําระ
หนี้ตามความจริง และเพื่อไมใหเปนเหตุนําไปสูการ
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
แตอยางไรก็ดี ในปจจุบันก็ยังมีขาราชการจํานวน
มากที่ถูกฟองในคดีลมละลาย กอใหเกิดปญหาตาม
มาหลายประการ อันเปนผลใหเกิดความเสียหาย
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โดยตรงตอประเทศชาติ ดังนัน้ ผูเ ขียนจึงสรุปสภาพ
ปญหาไดดังตอไปนี้
ปญหาการฟองคดีลม ละลายมาเปนโทษตอ
ลูกหนี้ที่เปนขาราชการนั้น ตามพระราชบัญญัติลม
ละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 9 (2) บัญญัติวา
“ลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาเปนหนี้เจาหนี้ผูเปน
โจทกคนเดียวหรือหลายคนเปนจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งลานบาท...” ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายลมละลาย มาตราดังกลาวมีขอบเขต
การใชบังคับกวางเกินความจําเปนและไมกอใหเกิด
ประโยชนแกฝายใด ทั้งนี้เปนการกําหนดใหเจาหนี้
สามารถฟองลูกหนีใ้ หลม ละลายไดโดยไมตอ งคํานึง
วาลูกหนีน้ นั้ จะเปนขาราชการ ลูกจาง เกษตรกร หรือ
ผูใชแรงงาน หรือเกิดจากหนี้ประเภทใด พิจารณา
เพียงแตจํานวนหนี้สินที่ฟองตองกําหนดจํานวน
ไดแนนอนและมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งลานบาท
เทานัน้ ซึง่ หลักเกณฑการฟองคดีตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วใน
กฎหมายลมละลายโดยไมจํากัดประเภทของหนี้สิน
อาจทําใหลูกหนี้ที่เปนขาราชการที่ไมสามารถชําระหนี้
มีโอกาสถูกฟองเปนคดีลมละลายไดคอนขางสูง
เนื่องจากสถาบันการเงินไดมีการเปดชองทางใหทํา
นิติกรรมทั้งดานการกูยืม หรือบัตรเครดิต ซึ่งการกู
ยืมเงิน หรือการใชบัตรเครดิต จากสถาบันการเงิน
มักมีวงเงินที่สูง เมื่อนํามารวมกับดอกเบี้ยผิดนัดซึ่ง
คางชําระเปนเวลานานแลว ทําใหมีจํานวนหนี้อยูใน
หลักเกณฑที่สามารถฟองใหลมละลายได เจาหนี้จึง
มักนําหนีท้ บี่ คุ คลเหลานัน้ ไดกอ ขึน้ เพือ่ ดํารงชีพหรือ
สินเชื่อจากการอุปโภคบริโภค เชน หนี้ที่เกิดจาก
การกูยืมเงินเพื่อซื้อบานหรือซื้อรถยนต กูเงินเพื่อ
การศึกษา หนี้ตามสัญญาคํ้าประกันเงินกู หรือคํ้า
ประกันเงินกู หรือคํา้ ประกันญาติพนี่ อ งในการทํางาน
หรือตามสัญญาประกันตัวผูต อ งหาหรือจําเลยในคดี
อาญา ซึง่ โดยสภาพจะไมเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
การคาใดๆ ที่จะนํามาฟองลูกหนี้ใหเปนบุคคลลม
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ละลาย อันกอใหเกิดความไมเปนธรรมและกอให
เกิดเปนปญหาทางสังคมและไมกอ ใหเกิดประโยชน
ในทางเศรษฐกิจดวย อีกทั้งเจาหนี้อาศัยชองวาง
ของกฎหมายลมละลายฟองลูกหนี้ที่เปนขาราชการ
เพื่อประโยชนในการลดหนี้เสียของเจาหนี้ และที่
เห็นไดชัดเจนวามีการใชกฎหมายลมละลายเพื่อ
ขมขู บีบบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้คือ ลูกหนี้ที่เปน
ขาราชการ เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยงานของ
ภาครัฐ เพราะเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ
เบี้ยหวัด หรือเงินรายไดอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
รวมทัง้ เงินสงเคราะห บํานาญ หรือบําเหน็จทีห่ นวย
งานราชการไดจา ยใหแกคสู มรสหรือญาติทยี่ งั มีชวี ติ
ของบุคคลเหลานั้นไมอยูในขายบังคับคดีแพงตาม
มาตรา 286(2) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง แตในคดีลมละลายสามารถรวบรวมเงิน
ดังกลาวไวในกองทรัพยสนิ ของลูกหนีเ้ พือ่ แบงใหแก
บรรดาเจาหนีไ้ ดทงั้ สิน้ ตามมาตรา 109 แหงพระราช
บัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ดังนั้น เจาหนี้
จึงอาศัยเหตุดงั กลาวมาฟองลูกหนีซ้ งึ่ เปนขาราชการ
เจาหนาที่ หรือลูกจางในหนวยงานราชการ รวมทั้ง
ผูใชแรงงาน ลูกจางในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ให
กลายเปนบุคคลลมละลาย
ปญหาการจํากัดสิทธิของบุคคลลมละลาย
ในการประกอบอาชีพเปนขาราชการ โดยการจะ
พิจารณาวาบุคคลลมละลายจะประกอบอาชีพใดหรือ
ดํารงตําแหนงใดไดบางในกฎหมายฉบับใด จะตอง
พิจารณาวัตถุประสงคและจุดมุง หมายของกฎหมาย
ฉบับนั้น ๆ เปนกรณีๆ ไป แตโดยความเห็นสวน
ตัวของผูเขียนแลวเห็นวา บุคคลลมละลายไมควร
ถูกจํากัดสิทธิในการเขารับราชการ เพราะการดํารง
ตําแหนงหนาที่เปนขาราชการพลเรือน ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการฝายรัฐสภา
ขาราชการครู ขาราชการตํารวจ ขาราชการฝาย
ตุลาการ และขาราชการฝายอัยการ เพราะตําแหนง
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หนาที่ตางๆ ดังกลาวลวนแลวแตไมเกี่ยวของกับ
การจัดการทรัพยสินทั้งสิ้น และการลมละลายก็ไม
กระทบกับความสามารถในการปฏิบัติหนาที่การ
งานตางๆ ดังกลาวนั้นดวย อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
การตกเปนบุคคลลมละลายทําใหกระทบตอชือ่ เสียง
และความไววางใจเปนอยางมาก การจะใหบคุ คลลม
ละลายสามารถเขารับราชการไดทุกตําแหนงอาจ
จะเปนการไมเหมาะสมได เพราะอาจจะกระทบตอ
ความไววางใจของประชาชนซึ่งจะมีผลใหกระทบ
กระเทือนตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความนาเชือ่
ถือของหนวยงาน หากปรากฏวาระดับผูบ ริหารสวน
ราชการตกเปนบุคคลลมละลาย เพราะเปนทีย่ อมรับ
กันในสังคมทัว่ ไปวาบุคคลลมละลายคือบุคคลทีไ่ มมี
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยสินของ
ตนเองจนถึงกับทําใหตนเองตกอยูในสภาวะการ
มีหนี้สินลนพนตัวจนถูกศาลมีคําพิพากษาใหลม
ละลาย การจะใหบุคคลดังกลาวมาเปนผูบริหารจึง
อาจจะขัดกับความรูสึกของประชาชนทั่วไป และไม
เปนที่ยอมรับ ประกอบกับเปนที่ทราบกันดีวาการ
รับราชการ เปนการประกอบอาชีพอยางหนึ่ง ซึ่ง
เปนการทํางานประจําเต็มเวลา จึงไมไดเอื้อตอการ
ใหขาราชการไปประกอบกิจการหรือประกอบธุรกิจ
อยางอืน่ ดังนัน้ การทีข่ า ราชการจะตกเปนบุคคลลม
ละลายจากการประกอบกิจการหรือธุรกิจและประสบ
โชคไมดีจึงมีโอกาสเปนไปไดนอยมาก
ปญหาเกี่ยวกับการขอประนอมหนี้ของลูก
หนีท้ เี่ ปนขาราชการ หากวางเงือ่ นไขหรือหลักเกณฑ
ใหลกู หนีท้ เี่ ปนขาราชการสามารถขอประนอมหนีไ้ ด
กอนที่จะถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด โดยอาจ
ทําคํารองยื่นตอศาลขอใหเริ่มกระบวนการประนอม
หนี้กอนการพิจารณาคดีลมละลาย ซึ่งในการยื่น
คํารองลูกหนี้ที่เปนขาราชการจะตองแสดงขอมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพยสิน ภาระหนี้ ความรับผิด
และขอมูลเกี่ยวกับเจาหนี้เพื่อใหศาลพิจารณาสั่ง
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การวาจะใหเริ่มกระบวนการหรือไม หากศาลมีคํา
สั่งรับคํารองและมีผลใหเจาหนี้ทั้งหลายเขามารวม
ในการประนอมหนี้และใหศาลกําหนดวันประชุม
เจาหนี้เพื่อพิจารณาการเสนอประนอมหนี้ของลูก
หนี้ที่เปนขาราชการ เมื่อไดขอตกลงการประนอม
หนี้จากศาลแลวใหมีผลผูกพันผูเกี่ยวของทั้งหมด
และใหลูกหนี้ที่เปนขาราชการรายงานการปฏิบัติ
ตามการประนอมหนี้ตอศาลตามระยะเวลาที่ศาลได
วางเงือ่ นไขไว อยางไรก็ตามหากทีป่ ระชุมเจาหนีไ้ ม
เห็นชอบการประนอมหนีข้ องลูกหนีท้ เี่ ปนขาราชการ
และมีการรองขอใหดาํ เนินคดีลม ละลายจากเจาหนีก้ ็
ใหศาลสามารถที่จะพิจารณาคดีลมละลายตอไปได
เลยเชนกัน ทั้งนี้เพราะการทีล่ ูกหนี้ทเี่ ปนขาราชการ
ยื่นคํารองขอดังกลาวนั้นยอมแสดงใหเห็นไดอยาง
ชัดเจนอยูแลววาลูกหนี้ที่เปนขาราชการนั้นมีภาวะ
ในทางการเงินเชนไร ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้
ยอมจะสงผลดีตอกระบวนการพิจารณาทางศาลที่
จะสามารถลดภาระการพิจารณาคดีทคี่ า งอยู เพราะ
ประเด็นวาลูกหนี้ที่เปนขาราชการมีหนี้สินลนพน
ตัวหรือไมนั้นจะตองตัดออกไปโดยอัตโนมัติจาก
การที่ลูกหนี้ที่เปนขาราชการสมัครใจยื่นคํารองขอ
ประนอมหนี้นั่นเอง ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
ที่จะใหเจาหนี้ทั้งหลายไดพิจารณาเปรียบเทียบผล
ไดผลเสียระหวางผลการไดรับชําระหนี้ที่มีความ
แตกตางกันระหวางการประนอมหนี้กับการที่จะได
รับชําระหนีจ้ ากการลมละลาย ทีจ่ ะตองมีกระบวนการ
อื่นๆ อีก และเพื่อเปนชองทางสําหรับลูกหนี้ที่เปน
ขาราชการที่อยูในภาวะที่ไมสามารถชําระหนี้ไดมี
โอกาสที่จะชําระสะสางหนี้สินไมใหตองไดรับผล
กระทบจากการที่ถูกศาลพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ผลกระทบของบุคคลลมละลายกรณีเหตุแหง
การพนจากตําแหนง เมือ่ ลูกหนีซ้ งึ่ เปนบุคคลผูด าํ รง
ตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดถูกศาลพิพากษา
ใหเปนบุคคลลมละลายแลว ยอมทําใหสถานภาพ
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ของบุคคลนั้นเปลี่ยนเปนบุคคลลมละลายตั้งแตวัน
ที่ศาลมีคําพิพากษาใหลมละลายจึงทําใหบุคคลผู
ดํารงตําแหนงนั้น พนจากตําแหนงตามที่กฎหมาย
ไดกาํ หนดคุณสมบัตหิ รือลักษณะตองหามไวจะทําให
ลูกหนี้ตองออกจากตําแหนงหนาที่หรือออกจาก
ราชการซึ่งลูกหนี้จะตองรับผิดชอบดูแลครอบครัว
ทําใหขาดรายไดในการเลี้ยงดูครอบครัวและจะตอง
ไดรับการตราหรือประณามจากสังคมวาเปนผูมี
หนี้สินลนพนตัว โดยกฎหมายลมละลายถือวาเปน
กฎหมายเศรษฐกิจทีม่ คี วามสําคัญตอการดํารงไวซงึ่
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ การทีล่ กู หนีท้ ี่
เปนขาราชการลมละลายและถูกใหออกจากราชการ
ก็จะทําใหประเทศชาติตอ งสูญเสียบุคลากรทีม่ คี วาม
รูความสามารถ ทั้งยังหมดโอกาสที่จะกลับมาเปน
ทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศหรือกรณีลูกจาง
ของหนวยงานเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่ถูกเลิกจาง
แรงงาน เพราะเปนบุคคลลมละลายกลายเปนคน
วางงานสงผลใหเปนคนหนี้สินลนพนตัว จนไมอาจ
ชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้ได สภาวการณเชนนี้
ยอมสงผลกระทบเปนลูกโซตอเนื่องกันไปในระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากการประกอบอาชีพของบุคคล
แหลงที่มาของการลงทุนสวนใหญมาจากการขอสิน
เชื่อจากสถาบันการเงิน เมื่อสถาบันการเงินซึ่งเปน
เจาหนี้ปลอยสินเชื่อใหแกลูกหนี้แลวหากลูกหนี้ลม
ละลายและเจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้ทําใหเกิดปญหา
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือ NPL ของสถาบันการ
เงินสงผลกระทบตอตนทุนการปลอยเงินกูของเจา
หนี้ที่แบกรับภาระไว จนอาจสงผลตอความมั่นคง
ของสถาบันการเงินได และสุดทายเมื่อสัดสวนหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายไดหรือ NPL ของสถาบันการเงิน
เพิ่มสูงมากขึ้นจนกลายเปนปญหาที่รัฐบาลตองเขา
มาแทรกแซงใหความชวยเหลือแลวก็สง ผลใหลกู หนี้
ดังกลาวกลายเปนภาระทางงบประมาณของประเทศ
ที่รัฐบาลตองเขามาแกไขฟนฟูภาวะเศรษฐกิจของ
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ประเทศ โดยการสงวนทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ ห เ กิ ด
ความสูญเสียนอยที่สุด นอกจากนั้นยังกอใหเกิด
ผลกระทบโดยรวมตอสังคมอีกประการหนึ่งดวย
เนื่องจากปญหาการเปนบุคคลลมละลายนี้กอให
เกิดภาระแกครอบครัวและสังคม จนอาจเกิดปญหา
ทางสังคมได ในสวนของรัฐบาลก็จะขาดรายไดจาก
การจัดเก็บภาษีเงินได และยังตองแบกภาระของ
บุคคลเหลานี้จนกวาจะหางานทําไดหรือเมื่อพน
สภาวการณเปนบุคคลลมละลายแลว จนอาจกลาย
เปนผลวิกฤติตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

