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วัตถุประสงค์ 

1.พืไอผยพรบทความทางวิชาการ บทความวิจัย การนะน าต ารา ละบทวิจารณ์บทความ฿นสาขาการศึกษาละ
จิตวิทยา สาขานิทศศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ละการปกครอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ทัไวเป สาขาศิลปศาสตร์ละมนุษยศาสตร์ ละอืไน โ 

2.พืไอป็นศูนย์กลางลกปลีไยนความคิดหใน วิทยาการละทคนิค฿หม โ อันน าเปสูการพัฒนาทักษะละศักยภาพ฿น
การสร้างผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัยละบริการทางวิชาการระหวางบุคคลากรของมหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต ละ
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอืไน โ ทัๅงภาย฿น ละตางประทศ 

3.พืไอสงสริมความรวมมือละการน าสนอบทความทางด้านการรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม ละการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยกษมบัณฑิตละมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอืไนโ ทัๅงภาย฿นละ
ตางประทศ 
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ผลการวิจัยเด้ดังนีๅ 
 ประทศเทยมีจ านวนนักบัญชีมากป็นอันดับหนึไงของประทศ฿นกลุม AEC นักบัญชีจบ฿หมมีอกาสเด้
งานท าคอนข้างท าสูง ปัญหาการวางงานมีน้อย ศักยภาพของนักบัญชีสวน฿หญป็นพียงผู้ท าบัญชีทานัๅน เม
น้นการคิดวิคราะห์ข้ามศาสตร์อืไน ชน การงิน การลงทุน การบริหารจัดการ การวางผนชิงกลยุทธ์ มีพียง
สวนน้อยทีไสามารถป็นผู้สอบบัญชี ต้องปรับปรุงภาษาอังกฤษละการ฿ช้ทคนลยี ผลการศึกษาปรียบทียบ
ศักยภาพของรงงานวิชาชีพบัญชีของประทศ฿นกลุม AEC ฿นด้านรงงาน พบวา รงงานวิชาชีพเทยมีจุดดน
ด้านการท างานทีไต้องอาศัยความละอียด ความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมด้านวิชาชีพมากทีไสุด การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยความซืไอสัตย์สุจริต ตคาจ้างพงกวาประทศอินดนีซียละกลุมประทศ CLMV  
ละขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟຂลิปปຂนส์มีนักบัญชีจ านวนมาก มาลซียละสิงคปร์ริไมมีปัญหาขาดคลน
รงงาน ชืๅอชาติทีไข้ามาท างานด้านธุรกิจ฿นเทยมากทีไสุด คือ ฟຂลิปปຂนส์ ละมาลซีย สวน฿หญต าหนงงาน
อยูระดับริไมต้น คิดป็นร้อยละ 5เ ฿นตลาดรวม  ฐานงินดือน 15ุเเเ บาท คาจ้างละรายเด้ฉลีไยประทศ
สิงคปร์สูงป็นอันดับ 1 รองลงมาเด้ก มาลซีย อินดนีซีย ทัๅงนีๅพบวาคาจ้างของประทศเทย บรูเน ละ
วียดนามมีคาจ้างทาทียมกัน ลาวจ้างถูกทีไสุด ฿นด้านผู้ประกอบการ พบวาธุรกิจขนาดกลางมีความต้องการ
จ้างงานมากทีไสุดร้อยละ 5เ มีการจ้างงานนักบัญชีมากป็นอันดับ ใ ของตลาดรงงานเทย ฿นด้านรัฐบาล 
พบวา ทุกประทศ฿ห้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ละการจัดท าบัญชี  
 
ค าส าคัญ: การคลืไอนย้ายรงงาน สาขาวิชาชีพบัญชี ประชาคมศรษฐกิจอาซียน   
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การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการข่งขันของกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 
กับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายรงงาน
ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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A Comparative Study of Competitive Capacity Between Accountancy 

Services in Thailand and Other Members in AEC in Order to Accommodate 
Labour Mobility Within the AEC Framework 
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Abstract 
 This research used mixed methods of quantitative and qualitative research by means of  

interview schedules and questionnaires for data collection. The results were as follows: 

 Thailand had most accountants in the AEC. Graduates in accountancy had relatively high 

opportunity to work. With low unemployment rates, most accountants were capable to be book 

keepers, but not to be involved in critical analysis across disciplines, e.g., finance, investment, 

management and strategic planning. A few of them could become certified public auditors. There 

was a need to improve English language skill and accounting technology application. A 

comparative study of accountancy capacity among AEC member countries revealed that 

professional accountants in Thailand are strong in delicate and creative works, professionally 

mature and honest. Although wages and salaries were higher than those in Indonesia and CLMV 

countries, most Thai accountants were lacking English language skills. There were a good deal of 

accountants in the Philippines while Malaysia and Singapore began to face a shortage of skilled 

labour in this area. Migrants from the Philippines and Malaysia were the largest group who came 

to work in the business sector in Thailand at a low level of employment for about 50 percent in 

the labour market, with a base salary of about baht 15,000.- As far as wages and incomes were 

concerned, accountants in Singapore enjoyed the highest wages and incomes while those in 

Malaysia and Indonesia followed. Wage rates in Thailand, Brunei and Vietnam were approximately 

equal while those in Lao were the lowest. With respect to business, medium business needed 

most labuor employment of about 50 percent and accountants were ranked third in terms of 

proportion in the Thai labour market. Regarding the government, it was revealed that all AEC 

member countries provided accounting, auditing and bookkeeping services. 
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บทน า 
 ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิASEAN Economic 
Community : AEC) ประกอบด้วยประทศสมาชิก 1เ 
ประทศ เด้ก ประทศบรูเน ดารุสซาลาม ิBrunei 
Darussalam)  ประทศกัมพูชา ิCambodia)  ประทศ
อินดนีซีย ิIndonesia)  ประทศลาว ิLaos)  ประทศ
มาลซีย ิMalaysia)  ประทศพมา ิMyanmar)  ประทศ
ฟຂลิปปຂนส์ ิPhilippines)  ประทศสิงคปร์ ิSingapore)  
ประทศวียดนาม ิVietnam) ละประทศเทย ิThailand) 
ดยข้อตกลงจะปຂด฿ห้มีการคลืไอนย้ายสรีทัๅ งสินค้า 
บริการ รงงานทักษะฝีมือ การงิน ละการลงทุน  การ
ปຂดสรีท า฿ห้มีรงงานฝีมือ฿นอาซียนจ านวนมากย้ายจาก
ประทศทีไมีคาตอบทนตไ าเปยังประทศทีไมีคารงสูงกวา 
อนุสรณ์ ธรรม฿จ ิ2555ี กลาววา...การค้าบริการ฿น
รูปบบการลืไอนย้ายรงงานเปยังประทศอืไน โ มีมูลคา
บริการระหวางประทศทุกรูปบบ...ส าหรับวิชาชีพบัญชี
มืไอมีการปຂด฿ห้คลืไอนย้ายรงงานอยางสรีจะมีนักบัญชี
จ านวนมากทีไ มีฝี มื อคลืไ อนย้ ายเปยั งประทศทีไ ฿ห้
คาตอบทนสูงกวาประทศเทย ละนักบัญชีทีไมีฝีมือจาก
ตางประทศทีไมีคาจ้างถูกกวาเทยจะคลืไอนย้ายข้ามายง
งานของนักบัญชีเทยมากขึๅน จนอาจท า฿ห้กิดปัญหาการ
วางงาน฿นอนาคตนืไองจากรงงานทีไข้ามานอกจากมี
ความสามารถด้านบัญชีล้วยังมีความสามารถด้านภาษา 
ท า฿ห้ผู้ประกอบการหันเปจ้างรงงานตางชาติมากกวานัก
บัญชีเทย จากปัญหาดังกลาวข้างต้นจึงมีความจ าป็นอยาง
ยิไงทีไประทศเทยจะต้องน าสนอรูปบบ฿นการรองรับการ
คลืไอนย้ายรงงานตรียมความพร้อมนักบัญชี฿นประทศ
เทยพืไอรองรับประชาคมศรษฐกิจอาซียน฿นปี 255่ 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1 พืไอศึกษาศักยภาพรงงานของประทศเทย฿น
กลุมสาขาวิชาชีพบัญชีกับประทศสมาชิกประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน  

 2 พืไอศึกษาปรียบทียบศักยภาพของรงงาน฿น
มิติของการเด้ปรียบของวิชาชีพบัญชีละมิติของการ
สูญสียอกาสของรงงาน฿นประทศเทย 
 ใ พืไอศึกษาผลกระทบของการจัดตัๅงประชาคม
ศรษฐกิจอาซียนตอระบบรงงานเทย฿นกลุมสาขาวิชาชีพ
บัญชี 
 ไ พืไอศึกษาทิศทางการคลืไอนย้ายรงงาน฿น
พืๅนทีไกลุมประทศอาซียน ฿นกลุมสาขาวิชาชีพบัญชี 
พืไอศึกษาภาพจ าลองอนาคตของตลาดรงงาน฿นภูมิภาค
อาซียนภายหลังการรวมตัวป็นประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน ฿นปี 255่ 
 5 พืไอน าสนอนวทาง฿นการพัฒนาหลักสูตรพืไอ
พัฒนาฝีมือรงงานเทย฿ห้อยู฿นระดับสากล฿นกลุมสาขา
วิชาชีพบัญชีพืไอรองรับการคลืไอนย้ายรงงานสรีของ
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
 
ประยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ความรู้ทีไ เด้สามารถน าเป฿ช้ ฿นการก าหนด
ยุทธศาสตร์฿ห้กับกระทรวง หรือหนวยงานทีไกีไยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี  ทัๅงนีๅ พืไอตรียมความพร้อม฿นการปรับ
ครงสร้างนักบัญชีเทย อันป็นผลมาจากข้อตกลงตาม
กรอบ MRA ภาย฿ต้ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) ฿น
ปี 255่   
 
 วิธีด าเนินการวิจัย   
 กลุมตัวอยางทีไ฿ช้฿นการวิจัย เด้ก กลุมบุคคล฿น
ระดับนยบายของประทศละกลุมวิชาชีพ คือ ตัวทน
จากภาครัฐหรือองค์กรวิชาชีพ เด้ก  กระทรวงรงงาน  
สถานทูตของประทศ฿นกลุมประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
ิAEC) ละนายกสภาวิชาชีพบัญชี กลุม฿นระดับ
ผู้ประกอบการ ละนักวิชาการ เด้ก จ้าของกิจการ/
บริษัททีไประกอบวิชาชีพบัญชี /ผู้บริหาร ละนักวิชาการ  
ละกลุม฿นระดับผู้ปฏิบัติงาน เด้ก ผู้ทีไประกอบอาชีพ฿น
กลุมสาขาวิชาชีพบัญชี 
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 ครืไองมือทีไ฿ช้฿นการวิจัย ครืไองมือทีไ฿ช้฿นการวิจัย
ครัๅ งนีๅ  ป็ นบบสั มภาษณ์บบมี ครงสร้ า ง  ละ
บบสอบถามกีไยวกับการคลืไอนย้ายรงงานภาย฿ต้กรอบ
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) ดังนีๅ 
 1 บบสัมภาษณ์กีไยวกับ สถานการณ์ของ
รงงาน฿นวิชาชีพบัญชี ศักยภาพความต้องการพัฒนา 
ภาวการณ์ขาดคลน นวน้มของการผลิตรงงาน 
ศักยภาพรงงานนอกประทศ จุดดน อกาส จุดด้อย ละ
อุปสรรคของการปຂด฿ห้คลืไอนย้ายรงงานสรี  ผลกระทบ
ทีไมีตอรงงานเทยตอการปຂดประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
ภาพจ าลองอนาคตของตลาดรงงานของวิชาชีพ ละ
หลักสูตรละนวทางการพัฒนาทักษะละฝีมือของ
รงงานเทย฿นปัจจุบัน  
 2 บบสอบถามรืไอง การคลืไอนย้ายรงงาน
ภาย฿ต้กรอบประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC)  ซึไง
บงป็น ไ ตอน ดังนีๅ  ตอนทีไ 1  กีไยวกับข้อมูลทัไวเปของ
ผู้ตอบบบสอบถาม  ตอนทีไ 2 กีไยวกับคุณลักษณะละ
คุณสมบัติทีไพึงประสงค์฿นการท างาน ตอนทีไ ใ  กีไยวกับ
ทัศนคติตอวิชาชีพ ตอนทีไ ไ ความคิดหในกีไยวกับการ
คลืไอนย้ายรงงานหลังการปຂดการค้าสรีประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน ิAEC)  ตรวจสอบความทีไยงตรง 
ิValidity) ดยผู้ชีไยวชาญพิจารณาความถูกต้องหมาะสม 
ละตรวจสอบความชืไอมัไน ดย฿ช้วิธีสัมประสิทธิอลฟຆา
ของครอนบาค ิCronbach’s α– coefficient) พบวามีคา
ความชืไอมัไน เ.่้  
 การกใบรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีวิธีด านินการกใบ
รวบรวมข้อมูลบงป็น ใ สวน ดังนีๅ 
 ส ว น ทีไ  1  สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ มี ส ว น  กีไ ย ว ข้ อ ง
ภาย฿นประทศเทย ฿นระดับนยบายของประทศละกลุม
วิ ชาชี พ ละ฿นกลุ มระดับผู้ ประกอบการ/สถาน
ประกอบการ ประกอบด้วยจ้าของกิจการ  
 สวนทีไ 2 จกบบสอบถามเปยังผู้ปฏิบัติงาน/
รงงานภาย฿นประทศเทย เด้ก ผู้ทีไประกอบอาชีพ฿น
กลุมสาขาวิชาชีพบัญชี ทัๅง฿นกลุมทีไป็นนักบัญชี ละ
ผู้สอบบัญชีอนุญาต  
 สวนทีไ ใ สัมภาษณ์ผู้มีสวนกีไยวข้องประทศ฿น
กลุมประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) ประกอบด้วย 

ตัวทนจากสถานฑูตเทย ผู้ประกอบการ/จ้าของกิจการ 
ละผู้ทีไประกอบอาชีพ฿นกลุมสาขาวิชาชีพบัญชี  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล     
สถิติทีไ฿ช้฿นการวิจัยเด้ก  
 1 การวิคราะห์นืๅอหา ิContent analysis) จาก
การสัมภาษณ์ผู้มีสวนกีไยวข้องทัๅงภาย฿นประทศเทยละ
ประทศ฿นกลุม AEC จากตัวทนจากภาครัฐหรือองค์กร
วิชาชีพ เด้ก กระทรวงรงงาน  สถานทูตของประทศ฿น
กลุมประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC)  นายกสภาวิชาชีพ
บัญชี  ผู้ ประกอบการทีไ ประกอบวิชาชีพบัญชี  ละ
นักวิชาการ  
 2  ก า ร วิ  ค ร า ะห์  อกส า ร  ิ Documentary 
analysis) ทัๅง฿นประทศเทยละตางประทศกีไยวกับการ
คลืไอนย้ายรงงานสรีตามกรอบประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน  
 ใ สถิติชิงบรรยาย ิDescriptive analysis) เด้ก 
จ านวน ร้อยละ คาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน จาก
บบสอบถามของผู้ปฏิบัติงาน/รงงานภาย฿นประทศเทย 
เด้ก ผู้ทีไประกอบอาชีพ฿นกลุมสาขาวิชาชีพบัญชี ทัๅง฿น
กลุมทีไป็นนักบัญชี ละผู้สอบบัญชีอนุญาต  
 
ผลการวิจัย  
ส่วนที่ แ  การวิเคราะห์ศักยภาพรงงานของประเทศ
ไทย ในกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชีกับประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 
  แ) สถานการณ์ของรงงานในกลุ่มวิชาชีพ
การบัญชี   
 สถานการณ์นักบัญชีเทย฿นปัจจุบันมีทิศทางทีไดี 
นักบัญชีจบ฿หมมีอกาสเด้งานท าคอนข้างท าสูง รายเด้
ฉลีไยของนักบัญชีจบ฿หม เมตไ ากวา 15ุเเเ บาทตอดือน 
ปัญหาการวางงานมีน้อย นืไองจากนักบัญชียังป็นทีไ
ต้องการของตลาดรงงานส าหรับภาคธุรกิจป็นจ านวน
มากเมว าจะป็นธุ รกิจขนาด฿หญ เปจนถึงธุ รกิจ฿น
ครอบครัว ตด้านศักยภาพของนักบัญชีพบวาสวน฿หญนัก
บัญชีป็นพียงผู้ท าบัญชีทานัๅน เมน้นการคิดวิคราะห์ 
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ข้ามศาสตร์อืไน ชน การงินการลงทุน การบริหารจัดการ
การวางผนชิงกลยุทธ์มีพียงสวนน้อยทีไสามารถป็น
ผู้สอบบัญชี ฿นปี 2555 มีนักบัญชีเทยทีไป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ิCPA) รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีพียง ร้อยละ 
15 ของนักบัญชีทีไมาขึๅนทะบียนประกอบวิชาชีพบัญชีซึไง
ถือวาน้อยมาก 
 
 2) หน่วยงาน หรือ สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ละ
รูปบบความสัมพันธ์ในกระบวนการบริหารจัดการ
รงงานวิชาชีพบัญช ี
 ประทศเทย  เด้ก สภาวิชาชีพบัญชี ฿นพระบรม
ราชูปถัมภ์ ิFederation of Accounting Professions : 
FAP)  อินดนีซีย เด้ก IAI (The Indonesian Institute 
of Accountants : (Ikatan Akuntan Indonesia) 
มาลซีย เด้ก MIA (Malaysian Institute of 
Accountants) ฟຂลิปปຂนส์ เด้ก PICPA (Philippine 
Institute of Certified Public Accountants) สิงคปร์ 
เด้ก ICPAS (Institute of Certified Public 
Accountants of Singapore บรูเน  เด้ก BICPA (The 
Brunei Darussalam Institute of Certified Public 
Accountants)  วียดนาม  เด้ก VAA (Vietnam 
Association of Accountants and Auditors ลาว  
เด้ก LICPA (Lao Institute of Certified Public 
Accountants) พมา เด้ก MAC (Myanmar 
Accountancy Council) ละ กัมพูชา เด้ก KICPPA  
(The Kampuchea Institute of Certified Public 
Accountants and Auditors) 
 
ส่วนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของรงงานใน
มิติของการได้เปรียบของวิชาชีพบัญชีละมิติของการ
สูญเสียอกาสของรงงานในประเทศไทย 
 
 1) การประเมินศักยภาพของรงงานไทยเทียบ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 ฿นด้านรงงานวิชาชีพบัญชีเทยมืไอทียบกับ
ประทศ฿นกลุม AEC พบวา รงงานวิชาชีพเทยมีจุดดน
ด้านการท างานทีไต้องอาศัยความละอียดละความคิด
สร้างสรรค์ ตคาจ้างพงกวาประทศอินดนีซียละกลุม
ประทศ CLMV  ละขาดทักษะด้านภาษา ส าหรับรงงาน
วิชาชีพบัญชี฿นประทศกลุม AEC  พบวาฟຂลิปปຂนส์มีความ
เด้ปรียบด้านจ านวน มาลซียละสิงคปร์ ริไมมีปัญหา
ขาดคลนรงงาน อินดนีซียเด้ปรียบด้านความพอพียง
ของจ านวนรงงานละคาจ้างรงงานทีไถูกมืไอทียบกับ
เทย กลุม CLMV เด้ปรียบด้านต้นทุนคารงตไ าละมี
รงงานจ านวนมาก ชืๅอชาติทีไข้ามาท างานด้านธุรกิจ฿น
เทยของประทศ฿นกลุม AEC มากทีไสุด คือ ฟຂลิปปຂนส์ ละ
มาลซีย ต าหนงงานละฐานงินดือนของวิชาชีพบัญชี 
สวน฿หญป็นระดับริไมต้น คิดป็นร้อยละ 5เ ฿นตลาดรวม  
ฐานงินดือน 15ุเเเ บาท ป็นต้นเป รองลงมาเด้ก 
กลุมสายงานบริหาร คิดป็นร้อยละ ใเ ฿นตลาดรวม  ฐาน
งินดือน 25ุเเเ บาท ป็นต้นเป กลุมสายงานระดับ
ผู้บริหารระดับสูง คิดป็นร้อยละ 1เ ฿นตลาดรวม ฐาน
งินดือน 5เุเเเ บาทป็นต้นเป กลุมระดับ CEO ป็นต้น
เป ิกฎหมายห้ามคนตางชาติมาปฏิบัติงานี คิดป็นร้อยละ 
1เ ฿นตลาดรวม ฐานงินดือน 1.5 - ใ.5 สนบาท ส าหรับ
ภาวะการมีงานท า ผู้จบระดับปริญญาตรีมีอัตราการท างาน
ดยรวมของวิชาชีพบัญชี ร้อยละ ้ใ.ใ คาจ้างละรายเด้
ฉลีไยประทศสิงคปร์มากป็นอันดับ 1 รองลงมาเด้ก 
มาลซีย อินดนีซีย ทัๅงนีๅพบวาคาจ้างของประทศเทย 
บรูเน ละวียดนามมีคาจ้างทาทียมกัน สวนคาจ้างนัก
บัญชี฿นประทศลาวถูกทีไสุด ด้านทักษะ/ความรู้ ฿นวิชาชีพ 
พบวา นักบัญชีมีความพร้อมด้านวิชาชีพมากทีไสุด คือ การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยความซืไอสัตย์สุจริต ซืไอตรงตอ
วิชาชีพ ความพร้อมด้านภาษา คือ ความสามารถ฿นการ
พัฒนาตนอง สวงหาความรู้ ฿หมละมีทักษะด้าน
ภาษาตางประทศ฿นระดับปานกลาง ความพร้อมด้าน
กฎหมาย คือ มีความรู้กีไยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี 
ละมาตรฐานการบัญชี ด้านทคนลยีสารสนทศ พบวา
สวน฿หญมีความพร้อม฿นรืไอง มีความรู้ทัไวเปกีไยวกับ
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ระบบทคนลยีสารสนทศ  มีความรู้฿นการสืไอสารด้วย
ระบบครือขาย ละสามารถท างานด้วยระบบครือขายเด้ 
ละพบวาพนักงานบัญชีมีความพึงพอ฿จ฿นการท างานกับ
บริษัท฿หญ฿นภาพรวมดย฿ห้ความส าคัญตอความมัไนคง฿น
หน้าทีไการงานมากทีไสุด รองลงมาป็นความมัไนคงละ
ยัไงยืน฿นการป็นพนักงานขององค์กร ละความสัมพันธ์อัน
ดีตอพืไอนรวมงาน  ละ นวน้ม฿นการอพยพรงงาน
พบวา มีการคลืไอนย้ายรงงานบัญชีเทยออกสูประทศ฿น
อาซียนนัๅนมีอยูล้ว ตมีจ านวนน้อยรงงานบัญชีของ
เทยอาจเปยังประทศทีไมีคาตอบทนทีไดีกวาประทศเทย
ละมีมาตรฐานการบัญชี฿กล้คียงกัน เด้ก สิงคปร์ 
มาลซีย ละบรูเน มีบ้างป็นสวนน้อยทีไย้ายเปยังประทศ
฿นกลุม CLMV (สปป.ลาว มียนมาร์ กัมพูชา ละวียดนามี 
ตจะเปพร้อมกับบริษัทเทยทีไเปขยายธุรกิจยังประทศ
หลานัๅนทานัๅน 
 ฿นด้ านผู้ ประกอบการ ลั กษณะของสถาน
ประกอบการ ละขนาดของสถานประกอบการของรงงาน
วิชาชีพบัญชี฿นประทศเทย พบวาสวน฿หญมีรงงานอยู฿น
ธุรกิจขนาดกลางร้อยละ 5เ รองลงมาคือ ธุรกิจขนาด฿หญ
ร้อยละ ใเ ธุรกิจขนาดลใกร้อยละ 25 ละองค์กรภาครัฐ
ละธุรกิจครอบครัวร้อยละ 5  ส าหรับความต้องการจ้าง
งานละก าลังรงงานทีไต้องการ ณ ปัจจุบัน ละนวน้ม
อีก 5 ปี พบวา สายงานด้านวิชาชีพบัญชีมีการจ้างงานละ
หาคนมากทีไสุดอยู฿นอันดับทีไ ใ ของตลาดรงงานเทย ซึไง
กลุมธุรกิจทีไมองหารงงานมากทีไสุดคือ งานกลุมธุรกิจยาน
ยนต์   กลุมอิลใคทรอนิคส์ กลุมสินค้าอุปภคบริภค กลุม
ทคนลยีสารสนทศ ละกลุมธุรกิจกอสร้าง ป็นต้น  
ละยังพบวาจ านวนต าหนงวางเมสอดคล้องกับความ
ต้องการของรงงานทีไมองหางาน จึงท า฿ห้กิดการขงขัน
สูง ซึไงต าหนงนักบัญชีองกใป็นต าหนงทีไมีความต้องการ
รงงานป็นอยางมาก  ส าหรับรงงานตางด้าวมาจาก
ประทศฟຂลิปปຂนส์มากทีไสุด ด้ านระบบสวัสดิการทีไ
พนักงานควรเด้รับจากบริษัท เด้ก 1.ครืไองบบละชุดยู
นิฟอร์ม พืไอความป็นระบียบ฿นการท างานละสามารถ
บงยกฝຆายละหน้าทีไความรับผิดชอบของตนองเด้ 2. 
รถรับสงพนักงาน พืไอป็นการลดรายจายคาดินทาง฿ห้กับ
พนักงานทุกคน ใ. งินบนัสประจ าปีละคาลวงวลา ไ. 

กองทุนส ารองลีๅยงชีพ 5. งินกู้ ฿ห้พนักงาน ๆ. งิน
ชวยหลือพนักงาน฿นอกาสตาง โ  ็. การบิกคา฿ช้จาย
ละอุปกรณ์ ่. การฝຄกอบรมละทุนการศึกษา ้. ตรวจ
สุขภาพพร้อมคารักษาพยาบาลของพนักงานละครอบครัว 
1เ. ประกัน 11. วันหยุดพักผอนประจ าปี 12. สวนลด฿น
การซืๅอผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ส าหรับระบบสรรหาสถาน
ประกอบการตาง โ มีฝຆายบุคลากร฿นการสรรหาพนักงาน
ป็นระบบอยูล้ว อาจประกาศตามวใบเซต์ หนังสือพิมพ์  
ส าหรับนวน้มการคลืไอนขยายหรือคลืไอนย้ายการลงทุน
พบวา ธุรกิจบริการของเทยจะมีอกาสลงทุนมากขึๅน฿น
มาลซีย ฟຂลิปปຂนส์ ละอินดนีซีย ซึไงดิมสงวนพดาน
สัดสวนการถือหุ้นของนักลงทุนตางชาติฉลีไยอยูทีไ ใเั, 
ไเั ละ ไ้ั ตามล าดับ การปຂดสรีการค้าบริการ
ภาย฿ต้ AEC ทีไผลักดัน฿ห้นักลงทุนจากอาซียนถือหุ้นเด้
ป็นสัดสวน ็เั จึงนับป็นอกาสทีไพิไมขึๅน ส าหรับธุรกิจ
เทย ฿นขณะทีไสิงคปร์ วียดนาม กัมพูชานัๅนปຂดอกาส฿ห้
นักลงทุนตางชาติข้ามาลงทุนเด้มากอยูล้ว  
 ฿นด้านรัฐบาล ภาครัฐบาล฿นทุกประทศหในด้วย
ตอการปຂด สรี ทางการค้ าดย฿ห้ ความร วมมือ฿น
ระดับประทศ ดังนีๅ ประทศบรูเน ฿ห้บริการตรวจสอบ
บัญชีดยมีข้อก าหนด฿ห้จัดตัๅงธุรกิจ฿นลักษณะป็นจ้าของ
คนดียว หรือห้างหุ้นสวนละต้องขอ฿บอนุญาตประทศ
กัมพูชา฿ห้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ละการจัดท า
บัญชี ดยมีข้อก าหนด฿ห้จัดตัๅงธุรกิจเด้ 1เเ ั ละ
อนุญาตฉพาะผู้จัดการ ผู้บริหาร ละผู้ชีไยวชาญท างานเด้
ประทศอินดนีซีย฿ห้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี 
ละการจัดท าบัญชี ดยมีข้อก าหนด฿ห้รวมหุ้นเด้เมกิน 
51 ั ละอนุญาตฉพาะผู้ จั ดการ ผู้ บริหาร ละ
ผู้ชีไยวชาญท างานเด้ ประทศลาว ฿ห้บริการด้านบัญชี 
ตรวจสอบบัญชี ละการจัดท าบัญชี ดยมีข้อก าหนด฿ห้ถือ
หุ้นเด้ถึง 1เเ ั ละบุคลากรวิชาชีพต้องขอ฿บอนุญาต 
practice ฿นลาว ละปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระบียบของ
ลาว ประทศพมา ฿ห้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี 
ละการจัดท าบัญชี ดยมีข้อก าหนด฿ห้ รวมหุ้นกับบริษัท
ของพมา ทีไมี฿บอนุญาตละต้องมี฿บอนุญาตจากประทศ
ของตน฿นฐานะpracticing public accountants ประทศ
มาลซีย ฿ห้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ละการ
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จัดท าบัญชี ดยมีข้อก าหนด฿ห้ถือหุ้นเม กิน 51 ั 
ประทศ ฿ห้บริการจัดท าบัญชียกว้นการคืนภาษี ดยมีข้อ
ก าหนด฿ห้ถือหุ้นเด้เมกิน ใเ ั การตรวจสอบบัญชี
รวมถึง การตรวจสอบทางการงิน ละ การทบทวนการ
ตรวจสอบบัญชี อนุญาต฿ห้อาซียนอืไนป็นผู้ฝຄกรวม฿น
ฟຂลิปปຂนส์เด้ ละ฿ห้บุคลากรฟຂลิปปຂนส์ป็นผู้รวมฝຄก฿น
ประทศนัๅน ประทศวียดนาม ฿ห้บริการด้านบัญชี 
ตรวจสอบบัญชี ละการจัดท าบัญชี ดยมีข้อก าหนดวา
ต้องมีถิไนพ านัก฿นวียดนามเมน้อยกวา 1 ปี ต้องขอ
฿บอนุญาตดยการมีการสอบ ละต้องมีสัญญาจ้างจาก
บริษัท ส าหรับประทศเทยบริการด้านบัญชี ตรวจสอบ 
ดยมีข้อก าหนด฿ห้อาซียนอืไนถือหุ้นรวมกับเทยเมกินร้อย
ละ ไ้ ของทุนจดทะบียน ละจ านวนผู้ถือหุ้นตางชาติ
ต้องน้อยกวาครึไงหนึไงของจ านวนผู้ถือหุ้นทัๅงหมดของ
บริษัทดังกลาว ละต้องปฏิบัติตามกฎหมายเทย ละ
บริการจัดท าบัญชีส าหรับยืไนบบภาษี฿ห้กับบริษัท฿นครือ
ตางชาติ ฿ห้อาซียนอืไนถือหุ้นเด้เมกินร้อยละ 51 ของทุน
จดทะบียนละด านินธุรกิจเด้ฉพาะ฿นลักษณะการรวม
ทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติเทยทานัๅน ละปฏิบัติ
ตามกฎหมายเทย 
 
  2) วิเคราะห์ศักยภาพการข่งขันในภาพรวม
ของกลุ่มวิชาชีพการบัญชีในประเทศไทยเม่ือเทียบกับ
กลุ่มประเทศ AEC ดย SWOT ANALYSIS 
 จุดขใง ประทศเทยมีสภาวิชาชีพบัญชีเทยมี
มาตรฐานป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล มีการก าหนด
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณ
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงการปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการงิน฿ห้ ป็นเปตามทีไ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประทศ  มีการ
ฝຄกอบรม฿ห้ความรู้ละอบรมวิชาชีพกประทศอืไน โ ฿น
กลุมอาซียนเด้ อาจตัๅง฿ห้ประทศเทยป็นศูนย์กลางการ
อบรม มีสถาบันการศึกษาทีไจัดการศึกษาวิชาการบัญชี฿ห้
ป็นเปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของ IFAC ตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประทศทางการบัญชี IิES) ท า฿ห้นัก

บัญชี เทยมีศักยภาพทีไพร้อม฿นการคลืไอนย้ายรงงาน
ออกสู AEC อีกทัๅงประทศเทยมีศักยภาพด้านการบัญชีอยู
฿นอันดับ ใ รองจาก สิงคปร์ละมาลซีย สามารถผลิต
นักบัญชีจ านวนมากทีไสุด฿นกลุม AEC ละมีคารงถูกมืไอ
ปรียบกับศักยภาพซึไงมีมาตรฐานทียบทาสิงคปร์ ละ
มาลซีย 
 จุดอ่อน ปัจจุบันมีผู้สน฿จรียนน้อย฿นอนาคตอาจ
ขาดคลนนืไองจากหันเปสน฿จประกอบวิชาชีพอืไนทน 
อีกทัๅงระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษา฿นการผลิตนัก
บัญชีมีคุณภาพตกตางกัน ท า฿ห้เปขงขัน฿นตางประทศ
ล าบาก นักบัญชีเทยสวน฿หญมีข้อจ ากัดความสามารถด้าน
การสืไอสารภาษาอังกฤษ ละความสามารถทางด้านการ฿ช้
ทคนลยีสารสนทศ ท ายังเมสามารถออกเปท างานยัง
ตางประทศเด้ ละนักบัญชีสวน฿หญยังขาดความรูความ
ข า฿จกีไยวกับภาษีระหว างประทศความรู้ กีไยวกับ
กฎหมายธุรกิจขอบังคับทีไปลีไยนปลงเปภาย฿ตการป็น
ประชาคม  อาซียนละความรู ความข า฿จธุรกิจทีไ
ตรวจสอบ มีความกระตือรือร้นน้อย ละมีการพัฒนา
ตนอง฿นการท างานน้อย  เมคอยกล้าน าสนอ ิPresent) 
ตัวองวาสามารถปฏิบัติงานหรือท าอะเรเด้ จึงท า฿ห้ขาด
อกาส฿นความก้าวหน้า฿นการท างาน ซึไงสงผล฿ห้คุณภาพ
ของนักบัญชียังเมพร้อมมาขงขัน 
 อกาส ประทศเทยป็นประทศหนึไง฿นกลุม
อาซียนทีไมีศรษฐกิจติบตอยางรวดรใว อีกทัๅงต้นทุน฿น
การการประกอบธุรกิจตไ ามืไอทียบกับประทศอืไน โ ฿น
กลุมอาซียนทีไก าลังติบต ชน สิงคปร์ อินดนีซีย ฯ  
นักลงทุนตางชาติหันมาลงทุน฿นประทศเทยมากขึๅน ป็น
อกาสทีไท า฿ห้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีมีงานพิไมมากขึๅน 
นักบัญชีเทยเด้รับการยอมรับ฿นระดับสากล ท า฿ห้ประทศ
อืไน โ สน฿จนักบัญชีเทยพืไอ฿ห้ข้าเปประกอบอาชีพ฿น
ประทศนัๅน โ เด้ก ประทศ฿นกลุม CLMV (กัมพูชา ลาว 
พมาละวียดนามี ละประทศอินดนีซีย ควรจัดตัๅง
สถาบันฝຄกอบรมวิชาชีพบัญชี ละจัดท าฐานข้อมูลด้าน
วิชาการ พืไอผยพรความรู้วิชาชีพบัญชี฿ห้มีคุณภาพละ
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มาตรฐานดียวกัน น้นพัฒนาการสอนวิชาการบัญชีดย฿ช้
ทคนลยี฿หม โ ฿ห้ทันปลีไยนปลง 
 ข้อจ ากัด ประทศเทยมีปัญหาความขัดย้ง
ทางด้านการมืองอยูสมอ ท า฿ห้นักลงทุนตางชาติหันเป
สน฿จประทศอืไน ทีไมีศักยภาพทางศรษฐกิจ฿กล้คียงหรือ
มากกวาประทศเทย ชน สิงคปร์ มาลซีย ป็นต้น ฿นต
ละประทศมีการออกกฎระบียบ หลักกณฑ์ ฿นการออก
฿บอนุญาต หรือ ขึๅนทะบียนวิชาชีพตกตางกัน ท า฿ห้กิด
ความสับสน฿นการข้าเปขงขันยังประทศหลานัๅน  
ประทศเทยมีต้นทุนบุคลากร ิคาจ้างี สูงกวาบางประทศ
฿นกลุมอาซียน  ท า฿ห้ผู้ประกอบการบางรายสน฿จประทศ
อืไนทีไมีต้นทุนบุคลากรน้อยกวาประทศเทย 
 
 3) การท างานวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย   
 ริไมจากขอฝຄกหัดงานหลังจบการศึกษาหรือ
ภาย฿นระหวางการศึกษา ผานบบ ผส. 1 เมน้อยกวา ไ 
รายวิชา ละวิชาการสอบบัญชีเมน้อยกวา 1 รายวิชา ซึไง
รวมทุกรายวิชาล้วเมน้อยกวา 15 หนวยกิต ทัๅงนีๅการ
ฝຄกหัดงานท าป็นวลาตอนืไองกันเมน้อยกวา ใ ปีบริบูรณ์ 
ละมีวลาฝຄกหัดงานรวมกันเมน้อยกวา ใุเเเ ชัไวมง  
ละ รายงานการฝຄกหัดงาน  ฿ห้รายงานปีละ 1 ครัๅง นับ
จากวันจ้งการฝຄกหัดงาน ดย฿ช้ บบ ผส. 2 ละสิๅนสุด
การฝຄกหัดงาน จากนัๅนข้าทดสอบความรู้ ดยต้องผานการ
ทดสอบความรู้ป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาทีไทดสอบ 
บงป็น ็ วิชา เด้ก วิชาการบัญชี  1  วิชาการบัญชี  2  
วิชาการสอบบัญชี 1  วิชาการสอบบัญชี 2 กฎหมายทีไ
กีไยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 กฎหมายทีไ
กีไยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2  ละ
วิชาการสอบบัญชีทีไประมวลผล ดยคอมพิวตอร์ ผู้ข้ารับ
การทดสอบจะต้องสอบผานทุกวิชา ละเด้คะนน฿นต
ละวิชาเมตไ ากวาร้อยละ ๆเ จึงจะถือวาผานการทดสอบ 
สะสมผลการทดสอบเด้เมกิน ไ ปี นับตวันทีไผานการ
ทดสอบตละวิชา จากนัๅนขอขึๅนทะบียนป็นผู้สอบบัญชี
อนุญาต ดย฿ช้ บบ ก.บช.1 พร้อมช าระคาธรรมนียม 
1ุเเเ บาท สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดสง฿บอนุญาต฿ห้ผู้ขอขึๅน
ทะบียน 
 

 4) การท างานวิชาชีพบัญชีในต่างประเทศ 
 นักบัญชีเทยทีไต้องการเปท างานยังตางประทศ 
จะต้องผานการกรองคุณสมบัติวิชาชีพ฿นประทศกอนดย
สภาวิชาชีพบัญชี฿นพระบรมราชูปถัมภ์ จะท าหน้าทีไคัด
กรองนักบัญชีวามีคุณสมบัติพียงพอทีไจะออกเปท างานยัง
ตางประทศหรือเม มืไอผานการกรองคุณสมบัติล้วต้อง
รอการตอบรับจากผู้จ้างทีไอยูตางประทศ  นักบัญชีจะต้อง
เด้รับการติดตอวาจ้างจากบริษัท฿นประทศทีไสน฿จจะ
วาจ้างเปท างาน฿นประทศนัๅน โ จากนัๅนประทศผู้วาจ้าง
จะขอ฿บอนุญาตท างาน ิWork permit) ตอรัฐบาลของตน
พืไอขออนุญาต฿ห้ข้าเปท างาน฿นประทศนัๅน โ นักบัญชี
เทยจึงจะสามารถเปท างานทีไประทศนัๅนเด้    
 
ส่วนที่ ใ ภาพรวมของวิชาชีพในปัจจุบันละภายหลัง
การเปิดการเคลื่อนย้ายเสรีของวิชาชีพบัญชี 
 ภาพรวมของวิชาชีพบัญชี ฿นปัจจุบัน พบวา 
ประทศเทยยังขาดความพร้อม฿นรืไองมาตรฐานการ
รายงานทางการงิน ิThai Financial Reporting 
Standards; TFRS) ซึไง฿ช้กับกลุมบริษัทขนาด฿หญ หรือ
กลุมธนาคารทีไจดทะบียนอยู ฿นตลาดหลักทรัพย์ของ
ประทศเทยมีประมาณ 1ุเเเ หง มาตรฐานดังกลาวบาง
ฉบับมีนืๅอหาละวิธีปฏิบัติยาก  ละทางด้านกติกาทาง
บัญชีของกิจการทีไเมมีสวนเด้สวนสียสาธารณะ ิNon-
Publicly Accountable Entities- NPAEs) ป็นมาตรฐาน
ทีไ฿ช้กับบริษัททัไวเปทีไเม฿ชมหาชน พบวา฿นปัจจุบันมี
ส านักงานรับท าบัญชีอยูจ านวนมากประมาณ ๆุเเเ หง 
ซึไงนวน้มข้างหน้าจะมีการจ้างงานผานส านักงานบัญชี
มากกวาตัวบุคคล นืไองจากผู้วาจ้างประสบปัญหา฿นการ
จ้างนักบัญชีจบ฿หม ชน คาจ้างพงขัๅนตไ า 15ุเเเ บาท 
เมมีประสบการณ์ท างานท า฿ห้ท างานผิดพลาด นักศึกษา
จบ฿หมพูดเมรู้รืไอง ซึไงมองวาป็นภาระส าหรับงานด้าน
บัญชี ผู้วาจ้างจึงหันเปจ้างส านักงานบัญชี  ฉะนัๅ น฿น
อนาคตบริษัทจะจ้างงานจากส านักงานบัญชีมากกวาบุคคล
ซึไงอาจถูกกวา ภายหลังการปຂด AEC ประทศเทยอาจ
สียปรียบ ดังนีๅ อาจสูญสียส านักงานบัญชีขนาดลใก
นืไองจากถูกส านักงานบัญชีขนาด฿หญ฿นตางประทศข้า
มาทนทีไพราะส านักงานบัญชีขนาดลใกเมยอมพัฒนา
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ความรู้ของตนองละจะอยูฉพาะ฿นบริวณอันจ ากัดของ
ตนองทานัๅน  นักศึกษาบัญชีทีไจบ฿หมอาจตกงาน
นืไ อ งจ าก   รืไ อ งคุณภาพ฿นการผลิ ตบั ณฑิ ตของ
สถาบันการศึกษาทีไมีผลิตนักบัญชีจ านวนมากตเมมี
คุณภาพ  อาจมีปัญหารืไองการถายอนภาย฿นบริษัททีไมี
การปลีไยนรุน ดยรุนหลังเมมีความพร้อม฿นการท างาน   
 
ส่วนที่ ไ ทิศทางการเคลื่อนย้ายรงงานในพืๅนที่กลุ่ม
ประเทศอาเซียน ในกลุ่มสาขาวิชาชีพบัญชี 
 รงงาน฿นวิชาชีพบัญชีมีการคลืไอนย้ายภาย฿น
อาซียนกิดขึๅนตลอดวลา ดยมีทิศทางการคลืไอนย้าย
รงงานจากประทศทีไมี ค าจ้ างตไ า ชน ฟຂลิปปຂนส์ 
อินดนี ซีย ละเทย เปสูประทศทีไมีคาจ้างสูง ชน 
สิงคปร์ มาลซีย ละบรูเน ป็นต้น ตการข้าเปท างาน
ยังประทศตาง โนัๅน มีขัๅนตอนการปฏิบัติคอนข้างยุงยาก 
ละนักบัญชียังเมเด้รับความสะดวก฿นการข้าเปท างาน฿น
ประทศนัๅน โ ภายหลังการปຂด AEC  รงงานวิชาชีพ
บัญชีสามารถท าเด้งายละสะดวกมากขึๅน นืไองจากมีการ
ลดกฎกณฑ์บางด้านท า฿ห้มีความสะดวก฿นการคลืไอนย้าย
รงงานมากขึๅน ภายหลังการปຂด AECประทศเทยมี
รงงาน฿นวิชาชีพบัญชีจ านวนหนึไงซึไงเมมากนักถ้าทียบ
กับจ านวนทีไผลิตเด้จะมีการคลืไอนย้ายเปยังประทศทีไมี
คาจ้างทีไสูงกวาชน สิงคปร์ ละมาลซีย ตมียังมีนัก
บัญชีจ านวนมากทีไ เม คลืไ อนย้ ายเปเหนนืไ องจาก
ภาย฿นประทศมีการจ้างรงงานบัญชีคอนข้างมาก อีกทัๅง
คาจ้าง฿นประทศเทยกใเมตไ ามากนัก ส าหรับประทศทีไมี
การคลืไอนย้ายรงงานวิชาชีพบัญชีมากทีไสุด คือ สิงคปร์ 
มาลซีย ละฟຂลิปปຂนส์ ซึไงประทศหลานีๅ฿ช้ภาษาอังกฤษ
฿นการติดตอสืไอสารจึงเมปัญหาทางด้านภาษา ละ
ศักยภาพของนักบัญชีสวน฿หญมีความพร้อมทีไจะย้ายเปยัง
ประทศทีไมีคาจ้างรงงานสูง นักบัญชีจ านวนหนึไงจาก
ประทศทีไมีคาจ้างรงงานถูกจะหลัไงเหลข้ามา฿นประทศ
เทยจ านวนมาก ชน ฟຂลิปปຂนส์ พมา วียดนาม ลาว 
กัมพูชา ซึไงกลุมบุคคลหลานีๅอาจข้ามายงงานนักบัญชี
เทย  

ส่ วนที่  5 การวิ เคราะห์ภาพจ าลองอนาคตของ
ตลาดรงงานในภูมิภาคอาเซียนภายหลังการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 
 แ) ภาพจ าลองอนาคตของตลาดรงงานใน
ภูมิภาคอาเซียนภายหลังการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 กลุมนักบัญชีทีไมีการคลืไอนย้ายออกเปท างาน฿น
ตางประทศ คือกลุมนักบัญชีทีไขึๅนทะบียนเว้กับสภา
วิชาชีพบัญชีละกลุมผู้สอบบัญชีอนุญาต ิCPA) จะการ
คลืไอนย้ายรงงานข้าละออกเปยังลุมประทศทีไมีความ
ทาทียมกัน฿นวิชาชีพบัญชี฿นระดับสูงคือ เทย สิงคปร์ 
มาลซีย ละอินดนีซีย ส าหรับกลุมประทศทีไมีความทา
ทียมกัน฿นระดับกลางคือ ฟຂลิปปຂนส์ ละบูรเน นักบัญชี
฿นประทศหลานีๅจะมีทิศทางย้ายมายังประทศเทยมาก
ขึๅนดยฉพาะมาจากประทศฟຂลิปปຂนส์  ละจะมีรงงาน
งานวิชาชีพบัญชีจากกลุมประทศทีไมีมาตรฐานการบัญชี฿น
ระดับตไ าจะมีทิศทางคลืไอนย้ายมาประทศเทยจ านวนมาก 
ซึไงจะมาจากประทศ฿นกลุม CLMV (กัมพูชา ลาว พมา
ละวียดนามี  
 
 2) ยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์บบบูรณการเพื่อ
รองรับการเคลื่อนย้ายรงงานวิชาชีพบัญชี 
ยุทธศาสตร์ที่ แ : พัฒนาศักยภาพนักบัญชี฿ห้ป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ทีไ 1 พัฒนาความรู้ ฿นวิชาชีพ เด้ก 
ความรู้ทัไวเปกีไยวกับสังคมศรษฐกิจ ความรู้ กีไยวกับ
ศรษฐกิจ ธุรกิจ ละการจัดการ ความรู้กีไยวกับทคนลยี
สารสนทศ ความรู้กีไยวกับการบัญชี ละรืไองทีไกีไยวข้อง
กับ การบัญชี ชน กฎหมายบัญชี กฎหมายธุรกิจ ภาษี
อากร ละ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ทีไ  2 พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เด้ก 
ทักษะการรียนรู้อยางชาญฉลาด ทักษะด้านทคนิคละ
การปฏิ บั ติ หน้ าทีไ   ทั กษะด้ านบุ คคล ทั กษะด้ าน
ความสัมพันธ์ ละการสืไอสาร ละทักษะด้านองค์กร ละ
ทักษะผู้บริหารธุรกิจ 
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 กลยุทธ์ทีไ ใ  สร้างจรรยาบรรณ ละทัศนคติทีไดี
ตอวิชาชีพบัญชี 
 กลยุทธ์ทีไ  ไ  ฝຄกประสบการณ์฿นชิงปฏิบัติ฿ห้
ตอนืไองละสมไ าสมอ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาฐานข้อมูลด้านรงงานวิชาชีพ
บัญชี  
 กลยุทธ์ทีไ 1 พัฒนาจัดท าระบบฐานข้อมูลกีไยวกับ
รงงานวิชาชีพบัญชี฿ห้ป็นปัจจุบันละสามารถชืไอมยง
เปยังฐานข้อมูลของสภาวิชาชีพบัญชีอืไน โ ของประทศทีไ
ป็นสมาชิก฿นอาซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ ใ : ผนความต้องการก าลังรงงานวิชาชีพ
บัญชีกลยุทธ์ทีไ 1 จัดท าผนความต้องการก าลังรงงาน
วิชาชีพบัญชี฿นประทศพืไอรองรับการคลืไอนย้ายออกละ
รงงานวิชาชีพบัญชีจากตางชาติทีไต้องการคลืไอนย้ายข้า
มายังประทศเทยภายหลังปຂด AEC 
 
ส่วนที่ 6 นวทางการจัดการองค์ความรู้ ิKnowledge 
Management) หรือการพัฒนาหลักสูตร 
 วิชาชีพพืไอตรียมความพร้อมมาตรฐานตาม
สมรรถนะวิชาชีพคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ละสมรรถ
มาตรฐานของรงงานทีไต้องการ฿นวิชาชีพบัญชีพืไอรองรับ
การปຂดสรี AEC ฿นมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจพืไอ
รองรับการปຂดสรี AEC เด้ดังนีๅ  
 ด้านคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ 
ด้านบุคลิก ละคุณลักษณะฉพาะบุคคล ต้องสามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง มีความคิดริริไมสร้างสรรค์ 
มีความช านาญด้านการ฿ช้ทคนลยีสารสนทศ ละการ
รียนรู้ด้วยตนองพืไอพัฒนาตนองอยางตอนืไอง  ตงกาย
หมาะสมถูกกาลทศะมีกิริยามารยาทสุภาพรียบร้อย 
 ด้านมนุษยสัมพันธ์ ละการปฏิสัมพันธ์ระหวาง
บุคคลละการสืไอสาร ต้องสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ทีไมี
วัฒนธรรมหรือความคิดหในทีไตางกันเด้ สามารถท างาน
รวมกับผู้อืไน ละท างานป็นทีมเด้ พูดจาสุภาพมีความป็น
มิตร 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรมละจรรยาบรรณ฿น
วิชาชีพ ต้องเมปຂดผยความลับของกิจการตอบุคคลอืไนเม
วาจะป็นบุคคลภาย฿นองค์กรหรือภายนอก มีความซืไอสัตย์

 สุจริต฿นการท างานละมีความรับผิดชอบ อดทน
ตอการท างาน  
 ด้านการบริหารองค์กรละการจัดการธุรกิจ ต้อง
สามารถพิจารณาละตัดสิน฿จเด้อยางผู้บริหาร มีความคิด
ริริไม฿นการวางผนพืไอปลีไยนปลงสิไงตาง โ ฿นการ
ปฏิบัติงาน฿ห้ดีขึๅน  
 ด้านทักษะชิงปฏิบัติละหน้าทีไงาน ต้องสามารถ
วัด/ค านวณมูลคาของสินทรัพย์ หนีๅสิน รายเด้ คา฿ช้จายเด้
อยางถูกต้อง มีความข้า฿จละมีความสามารถ฿นการ
วิคราะห์งบการงินเด้ มีความ สามารถ฿นการวิคราะห์
ความสีไยงของการปฏิบัติงานบัญชีเด้ มีความช านาญทาง
ตัวลข ิการ฿ช้คณิตศาสตร์ละสถิติี 
  ด้านคุณสมบัติทีไพึงประสงค์ 
 1 มีความรู้ความสามารถ฿นวิชาชีพการบัญชี คือมี
ความรู้กีไยวกับภาษีอากรละการบัญชีภาษีอากรมีความรู้
กีไยวกับการบัญชีสินทรัพย์ละการบัญชีหนีๅสิน มีความรู้
การบัญชีต้นทุนละมีความรู้ระบบบัญชี ความรู้ด้านบัญชี
ภาษีอากร ละกฎหมายธุรกิจ มีความรู้ละข้า฿จกีไยวกับ
ธุรกิจ ละการจัดการทัไวเป ด้านพฤติกรรมองค์กร ละ
ด้านการตลาด การจัดการธุรกิจระหวางประทศ ละการ
วิคราะห์ชิงปริมาณ 
 2 ด้านความรู้พืๅนฐานทีไสงผลตอการท างาน คือ มี
ความรู้กีไยวกับทคนลยีสารสนทศละมีความรู้กีไยวกับ
กฎหมายทีไกีไยวข้อง มีความรู้กีไยวกับภาษา ละมีความรู้
ละสามารถ฿ช้ระบบส านักงานอัตนมัติเด้ 
 ใ ด้ านความรู้ทัไ ว เป คือ มีความรู้ กีไ ยวกับ
วิทยาศาสตร์ละสิไ งวดล้อม ความรู้ กีไยวกับสังคม
ศรษฐกิจละการมือง ละมีความรู้กีไยวกับสถานการณ์
ลก฿นปัจจุบัน 
 ไ ด้านการปรับตัว฿ห้ทันกับสถานการณ์การ
ปลีไยนปลง มีความรู้รอบตัว ชน การบริหารจัดการ  การ
คิดวิคราะห์ข้ามศาสตร์ การวางผนชิงกลยุทธ์ ป็นต้น   
 รงงานวิชาชีพบัญชีของเทยมีจ านวนมาก
พียงพอตอความต้องการของตลาดรงงาน ปัจจุบันเมพบ
ปัญหาการวางงาน฿นวิชาชีพบัญชี  ทัๅงนีๅพบวารงงานบัญชี
สวน฿หญประมาณ ร้อยละ ้เ ของผู้จบบัญชีทัๅงหมด 
ท างาน฿นบริษัท หรือธุรกิจขนาดลใกนักบัญชีจะป็นพียง
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ผู้จัดท าบัญชี มีทักษะความรู้ ทัศนคติทีไดีตอวิชาชีพต
ท างานตามกรอบด้านการบัญชีพียงอยางดียว ยังขาด
ทักษะ฿นการ฿ช้ภาษาอังกฤษ ละทคนลยี฿นการท างาน 
฿นกลุมนีๅยังเมมีความพร้อม฿นการออกสู AEC นืไองจากยัง
เมมีความพร้อม฿นหลาย โ ด้าน ชน ทักษะการ฿ช้
ภาษาอังกฤษ  ความรู้฿นการ฿ช้ทคนลยี฿นงาน ป็นต้น 
สวนนักบัญชีทีไหลือ ร้อยละ 1เ ของนักบัญชีทัๅงหมด ป็น
ผู้ขึๅนทะบียนประกอบวิชาชีพบัญชี ละมีผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ิCPA) นักบัญชีกลุมนีๅมีทักษะ ละความรู้฿น
วิชาชีพป็นอยางดี มีการพัฒนาศักยภาพของตนองอยู
อยางสมอ ละยังมีทักษะ฿นการ฿ช้ภาษาอังกฤษ ละ
ทคนลยี สวน฿หญท างาน฿นธุรกิจข้ามชาติขนาด฿หญ฿น
ประทศเทย  ซึไงนักบัญชี฿นกลุมนีๅจะมีความพร้อม฿นการ
คลืไอนย้ายรงงานตอการปຂด AEC สูง  
  หลักสูตรส าหรับการพัฒนาวิชาชีพทีไมี฿นปัจจุบัน
ทีไปຂดสอน  ละหลักสูตรวิชาชีพทีไต้องการส าหรับพัฒนา
คุณลักษณะของรงงานเปตามนวทางทีไพึงประสงค์ละ
ป็นเปตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
 ฿นระดับปริญญาตรีด้านบัญชี  ผู้ รียนต้องมี
จ านวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร เมน้อยกวา 1ไ2 
หนวยกิต บงป็น หมวดศึกษาทัไวเป ใ1 หนวยกิต  หมวด
วิชาฉพาะ 111 หนวยกิต บงป็น วิชากน ใ้ หนวยกิต 
วิชาอก ิวิชาบังคับ ื วิชาลือกบังคับ51 หนวยกิต     
วิชาท หรือ วิชาลือก  15 หนวยกิต ละ วิชาลือกสรี ๆ 
หนวยกิต  
 1) นวทางการพัฒนาหลักสูตรส าหรับพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานละเป็นที่
ยอมรับของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ิAEC) 
 สถาบันการศึกษาตละหงควรปรับทัศนคติ฿ห้
ป็นนานาชาติมากขึๅน ดยสงบุคลากรเป฿นประทศพืไอน
บ้าน฿นอาซียนติดตอกันมากขึๅน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรม
ของประทศ฿นอาซียนทัๅงนีๅพืไอกลับมาผยพรความรู้
กีไยวกับวัฒนธรรมประพณี฿ห้ผู้รียนเด้รู้จักมากขึๅน ป็น
นวทางกระตุ้น฿ห้ผู้รียนกิดความสน฿จต้องการดินทาง

เปท างาน฿นตางประทศ ทัๅงนีๅป็นทางอ้อมทีไ฿ห้ผู้รียนกิด
การพัฒนาตนอง฿ห้มีศักยภาพทางด้านภาษามากขึๅน  ฿น
สวนของวิชาหลัก฿นการรียนการสอนบัญชี ควรชิญ
อาจารย์จากตางประทศมาบรรยายการรียนการสอนมาก
ขึๅน หรืออาจชิญผู้ทรงคุณวุฒิทีไมีความรู้ มีประสบการณ์ 
มาบรรยายพืไอลกปลีไยนประสบการณ์  ส าหรับวิชา
พืๅนฐานอาชีพ ควรผลิตบัณฑิตบัญชีทีไฉพาะละหมาะสม
กับความต้องการชน กลุมทีไ หมาะกับการท างาน฿น
สหรัฐอมริกา฿นสิงคปร์ ละ฿นกลุมกัมพูชา ลาว พมาละ
วียดนาม ิCLMV) ละควรสร้างบัณฑิต฿ห้ป็นคนสู้งาน มี
ความข้มขใงสามารถตอสู้กับความยากล าบากเด้ 
 
สรุปผลละการอภิปรายผล 
 การวิคราะห์ศักยภาพรงงานของประทศเทย 
฿นกลุมสาขาวิชาชีพบัญชีส าหรับประทศเทยมีความตืไนตัว
฿นการผลิตบัณฑิตทางด้านบัญชีป็นจ านวนมาก ละนัก
บัญชียังป็นทีไต้องการจ านวนมากของภาคธุรกิจ฿นปัจจุบัน 
ตกลับมีนักบัญชีเมมากนักทีไมาขอขึๅนทะบียนกับสภา
วิชาชีพการบัญชี ดังค ากลาวของ สุพจน์ สิงห์สนห์ กลาว
วา มีนักบัญชีเทยมาขึๅนทะบียนประกอบวิชาชีพบัญชี
ประมาณ 5ุ่เเเ คน ละมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ิCPA) 
ประมาณ ุ่็เเ คน มีหลักสูตรจากสถาบันทีไ ผานการ
รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี จ านวน ใ2ๆ หลักสูตร ผลิต
นักบัญชีปีละเมตไ ากวา 2เุเเเ คน ตมีผู้จบด้านบัญชีมา
ขึๅนทะบียนเมมากนัก นืไองจากสวน฿หญท างาน฿นบริษัท
ขนาดลใก หรือป็นธุรกิจครอบครัว คิดป็นร้อยละ ้เ ของ
ผู้จบบัญชีทัๅงหมด มีพียงร้อยละ 1เ ทีไท างานกับบริษัท
ขนาด฿หญละธุรกิจข้ามชาติ (สุพจน์ สิงห์สนห์ุ 255ๆี  
ซึไงสอดคล้องกับ วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา กลาววา นัก
บัญชีสวน฿หญป็นลูกจ้างบริษัทอกชน รองลงมาเด้ก 
ลูกจ้างรัฐบาล น้อยทีไสุดป็นนายจ้าง ิวลัย อิศรางกูร ณ 
อยุธยาุ 2555ี ทัๅงนีๅจากผลการส ารวจเมพบผู้วางงาน฿น
สาขาวิชาชีพบัญชี฿นประทศเทย  นืไองจากสาขาวิชาชีพ
บัญชี ป็นทีไต้องการอยางมาก฿นตลาดรงงานเมวาจะป็น
ภาคอกชน฿นระดับองค์กรขนาด฿หญ ขนาดกลางหรือ
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ขนาดลใก รวมถึงองค์ภาครัฐ ฿นกลุมธุรกิจขนาดลใก 
ิSME) จนกระทัไงถึงธุรกิจ฿นครอบครัว จากบทวิคราะห์
ของ เซมอน มททิวส์  กลาววา สวน฿หญมีรงงานอยู฿น
ธุรกิจขนาดกลางร้อยละ 5เ รองลงมาคือ ธุรกิจขนาด฿หญ
ร้อยละ ใเ ธุรกิจขนาดลใกร้อยละ 25 ละองค์กรภาครัฐ
ละธุรกิจครอบครัวร้อยละ 5 ิเซมอน มททิวส์ุ 255ๆี  
ส าหรับศักยภาพของนักบัญชีเทย฿นปัจจุบันพบวา มี
ความสามารถอยู ฿นระดับดีสามารถขงขันกับประทศ
ตางโเด้ นืไองจากประทศเทยมีสภาวิชาชีพบัญชีท าหน้าทีไ
ป็นผู้คอยควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ฿ห้ป็นเปตามหลัก
มาตรฐานสากลหรือสหพันธ์นักบัญชีระหวางประทศ 
ิInternational Federation of Accountants: IFAC)  ซึไง
ประทศเทยป็นหนึไง฿นสมาชิกทัๅงหมด 125 ประทศทัไว
ลก ส าหรับด้านการศึกษาวิชาชีพการบัญชีของประทศ
เทยเด้มีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชี฿ห้ป็นเปตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประทศส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ิInternational Education Standards for 
Professional Accountants: IES) ฉะนัๅนอาจกลาวเด้วา
นักบัญชีเทยมีศักยภาพ฿นการประกอบวิชาชีพอยู ฿น
มาตรฐานระดับสากลเด้นัๅนจะต้องเด้รับความรวมมือ฿น
การพัฒนาวิชาชีพจากหลายฝຆาย ซึไงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐชา วัฒนวิเล ละจุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล กลาว
วา การพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีเทยถือป็นรืไองทีไ
หนวยงานทีไกีไยวข้องทุกฝຆายเมวาจะป็นสภาวิชาชีพบัญชี 
สมาคมวิชาชีพบัญชีสถาบันการศึกษาทีไสอนวิชาการบัญชี
หนวยงานละองค์กรทีไกีไยวข้องทัๅงภาครัฐละอกชน เด้
ตระหนักถึงประยชน์ละความจ าป็น฿นการก้าวเปป็นนัก
บัญชีมืออาชีพระดับสากล ทีไสามารถขงขันกับนักวิชาชีพ
บัญชีนานาประทศเด้ ิณัฐชา วัฒนวิเล ละจุฑามน  สิทธิ
ผลวนิชกุล ุ  2555ี ปั จจุบันประทศเทยราเด้ ฿ห้
ความส าคัญ฿นการยกระดับวิชาชีพบัญชีละด านินการ
อยางจริงจังก้าวหน้าป็นล าดับดยสภาวิชาชีพบัญชี฿นพระ
บรมราชูปถัมภ์เด้ด านินมาตรการตาง โ พืไอตรียมพร้อม
รับการปຂดสรีทางศรษฐกิจซึไงสาขาวิชาการบัญชีเทย
จะต้องปຂดรับทัๅงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตางชาติทีไจะข้า
มาปຂดด านินกิจการ ละการน าข้าบุคลากรตางชาติทีไมี
ฝีมือข้ามา฿นประทศเด้อยางสรีอีกทัๅง฿นด้านการศึกษา

วิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยตาง โ เด้สร้างกระบวนการการ
รียนการสอนตามกรอบของ IES เด้อยางมีประสิทธิภาพ
อันทีไจะท า฿ห้บัณฑิตมีคุณสมบัติยีไยงนักบัญชีมืออาชีพทีไ
จะสร้างความพึงพอ฿จตอองค์กรทีไ บัณฑิตปฏิบัติงาน฿ห้เด้
ละมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ฿นระดับสากล 
นอกจากสถาบันล้วการพัฒนาวิชาชีพบัญชียังต้องขึๅนอยู
กับตัวของนักบัญชีองทีไจะต้องมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะทางวิชาชีพ มีประสบการณ์฿นชิงปฏิบัติ ละต้องมี
คุณธรรม จรรยาบรรณละทัศนคติทีไดีตอวิชาชีพ ซึไง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณี รุงจตุรงค์ กลาววา นัก
บัญชีต้องมีความรู้ด้านนวคิดการบริหารจัดการ มีความ
ข้า฿จพืๅนฐานด้านทคนลยี ดยฉพาะทคนลยี
สารสนทศ  รวมทัๅงสามารถควบคุมการ฿ช้บริษัททีไปรึกษา
ภายนอกทีไจ าป็น จึงจะสามารถวางระบบสารสนทศ
ทางการบัญชี฿ห้มีความสามารถพียงพอทีไจะคอย฿ห้ข้อมูล
สนับสนุนการบริหารจัดการตาง โ หลานัๅน รวมถึงจะต้อง
รู้จักการรียก฿ช้ความสามารถของระบบสารสนทศฯ ด้วย
ถึงวลาล้วทีไนักบัญชีจะต้องพยายามปรับตัว ปรับรูปบบ
การท างานพืไอสร้างมูลคา฿ห้กับตนองละองค์กร ิสุวรรณี 
รุงจตุรงค์ุ  2555ี 
 การปรียบทียบศักยภาพของรงงานวิชาชีพ
บัญชีละการสูญสียอกาสของรงงาน฿นประทศเทย
วิคราะห์มิติของรงงานผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประทศ
เทยมีจ านวนนักบัญชีมากพียงพอกับความต้องการของ
ตลาดรงงาน  มีสถาบันการศึกษา฿นการผลิตบัณฑิตด้าน
บัญชีจ านวนมาก฿นตละปีจากมีจ านวนบัณฑิตสาขานัก
บัญชีจบ฿หม จ านวน 52ุไ52 คน ซึไงมากป็นอันดับ ใ รอง
จากบัณฑิตทีไจบสาขาวิชาการพยาบาลละวิศวกร ตกใยัง
ป็นทีไต้องการของตลาดซึไงลักษณะการท างานของวิชาชีพ
บัญชี฿นเทยบงป็นหลายประภท สวน฿หญป็น ผู้ท า
บัญชี  รองลงมาป็น หัวหน้าฝຆายการงินละบัญชี 
ิหนวยงานภาครัฐี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษี
อากร ละป็นอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี฿นมหาวิทยาลัย
ภาครัฐละอกชน มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ขึๅนทะบียนปี
ละเมถึง 1เั สวนทีไหลือ ้เั ป็นนักบัญชี฿นบริษัท
หรือส านักงานทีไเม฿หญมากนัก฿ช้พียงวุฒิพาณิชยศาสตร
บัณฑิต฿นการสมัครงานสวนหนึไงจึงเมหในความจ าป็น฿น
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การขึๅนทะบียนละการพัฒนาทักษะของตัวอง เปจนถึง
การสอบ CPA ทัๅงนีๅกลุม 1เั สวน฿หญท างานกับบริษัท
บัญชีข้ามชาติขนาด฿หญ฿นเทย เด้ก คพีอใมจี เพร้ซ วอ
ตอร์ฮ้าส์ คูปอร์ ดีลอยท์ ละ อินส์ท อนด์ ยัง ซึไง
สอดคล้อง Wiwik Utami Priantara ละ Tubagus 
Manshur พบวา นักวิชาชีพบัญชีทีไขึๅนทะบียนกับสภา
วิชาชีพ จะมีสมรรถนะละความมุงมัไน กีไยวกับการ
วิคราะห์ การรับรู้จริยธรรม฿นวิชาชีพ ละความมุงมัไนตอ
การท างาน ตกตางจากนักบัญชีทีไเมเด้ขึๅนทะบียนอยางมี
นัยส าคัญทีไระดับ เ.เ1 ิWiwik Utami Priantara ละ
Tubagus Manshurุ 255ไีมิติของผู้ประกอบการ 
ลักษณะของสถานประกอบการ ละขนาดของสถาน
ประกอบการของรงงานวิชาชีพบัญชี฿นประทศเทย 
พบวาสวน฿หญมีรงงานอยู฿นธุรกิจขนาดกลางร้อยละ 5เ 
รองลงมาคือ ธุรกิจขนาด฿หญร้อยละ ใเ ธุรกิจขนาดลใก
ร้อยละ 25 ละองค์กรภาครัฐละธุรกิจครอบครัวร้อยละ 
5  ส าหรับความต้องการจ้างงานละก าลังรงงานทีไ
ต้องการ ณ ปัจจุบัน ละนวน้มอีก 5 ปี พบวา สายงาน
ด้านวิชาชีพบัญชีมีการจ้างงานละหาคนมากทีไสุด ซึไง
สอดคล้องกับ ACCA and ACRA  กลาววาวิชาชีพบัญชีมี
การจ้างงานมากป็นอันดับทีไ ใ ของตลาดรงงานเทย 
ิACCA and ACRA ุ 2555ี ส าหรับสวัสดิการพนักงาน
ต้องการความมัไนคงปลอดภัย฿นการท างานรวมถึงคาจ้างทีไ
ป็นธรรม  มิติของรัฐบาล พบวา ประเทยมีความพร้อม฿น
การสร้างหลักสูตรพืไอฝຄกอบรม฿ห้กนักบัญชีทีไต้องการ
พัฒนาศักยภาพดยสภาพวิชาชีพบัญชีรวมกับ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตัๅงส านักงานสอบบัญชี
คุณภาพละออก฿บรับรอง฿ห้ก ส านักงานบัญชี พืไอต้อง
พิไมบทบาทของผู้ประกอบการบัญชี  
 การศึกษาภาพรวมของวิชาชีพ฿นปัจจุบันละ
ภายหลังการปຂดการคลืไอนย้ายสรีของวิชาชีพบัญชีพบวา 
ประทศเทยยังขาดความพร้อม฿นรืไองมาตรฐานการ
รายงานทางการงิน ิThai Financial Reporting 
Standards; TFRS)  ละทางด้านกติกาทางบัญชีของ
กิจการทีไเมมีสวนเด้สวนสียสาธารณะ ิNon-Publicly 

Accountable Entities- NPAEs) ละปัจจุบันมีส านักงาน
รับท าบัญชีอยูจ านวนมากประมาณ ๆุเเเ หง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามองวานวน้มข้างหน้าจะมีการจ้าง
งานผานส านักงานบัญชีมากกวาตัวบุคคล ส าหรับทิศทาง
การคลืไอนย้ายรงงาน฿นพืๅนทีไกลุมประทศอาซียนของ
สาขาวิชาชีพบัญชี พบวามีการคลืไอนย้ายภาย฿นอาซียน
ตลอดวลา ดยมีทิศทางการคลืไอนย้ายรงงานจาก
ประทศทีไมีคาจ้างตไ า ชน ฟຂลิปปຂนส์ อินดนีซีย ละเทย 
เปสูประทศทีไมีคาจ้างสูง ชน สิงคปร์ มาลซีย ละ
บรูเน ป็นต้น ซึไงสอดคล้องกับ สินีนาฏ สริมชีพ ละคณะ 
กลาวถึงทิศทางการคลืไอนย้ายรงงานวิชาชีพบัญชี
ภายหลังปຂดการค้าสรีวา มืไอมีการปຂดสรีประทศ฿น
อาซียนทีไมีทาที ชิงรุกทีไจะเปปຂดส านักงานบัญชี฿น
ประทศอืไนคือ สิงคปร์ มาลซียละอินดนีซีย ส วนอีก 
็ ประทศทีไหลือมีทาที฿นชิงตัๅงรับิสินีนาฏ สริมชีพ ละ
คณะุ 2555ี 
 ส าหรับประทศเทยมีศักยภาพทีไจะรุกเป฿น
ประทศทีไศักยภาพด้อยกวาคือ พมา วียดนาม ละ
กัมพูชาตการข้ าเปท างานยั งประทศตาง โ  นัๅน          
มีขัๅนตอนการปฏิบัติคอนข้างยุงยาก ดังนัๅนภาพจ าลอง
อนาคตของตลาดรงงาน฿นภูมิภาคอาซียนพบวา กลุมนัก
บัญชีทีไมีการคลืไอนย้ายออกเปท างาน฿นตางประทศ คือ
กลุมนักบัญชีทีไขึๅนทะบียนเว้กับสภาวิชาชีพบัญชีละกลุม
ผู้สอบบัญชีอนุญาต ิCPA) จะการคลืไอนย้ายรงงานข้า
ละออกเปยังลุมประทศทีไมีความทาทียมกัน฿นวิชาชีพ
บัญชี ฿นระดับสู งคือ เทย สิ งคปร์  มาลซีย ละ
อินดนีซีย  ส าหรับกลุมประทศทีไมีความทาทียมกัน฿น
ระดับกลางคือ ฟຂลิปปຂนส์ ละบูรเน นักบัญชี฿นประทศ
หลานีๅจะมีทิศทางย้ายมายังประทศเทยมากขึๅนดยฉพาะ
มาจากประทศฟຂลิปปຂนส์  ละจะมีรงงานงานวิชาชีพ
บัญชีจากกลุมประทศทีไมีมาตรฐานการบัญชี฿นระดับตไ าจะ
มีทิศทางคลืไอนย้ายมาประทศเทยจ านวนมาก ซึไงจะมา
จากประทศ฿นกลุม CLMV (กัมพูชา ลาว พมาละ
วียดนาม ี  
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 คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ละสมรรถมาตรฐาน
ของนักบัญชีทีไต้องการพืไอรองรับการปຂดสรี AEC นัๅน
กีไยวกับรืไอง ความรู้ความสามารถ฿นวิชาชีพ มีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ละทคนลยี  รวมถึงต้องมี
จรรยาบรรณ฿นวิชาชีพ สอดคล้องกับ วลัยลักษณ สุวรรณ
วลัยกร ละมนวิกา ผดุงสิทธ์ กลาววาคุณสมบัติทีไผู้ บังคับ
บัญชาคาดหวังจากผู้ ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากทีไสุด
คือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ การมีความ
รับผิดชอบ฿นหน้าทีไการงาน ละความรู้ความสามารถ     
ด้ านภาษาอังกฤษ ดยคุณสมบัติด้ านความรู้ ความสามารถ
฿นรืไองทักษะการท างานละทักษะอืไน โ ทีไผู้ บังคับบัญชา
ของผู้ ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีหในวาส าคัญมากทีไสุด ใ 
อันดับรก เด้ก  ด้านภาษา ความรู้ กีไยวกับมาตรฐานการ
บัญชี ความรับผิดชอบ฿นหน้ าทีไการงาน  ส าหรับหลักสูตร
การพัฒนาวิชาชีพทีไมี฿นปัจจุบันนัๅนสถาบันการศึกษาตละ
หงควรปรับทัศนคติ฿ห้ป็นนานาชาติมากขึๅนดยสง
บุคลากรเป฿นประทศพืไอนบ้าน฿นอาซียนติดตอกันมาก
ขึๅน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมของประทศ฿นอาซียน     
ิวลัยลักษณ สุวรรณวลัยกร ละมนวิกา ผดุงสิทธ์ุ 255ๆี 
 