จากการศึ ก ษากฎหมายล ม ละลาย ผู 
เขี ย นเห็ น ว า การเป น บุ ค คลล ม ละลายนั้ น เป น
คุณสมบัติทั่วไปและเปนลักษณะตองหามของการ
เขารับราชการในทุกภาคสวนและตองคงคุณสมบัติ
นี้ตลอดเวลาที่รับราชการอยู ไมวาผูลมละลายจะ
เป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ อั น เป น ราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น อันประกอบไปดวยขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล
ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา
อั น เป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ แม แ ต
พนั ก งานราชการก็ จ ะมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและเป น
ลักษณะตองหามในรูปแบบเดียวกัน เพื่อใหการ
ดํ า เนิ น คดี ล  ม ละลายเป น ไปตามเจตนารมณ แ ละ
คุมครองผูที่เกี่ยวของมากที่สุด ผูเขียนขอเสนอแนะ
ทางออกของปญหา ดังตอไปนี้
1) ปญหาการฟองลมละลายมาเปนโทษตอ
ลูกหนี้ที่เปนขาราชการ
ผูเขียนเห็นวา ควรแกไขหลักเกณฑการ
ฟองคดีลมละลายในสวนของทุนฟองในการฟอง
ตามมาตรา 9 (2) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
www.grad.ssru.ac.th

พ.ศ.2483 ใหเพิ่มขึ้น โดยกําหนดใหจํานวนหนี้
สินและทรัพยสินเปนเกณฑในการฟองใหลูกหนี้ที่
เปนขาราชการเปนบุคคลลมละลาย โดยแกไขเปน
มาตรา 9 เจาหนี้ฟองลูกหนี้ใหลมละลายไดก็ตอเมื่อ
(2) “ลูกหนีซ้ งึ่ เปนบุคคลธรรมดาและรับราชการเปน
หนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียวหรือหลายคน และมี
จํานวนทรัพยสินนอยกวาหนี้สินเปนจํานวน 3 ลาน
บาท” แตในสวนบุคคลธรรมดาทีไ่ มไดรบั ราชการยัง
คงใชฐานการฟองลมละลายเดิม คือ 1 ลานบาท ทัง้ นี้
เพือ่ คุม ครองขาราชการเพราะเปนบุคคลทีม่ ฐี านเงิน
เดือนมัน่ คง และหากเปนไปไดผเู ขียนเห็นวาควรนํา
กฎหมายลมละลายของประเทศออสเตรเลีย ในสวน
การใหสทิ ธิแกลกู หนีห้ รือลูกหนีร้ ว มอาจยืน่ คํารองให
ตนเองเปนบุคคลลมละลายได โดยเปนการลมละลาย
โดยการสมัครใจของลูกหนี้ ซึ่งกฎหมายลมละลาย
ของประเทศออสเตรเลียมิไดกาํ หนดจํานวนหนีท้ ลี่ กู
หนีม้ ใี นขณะทีย่ นื่ คํารองขอเพือ่ เขาสูก ระบวนการลม
ละลาย และในการรองขอดังกลาวไมจําเปนตองได
รับความเห็นชอบจากเจาหนี้ และเจาหนี้ไมมีสิทธิ
ในการคัดคานรวมถึงไมตองมีการพิสูจนความมีหนี้
สินลนพนตัวหรือเขาหลักเกณฑของการลมละลาย
ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหลูกหนี้ที่ไมสามารถชําระหนี้ได
ตกเปนบุคคลลมละลายโดยสมัครใจ เพือ่ จะไดมสี ทิ ธิ
พนจากการเปนบุคคลลมละลายเร็วขึ้น ทําใหบุคคล
ดังกลาวมีโอกาสประกอบอาชีพการงานใหมตอไป
2) ป ญ หาการจํ า กั ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คลล ม
ละลายในการประกอบอาชีพเปนขาราชการ
บทบัญญัติที่จํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย
ในการประกอบอาชีพรับราชการตามที่ปรากฏอยู
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ดังนั้น พระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ.2518
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
และกฎ ก.ต.ร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตอง
ห า มของการเป น ข า ราชการตํ า รวจ พ.ศ.2547
ควรที่จะตองไดรับการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 30 ตอไป โดยใหแกไข
ข อ จํ า กั ด สิ ท ธิ บุ ค คลล ม ละลายจากที่ กํ า หนดว า
“ตองไมเปนบุคคลลมละลาย” แกไขเปน “ตอง
ไมเปนบุคคลลมละลายโดยทุจริต” โดยประเทศ
ฝรัง่ เศส จะจํากัดบุคคลใหลม ละลายไดเฉพาะบุคคล
ที่กระทําการอันเปนการขัดตอกฎหมายโดยทุจริต
เทานัน้ มิใชลกู หนีท้ วั่ ไปทีจ่ ะตกเปนบุคคลลมละลาย
ได ซึ่งเปนขอแตกตางอีกอยางหนึ่งของกฎหมาย
ลมละลายของไทย การกําหนดสถานะลมละลาย
ตามกฎหมายฝรั่งเศส จึงมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
หลักก็เพื่อเปนการปองกันประโยชนสาธารณะจาก
บุคคลลมละลาย โดยกันบุคคลลมละลายออกจาก
สังคม เนื่องจากการลมละลายเกิดจากการประพฤติ
อันมิชอบของบุคคลลมละลายเอง ทั้งนี้เพราะบุคคล
ลมละลายโดยทุจริตเปนผูที่ปฏิบัติโดยมิชอบทําให
ตนเองตกอยูใ นสภาพการเปนบุคคลลมละลาย จึงไม
อยูในฐานะที่จะไดรับความไววางใจในการใหปฏิบัติ
หนาที่การงานในตําแหนงตาง ๆ ในภาคราชการ
สําหรับบุคคลที่ลมละลายโดยสุจริต ผูเขียนเห็นวา
ควรใหโอกาสปรับตัวเมื่อไดรับการปลดจากการลม
ละลาย เพราะแมเปนบุคคลลมละลายก็ควรที่จะมี
โอกาสใหกลับตัวและรับใชสังคม เขารับราชการได
เชนกัน แตจะตองหลุดพนจากสถานการณเปนบุคคล
ลมละลายแลวเทานั้น
3) ปญหาเกี่ยวกับการขอประนอมหนี้ของ
ลูกหนี้ที่เปนขาราชการ
ผูเขียนเห็นวา รัฐควรกําหนดมาตรการ
ในการขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ที่เปนขาราชการ
ใหมีความยืดหยุนตามทิศทางการพัฒนากฎหมาย
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ลมละลายในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ หรือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน โดยใหมกี ระบวนการ
ระงับคดีลม ละลายเบือ้ งตนอันเปนกระบวนการกอน
การพิจารณาคดีลมละลาย ถึงแมวาเจาหนี้จะไดยื่น
ฟองลูกหนี้ที่เปนขาราชการเปนคดีลมละลายแลว
ก็ตาม รัฐควรเปดโอกาสใหลูกหนี้ที่เปนขาราชการ
สามารถที่ จ ะขอทํ า ความตกลงกั บ บรรดาเจ า หนี้
ไดอีกโดยไมตองรอใหศาลพิทักษทรัพยกอน โดย
คํานึงถึงความสุจริตของลูกหนีท้ เี่ ปนขาราชการทีไ่ ม
สามารถชําระหนี้ โดยการจัดตัง้ กลไกระงับขอพิพาท
โดยการประนอมหนี้กอนเขาสูกระบวนพิจารณาคดี
ลมละลาย
ทั้งนี้ เพื่อใหลูกหนี้ที่เปนขาราชการที่สุจริต
มีโอกาสสะสางหนี้สินของตนในเบื้องตนอยางเปน
ทางการและมีสภาพบังคับเปนกิจจะลักษณะ อีก
ทั้ ง เพื่ อ ให ลู ก หนี้ ที่ เ ป น ข า ราชการมี โ อกาสแก ไข
ปญหาโดยมีทางเลือกไมตองตกอยูในสภาวะบุคคล
ลมละลาย ซึ่งหากไมไดรับความเห็นชอบจากเจา
หนี้จากที่ประชุมเจาหนี้ ก็สามารถดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีลมละลายตอไปได นอกจากนี้ ควร
กําหนดแผนฟนฟูฐานะทางการเงินใหแกลูกหนี้ที่
เปนขาราชการ เชน เจาหนี้ตองผอนผันในการชําระ
หนี้ หรือยอมลดหนี้ใหตามที่มีการไกลเกลี่ยของที่
ประชุมเจาหนี้หรือศาลแลวแตกรณี
4) ปญหาผลกระทบของบุคคลลมละลาย
กรณีเหตุแหงการพนจากตําแหนง
ผูเ ขียนเห็นวา ควรแกไขเพิม่ เติม มาตรา
9 (1) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
2483 จากเดิมวา “ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว” เปน
“ลูกหนีข้ าดสภาพคลอง” เหมือนกับประเทศอังกฤษ
โดยคําวา “ลูกหนี้ขาดสภาพคลอง” หมายความวา
ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดโดยอาจถึงขนาดมีหนี้
สินลนพนตัวหรือไมกไ็ ด โดยเพียงพิจารณาจากฐาน
การเงินที่ลูกหนี้ที่เปนขาราชการจะไดรับในอนาคต
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ดังนั้นแมลูกหนี้ที่เปนขาราชการมีหนี้สิน
มากกว า ทรั พ ย สิ น แต ห ากพิ จ ารณาเงิ น ที่ จ ะได
เนื่องจากการเปนขาราชการในอนาคตยังคงมีอยู
มาก จึงไมอาจฟองลูกหนี้ที่เปนขาราชการใหลม
ละลายได ทั้ ง นี้ เ พื่ อ แก ไขป ญ หาในการฟ อ งร อ ง
และการพิ สู จ น ก ารที่ ลู ก หนี้ มี ห นี้ สิ น ล น พ น ตั ว ใน
คดีลมละลายใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือความมุง หมายของระบบกฎหมาย
ล ม ละลายที่ เ ป น ไปเพื่ อ การแก ไขป ญ หาการไม
สามารถชําระหนี้ของลูกหนี้เปนสําคัญ
5) ควรปรั บ ปรุ ง แก ไ ขการกํ า หนดข อ
สันนิษฐานในมาตรา 8 ใหสอดคลองกับสภาวการณ ป  จ จุ บั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การ
กําหนดขอสันนิษฐาน อีกทัง้ ควรวางเงือ่ นไขกําหนด
ขอหาม ยึดหรืออายัดเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ
ของลูกหนี้ที่เปนขาราชการ เพื่อเปนการคุมครอง
สิทธิลูกหนี้ที่เปนขาราชการใหสมกับประโยชนที่ได
ทํางานรับใชชาติบานเมืองมา
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จากขอเสนอแนะทั้งหลายดังกลาว ผูเขียน
เห็นวา มาตรการที่เสนอแนะไปนั้นเปนอีกหนทาง
หนึ่ ง ในการแก ไขป ญ หาการฟ อ งลู ก หนี้ ที่ เ ป น
ขาราชการใหลมละลายได โดยพระราชบัญญัติ
ล ม ละลาย พ.ศ.2483 เป น กฎหมายพิ เ ศษที่ จ ะ
เปนการลางหนี้ใหกับลูกหนี้ เพื่อจะไดกลับมาเริ่ม
ตนทําธุรกิจใหมได แตมาตรการดังกลาวกลับเปน
โทษตอลูกหนี้ที่เปนขาราชการหลายประการ โดย
ทําใหเสียสิทธิในการเขารับราชการ หรือตองออก
จากระบบราชการ อีกทัง้ ทําใหเสียสิทธิในการรับเงิน
บําเหน็จ หรือเงินบํานาญเต็มจํานวน
ดั ง นั้ น หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายล ม
ละลายหรือระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของให
สอดคลองกัน ผูเขียนเชื่อวายอมสงผลดีตอเจาหนี้
ลูกหนี้ ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศตอไป
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อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
Public Participation in Sub-District Administration Organization,
Bangbuathong District, Nonthaburi Province
อชิรญา ผูกมี* รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย** ดร.กมลพร สอนศรี**