ข้อเสนอนะ  
 การปຂดการค้าสรีอาซียนมีข้อตกลงรวมกันตาม
กรอบวิชาชีพ Mutual Recognition Arrangements: 
MRAs ซึไงวิชาชีพบัญชีป็นวิชาชีพหนึไงทีไอยู฿นกรอบนีๅ  
การปຂดสรีการค้าบริการของอาซียน มีการจัดท าข้อ
ผูกพัน฿นด้านการข้าสูตลาด ไ รูปบบ เด้ก  รูปบบทีไ 1 
ิMode 1ี  การ฿ห้บริการข้ามดน ิCross Border 
Supply) ซึไงป็นลักษณะของการ Share Service ,Share 
Outsource ชน  บริษัทเทยอาจ฿ช้บริการของประทศ
สิงคปร์ ซึไงปัจจุบันท าอยูล้ว  รูปบบทีไ 2 ิMode 2ี  
การบริ ภคบริ การ฿นต างประทศ ิConsumption 
Abroad)   รูปบบทีไ ใ ิMode ใี การจัดตัๅงธุรกิจพืไอ฿ห้
บริการ ิCommercial Presence) ป็นการ฿ห้บริการ฿น
กลุม ฿นครือของตนองทานัๅน รูปบบทีไ ไ ิMode ไี  
การคลืไอนย้ายบุคลากร ิMovement of Natural 

Persons) ซึไงป็นการคลืไอนย้ายบุคคลออกนอกประทศ 
ซึไงการปຂด฿นรูปบบทีไ ไ นีๅ  ป็นการปຂดสรีด้านการ
คลืไอนย้ายรงงานจะกิดขึๅนอยางตใมรูปบบ พืไออ านวย
ความสะดวก฿นการคลืไอนย้ายรงงานวิชาชีพ฿นอาซียน 
ดยการสร้างละยอมรับมาตรฐานวิชาชีพรวมกัน พืไอป็น
การลดกฎกณฑ์ด้ านการคลืไ อนย้ ายรงงาน ซึไ ง
หมายความวาประทศสมาชิกทุกประทศสามารถเป
ท างาน฿นประทศสมาชิกตาง โ เด้งายขึๅน ตต้องปฏิบัติ
ตามกฎระบียบภาย฿นของประทศนัๅน โ  
 นักบัญชีเทยทีไต้องการเปท างานยังประทศ฿น
กลุม AEC ต้องขึๅนทะบียนเว้กับสภาวิชาชีพบัญชีพืไอ
สามารถเปท างาน฿นตางประทศเด้งายขึๅน  ทัๅงนีๅนักบัญชีกใ
ต้องพัฒนาศักยภาพ฿ห้อยู฿นมาตรฐาน ละ฿ห้มีคุณสมบัติ
ตาม MRAs อีกทัๅงต้องพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ละการ฿ช้
ทคนลยี รวมถึงสมารถท างานรวมกับชาวตางชาติเด้
อยางมีประสิทธิภาพ นักบัญชีละหนวยงานทีไกีไยวข้อง
ควรตระหนัก฿นรืไองตาง โ ดังนีๅ 
 1 ) ด้ านสถาบันการศึกษาหรือหน วยงานทีไ
กีไยวข้อง  
  1.1 ควรมีหลักสูตรตรียมความพร้อมนักบัญชี
กีไยวกับ ทักษะทางด้านภาษาทัๅงภาษาอังกฤษละภาษา
ของประทศ฿นกลุม AEC รวมถึงความรู้ความข้า฿จ
กีไยวกับการปຂดสรีการคลืไอนย้ายรงงาน ละข้อตกลง
รวมกันตามกรอบวิชาชีพ Mutual Recognition 
Arrangements: MRAs ละความข้า฿จ฿นวัฒนธรรม
ประพณี฿นตละประทศ 
  1.2 ควรสร้างบัณฑิต฿ห้ป็นคนสู้งาน มีความ
ข้มขใงสามารถตอสู้กับความยากล าบากเด้ ละควรพิไม
คุณภาพของบัณฑิต฿ห้สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการมากขึๅน ชน มีความช านาญด้านการ฿ช้
ทคนลยีสารสนทศ พัฒนาตนองอยางตอนืไอง ตงกาย
หมาะสมถูกกาลทศะ สามารถท างานรวมกับผู้อืไน มีความ
ซืไอสัตย์สุจริต฿นการท างานละมีความรับผิดชอบ อดทน
ตอการท างาน รวมถึงมีความรู้ความสามารถ฿นวิชาชีพการ
บัญชี คือ มีความรู้กีไยวกับภาษีอากรละการบัญชีภาษี
อากรมีความรู้กีไยวกับการบัญชีสินทรัพย์ละการบัญชี
หนีๅสิน ป็นต้น 
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   1.ใ สถาบันการศึกษาต้องปรับทัศนคติ฿ห้ป็น
นานาชาติมากขึๅน ดยสงบุคลากรเปประทศพืไอนบ้าน฿น
อาซียน฿ห้ติดตอกันมากขึๅน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมของ
ประทศ฿นอาซียน  
  1.ไ ปรับหลักสูตร฿นสวนของวิชาหลัก฿นการ
รียนการสอนบัญชี ดยการชิญอาจารย์จากตางประทศ
หรือชิญผู้ทรงคุณวุฒิทีไมีความรู้ประสบการณ์มาบรรยาย
การรียนการสอนมากขึๅน ส าหรับวิชาพืๅนฐานอาชีพควร
ผลิตบัณฑิตบัญชีทีไมีความฉพาะละหมาะสมกับความ
ต้องการของกลุมประทศ ชน หมาะกับการท างาน฿น
สหรัฐอมริกา สิงคปร์ ละ฿นกลุม ิCLMV) เด้ก กัมพูชา
ลาว พมาละวียดนาม  
 2) ด้านนักบัญชี  
  2.1 นักบัญชีต้องหมัไนพิไมพูนความรู้ละพัฒนา
ศักยภาพละความสามารถของตนอง฿ห้พร้อมตอการปຂด 
AEC ทัๅงด้านคลืไอนย้ายออก ละตัๅงรับรงงานทีไจะข้ามา
฿นประทศเทย กลาวคือ นักบัญชีต้องขึๅนทะบียนกับสภา
วิชาชีพบัญชี พืไอประยชน์฿นการทราบขาวสารทิศ
ทางการคลืไอนเหวกีไยวกับรงงานด้านบัญชี ต้องป็น
ผู้ ส อ บ บั ญ ชี อ นุ ญ า ต จ า ก ส ภ า วิ ช า ชี พบั ญ ชี  พืไ อ
ความก้าวหน้า฿นวิชาชีพของตนอง ต้องข้ารับการ
ฝຄกอบรมความรู้ด้านการบัญชีอยางสมไ าสมอ 
  2.2 ติดตามขาสารการคลืไอนเหวการจรจา฿น
ข้อตกลงตาง โ ของอาซียน 
 ใ) ด้านหนวยงานภาครัฐ  
  ใ.1 ควรมีกฎหมายปกป้องเม เด้รงงาน
ตางชาติข้ามาท างานทนคนเทย หรือเด้รับอัตราคาจ้างทีไ

สูงกวาคนเทย  ทัๅงนีๅมืไอมีกฎหมายล้วต้องมีหนวยงาน
ฉพาะทีไท าหน้าทีไคอยก ากับดูลการบังคับ฿ช้กฎหมายทีไ
กีไยวกับการประกอบวิชาชีพอยางครงครัด   
  ใ.2 ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลกีไยวกับนัก
บัญชี฿นประทศทีไป็นสมาชิก฿นกลุม AEC  
  ใ.ใ พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ฿ห้
ทันสมัย ละสามารถชืไอมยงข้อมูลด้านรงงานละ
ข้อมูลด้านศรษฐกิจกับหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวข้องเด้  
  ใ.ไ ท าหน้าทีไประสานงานกับหนวยงานทีไ
กีไยวข้องทัๅงภาย฿นประทศละประทศ฿นกลุม AEC พืไอ
ความสะดวกกนักบัญชีทีไต้องการคลืไอนย้ายรงงาน 
  ใ.5 ผยพรประชาสัมพันธ์ ละสร้างความรู้
ความข้า฿จกีไยวกับการคลืไอนย้ายรงงานสรีภาย฿ต้
ข้อตกลงตามกรอบประชาคมศรษฐกิจอาซียน รวมทัๅง
วัฒนธรรม ละความรู้ความข้า฿จ฿นกฎหมายละระบียบ
ทีไ฿ช้บังคับของประทศตาง โ ฿นอาซียน  
  ใ.ๆ สภาวิชาชีพบัญชีจะต้องป็นหนวยงานหลัก
฿ห้การฝຄกอบรม฿ห้ความรู้ รวมเปถึงควบคุมคุณภาพของนัก
บัญชีเทย฿ห้มีมาตรฐานสามารถข้าเปขงขันยังประทศ
ตาง โ ชน ปຂดทดสอบมาตรฐานส านักงานสอบบัญชีละ 
พาส านักงานบัญชีเปดูงาน฿นอาซียน ละสร้างมาตรฐาน
ของส านักงานบัญชีขนาดลใก฿ห้สูงขึๅน ดยรวมกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตัๅงส านักงานสอบ
บัญชีคุณภาพละออก฿บรับรอง฿ห้ก ส านักงานบัญชี  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอวัดละประมินการประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ ละพืไอ
วิคราะห์ตัวปรทีไมีอิทธิพลตอการประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ กลุมตัวอยางคือ ผู้บริหารละ
พนักงาน฿นทศบาลนครจ้าพระยาสุรศักดิ์ละทศบาลนครหลมฉบัง รวม 2เเ คน หงละ 1เเ คน ลือก
ดยวิธีการสุมอยางงาย 

ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษา ความรู้รืไองธรรมาภิบาล การหในคุณคาธรรมาภิบาล฿นการบริหาร
จัดการ ละสังคมกรณ์ธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์฿นทางบวกกับการประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหาร
จัดการ สังคมกรณ์ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ ความรู้รืไองธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ ละการ
หในคุณคาธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ ป็นตัวปรทรกซ้อนระหวางลักษณะภูมิหลังกับการประยุกต์
ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ  
 
ค าส าคัญ : ความรู้กีไยวกับธรรมาภิบาล, การประยุกต์ธรรมาภิบาล, สังคมกรณ์ธรรมภิบาลุ  
       การหในคุณคาธรรมาภิบาล, ทศบาลนครหลมฉบัง, ทศบาลนครจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
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Good Governance in the Administration of City Municipalities in Chonburi 

Province : A Case Study of Laemchabang and  
Chaopraya Surasak City Municipalities. 
 
 

Nathabhol Khanthachai 1  
Surachai Wattanachan2 

 

Abstract 
  
 The study aimed to measure and assess the application of good governance in 
administration, and to analyze variables influencing the application of good governance in 
the administrations of Laem Chabang and Chaopraya Surasak City Municipalities. The 
samples were 200 administrators and officials of Chaophraya Surasak and Laem Chabang 
City Municipalities selected by simple random sampling technique, 100 persons from each 
city municipality. 
 It was revealed that educational level, knowledge of good governance, appreciation  
of good governance and socialization process on good governance were positively related 
with the application of good governance in administration significantly. Good governance 
socialization, knowledge of good governance and appreciation of good governance, were 
intervening variables between social background variables and application of good 
governance principles in administration. 
 
Key words: Knowledge of good governance, Application of good governance, Apprecation of  
                 good governance, Laem Chabang City Municipality, Chaophraya Surasak City  
                 Municipality 
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บทน า 
หลักธรรมาภิบาล ิGood governance) 

ป็นหลักการบริหารจัดการทีไดี ิUnited Nations, 
2557) พราะมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหาร
ราชการของประทศเทย฿หมทัๅงระบบ ดยก าหนด
จตนารมณ์ของผนดินขึๅนมาพืไอทุกคนทุกฝຆาย฿น
ประทศรวมกันคิด รวมกันท า รวมกันจัดการ 
รวมกันรับผิดชอบ ก้ปัญหา พัฒนาน าพาประทศ
฿ห้เปสูความมัไนคง ความสงบ มีการพัฒนาทีไยัไงยืน
ละก้ า ว เกล  การทีไ จ ะบริ ห า ร ทศบาล ฿ห้ มี
ประสิทธิภาพนัๅน จะต้องมีความสอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหาร
กิจการบ้านมืองทีไดี พ.ศ. 2546 ทีไต้องตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนดย฿ห้ยึ ดหลั ก       
ธรรมาภิบาล ิสถาบันพัฒนาข้าราชการพลรือน , 
2546) นับป็นรืไองทีไท้าทายพราะทศบาลป็น
หนวยงานทีไมีความ฿กล้ชิดประชาชนละมีภารกิจ
ส าคัญ฿นการพัฒนาท้องถิไนละ฿ห้บริการประชาชน 
การน าหลักธรรมาภิบาลมา฿ช้฿นการบริหารทศบาล
จึงถือวามีความจ าป็นอยางยิไง พราะสามารถ
ตรวจสอบเด้อยางมีประสิทธิผล ละป็นระบบทีไ
ปຂดอกาส฿ห้ประชาชนมีสวนรวม฿นกระบวนการ
บริหารอยางท้จริง 

ทศบาลนคร฿นจังหวัดชลบุรี ป็นองค์กร
ปกครองสวนท้องถิไนทีไมีการขยายตัวของชุมชนมือง 
การขยายตัวด้านศรษฐกิจ ด้านการบริการ ติบต
อยางรวดรใวละ฿นการพัฒนาท้องถิไนทศบาลฯ เด้
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศาสตร์ พืไอป็น
นวทาง฿นการพัฒนาเปสูป้าหมายทีไก าหนดเว้ดย
เด้มี ผนการพัฒนา฿นหลาย โ ด้ านด้ วยกัน 
ความส าคัญของการน าหลักธรรมาภิบาลมา฿ช้฿น
การบริหารจัดการองค์กรปกครองสวนท้องถิไน พืไอ
เปสูการบริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลป็นหลักทีไก ากับ ดูล ตรวจสอบ 
ควบคุม การบริหารงานดยอาศัยการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชน ภาคอกชน ข้ามาตรวจสอบความ
ปรง฿ส฿นการบริหารงานของทศบาลนคร ซึไง
กอ฿ห้กิดการกระตุ้น ตระหนักถึงสิทธิละหน้าทีไ
ของประชาชน฿นชุมชน฿ห้ข้ามามีสวนรวม฿นการ
ตรวจสอบการด านินงานของทศบาลฯ อีกทัๅงป็น
การผลักดัน฿ห้จ้าหน้าทีไมีความกระตือรือร้น฿นการ
ปฏิบัติงานด้านตาง โ พืไอตอบสนองตอความ
ต้องการของประชาชน฿นขตพืๅนทีไของทศบาลฯ ซึไง
นับวาป็นประดในปัญหาทีไนาสน฿จวา฿นการบริหาร
จัดการทศบาลนคร฿นจังหวัดชลบุรี เด้มีการน า
หลักการละวิธีการบริหารจัดการทีไดีหรือบบ   
ธรรมาภิบาล ิGood governance) มาประยุกต์
หรือเมพียง฿ดละพราะหตุ฿ด ดังนัๅนจึงควรมีการ
วิจัยธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการทศบาลนคร
฿นจังหวัดชลบุรี 
 
วัตถุประสงค์ 

1 พืไอวัดละประมินการประยุกต์ธรรมาภิบาล ฿น
การบริหารจัดการทศบาลนคร ฿นจังหวัดชลบุรี 
 2 พืไอวิคราะห์ลักษณะสวนบุคคล สังคม
กรณ์กีไยวกับธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ การ
หในคุณคาธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ ละ
ความรู้รืไองธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ ของ
ผู้บริหารทศบาลนคร ฿นจังหวัดชลบุรี 

3 พืไอวิคราะห์ตัวปรลักษณะสวนบุคคล 
สังคมกรณ์กีไยวกับธรรมภิบาล ความรู้รืไองธรรมาภิ-
บาล ละการหในคุณคาของธรรมาภิบาลทีไมีอิทธิพล
ตอการประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ
ทศบาลนคร฿นจังหวัดชลบุรี 
 
นิยามศัพท ์

ลักษณะสวนบุคคล หมายความวา พศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ของการบริหารจัดการ ระยะวลา฿นการปฏิบัติ
ราชการ ละหนวยงานทีไสังกัดของผู้บริหารหรือ
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พนักงานของทศบาลนครหลมฉบังละทศบาล
นครจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี 

สังคมกรณ์ธรรมาภิบาล฿นการบริหาร
จัดการ หมายความวา การเด้รับการฝຄกอบรมหรือ
รียนรู้ด้านหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ
ดยวิธีการเด้ศึกษารียนรู้ด้วยตนอง ฝຄกอบรม
ภาย฿นหนวยงาน ละฝຄกอบรมภายนอกหนวยงาน
ิWikipedia, 2557) 

ความรู้ รืไองธรรมาภิบาล฿นการบริหาร
จัดการ หมายความวา ระดับความข้า฿จ฿นรืไองธรร
มาภิบาล฿นการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือ
พนักงานของทศบาลนคร 

การหในคุณคาของธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารจัดการ หมายความวา การยอมรับ฿น
คุณประยชน์ของหลักธรรมาภิบาลมา฿ช้บริหาร
จัดการของผู้บริหารหรือพนักงานของทศบาลนคร
(Dictionary Definition, 2557) 

การประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหาร
จัดการ หมายความวา การน าหลักธรรมาภิบาล฿น
การบริ ห า รจั ดกา รขององค์ ก ร  เด้ ก  หลั ก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง 
หลักภาระรับผิดชอบ หลักความปรง฿ส หลักการมี
สวนรวม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม 
หลักความสมอภาค ละหลักมุงน้นฉันทามติ มา฿ช้
฿นการบริหารจัดการ (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลรือนุ 2552ี 

ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ิ Effectivenessี 
หมายความวา การบริหารจัดการองค์การทีไบรรลุ
ป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ดยดูจากผลการ
ด านินงาน รวมทัๅงระดับการมีสวนรวมของประชาชน    
ซึไงครอบคลุมการมีสวนรวม฿นการก าหนดนยบาย 
การตัดสิน฿จ  การวางผน ติดตามผลละการ
ประมินผล 

หลักประสิทธิภาพ(Efficiency) หมายความ
วา การบริหารราชการตามนวทางการก ากับดูลทีไ

ดี ทีไมีการออกบบกระบวนการปฏิบัติงานดยการ
฿ช้ ทคนิคละครืไ องมือการบริหารจัดการทีไ
หมาะสม ฿ห้องค์การสามารถ฿ช้ทรัพยากรทัๅงด้าน
ต้นทุน รงงาน ละระยะวลา฿ห้กิดประยชน์
สู งสุ ด ฿นการปฏิบั ติ ร า ชการตามภารกิ จ  พืไ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนละผู้มีสวน
เด้สวนสียทุกกลุม 

หลักการตอบสนอง ิResponsivenessี  
หมายความวา ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ละ ผู้มีสวนเด้
สวนสียทีไมีความหลากหลาย ละมีความตกตาง 
รวมทัๅงการ฿ห้บริการทีไสามารถด านินการเด้ภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด ละสร้างความชืไอมัไน ความ
เว้วาง฿จ 

หลักความรับผิดชอบ ิAccountabilityี 
หมายความวา การสดงความรับผิดชอบ฿นการ
ปฏิบัติหน้าทีไละผลงานตอป้าหมายทีไก าหนดเว้ 
ดยความรับผิดชอบนัๅน ควรอยู฿นระดับทีไสนองตอ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทัๅงการสดงถึง
ความส านึก฿นการรับผิดชอบตอปัญหาสาธารณะ 

หลักความปรง฿ส  (Transparency) 
หมายความวา การมีระบบข้อมูลทีไถูกต้องชัดจน
ละตรวจสอบเด้ ตลอดจนสร้างความนาชืไอถือก
สาธารณชน 

หลักการมีสวนรวม  (Part icipation)  
หมายความวา ปຂดอกาส฿ห้ประชาชนข้ามามีสวน
รวม มีอกาสเด้ข้ารวม฿นการรับรู้ รียนรู้ รวมสดง
ทัศนะ รวมการก้เขปัญหา฿นการบริหารจัดการ
องค์การ 

ห ลั ก ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ 
ิDecentralizationี หมายความวา การถายอน
อ านาจการตัดสิน฿จ ทรัพยากร ละภารกิจ จาก
สวนราชการสวนกลาง ฿ห้กหนวยการปกครองอืไน 
ิราชการบริหารสวนท้องถิไนี ละภาคประชาชน 
ด านินการทน ดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการ
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มอบอ านาจละความรับผิดชอบ฿นการตัดสิน฿จละ
การด านินการ฿ห้กบุคลากร ดยมุงน้นการสร้าง
ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ห้บริการตอผู้รับบริการละผู้
มีสวนเด้สวนสีย การปรับปรุงกระบวนการ ละ
พิไมผลิตภาพ พืไอผลการด านินงานทีไดีของสวน
ราชการ 

หลักนิติธรรม (Rule of law) หมายความ
วา  การ฿ช้อ านาจของกฎหมาย กฎ ระบียบ  
ข้อบังคับ฿นการบริหารจัดการด้วยความป็นธรรม 
เมลือกปฏิบัติ ละค านึงถึงสิทธิสรีภาพของผู้มี
สวนเด้สวนสีย 

หลักความสมอภาค ิEquityี หมายความ
วา การเด้รับการปฏิบัติละเด้รับบริการอยางทา
ทียมกันดย เมมีการบงยกด้าน ชาย/หญิง ถิไน
ก านิด ชืๅอชาติ ภาษา พศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
ศรษฐกิจละสังคม ความชืไอทางศาสนา การศึกษา 
การฝຄกอบรม ละอืไน โ 

ห ลั ก มุ ง  น้ น ฉั น ท า ม ติ  (Consensus 
oriented) หมายความวา การหาข้อตกลงของผู้มี
สวนเด้สวนสียดย฿ช้กระบวนสนอความคิดหใน
จากบุคคล฿นกลุ มทีไ เด้ รั บประยชน์ละสี ย
ประยชน์ ละน ามาสรุปป็นข้อตกลงรวมกัน 

ทศบาลนคร หมายความวา ท้องถิไนหรือ
ชุมชนทีไมีราษฎรตัๅ งต 5เุเเเ คนขึๅนเป ดย
ราษฎรหลานัๅนอยูหนานนฉลีไยเมตไ ากวา ใุเเเ 
คน ตอ 1 ตารางกิลมตร ละมีรายเด้พอควรก
การปฏิบัติหน้าทีไซึไงบังคับเว้ดยกฎหมายทศบาล 
 คุณธรรมหรือจริยธรรม หมายความวาความ
ซืไอสัตย์สุจริตละความดีงาม฿นการบริหารจัดการ 

ทศบาลนครจังหวัดชลบุรี หมายความวา 
ทศบาลนครหลมฉบัง ละทศบาลนครจ้าพระยา
สุรศักดิ์ 

 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ผู้วิจัยเด้ออกบบการวิจัย (Research 

design) ดยมีการศึกษาข้อมูล฿นการวิจัยเว้ 2 บบ 
ดังนีๅ 

1 การวิจัยชิงส ารวจ (Survey research) 
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ิPrimary dataี จาก
ผู้บริหารละพนักงานทศบาลนคร฿นจังหวัดชลบุรี 
เด้ก ทศบาลนครจ้าพระยาสุรศักดิ์ ละทศบาล
นครหลมฉบัง ดยประชากรกลุมป้าหมาย คือ 
ผู้บริหารละพนักงานทศบาลนคร ฿นทศบาลนคร
ทัๅง 2 หงดังกลาว 

2 ก า ร วิ จั ย จ า ก  อ ก ส า ร 
(Documentary survey) ป็นการศึกษาข้อมูลทุติย
ภูมิ ิSecondary dataี จากผลการวิจัย บทความ 
ต ารา สิไงพิมพ์ นวความคิด ทฤษฎีตลอดจน
อกสารทางวิชาการตาง โ 
 
ประชากรละกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีไ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ผู้บริหาร
ละพนักงานทีไปฏิบัติงานทศบาลนคร ฿นจังหวัด
ชลบุรี เด้ก ทศบาลนครจ้าพระยาสุรศักดิ์ ทีไ
ปฏิบัติงานอยู฿น พ.ศ. 2557 มีจ านวน 584 คน ละ
ทศบาลนครหลมฉบัง ทีไปฏิบัติงานอยู฿น พ.ศ. 
2557 มีจ านวน 1ุ120 คน รวมทัๅงหมด 1ุ704 คน 

การก าหนดขนาดกลุมตัวอยางทีไ฿ช้฿นการ
วิจัยด้วยการ฿ช้หลักการค านวณของ Green, S. B. 
(1991) ละ ณัฐพล ขันธเชย ิ255็: 1ไใี ดังสูตร
ตอเปนีๅ 
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ดยทีไ    n  =  จ านวนของขนาดตัวอยาง 
      P  =  จ านวนตัวพยากรณ์ ิPredictors) 
 
          p = 10 
            

 
             

 
ดังนัๅนผู้วิจัยจึงเด้จกบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง
จ านวน 200 ชุด ลือกดยวิธีสุมอยางงาย ทศบาล
นครละ 1เเ ชุด 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ครืไองมือทีไ฿ช้฿นการกใบรวบรวมข้อมูลการ
วิจัย คือ บบสอบถาม (Questionnaire) กีไยวกับ
ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการทศบาลนคร ฿น
จังหวัดชลบุรี ซึไงผู้วิจัยเด้สร้างขึๅนมาจากการศึกษา
นวความคิด ทฤษฎี ละผลงานวิจัยทีไกีไยวข้อง 
ดยบบสอบถามบงป็น 5 ตอน ดังนีๅ 

ตอนทีไ 1 สอบถามกีไยวกับข้อมูลทัไวเปของ
ผู้ตอบบบสอบถาม 

ตอนทีไ 2 สอบถามกีไยวกับการหในคุณคา
ของธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ  

ตอนทีไ ใ สอบถามกีไยวกับการประยุกต์
ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการทศบาลนคร  

ตอนทีไ ไ สอบถามความรู้กีไยวกับการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึไงจ านก
ออกป็น 10 ด้าน เด้ก 

1 ความรู้รืไองหลักประสิทธิภาพ 
2 ความรู้รืไองหลักประสิทธิผล 
3 ความรู้รืไองการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
4 ความรู้รืไองความรับผิดชอบ 

5 ความรู้รืไองความปรง฿ส 
6 ความรู้รืไองหลักนิติธรรม 
7 ความรู้รืไองความสมอภาค 
8 ความรู้ รืไ องการมีสวนรวม/การ

พยายาม฿นการสวงหาฉันทามต ิ
9 ความรู้รืไองการกระจายอ านาจ฿น

การบริหารจัดการ 
10 ความรู้รืไองคุณธรรม/จริยธรรม 
 

ตอนทีไ 5 สังคมกรณ์ธรรมาภิบาล฿นการบริหาร
จัดการหรือวิธีการรียนรู้หลักธรรมาภิบาล  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยลือก฿ช้สถิติ฿นการวิคราะห์ข้อมูล 
พืไอ฿ห้สอดคล้องกันกับลักษณะของข้อมูลละ
วัตถุประสงค์ ดังนีๅ 

1 วิคราะห์ข้อมูลทัไวเป หรือข้อมูล
รายการ (Categorical data) ของกลุมตัวอยางด้วย
คาความถีไ (Frequency) ละคาร้อยละ 
(Percentage) ล้วน าสนอข้อมูล฿นรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 

 2 วิ  คราะห์ การ หในคุณค า  การ
ประยุกต์ ละสังคมกรณ์ธรรมาภิบาล฿นการบริหาร
จัดการของผู้บริหารละพนักงานทศบาลนคร ฿น
จังหวัดชลบุรี ด้วยคาความถีไ คาร้อยละ คาฉลีไย 
(Mean,  ) ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation, S.D.) 
3 วิคราะห์คาสหสัมพันธ์ระหวางตัว

ปรตาง โ ดย฿ช้วิ ธีวิ คราะห์คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พียร์สัน ิPeason’s Correlation 
Coefficient)  

4 วิคราะห์ความสัมพันธ์ชิงหตุ-ผล
ระหวางตัวปรอิสระ (Independent variable) 
ตัวปรทรกซ้อน ิIntervening variablesี ละ
ตัวปรตาม ิDependent variablesี ดยวิธีการ
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วิคราะห์การถดถอยชิงพหุบบ Hierarchical 
Multiple Regression Analysis 
 
ผลการวิจัย 
 การประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหาร
จัดการทศบาลนคร มีคาฉลีไยระดับปานกลางิภาพ
ทีไ 1ี ซึไงทศบาลนครหลมฉบังจะมีคาฉลีไยอยูทีไ 
2.38 สวนทศบาลนครจ้าพระยาสุรศักดิ์มีคาฉลีไย 
2.24 ทานัๅน จากคาตใม 4.00 ดยการประยุกต์ธรร
มาภิบาล฿นการบริหารจัดการของทศบาลนครทัๅง 2 
หงนีๅ สวน฿หญน้น฿นด้านประสิทธิผล ด้านความ
รับผิดชอบด้านการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ด้านการปຂดผย/ปรง฿ส ละด้านการมี
สวนรวม/การพยายามสวงหาฉันทามติ ด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม ด้านความสมอภาค ละด้าน
นิติธรรม 

 ความรู้รืไองธรรมาภิบาล ดยรวมอยู฿น
ระดับคอนข้างตไ า (  =2.16 จากคะนนตใม ไ.เี 
ดยผู้ปฏิบัติงานทีไทศบาลนครหลมฉบังมีคาระดับ
ความรู้ ( =2.25) สูงกวาผู้ปฏิบัติงานทีไทศบาลนคร
จ้าพระยาสุรศักดิ์ ( =2.เ็) ลใกน้อย 

 สังคมกรณ์ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ
ทศบาลนครของผู้บริหารละจ้ าหน้าทีไของ
ทศบาลนคร฿นจังหวัดชลบุรีสวน฿หญจะป็นการ
รียนรู้ดยการฝຄกอบรม฿นหนวยงาน รองลงมาป็น
การศึกษาด้วยตนอง ละป็นการฝຄกอบรมนอก
หนวยงาน 

การหในคุณคาของธรรมาภิบาล฿นการบริหาร
จัดการทศบาลนคร มีค า ฉลีไ ยปานกลาง  ซึไ ง
ทศบาลนครหลมฉบังมีคาฉลีไยอยูทีไ 2.55 สวน
ทศบาลนครจ้าพระยาสุรศักดิ์มีคาฉลีไย 2.ใ5 จาก
คาตใม ไ.เเ 
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 ลั กษณะภู มิ หลั ง มี อิ ทธิ พลต อก า ร
ประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ 
ประมาณร้อยละ ใ.3-็.1  (R2 = 0.071, 
Adjusted R2 = 0.033, F = 1.836, P = 
0.073) ด ย ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า  ล ะ ส ถ า น ทีไ
ปฏิบัติงานมีอิทธิพล฿นทางบวกอยางมีนัยส าคัญ 
ิP≤เ.เๆีกล าวคื อ  ผู้ มี ก ารศึ กษาสู ง  มี การ
ประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการสูง
กวาผู้มีการศึกษาตไ า ละผู้ปฏิบัติงานทีไทศบาล
นครหลมฉบังมีการประยุกต์ธรรมาภิบาลสูงกวา
ผู้ปฏิบัติงานทีไทศบาลนครจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
มืไอพิไมตัวปรสังคมกรณ์ธรรมาภิบาลมีอิทธิพล
ตอการประยุกต์ธรรมาภิบาลพิไมขึๅนร้อยละ 1.0-
1.9  รวมทัๅงหมดร้อยละ 4.3-9.0 ิR2 = เ.90, 
Adjusted R2 = เ.เ4ใ, F = 1.925, P = 
เ.เ51ี 
 ความรู้รืไองธรรมาภิบาลซึไงป็นตัวปร
ทรกซ้อนระหวางลักษณะสวนบุคคลกับการ
ประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ มี
อิทธิพลตอการประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารอย างมีนั ยส าคัญ  ิp=0.065) ละมี
อิทธิพลพิไมขึๅนจากตัวปรลักษณะภูมิหลัง ร้อย
ละ 1.2-1.7 อิทธิพลรวมของตัวปรลักษณะสวน
บุคคลละความรู้รืไองธรรมาภิบาล มีอิทธิพลตอ
การประยุกต์ธรรมาภิบาล ร้อยละ ไ.5-่.่ ิR2 = 
เ.เ่่, Adjusted R2 = เ.เไ5, F = 2.เใ็, P 
= เ.เใ็ี 
 ลักษณะสวนบุคคลมีอิทธิพลตอความรู้
รืไองธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ ร้อยละ 
ๆ.็-1เ.5 ิR2 = เ.1เ5, Adjusted R2 = เ.เๆ็, 
F = 2.็้ๆ, P = เ.เเๆี ดยฉพาะอยางยิไง
สถานทีไปฏิบัติ งาน กล าวคือผู้ ปฏิบัติ งานทีไ