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
และเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวม รวมทั้งศึกษา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง ความรู เ กี่ ย วกั บ องค ก าร
บริหารสวนตําบลกับการมีสว นรวมของประชาชนใน
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ประชาชน
ในองคการบริหารสวนตําบล อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 420 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคา t-test, F-test และคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation
Coeﬀcient: rxy)
ผลการวิ จั ย พบว า ประชาชนในอํ า เภอ
บางบั ว ทอง จั ง หวั ด นนทบุ รี มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
องคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย

ความรู 13.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน
ในขณะที่ ร ะดั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนใน
องคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับนอย เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีคา
เฉลี่ยระดับการมีสวนรวมสูงสุด ไดแก ดานการมี
สวนรวมดําเนินการ รองลงมา ดานการมีสวนรวม
รับผล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานการมี
สวนรวมพิจารณารวมตัดสินใจ
การเปรี ย บเที ย บการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลจําแนกตาม
คุณลักษณะของประชากร พบวา ประชาชนที่มี
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
แตกตางกัน มีสวนรวมในองคการบริหารสวนตําบล
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนประชาชนทีม่ อี ายุและสถานภาพสมรสแตกตาง
กัน มีสวนรวมในองคการบริหารสวนตําบลไมแตก
ตางกัน ทั้งนี้ ความรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวน

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
** อาจารยที่ปรึกษา
www.grad.ssru.ac.th
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ตําบลของประชาชน ไมมีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมในองคการบริหารสวนตําบล
คําสําคัญ: การมีสว นรวม, การปกครองสวนทองถิน่

Abstract

The purpose of this research
was to study and compare the level of
public participation and the relationship
between the people’s knowledge about
Sub-District Administration Organization
and their participation in Sub-District
Administration Organization, Bangbuathong
District, Nonthaburi Province. The samples
population used in this study comprised pf 420
samplings who were residing in Sub-District
Administration Organization of Bangbuathong
District, Nonthaburi Province.
The tool used in this research were
questionnaires. The data analysis was carried
out by using a computer program called SPSS
for Windows. The statistics employed in
this study were percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-Test and Pearson’s
correlation coeﬃcient.
The research results indicate that
the knowledge of the people who are
residing in Bangbuathong District, Nonthaburi
Province about Sub-District Administration
Organization is rated at at a high level,
with the mean of 13.54 out of full score of
18. The public participation in Sub-District
Administration Organization is rated at a
low level. When aspects are considered
www.grad.ssru.ac.th

individually, it has found out that the aspect
that the people who participate the most
is implementation, following by obtaining
benefit, and the least is considering and
decision making.
In comparing of personal factors
of public participation in Sub-District
Administration Organization, it has found
out that the people with diﬀerent gender,
educational level, occupation and income
have diﬀerent participation in Sub-District
Administration Organization with a statistical
significance at the level of .05. There
is no different contradiction with public
participation when considered by age and
marital status. The people’s knowledge about
Sub-District Administration Organization
do not significantly correlate with their
participation in Sub-District Administration
Organization.
Keywords: Participation, Local Government

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในยุคโลกาภิวัตนที่สังคมโลกมีการเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็ว ประเทศไทยจําเปนตองพัฒนา
ประเทศทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อ
ประโยชน สุ ข ของประชาชนอย า งสมดุ ล โดยที่
ประชาชนในแตละทองถิ่น ตางก็มีความตองการ
ความคาดหวัง มีขดี ความสามารถแตกตางกันออกไป
การพัฒนาประเทศจากสวนกลาง จึงไมอาจตอบ
สนองตอความตองการของประชาชนทีม่ กี ารเปลีย่ น
แปลงไปตามสภาพแวดลอมและแตกตางกันออก
ไปในแตละทองถิ่น การกระจายอํานาจสูทองถิ่น
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จึงเปนยุทธศาสตรที่สําคัญเรื่องหนึ่ง ในการบริหาร
จั ด การบ านเมื อ งของรัฐในระบอบประชาธิป ไตย
เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ในยุคโลกาภิวัตน
การปกครองทองถิ่น เปนการจัดรูปแบบ
การปกครองในลักษณะของการกระจายอํานาจและ
ภารกิจของรัฐบาลจากสวนกลางไปใหแกทองถิ่น
เปนผูดําเนินการ และเปนรากฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพราะการพัฒนาเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับชาติจะประสบ
ความสําเร็จได จําเปนตองอาศัยพัฒนาการการ
ปกครองตนเองในระดับทองถิน่ กอน โดยสรางความ
เขาใจและการยอมรับจากประชาชนวา การปกครอง
สวนทองถิ่นเปนสิ่งจําเปนและมีประโยชนตอชีวิต
ความเปนอยูข องเขา นอกจากนีก้ ารปกครองทองถิน่
ยังเปรียบเสมือนสถาบันฝกอบรมประชาชน ใหเขาใจ
กระบวนการและกลไกทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตย ตลอดจนเป น องค ก รที่
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองทั้งทางตรงและทางออม (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2543, 24)
ป จ จุ บั น รั ฐ บาลให ค วามสํ า คั ญ กั บ การมี
สวนรวมของประชาชนเปนอยางมาก โดยใหความ
สําคัญกับการมีสว นรวมของประชาชนในทุกขัน้ ตอน
การพัฒนา เริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในการคนหา
ปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวน
รวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการตรวจ
สอบและติดตามผล และการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน ฯลฯ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชน
กําลังเปนกระแสที่ไดรับความสนใจจากหนวยงาน
และองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผานมา
พบว า อุ ป สรรคและป ญ หาของการปกครองส ว น
ทองถิน่ ตามหลักการกระจายอํานาจทีส่ าํ คัญประการ
หนึ่งก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการ
www.grad.ssru.ac.th