ทศบาล นครหลมฉบังมีความรู้รืไองธรรมาภิบาล
฿นการบริหารจัดการสูงกว าผู้ ปฏิบัติ งานทีไ
ทศบาลนครจ้าพระยาสุรศักดิ์  สังคมกรณ์    
ธรรมาภิบาล฿นฐานะตัวปรทรกซ้อนระหวาง
ลักษณะภูมิหลังกับความรู้รืไองธรรมาภิบาล มี
อิทธิพลอยางมีนัยส าคัญ ิp= เ.เ5ี ตอความรู้
รืไองธรรมาภิบาลดยมีอิทธิพลพิไมขึๅน ร้อยละ 
1.ๆ-2.ใ อิทธิพลดยรวม ร้อยละ ่.ใ -12.่    
ิR2 = เ.12่, Adjusted R2 = เ.เ่ใ,            
F = 2.่ไ่, P = เ.เเไี  
 ตัวปรลักษณะสวนบุคคลมีอิทธิพลร้อย
ละ ใ.ใ-็.1 ตอการประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารจัดการ ิR2 = เ.เ็1, Adjusted R2= 
เ.เใใ, F = 1.่ใๆ, P = เ.เ็ใีดยฉพาะอยาง
ยิไงระดับการศึกษาละสถานทีไปฏิบัติงาน ดย
ผู้ปฏิบัติงานทีไมีการศึกษาสูง ละผู้ปฏิบัติงานทีไ
ทศบาลนครหลมฉบังมีการประยุกต์ธรรมาภิบาล
สู งกว าผู้ ปฏิบั ติ ง านทีไ มี ก ารศึกษาตไ า  ละ
ผู้ปฏิบัติงานทีไทศบาลจ้าพระยาสุรศักดิ์ การ
หในคุณคาธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ มี
อิทธิพลตอการประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารจัดการอยางมีนัยส าคัญ ิp=เ.เเี ดยมี
อิทธิพลพิไมขึๅนอีกร้อยละ 2้.2-ใเ.เ จากตัว
ปรลักษณะภูมิหลัง อิทธิพลดยรวมร้อยละ 
ใใ.ใ-ใๆ.ใ ิR2 = เ.ใๆใ, Adjusted R2 = 
เ.ใใใ, F = 12.เใ็่, P = เ.เเเี 
 ตัวปรลักษณะสวนบุคคลมีอิทธิพล
อย า งมี นั ย ส า คัญ  ต อกา ร หใ น คุณค า ขอ ง       
ธรรมภิบาลร้อยละ5.2 -้.เ ิR2  = เ.เ้เ , 
Adjusted R2 = เ.เ52, F = 2.ใๆ5ุP = เ.เ1้ี
ดยผู้มีอายุตไ า ละผู้ปฏิบัติงานทีไทศบาลนคร
หลมฉบังมีการหในคุณคาชองธรรมาภิบาลสูง
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กวาผู้สูงอายุละผู้ปฏิบัติงานทีไ ทศบาลนคร
จ้าพระยาสุรศักดิ์ ิp < เ.1เี สังคมกรณ์     
ธ รรมาภิ บาลมี อิทธิพลต อการ หใ นคุณค า       
ธรรมาภิบาล฿นการบริหา รจัดการอย างมี
นัยส าคัญ  ิp = เ.เเ1ี ดยมีอิทธิพล พิไมขึๅน
จากตัวปรลักษณะภูมิหลัง อีกร้อยละ ไ.้-5.5 
อิทธิพลรวมกันร้อยละ 1เ.1-1ไ.5 ิR2 = เ.1ไ5, 
Adjusted R2 = เ.1เ1, F = ใ.2้ 1, P = เ.เเ1ี  
 ตัวปรลักษณะสวนบุคคลมีอิทธิพล
ตอการประยุกต์ธรรมาภิบาลอยางมีนัยส าคัญ 
ิp=เ.เ็ใี ดยมีอิทธิพลร้อยละ ใ.ใ-็.1 ความรู้
รืไองธรรมาภิบาลมีอิทธิพลอยางมีนัยส าคัญ   
ิp=เ.เเเี ตอการประยุกต์ ธรรมาภิบาล ตัว
ปรลักษณะสวนบุคคลละความรู้รืไองธรรมาภิ
บาล มีอิทธิพลตอการประยุกต์ธรรมาภิบาลร้อย
ละ ใใ.ใ-ใๆ.ใ ความรู้ รืไองธรรมาภิบาลมี
อิทธิพลตอการประยุกต์ธรรมาภิบาลพิไมขึๅน 
2้.2-ใเ.เ ความรู้รืไองธรรมาภิบาล ละการ
หในคุณค าธรรมาภิบาล มี อิทธิพลตอการ
ประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ 
พิไมขึๅนจากลักษณะภูมิหลัง ร้อยละ 2้.้ -ใเ.ใ 
ิตารางทีไ 1ี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ภาพทีไ 2 น าสนอผลการวิจัยดยสรุป 
ดังนีๅ 
 ผู้ปฏิบัติงานทีไมีอายุงานกับหนวยงานสัๅน
มีสังคมกรณ์ธรรมาภิบาลสูงกวาผู้ทีไท างานมาล้ว
ป็นวลานาน ิβ=-.170) ผู้มีการศึกษาสูงมี
ความรู้รืไอง ธรรมาภิบาลสูงกวาผู้มีการศึกษาตไ า 
ิβ=.128) ผู้มีอายุงานสัๅนละผู้ปฏิบัติงานทีไ
ทศบาลนครหลมฉบั ง  มีการ หในคุณค า      
ธรรมาภิบาลสู งกว าผู้ มี อ ายุ งานนานละ
ปฏิบัติงานทีไ ทศบาลนครจ้าพระยาสุรศักดิ์ 

ิβ=-.174 ละ β=.173) ละผู้ปฏิบัติงานทีไมี
อายุงานสัๅน ละมีการศึกษาสูง มีการประยุกต์
ธรรมาภิบาลสูงกวาผู้ปฏิบัติงานทีไมีอายุงานนาน
กวา ละมีการศึกษาตไ า ิβ= -.114 ละ β = 
.190) 
 สังคมกรณ์ธรรมาภิบาลสูงป็นหตุ฿ห้มี
ความรู้รืไองธรรมภิบาลสูงทัๅงดยทางตรงละ
ทรกซ้อนดยมีตัวปรลักษณะภูมิหลังป็นตัว
ปรอิสระ ิβ= .154 ละ β = .140) สังคมกรณ์
ธรรมภิบาล ป็นหตุดยตรงของการประยุกต์
ธรรมภิบาล฿นการบริหาริβ=.156) ตมืไอ
พิจารณา฿นฐานะตัวปรทรกซ้อนดยมีตัวปร
ลักษณะสวนบุคคลป็นตัวปรอิสระเมสดง
อิทธิพลตอการประยุกต์ธรรมาภิบาลอยางมี
นั ย ส า คั ญ  ซึไ ง  สด ง ว า ตั ว ป รกา รศึ กษ า 
ิβ=.190) ละตัวปรอายุงาน ิβ=-.114) มี
อิทธิพลมากกวานอกจากนัๅนสังคมกรณ์ธรรมาภิ
บาลมีผล฿ห้การหในคุณคาของธรรมภิบาลตไ าด้วย 
ิ β=-.243) ด ย อ า จ มี ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น 
Multicollinearity. 
 ความรู้รืไองธรรมภิบาลมีผลตอการหใน
คุณคาของธรรมาภิบาล ิβ=-.157) ละมีผลทัๅง
ทางตรง  ละทรกซ้ อนดยมีสั งคมกรณ์        
ธรรมาภิบาลป็นตัวปรทรกซ้อนรก ละตัว
ปรลักษณะสวนบุคคลป็นตัวปรอิสระตอการ
ประยุกต์ธรรมภิบาล฿นการบริหาร ิβ= .160 
ละ β = .559)   
 ก า ร  หใ น คุ ณ ค า ข อ ง ธ ร ร ม ภิ บ า ล          
มีอิทธิพลดยตรงละทรกซ้อนของตัวปร
ความรู้ธรรมาภิบาล สังคมกรณ์ธรรมาภิบาล 
ละลั กษณะส วนบุ คคลต อการประยุ ก ต์       
ธรรมภิบาล฿นการบริหาร ิβ= .085 ละ      
β = .566) 
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ตารางทีไ 1  การวิคราะห์ความสัมพันธ์ชิงหตุ-ผลระหวางความรู้รืไองธรรมาภิบาลละการหในคณุคาธรรมาภิบาล ทีไป็นตัวปรทรกซอ้นระหวางลักษณะสวนบุคคลกับ 
 การประยุกต์ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจดัการ 

ตัวปรท านาย 
ตัวบบทีไ1 ตัวบบทีไ2 ตัวบบทีไ3 

b SE. Beta t p b SE. Beta T p b SE. Beta T p 
(Constant)  42.383 2.996   14.149 0.000 17.504 4.127   4.242 0.000 20.771 3.399   6.111 0.000 
พศ  1.029 1.000 0.075 1.029 0.305 0.470 0.833 0.034 0.564 0.574 0.386 0.833 0.028 0.463 0.644 
สถานภาพการสมรส  0.175 1.011 0.013 0.173 0.863 0.578 0.839 0.041 0.690 0.491 0.608 0.841 0.043 0.723 0.470 
อายุ  -0.910 2.597 -0.026 -0.350 0.726 1.895 2.176 0.054 0.871 0.385 1.650 2.174 0.047 0.759 0.449 
ระดับการศึกษา  2.355 1.276 0.137 1.846 0.066 3.447 1.069 0.200 3.225 0.001 3.268 1.064 0.190 3.072 0.002 
ระดับการบริหาร  0.550 1.642 0.025 0.335 0.738 0.620 1.368 0.028 0.453 0.651 0.821 1.364 0.037 0.602 0.548 
ระยะวลา฿นการปฏิบัตริาชการ 0.757 1.371 -0.040 0.552 0.582 -0.089 -0.256 -เ.11ไ 0.013 0.223 -0.824 0.089 -เ.114 0.005 0.078 
สถานทีไปฏิบัติงาน  2.097 1.063 0.152 1.973 0.050 0.328 0.913 0.024 0.360 0.719 0.577 0.898 0.042 0.643 0.521 
หนวยงานทีไสังกัด  0.723 0.991 0.052 0.730 0.466 0.124 0.823 0.009 0.151 0.880 0.131 0.825 0.009 0.158 0.874 
                         R2 = 0.071,    Adjusted R Square = 0.033,   F=1.836,     
                         P =  0.073        

     
 

  ความรู้รืไองธรรมาภบิาล 0.415 0.045 0.566 9.329 0.000 0.410 0.045 0.559 9.188 0.000 
                                      R2 = 0.363,  Adjusted R Square = 0.333, F=12.038, P=0.000      

  การหในคุณคาธรรมาภิบาล      0.158 0.114 0.085 1.389 0.166 
                                                                                                                                                      R2 = 0.ใ็เ,  Adjusted R Square = 0.336, F=11.080, P=0.000 
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ิ.15ๆีึ 

.55้ึึ 

      ิ.1ๆเีึึ  
 

-.2ไใึ** 

             -.1ไ็ึึ ิอายุี  
                 .1็ใ**(สถานทีไี 

-.128 ิการศึกษาี 

-.1็เึ ิระยะวลาี 

-.เ็็ึ 

-.1ไเึึ 

ิ.15ไีึึ 

-.11ไึิระยะวลาี 

ภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวปร 
   ตัวปรอิสระ                                                         ตัวปรทรกซ้อน                                                          ตัวปรตาม 
(Independent Variable)                                       (Intervening Variable)                                             (Dependent Variable) 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายหตุ : ตัวลขสดงส้นทางความสัมพันธ์คือคา Beta               * p ≤ เ.1เ , ** p ≤ 0.01ุึึึ p≤เ.เ1 
    ิมืไอมีคาBeta 2 ตัว ตัวลข฿นวงลใบคือคา Beta ความสัมพันธ์ดยตรงี 

ลักษณะ 
สวนบุคคล 

การหในคุณคา 
ของธรรมาภิบาล 

สังคมกรณ์ 
ธรรมาภิบาล 

ความรูเ้ร่ือง 
ธรรมาภิบาล 

การประยุกต์ 
ธรรมาภิบาลในการ

บริหาร 
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ข้อเสนอนะเชิงนยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ แ การพัฒนาทรัยพากรมนุษย์ 

 ทศบาลนครควรมีการวางนยบาย฿น
การฝຄกอบรม฿ห้พนักงานเด้มีความรู้฿นรืไอง
หลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ ดย
บงป็น 2 กลุม ดังนีๅ 

กลุมทีไ 1 อบรม฿ห้กับผู้ทีไมีอายุ฿น
การท างานสูง พราะพนักงานทีไมีอายุงานมาก
ยังเมมีความรู้฿นรืไองของธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารจัดการ จึงท า฿ห้เมหในความส าคัญ฿น
การน าหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ
มา฿ช้฿นการบริหารจัดการละกใยังเมสามารถ
ประยุกต์฿ช้หลักธรรมาภิบาลเด ้

กลุ มทีไ  2 อบรม฿ห้ กับผู้ มี ระดับ
การศึกษาน้อย พราะพนักงานทีไมี ระดับ
การศึกษาน้อยอาจเด้รับความรู้ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลมาน้อยจึงท า฿ห้มี
ความรู้฿นการ฿ช้หลักธรรมาภิบาล฿นการบริหาร
จัดการน้อยละเมสามารถประยุกต์฿ช้หลัก  
ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการเด้ 

ดยมีนวทางการด านินงานดังนีๅ 
1ี ทศบาลนครควรมีการจัดการ

อบรมระยะสัๅนภาย฿นองค์กร หรืออาจจะสง
พนักงานข้ารับการอบรมภายนอกหนวยงาน 
พืไอ฿ห้พนักงานกิดความรู้ความข้า฿จ฿นหลัก
ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ 

2ี ควรมีการจัดกิจกรรมทีไสงสริม
ความรู้฿นรืไองของธรรมภิบาล฿นการบริหาร
จัดการดย฿ห้สอดทรกถึงวิธีการประยุกต์฿ช้
ธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการกับการ
ท า ง า น  ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น เ ด้ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบ่มเพาะการยอมรับใน
คุณค่าของธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

1ี สงสริมคานิยม ิValues) ของ
องค์กร พืไอสดง฿ห้หในถึงคุณคาของธรรมาภิ
บาลดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม ดยผู้บริหาร
ต้องท าตัวป็นตัวอยาง฿นการ฿ห้บริการก
พนักงานทุกชนชัๅนอยางสมอภาคละทาทียม
กัน ละสงสริมการมีสวนรวม฿ห้พนักงานกิด
จิตส านึก฿นการ฿ห้บริการกับประชาชนทุกระดับ 
ละสร้างคานิยม฿นการท างาน พืไอ฿ห้กิด
ความมัไนคง฿นหน้าทีไการงาน ดังนีๅ 

-  ตัๅงมัไน฿นการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

- ถื อมัไ น ฿นคว ามรั บผิ ดชอบต อ
ประทศชาติละประชาชนป็นหลัก 

- มุงมัไน฿นการท างานรวมกันดยยึด
ป้าหมายงานป็นหลัก 

- ยึดมัไน฿นการด ารงตนตามนวทาง
ศรษฐกิจพอพียง 

2ี สงสริม฿ห้ผู้บริหารละพนักงาน 
ยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล
฿นการบริหารจัดการงาน฿ห้มีความป็นมือ
อาชีพ ตลอดจนมีการ฿ห้บริการกประชาชน
ทุกระดับ ตามนวทางพระราชทาน ข้า฿จ 
ข้าถึง พัฒนา” ดยประชาชนสามารถ฿ห้
ความหในละข้อสนอนะ พร้อมปຂดผย
ข้อมูล฿ห้ประชาชนสามารถตรวจสอบเด้ 

ใี มีการปรับครงสร้างการบริหารงาน
฿ห้มีประสิทธิภาพคลองตัวละมีสมรรถนะสูง 
ดยการปรับบทบาทจากผู้ ฿ห้ละท า฿ห้กับ
ประชาชนป็นผู้สนับสนุน฿ห้กิดการพัฒนา 
สามารถชวยหลือตนองเด้ ดยมีการ฿ห้ความรู้
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วิทยาการ฿หม ละการบริหารจัดการ฿ห้กิดผล
สัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ละป้าหมายทีไก าหนด  

ไี มีการปรับกระบวนการท างานละ
ระบบบริหารงาน฿ห้อืๅอตอการบริหารงานละ
การปฏิบัติงาน ดยปรับระบบการท างาน ละ
ลดขัๅนตอน฿ห้น้อยลง 

5 ี  ส ง  ส ริ ม ก า ร  ผ ย  พ ร ก า ร
ประชาสัมพันธ์ชิงรุกอยางครบวงจรทุกชองทาง
 กีไ ย ว กั บ ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ฿ ห้  ข้ า ถึ ง
กลุมป้าหมาย พืไอ฿ห้ผู้บริหารละพนักงาน
สามารถดึงอาพลังหงศักยภาพของตนมา฿ช้
฿ห้กิดประยชน์สูงสุดเด้  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ใ การพัฒนาองค์กรห่งการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 

1 ี  ร ว บ ร ว ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ฝຄกอบรมของผู้บริหารละพนักงานทศบาล
นคร ละสงสริม฿ห้มีการจัดกิจกรรมทีไจะท า฿ห้
กิดการพัฒนาความรู้ด้านธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารจัดการ ชน การจัดการ฿ห้มีการอบรม
ภาย฿นหนวยงาน 

2ี จัดตัๅงศูนย์การรียนรู้ทีไกีไยวกับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดย
สร้าง฿ห้พนักงานหรือบุคลากร฿นองค์กรป็น
วิทยากรมืออาชีพละน ามาถายทอดความรู้
ด้านธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการกับ
บุคลากรภาย฿นหนวยงานด้วยกันอง 

ใี ปรับปลีไยนสภาพวดล้อม฿ห้
 อืๅออ านวยตอการรียนรู้  ชน จัดท าวที
ลกปลีไยนความรู้ด้านธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารจัดการระหวางทศบาลนครดัวยกัน ซึไง
อาจจะ฿ช้วิธี฿นการศึกษาดูงาน หรือจัดท าสภา
กาฟ ป็นต้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ไ การประยุกต์ธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ  

1ี มืไอผู้บริหารละพนักงานมีความรู้
ด้านธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการล้ว 
ผู้บริหารควรมีการน าความรู้นัๅนเปประยุกต์ธรร
มาภิบาล฿นการบริหารจัดการ ดยน าเปก าหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ทีไชัดจน มี
กระบวนการปฏิบัติงาน ละระบบงานทีไป็น
มาตรฐานรวมถึงมีการติดตาม ประมินผล 
พืไอ฿ห้กิดการพัฒนาปรับปรุงอยางตอนืไอง
ละป็นระบบ 

2ี มืไอผู้บริหารละพนักงานเด้รับ
ความรู้จากการฝຄกอบรมมาล้ว ฿ห้มีการจัดวที
สนอความคิดหใน฿นการสร้างนวทาง฿นการ
บริหารดย฿ห้ผู้บริหารละบุคลากรรวมกัน
สนอความคิดหใน฿นการน าหลัก     ธรรมาภิ
บาลเป฿ช้฿นการบริหารงาน  อันจะป็นการ
สร้างความข้า฿จ฿ห้กับผู้บริหารละพนักงาน
มากยิไงขึๅน ละป็นการสร้างนวทาง฿นการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ทศบาลนครนัๅน โ อีกด้วย  

ใี ควรมีระบบการประชาสัมพันธ์ทีไ
ปຂดผยอยางตรงเปตรงมา ชีๅจงเด้มืไอมีข้อ
สงสัย ละสามารถข้าถึงข้อมูล ขาวสารเด้
อยางสรีดยผู้บริหารละพนักงานสามารถรู้
ทุกขัๅนตอน฿นการด านินกิจกรรม  หรือ
กระบวนการตาง โ ละสามารถตรวจสอบเด้
ตามหลักธรรมภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การติดตามละประเมินผล
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

1ี มีระบบติดตาม รงรัดการพืไอ฿ห้
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

2ี ควรวางระบบการติดตามผลทีไเด้
จากการอบรมอยางสมไ าสมอ พืไอ฿ห้กิดการ
รียนรู้อยางตอนืไอง 
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ใี พัฒนาระบบประมินผลการสริมสร้าง   
ธรรมาภิบาล ดยมีตัวชีๅวัดทีไชัดจน รวมทัๅงน า
ผลการประมินเป฿ช้ประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ฿นการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอนะเพื่อการวิจัย  

1ี ควรมีการศึกษาวิจัย กี ไยวกับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทีได฿ีน 

ทศบาลอืไน โ ตอเป 
2ี ควรมีการศึกษาวิจัยกีไยวกับตัวปร

อืไน โ ชนวัฒนธรรมองค์กร (Organization 
culture)ละพฤติกรรมองค์กร (Organization 
behavior) ทีไสงผลตอ฿นการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัๅงนีๅศึกษาความสัมพันธ์ระหวางชุมชนละธรรมชาติของความศักดิ์สิทธิ์ถๅ า ฿หญนๅ าหนาว 
จังหวัดพชรบูรณ์ ดยการส ารวจข้อมูล ใ หมูบ้าน฿นต าบลหลักดาน ละพืๅนทีไดยรอบ ท า฿ห้หในถึงการคงอยู
ของความศักดิ์สิทธิ์ของพืๅนทีไถๅ า฿หญนๅ าหนาวสดงออกทางนามธรรมละรูปธรรมอันเด้ก การประกอบ
พิธีกรรมละการสร้างสรรค์สภาพวดล้อมศักดิ์สิทธิ์ของทีไอยูอาศัย การวางผัง นอกจากองค์ประกอบดังกลาว
ล้วการศึกษานีๅยังพบวา สิไงส าคัญ฿นการคงอยูของความศักดิ์สิทธิ์฿นพืๅนทีไ คือ การก าหนดกฎระบียบทีไป็น
ข้อตกลงรวมกันทางสังคม฿นการด ารงชีวิตละการก าหนดบทบาทละหน้าทีไของความศักดิ์สิทธิ์ ทีไป็น
องค์ประกอบหนึไงทีไ฿ช้ป็นครืไองมือ฿นการจัดการภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์ 
 
ค าส าคัญ : ภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม การสร้างสรรค์สภาพวดล้อม ข้อตกลงทางสังคม 
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ภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์ห่งพืๅนที่ต้นนๅ ากับการเป็นเครื่องมือจัดการสิ่งวดล้อมสรรค์สร้าง  
: กรณีถๅ าใหญ่นๅ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์   
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Sacred Landscape as a Tool to Shape the Built Environment: A Case Of Tum 

Yai Nam Nhao, Phetchabun Province 
 

Prompaporn  Nualsang1 

 Paisarn  Tepwongsirirat2 

Abstract 
 The main objective of this research was to study the relationship between the 
community and the sacredness of Nam Nhao Cave in Phetchabun Province. The survey 
undertaken in three residential villages in Tambon Lakdan and surrounding areas revealed 
that the sacred nature of Nam Nhao Cave area was retained both in abstract and concrete 
terms by the people residing in the community, not only through their practice of worship 
but also through a continued development of the residence and environmental planning to 
enhance the sacred nature of the cave. Moreover, a significant factor contributing to the 
continued existence of the sacredness in the area was a series of regulations establised by 
mutual agreement in the society, which defined what was regarded as status and roles of 
the sacredness, and how the community interacted with these elements. These regulations 
could then be viewed as a tool for managing the sacred landscape. 
 
Keywords : Sacred landscape, Ritual, Built environment, Social agreement. 
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บทน า 
งานวิจัยชิๅนนีๅป็นการศึกษาความสัมพันธ์ทีไ

กิดขึๅนระหวางคนละสิไงวดล้อมทีไสดงออกผาน
ความศักดิ์สิทธิ์ป็นพลังหนือธรรมชาติ หรืออีกนัย
หนึไง คือ ธรรมชาติ ดยธรรมชาติ฿นงานวิจัยชิๅนนีๅ 
คือ ถๅ า฿หญนๅ าหนาว ซึไงป็นพืๅนทีไปຆาเม้ทีไส าคัญของ
อุทยานหงชาตินๅ าหนาวทีไมีอากาศบริสุทธิ์ ป็น
ล าดับทีไ 2 ของประทศ ละป็นต้นก านิดของ
สายนๅ า ล าธารทีไหลอลีๅยงชุมชน฿นพืๅนทีไสูงละพืๅนทีไ
ราบลุมภาคกลางของประทศเทย 

ความศักดิ์สิทธิ์ทีไกิดขึๅนของถๅ า฿หญนๅ าหนาว
มีการอ้างอิงมาจากธรรมชาติทีไมีสภาพกายภาพอัน
สลับซับซ้อน฿นพืๅนทีไอุทยานหงชาตินๅ าหนาว อัน
ป็นพืๅนทีไปຆาเม้สลับนินขาลดระดับสูงตไ า ทีไกิดขึๅน
ตามสภาพของภูมิศาสตร์ท า฿ห้ กิดหลงนๅ า ต้น
ก านิดของล านๅ า  ซึไงป็นทีไมาของล านๅ าขนาดลใก 5 
ล านๅ า ทีไเด้เหลมารวมตัวกันด้านหลังนวขาสูงชัน 
อันป็นสถานทีไตัๅงถๅ า฿หญนๅ าหนาว มืไอผุดป็นตานๅ า
ล าธารขนาดลใกบริวณด้านหน้าถๅ า ล านๅ าขนาดลใก
ทีไกิดขึๅนมีการเหลลัดลาะตามซอกลืบสันขาเหล
คดคีๅยวจากหุบขาละ ถๅ าลงสูพืๅนทีไระดับตไ ากวา
จนกลายป็นมนๅ าขนาด฿หญเหลลงสูพืๅนทีไราบภาค
กลางทีไป็นมนๅ าสายส าคัญ คือ มนๅ าปຆาสัก จาก
สภาพกายภาพอันซับซ้อนของถๅ า฿หญนๅ าหนาว
ประกอบกับ ต านาน รืไองลาทางความศักดิ์สิทธิ์ทีไ
กีไยวกับประวัติของพืๅนทีไ ท า฿ห้กิดค าถามตอพืๅนทีไ
ถึงความสัมพันธ์ระหวางคนละธรรมชาติทีไมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ป็นตัวปรทีไท า฿ห้ กิดการคงอยูของ
สภาพวดล้อม฿นปัจจุบัน พืไอน าเปสูความข้า฿จ฿น
ความสัมพันธ์ทีไท ากิดสภาพวดล้อมอันศักดิ์สิทธิ์฿น
ปัจจุบันละครืไ องมือ฿นการจัดการภูมิทัศน์
ศักดิ์สิทธิ์ 

 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1 ศึกษาประภทสิไงศักดิ์สิทธิ์ท้องถิไน ละ

พิธีกรรม ทีไกีไยวข้องกับวิถีการด ารงชีวิตของคน
พืๅนทีไชุมชนหน้าถๅ า฿หญนๅ าหนาว 

2 ศึกษาละท าความข้า฿จความสัมพันธ์
ระหวางชุมชนละความศักดิ์สิทธิ์  ทีไท า฿ห้ กิด
สภาพวดล้อมทางกายภาพ฿นการตัๅงถิไนฐานละ
สภาพวดล้อมชุมชน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กา รศึ กษ าวิ จั ย นีๅ  ป็ น ก า ร วิ จั ย ท า งภู มิ
สถาปัตยกรรมผสานกับวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ิsocial science) ฿นชิงคุณภาพ ิqualitative 
method) ท าการอธิบาย บรรยายละ พรรณนา 
ริไมต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลทางด้านอกสารทีไ
กีไยวข้องกับพืๅนทีไศึกษาก าหนดกลุมป้าหมายทีไ
กีไยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์฿นพืๅนทีไ ดังนัๅนประชากร
กลุมป้าหมายจึงประกอบจากพืๅนทีไ ใ หมูบ้านหน้า
ถๅ า฿หญนๅ าหนาว ดยส ารวจจากการสอบถามทัไวเป
กับชาวบ้านละ ท าการจาะลึกลง฿นกลุมประชากร
ป้าหมาย 25 ตัวอยาง สวนจ านวนตัวอยางทีไป็น
กายภาพของทีไอยูอาศัยเด้ท าการส ารวจ฿นพืๅนทีไ น า
ข้อมูลมาสรุปรูปบบทีไพบล้วจึงคัดลือกมา ๆ 
ตัวอยาง การกใบข้อมูลท าการกใบซๅ า฿นพืๅนทีไดิม   
ไ ปี ละท าการกใบข้อมูลจากพืๅนทีไดยรอบพืไอ฿ห้
กิดความชัดจนของข้อมูล  

ลักษณะของข้อมูลทีไกใบ฿นพืๅนทีไศึกษา บง
รูปบบการกใบข้อมูลออกป็น 2 รูปบบ คือ 
ข้อมูล฿นการสัมภาษณ์ ิท าการพูดคุยกับชาวบ้าน
ทุกวัยละ จาะฉพาะผู้น า฿นตละพืๅนทีไ ี ละ 
ข้อมูล฿นการสังกตการณ์ พืไอท าการจดบันทึก
ข้อมูลทีไกีไยวข้องกับกายภาพ฿นการจัดท าผนทีไ 
ผนภาพของทีไอยูอาศัย ละผนผังชุมชน จาก
ลักษณะข้อมูลดังกลาว บงออกป็นหัวข้อศึกษา  
เด้ ใ  หัวข้อ ดังนีๅ 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 1ๆ ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 255่ 

 

1 ศึกษานืๅอหาของข้อทใจจริง฿นข้อมูล
รืไองลา ต านาน ของสิไงศักดิ์สิทธิ์ท้องถิไนจากมุมมอง
ทางจิตวิทยา ศาสนา ละสังคมศาสตร์ 

2  ศึกษาดยการสังกตการณ์พืๅนทีไศึกษา
฿ห้เด้มาซึไงข้อมูล ของสิไงศักดิ์สิทธิ์ทีไจับต้องเด้ ชน 
รูปบบบ้าน ทีไอยูอาศัย ตูบ สิไงปลูกสร้าง การวาง
ผังละการตัๅงถิไนฐานของชุมชน ทีไถูกสรรค์สร้าง
ออกมาดยมีความสัมพันธ์กับความชืไอจากมุมมอง
ทางผังมือง ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ใ  การสังกตการณ์ละการสัมภาษณ์฿น
กลุมคน฿นชุมชนศูนย์กลางความศักดิ์สิทธิ์ละชุมชน
ดยรอบ พืไอหาค าตอบ฿นการพัฒนาละคงอยูของ
สิไงศักดิ์สิทธิ์ทีไมีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของชุมชน 

มืไอรวบรวมข้อมูลล้วมีการรียบรียบข้อมูล
ด้วยการท าซๅ าเปซๅ ามาพืไอ฿ห้กิดความนชัด฿นการ
จัดการข้อมูล จากนัๅนจึงท าการสังคราะห์฿นการท า
ความข้า฿จปรากฏการณ์ทีไกิดขึๅน฿นพืๅนทีไศึกษาละ 
ความสอดคล้องกับทฤษฎีงานวิจัยทีไกีไยวข้อง ล้ว
จึงสรุปผลทีไเด้ละน าเป฿ช้ ดังสดง฿นหัวข้อถัดเป 
 
 
ทบทวนเอกสาร 

นิ ย า ม ข อ ง ค า ว า ค ว า ม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ 
ิsacredness) นิยพรรณ  วรรณศิริ ิ25ไเ: 2ๆ่-
2ๆ้ี เด้กลาวถึงวา ความศักดิ์สิทธิ์ป็นสิไงทีไห้าม
ลวงกินถ้ามีการฝຆาฝืนข้อห้ามจะมีการลงทษความ
ศักดิ์สิทธิ์นัๅนป็นสวนหนึไงขององค์ประกอบทาง
ศาสนามีการ฿ช้ควบคู เปกับความชืไอ ิbelief)  
ศรัทธา ิfaith) ความขลัง ิritual) พิธีกรรม ิrites) 
กฎกณฑ์  ข้อห้ าม ละศาสดาทีไ ป็นผู้น า  ซึไ ง
สอดคล้องกับ สิงห์ทน นราสภ ิ25ไ2ี กลาวถึง
ความศักดิ์สิทธิ์เว้ชนดียวกันกับ สุวัฒน์ จันทรจ านง 
ิ25ไเี วา ฿นทางศาสนามีการ฿ช้ค าว าความ
ศักดิ์สิทธิ์  ป็นองค์ประกอบหนึไงของศาสนาทีไท า฿ห้
กิดความศรัทธาความลืไ อม฿ส จากการป็น

องค์ประกอบดังกลาวของศาสนาพบวาความหมาย
ของค าวา ความศักดิ์สิทธิ์ ิsacred) ตกตางกัน
ออกเป ตามลักษณะความชืไอของตละกลุมชนป็น
องค์ประกอบ ล าดับรกความหมายของค าวาความ
ศักดิ์สิทธิ์ ิsacred) ฿นภาษาลาติน ปลวา ผู้มี
ความยิไง฿หญหรือผู้มีความศักดิ์สิทธิ์” สวนค าวา
ศักดิ์สิทธิ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ิ25ไ2ี เด้฿ห้ความหมายวา อ านาจทีไอาจบันดาล
฿ห้ส ารใจตามประสงค์” ละค าวาความศักดิ์สิทธิ์
บงค าออกป็นสองค า คือ ค าวา ศักดิ์” ละค าวา 
สิทธิ์”  ศักดิ์ หมายถึง อ านาจความสามารถ ก าลัง 
ฐานะ ค าวาสิทธิ์ หมายถึง ความส ารใจ อ านาจอัน
ชอบธรรม” หรือมืไอน ามารวมกันมีความหมายวา 
อ านาจละความส ารใจหรืออ านาจอันชอบธรรม
ละอ านาจอันมาจากความสามารถ” ต฿นสวนค า
วาความศักดิ์สิทธิ์฿นภาษาอังกฤษ บางครัๅง฿ช้ค าวา 
ิholy) ปลวาความวานาชืไอถือ นาศรัทธา นา
ลืไอม฿ส สวนค าวา ิsacred) ปลงความหมายวา 
ศักดิ์สิทธิ์ ป็นทีไสักการะคารพบูชาบุคคล฿ดเม
สามารถลวงละมิดเด้” ค าทัๅงสองมีหน้าทีไ฿ช้ทีไตก
ตงกัน ต฿นงานวิจัยนีๅลือก฿ช้ค า฿นภาษาอังกฤษ
วา sacred ทนความศักดิ์สิทธิ์  ซึไงตรงกับ
นวความคิดของ มินรัตน์  นวะบุศย์  ิ25ไไี 
กลาวถึงความหมายของสิไงศักดิ์สิทธิ์ คือพลังอ านาจ
หนือธรรมชาติละการสัมผัสทีไ ชืไอวาสามารถ
บันดาลคุณละทษเด้ตอผู้ทีไชืไอถือศรัทธา สดง฿ห้
หในถึงอ านาจทีไมีอยู฿นสิไงศักดิ์สิทธิ์ 

 
การสดงความสัมพันธ์ของความศักดิ์สิทธิ์ที่
สดงออกทางพิธีกรรมละกายภาพ 
 
การสดงออกทางพิธีกรรม         

การสดงออกทางพิธีกรรม ป็นการสืไอสาร
อยางหนึไงของมนุษย์ทีไสดง฿ห้หในถึงความสัมพันธ์
ระหวางมนุษย์ละสิไงมีอ านาจหนือธรรมชาติ 
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อภิญญา ฟืດองฟูสกุล ิ2551: ไ็ -็5ี เด้สดง
นวคิดวา฿นบางครัๅงพิธีกรรม฿นบางครัๅงกลายป็น
กฎกณฑ์ทางสังคมทีไก าหนด฿ห้มนุษย์ปฏิบัติตนตอ
สิไงศักดิ์สิทธิ์ สิไงศักดิ์สิทธิ์฿นทีไนีๅป็นพืๅนทีไสาธารณะ 
นอกจากพิธีกรรมจะป็นกฎกณฑ์ทางสังคมล้ว
พิธีกรรมยังสดงสะท้อนถึงคานิยมทางสังคม ดังนัๅน
มนุษย์สดงออกทางความชืไอด้วยวิธีการผาน
พิธีกรรม พิธีกรรม฿นทีไนีๅจะสดงรูปบบทีไตกตาง
กันออกเปตามลักษณะของ สังคม คานิยม ศาสนา
ละวิถีชีวิตของกลุมคนทีไมีสดงออกสืบตอกันมา 
ศรีศักดิ์ วัลลิภดม ิ25ไ5ี บอกหตุผล฿นการจัด฿ห้
มี พิธีกรรมพราะความชืไ อ ป็นการรืไ องของ
นามธรรมเมสามารถมองหในเด้จึงต้องสดงออก
ผานการกระท าทางพิธีกรรมประพณี หตุผล฿นการ
จัด฿ห้มีพิธีกรรมมี ใ ประการ คือ 1ี พืไอป็น
ประยชน์ ฿นการปกครอง สร้างความสัมพันธ์
ร ะหว า ง ผู้ ป กค รอ งละลู กน้ อ ง  2 ี   พืไ อ สืไ อ
ความหมาย฿นการอยูรวมกันของกลุมคน ละ ใี 
พืไอป็นผลทางจิต฿จ ความสบาย฿จ มัไน฿จ ก าลัง฿จ
ละปลอบขวัญ การประกอบพิธีกรรมทีไกีไยวข้อง
กับความชืไอ฿นการบูชาสิไงศักดิ์สิทธิ์ ริไมต้นด้วยการ
บวงสรวงบูชา อภิญญา ฟืດองฟูสกุล ิ2551: ไ็-52ี 
เด้อธิบายวาการบวงสรวงละบูชาป็นการสดง
ความคารพตอสิไ งศักดิ์ ซึไ งถือวา ป็นการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีตอสิไงหนือธรรมชาติ ดยมีคน
กลุมหนึไงทานัๅนทีไสามารถข้าถึงด้วยวิธีการสืไอสาร
กับอ านาจพิศษ สุวัฒน์ จันทรจ านง ิ25ไเี เด้
กลาวขยายความอีกวามีกลุมผู้มีอ านาจ฿นการ
สืไอสารตรงตออ านาจหนือธรรมชาตินัๅนประกอบเป
ด้วย นักบวช หมอผี คนทรงจ้า ทีไถูกก าหนด฿ห้ป็น
ผู้น า฿นการประกอบพิธีกรรมละถายทอดค าสัไงจาก
สิไ ง หนือธรรมชาติ  ดย฿ช้วิ ธี การสดงความ
ศักดิ์สิทธิ์ผานพิธีกรรม การบงประภทพิธีกรรมมี
การบงเด้หลากหลายรูปบบ ปราณี วงษ์ทศ 
ิ25ใ5: 2ใ้-ใเ็ี เด้บอกถึงการบงพิธีกรรมตาม