มีสวนรวมทางการเมือง (โกวิทย พวงงาม, 2544,
188) พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนสวน
ใหญ เ มื่ อ ไปเลื อ กผู แ ทนเข า ไปทํ า หน า ที่ ใ นสภา
ทองถิ่นแลว ก็ถือวาเปนการเสร็จสิ้นกระบวนการ
ประชาธิปไตย เนื่องจากการเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกทองถิ่นในปจจุบันประชาชนยังยึดหลักใน
การเลือกบุคคลโดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง
บุ ค คลในระบบอุ ป ถั ม ภ ด ว ยเหตุ นี้ ใ นท อ งถิ่ น จึ ง
อยู กั น อย า งถ อ ยที ถ อ ยอาศั ย และลู บ หน า ปะจมู ก
ดังนัน้ เมือ่ มีความไมชอบมาพากลในการบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบล ประชาชนก็ยงั ไมมกี ารใช
สิทธิตามกฎหมายวาดวยการถอดถอนสมาชิกสภา
ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น หรื อ การเข า ชื่ อ เสนอข อ บั ญ ญั ติ
ทองถิ่น อีกทั้งเนื่องจากเปนกฎหมายใหมและยัง
ไมมกี ารประชาสัมพันธในขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั ิ
อย า งชั ด เจน นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามคลุ ม เครื อ ใน
เรื่องของบทบาทระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่น
จึงทําใหประชาชนยังขาดความเขาใจในขอบเขต
อํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะวาเรื่องใด
เปนของรัฐบาล เรื่องใดเปนของทองถิ่น ทําใหไม
สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของทองถิ่นได
อยางชัดเจน (ดํารงศักดิ์ จันโททัย, 2547, 56)
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ ง ที่ จั ด ตั้ ง
ขึ้นมาตั้งแต พ.ศ.2538 ตามพระราชบัญญัติสภา
ตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ.2537
ซึ่งถือวาเปนการกระจายอํานาจใหกับประชาชนได
เขามามีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง ตามหลักการของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในหมวดที่ 5 ของแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 87 ที่กําหนดให
รั ฐ ต อ งส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการ
สาธารณะ และการตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐทุก
ระดับ และพระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอํานาจและหนาที่ในเรื่องตาง ๆ มากขึ้น เชน การ
จัดระบบบริการสาธารณะ การจัดสรรภาษีอากร
และสัดสวน การไดรับจัดสรรภาษีอากร และในเรื่อง
ของโครงสรางองคการบริหารสวนตําบล ไดเปดให
ประชาชนไดมีสวนรวมมากขึ้น เริ่มตั้งแตการเลือก
นายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล การมีสวนรวมในกิจการ
การทําแผนพัฒนาตําบลและสมาชิกสภา องคการ
บริหารสวนตําบล การมีสวนรวมในกิจการการทํา
แผนพัฒนาตําบล การประชาคมตําบลในเรือ่ งตาง ๆ
การลงชื่อเพื่อถอดถอนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จึ ง ถื อ ว า องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเป น องค ก ร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีใ่ หโอกาสแกประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตาม
เจตนารมณของกฎหมาย และเปรียบเสมือนองคการ
รากหญาที่อยูใกลชิดประชาชน และผลกระทบตอ
การพัฒนาในระดับตาง ๆ ที่กระจัดกระจายกันอยู
ทั่วประเทศ ดังนั้น การมีสวนรวมในการปกครอง
สวนทองถิ่นดวยการรวมวางแผน การตัดสินใจ การ
ดําเนินงาน การรับผลประโยชน และการประเมินผล
จึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีความพัฒนาที่ยั่งยืน
อํ า เภอบางบั ว ทอง เป น อํ า เภอหนึ่ ง ของ
จั ง หวั ด นนทบุ รี ตั้ ง อยู บ นพื้ น ที่ ฝ ง ขวาแม น้ํ า
เจาพระยาของจังหวัดนนทบุรี ทิศเหนือติดตอกับ
อําเภอลาดหลุมแกว (จังหวัดปทุมธานี) และอําเภอ
ปากเกร็ด ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอปากเกร็ด
ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมืองนนทบุรี และอําเภอ
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บางใหญ ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอไทรนอย
อําเภอบางบัวทอง แบงเขตการปกครองออกเปน 8
ตําบล 81 หมูบาน 1 เทศบาล และ 7 องคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก เทศบาลตําบลโสนลอย องคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลบางบั ว ทอง องค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลบางรักใหญ องคการบริหารสวนตําบล
บางคูรัด องคการบริหารสวนตําบลละหาร องคการ
บริหารสวนตําบลลําโพ องคการบริหารสวนตําบล
พิ ม ลราช และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางรั ก
พัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในฐานะหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการจัดรูปแบบการ
ปกครองในลักษณะของการกระจายอํานาจสูท อ งถิน่
ตามแนวคิดที่ตองการสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่
ไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบการทํางานของผูบริหารที่ไดรับ
การเลือกตั้งเขามาดําเนินงานองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหการบริหารงานและการใหบริการไป
ถึงตัวประชาชนใหมากที่สุด นําไปสูการสรางความ
สัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางหนวยงานทองถิ่น
กับประชาชน ทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ
และมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐและตอหนวย
งานด ว ย โดยจะเป น ส ว นที่ เ อื้ อ ต อ การส ง เสริ ม
ให ป ระชาชนในพื้ น ที่ ไ ด เข า มามี ส ว นร ว มในการ
ปกครองตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
และทองถิน่ แทจริงแลว การกระจายอํานาจและการ
มีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนของ
ควบคูกัน จะขาดสวนใดสวนหนึ่งยอมไมสมบูรณ
อาจกลาวไดวา “ชุมชนเปนหัวใจของการพัฒนา”
ประชาชนในชุมชนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
งานพัฒนา และไดเริ่มการพัฒนาดวยตนเอง โดย
ในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นนั้น นักวิชาการและ
นักวางแผนทีส่ นใจการพัฒนาทองถิน่ นัน้ ตางยอมรับ
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กันโดยทั่วไปวาการพัฒนาซึ่งมุงผลสําเร็จสําหรับ
คนส ว นใหญ ผู เ ป น เป า หมายของการพั ฒ นาคื อ
ประชาชน ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชน จึง
เปนองคประกอบทีข่ าดไมไดของการพัฒนาทองถิน่
ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลทัง้ 7 แหง ใน
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แมวาการมีสวน
รวมทางการเมืองที่ปรากฏอยางเปนรูปธรรมนั้น
คื อ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาระดั บ ท อ งถิ่ น หรื อ
ระดับชาติ ที่สามารถไดเขาไปมีสวนรวมใชอํานาจ
ตามสิทธิหนาที่ทางการเมืองของตนเอง แตขอมูล
จากการสัมภาษณผูนําชุมชนพบวาการมีสวนรวม
ตอการพัฒนาทองถิน่ ของประชาชนในแงการตัดสิน
ใจ การดําเนินงาน การรับผลประโยชน และการ
ประเมินผลในนโยบายตาง ๆ ของทองถิ่น ยังไม
เปนที่ประจักษอยางชัดเจนนัก ซึ่งอาจนําไปสูการ
ไรประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
พัฒนาทองถิ่นได และในทางตรงกันขาม หากวา
ประชาชนไดมีสวนรวมกําหนดแผนการตัดสินใจ
ดําเนินกิจกรรมตามวิถที างในทองถิน่ ของตนเองแลว
ย อ มเป น การดึ ง ศั ก ยภาพของชุ ม ชนมาใช ใ นการ
พัฒนา ทําใหประชาชนในทองถิ่นมีความรู ความ
เขาใจในบทบาท หนาที่ และมีความสํานึกรักใน
ทองถิ่นของตนมากยิ่งขึ้นโดยลําดับ ดังนั้น การให
โอกาสประชาชนในองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เขามามีสวนรวมในการ
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหประชาชน
ไดรับรูขอมูลขาวสาร รวมคิด รวมตัดสินใจเลือก
แนวทาง การแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น รวม
ปฏิบัติงาน รวมตรวจสอบและติดตามวาการดําเนิน
การตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ เปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม ตลอดจนรวมรับ
ผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบ ซึ่งการมี
สวนรวมในลักษณะดังกลาวเปนกระบวนการเรียน
จากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะทําใหประชาชนไดเรียนรู
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วิธีการที่จะจัดการกับปญหาของตนและทองถิ่นได
อยางถูกตอง ประชาชนเกิดการคิดเปน ทําเปน และ
มีความรูสึกวากิจกรรมเหลานั้น ตนเองมีสวนเปน
เจาของโครงการอยางแทจริง โดยที่รัฐมุงเนนและ
สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
การพัฒนาทองถิ่นอยางเต็มที่ ประชาชนจึงไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม การพัฒนาทอง
ถิ่นอยางแทจริง
จากความสํ า คั ญ ของการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนและเหตุผลดังกลาวนั้น จึงเปนมูลเหตุ
จูงใจใหผูวิจัยไดสนใจที่จะศึกษาวิจัยการมีสวนรวม
ของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับการมีสว นรวม รวมทัง้ ศึกษาความ
สัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวน
ตําบลและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อเสนอ
แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนใน
การปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบองคการบริหารสวน
ตําบลตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล อํ า เภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู เ กี่ ย วกั บ องค ก าร
บริหารสวนตําบลของประชาชนในองคการบริหาร
สวนตําบล อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบล จําแนกตาม
คุณลักษณะของประชากร เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล
กับการมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหาร
สวนตําบล
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ จั ด หลั ก สู ต รหรื อ ให
การอบรมความรูเ กีย่ วกับองคการบริหารสวนตําบล
และการมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหาร
สวนตําบล
2. เปนแนวทางสําหรับการวางแผนพัฒนา
ท อ งถิ่ น และพั ฒ นาการมี ส ว นร ว มของประชาชน
ในองคการบริหารสวนตําบล อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
3. เป น การพั ฒ นาองค ค วามรู สํ า หรั บ ผู
สนใจศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการปกครองส ว นท อ งถิ่ น รู ป แบบ
องคการบริหารสวนตําบลตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได แ ก
ประชาชนซึ่งมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลในพืน้ ทีอ่ าํ เภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 7 แหง จํานวน 420 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจยั เปนแบบสอบถามทีแ่ บงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากร
ตอนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล
ตอนที่ 3 ระดั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนใน
องคการบริหารสวนตําบล และตอนที่ 4 สภาพปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
ทําการวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติที่ใชประกอบดวย สถิติพรรณนา
ไดแก คาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติอางอิง ไดแก การทดสอบคา t การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการหาคา
สหสัมพันธ
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ผลการวิจัย

1. ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
ในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่เปนกลุม
ตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
52.6 มีอายุระหวาง 30 – 40 ป คิดเปนรอยละ 33.8
สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 52.6 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.4 มีอาชีพ
รับจางหรือพนักงานบริษัทมากที่สุด และสวนใหญ
มีรายไดตอเดือน 10,001 บาทขึ้นไป
2. ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ องค ก าร
บริหารสวนตําบลในขอที่ประชาชนมีความรูมาก
ที่สุด คือ องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่
ในการส ง เสริ ม การศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรม
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น มีผู
ตอบถูกคิดเปนรอยละ 90.7 รองลงมา คือ องคการ
บริหารสวนตําบล มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการรักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีผูตอบถูกคิด
เปนรอยละ 90.0
เมื่อกําหนดเปนระดับความรู ประชาชน
ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี กวารอยละ 50 มีความรูความเขาใจ
ในระดับสูง ทั้งนี้จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน ความรู
ของประชาชนมีคะแนนเฉลี่ย 13.54 คะแนน ผูที่ได
คะแนนมากทีส่ ดุ 18 คะแนนเต็ม นอยทีส่ ดุ 4 คะแนน
3. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีคา
เฉลี่ยระดับการมีสวนรวมสูงสุด ไดแก การมีสวน
รวมดําเนินการ รองลงมา การมีสวนรวมรับผล การ
มีสวนรวมรับรู สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
การมีสวนรวมพิจารณา รวมตัดสินใจ ทั้งนี้ระดับ
การมีสวนรวมของประชาชน 6 ดาน ตามเกณฑที่
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ตั้งไวอยูในระดับนอยทั้งหมด
4. การเปรี ย บเที ย บการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล อํ า เภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามคุณลักษณะ
ของประชากร ไดขอสรุป ดังนี้
4.1 ประชาชนเพศชายกั บ ประชาชน
เพศหญิง มีระดับการมีสวนรวมโดยภาพรวมแตก
ตางกัน และแตกตางกันในรายดาน 2 ดาน คือ ดาน
การมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น และดาน
การมีสวนรวมพิจารณา รวมตัดสินใจ
4.2 ประชาชนที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น มี
ระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวม
และรายดาน
4.3 ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสแตก
ตางกัน มีระดับการมีสวนรวมโดยภาพรวมไมแตก
ตางกัน เมื่อทําการเปรียบเทียบแยกเปนรายดาน
พบวา ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมี
ระดับการมีสว นรวมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 ในดานการมีสว นรวมติดตาม ตรวจ
สอบ และประเมินผล ทัง้ นี้ ในการเปรียบเทียบ ความ
แตกตางเปนรายคู ในดานการมีสวนรวมติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล พบวา ผูที่มีสถานภาพ
สมรสมีระดับการมีสวนรวมสูงกวาผูที่มีสถานภาพ
โสด และผูที่มีสถานภาพหมาย/หยาราง
4.4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตก
ตางกัน มีระดับการมีสวนรวมโดยภาพรวมแตกตาง
กัน โดยผูที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีระดับ
การสวนรวมนอยกวาทุกกลุม เมื่อทําการเปรียบ
เทียบแยกเปนรายดาน พบวา ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีระดับการมี สวนรวมแตก
ตางกัน ทั้ง 6 ดาน ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคูนั้น ผูที่มีระดับการศึกษาประถม
ศึกษามีระดับการสวนรวมนอยกวาทุกกลุมทั้ง 6
ดาน และพบวา (1) ดานการมีสวนรวมรับรู ผูที่มี
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ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนมีระดับการมี
สวนรวมนอยกวาผูที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/
ปวส. และสูงกวาปริญญาตรี (2) ดานการมีสวนรวม
คิด รวมแสดงความคิดเห็น ผูที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนมีระดับการมีสวนรวมนอยกวา
ผูที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และสูงกวา
ปริญญาตรี และผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. มีระดับการมีสวนรวมนอยกวาผู
ที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. (3) ดานการ
มีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผูที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนมีระดับการมี
สวนรวมนอยกวาผูที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/
ปวส. (4) ดานการมีสวนรวมรับผล ผูที่มีระดับการ
ศึกษามัธยมศึกษาตอนตนมีระดับการมีสว นรวมนอย
กวาผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และสูงกวาปริญญาตรี
4.5 ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมี
ระดับการมีสวนรวมโดยภาพรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา ผูที่มีอาชีพ
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีระดับการมีสวนรวมสูง
กวาทุกกลุม และผูที่มีอาชีพอื่น ๆ ไดแก นักศึกษา
มีระดับการมีสวนรวมนอยกวาทุกกลุม เมื่อทําการ
เปรียบเทียบแยกเปนรายดาน พบวา ประชาชนที่
มีอาชีพแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกดาน
ทั้ง 6 ดาน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคู ในทุกดาน พบวา ผูที่มีอาชีพรับราชการ
หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ร ะดั บ การมี ส ว นร ว มสู ง กว า ทุ ก
กลุม และผูที่มีอาชีพอื่น ๆ ไดแก นักศึกษามีระดับ
การมี ส ว นร ว มน อ ยกว า ทุ ก กลุ ม และผู ที่ มี อ าชี พ
เกษตรกรมีระดับการมีสวนรวมนอยกวาผูที่มีอาชีพ
รับจางหรือพนักงานบริษทั และพบวา (1) ดานการมี
สวนรวมรับรู ผูท มี่ อี าชีพเกษตรกรมีระดับการมีสว น
รวมนอยกวาผูที่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
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และอาชี พ รั บ จ า งหรื อ พนั ก งานบริ ษั ท และผู ที่ มี
อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมสูงกวา
ผูที่มีอาชีพคาขาย หรือธุรกิจสวนตัว (2) ดานการ
มีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น ผูที่มีอาชีพ
รั บ ราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ส ว นร ว มสู ง กว า ผู ที่
มีอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับจางหรือพนักงาน
บริษทั (3) ดานการมีสว นรวมพิจารณา รวมตัดสินใจ
ผูที่มีอาชีพเกษตรกรมีระดับการมีสวนรวมนอยกวา
ผูที่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และอาชีพ
คาขายหรือธุรกิจสวนตัว (4) ดานการมีสวนรวม
ดําเนินการ ผูที่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
มีสวนรวมสูงกวาผูที่มีอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวน
ตัว (5) ดานการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล ผูท มี่ อี าชีพเกษตรกรมีสว นรวมนอยกวา
ผูที่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อาชีพรับจาง
หรือพนักงานบริษัท และอาชีพคาขายหรือธุรกิจ
สวนตัว (6) ดานการมีสวนรวมรับผล ผูที่มีอาชีพ
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมสูงกวาผูที่มี
อาชีพเกษตรกรและคาขายหรือธุรกิจสวนตัว
4.6 ประชาชนที่มีรายไดตอเดือนแตก
ตางกันมีระดับการมีสวนรวมโดยภาพรวมแตกตาง
กันโดยพบวา ผูที่มีรายได 10,001 บาทขึ้นไป มี
ระดับการมีสวนรวมสูงกวาทุกกลุม และผูที่มีรายได
ตอเดือน 8,001 – 10,000 บาท มีระดับการมีสว นรวม
สูงกวาผูที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท และ
ผูที่มีรายไดตอเดือน 3,000 – 6,000 บาท เมื่อทํา
การเปรียบเทียบแยกเปนรายดาน พบวา ประชาชน
ที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีระดับการมีสวน
รวมแตกตางกันใน 5 ดาน คือ ดานการมีสวนรวม
รับรู ดานการมีสวนรวมคิด ดานรวมแสดงความคิด
เห็น ดานการมีสวนรวมพิจารณารวมตัดสินใจ และ
ดานการมีสว นรวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
และดานการมีสวนรวมรับผล ทั้งนี้ในการเปรียบ
เทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ LSD นั้น
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(1) ดานการมีสวนรวมรับรู ผูที่มีรายไดตอเดือน
10,001 บาทขึ้นไป มีระดับการมีสวนรวมสูงกวาผูที่
มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท 3,000 – 6,000
บาท และ 6,001 – 8,000 บาท และผูที่มีรายไดตอ
เดือน 8,001 - 10,000 บาท มีระดับการมีสวนรวม
สูงกวาผูที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท และ
3,000 – 6,000 บาท (2) ดานการมีสวนรวมคิด รวม
แสดงความคิดเห็น ผูท มี่ รี ายไดตอ เดือน 10,001 บาท
ขึ้ น ไป มี ร ะดั บ การมี ส ว นร ว มสู ง กว า ผู ที่ มี ร ายได
ตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท 3,000 – 6,000 บาท
และ 6,001 – 8,000 บาท และผูที่มีรายไดตอเดือน
8,001 - 10,000 บาท มีระดับการมีสวนรวมสูงผูที่มี
รายได 3,000 – 6,000 บาท (3) ดานการมีสวนรวม
พิจารณา รวมตัดสินใจ ผูที่มีรายไดตอเดือน 10,001
บาทขึน้ ไป มีระดับการมีสว นรวมสูงกวาผูท มี่ รี ายได
ตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท 3,000 – 6,000 บาท
และ 6,001 – 8,000 บาท และผูที่มีรายไดตอเดือน
8,001 - 10,000 บาท มีระดับการมีสวนรวมสูงผูที่มี
รายได 3,000 – 6,000 บาท (4) ดานการมีสวนรวม
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผูที่มีรายไดตอ
เดือน 10,001 บาทขึ้นไป มีระดับการมีสวนรวมสูง
กวาทุกกลุม และผูท มี่ รี ายไดตอ เดือน 8,001-10,000
บาท มีระดับการมีสว นรวมสูงกวาผูท มี่ รี ายได 3,000
– 6,000 บาท และ 6,001 – 8,000 บาท (4) ดานการ
มีสวนรวมรับผล ผูที่มีรายไดตอเดือน 10,001 บาท
ขึ้นไป มีระดับการมีสวนรวมสูงกวาผูที่มีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 3,000 บาท และ 3,000 – 6,000 บาท
5. ความรู เ กี่ ย วกั บ องค ก ารบริ ห ารส ว น
ตํ า บลกั บ ระดั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนใน
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 6 ดาน พบ
วา ไมมีความสัมพันธกัน และเมื่อพิจารณาความ
สัมพันธเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ในดานการมีสวน
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รวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และความ
สัมพันธเปนแบบเชิงลบ กลาวคือ ยิ่งประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลมากขึ้น
กลั บ จะส ง ผลให ก ารมี ส ว นร ว มของประชาชนใน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในด า นการมี ส ว นร ว ม
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลนอยลง

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา ประชาชน
ในองคการบริหารสวนตําบล อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี กวารอยละ 50 มีความรูเกี่ยวกับ
องคการบริหารสวนตําบลในระดับมาก จากคะแนน
เต็ม 18 คะแนน ความรูความเขาใจของประชาชน
มีคะแนนเฉลี่ย 13.54 คะแนน โดยในขอที่ประชาชน
มีความรูมากที่สุดคือ องคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น
ประเด็ น ของความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
องคการบริหารสวนตําบลนัน้ จึงไมนา จะเปนปญหา
ทัง้ นีเ้ ราจะพบไดวา ในการศึกษาวิจยั ของนักวิชาการ
หลาย ๆ ทาน จะมีขอคนพบที่ตรงกันวา ประชาชน
ส ว นใหญ มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ องค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบลเปนอยางดี ซึ่งคนพบวาองคการบริหารสวน
ตําบล เปนองคกรของรัฐที่ประชาชนไดใกลชิดมาก
ที่สุด เพราะบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ประชาชนในทองถิน่ ตางไดสมั ผัส
และสัมพันธโดยตรงอยางหลีกเลี่ยงมิได จนทําให
ประชาชนไดเกิดการเรียนรูบทบาทอํานาจหนาที่
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ อ ม นํ า ไปสู ก ารมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ องค ก าร
บริหารสวนตําบลในระดับมาก สอดคลองกับทรงพล
ตุม ทอง (2541) ศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการมีสว นรวม
ของประชาชนในการปกครองทองถิ่นของเทศบาล
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ตําบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา ความรูความ
เขาใจของประชาชนในการปกครองทองถิ่นนั้นอยู
ในระดับมากเชนกัน
ในประเด็ น ของระดั บ การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบล จากการ
วิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ประชาชนมีคา
เฉลี่ยระดับการมีสวนรวมสูงสุด ไดแก การมีสวน
รวมดํา เนินการ รองลงมา การมีสวนรวมรับผล
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การมีสวนรวม
พิจารณา รวมตัดสินใจ ทั้งนี้ระดับการมีสวนรวม
ของประชาชน 6 ดาน ตามเกณฑที่ตั้งไวอยูในระดับ
นอยทั้งหมด เหตุที่เปนเชนนี้นาจะอธิบายไดวา วิถี
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในองคการบริหาร
สวนตําบล อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย
ทั่วไปก็จะเปนวิถีชีวิตเหมือนกับคนในเมืองหลวงที่
เปนมหานคร (Mega City) โดยทัว่ ไป กลาวคือจะมี
การปฏิสัมพันธกับสังคมในระดับที่คอนขางต่ํา สวน
ใหญจะใหความสําคัญกับวิถชี วี ติ เฉพาะปจเจกบุคคล
มากกวา ดังนั้น โอกาสในการเขามามีสวนรวมใน
การปกครองสวนทองถิ่นจึงปรากฏในระดับไมสูง
หรือต่ําเกินไป ทําใหเห็นวาการเมืองการปกครอง
ทองถิน่ แมจะมีการกระจายอํานาจมาสูต าํ บลกวา 10
ปแลวก็ตาม แตการตืน่ ตัวทางการเมือง การปกครอง
ทองถิ่นโดยการเขามามีสวนรวมของประชาชน ก็
ยังขาดแรงจูงใจตอการปกครองสวนทองถิ่น ความ
เคยชินจากการเปนผูรับการบริการจากรัฐโดยสวน
เดียวทําใหประชาชนขาดความกระตือรือรนในการ
เขามีสว นรวม คิดวามิใชหนาทีข่ องตนแตเปนหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลที่ตองดูแลทุกขสุข
ของประชาชนในทองถิ่น กอปรกับเกิดความรูสึกวา
กลไกของรัฐจะมีหนาทีค่ อยกํากับดูแลอยูแ ลว ตนเอง
ไมมีความจําเปนตองเขาไปเกี่ยวของใด ๆ
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ในการเปรี ย บเที ย บการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล อํ า เภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลของประชาชนนั้น พบวา มีเพียงอายุเทานั้น
ที่พบวามีระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกัน ทั้งใน
ภาพรวมและรายดาน สวนในดานสถานภาพสมรส
พบวา ระดับการมีสวนรวมโดยภาพรวมไมแตก
ตางกัน สวนรายดานแตกตางกันในดานการมีสวน
รวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญในชวงป 2540 2549 ไดเคยกําหนดใหการเลือกตัง้ เปนหนาที่ ดังนัน้
จึ ง เป น การกระตุ น ให ป ระชาชนที่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
สนใจและมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งมากขึ้ น โดย
เฉพาะประชาชนที่มีอายุในชวงที่จะตองไปเลือก
ตั้ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา ยิ่งรุงโรจน
(2547) ที่ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของผูนํา
ชุมชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลสูงเนิน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย พบวา
อายุและสถานภาพสมรสทีแ่ ตกตางกันจะมีสว นรวม
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ไม
แตกตางกัน
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ในประเด็ น ของความรู เ กี่ ย วกั บ องค ก าร
บริหารสวนตําบลซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ไมมี
ความสัมพันธกบั ระดับการมีสว นรวมของประชาชน
ในองคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม จึงอาจ
สันนิษฐานไดวา ความรูเ กีย่ วกับองคการบริหารสวน
ตําบลของประชาชนในอําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ไมใชปจจัยสําคัญสําหรับการมีสวนรวม
ในการปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ก็ดวยบริบทของ
ทองถิ่นนั้น ประชาชนโดยมากจะยึดตัวบุคคลที่เปน
ผูนําเปนสําคัญ ดังนั้น ผูนําในทองถิ่นจะเปนผูมี
อิทธิพลในการชี้นําประชาชนในการสรางการมีสวน
รวมในการปกครองสวนทองถิ่นมากกวาการอาศัย
ความรูที่ตนพึงมี จึงทําใหความรูเกี่ยวกับองคการ
บริหารสวนตําบลของประชาชนไมมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของณัชรัตน ขยัก (2550) ที่
ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล
: ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลปง
อําเภอปง จังหวัดพะเยา พบวา ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นไมมีความสัมพันธตอ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
รูปแบบองคการบริหารสวนตําบล
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แนวทางการเตรียมตนฉบับและการสงตนฉบับ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ

องคประกอบของบทความ

1. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจ เปนความรูใหม กลาวถึง
ความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค แนวทางการ
แกไขปญหา มีการใชแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัย
จากแหล ง ข อ มู ล เช น หนั ง สื อ วารสารวิ ช าการ
อินเทอรเน็ตประกอบการวิเคราะหวิจารณ เสนอ
แนวทางแกไข
2. บทความวิจยั หมายถึง เปนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยอยางเปนระบบ กลาวถึงความเปนมา
และความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค การดําเนิน
การวิจัย
3. บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
หมายถึง บทความที่วิพากษวิจารณเนื้อหาสาระ
คุณคา และคุณูปการของหนังสือ บทความหรือ
ผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป และการ
แสดงละครหรือดนตรีโดยใชหลักวิชาและดุลยพินิจ
อันเหมาะสม
4. บทความปริทัศน (Review Article)
หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะลาสุดทาง
วิชาการ (State of the Art) เฉพาะทางที่มีการ
ศึ ก ษาค น คว า มี ก ารวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห อ งค
ความรูทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดย
ใหขอพิพากษที่ชี้ใหเห็นแนวโนมที่ควรศึกษาและ
พัฒนาตอไป