ลักษณะวิถีชีวิต จ านกเด้  ใ ประภท คือ 1ี 
พิธีกรรม฿นการประกอบอาชีพหากิน ชน ตาฮก” 
ป็นการบ ารุ งข้าว฿นนามืไ อริไม พาะปลูก 2ี 
พิธีกรรมทีไกีไยวข้องกับชีวิต ชน การกนผมเฟ งาน
บวช งานศพ ใี พิธีกรรมทีไกีไยวข้องกับชุมชนละ
สั งคม ชน ท าบุญกลางบ้าน ข้ าพรรษา ซึไ ง
สอดคล้องกับนวคิดของ ธวัช ปุณณทก ิ252ๆ: 
ใ51-ใ้ไี ทีไบงพิธีกรรมจากการประกอบอาชีพจน
กิดป็นพิธีกรรม฿นฮีต 12 ของชนซาติลาว ทีไ
กลาวถึงภูติ ผี กับการท ากิน นอกจากนัๅน ปราณี 
วงษ์ทศ ิ25ใ5: 2ใ้-ใเ็ี เด้บงรายละอียด
ขัๅนตอนของพิธีกรรมการสดงความคารพออกป็น 
ใ รูปบบ คือ 1ี พิธีกรรมการซนสรวงบูชา 2ี พิธี
กรรมการกินลีๅยงละ ใี พิธีกรรมการละลน ซึไง
องค์ประกอบทัๅง ใ เมสามารถยกออกจากกันเด้
หรืออาจป็นหนวยยอยของกิจกรรมทีไอยู฿นพิธีกรรม 
ดย ปราณี วงษ์ทศ ิ25ใ5: 2ใ้-ใเ็ี กลาวสริม
วา฿นบางครัๅงจะมีพิธีกรรมจากศาสนาหลักละ
ประทศป็นตัวสอดทรก ชนประพณี สงกรานต์ 
ละพิธีรกนาขวัญ ท า฿ห้พิธีกรรมมีการซ้อนทับกัน
ระหวางท้องถิไนละพืๅนทีไสวนกลาง  
 
การสดงออกทางกายภาพ 

ความศักดิ์สิทธิ์สดงความสัมพันธ์ระหวางคน
ละสิไงหนือธรรมชาตินอกหนือจากการสดงออก
ทางพิธีกรรมละ ประพณีล้ว ความศักดิ์สิทธิ์ยังมี
การสดงออกทางสภาพกายภาพทีไสดงถึงความ
สมบูรณ์ของต้นเม้ ล านๅ า สภาพอากาศ ภูขาละ 
สัตว์ปຆา นอกจากสภาพวดล้อมธรรมชาติ฿นปຆาล้ว
บริวณพืๅนทีไชุมชนรอบปຆา ความศักดิ์สิทธิ์ยังสดง
ความสัมพันธ์฿ห้หใน฿นงมุมของการตัๅงถิไนฐานของ
มนุษย์฿นรูปบบทีไอยูอาศัย 

การตัๅงถิไนฐานของมนุษย์ ทางสภาพกายภาพ
ตามนวความคิดของ ประสงค์  อีไยมอนันต์ 
ิ2552ี เด้กลาวถึงองค์ประกอบ฿นการตัๅงถิไนฐาน
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ประกอบขึๅนจากสังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติละ
มนุษย์ ฿ นระยะต้นต อมาจึ ง  กิ ดการ พัฒนามี
องค์ประกอบพิไมติมขึๅน คือ อาคารสิไงปลูกสร้าง 
ถนน มนๅ าละครงขาย การตัๅงถิไนฐานของมนุษย์ทีไ
ท า฿ห้กิดรูปบบการตกตางออกเปมาจากปัจจัย
ส าคัญ คือสภาพดินฟ้าอากาศของการตัๅงถิไนฐาน 
สมศักดิ์  สุขวงศ์  ิ25ไใี กลาวถึง รืไองปัจจัยการ
ตัๅงถิไนฐานความจ าป็นขององค์ประกอบทีไท า฿ห้
มนุษย์฿ช้ชีวิตอยูเด้ ประกอบด้วยปัจจัย ไ ประการ 
คือ 1ี ทีไดินสร้างทีไอยูอาศัย 2ี ทีไเร ทีไนา พืไอการ
ผลิต ใี หลงนๅ าละ ไี ชุมชน฿นพืๅนทีไปຆาเม้ จาก
วิวัฒนาการตัๅ งถิไนฐานของชุมชน฿นอดีตจนถึง
ปัจจุบัน การตัๅงถิไนฐานจากความชืไอตอสิไงศักดิ์สิทธิ์ 
ท า฿ห้มีผลตอการลือกท าลพืๅนทีไตัๅงองค์ประกอบ
การ฿ช้ทีไดินของชุมชน ฉลาดชาย รมิตานนท์ ิ25ใๆี 
เด้จ านกการตัๅงถิไนฐานของมนุษย์ทีไความชืไอข้ามา
มีสวน฿นการจัดวางต าหนงการ฿ช้ทีไดินทีไ ป็น
องค์ประกอบครงสร้างส าคัญของชุมชน บงพืๅนทีไ
ชุมชนออกป็น ใ สวน คือ 1ี ปຆาทางทิศตะวันตก
ของชุมชนป็นปຆาช้า 2ี ปຆาทางทิศหนือ ทิศ฿ต้ของ
ชุมชนป็นพืๅนทีไปຆาส าหรับการลีๅยงสัตว์ละ ใี 
พืๅนทีไคกสูง ป็นปຆาปูຆ ปຆายา มีลักษณะป็นปຆาทึบ
ความสมบูรณ์฿นพืๅนทีไ ประกอบด้วยรงหอ คือทีไอยู
ของผีปูຆยา สอดคล้องกับนวความคิดของ ธียรชาย  
อักษรดิษฐ์ ิ2552: ่2-่้ี ฿นการบงพืๅนทีไการตัๅง
ถิไนฐานออกป็นพืๅนทีไของมนุษย์ทีไป็นทีไอยูอาศัย
หลงท ากินละพืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์ทีไป็นพืๅนทีไต้องห้าม 
ชนปຆาเม้ ขุนนๅ า หุบหว ถๅ า พืๅนทีไศาสนสถาน ละ
พืๅนทีไทางประวัติศาสตร์ ดยมีการอธิบายชีๅชัด฿นการ
บงพืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์ทีไป็นพืๅนทีไปຆาเม้ ศิริชัย  นฤมิตร
รขการ ิอ้าง฿นภูมิสาสตร์กับวิถีชีวิตเทย , 25ไใ: 
ๆไ-ๆ็ี หในวาพืๅนทีไปຆาป็นพืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์ทีไมีจารีต
ประพณีละความชืไอ฿นสิไงศักดิ์สิทธิ์ป็นครืไองมือ
฿นการจัดการพืๅนทีไ ฿นการจัดระบบความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับธรรมชาติ ภาคหนือมีการบงพืๅนทีไ

ปຆาทีไป็นพืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์ ออกเด้ดังนีๅ ปຆาต้นนๅ า ปຆา
หน้าหมู  

ความศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างทีไอยูอาศัย ซึไง
อาคารสิไงปลูกสร้างละทีพักอาศัยป็นสวนหนึไงของ
การสะท้อนความสัมพันธ์ระหวางมนุษย์฿นพืๅนถิไน
ละความศั กดิ์ สิ ทธิ์  ซึไ ง คว ามศั กดิ์ สิ ท ธิ์ จ ะมี
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  ป็ น อ ย า ง เ ร จ ะ  ส ด ง อ อ ก ทีไ ตั ว
สถาปัตยกรรมละสภาพวดล้อมของพืๅนถิไนนัๅน 
วิวัฒน์  ตมียพันธ์ ิ25ใ่: 51่ -52็ี กลาววา
อาคารทางสถาปัตยกรรมทีไสะท้อนความชืไ อ
บงป็นประภทเด้ดังนีๅ 1ี สถาปัตยกรรมประภท
พืๅนบ้าน ิfolk architecture) ป็นบ้านพักทีไมี
รูปบบฉพาะกลุมลักษณะตัวอาคารเมมีการ
ดัดปลง  2 ี  สถาปั ตยกรรมประ ภทพืๅ นถิไ น 
ิvernacular architecture) ป็นอาคารทีไมีรูปบบ
ฉพาะตมีการดัดปลง฿ห้ข้ากับสภาพพืๅนทีไ ใี 
สถาปั ตยกรรมประ ภทความ ชืไ อ  ิ spiritual 
architecture) ป็นอาคารทีไมีผลทางจิต฿จของ
มนุษย์มักสร้างบนพืๅนทีไมีระดับสูงกวาตัวอาคารอืไน
ละ  ไ ี  สถาปั ตยกรรมประ ภทอนุ ส า ว รี ย์ 
ิmonumental architecture) อาคารทีไสร้างพืไอ
ระลึกถึงผู้ทีไจากเปสะท้อน฿ห้หใน นอกจากประภท
อาคารล้ว สวาท  สนาณรงค์ ิ2512: 11็-12ใี 
เด้กลาวถึงองค์ประกอบของอาคารทีไอยูอาศัย฿นการ
ลือก฿ช้วัสดุ การก าหนดขนาดละรูปทรงอาคาร
กิดขึๅนมาจากพฤติกรรมของความชืไอทีไสอดคล้อง
กับวัฒนธรรม ดยมีความชืไอสอดทรกอยู ฿น
สวนประกอบของครงสร้าง ิstructure or form) 
หน้าทีไ ิfunction) ละวัสดุ ิmaterials) ซึไง
สอดคล้องกับนวความคิด  วิวัฒน์ ตมียพันธ์  
ิ25ใเ: 55เ-5ๆเ ี กลาวถึงบ้านทีไอยูอาศัยท้องถิไน
ป็นวัฒนธรรมทางชางทีไสืบทอดกันมามีอกลักษณ์ทีไ
กิดจากวิธีคิดรวมกันของกลุมคน สอดรับกับ
นวความคิดของ ต้นข้าว  ปาณินท์ ิ25ไ่: 12-1็ี 
ทีไกลาววา รือนนอกจากท าหน้าทีไป็นทีไอยูอาศัย
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ละรองรับกิจกรรมล้ว รือนยังท าหน้าทีไป็น
สัญลักษณ์ ป็นตัวทนของระบบสังคมวัฒนธรรม 
การมองลก ความคิด ความชืไออันป็นลักษณะรวม
ของตละกลุมชนด้วย”        

 
ผลการวิจัย 
ประวัติถๅ าใหญน่ๅ าหนาว 

ประวัติของถๅ า฿หญนๅ าหนาวมีการลาสืบ
ตอกันมาของคนภาย฿นชุมชนละภายนอก กลาววา
ถๅ า฿หญนๅ าหนาวป็นถๅ าทีไอยูอาศัยของพญานาคทีไ
สามารถปลงรางป็นคน พญานาคมีจิตศรัทธาอัน
รงกล้าตอพุทธศาสนาจึงขึๅนมาท าบุญ฿นดินดน
มนุษย์บริวณวัดหน้าถๅ า฿หญนๅ าหนาว มืไอขึๅนมา
ท าบุญตละคราวจะมีข้าราชบริพารถือข้าวของ฿ส
ถาดทองค าขึๅนมาท าบุญ มีครัๅงหนึไงมืไอขึๅนมาท าบุญ
ล้วปรากฏวาถาดทองค าเด้หายเป พญานาคกรธ
มากมืไอกลับเปยังมืองบาดาลจึงสาป฿ห้ชุมชนหน้า
ถๅ าถูกธรณีสูบลงสู฿ต้ดิน ณรน้อยทีไหนีมาเด้บริวณ
หน้าถๅ ากใถูกผนดินสูบจนกลายป็นหลุมลึกบริวณ
หน้าถๅ า฿หญนๅ าหนาว ดังจะหในสภาพภูมิประทศ
ประกอบรืไองลาทางต านานความศักดิ์สิทธิ์กับการ
สร้างทีไอยูอาศัยละภูมิทัศน์บ้าน 

 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพืๅนที่ถๅ าใหญ่นๅ าหนาว 

ชุมชนถๅ า ฿หญนๅ าหนาวตัๅ ง อยู ฿น พืๅนทีไ
ดยรอบอุทยานหงชาตินๅ าหนาว ขตการปกครอง 

ต าบลหลักดาน อ าภอนๅ าหนาว จังหวัดพชรบูรณ์ 
ป็นพืๅนทีไชายขอบอุทยานหงชาติทีไยังคงอุดม
สมบูรณ์ป็นหลงก านิดของต้นนๅ าห้วยล ากนทีไ
เหลลงเปรวมตัวกับล านๅ าสายอืไนจนกลายป็นม
นๅ าปຆาสัก ฿นพืๅนทีไถๅ า฿หญนๅ าหนาวประกอบเปด้วย
หมูบ้าน ใ หมูบ้านหลัก คือ หมูบ้านห้วยหินลาดอัน
ป็นหมูบ้านดัไงดิมมีทีไตัๅงอยูบริวณด้านหน้าถๅ า฿หญ
ฯ หมูบ้านนนชาติตัๅงบริวณถนนสายหลักละ 
หมูบ้านหลักดานทีไป็นหมูบ้านขนาด฿หญตัๅงตัวตาม
ล านๅ าทีไ เหลออกมาจากหน้าถๅ า ฿หญนๅ าหนาว 
หมูบ้านทัๅง ใ มีสิไงศักดิ์สิทธิ์ทีไคารพประจ าถิไน คือ 
1ี จ้าพอถๅ า฿หญนๅ าหนาว มีสถานทีไบริวณถๅ า฿หญ
นๅ าหนาวทีไยกตัวขึๅนสูงด้านลางป็นล าธารเหลรอบ
พืๅนทีไละ มีต้นเม้ขนาด฿หญ 2ี ลูกสมุนละบริวาร 
มีสถานทีไตัๅงรวมกันบนนินทีไยกตัวหนือหมูบ้านหลัก
ดานมีล านๅ าทีไ เหลเปจากหน้าถๅ า฿หญนๅ าหนาว
ล้อมรอบ ดยมีศาลจ้าหรือรียกกันวาตูบตัๅงรียงตัว
ป็นวงกลม 1ใ ตูบ มีลานประกอบพิธีกรรมตรง
กลางรวมกัน ใี ผีบรรพบุรุษ ทีไป็นคน฿นบ้านทีไ
ลวงลับเปล้ว ฿นพืๅนทีไมีวัดจ านวน ใ วัด มีพระ
อยางละ 1 รูป คน฿นพืๅนทีไสวนมากคารพจ้าพอถๅ า
฿หญนๅ าหนาว จึงพบวาการสร้างบ้านรือนจะเม
ปรากฏรูปคารพหรือศาลจ้าอืไน คน฿นพืๅนทีไ฿ช้การ
ข้ารวม฿นการประกอบพิธีกรรม฿นดือน ๆ ละ
ดือน ่ ทีไป็นพิธีกรรมทีไกีไยวข้องกับจ้าพอถๅ า฿หญ
นๅ าหนาวละ บริวาร 
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ภาพทีไ 1 สดงสิไงศักดิ์สิทธิ์บริวณถๅ า฿หญนๅ าหนาว ละศาล ตูบ ของสมุนบริวารจ้าพอฯ 
 

ความชืไอของคน฿นพืๅนทีไหน้าถๅ า฿หญนๅ า
หนาวเด้รับอิทธิพลความชืไอของประทศลาวละ
คล้ายคลึงความชืไอของภาคอีสานของประทศเทย 
จึงมีรูปบบหมือนรูปบบการปกครองของประทศ
ลาว฿นอดีต ทีไรียกวาฮีตดือนสิบสองปาดดือนสีไ  

ดังนัๅนล าดับศักย์ของสิไงศักดิ์สิทธิ์฿นพืๅนทีไ
ชุมชนหน้าถๅ า฿หญนๅ าหนาว จึงมีการรียงล าดับละ
ชืไอรียกคล้ ายกัน การรียงล าดับศักย์ของสิไ ง
ศักดิ์สิทธิ์฿นพืๅนทีไชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว มี จ้าพอถๅ า
฿หญนๅ าหนาวป็นจ้าสูงสุด รียกตามล าดับศักย์ของ
ลาววา จ้าปูຆ ล าดับรองลงเปทีไป็นสมุนละ
บริ ว าร  รี ยกว า  ขุ น  สน ท้ า ว  ละม  มืไ อ
ปรียบทียบกันจะพบวาตรงกับระบบบริวารทีไป็น
ยศล าดับศักย์ของการปกครอง฿นรูปบบอาชญาสีไ
฿นอดีตของกลุมชนลาว มีการรียงล าดับเด้ดังนีๅ จ้า
ปูຆ มหศักดิ์ หลวงศรี ศรีหวงษ์ สน ท้าวละนาง 
ชืไอดังกลาวทีไปรากฏ มีความกีไยวข้องกับชืไอของ 
ทวดา ต าหนงละค าน าหน้า฿ช้รียกบุคคลทีไมี
ส าคัญ฿นสมัยบราณ จากต าหนงของการรียกสิไง
ศักดิ์สิทธิ์ป็นตัวทนของทพทีไอยู฿นพืๅนทีไถๅ า฿หญนๅ า
หนาวดังกลาวจึงปรากฏตูบจ านวน 1ใ ตูบ ฿นพืๅนทีไ

ของ ต าบลหลักดาน มีการสร้างบนพืๅนทีไลักษณะ
ป็นนินดินสูงสุดของหมูบ้านพืไอ฿ช้ป็นพืๅนทีไสถิต
ของดวงวิญญาณของลุกสมุน บริวาร ทีไป็นตัวทน
ของ ผี ละทวดาทีไอาศัย฿นปຆาเม้ ดยล าดับศักย์
ของสิไงศักดิ์สิทธิ์สามารถอธิบายด้วยตารางทีไ  ใ 
สดงล าดับปรียบทียบประภท ผี ทวดา ฿นความ
ชืไอของพืๅนทีไชุมชนหน้าถๅ า฿หญนๅ าหนาว  
 
พิธีกรรม ประเพณีละ ข้อตกลงที่มีอิทธิพลของ
ความศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนหน้าถๅ าใหญ่นๅ าหนาว 
 ชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาวมีพิธีกรรมทีไกีไยวข้อง
กับความศักดิ์สิทธิ์ทีไป็นพิธีกรรมประจ าปี ฿นดือน 
ๆ จะป็นพิธีกรรมทีไสดงความคารพกจ้าพอถๅ า
฿หญนๅ าหนาว ละพิธีกรรมทีไกีไยวข้องกับ ลูกสมุน
ละ บริวาร฿นดือน ่ ป็นการสดงความคารพ
ละ ขอขมาลาทษสิไงทีไท าผิดลวงกินสิไงศักดิ์สิทธิ์฿น
การประกอบอาชีพ การ฿ช้ล านๅ า การ฿ช้พืๅนทีไปຆาเม้
ของชาวบ้าน พืไอถวายครืไองซน การฟ้อนร า฿ห้สิไง
ศักดิ์สิทธิ์ป็นทีไพึงพอ฿จ฿นการคุ้มครองละอ านวย
ความสมบูรณ์ของดิน ฟ้าอากาศ สวนข้อตกลง ข้อ
ห้ามของชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาวสวนมาก฿ช้รวมกับ
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ชีวิตประจ าวัน฿นการประกอบอาชีพทีไห้ามท างาน฿น
วันพระ การปฏิบัติตัวคารพธรรมชาติจนกลายป็น
ชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนละ การรักษาตัว ดย
฿ช้พิธีกรรมการรักษาพืๅนถิไน 
 
การสร้างสภาพบ้านละที่อยู่อาศัยดยมีอิทธิพล
ของความศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนหน้าถๅ า ใหญ่นๅ า
หนาว  

บ้านทีไอยูอาศัยของชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว
ประกอบด้วย ใ ชุมชนหลักทีไมีความสัมพันธ์กับ
พืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์ถๅ า฿หญนๅ า บงออกเด้ ใ รูปบบ คือ 
1ี บ้านพืๅนถิไน 2ี บ้านพืๅนถิไนประยุกต์ ใี บ้าน
สมัย฿หม เด้ดังนีๅ 

1 บ้านพืๅนถิไน ฿นพืๅนทีไชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว
มีผังบริวณทีไประกอบเปด้วยตัวรือน ต้นเม้ คอก
ลีๅยงสัตว์ ลักษณะของตัวบ้านทีไสร้างจากวัสดุ฿น
พืๅนทีไ ชน เม้ เม้เผ เมพบศาลหรือรูปคารพอืไน 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพทีไ 2 สดงบ้านพืๅนถิไนของชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว ละภาพอาคารทีไพักอาศัย 
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2 บ้านพืๅนถิไนประยุกต์ ฿นชุมชนถๅ า฿หญนๅ า

หนาวมีผังบริวณทีไประกอบเปด้วยตัวรือน คอก
ลีๅยงสัตว์ ทีไกใบพืชผลทางการกษตร ตัวบ้านสร้าง

ด้วยวัสดุเม้มุงสังกะสี เมพบศาลจ้าหรือรูปคารพ
อืไน 

 

 
ภาพทีไ ใ สดงปลนบ้านพืๅนถิไนประยุกต์ละภาพอาคารทีไพักอาศัย฿นชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว 
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ใ บ้านสมัย฿หม ฿นพืๅนทีไชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว บ้าน
จะสร้างด้วยวัสดุทีไน าขึๅนมาจากพืๅนราบ มีรูปลักษณ์ 

ตามสมัย ภาย฿นบริวณบ้านมีศาลพระภูมิจ้าทีไ 
สดงถึงความชืไอ 

 

 

ภาพทีไ ไ ปลนบ้านสมัย฿หมละสถานทีไอาคาร฿นพืๅนทีไชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว   
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ภาพทีไ 5 พืๅนทีไตัๅงของบ้าน ใ รูปบบของชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว  
ทีไมา: หนวยงานจ้าของweb (www.google.earth.com, 2554); กรมผนทีไทหาร ิ2552); กรมชลประทาน ิ2552-2553) 

3.บ้านสมัยใหม ่

1.บ้านพ้ืนถิ่น 

2.บ้านพ้ืนถิ่นประยุกต ์
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จากบ้านทัๅง ใ รูปบบ ของชุมชนถๅ า฿หญ
นๅ าหนาวท า฿ห้สดงออกมา฿นผังชุมชน บ้านพืๅนถิไน
ละบ้านพืๅนถิไนประยุกต์ทีไเมมีศาลจ้าจะตัๅงบริวณ
ส้นทางล านๅ าห้วยล ากนทีไลึกข้าเป฿นชุมชน สวน
บ้านสมัย฿หมจะตัๅง฿นถนนสายหลัก ิภาพทีไ 5ี 

สรุปเด้วาบ้านทัๅง ใ รูปบบของชุมชนถๅ า
฿หญนๅ าหนาว มีท าลทีไตัๅงตกตางกันออกเปตาม
ชวงอายุของชุมชน บ้านพืๅนถิไนทีไเมมีศาลจ้าทีไพระ
ภูมิอันป็นรูปคารพอืไนนอกจากจ้าพอถๅ า฿หญนๅ า
หนาวจะมีการสร้าง฿นพืๅนทีไกากของชุมชนทีไอยู
฿กล้บริวณหน้าถๅ า฿หญนๅ าหนาวมากทีไสุด สวนบ้าน
พืๅนถิไนประยุกต์ทีไเมมีศาลละรูปคารพอืไนนอกจาก
จ้าพอถๅ า฿หญนๅ าหนาวมีการสร้าง฿นพืๅนทีไทีไล านๅ าทีไ
เหลจากบริวณหน้าถๅ า฿หญนๅ าหนาว พืๅนทีไดังกลาว
ป็นพืๅนทีไตัๅงของชุมชนทีไ 2 ทีไมีอายุน้อยลงกวาชุมชน
รก สวนบ้านสมัย฿หมทีไมีศาลพระภูมิจ้าทีไมีการตัๅง
บ้านรือนบริวณริมถนนสายหลักทีไมีการคมนาคม
ข้าถึง พืๅนทีไตัๅงบ้านสมัย฿หมจัดเด้วาป็นพืๅนทีไของ
บุคคลทีไอพยพมาจากพืๅนทีไอืไน จากรูปบบบ้านละ
ท าลการตัๅงทีไอยูอาศัยของชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว 
ท า฿ห้หในถึงอายุของชุมชน สภาพกายภาพของบ้าน
ทีไมีความชืไอความนับถือตอสิไงศักดิ์สิทธิ์ของพืๅนทีไ 
ละการพัฒนาของชุมชน 

 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ 
ชุมชนละท่ีสิ่งวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ละพิธีกรรม 

ความสัมพันธ์ทีไท า฿ห้การคงอยูเด้ของความ
ศักดิ์สิทธิ์ ทีไสดงออกเด้ ใ รูปบบ 1ี คนกับความ
ศักดิ์สิทธิ์ 2ี คนกับสิไงวดล้อมละ ใี สิไงศักดิ์สิทธิ์
กับสิไงวดล้อม ดังจะอธิบายความสัมพันธ์ออกป็น
หัวข้อเด้ดังนีๅ 

1 คนกับความศักดิ์สิทธิ์ ความสัมพันธ์ของ
การกิดความศักดิ์สิทธิ์ภาย฿นชุมชนท้องถิไน  

องค์ประกอบทีไส าคัญของชุมชน คือ คนหรือ
บุคคลทีไอาศัยอยูภาย฿นชุมชน ผู้ทีไป็นปัจจัยหลัก฿น
การสดง฿ห้ด้ วยหในถึ งการสดงออกตอสิไ ง
ศักดิ์สิทธิ์ความข้มข้น ดย฿ช้วิธีการข้ารวมด้วยการ
฿ช้ป็นข้อตกลง฿นด ารงชีวิต การประกอบพิธีกรรม 
การรักษาสถานทีไศักดิ์สิทธิ์ละสร้างสภาพวดล้อม
ทางกายภาพทีไอยูอาศัย฿ห้สงสริมความศักดิ์สิทธิ์฿น
คงอยู฿นพืๅนทีไ สวนคนภายนอกชุมชนทีไอพยพข้ามา
ป็นสวนหนึไงของชุมชน ป็นผู้น าพาความชืไอของ
ความศักดิ์สิทธิ์จากพืๅนทีไอืไนข้ามา ตมืไอข้ามา฿น
พืๅนทีไความศักดิ์สิทธิ์ของคนภาย฿นชุมชนละความ
ศักดิ์ทีไมาจากหลงอืไนจะถูกผสมผสาน พืไอ฿ห้กิด
ความลงตัวของความศักดิ์สิทธิ์฿นการอยูรวมกัน ดย
การผสมผสานทางประพณี การลือกปฏิบัติ
บางสวน฿นการด ารงชีวิต ละการสดงออกทาง
กายภาพ สวนกลุมคนภายนอกชุมชน฿ห้ความคารพ
สถานทีไศักดิ์สิทธิ์ สดง฿ห้หในความสัมพันธ์ของ
บุคคล 3 กลุม 
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ตารางทีไ 1 สดงความสัมพันธ์ระหวางคน฿นชุมชนละการข้ารวมกิจกรรม  
 
ประเภท กิจกรรม 

ิเข้าร่วมเป็นประจ าี 
 กิจกรรม  
(เข้าร่วมบ้างครัๅงี 

 กิจกรรม  
(ไม่เข้าร่วมี 

ข้อตกลง 
 

1. ประชาชน
ในชุมชน 

-วิถีชีวิต 
-พิธีกรรม ดือน 6ุ 8 
-การ฿ห้ความคารพ
พืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์ 
-การสดงออกความ
ชืไอทางกายภาพ 

  -ข้ อ ต ก ล ง ร ว ม กั น ทีไ
กีไยวกับการ฿ช้พืๅนทีไปຆาเม้ 
-องค์กรปกครองท้องถิไน
สนับสนุน฿นการประกอบ
พิธีกรรม. 
- การ฿ช้ป็นครืไองมือ฿น
การจัดการสิไงวดล้อม 

2.ประชาชน
อพยพเข้ามา 
ในชุมชน 

-พิธีกรรม ดือน 6, 8 
-การ฿ห้ความคารพ
พืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์  

 

- วิถีชีวิต 
- การสดงออกความ
ชืไอทางกายภาพ 

 - องค์กรปกครองท้องถิไน
สนับสนุน฿นการประกอบ
พิธีกรรม 
-ข้ อ ต ก ล ง ร ว ม กั น ทีไ
กีไยวกับการ฿ช้พืๅนทีไปຆาเม้. 

3. ประชาชน
ภายนอก
ชุมชน 

- การ฿ห้ความคารพ
พืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์  

 

- พิธีกรรม ดือน 6, 8 - วิถีชีวิต 
 

- ความรู้ ฿นการ฿ช้พืๅนทีไ
ศักดิ์สิทธิ์ 

 
จากตารางทีไ 1 สดงความสัมพันธ์ระหวาง

คนกับสิไงศักดิ์สิทธิ์฿นพืๅนทีไถๅ า฿หญนๅ าหนาวท า฿ห้หใน
วาคนภาย฿นชุมชนป็นปัจจัยส าคัญ฿นการรักษา
สิไงวดล้อมศักดิ์สิทธิ์฿ห้คงอยู ด้วยการประกอบ
กิจกรรมทีไป็นพิธีกรรมทีไกีไยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์ 
ท า฿ห้หในเด้วากลุมชนทีไมีประพณี วัฒนธรรมการ
อยูรวมกันกับปຆาเม้ท า฿ห้ปຆาเม้สามารถคงอยูเด้ ตัว
ปรส าคัญทีไกิดการปลีไยนปลง คือ คนภายนอกทีไ
 ข้ า ม า ภ า ย ฿ น ชุ ม ช น ทีไ เ ม เ ด้ มี ส ว น ร ว ม ฿ น
ความสัมพันธ์ทีไสดงออกตอความศักดิ์สิทธิ์มีสวนท า
฿ห้กิดสภาพวดล้อมทีไปลีไยนปลง ิฉพาะกรณี
ตัวอยาง฿นพืๅนทีไวิจัยี 

2  ค น กั บ สิไ ง  ว ด ล้ อ ม  ก า ร  ส ด ง
ความสัมพันธ์ระหวางคนละสิไงวดล้อม ดยมี

ตัวกลางทีไท า฿ห้กิดความสัมพันธ์ระหวางทัๅงสองสิไง 
คือ ความชืไอตอสิไงศักดิ์สิทธิ์  ความศักดิ์สิทธิ์ทีไท า฿ห้
มนุษย์การสดงออก฿นรูปบบตาง โ ชนพิธีกรรม 
การสร้างสภาพวดล้อมทีไอยูอาศัย ละการ
ด ารงชีวิตการด ารงชีวิตประจ าวันของคนรวมกัน 
พืไอ฿ห้กิดการคงอยูของธรรมชาติ คน฿นชุมชนจึง฿ช้
กลเก฿นการรักษาธรรมชาติทีไ ปรียบสมือนสิไง
ศักดิ์สิทธิ์  ดยการ฿ช้ข้อบังคับ ทีไ ป็นกฎกณฑ์ 
หลวม โ ทางสังคม รียกวา ข้อห้าม ฿นพืๅนทีไมี ใ 
ประภท คือ 1ี.ข้อห้าม฿นการด ารงชีวิตประจ าวัน 
2ี.ข้อห้าม฿นการ฿ช้สถานทีไถๅ า฿หญนๅ าหนาวละ ใี
ข้อห้ามทีไกีไยวกับสภาพกายภาพ  
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ตารางท่ี 2 สดงความสัมพันธ์ระหวางประภทของประชาชน฿นชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาวละข้อตกลงทีไกีไยวกับ
ความศักดิ์สิทธิ์ 
 
      ประเภท ข้อตกลงใน

ชีวิตประจ าวัน 
ข้อตกลงในการสร้างที่
พักอาศัย  

ข้อตกลงในการสรรค์สร้าง
สภาพวดล้อม 

1. ประชาชนใน
ชุมชน 

- ข้อตกลง฿นการหยุด
งาน฿นวันพระ 
- ข้อตกลง฿นการรักษา
สาธารณะสุข 
- การรักษาพืๅนบ้านมืไอ
บาดจใบ 
- ข้อตกลง฿นการ฿ช้สง
ป็นการก าหนดวลา฿น
การท างาน 

- ข้อตกลง฿นการเมมีศาล 
รูปคารพอืไน฿นพืๅนทีไ  

- ข้อตกลง฿นการ฿ช้ล านๅ า. 
- ข้อตกลง฿นการตัดต้นเม ้
- ข้อตกลง฿นการ฿ช้พืๅนทีไหน้า
ถๅ าทีไ กีไยวกับ ต้นเม้ ก้อนหิน 
ถๅ า 

 

2. ประชาชนที่
อพยพมาอยู่อาศัย
ในชุมชน 

  - ข้อตกลง฿นการ฿ช้ล านๅ า. 
- ข้อตกลง฿นการตัดต้นเม ้
- ข้อตกลง฿นการ฿ช้พืๅนทีไหน้า
ถๅ าทีไ กีไยวกับ ต้นเม้ ก้อนหิน 
ถๅ า 

3. คนภายนอก   - ข้อตกลง฿นการ฿ช้ล านๅ า. 
- ข้อตกลง฿นการตัดต้นเม ้
- ข้อตกลง฿นการ฿ช้พืๅนทีไหน้า
ถๅ าทีไ กีไยวกับ ต้นเม้ ก้อนหิน 
ถๅ า 

 
จากตารางทีไ 2 สดงความสัมพันธ์ของคน

ละสิไงวดล้อม฿นพืๅนทีไถๅ า฿หญนๅ าหนาว ท า฿ห้หใน
วากลุมคนภาย฿นชุมชนป็นปัจจัยส าคัญทีไท า฿ห้
ความศักดิ์สิทธิ์ละสิไงวดล้อม ปຆาเม้ ยังคงอยู฿น
ปัจจุบัน ด้วยการ฿ช้ข้อตกลง ป็นกฎกณฑ์฿นการ
ปฏิบัติตัว฿นชีวิตประจ าวัน การรักษาละการ
ประกอบอาชีพ สวนข้อตกลงทางการสร้างสภาพ
กายภาพป็นตัวบงชีๅ฿ห้หในอยางป็นรูปธรรมของ
การคงอยูของสิไงศักดิ์สิทธิ์฿นพืๅนทีไ สวนข้อตกลง฿น
การสร้างสภาพวดล้อม บุคคลทุกกลุมข้า฿จละ

ท าตามนืไองด้วยป็นกฎหมายหลักของประทศ 
ละป็นกฎกณฑ์ทางสังคมทีไอยูรวมกัน  ดังนัๅนกลุม
คนภาย฿นชุมชนจึงมีความส าคัญ฿นการ฿ช้ชีวิตตาม
ข้อตกลง กฎกณฑ์ ทีไสร้างวิถีชีวิต สภาพวดล้อม
พืไอ฿ห้ กิดการคงอยู ของความศักดิ์ สิทธิ์ ละ 
สภาพวดล้อม 

ใ  ค ว า ม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ กั บ สิไ ง  ว ด ล้ อ ม 
ความสัมพันธ์ระหวางความชืไอละธรรมชาติ ดย
สะท้อนความสัมพันธ์ผานมนุษย์ทีไป็นตัวกลาง฿น
การสืไอสาร฿ห้หในถึงการคงมีความศักดิ์สิทธิ์฿นพืๅนทีไ 
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มนุษย์ป็นผู้฿ช้จินตนาการของกลุมตกลง฿นรืไอง
ความชืไอตอสิไงศักดิ์สิทธิ์ผานสิไงวดล้อม ธรรมชาติ 
ชน สายนๅ า ถๅ า ภูขาต้นเม้ ดยปรียบธรรมชาติ
ป็นครืไองหมายสัญลักษณ์ ตัวทนของสิไงศักดิ์สิทธิ์
พืไอการมองหในสัมผัสเด้ นืไองด้วยสิไงวดล้อมป็น
สิไงทีไมนุษย์เมสามารถข้าถึงละมีความลึกลับของ
ธรรมชาติ มนุษย์จึงสมมุติด้วยจินตนาการผสมกับ
รากฐานทางวัฒนธรรมของกลุม จนกลายป็นความ
ศักดิ์สิทธิ์ฉพาะกลุม ชนดียวกับพืๅนทีไถๅ า฿หญนๅ า
หนาว ชุมชน฿ช้การสร้างสิไงวดล้อม ป็น ทพ 

ทวดา ละผีประจ าถิไนทีไป็นตัวทนจากธรรมชาติ 
ภูขา ถๅ าละล านๅ า พืไอ฿ห้มนุษย์รักษาปกป้อง
สิไงวดล้อมดย฿ช้ความศักดิ์สิทธิ์ ดังสดง฿ห้หใน฿น
ตารางทีไ  ใ สดงล าดับการปรียบทียบความ
ศักดิ์สิทธิ์กับสิไงวดล้อม ทีไมีอยู฿นพืๅนทีไถๅ า฿หญนๅ า
หนาว อ้างอินมาจากความชืไอของกลุมชนชาติลาว 
พราะ฿นพืๅนทีไป็นกลุมชนทีไอพยพมาจากประทศ
ลาว ภาษาพูดละ พิธีกรรมทีไสดงออก ท า฿ห้หใน
ถึงอิทธิพลทีไเด้รับมา  

 
ตารางทีไ 3  ล าดับปรียบทียบประภท ผี ทวดา ฿นความชืไอของพืๅนทีไชุมชนหน้าถๅ า฿หญนๅ าหนาว 
 

ล าดับที่ ประเภทผี เทวดา ล าดับยศ สิ่งท่ีเปรียบเทียบ 
1 เจ้าพ่อถๅ าใหญ่นๅ าหนาว จ้าปูຆ หรือ ฮุปปาด พญานาคหรือจ้าปຆา ินๅ า ถๅ า หินี

  
2 ลูกสมุน บริวาร  หลวงศรี, ศรีหวงษ์, สน, ท้าวละ

นาง ทหาร  
 

สัตว์฿หญ฿นพืๅนทีไปຆา  
ิช้าง สือวอกี 

3 ผีบรรพบุรุษ ปูຆ ยา ตา ยาย ญาติทีไสืบสายลือด 
            

จากตารางทีไ ใ สดงความสัมพันธ์ของ
ความศักดิ์สิทธิ์กับสิไงวดล้อม ท า฿ห้หในวาความ
ศักดิ์สิทธิ์ละสิไงวดล้อมป็นสมือนสิไงดียวกันป็น
ตัวทนกัน จึงท า฿ห้คนกิดความกรงกลัว฿นการ
ปฏิบัติตอสิไงวดล้อม฿นทางจิตวิทยา ปรากฏการณ์
ดั งกล าวท า ฿ห้ กิดการคงอยู ของสิไ งวดล้อม
ธรรมชาติทีไส าคัญของประทศเทย ท า฿ห้ หใน
ความส าคญัของความชืไอละความศักดิ์สิทธิ์ 

 
การสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนละ
สิ่งวดล้อม ที่สดงออกทางพืๅนที่ความศักดิ์สิทธิ์
การครอบครองพืๅนที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

การครอบครองพืๅนทีไ ของสิไ งศักดิ์สิทธิ์ ฿น
ชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว จ้าพอถๅ า฿หญนๅ าหนาวป็นผู้

ครอบครอง฿นพืๅนทีไทัๅ งหมดทีไ ป็นพืๅนทีไ อุทยาน
หงชาตินๅ าหนาวละ ครอบครองพืๅนทีไหลักทีไป็น
พืๅนทีไชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาวทีไ ป็นพืๅนทีไ บริ วณ
ทัๅ งหมดของชุมชน ส วนผีทีไ ครอบครองล าดับ
รองลงมาป็นผีลูกสมุน บริวาร ทีไมีการครอบครอง
พืๅนทีไป็น คุ้ม ซุ้ม ทีไบงออกตามสายสัมพันธ์ของ
ครอบครัว ลักษณะการครอบครองมีการกระจายตัว
เป฿นพืๅนทีไวง฿นของการครอบครองของจ้าพอถๅ า
฿หญนๅ าหนาว ละพืๅนทีไลใกทีไสุด฿นการครอบครอง
ป็นผีบรรพบุรุษทีไมีการการคอบครอง฿นพืๅนทีไ
ครอบครัว สวนความชืไอตอสิไงศักดิ์สิทธิ์อืไนปรากฏ
฿นสภาพกายภาพของบ้านรือนสมัย฿หมทีไตัๅง฿น
บริวณชายขอบหรือ ถนนสายหลักของหมูบ้านหลัก
ดาน ท า฿ห้หในการบงพืๅนทีไครอบครองละการ
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ผสมผสานของสิไงศักดิ์สิทธิ์ทีไ กิดขึๅน฿นชุมชนทีไมี
มดลดังสดง฿นภาพทีไ 5 สวนการครอบครองพืๅนทีไ
ของสิไงศักดิ์สิทธิ์ทีไสดงป็นมดลทีไกิดขึๅน฿นชุมชน
ถๅ า฿หญนๅ าหนาว สามารถสดงออก ดยบงพืๅนทีไ
ขนาด฿หญป็นพืๅนทีไของจ้าพอถๅ า฿หญนๅ าหนาว 
พืๅนทีไยอยรองลงมาป็นพืๅนทีไ บริวาร ลูกสมุน ละ
พืๅนทีไขนาดลใกป็นพืๅนทีไครัวรือนป็นของผีบรรพ
บุรุษ ซึไงมดลจะกิดการซ้อนทับกันหลายวงกลม 
ซึไงสดง฿ห้หในการคลืไอนตัวของความศักดิ์สิทธิ์฿น
ภาพรวมของพืๅนทีไ฿นการครอบครองพืๅนทีไของความ

ศักดิ์สิทธิ์ อธิบายความปรากฏการณ์ เด้ 2 ลักษณะ
ทีไกิดขึๅน 
  1 กา รสดงออกทางกายภาพบริ  วณ
ศูนย์กลางความศักดิ์ สิทธิ์  ละจะลดลงมืไอมี
ระยะเกลออกเปจากจุดศูนย์กลาง มีระยะทางตาม
ปัจจัยอืไนทีไมีอิทธิพลตอความชืไอละความศักดิ์สิทธิ์ 

2 สามารถสดงออก฿นพืๅนทีไทับซ้อนกันของ
ความศักดิ์สิทธิ์สองอยางทีไผสมผสานกัน รูปบบนีๅ
พบหใน฿นพืๅนทีไเกลจากศูนย์กลางความชืไอหรือ
บริวณชายขอบ 
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ภาพที ่6 การสดงออกการกระจายอิทธิพลการครอบครองพืๅนทีไของความศักดิ์สิทธิ์ทางความชืไอ  

การกระจายความชืไอตอสิไงศักดิส์ทิธ์ิจากศูนย์กลาง 
การพรความชืไอตอสิไงศักดิส์ิทธ์ิอืไนข้าสูพืๅนทีไชุมชน 
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ภาพทีไ ็ การสดงออกของกระบวนการกระจายอิทธิพลการครอบครองพืๅนทีไของความศักดิ์สิทธิ์ทางความชืไอ
ของภาย฿นพืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์ ละภายนอกพืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์  
 

จากมดล฿นภาพทีไ  6 ละ ็ ท า฿ห้หใน
ปรากฏการณ์ทีไ กิดขึๅนของการพรกระจายของ
ความศักดิ์สิทธิ์ การซ้อนทับกันของความศักดิ์สิทธิ์ 
การคงอยูของความศักดิ์สิทธิ์ทีไวิคราะห์มาจาการ
สดงออกทางกายภาพ พิธีกรรม ของคน฿นชุมชน
ละคนภายนอกชุมชนทีไมีอิทธิพลตอความสัมพันธ์
ของชุมชนละสิไงวดล้อมตอความศักดิ์สิทธิการ

เชื่อมยงนวคิดที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คน สิ่งวดล้อมละ ความศักดิ์สิทธิ์ 

จากการวิคราะห์พืๅนทีไชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว
ทีไป็นพืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์ ท า฿ห้พบวาการคงอยูเด้ของ
ความศักดิ์สิทธิ์กิดจากองค์ประกอบรวมกันระหวาง 
คน ชุมชน การด ารงชีวิต ประพณี วัฒนธรรมละ 
สิไงวดล้อม ทีไสามารถสรุปสดงออก฿นภาพทีไ 8 
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ภาพทีไ ่ สดงความชืไอมยงความสัมพันธ์ของคน สิไงวดล้อมละ ความศักดิ์สิทธิ์ ทีไท า฿ห้ภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์กิดการคงอยู
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จากภาพทีไ ่ สรุปเด้วาการคงอยูของความ
ศักดิ์สิทธิ์ละความสมบูรณ์ของสิไงวดล้อมต้อง
ประกอบเปด้วยปัจจัยของชุมชนทีไมี ข้อตกลงหรือ
ข้อห้าม฿นการด ารงชีวิตประจ าวัน การประกอบ
พิธีกรรม ประพณีทีไกีไยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์ 
การมีสวนรวม฿นการรักษาพืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์ละ การ
คารพละ ศรัทธาตอสิไงศักดิ์สิทธิ์฿นพืๅนทีไ  ปัจจัยทีไ 
4 ข้อดังกลาวจะกอ฿ห้กิดสภาพวดล้อมทีไสมบูรณ์
ทางกายภาพ สถาปัตยกรรม ผังชุมชนละ ภูมิทัศน์
ทีไ กิดจากความศักดิ์สิทธิ์  อันป็นข้อมูล฿นการ
น าเป฿ช้฿นบทสรุป฿นการ฿ช้ป็นครืไองมือ฿นการ
จัดการภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์฿นบทสรุปตอเป 
 
สรุปละอภิปรายผล 

จ า ก ข้ อ มู ล ฿ น พืๅ น ทีไ  ส ด ง ฿ ห้  หใ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของมนุษย์  ชุมชนละ ความสิไ ง
ศักดิ์สิทธิ์฿นพืๅนทีไชุมชนถๅ า฿หญนๅ าหนาว ทีไสรรค์
สร้างภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์ละ สิไงวดล้อมทีไสมบูรณ์฿น
พืๅนทีไปຆ าทีไมีความส าคัญของประทศ จากการ
วิคราะห์ละสังคราะห์ข้อมูลท า฿ห้ผู้วิจัยข้า฿จถึง
ครืไองมือทางวัฒนธรรมท้องถิไนทีไส าคัญทีไ฿ช้฿นการ
จัดการภูมิทัศน์นัๅน คือ 1ี ข้อตกลงหรือข้อห้ามของ
ชาวบ้าน 2ี พิธีกรรมละประพณีประจ าท้องถิไน 
ครืไองมือทัๅงสองท า฿ห้กิดการสร้างสภาพกายภาพทีไ
ป็นสภาพวดล้อมทางภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์ สงผล฿ห้
กิดพืๅนทีไศักดิ์สิทธิ์ภาย฿นชุมชนละ กิดการ
พรกระจายเปยังพืๅนทีไข้างคียง กิดการซ้อนทับกัน
ระหวางอาณาขตของความศักดิ์สิทธิ์ทีไ กิดจาก
ปัจจัยของสภาพภูมิศาสตร์ของพืๅนทีไ ทีไ กิดจาก
ปั จ จั ย ท า งกลุ มบุ ค คลทีไ  กีไ ย ว ข้ อ ง กั บ ชุ ม ช น 

องค์ประกอบหลานีๅท า฿ห้กิดอิทธิพล฿นการท า฿ห้
กิดการคงอยูของความศักดิ์สิทธิ์฿นพืๅนทีไถๅ า฿หญนๅ า
หนาว฿นปัจจุบัน ซึไงสามารถน าอามดลความ
ศักดิ์สิทธิ์ทีไมีปัจจัยฉพาะพืๅนทีไน าเปป็นตัวอยาง฿น
การรักษาพืๅนทีไทีไมีความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติด้วยกลเกทางวัฒนธรรมละ สังคม พืไอ
สนับสนุนการ฿ช้ข้อห้ามทางกฎหมาย฿นการรักษา
ทรัพยากรพียงอยางดียว ดังนัๅน฿นงานวิจัยนีๅจึงมี
ข้อสนอนะ฿นการน าความศักดิ์สิทธิ์เป฿ช้ เด้ดังนีๅ  

1 การน าความศักดิ์ สิทธิ์ เปท า ฿ห้ กิด
ครืไองมือทีไป็นข้อตกลงหรือระบียบส าหรับ฿ช้฿น
ชีวิตประจ าวันของคน฿นระดับชุมชนท้องถิไน  

2 การประกอบพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์ควร
มีการข้าเปสนับสนุนของภาครัฐ ิองค์กรการ
ปกครองท้องถิไนี พืไอ฿ห้กิดการ฿ห้ความส าคัญกับ
สิไงศักดิ์สิทธิ์ท้องถิไน 
    ใ การน ากลเกความศักดิ์สิทธิ์เปสงสริม฿น
การสร้างกายภาพศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน 

ไ น าเปขียนป็นผน฿นการจัดกิจกรรม฿ห้
สอดคล้องกับความศักดิ์ สิทธิ์ท้องถิไนขอ งการ
ปกครองท้องถิไน 

5 ภาครัฐควร฿ห้การสนับสนุนการข้ารวม
พิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์  พืไอสริมสร้างสามัคคี
ระหวางกลุมคนทีไอพยพ พืไอความข้า฿จตอพืๅนทีไ฿น
นวทางดียวกัน 

6 ค ว ร ฿ ห้ ข้ อ มู ล  ล ะ ฿ ช้ ข้ อ ต ก ล ง ฿ น
ชีวิตประจ าวันทีไกีไยวกับความศักดิ์สิทธิ์กับคนทีไ
อพยพข้ามา฿นชุมชนพืไอ฿ห้ กิดความข้า฿จ
สิไงวดล้อมศักดิ์สิทธิ์฿ห้กิดอกภาพ฿นการรักษา 
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บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาคุณภาพของภาพถายทีไกิดจากการ฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์  ละพืไอ
ปรียบทียบคุณภาพละลักษณะฉพาะของภาพถายทีไกิดจากการ฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์กับการ฿ช้ฟຂลตอร์ ND 
ดยก าหนดวิธีด านินการวิจัยบงออกป็น ใ ระยะ กลาวคือระยะทีไ 1 การประยุกต์฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์ทน
ฟຂลตอร์ ระยะทีไ 2 การลงมือถายภาพนอกสถานทีไจริง ละระยะทีไ ใ การประมินภาพถายดยผู้ชีไยวชาญ
ทางด้านการถายภาพจ านวนทัๅงหมด 5 คน  
 ผลการศึกษาวิจัยสรุปผลทีไส าคัญเด้ดังนีๅ  คุณภาพของภาพถายด้วยฟຂล์มติดรถยนต์ทีไท า฿ห้เด้คุณภาพ
ภาพถายออกมาเด้฿นระดับดีมากมี ไ รุน เด้ก Executive Series  รุน APL 5เNSRPSุ Executive Series 
รุน ARL ใ5NSRPSุ Genius Series รุน ARL เ5CSRPSุ ละ POP Series รุน POPเ5CSRPS สวนรุนอืไน โ 
มีคุณภาพอยู฿นระดับปานกลาง มืไอปรียบทียบภาพถายด้วยฟຂล์มติดรถยนต์ทดทนฟຂลตอร์ ND มี ไ รุนทีไ
หมาะกการน าเป฿ช้ทดทน เด้ก Executive Series  รุน APL 5เNSRPSุ Executive Series รุน ARL 
ใ5NSRPSุ Genius Series รุน ARL เ5CSRPSุ ละ POP Series รุน POPเ5CSRPS สวนรุนอืไน โ มี
คุณภาพจากการปรียบทียบภาพถายด้วยฟຂล์มติดรถยนต์ทดทนฟຂลตอร์ ND อยู฿นระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: การถายภาพ ฟຂลตอรก์ล้องถายรูป ฟຂล์มติดรถยนต์ 
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การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟิล์มติดรถยนต์ละฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปในการถ่ายภาพ 
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The Comparison between Automotive Films and Camera Filters in the 

Photographic Application.  
 

Wattana Charoenchainoppakulแ 
Jakgreerat  Sangvari2 

 
Abstract 
  
 The objectives of this research were to study image quality with the application of 
automotive film in photography and to compare between automotive films and camera filters in 
the application in photography. The experimental design consisted of three steps, namely 1) 
application of automotive films in photography; 2) photography in fieldwork; and 3) image 
evaluation by five photographic experts.  
 The study revealed that image quality of automotive films in photography was high, 
particularly Executive Series APL 50NSRPS, Executive Series ARL 35NSRPS, Genius Series ARL 
05CSRPS, and POP Series POP05CSRPS. Meanwhile, image quality of the other automotive films 
were moderate. The comparison between automotive films and camera filters in the application 
in the photography demonstrated that four series of automotive films, namely, Executive Series 
APL 50NSRPS, Executive Series ARL 35NSRPS,  Genius Series ARL 05CSRPS, and POP Series 
POP05CSRPS could be good substitutes for filter ND. The other automotive films, on the other 
hand, were moderate. 
 
 
Keywords: Photography, Camera filters, Automotive films  
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 บทน า 
 การถายภาพป็นศิลปะอยางหนึไงทีไมนุษย์฿ช้ภาพ
ป็นครืไองสดงออกหรือถายทอดความรู้สึกนึกคิดตางโ 
การสดงออกของมนุษย์฿นรูปบบ฿ดกใตามยอมกิดจาก
สิไงร้า฿นธรรมชาติ พราะมนุษย์มีอิสระทีไจะลือกตัดทอน
ถายทอดละลือกลียนบบตามทีไตนหในวาส าคัญ ละ
มีความหมายตอตนองละผู้ อืไน ชน ชางภาพมืไอ
ถายภาพบุคคล จะต้องจัดสง ตงฟຂล์มหรือตงภาพ฿ห้
งามกวาตัวจริง ฯลฯ ภาพถายทีไมีคุณภาพดี ปลกตา 
นาสน฿จนัๅนต้อง฿ช้ทคนิค฿นการถายท า ตถ้าต้องการ฿ห้
ภาพนัๅนมีคุณคาทาง฿จกผู้ทีไเด้ประสบพบหในด้วยล้ว 
จ าป็นต้อง฿ช้ศิลปะข้าชวย พืไอ฿ห้กิดความพอ฿จตอคุณ
คาทีไกิดจากภาพถายนัๅนป็นต้น นอกจากนัๅนล้วภาพทีไมี
คุณคาทางศิลปะยัง฿ช้สืไอความหมายรวมกันระหวาง
มนุษย์ คล้ายกับป็นภาษาสากลเด้อีกด้วย 

การถายภาพจึงปรียบ สมือนป็นจุดพบกัน
ระหวางวิทยาศาสตร์ละศิลปศาสตร์ นักถายภาพจ าป็น
ทีไจะต้องทราบทัๅงทคนิคละศิลปะการถายภาพควบคูกัน
เป องค์ประกอบทีไส าคัญของศิลปะภาพถายคือรืไองราว
ของภาพ บรรยากาศของภาพ อารมณ์ของภาพ 
องค์ประกอบของภาพ ทคนิคการถายท าภาพ ละ
คุณภาพของภาพถาย ดยศิลปะมีองค์ประกอบทีไส าคัญ
สองสวนคือ สวนทีไรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสสวนหนึไงซึไง
เด้กครงสร้างหรือรูปทรง ิForm) ทีไธรรมชาติ       
หรือมนุษย์เด้สร้างขึๅน อีกสวนหนึไงป็นสวนทีไสดงออก
อันป็นผลทีไกิดจากครงสร้างของวัตถุซึไงรียกวานืๅอหา 
ิContent) ิกนกรัตน์ ยศเกรุ 2551: 2ไี 

วนกรองสงหรือทีไมักรียกกันวา ฟຂลตอร์” 
ิFilterี นัๅนสามารถน ามา฿ช้฿นการถายภาพ฿นสอง
ลักษณะ คือ การน ามา฿ช้กับกล้องถายภาพละ฿ช้กับ
ครืไองขยายภาพ ดยชนิดทีไน ามา฿ช้กับกล้องถายภาพ 
ท าจากวัสดุหลายชนิด ชน ท าด้วยกระจก ผนยลาติน 
ิGelatineี ซลลูลส ิCelluoseี ละผนพลาสติก 
ิPlasticี นืๅอดี ป็นต้น วนกรองสงหรือฟຂลตอร์
อุปกรณ์สริมสวนหนึไง฿นการสร้างสรรค์ภาพทีไถาย฿ห้กิด
ความสวยงาม ชวยลดทอนสงทีไสวางมากจนกินพอดี 

ถือป็นอุปกรณ์สริมทีไเด้รับความนิยมอยางมากส าหรับ
นักถายภาพมี฿ห้ลือก฿ช้อยูหลายชนิด ตดยสวน฿หญมี
ราคาคอนข้างพงละต้องมีการดูลรักษา การถายภาพ
ด้วยการ฿ช้วนกรองสงND ิNeutral Density Filterี 
จะสามารถชวย฿ห้มีการกรองสง หรือลดสง฿ห้เด้คา
สงทีไชางภาพต้องการ ท า฿ห้ภาพมีความสวยงาม ปลก
ตา ท า฿ห้การสร้างสรรค์ภาพถายอยางนๅ าตกมีสายนๅ าทีไ
นุมนวลป็นพิศษ การถายคลืไนทะลกระทบขดหินล้ว
ดูป็นหมอกขาวคล้ายทะลหมอก หรือการท า฿ห้หใน
ท้องฟ้าชัดจนพร้อมกับสถานทีไทีไมีความคมชัด หในก้อน
มฆสีขาวตัดกับท้องฟ้าป็นสีฟ้าข้ม ป็นต้น ฿นปัจจุบัน
พบวาฟຂลตอร์มี฿ห้ลือกมากมายหลายชนิด ละสวน
฿หญมีราคาคอนข้างสูง จึงเมคอยหมาะกับยุคศรษฐกิจ
พอพียง฿นปัจจุบันทีไคาครองชีพสูงขึๅนทุกวัน การ฿ช้จาย
฿นชีวิตประจ าวันจึงต้อง฿ช้งินทุกบาททุกสตางค์฿ห้คุ้มคา
งิน ิสุรสีห์ ฉิไงถินุ 25ใ5: 1ไ็ี 

ฟຂล์มติดรถยนต์ ิAutomotive film  ีมีคุณลักษณะทีไ
คล้ายกับฟຂลตอร์ ND คือ สามารถกรองสงอาทิตย์เด้ดี 
เมมีการสะท้อนของสง ท า฿ห้มืไอติดกระจกรถยนต์ล้ว
ผู้ขับขีไสามารถมองหในภายนอกเด้ป็นอยางดี ละจาก
การทดลองท าการถายภาพจากภาย฿นรถยนต์ออกเป
ภายนอกรถยนต์ ผลทีไเด้เมท า฿ห้ภาพมีความผิดพีๅยน
มากนัก ตสามารถลดปริมาณสงเด้ป็นอยางดี ดย
ฟຂล์มติดรถยนต์มีราคาทีไถูกกวาฟຂลตอร์มาก  
 จากความป็นมาละความส าคัญของปัญหา
ดังกลาวข้างต้นชีๅ฿ห้หในถึงความส าคัญของการศึกษาวิจัย
รืไอง การศึกษาปรียบทียบการประยุกต์฿ช้ฟຂล์มติด
รถยนต์ทนฟຂลตอร์฿นการถายภาพ ดยมุงน้นเปทีไกลุม
ประชาชน นักศึกษา ละผู้ทีไสน฿จ฿นรืไองการถายภาพ
ชิงศิลปะ ซึไงผลของการศึกษาวิจัยนีๅจะป็นประยชน์
ดยตรงตอสถาบันการศึกษาละหนวยงานหรือองค์กรทีไ
กีไยวข้องกับการถายภาพ ฿นการน าเปพัฒนาปรับปรุง
ก้เขการด านินงานตอเป฿ห้มีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน฿น
อนาคต  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1พืไอศึกษาถึงคุณภาพละลักษณะฉพาะของ
ภาพถายทีไกิดจากการ฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์ทนฟຂลตอร์ 
ND  
 2พืไอปรียบทียบคุณภาพละลักษณะฉพาะ
ของภาพถายทีไกิดจากการ฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์กับการ฿ช้
ฟຂลตอร์ ND  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การปรี ยบทียบ  หมายถึง  การ พิจารณา
ทียบคียง฿ห้หในถึงลักษณะทีไหมือนกันละตางกัน 
รวมถึงประสิทธิภาพ฿นการน ามา฿ช้งาน 
 การประยุกต์฿ช้ หมายถึง การน าความรู้จาก
วิทยาการตาง โ มาปรับ฿ช้฿ห้กิดประยชน์ 
 ฟຂล์มติดรถยนต์ หมายถึง ฟຂล์มกรองสง คือ 
ฟຂล์มพลาสติกทีไท ามาจากพลีอสตอร์ทีไมีความหนียว มี
ความบางรียบ เร้รอยยน ละสามารถนบสนิทป็นนืๅอ
ดียวกับกระจกทีไน าฟຂล์มเปติด ซึไงยึดติดกระจกเด้ด้วย
กาวทีไมีความบาง฿ส เมท า฿ห้ภาพทีไมองหในผานฟຂล์มมี
ความบิดบือน ิDistortion) 
 ฟຂลตอร์ND หมายถึง Natural Density 
Filter คือ วนกรองสงประภทหนึไง ทีไ฿ช้ส าหรับการลด
สงสะท้อน หมาะส าหรับการน าเป฿ช้ถายภาพกลาง
ดดจัด โ ภาพทะล ภาพนๅ าตกทีไมีสงสะท้อนจากนๅ าซึไง
มีปริมาณมากกวาภาพทัไวเป 
 การถายภาพ หมายถึง  การสร้างภาพพืไอสืไอ
ความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ รวมทัๅงทัศนคติ ดยการ
บันทึกหตุการณ์ ณ จุดวลา฿ดวลาหนึไง ดยการกใบ
สภาพสง ณ วลานัๅนเว้ 
 ผู้ชีไยวชาญทางด้านการถายภาพ หมายถึงผู้ทีไมี
ประสบการณ์ท างานทางด้านการถายภาพมาเมตไ ากวา 
1เ ปี จ านวนทัๅงหมด 5 ทาน 
 
ประยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1 สถาบันการศึกษาละหนวยงานหรือองค์กรทีไ
กีไยวข้องกับการถายภาพ สามารถน าองค์ความรู้ทีไเด้เป

พัฒนาตอยอด฿นการประยุกต์฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์ป็น
อุปกรณ์สริม฿นการถายภาพ฿ห้มีประสิทธิภาพทีไดีขึๅนเด้ 
 2 ผลของการวิจัยจะสามารถ฿ช้ป็นฐานข้อมูล฿น
การสร้างสรรค์อุปกรณ์สริมทดทนฟຂลตอร์฿นบบ  
ตาง โ เด ้
 ใ ผลของการศึกษาจะสามารถน าเปประยุกต์฿ช้
กับการรียนการสอน฿นรายวิชาการถายภาพทางนิทศ
ศาสตร์ ตามความสน฿จของผู้ รียน฿ห้กิดประสิทธิภาพ 
ละประสิทธิผลทางการศึกษาตอเป 
 4 ผู้ริไมรียนรู้การถายภาพจะมีอกาส฿ช้
อุปกรณ์สริมฟຂลตอร์ ิFilterี ทีไผลิตด้วยฟຂล์มติดรถยนต์ 
ทีไชวยลดคา฿ช้จาย฿นการรียนเด้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครัๅ งนีๅ ป็นการวิจัยชิงทดลอง 
ิExperimental researchี คณะผู้วิจัยเด้ก าหนด
กระบวนการ฿นการทดลอง ดังนีๅ 
 
กลุ่มทดลองในงานวิจัย 
 กลุมทดลอง฿นงานวิจัยบงออกป็น 2 ลักษณะ 
 กลุมทดลองต้นบบ ฿นทีไนีไคือ ฟຂลตอร์ ND ทีไมี
จ าหนาย฿นประทศเทย ดยคณะผู้วิจัยคัดลือก฿ช้ 
ฟຂลตอร์ND ิNeutral Density Filterี ยีไห้อ HITECH 
รุน "PRO STOP IRND" 3.0 ลดสง 10 สตใอป ขนาด ่5 
mm. ป็นฟຂลตอร์ทีไผลิตจากประทศอังกฤษ มา฿ช้฿นการ
ทดลอง 
 กลุมทดลองจริง ฿นทีไนีไคือ ฟຂล์มติดรถยนต์ทีไมี
จ าหนาย฿นประทศเทย ดยคณะผู้วิจัยเด้คัดลือกฟຂล์ม
ติดรถยนต์ยีไห้อ ลามินาฟຂล์ม” ทีไเด้มาตรฐานผานการ
ทดสอบคาคุณสมบัติทางสงตาง โ ตามมาตรฐานวิธี 
การของ AIMCAL, ASTM, ASHRAS ละ IWFA จาก ซี
รีย์ ิSeriesี ทัๅงหมด 5 ซีรีย์ ิSeriesี ทีไทาง ลามินา
ฟຂล์ม” เด้มีการผลิตออกมาจ าหนายมา฿ช้฿นการทดลอง 
 
สถานที่ละระยะเวลาท าการทดลอง 
 ลือกถายภาพ฿นสถานทีไ ทีไมีความงดงามทาง
ธรรมชาติ เด้ก นๅ าตก ทะล ละสถาปัตยกรรมทีไ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://www.awfilter.com/digital-camera-filter/neutral-density-filter/hitech-100mm-pro-stop-irnd-filter-3-0.html
http://www.awfilter.com/digital-camera-filter/neutral-density-filter/hitech-100mm-pro-stop-irnd-filter-3-0.html


 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 1ๆ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มิถุนายน 255่ 

 สวยงาม฿นขตมืองหลวง ดยก าหนดระยะวลาตัๅงต 
ดือนมษายน ถึง มิถุนายน 255็ 
 
เครื่องมือในการวิจัย 

฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ คณะผู้วิจัยเด้ก าหนดวัสดุ
อุปกรณ์ทีไน ามา฿ช้฿นการทดลองดังนีๅ 
 1 กล้องถายภาพ ยีไห้อ คนนอน รุน ๆเเD  
 2 ลนส์ขนาด 1่-55 mm. 
 ใ ขาตัๅงกล้อง 
 4 อุปกรณ์อืไน โ ทีไกีไยวข้องกับการถายภาพ 
ชน Filter Holderุ Adapter Ring ฯลฯ 
 5 ฟຂลตอร์ ND ยีไห้อ HITECH รุน "PRO 
STOP IRND" ใ.เ 
 ๆ ฟຂล์มติดรถยนต์ยีไห้อ ลามินาฟຂล์ม” ชนิด
ตาง โ ิSeriesี 
 ็ คอมพิวตอร์ ปรกรมตกตงภาพ 
ปรกรม Adobe Photoshop Lightroom 
 
ขัๅนตอนการออกบบละล าดับการท างาน 
 1 คัดลือกฟຂล์มติดรถยนต์ยีไห้อ ลามินาฟຂล์ม” 
ดยคัดลือกฟຂล์มจากทุกซีรีย์ ิSeriesี 5 ซีรีย์ ิSeriesี ทีไ
มีการผลิตออกจ าหนาย เด้ก 

  1.1 Special Series 
  1.2 Mystery Series 
  1.ใ Executive Series  
  1.ไ Genius Series 
  1.5 POP Series 
 ท าการคัดลือกด้วยวิธีการลือกฟຂล์มทีไมีคาสง
สองผาน ใ ระดับ฿นตละซีรีย์ ิSeriesี เด้ก คาสง
สองผานมากทีไสุด คาสงสองผานปานกลาง ละคาสง
สองผานน้อยทีไสุด มืไอเด้ฟຂล์มทีไต้องการล้ว คณะผู้วิจัย 
เด้ท าการทดสอบหาคาสงสองผาน฿ห้มีความ฿กล้คียง
กับ ฟຂลตอร์ND ยีไห้อ HITECH รุน "PRO STOP IRND" 
ใ.เ ด้วยวิธีการจัดสงเฟ฿นห้องสตูดิอ฿ห้มี White 
Balance Daylight 5,000-6,000 K (องศาคลวิน) ดย
฿ช้การวัดสงจากกล้องถายภาพป็นหลัก คณะผู้วิจัยเด้
ปรับตัๅงคากล้องเว้ทีไ คารูรับสง F/22 คาความรใว     
ซัตตอร์ ใเ วินาที ISO 1เเ 
 หลังจากนัๅนเด้น าฟຂล์มติดรถยนต์฿นตละซีรีย์ 
ิSeriesี มาทดสอบ ด้วยการสวมหน้าลนส์ซ้อนทับกันทีไ
ละผน จนกล้องถายภาพสามารถปรับตัๅงคาสงตาง โ 
เด้ตามทีไก าหนดข้างต้น ซึไงผลสรุปเด้ฟຂล์ม฿นตละซีรีย์ 
ิSeriesี ตามรายละอียดดังนีๅ 
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ตารางทีไ 1 สดงการลือก฿ช้ซีรีย์ฟຂล์มติดรถยนต์ละจ านวนผนทีไซ้อนทับพืไอ฿ช้฿นการทดลอง 
            ถายภาพ   
ล าดับ รุ่น สี ค่าสงส่องผ่าน % จ านวนผ่นที่ติดกัน 

 Special Series      
1 L 80BL special ทนดอร์บลู 78 ติดซ้อนกัน 8 ผน   
2 L 40 Digital CTX ซอฟท์ ชาคล 43 ติดซ้อนกัน 8 ผน   
ใ L 05 Digital CTX ซอฟท์ ชาคล 5 ติดซ้อนกัน 2 ผน   
 Mystery Series      
ไ LX 40MGSRPS มิสทียรียส ซ้นส์ ไเ 39 ติดซ้อนกัน 4 ผน   
5 LX 30MGSRPS มิสทียรียส กรีซ ใเ 30 ติดซ้อนกัน 6 ผน   
ๆ LX 05MGSRPS มิสทียรียส เอรีส เ5 7 ติดซ้อนกัน 3 ผน   
 Executive Series      
็ APL 50NSRPS ควันบุหรีไ 46 ติดซ้อนกน 8 ผน   
่ ARL 35NSRPS ควันบุหรีไ 37 ติดซ้อนกัน 7 ผน   
้ ARL 20NSRPS ชาคลข้ม 15 ติดซ้อนกัน 2 ผน   
 Genius Series      

1เ ANL 35NSRPS ควันบุหรีไ 32 ติดซ้อนกัน 8 ผน   
11 ANL 20NSRPS ควันบุหรีไข้ม 19 ติดซ้อนกัน 2 ผน   
12 ARL 05CSRPS ชาคลข้ม 8 ติดซ้อนกัน 2 ผน   
 POP Series      

1ใ POP50NSRPS นิวทรัลเลท์ 50 ติดซ้อนกัน 8 ผน   
1ไ POP35BKSRPS เลท์ บลใค 34 ติดซ้อนกัน 7 ผน   
15 POP05CSRPS ชาคลข้ม 9 ติดซ้อนกัน 2 ผน   
     

  
          2 น าฟຂล์มทีไคัดลือกมาเด้จัดท ากรอบฟรมพืไอ
สะดวก฿นการน าเปสวมครอบหน้าลนส์ถายภาพ ดย
การน าพลาสติกสีด ามาตัดป็นกรอบขนาด ่5 x ่5 
mm. ละตัด฿ห้ป็นชองตรงกลางพืไอน าฟຂล์มติดรถยนต์
มาติดเว้ตรงชองตรงกลาง พร้อมกับติดป้ายก ากับชืไอรุน
ฟຂล์มเว้ ประดิษฐ์ชนนีๅทัๅงหมด฿ห้ครบทุกซีรีย์ จนเด้ครบ
ทัๅงหมด 15 อัน  
 ใ ก าหนดสถานทีไทีไ ฿ช้ ฿นการถายภาพ ดย
คณะผู้วิจัยเด้ก าหนดสถานทีไ฿ห้มีลักษณะความตกตาง
กันของสถานทีไ  พืไ อทดสอบประสิทธิภ าพ฿นการ
สร้างสรรค์ภาพถายทีไกิดจากการประยุกต์฿ช้ฟຂล์มติด
รถยนต์วามีความ฿กล้คียงมากน้อยพียงเรกับฟຂลตอร์ 
ND ดยเด้ก าหนดสถานทีไถายภาพยกออกป็น  

  
             ใ.1 ภาพวิวทัศน์ทะล ดยลือกป็นทีไ อุทยาน
หงชาติ ขาหลมหญ้า -หมู กาะสมใดอ าภอมือง 
จังหวัดระยอง 
 ใ.2 ภาพวิวทัศน์นๅ าตก ดยลือกป็นทีไ นๅ าตก
ขาชะมา-ขาวง อ าภอขาชะมา จ.ระยอง 
 ใ.ใ ภาพวิวทัศน์฿นมืองหลวง ดยลือกป็น
ทีไ สะพานพุทธยอดฟ้า ขตพระนคร กรุงทพมหานคร 
 ใ.ไ ก าหนดชวงวลา฿นการถายภาพ ผู้วิจัย
เด้ลือกชวงวลาทีไจะ฿ช้฿นการถายภาพป็นชวงวลา
ระหวางวลาตัๅงต 1เ.เเ – 15.เเ น. นืไองจากป็น
ชวงวลาทีไมีสงดดจัด 
 
 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 1ๆ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มิถุนายน 255่ 