1. บทความวิจัย (Research Article)
บทความวิ จั ย ประกอบด ว ย หน า ชื่ อ
เรื่องบทคัดยอ และเนื้อหาของบทควา ในสวนหนา
ชื่อเรื่องควรมีขอมูลตามลําดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู
นิพนธ สังกัด (ภาควิชา และมหาวิทยาลัย) และอีเมล
ของผูนิพนธสําหรับติดตอ
ในสวนบทคัดยอตองระบุถึงความสําคัญ
ของเรื่อง วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลการศึกษา
และบทสรุป ความยาวไมเกิน 200 คํา ในกรณีที่
ตนฉบับเปนภาษาไทย ใหผูนิพนธเขียนบทคัดยอ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคําสําคัญของ
เรื่อง (Keyword) จํานวนไมเกิน 5 คํา
ในสวนของเนื้อหาของบทความใหเริ่มตน
จากบทนํา วัสดุอุปกรณและวิธีการ ผลการศึกษา
อภิปรายผลการศึกษา และกิตติกรรมประกาศ (ถามี)
ความสําคัญของทีม่ าและปญหาของงานวิจยั ภูมหิ ลัง
ของงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สมมติ ฐ านและวั ต ถุ
ประสงคของการวิจยั ใหเขียนไวในสวนบทนําเทคนิค
และวิธีการทั่วไปใหอธิบายไวในสวนวัสดุอุปกรณ
และวิธีการศึกษาผลการทดลองตาง ๆ ใหอธิบาย
ไวในสวนผลการศึกษาการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลการทดลองกับงานของผูอื่นใหเขียนไวในสวน
อภิปรายผลการศึกษา และการสรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงคใหเขียนไวในสวนสรุปผลการศึกษา
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2. บทความปริทัศน (Review Article)
บทความปริทัศน เปนการนําเสนอภาพ
รวมของเรือ่ งทีน่ า สนใจหนาแรกของบทความปริทศั น
ประกอบดวยมีชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ ที่อยูผูนิพนธ
ผูนิพนธสําหรับติดตอ (Corresponding Author)
และบทสรุป (Summary) เพื่อเปนการสรุปเรื่อง
โดยยอใหเขาใจวาเรือ่ งทีไ่ ดนาํ เสนอมีความนาสนใจ
และความเปนมาอยางไร พรอมระบุความสําคัญ
ของเรื่อง (Keyword) จํานวนไมเกิน 5 คํา
ในสวนของเนือ้ หาของบทความ ตองมีบทนํา
(Introduction) เพื่อกลาวถึงความนาสนใจของ
เรือ่ งทีน่ าํ เสนอกอนเขาสูเ นือ้ หาในแตละประเด็นและ
ตองมีบทสรุป (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่อง
ที่นําเสนอพรอมขอเสนอแนะจากผูนิพนธเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวสําหรับใหผูอานไดพิจารณาประเด็น
ที่นาสนใจตอไป
ผูนิพนธควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวของ
กับบทความที่นําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเนื้อหาที่ใหมที่สุด บทความปริทัศนตอง
นําเสนอพัฒนาการเรื่องที่นาสนใจ ขอมูลที่นําเสนอ
จะตองไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะผูอานที่อยูในสาขา
ของบทความเทานั้น แตตองนําเสนอขอมูลที่ซึ่ง
ผู อ า นในสาขาอื่ น หรื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในระดั บ สู ง
สามารถเขาใจได

การเตรียมตนฉบับ

1. พิมพผลงานทางวิชาการ ควรจัดพิมพ
ด ว ย Microsoft Word for Windows หรื อ
Macintosh บนกระดาษขนาด A 4 หนาเดียว
ประมาณ 26 บรรทัดตอ 1 หนาใชอักษร Cordia
New ขนาดของตัวอักษรเทากับ 16 และใสเลขหนา
ตั้งแตตนจนจบบทความยกเวนหนาแรกจํานวนไม
เกิน 15 หนา
2. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ จะตองพิมพคําสําคัญ
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ในบทคัดยอภาษาไทย และพิมพ Keyword ใน
บทคัดยอภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นดวย
จํานวนไมเกิน 5 คํา
** บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
จะต อ งมี บ ทคั ด ย อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ทุกบทความ **
3. เนื้อหา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ใหจดั พิมพเนือ้ หาภาษาอังกฤษใหพมิ พเปน Single
Space
4. ถามีรปู ภาพ/ ตารางประกอบ ควรมีภาพ
ที่ชัดเจนถาเปนรูปถายควรมีภาพถายจริงแนบดวย
5. ประวั ติ ผู แ ต ง ให ร ะบุ ชื่ อ ของผู เขี ย น
หนวยงานที่สังกัดตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) วุฒิ
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป พรอมสาขา
วิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ ประสบการณการทํางานและผลงาน
ทางวิชาการ 1-3 ปที่ผานมาและ File.jpg รูปถาย
หนาตรง 1 รูป (ผูเขียนสวมสูท)
6. บรรณานุ ก รมแยกผลงานภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (เรียงตามลําดับตัวอักษร)
7. ผลงานวิชาการที่สงมาตองไมไดรับการ
เผยแพรที่ใดมากอน
8. การสงตนฉบับจะตองสงเอกสารบทความ
จํานวน 5 ฉบับ และแบบฟอรมสงบทความ 1 ฉบับ
พรอมทั้ง CD บันทึกขอมูลของเนื้อหาและประวัติ
ผูแตง (เอกสารที่สงทั้งหมด) จํานวน 1 แผน โดย
บทความจํานวน 5 ฉบับขางตนแบงใหเปน
8.1 บทความทีม่ รี ายละเอียดของผูเ ขียน
บทความครบถวนตามทีร่ ะบุไวในขอ 5 จํานวน 1 ฉบับ
8.2 สวนบทความอีก 4 ฉบับไมตอ งระบุ
ชื่อผูเขียนและประวัติของผูเขียนลงในบทความ
9. โครงการวารสารวิชาการนําบทความที่
ทานสงมาเสนอตอผูท รงคุณวุฒิ เพือ่ ประเมินคุณภาพ
ความเหมาะสมของบทความกอนการตีพมิ พ ในกรณี
ที่ผลการประเมินระบุใหตองปรับปรุงแกไขผูเขียน
จะตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะ

168 วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เวลาที่กําหนด นับจากวันที่ไดรับผลการประเมิน
บทความ
10. ผู เขี ย นตรวจความถู ก ต อ งทั้ ง หมด
อยางละเอียดถี่ถวนอยาใหมีคําผิด และคําที่มี ๆ ใน
คําวาตาง ๆ เปนตน ใหเคาะวรรคดวย แลวสง
บทความพร อ มต น ฉบั บ ของท า นยั ง สํ า นั ก งาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พรอมบันทึกขอมูลลงแผนบันทึกขอมูลกอนสงให
กองบรรณาธิการดําเนินตอไปหรือสงไปทาง e-mail
ที่กองบรรณาธิการแจงใหทราบ

รูปแบบการเขียนอางอิง

กรณีที่ผูเขียนตองการระบุแหลงที่มาของ
ขอมูลในเนือ้ เรือ่ งใหใชวธิ กี ารอางอิงในสวนเนือ้ เรือ่ ง
แบบนาม-ป (author-date in-text citation) โดย
ระบุชื่อผูแตง และปพิมพของเอกสาร ไวขางหนา
หรือขางหลังขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลง
ที่ ม าของข อ ความนั้ น และอาจระบุ เ ลขหน า ของ
เอกสารดวยก็ไดหากตองการ ตัวอยางและใหมีการ
อางอิงสวนทายเลม (Reference Citation) โดย
การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใช
อางอิงในการเขียนผลงานนัน้ ๆ จัดเรียงรายการตาม
ลําดับอักษรชื่อผูแตง ภายใตหัวขอเอกสารอางอิง
สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference
สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบ
การเขียนเอกสารอางอิงแบบ APA (American
Psycho- logical Association) ตัวอยางการเขียน
เอกสารอางอิงมี ดังนี้
1. หนังสือ
ชือ่ ผูแ ตง. ชือ่ เรือ่ ง. (ฉบับพิมพ). สถานที่
พิมพ: ผูจ ดั พิมพ. พรพิมล ตรีโชติ. (2542). ชนกลุม
นอยกับรัฐบาลพมา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
2. บทความ/เรื่อง/ตอนในหนังสือรวม
เรื่อง
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ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ฉบับพิมพหนาที่
ปรากฏบทความ) สถานที่พิมพ: ผูจัดพิมพ เสรี
ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินยิ มในประเทศกําลัง
พัฒนาและสถานการณในประเทศไทย. ณรงค เพ็ชร
ประเสริฐ (บรรณาธิการ). 1999 จุดเปลี่ยนแหง
ยุคสมัย. 90-141. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร ก ารเมื อ งคณะเศรษฐศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
3. บทความในวารสาร
ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อ
วารสาร, ปที่ (ลําดับที)่ , เลขหนาทีป่ รากฏบทความ
ในวารสารพุทธชาด โปธิบาล และนานันท ตรงดี.
2541. “สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่ น ”.
วารสารสงขลานครินทรฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 4, 2: 167-187.
4. หลักการอางอิงออนไลนของ APA
(Ame- rican Psychological Association) ซึ่ง
ยอมรับกันทั่วโลกคือ Author’s name//Title of
the work//Publication (city, name and year
of publication//URL//Date of access ตัวอยาง
เชน Lauz, Lila. Designing Accessible Web
Page. (1998). สืบคนจาก: <http//www.sandia.
gov_lila.html> 22 เมษายน 2554.
5. สาระสั ง เขปจากฐานข อ มู ล CDROM
ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ (ซีดีรอม). ชื่อวารสาร, ปที่ (ลําดับที่), เลขหนาที่ปรากฏ
บทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก: ชือ่ ฐานขอมูล
และหมายเลขเอกสารเพื่อการคน
Preston, W. 1982.Poetry ideas in
teaching literature and writing to foreign
student (CD-ROM).TESOL quarterly, 16,
489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC
Item: EJ274529
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