 การด าเนินการทดลอง 
 มืไอคณะผู้วิจัยดินทางเปถึงสถานทีไถายภาพ฿น
ตละสถานทีไทีไเด้ก าหนดเว้ จะต้องท าการมองหามุมมอง
ทีไมีองค์ประกอบภาพทีไสวยงามตามหลักการถายภาพ 
ละหมาะตอการท าการทดลองถายภาพด้วยฟຂล์มติด
รถยนต์ พราะ฿นตละสถานทีไทีไ฿ช้ถายภาพจะต้อง฿ช้
วลา฿นการถายเมตไ ากวา 1 ชัไวมง ดังนัๅนจึงต้องค านึงถึง
ความปลอดภัย ละความสะดวก฿นการท างาน มืไอเด้มุม
ถายภาพกว้างของสถานทีไทีไต้องการล้วจึงวางกล้อง
ถายภาพบนขาตัๅงกล้อง ซึไงมีล าดับการถายภาพดังนีๅ  
 1 ถายภาพ฿ห้มีความ฿กล้คียงกับสถานทีไจริง
มากทีไสุด ดยเม฿ช้ ฟຂลตอร์ NDหรือฟຂล์มติดรถยนต์฿ด โ  
 2 ถายภาพดยปรับตัๅงคากล้อง฿ห้มีความรใวชัต
ตอร์ตไ าทีไสุดทาทีไจะปรับเด้ ดยเม฿ห้ภาพมีความขาว
พลน ิOverี 
 ใ ถายภาพด้วยการสวมหน้าลนส์ด้วยฟຂลตอร์ 
ND ละปรับตัๅงคากล้อง฿ห้มีความสมดุลของภาพ฿ห้อยู
฿นระดับทีไมีความพอดีของสง 
 ไ ถายภาพด้วยการสวมหน้าลนส์ด้วยฟຂล์มติด
รถยนต์ล าดับทีไ1ละปรับตัๅงคากล้อง฿ห้มีตรงกับคา
ดียวกันกับคาทีไตัๅงถายด้วยฟຂลตอร์ ND 
 5 ถายภาพด้วยการสวมหน้าลนส์ด้วยฟຂล์มติด
รถยนต์ล าดับทีไ 2 เปจนถึงล าดับทีไ 15 ดยเมมีการ
ปรับปลีไยนมุมกล้องหรือขนาดภาพ 
 ๆ น าภาพถ ายจากทุกสถานทีไ มา จัดลง ฿น
คอมพิวตอร์ปรกรม Adobe Photoshop Light -
room ซึไงจะตัๅงคาหลักพืๅนฐานคือ White Balanceุ 
Exposure, Brightness, Contrast, Saturation ละ 
Graduated filter ฿ห้เด้ตามมาตรฐานบบดียวกันทุก
ภาพ 
 
การเกใบรวบรวมข้อมูล  

มืไ อคณะผู้ วิ จั ย เด้ ถ ายภาพ฿นต ละภาพ 
คณะผู้วิจัยจะกรอกข้อมูลส าคัญตางโเด้กหมายลขภาพ
ทีไบันทึกวาป็นภาพทีไถายด้วยฟຂลตอร์ ND หรือป็นภาพ
ทีไถายด้วย ตัวอยางฟຂล์มติดรถยนต์ซีรีย์฿ด หมายลข฿ด 

ลง฿น฿บบันทึกงานทุกครัๅงทีไบันทึกภาพ ละมืไอปรับตง
ภาพ฿นคอมพิวตอร์สรใจรียบร้อย กใจะท าลายนๅ าลง฿น
ภาพดยระบุวาป็นภาพทีไกิดจากการ฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์ 
ซีรีย์฿ดลงเป฿นภาพถายพืไอเม฿ห้สับสน หลังจากนัๅนน า
ภาพมาตรียมประมินผลการทดสอบ ดยล้างอัด
ภาพถายขนาด 5x็ นิๅว ละเฟล์ภาพคอมพิวตอร์ พืไอ
น าเปวิคราะห์ถึงความตกตางของคุณภาพของภาพ฿น
การประยุกต์฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์ทนฟຂลตอร์ ND 
 
เกณฑ์ในการเปรียบเทียบในการทดลองถ่ายภาพ 

กณฑ์ทีไ ฿ช้ ฿นการปรียบทียบ฿นการทดลอง
ถายภาพทัๅงจากฟຂลตอร์ ND ละฟຂล์มติดรถยนต์ มี
ดังตอเปนีๅ  
 1 สถานทีไทีไ฿ช้฿นการ ถายภาพจะป็นสถานทีไ
ดียวกัน ซึไงเด้ก 
 1.1 อุทยานหงชาติขาหลมหญ้า-หมู
กาะสมใด อ าภอมือง จ.ระยอง 
 1.2 นๅ าตกขาชะมา-ขาวง อ าภอขา
ชะมา จ.ระยอง 
 1.ใ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขตราชทวี  
กรุงทพมหานคร 
  2 ชวงวลาทีไ฿ช้฿นการทดลองถายภาพจะป็น
ชวงวลา฿กล้คียงกันมากทีไสุด คือประมาณเมกิน ใเ 
นาที ตอการถายภาพ฿นตละครัๅง 
  ใ สภาวะวดล้อมทางภูมิศาสตร์฿นขณะทีไท า
การถายภาพ ต้องมีสภาพทีไ฿กล้คียงกันมากทีไสุด 
 
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดยผู้เชี่ยวชาญ 
 กณฑ์ทีไ฿ช้฿นการวิคราะห์ภาพถายดยผู้ชีไยวชาญ 
ทีไเด้จากการถายภาพจากฟຂลตอร์ ND ละฟຂล์มติด
รถยนต์ ดังสดงกณฑ์ตอเปนีๅ 
 1 ความคมชัดของภาพ หมายถึง ภาพทีไถาย
เด้มีความชัดจนมีรายละอียดครบสมบูรณ์ 
 2 ความปรี ยบตางของสง หมายถึ ง 
รายละอียดของงา ละจุดทีไมีสงมากความข้มข้นละ
ตัดกันของสงี 
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 ใ กรนภาพ หมายถึง ความเมสมไ าสมอ
ของความสวางของสี หรือทีไรียกกันวากิดสัญญาณ
รบกวน฿นภาพ ิNoiseี 
 ไ ระดับความข้มข้นของสี หมายถึง การวัด
ปริมาณของสีทีไก าหนด ชน จืดจางุ จางุ  ออนุ ข้มข้นุ 
ข้มุ ก ทีไตรงกับวัตถุทีไถายภาพ 
 ฿นกรณีของความถูกต้องของสีหรือระดับความ
 ข้ ม ข้ น ข อ ง สี นัๅ น  ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย จ ะ ฿ ช้ ต า ร า ง สี 
ิColorChecker Color Rendition Chartี ซึไง
คณะผู้วิจัยเด้สร้างขึๅนป็นกณฑ์฿ห้ผู้ชียวชาญดังกลาว฿ช้
พืไอตัดสิน฿จ฿ห้ความหใน฿นการประมินผล 
 กณฑ์ ฿นการ พิจารณาระดับคุณภาพของ
ภาพถายตามความคิดหในของผู้ชีไยวชาญ  
คะนนฉลีไย         ความหมาย 
4.51-5.00 คุณภาพของภาพถายอยู฿นระดับดีทีไสุด 
ใ.51-ไ.5เ คุณภาพของภาพถายอยู฿นระดับดีมาก 
2.51-ใ.5เ คุณภาพของภาพถายอยู฿นระดับปานกลาง 
1.51-2.5เ คุณภาพของภาพถายอยู฿นระดับตไ า 

1.เเ-1.5เ คุณภาพของภาพถายอยู฿นระดับตไ าทีไสุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยจะสรุปผลของการปรียบทียบทีไเด้จาก
ตารางปรียบทียบดยผู้ชีไยวชาญดังกลาว ซึไงจะสรุป
ออกมาป็นคาความถีไ ิFrequencyี คาฉลีไย ิ ี ละ
สวนบีไยงบนมาตรฐาน ิStandard deviationี ละ
รายงานผล฿นรูปบบบบตารางประกอบความรียง 
 
ผลการวิจัย 
 ความหในของผู้ชีไยวชาญ จ านวน 5 ทาน บง
ออกป็น 2 สวน ิ1ี ผลการประมินของภาพถายทดลอง
จากการ฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์ ิสดง฿นตารางทีไ 2ี ิ2ี ผล
การประมินของภาพถายทดลอง ปรียบทียบกับ
ภาพถ ายทีไ ฿ ช้ ฟຂ ล ตอร์  ND ิ สดง ฿นตารางทีไ  ใ ี 
ดังตอเปนีๅ 
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 ตารางทีไ 2 ผลการวิจัยภาพถายทดลองจากการ฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์ 

รุ่น 
ความคมชัด 
ของภาพ 

ความปรยีบ
ตางของสง กรนภาพ 

ระดับความ
ข้มข้นสีทีไ
ถูกต้อง 

ผลของภาพ
ดยรวม 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. Special Series รุน L 80BL 

special 
3.40 1.817 3.80 1.095 3.40 1.673 2.80 0.837 2.80 0.837 

2. Special Series รุน L 40 
Digital CTX 

3.60 0.894 3.60 0.894 3.00 0.707 2.40 0.894 2.40 1.140 

3. Special Series รุน L 05 
Digital CTX 

3.60 0.894 3.20 0.447 3.40 0.548 2.80 0.837 2.80 0.837 

4. Mystery Series รุน LX 
05MGSRPS 

3.00 0.707 3.40 0.548 3.60 0.894 3.40 0.894 3.00 1.225 

5. Mystery Series รุน LX 
30MGSRPS 

2.60 0.894 3.00 1.225 3.40 1.342 2.20 0.837 2.60 0.894 

6. Mystery Series รุน LX 
40MGSRPS 

3.60 1.517 3.20 1.304 3.20 1.304 3.20 1.304 3.20 1.304 

7. Executive Series  รุน APL 
50NSRPS 

3.80 0.837 3.80 0.447 4.20 0.837 4.00 1.000 4.20 0.837 

8. Executive Series รุน ARL 
35NSRPS 

4.00 1.225 3.60 0.894 4.00 1.000 4.20 0.837 3.40 1.342 

9. Executive Series  รุน ARL 
20NSRPS 

3.60 0.848 3.40 0.548 3.80 0.447 3.00 0.000 3.20 0.447 

10. Genius Series รุน ANL 
35NSRPS 

3.00 0.0 3.00 0.707 3.00 0.000 2.80 0.447 2.80 0.447 

11. Genius Series รุน ANL 
20NSRPS 

3.00 0.707 3.40 0.894 3.80 0.447 3.00 0.000 3.00 0.707 

12. Genius Series รุน ARL 
05CSRPS 

4.40 0.548 4.40 0.548 4.20 0.837 3.00 0.707 3.80 0.447 

13. POP Series รุน 
POP50NSRPS 

3.40 0.548 3.20 0.447 3.20 0.447 3.00 0.000 3.40 0.894 

14. POP Series รุน 
POP35BKSRPS 

2.80 0.837 2.60 0.548 2.80 0.837 2.60 0.548 2.80 0.837 

15. POP Series รุน 
POP05CSRPS 

3.80 1.643 3.20 0.447 4.40 0.548 4.00 0.707 4.20 0.837 
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ตารางทีไ ใ ผลการวิจัยภาพถายทดลองปรียบทียบกับภาพถายทีไ฿ช้ฟຂลตอร์ ND 

รุ่น 
ความคมชัด 
ของภาพ 

ความปรยีบ
ตางของสง กรนภาพ 

ระดับความ
ข้มข้นสีทีไ
ถูกต้อง 

ผลของภาพ
ดยรวม 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1.   Special Series รุน L 80BL 
special 

3.40 1.817 3.60 1.517 3.60 1.342 2.80 0.837 2.20 0.837 

2.   Special Series รุน L 40 
Digital CTX 

3.60 0.994 4.00 0.707 4.00 0.707 2.40 0.894 2.60 0.894 

3.   Special Series รุน L 05 
Digital CTX 

3.60 0.894 3.40 0.548 2.80 0.837 2.80 0.837 2.40 1.342 

4.    Mystery Series รุน LX 
05MGSRPS 

3.00 0.707 3.40 0.548 3.60 0.894 3.40 0.894 3.20 0.837 

5.    Mystery Series รุน LX 
30MGSRPS 

2.60 0.894 3.00 1.225 3.40 1.342 2.20 0.837 2.60 0.894 

6.    Mystery Series รุน LX 
40MGSRPS 

3.60 1.517 3.00 1.414 3.20 1.304 3.20 1.304 3.20 1.304 

7.    Executive Series  รุน APL 
50NSRPS 

3.80 0.837 3.80 0.447 4.20 0.837 4.20 0.837 4.20 0.837 

8.    Executive Series รุน ARL 
35NSRPS 

4.00 1.225 3.40 1.342 4.00 1.000 4.20 0.837 3.60 0.894 

9.    Executive Series  รุน ARL 
20NSRPS 

3.20 1.095 3.40 0.548 3.80 0.447 3.00 0.000 3.20 0.447 

10.  Genius Series รุน ANL 
35NSRPS 

3.00 0.000 3.00 0.707 3.00 0.000 2.80 0.447 2.80 0.447 

11.  Genius Series รุน ANL 
20NSRPS 

2.80 1.095 3.40 0.894 3.80 0.447 3.00 0.000 2.20 1.095 

12.  Genius Series รุน ARL 
05CSRPS 

4.40 0.548 4.40 0.548 4.20 0.837 3.00 0.707 3.80 0.447 

13.  POP Series รุน 
POP50NSRPS 

3.40 0.548 3.20 0.447 3.20 0.447 3.00 0.000 3.40 0.894 

14.  POP Series รุน 
POP35BKSRPS 

2.80 0.837 2.60 0.548 2.80 0.837 2.60 0.548 2.80 0.837 

15.  POP Series รุน 
POP05CSRPS 

3.80 1.643 3.20 0.447 4.40 0.548 4.00 0.707 4.20 0.837 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ความหในของผู้ชีไยวชาญ฿นการพิจารณาประมินผลของภาพถายทดลองจากการ฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์ทดทน
ฟຂลตอร์ ND สรุปเด้ 2 ประดใน ดังตารางทีไ ไ ดังนีๅ 
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 ตารางทีไ ไ ปรียบทียบคุณภาพ 

รุนฟຂล์มติดรถยนต์ 
ระดับคุณภาพของ

ภาพถายด้วยฟຂล์มติด
รถยนต์ 

ระดับคุณภาพจากการ
ปรียบทียบภาพถายด้วย
ฟຂล์มติดรถยนต์ทดทน

ฟຂลตอร์ ND 
1.   Special Series รุน L 80BL special ปานกลาง ปานกลาง 
2.   Special Series รุน L 40 Digital CTX ปานกลาง ปานกลาง 
3.   Special Series รุน L 05 Digital CTX ปานกลาง ปานกลาง 
4.   Mystery Series รุน LX 05MGSRPS ปานกลาง ปานกลาง 
5.   Mystery Series รุน LX 30MGSRPS ปานกลาง ปานกลาง 
6.   Mystery Series รุน LX 40MGSRPS ปานกลาง ปานกลาง 
7.   Executive Series  รุน APL 50NSRPS ดีมาก ดีมาก 
8.   Executive Series รุน ARL 35NSRPS ดีมาก ดีมาก 
9.   Executive Series  รุน ARL 20NSRPS ปานกลาง ปานกลาง 
10. Genius Series รุน ANL 35NSRPS ปานกลาง ปานกลาง 
11. Genius Series รุน ANL 20NSRPS ปานกลาง ปานกลาง 
12  Genius Series รุน ARL 05CSRPS ดีมาก ดีมาก 
13. POP Series รุน POP50NSRPS ปานกลาง ปานกลาง 
14. POP Series รุน POP35BKSRPS ปานกลาง ปานกลาง 
15. POP Series รุน POP05CSRPS ดีมาก ดีมาก 
 
 จากตารางทีไ ไ สรุปเด้วา ระดับคุณภาพของ
ภาพถายด้วยฟຂล์มติดรถยนต์ทีไท า฿ห้เด้คุณภาพภาพถาย
ออกมาเด้฿นระดับดีมากมี ไ รุน เด้ก 1ี Executive 
Series  รุน APL 50NSRPS 2ี Executive Series รุน 
ARL 35NSRPS ใี Genius Series รุน ARL 05CSRPS 
ละ POP Series รุน POP05CSRPS สวนรุนอืไน โ มี
คุณภาพอยู฿นระดับปานกลาง 
 มืไอปรียบทียบภาพถายด้วยฟຂล์มติดรถยนต์
ทดทนฟຂลตอร์ ND มี ไ รุนทีไหมาะกการน าเป฿ช้
ทดทนฟຂลตอร์ ND เด้ก 1ี Executive Series รุน 
APL 50NSRPS 2 ี Executive Series รุ น  ARL 
35NSRPS ใี Genius Series รุน ARL 05CSRPS ละ 
POP Series รุน POP05CSRPS สวนรุนอืไน โ มีคุณภาพ
จากการปรียบทียบภาพถายด้วยฟຂล์มติดรถยนต์ทดทน
ฟຂลตอร์ ND อยู฿นระดับปานกลาง  

การอภิปรายผลการวิจัย 
 ระดับคุณภาพของภาพถายด้วยฟຂล์มติดรถยนต์ทีไ
ท า฿ห้เด้คุณภาพภาพถายออกมาเด้฿นระดับดีมากมี ไ รุน 
เด้ก 1ี Executive Series  รุน APL 50NSRPS 2ี 
Executive Series รุน ARL 35NSRPS ใี Genius 
Series รุน ARL 05CSRPS ละ 4) POP Series รุน 
POP05CSRPS ละมืไอปรียบทียบภาพถายด้วยฟຂล์ม
ติดรถยนต์ทดทนฟຂลตอร์ ND มี ไ รุนทีไหมาะกการ
น าเป฿ช้ทดทนฟຂลตอร์  ND ชนดียวกัน ซึไ งการ
ถายภาพ฿นขณะทีไสงดดจ้ากินเปจนเมสามารถปรับ
หน้ากล้องเด้ เมวาจะป็นการปรบรูรับสง หรือความรใว
ของชัตตอร์ ฿นกรณีนีๅราสามารถก้เขเด้ดย฿ช้ฟຂลตอร์
ปรับความข้มของสง฿ห้ป็นกลาง ิNeutral Density 
Filterี ซึไงจะขอรียกงายโ วา ฟຂลตอร์ลดสง ฿นการ฿ช้
ฟຂลตอร์ชนิดนีๅมีข้อดีตรงทีไเมท า฿ห้สภาพของสีทีไป็นอยู
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ตามธรรมชาติปลีไยนปลงปัญหาทีไกิดจากการถายภาพ
฿นขณะทีไมีสงจ้า ชน ตามชายหาดทราย ทีไมีสง
สะท้อนมากมาย฿นวลาทีไยงวันกใดี การถายภาพด้วย
ฟຂล์มทีไมีความเวสูงกใดี การถายภาพด้วยการตัๅงความรใว
ของชัตตอร์฿ห้มีความรใวสูงสุดล้ว หรือปຂดรูรับสง฿ห้มี
ขนาดลใกสุดกใยังเมสามารถถายภาพตามทีไต้องการเด้ 
นืไองจากปริมาณสงจ้ากินเปจึงควร฿ช้ฟຂลตอร์พืไอลด
สง ิกืๅอกูล คุปรัตน์ุ 252้: 15ใ-15ไี ฟຂลตอร์ 
ิFilterี หรือทีไรารียกกันวา ผนกรองสง” พืไอ฿ช้
ประยชน์฿นการถายภาพ ละ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ฿ช้
ฟຂลตอร์ ND (Neutral Density) ฟຂลตอร์ชนิดนีๅคือ
ฟຂลตอร์ส าหรับลดสง หมาะส าหรับภาพทีไต้องการ฿ช้
ความรใวชัตตอร์ตไ า โ ชน การถายภาพนๅ าตก฿ห้ลดู
นุมนวลเมขใงกระด้างป็นต้น ปริมาณของสงทีไลดลงเป 
ขึๅนอยูวารา฿ช้ฟຂลตอร์บอร์อะเร ซึไงมีอยูหลายบอร์
ด้วยกัน ชน บอร์ ไ ลดสงเป 2 สตຍอป บอร์ ่ ลดสง
เป ใ สตຍอปป็นต้น ถ้าม้วาฟຂลตอร์ชนิดนีๅจะดูป็นสีทา
ตภาพทีไเด้ จะมีสีสันปกติ หมือนกับวาราเมเด้฿ช้
ฟຂลตอร์อะเรลย ดยทัไวเปฟຂลตอร์ ND ิสุมิตรา ขันตยา
ลงกตุ 25ใไ: ็2-็ใี ดังนัๅน ฟຂล์มติดรถยนต์ทัๅง ไ รุน ทีไน า
฿ช้ทดทนฟຂลตอร์ ND ทัๅงนีๅอาจนืไองมาจากคุณสมบัติของ
ฟຂล์มติดรถยนต์มีคุณสมบัติชวยลดสงจ้า ฿ห้ความรู้สึก
สบายตา ฿นยามขับขีไ ละชวยลดความครียดของดวงตา
฿นภาวะทีไดดจัด โ หรือม้ตตอนช้าทีไสงดดออนโ 
ตกใสองข้าตานัๅน สงดดกใยังป็นปัญหาส าคัญ ส าหรับ
ผู้ทีไต้องการขับรถทุกคน พราะการมองผานกระจก
ออกเปยังถนนทีไสงดดจัดนัๅน ป็นสาหตุ฿ห้ดวงตากิด
ความครียดมืไอยล้า สายตาสีย ซึไงอาจน าเปสูการกิด
อุบัติหตุบนท้องถนนเด้ สวนผู้ทีไขับขีไรถยนต์ทีไติดฟຂล์ม
กรองสงนัๅน กใจะป็นการชวยลดสงจ้าท า฿ห้ทัศนวิสัย 
หรือการมองหใน ฿นขณะขับรถมีประสิทธิภาพตใมทีไ รู้สึก
สบายตาละเมกิดความมืไอยล้า ิสมาคมฟຂล์มกรองสง
ห งประ ทศเทย ุ  255็ี  ดยทีไฟຂ ล์ มติ ดรถยนต์ 
Executive Series  รุน APL 50NSRPS สีควันบุหรีไ สง
สามารถสองผานเด้ ไๆ% การสะท้อนสง 1ใ% ละยัง
ป็น ฟຂล์มทีไเด้รับความนิยมมาอยางตอนืไอง ส าหรับผู้ทีไ
ต้องการ฿ห้ รถของคุณสวยงามบบคลาสสิค  ทน

ธรรมชาติ สบายตา สามารถลือกติดตัๅงเด้ทัๅงบบกระจก
รอบคัน หรือฉพาะกระจกบานหน้า฿นกรณีทีไลือกติด
ฟຂล์มบานหลังละข้างป็นฟຂล์มข้มกใเด้ ฿นขณะทีไฟຂล์มติด
รถยนต์รุน Executive Series รุน ARL 35NSRPS สีควัน
บุหรีไ สงสามารถสองผานเด้ ใ็% การสะท้อนสง 
1่% ซึไงฟຂล์มรุนนีๅหมาะส าหรับผู้ทีไชอบฟຂล์มข้มปาน
กลาง ตกันความร้อนเด้สูง ฿ห้ความรู้สึก รียบหรู สงา
งาม สวนฟຂล์มติดรถยนต์รุน Genius Series รุน ARL 
05CSRPS สีชาคลข้ม สงสามารถสองผานเด้ ่% การ
สะท้อนสง ่% ป็นฟຂล์มทีไมีทนสีข้มทีไสุด กันความ
ร้อนเด้สูงถึง 62% ละ Series รุน POP05CSRPS สีชา
คลข้ม สงสามารถสองผานเด้ ้% การสะท้อนสง 
่% ป็นฟຂล์มทีไมีทนสีข้มทีไสุด กันความร้อนเด้สูงถึง 
62% ิลามินาฟຂลม์ุ 255็ี ดังนัๅน การน าฟຂล์มติดรถยนต์
มา฿ช้ทนฟຂลตอร์อาจป็นทางลือกหนึไงส าหรับชางภาพ
ทีไต้องการประหยัดต้นทุน ละเด้มุ มมองของการ
ถายภาพทีไตกตางเปจากดิม ซึไงจากผลการวิจัยฟຂล์มติด
รถยนต์รุนอืไน โ ถึงม้จะมีมีคุณภาพของภาพทีไถายอยู฿น
ระดับปานกลาง กใอาจจะน ามา฿ช้ทดทนเด้ชนกัน  
 
ข้อเสนอนะ 
 1 องค์กร/หนวยงานทีไกีไยวข้องละบุคคลทัไวเป
ทีไอยู฿นวงการถายภาพนิไง ิStill pictureี สามารถจะน า
ผลของการวิจัย฿นครัๅ งนีๅ เป฿ช้ ฿นการถายภาพ ดย
ประยุกต์฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์ทนฟຂลตอร์ ND ซึไงจะท า฿ห้
ลดทอนคา฿ช้จายป็นจ านวนมาก นอกจากนีๅยังสามารถ
เป฿ช้สร้างสรรค์ผลงาน฿ห้มีลักษณะทีไพิศษตกตาง
ออกเปเด้อีกด้วย 

2 องค์กรละหนวยงานทีไกีไยวข้องกับการศึกษา 
สามารถน าผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅเป฿ช้ประกอบ฿นการรียน
การสอน฿นรายวิชาทีไกีไยวข้องกับการถายภาพนิไง พืไอ
ป็นการประหยัดคา฿ช้จายละท า฿ห้สามารถสร้างสรรค์
ผลงานเด้หลากหลายมายิไงขึๅน 
 
ส าหรับการศึกษาวิจัยครัๅงต่อไป 
 1 ควรท าการวิจัยชิงทดลอง฿นประดในทีไ
กีไยวข้องดยจาะลึกเปทีไฟຂล์มติดรถยนต์รุนทีไผลการวิจัย
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 ออกมาวาสามารถทดทนฟຂลตอร์ ND เด้ ดยการ
น าอาฟຂล์มรุงดังกลาวมาวิคราะห์พืไอบอกถึงคุณภาพ
ของฟຂล์มทีไจะ฿ช้฿นการถายภาพ฿นลักษณะตาง โ เด้อยาง
นนอนถูกต้อง 
 2 ควรท าการวิจัยชิงทดลอง฿นประดในทีไ
กีไยวข้องกับการน าฟຂล์มติดรถยนต์มาประยุกต์฿นการ
ถายภาพคลืไอนเหว ิMotion pictureี 

 ใ ควรท าการวิจัยชิงปริมาณ ฿นประดในทีไกีไยว
ของความพึงพอ฿จของผู้ทีไเด้ชมภาพทีไ฿ช้ฟຂล์มติดรถยนต์
มาประกอบการถายภาพ พืไอน าค าติชมตาง  โ มา
ปรับปรุง฿ช้฿นถายภาพดียิไงขึๅน 
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ผกาเพใญ  จรูญสง  แ 
บทคัดย่อ 
  
  
 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอ  ปรียบทียบความสามารถ฿นการฟังละการพูดภาษาเทยของ
นักศึกษาชาวตางประทศ  ชัๅนปีทีไ 1 ทีไรียนดย฿ช้สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติ กอนละหลังการรียน 
ละ ปรียบทียบความสามารถ฿นการฟังละการพูดภาษาเทยของนักศึกษาชาวตางประทศ ชัๅนปีทีไ 1 ทีไรียน
ดย฿ช้บทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน กอนละหลังการรียน 
 กลุมตัวอยางทีไ฿ช้฿นการวิจัยป็น นักศึกษาชาวตางประทศ ชัๅนปีทีไ 1 มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต ทีไก าลัง
ศึกษาอยู฿นภาครียนทีไ  2/2555 จ านวน 5เ คน ซึไงเด้มาดยการสุมบบกลุม ครืไองมือทีไ฿ช้฿นการวิจัยป็น
ผนการจัดการรียนรู้ด้วยการ฿ช้สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติ ผนการจัดการรียนรู้ด้วยการ฿ช้
บทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน ละบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการฟังละการพูดภาษาเทย  
 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ฿นการฟังละการพูดภาษาเทยของนักศึกษาชาวตางประทศชัๅนปีทีไ 1 
ทีไรียนดย฿ช้สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติหลังการรียนสูงกวากอนการรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ .เ5 ละ ความสามารถ฿นการฟังละการพูดภาษาเทยของนักศึกษาชาวตางประทศชัๅนปีทีไ 1 ทีไรียน
ดย฿ช้บทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอนหลังการรียนสูงกวากอนการรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 
 
ค าส าคัญ: สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมติ บทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน นักศึกษาชาวตางประทศ   
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ผลของการจัดการเรียนรู้ดยการใช้สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติละการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความสามารถในการฟังละการพูดภาษาไทย 
ของนักศึกษาชาวต่างประเทศชัๅนปีที่ แ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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The Effects of Learning Management Using Stimulation and Role Play and a 

Computer Assisted Instruction Program on Thai Language Listening and Speaking 
Abilities of First Year Foreign Students at Kasem Bundit  University 
 

Pakapen Jaroonsang 1 

 

Abstract 
  
 This research aimed to compare the abilities of first year foreign students before 
and after learning management using stimulation and role play, and to compare Thai 
language  listening and speaking abilities of first year foreign students before and after 
learning management using a computer assisted  instruction  program.   
      The sample consisted of 50 first year foreign students at Kasem Bundit University, in the 
second semester, 2012 academic year, obtained by cluster random sampling. The 
employed research instruments were learning management plans using stimulation and role 
play, learning management plans using a computer assisted instruction program, and Thai  
language listening and speaking abilities tests. 
 The research revealed that the post-learning Thai language listening and speaking 
abilities of first year foreign students who learned by using stimulation and role play were 
significantly higher than their pre-learning abilities at .05 level; and  the post-learning Thai  
Language listening and speaking abilities of first year foreign students who learned by using 
a computer- assisted  instruction  program were significantly higher than their pre-learning 
abilities at  .05 level. 
 
Keywords:  Learning management, Stimulation, Role play, Computer assisted instruction   
                 program, Foreign students 
 
 
 
 
 
 
 

1 Student, Master of Education (Curriculum and Instruction) Programme, SuKhothai Thammathirat Open University 

 



  

 

Kasem Bundit  Journal  Volume 16 No. 1 January - June  2015 

บทน า 
ภาษาเทยป็นอกลักษณ์ประจ าชาติป็นสมบัติ

ทางวัฒนธรรมอันกอ฿ห้กิดความป็นอกภาพ ของคน฿น
ชาติ ฿ห้มีความป็นเทย ละป็นครืไ องมือ฿นการ
ติดตอสืไอสารพืไอสร้างความข้า฿จละป็นพืๅนฐาน฿นการ
สวงหาความรู้ละความสามารถพืไอน าเป฿ช้฿นการ
พัฒนาอาชีพ฿ห้มีความพร้อมความมัไนคงทางสังคมละ
ศรษฐกิจอีกทัๅง฿ห้มีการอนุรักษ์ละสืบสาน฿ห้คงอยูคูกับ
วัฒนธรรมเทย ิกระทรวงศึกษาธิการ, 2553  )  

ภาษาเทยมีความส าคัญ฿นฐานะป็นภาษา
ประจ าชาติ  ป็นครืไองมือ฿นการติดตอสืไอสาร ละป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  การรียนการสอน
ภาษาเทยสงผล฿ห้ผู้รียนมีการพัฒนาทัๅง฿นด้านการฟัง 
พูด อาน ละขียน ซึไงสามารถ฿ช้ป็นครืไองมือสืไอสาร
ความคิด  ความข้า฿จ รักการอานสวงหาความรู้  สังคม
฿ดกใตามหากมีผู้คนทีไมีความตกตางทางด้านวัฒนธรรม 
หรือ การ฿ช้ภาษายอมกอ฿ห้กิดอุปสรรค฿นด้านการ
ติดตอสืไอสาร ท า฿ห้มนุษย์มีความจ าป็นต้องรียนภาษา
อืไน โ พิไมติมอยูตลอดวลา ดังนัๅนจึงมีความต้องการทีไ
จะรียนรู้มากกวาหนึไงภาษาิอาทิตยา จตุทอง , 25ไ้ี 
ดยฉพาะภาษาทีไมีความกีไยวข้องละมีประยชน์กับ
ตนองมากทีไสุด ิ กฤษณา สุภาพักตร์, 2551 ) ส าหรับ
ชาวตางประทศทีไข้ามาศึกษา ละ ท างาน฿นประทศ
เทยนัๅนิ ฐิติมา งามชคสมุทร , 2555)การรียนรู้ภาษา
ละวัฒนธรรมเทยสงผล฿ห้กิดการปลีไยนปลงทาง
สังคมอยางหในเด้ชัด นัไนคือ ชาวตางประทศนิยมมา
ศึกษาตอ ละ ท างาน฿นประทศเทยมากขึๅน หในเด้จาก
การปຂดสอนภาษาเทย฿ห้ชาวตางประทศ฿นหลักสูตร
ตางโ ฿นประทศเทยละ฿นตางประทศ ท า฿ห้การสอน
ภาษาเทย฿ห้กับชาวตางประทศตืไนตัวละตระหนักถึง
ความส าคัญของสืไอการสอนทีไมีประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิตท าการสอนภาษาเทย
฿ห้กับชาวตางประทศดยมีจุดประสงค์฿นการรียนตาง โ 
กัน ชน รียนภาษาเทยพืไอการท างาน พืไอการ
ทองทีไยว พืไอการด ารงชีวิต฿นสังคมเทย ละพืไอ
การศึกษาตอดยฉพาะ การน าสถานการณ์จ าลอง

บ ท บ า ท ส ม ม ติ  ล ะ ค อ ม พิ ว  ต อ ร์ ช ว ย ส อ น                    
ิ ณัฐกร สงคราม, 255ไ ี ประกอบการสอนภาษาเทยจะ
ชวยพัฒนา฿ห้ผู้รียน กิดการรียนรู้฿นรืไอง การฟัง ละ 
การพูดภาษาเทยรวมถึงการสนทนาด้วย  หากผู้รียนเด้
ฝຄ กฝนทั กษะการสนทนา  ด้ วยตั ว อ งจากสืไ อทีไ มี
ประสิทธิภาพล้ว ยอมสงผล฿ห้ผู้รียนกิดความช านาญ
฿นการสนทนามากยิไงขึๅนด้วย  นอกจากนีๅยังลดภาระการ
สอนของผู้สอนภาษาเทยเด้อีกด้วยซึไงสามารถรียนรู้
บทรียนเด้ด้วยตนอง ละป็นนวทาง฿นการพัฒนาการ
รียนการสอนตอเป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         พืไอปรียบทียบความสามารถ฿นการฟังละการ
พูดภาษาเทยของนักศึกษาชาวตางประทศ  ชัๅนปีทีไ 1 ทีไ
รียนดย฿ช้สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติ กอน
ละหลังการรียน  
         พืไอปรียบทียบความสามารถ฿นการฟังละการ
พูดภาษาเทยของนักศึกษาชาวตางประทศ ชัๅนปีทีไ 1 ทีไ
รียนดย฿ช้บทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน กอนละหลัง
การรียน 
 
รูปบบการวิจัย 
  การวิจัยครัๅงนีๅ ฿ช้รูปบบวิจัยกึไงทดลอง (Quasi-
experimental design) ดย฿ช้บบทดสอบกอนละ
หลังการทดลอง ดยมีกลุมทดลอง 2 กลุม ขียนป็น
สัญลักษณ์เด้ดังนีๅ  
  O1  X  O2 
  Oใ  X   Oไ 
มืไอ O1   ทนการวัดกอนการทดลองกับกลุม สอนดย
฿ช้สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติ 
มืไอ O2   ทนการวัดหลังการทดลองกับกลุมสอนดย฿ช้
สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมต ิ
มืไอ Oใ   ทนการวัดกอนการทดลองกับกลุมสอนดย฿ช้
บทรียนคอมพิวตอร์ชวนสอน 
มืไอ Oไ   ทนการวัดหลังการทดลองกับกลุมสอนดย฿ช้
บทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 1ๆ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มิถุนายน 255่ 

 X           ทนการจัดกระท าการทดลอง ิTreatment) 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความสามารถ฿นการฟังละการพูดภาษาเทย 
ของนักศึกษาชาวตางประทศชัๅนปีทีไ 1 ทีไรียนรู้ดยการ
฿ช้สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติหลังการรียนรู้สูง
กวากอนการรียน 

2.ความสามารถ฿นการฟังละการพูดภาษาเทย  
ของนักศึกษาชาวตางประทศชัๅนปีทีไ 1 ทีไรียนรู้ดยการ
฿ช้คอมพิวตอร์ชวยสอนหลังการรียนสูงกวากอนการ
รียน 

 
ตัวปรที่ศึกษา 
   ตั วปรต้น  เด้ ก  การ  รี ยนรู้  ดยการ ฿ช้
สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติละการรียนรู้ดย
การ฿ช้คอมพิวตอร์ชวยสอน 
   ตัวปรตาม  เด้ก  ความสามารถ฿นการฟังละ
การพูดภาษาเทย 

การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยกึไงทดลองผลของการ
จัดการรียนรู้ดยการ฿ช้สถานการณ์จ าลองกับบทบาท
สมมติละการ฿ช้บทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอนทีไมีตอ
ความสามารถ฿นการฟังละพูดภาษาเทย ของนักศึกษา
ชาวตางประทศ ชัๅนปีทีไ 1 มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 
บทบาทสมมติกับบทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน ซึไง
รายละอียดของวิธีการด านินการวิจัย ดังนีๅ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประชากรละกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร 
               ประชากรทีไ฿ช้฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ นักศึกษา
ชาวตางประทศ ชัๅนปีทีไ 1 สาขาวิชาภาษาเทย  ส าหรับ
ชาวตางประทศ  มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต วิทยาขตรม
กล้า ภาครียนทีไ 2/2555 จ านวน 1เเคน 
        กลุมตัวอยาง 
               กลุมตัวอยาง ลือกดยวิธีการสุมบบกลุม 
(Cluster random sampling)จากนักศึกษาชาว
ตางประทศ ชัๅนปีทีไ 1 สาขาวิชาภาษาเทย ส าหรับชาว
ตางประทศ  มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต วิทยาขตรม
กล้า ทีไก าลังรียน฿นภาครียน 2/2555  ดยการสุมมา
จ านวน 2 ห้องรียน จากนักรียน ไ ห้องจากนัๅนท าการ
ทดลองสอนดยวิธีตางกันดังกลาว  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ครืไองมือทีไ฿ช้฿นการวิจัยครัๅงนีๅ   ประกอบด้วย
ผนการจัดการรียนรู้ 2 รูปบบคือ  

1 ผนการจัดการรียนรู้ ทีไ฿ช้สถานการณ์จ าลอง
กับบทบาทสมมติวิชาภาษาเทย รืไอง การสนทนา ” 
จ านวน 10 ผน ยกตามนืๅอหาการสนทนา฿นชีวิตประจ าวัน 

2   ผ น ก า ร จั ด ก า ร  รี ย น รู้ ทีไ ฿ ช้ บ ท  รี ย น
คอมพิวตอร์ชวยสอน วิชาภาษาเทยรืไอง  การสนทนา 
” ยกตามนืๅอหาการสอน฿นชีวิตประจ าวัน จ านวน 10  
หัวข้อ พืไอน ามาป็นนืๅอหาของบทรียนคอมพิวตอร์
ชวยสอนดย฿ช้ปรกรม ส ารใจรูป รวมกับปรกรมอืไน
ทีไ฿ช้฿นการน าสนอทคนิคพิศษ ชน วิดีทัศน์ อนนิ
มชัไน ประกอบการรียนดยผู้ชีไยวชาญทางด้านการ
ออกบบบทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน 3  ทาน ละ
ด านินการตามขัๅนตอนตอเปนีๅ 
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น าข้าสูบทรียน 

ชืไอรืไอง 

ทักทายผู้รียน 

ผู้รียนพิมพ์ชืไอ 

ข้อตกลงบืๅองต้น 

ทบทวนความรู้ มนูหลัก 

กระตุ้นการตอบสนอง 

บบทดสอบกอนรียน นืๅอหาบทรียน บบทดสอบ 

ออก (Exit) มนูหลัก ิBack) Next 

Yes 

ออกจากบทรียน 

ผนภูมิสดงครงสร้างของบทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน 
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ครืไองมือ฿นการวัด ประกอบด้วย 
 1 บบวัดความสามารถ฿นการฟังภาษาเทย 
รืไอง การสนทนา เด้ก การทักทาย การนะน าตนอง 
การนะน าผู้อืไน การสัไงอาหาร การซืๅอของ การขึๅนรถ
ดยสาร  การ พูด ทรศั พท์  กา ร  ช าบ้ าน  กา ร เป
รงพยาบาล ละ การสอบถามสถานทีไ  จ านวน 25 ข้อ 
 2 บบวัดความสามารถ฿นการพูดภาษาเทย 
รืไอง การสนทนา เด้กการทักทาย การนะน าตนอง 
การนะน าผู้อืไน การสัไงอาหาร การซืๅอของ การขึๅนรถ
ดยสาร  การ พูด ทรศั พท์  กา ร  ช าบ้ าน  กา ร เป
รงพยาบาล ละการสอบถามสถานทีไ  จ านวน 25 ข้อ 
 การจัดท าบบทดสอบน าบบทดสอบ฿นการ
ด านินการทดลองผนการสอนดย฿ช้สถานการณ์จ าลอง
กับบทบาทสมมติเด้ก การทักทาย การนะน าตนอง 
การนะน าผู้อืไน การสัไงอาหาร การซืๅอของ การขึๅนรถ
ดยสาร  การ พูด ทรศั พท์  กา ร  ช าบ้ าน  กา ร เป
รงพยาบาล ละการสอบถามสถานทีไ เป฿ห้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ทานตรวจสอบ฿นนืๅอหา ละก้เขความ
ถูกต้องละความหมาะสมกับภาษาละตัวลือก  ละ
ตัวลวง 
 น าผลการตรวจสอบของผู้ ท รงคุณวุฒิ มา
พิจารณาปรับปรุงก้เข 
 น าผนการจัดการรียนรู้ทีไก้เขปรับปรุงล้วเป
฿ช้กับนักศึกษากลุมตัวอยาง  
 ผนการสอนน าผนการสอนทีไ฿ช้สถานการณ์
จ าลอง กับบทบาทสมมติเป฿ช้ปฏิบัติการสอนนักศึกษา
กลุมทดลองสอนดยผู้วิจัยป็นผู้ท าการสอนอง 
 น าผนการจั ดการทีไ  รี ยนรู้ ทีไ ฿ ช้บท รี ยน
คอมพิวตอร์ชวยสอน วิชาภาษาเทย รืไองการสนทนา 
เป฿ห้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจสอบ฿นนืๅอหา ก้เข
ความถูกต้อง ละความหมาะสมกับภาษา ตัวลือก ละ

ตัวลวงล้วน าค านะน าของผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณา
ปรับปรุงก้เข 
   
 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเด้ด านินการกใบรวบรวมข้อมูลของการ
วิจัยตามขัๅนตอน ดังนีๅ 
 1น าบบทดสอบวัดความสามารถ฿นการฟัง
ละพูดภาษาเทย รืไอง การสนทนา เปทดสอบกอนรียน
กับนักรียนทัๅง 2 กลุม พืไอน าคะนนมาประกอบการ
วิคราะห์สถิติ 
 2 ด านินการสอน รืไอง  การสนทนา ” ฿น
ชีวิตประจ าวัน คือ การทักทาย การนะน าตนอง การ
นะน าผู้อืไน การสัไงอาหาร การซืๅอของ การขึๅนรถดยสาร 
การพูดทรศัพท์ การชาบ้าน การเปรงพยาบาล ละ
การสอบถามสถานทีไ กับนักศึกษาชาวตางประทศ ชัๅนปี
ทีไ 1 มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต วิทยาขตรมกล้า ภาค
รียนทีไ 2/2555ทีไป็นกลุมตัวอยาง กลุมละ 1ๆ คาบ คาบ
ละ 5เ นาที ดยกลุมรก฿ช้สถานการณ์จ าลอง ละ
บทบาทสมมติละกลุมทีไสอง สอนดย฿ช้บทรียน
คอมพิวตอร์ชวยสอน 
 ใ หลังจากสิๅนสุดลงล้ว น าบบทดสอบวัด
ความสามารถ฿นการฟังละพูดภาษาเทย รืไอง  การ
สนทนา ” ฉบับดิมเปทดสอบหลังสอนกับกลุมทัๅง 2 
กลุม อีกครัๅงหนึไง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1 สถิติทีไ฿ช้฿นการตรวจสอบคุณภาพครืไองมือหา
คาความยาก ิ p ) ละคาอ านาจจ านก  ิ r ) ของ
บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาภาษาเทย 
ดยวิคราะห์ป็นรายข้อ ดย฿ช้ทคนิค 5เ ปอร์ซในต์ 
บงป็นกลุมสูงละกลุมตไ า ล้วค านวณหาคา p ละ r 
ดย฿ช้สูตรr ป็นสัญลักษณ์ทนคาอ านาจจ านก 
 จ านวนคน฿นกลุมสูงิทดลองสอนีจะทากับ
จ านวนคน฿นกลุมตไ าิควบคุมการสอนี สมอ ถ้ากลุมสูง
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ทุกคนตอบข้อนัๅนถูกหมดละกลุมตไ าทุกคนตอบข้อนัๅน
ผิดหมด จะเด้คาอ านาจจ านกทากับ 1.เเ ิรศ.ดร.บุญ

ชม ศรีสะอาด : 5่-ๆๆี 

 
 
                                      

จากสูตร p  =        

 

                    
 

  
 2 สถิติทีไ ฿ช้ ฿นการทดสอบสมมติ ฐาน
ปรียบทียบการ฿ช้สถานการณ์จ าลอง ละบทบาท
สมมติกับบทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน รืไองการ
สนทนาภาษาเทย ระหวางกลุมทดลองละกลุม
ควบคุมดย 
  1 วิคราะห์ปรปรวนของกลุมทดลอง
ละกลุมควบคุม 
  2 ปรียบทียบคาฉลีไยของคะนน
กอนการทดลองละหลังการทดลองของการ฿ช้
สถานการณ์จ าลองละบทบาทสมมติกับบทรียน
คอมพิวตอร์ชวยสอน รืไองการสนทนาภาษาเทย
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ดย฿ช้ T – 
Test บบ Independent 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยนีๅป็นการวิจัยกึไงทดลองพืไอศึกษา
ผลการจัดการรียนรู้ดยการ฿ช้สถานการณ์จ าลอง
กับบทบาทสมมติละการ฿ช้บทรียนคอมพิวตอร์
ชวยสอนทีไมีตอความสามารถ฿นการฟัง ละการพูด         
ภาษาเทยของนักศึกษาชาวตางประทศชัๅนปีทีไ 1 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต ผลการ
วิคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยขอบงป็น  2  ตอน  ดังนีๅ 

 ตอนทีไ 1  พืไอศึกษาความสามารถ฿นการ
ฟั งละการ พูดภาษา เทยของนั กศึ กษาชาว
ตางประทศชัๅนปีทีไ 1ทีไรียนรู้ดยการ฿ช้สถานการณ์
จ าลองกับบทบาทสมมติกอนการรียนละหลังการ
รียน 
 ดังสดงตามตารางทีไ 1  
 จากตารางทีไ 1 สดงวาผลการศึกษาคาฉลีไย
ของคะนนความสามารถ฿นการฟังภาษาเทยหลัง
ทดลองสอนดย฿ช้สถานการณ์จ าลองละบทบาท
สมมติกับบทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอนสูงกวากอน
รียน  ดยคะนนสูงสุดของกลุมทดลองทากับ 
30.08 ละคาบีไยงบนมาตรฐานของคะนน
บบทดสอบทางการรียนกอนรียนกลุมทดลอง
ทากับ 7.19  สวนคาคะนนบบทดสอบ ทางการ
รียนของกลุมควบคุมทากับ 13.70ละคาบีไยงบน
มาตรฐานของคะนนบบทดสอบทางการรียน
ภาษาเทยหลังรียนของกลุมควบคุมทากับ 3.32
สดงวาการรียนรู้ดยการ฿ช้สถานการณ์จ าลองกับ
บทบาทสมมติกอนการรียนละหลังการรียน
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทีไสถิติทีไระดับ . 
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ตารางท่ี แ  ผลการศึกษาความสามารถ฿นการฟังละการพูดภาษาเทยของนักศึกษาชาวตางประทศชัๅนปีทีไ 1
ทีไรียนรู้ดยการ฿ช้สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติกอนละหลังการทดสอน 

 n  S.D.  

หลังการสอน 25 ใเ.เ่เเ ็.1้้เ็ 2เ.่้2 
ก่อนการสอน 25 1ใ.็เไเ ใ.ใ25เ2  
 
ตอนทีไ 2  พืไอศึกษาความสามารถ฿นการฟังละ
การพูดภาษาเทยของนักศึกษาชาวตางประทศชัๅนปี 
 

 
ทีไ1 ทีไรียนรู้ดยการ฿ช้บทรียนคอมพิวตอร์ชวย
สอนกอนการรียนละหลังการรียน 
 

ตารางทีไ 2  ผลการศึกษาความสามารถ฿นการฟังละการพูดภาษาเทยของนักศึกษาชัๅนปีทีไ 1 ทีไรียนรู้ดยการ
฿ช้บทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอนกอนละหลังการทดสอน 

 n    S.D.  

ก่อนการเรียน 25 1็.ใ1ไ่                      ใ.1ไ่ใ1                    2็.ไ็ไ 
หลังการเรียน 25 ใ็.12เเ                      ๆ.่เ2็เ                      
ึมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .เ5 

จากตารางทีไ  2  สดงการปรียบทียบ
คา ฉลีไ ยของคะนนความสามารถ฿นการพูด
ภาษาเทยหลังการสอนดย฿ช้บทรียนคอมพิวตอร์
ชวยสอนสูงกวากอนรียน ดยคะนนฉลีไยของกลุม
กอนการรียนทากับ1็.ใ1  ละคาสวนบีไยงบน

มาตรฐานของคะนนบบทดสอบทางการรียน
กอนรียนทากับ ใ.1ไ  สวนคาคะนนบบทดสอบ
ทางการรียนหลังการรียนทากับ ใ็.12 ละคา
สวนบีไยงบนมาตรฐานทากับ ๆ.่เ   

 
ตารางทีไ  ใ   คาฉลีไยลขคณิต ิ  ี   สวนบีไยงบนS.D.ละคาสถิติที  ิ t )  ของคะนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนวิชาภาษาเทย  หลังการทดลองของกลุมทีไสอนดยสถานการณ์จ าลองละบทบาทสมมติกับละกลุมทีไ
รียนดย฿ช้บทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน 

    n                            S.D.                 t 

สถานการณ์จ าลอง 
ละบทบาทสมมติ  25           ใ็.แ2เเ                      6.8เ2                        2็.28ใึ 
ใชค้อมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน    25              แ็.2้้2                     ใ.แไ8 
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ึมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5     
จากตารางทีไ   ใ  สดงว าค าฉลีไ ยของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาภาษาเทย  หลังรียน
ของกลุมทีไสอนดย฿ช้สถานการณ์จ าลองละ
บทบาทสมมติสูงกวาคาฉลีไยของคะนนหลังรียน
ของกลุมทีไสอนดย฿ช้คอมพิวตอร์ชวยสอนอยางมี
นัยส าคัญทางสติติทีไระดับ เ.เ5  สดงวานักศึกษาทีไ
รียนดย฿ช้สถานการณ์จ าลองละบทบาทสมมติมี
ความสามารถ฿นการรียนวิชาภาษาเทยสูงกวา
นักศึกษาทีไรียนดย฿ช้คอมพิวตอร์ชวยสอน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวาคะนนความสามารถ฿น
การฟังละการพูดภาษาเทยหลังทดลองสอนดย฿ช้
สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติละบทรียน
คอมพิวตอร์ชวยสอนสูงกวากอนรียน  ดยคะนน
สูงสุดของกลุมทีไสอนดย฿ช้สถานการณ์จ าลองละ
บทบาทสมมติ ทากับ ใเ.เ่ ละคาบีไยงบน
มาตรฐานของคะนนบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ท า งก าร  รี ยน ท า กั บ ็ . 1 ้  ล ะค า ค ะนน
บบทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกอนการ
สอนทากับ 1ใ.็เละคาบีไยงบนมาตรฐานของ
คะนนบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
ภาษาเทยหลังรียนทากับ ใ.ใ2 สดงวาการ฿ช้
สถานการณ์จ าลอง  มีสวนท า฿ห้นักศึกษากิดการ
รียนรู้ เด้สดงออก ละท ากิจกรรม สงผล฿ห้การ
รียนมีความสุข สนุกสนาน ละ ข้า฿จมากยิไงขึๅน   
 
การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยผลของการจัดการรียนรู้ดยการ
฿ช้สถานการณ์จ าลองกับบทบาทสมมติละการ฿ช้

บทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอนทีไมีตอความสามารถ
฿นการฟังละการพูดภาษาเทยของนักศึกษาชาว
ตางประทศชัๅนปีทีไ 1 มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 
สดงวา การสอนดย฿ช้สถานการณ์จ าลองกับ
บทบาทสมมติละบทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน
ภาษาเทย ผลการทดสอบหลังรียนสูงกวากอนรียน  
ทีไป็นชนนีๅสดง฿ห้หในวาสถานการณ์จ าลองกับ
บทบาทสมมติสงผล฿ห้นักศึกษาเด้รียนรู้จากนืๅอหา
นัๅน โ มีสวนท า฿ห้นักศึกษากิดการรียนรู้  เด้
สดงออก ละการท ากิจกรรมหมาะสมกับผู้รียน  
ส ง ผ ล ฿ ห้ ก า ร  รี ย น มี ค ว า ม สุ ข  ส นุ ก ส น า น 
นอกหนือจากนีๅ ยั ง เด้ พัฒนากระบวนการคิด  
พิไมพูนความรู้ทางด้านค าศัพท์ทีไ฿ช้฿นการสนทนา
พืไอกระตุ้น฿ห้ผู้รียนเด้฿ช้สนทนาสดงความคิดหใน
ของตน ปຂดอกาส฿ห้ผู้รียนมีสวนรวม฿นการท า
กิจกรรมเด้สดงออกมีความกระตือรือร้นละสน฿จ
ทีไจะรียนอยางตอนืไองสนุกสนานเมบืไอหนาย   
 
ข้อเสนอนะในการท าวิจัยขัๅนต่อไป 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรจัด฿ห้มีการ
พัฒนาบทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอน ฿ห้ทันสมัยอยู
สมอ ครผูู้สอนควร฿ห้นักศึกษาเด้มีอกาส ฝຄกทักษะ
ทางการรียนรู้ทางบทรียนคอมพิวตอร์ชวยสอนเป
พัฒนาละ฿ช้฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอน฿ห้
มากขึๅนพืไอ฿ห้สอดคล้องละหมาะสมกับผู้รียน 

2 การรียนการสอนภาษา ควรจัด฿ห้มีการ
สดงสถานการณ์จ าลองละบทบาทสมมติอยาง
ตอนืไองละ สมไ าสมอ ประกอบการรียนการสอน
สงผล฿ห้นักศึกษาสนุกกับการรียน ละสน฿จ฿น
กิจกรรมการรียนรู้฿หม โ 
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วิชัย ถสุวรรณจินดา แ 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงคศ์ึกษาวา มีการซืๅอสียง฿นการลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภาหรือเม  มีปัจจัยอะเรบ้าง
ทีไท า฿ห้กิดการซืๅอสียง฿นการลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา การซืๅอสียงเด้ด านินการดยวิธีการ฿ด ละ หากจะมี
การป้องกันมิ฿ห้มกีารซืๅอสียงจะด านินเด้อยางเร 
 การศึกษานีๅป็นการศึกษาชิงคุณภาพ ดยการสัมภาษณ์ชิงลึก เด้ข้อสรุปวาการซืๅอสียง฿นการลือกตัๅง
สมาชิกวุฒิสภามีอยูจริง ปัจจัยทีไท า฿ห้กิดการซืๅอสียง คือ ประชาชนยังขาดจิตส านึก฿นการลือกตัๅง฿นระบอบ
ประชาธิปเตย ขตลือกตัๅง฿หญ ท า฿ห้ผู้สมัครต้องอาศัยหัวคะนนทีไป็นผู้มีอิทธิพล฿นท้องทีไมาชวย฿นการหา
สียง นอกจากนีๅกระบวนการสอบสวนผู้กระท าผิดลาช้า ละมักขาดหลักฐานทีไจะอาผิดตอผู้ซืๅอสียงเด้ ท า฿ห้
ผู้ซืๅอสียงเมกรงกลัว สวนปัญหาละอุปสรรคทีไส าคัญ เด้กจ้าหน้าทีไองยังขาดทักษะ฿นการสืบสวน
ข้อทใจจริงพืไออาผิดผู้ซืๅอสียง  ละขาดความรวมมือจากประชาชนทีไรู้หในกับการซืๅอสียง  นวทางการ
ก้เขปัญหาถือป็นหน้าทีไของคณะกรรมการการลือกตัๅงทีไจะสร้างจิตส านึก฿ห้กับประชาชนทีไจะเมยอมรับการ
ซืๅอสียงของผู้สมัครรับลือกตัๅง จัด฿ห้มีการฝຄกอบรมจ้าหน้าทีไ฿ห้มีความรู้ความชีไยวชาญ฿นการสืบสวน
ข้อทใจจริงพืไออาผิดผู้ซืๅอสียง ปรับปรุงระบียบข้อบังคับกีไยวกับการสอบสวน฿ห้มีความรวดรใวมากขึๅน จัด
฿ห้มีอาสาสมัครพืไอชวยสอดสองการซืๅอสียงดยมีการ฿ห้รางวัลกผู้ชีๅชอง ละมีการลงทษผู้ซืๅอสียง฿นการ
ลือกตัๅงอยางจริงจัง  
 ข้อสนอนะอืไน฿นการป้องกันการซืๅอสียงเด้ก  ฿ช้การลือกตัๅงทางอ้อมทนทีไจะป็นการลือกตัๅง
ดยตรง หรือ฿ช้การลือกตัๅงดย฿ช้ประทศป็นขตลือกตัๅง ละ฿ห้มีองค์กรสรรหาทีไป็นทีไยอมรับ ละมี
กระบวนการสรรหาทีไป็นธรรม ป็นกลาง ท าหน้าทีไสรรหาสมาชิกวุฒิสภาพืไอ฿ห้เด้ผู้ทีไมีคุณสมบัติหมาะสม
อยางท้จริง 
 
ค าส าคัญ : การลือกตัๅง สมาชิกวุฒิสภา การซืๅอสียง 
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Vote Buying in Senator Election in Thailand 

Vichai Thosuwonchinda1 

 

Abstract 
  

This research was intended to study vote buying in senator election to find out the 
factors causing vote buying and the means to prevent it. 

The study was a qualitative research. The result showed that there was vote buying. 
Factors influencing vote buying were unawareness of the significance of election in 
democracy of Thai people, the constituencies were so large that the candidates needed 
help from influential political agents in the constituencies, and the investigation for 
misconducts in election not only very time consuming but also insufficient evidence. The 
election officers still lack of skill to investigate, lack of cooperation from witness and lack of 
efficient way to punish vote buyers. Solutions to these problems lies heavily with  the 
election committee to create awareness of democracy among Thai people,  give training for 
election officers on investigation,  review rules and regulations on investigation, organize 
volunteers to observe and report vote buying  and give reward for witnesses and seriously 
punish people who are involved in vote buying.   
  Moreover, it is important to change senator election system from direct election 
to indirect election, or use election of the whole country instead of province- based, or 
using a central and just committee to select appropriate senators instead of by the general 
election.   
 
Keywords : Election, Senators, Vote buying. 
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บทน า 

การลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภาเด้ก าหนดขึๅนป็น
ครัๅงรก ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 
พุทธศั กร าช  25ไเ  ทัๅ งนีๅ  มาตรา  121  ของ
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเด้ก าหนด฿ห้ สมาชิก
วุฒิสภามาจากการลือกตัๅงดยตรงของประชาชน 
จ านวน 2เเ คน ตามสัดสวนของประชากร฿นตละ
จังหวัด คณะกรรมการลือกตัๅ ง เด้จัด฿ห้มีการ
ลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา มืไอวันทีไ ไ มีนาคม 25ไใ 
ตผลการลือกตัๅง พบวายังมีการกระท าทีไป็นการ
ฝຆาฝืนกฎหมายจากผู้ทีไมีสวนกีไยวข้องทัๅ งจาก
ประชาชน ผู้สมัคร ข้าราชการ ดยพบวามีการ
กระท าผิด ชน การจกงิน จกสิไงของ จัดลีๅยง 
สัญญาวาจะ฿ห้  การรียกร้องสิไ งตอบทนหรือ
ผลประยชน์ การเมวางตัวป็นกลางของข้าราชการ 
รวมทัๅงการกลาวหา กลัไนกล้งระหวางผู้สมัครด้วย
กันองป็นจ านวนมาก ละจากการทีไมีการทุจริต 
การกระท าผิดกฎหมายของผู้สมัครรับลือกตัๅ ง
ดังกลาว ท า฿ห้คณะกรรมการการลือกตัๅงประกาศ
฿ห้มีการลงคะนน฿หม฿นหลายจังหวัดละหลาย
ครัๅง นืไองจากมีหลักฐานอันควรชืไอเด้วา การ
ลือกตัๅ งมิ เด้ ป็นเปดยสุจริตละทีไยงธรรม  
ิส านักงานคณะกรรมการลือกตัๅง, 25ไใ ีตอมามืไอ
มีการรางรัฐธรรมนูญ฿หม ฿นปี 255เ  รัฐธรรมนูญ
หงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 255เ จึงเ ด้
พยายามก้เขปัญหาตาง โ ทีไกิดขึๅน ดยมีข้อ
ก าหนด฿ห้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา มี จ านวน 15เ 
คน ละยังก าหนด฿ห้ยกสมาชิกวุฒิสภาออกป็น 2 
ประภท  ิมาตรา 111ี เด้ก  สมาชิกวุฒิสภาจาก
การลือกตัๅงดยตรงจากประชาชน฿นตละจังหวัด 

จังหวัดละหนึไ งคน จ านวนทัๅงหมด ็็ คนดย
ก าหนด฿ห้ขตจังหวัดป็นขตลือกตัๅง ละสมาชิก
วุฒิสภาจากการสรรหา จ านวน ็ใ คน ซึไงป็น
จ านวนทีไก าหนด฿ห้ ทากับจ านวนของสมาชิก
วุฒิสภาทัๅงหมดตามรัฐธรรมนูญหักด้วยจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาทีไมาจากการลือกตัๅง ตการซืๅอสียง
฿นการลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภากใยังป็นทีไกลาวขวัญ
กันดยทัไวเป ดังหในเด้จากการการร้องคัดค้านการ
ลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา ฿นปี 2551ซึไงมีการลือกตัๅง
มืไอวันอาทิตย์ทีไ   2 มีนาคม 2551  มีถึง 125 
ส านวน ขณะทีไการร้องคัดค้านการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา มี 1้ ส านวน คณะกรรมการการลือกตัๅงเด้
สัไง฿ห้ด านินคดี฿ห้ ฟ้องคดีอาญา 2็ ราย ละ
ด านินคดีฟ้องป็นคดีพง ไ ราย  ิส านักงาน
คณะกรรมการการลือกตัๅงุ 2551ี จากผลการร้อง
คัดค้านการลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภาละการสัไง฿ห้
ด านินคดีกับผู้กระท าความผิดดังกลาว ท า฿ห้มีข้อ
สงสัยวา มีการซืๅอสียง฿นการลือกตัๅ งสมาชิก
วุฒิสภาจริงหรือเม มีปัจจัยอะเรบ้างทีไท า฿ห้กิดการ
ซืๅอสียง฿นการลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา  การซืๅอสียง
เด้ด านินการดยวิธีการ฿ด ละหากจะมีการป้องกัน
มิ฿ห้มีการซืๅอสียงจะด านินการเด้อยางเร 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1 พืไอศึกษาลักษณะละวิธีการซืๅอสียง฿น

การลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา 
2 ปัจจัยทีไท า฿ห้กิดการซืๅอสียง฿นการ

ลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา  
ใ พืไอศึกษาถึงปัญหาละอุปสรรคของการ

ขจัดการซืๅอสียง 
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ไ หานวทางพืไอป้องกันการซืๅอสียง฿น
การลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา  พืไอ฿ห้ข้อสนอนะก
หนวยงานทีไ กีไยวข้องพืไอ฿ห้ กิดการลือกตัๅงทีไ
บริสุทธิ์ละยุติธรรมตอเป 

 

วิธีการศึกษา 
การศึกษานีๅ ป็นการศึกษาชิงคุณภาพ 

ิQualitative Research) ดยหลงข้อมูลทีไ฿ช้฿น
การศึกษา เด้ก  สมาชิกวุฒิสภาทีไมาจากการ
ลือกตัๅง  1เ คน ิจากการลือกตัๅง฿นปี 2551 ละ 
ปี  255็ี  ผู้ ทนพรรคการมือง ใ คน อดีต
สมาชิกสภาผู้ทนราษฎร ใ คน  กรรมการการ
ลือกตัๅง฿นระดับจังหวัด 2 คน กรรมการลือกตัๅง฿น
สวนกลาง 2 คน  ละสืไอมวลชนอีก 2 คน ดย฿ช้
วิธีการลือกกลุมตัวอยางบบฉพาะจาะจง 

 

ประยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1 ทราบถึงลักษณะละวิธีการซืๅอสียง฿น

การลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา 
2  ทราบถึงปัจจัยทีไท า฿ห้กิดการซืๅอสียง฿น

การลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา  
ใ  รับรู้ถึงปัญหาละอุปสรรคทีไมีตอการ

ขจัดการซืๅอสียง  
ไ  ฿ห้ข้อสนอนะกหนวยงานทีไกีไยวข้อง

พืไอป้องกันการซืๅอสียง พืไอ฿ห้กิดการลือกตัๅงทีไ
บริสุทธิ์ละยุติธรรมตอเป 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การลือกตัๅงป็นกิจกรรมทางการมือง
ส าคัญ฿นระบอบการปกครองบบประชาธิปเตย

ตัวทน ิRepresentative democracy) ซึไง
สดงออกถึงการมีสวนรวมทางการมืองของ
ประชาชนผู้ป็นจ้าของอ านาจอธิปเตยพืไอลือก
ผู้ท าหน้าทีไผู้ทนของตนทางนิติบัญญัติละการ
บริหาร฿นทุกระดับการปกครองทีไมีกฎหมาย฿ห้มีการ
ลือกตัๅง ซึไงการลือกตัๅง฿นระดับประทศ คือ การ
ลือกบุคคลข้าเปท าหน้าทีไ  ทนประชาชน฿น
รัฐสภา ละรัฐบาลนัไนอง การลือกตัๅงถือวาป็น
การสดงออกถึงจตจ านงของประชาชน฿นการ
รียกร้อง สนับสนุนบุคคล คณะบุคคล หรือพรรค
การมือง฿ห้กระท า หรือละว้นกิจกรรมทางการ
มืองซึไงกิจกรรมนัๅนมีผลตอประชาชนสวนรวม 
ิกระมล ทองธรรมชาติุ 25ใ1ี 

หลักการส าคัญทีไสดงถึงความชอบธรรม
ของผู้ทีไมาจากการลือกตัๅงนัๅนอยูทีไวาการลือกตัๅงนีๅ
ต้องด านินการตามหลักกณฑ์ ๆ ประการ ดังนีๅ 
 หลักการลือกตัๅงดยอิสระ คือจะต้อง฿ห้
บุคคลผู้฿ช้สิทธิลือกตัๅงมีอกาส฿ช้ดุลพินิจ฿นการ
ลือกผู้สมัครคน฿ดอยางสรี เมมีการกระท า฿ด฿น
ลักษณะการขมขูบังคับ จ้างวาน หรือ฿ช้อิทธิพลบีบ
คัๅน฿ห้บุคคลเป฿ช้สิทธิลือกผู้สมัครคนหนึไงคน฿ด
 หลักการลือกตัๅงดยลับ หมายความวา ผู้฿ช้
สิทธิลงคะนนสียงทานัๅนทีไจะรู้วาตนองลงคะนน
฿ห้ผู้สมัครคน฿ด  

หลักการลือกตัๅงอยางสรี คือการลือกตัๅงทีไ
ปຂดอกาส฿ห้ผู้สมัครข้ารับการลือกตัๅงเด้อยางสรี 
ละปຂดกว้าง มืไอมีผู้สมัครมากกใทากับป็นการปຂด
อกาส฿ห้ประชาชนมีตัวลือกทีไหลากหลาย ผู้฿ช้สิทธิ
ลือกตัๅงจึงสามารถลือกผู้สมัครทีไตรงกับจตนารมณ์
ของตนมากทีไสุด นอกจากนีๅ การลือกตัๅงอยางสรียัง
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หมายความรวมถึง การลือกตัๅงทีไบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
ดยปราศจากการซืๅอสียงด้วย  

หลักการลือกตัๅง฿นระยะวลาทีไก าหนด 
หมายถึง วาระการด ารงต าหนงของผู้เด้รับลือกตัๅง
ต้องมีก าหนดนนอน ชน ไ ปี ทัๅงนีๅกใ พืไอปຂด
อกาส฿ห้ประชาชน฿นฐานะจ้าของอ านาจเด้
ตรวจสอบ ละประมินการท างานของตนวา มี
ผลงานมากน้อยพียง฿ด สามารถตอบสนองตอ
จตนารมณ์ของประชาชนเด้มากน้อยพียง฿ด  

หลักความสมอภาค หมายความวา สิทธิ฿น
การลงคะนนสียงของประชาชนต้องทากัน หนึไง
คนหนึไงสียง  

ละหลักการ฿ช้สิทธิทัไวหน้า หมายความวา 
การลือกตัๅงทีไป็นประชาธิปเตย ต้องเมมีข้อจ ากัด
฿นการ฿ช้สิทธิ เมวาจะป็นรืไองพศ ศาสนา สีผิว 
การศึกษา ละอืไน โ ทัๅงนีๅรัฐจะต้องมีการอ านวย
ความสะดวก฿ห้ผู้มีสิทธิลือกตัๅงเด้เป฿ช้สิทธิของตน
เด้ดยสะดวก ละมีการประชาสัมพันธ์฿ห้ประชาชน
ทราบถึงสิทธิ ละวิธีการ฿ช้สิทธิอยางกว้างขวางด้วย 
ิพรศักดิ์ ผองผ้ว ละ สุจิต บุญบงการ, 252็ี  

ทางด้านนวคิด฿นการซืๅอขายสียงนัๅน
ปัจจัยหลักทีไส าคัญทีไสุดกใคือ ขนาดของขตลือกตัๅง
ดยขนาดลือกตัๅงทีไ฿หญ ท า฿ห้ผู้สมัครจึงต้องหา
ผู้ชวย฿นการหาสียง฿นพืๅนทีไ ซึไงคนทีไจะชวยหลือ
ผู้สมัครเด้ดีทีไสุดคือ ผู้ทีไมีอิทธิพล฿นท้องถิไนทีไมีความ
ผูกพันกับชาวบ้าน คย฿ห้ความชวยหลือก
ชาวบ้าน หรือป็นจ้าของกิจการขนาด฿หญทีไมี
อิทธิพลตอการด ารงชีวิตของชาวบ้าน฿นท้องถิไนนัๅน 
บางกรณีหัวคะนน กใจะป็นผู้มีอิทธิพล฿นระดับทีไมี
ความผูกพัน฿กล้ชิดกับชาวบ้าน ชน ผู้฿หญบ้าน  

ก านัน หัวหน้ากลุมตาง โ ตขณะดียวกันกใมีสาย
สัมพันธ์ทีไชืไอมตอเปยังผู้มีอิทธิพล฿นระดับอ าภอ
หรือจังหวัดนัๅน ฿นการจกงินซืๅอสียงนัๅน ผู้สมัคร
จะสงงินเปป็นทอด โ จากผู้มีอิทธิพล฿นระดับ
อ าภอหรือจังหวัด ผานหัวคะนน฿นระดับหมูบ้าน
เปยั ง ช า ว บ้ า นทีไ จ ะ ฿ ช้ สิ ท ธิ์  ลื อ กตัๅ ง ฿ นทีไ สุ ด 
องค์ประกอบ ทีไท า฿ห้ กิดการซืๅอขายสียง฿น
กระบวนการลือกตัๅง นัๅน มี ใ ฝຆาย เด้ก ประชาชน 
ผู้สมัครรับลือกตัๅง ละตัวทนของทางราชการ 
ประชาชนข้ากีไยวข้องกับการซืๅอขายสียง พราะ
ประชาชนทีไอยูตามชนบทหรือพืๅนทีไทีไหางเกลความ
จริญ มักจะขาดคลนสาธารณูปภค ชน เฟฟ้า 
นๅ าประปา รงพยาบาล รงรียน หรือบางหงขาด
คลนปัจจัย ฿นการด ารงชีวิตประจ าวัน ดังนัๅนมืไอมี
ก า ร  ลื อ ก ตัๅ ง  ป ร ะ ช า ช น จึ ง มั ก  ลื อ ก ผู้ ทีไ ฿ ห้
ผลตอบทนกตนละชุมชน ส าหรับผู้สมัครรับ
ลือกตัๅ งนัๅ น จากการทีไต าหนงหน้าทีไ ทีไ เด้รับ
หลังจากการลือกตัๅง สามารถน าผลประยชน์มา฿ห้
ทัๅงทางตรงละทางอ้อมอยางมากมายมหาศาล
นัไนอง ทีไป็นรงจูง฿จ ฿ห้ผู้สมัครยอมลงทุนป็น
จ านวนงินนับสิบล้านบาทพืไอซืๅอสียง ดยหวังทีไจะ
ชนะการลือกตัๅงเด้รับลือกตัๅงป็นสมาชิกวุฒิสภา 
มืไอประชาชนยอมรับผู้สมัครทีไ฿ช้งินซืๅอสียง ละ
การเด้รับผลตอบทนกใกลายป็นประพณีนิยมเป
ล้วนัๅน ผู้สมัครทีไเมจกงินจึงกลายป็นคนล้ง
นๅ า฿จ ฿นขณะทีไตัวทนของทางราชการ ชน 
ผู้฿หญบ้าน ก านัน สมาชิกสภาทศบาล นักการมือง
ท้องถิไน รวมทัๅงข้าราชการ ทีไมีอ านาจหน้าทีไ ทีไจะ฿ห้
คุณ฿ห้ทษกผู้สมัครรับลือกตัๅง ป็นกลุมบุคคลทีไ
มักจะเด้รับผลประยชน์อยาง฿ดอยางหนึไงจาก



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 1ๆ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มิถุนายน 255่ 

 

ผู้สมัคร นอกจากจะเด้งินป็นคาตอบทนล้วยัง
 อืๅ อผลประยชน์ซึไ งกันละกัน ชนถ้าผู้ ทีไตน
สนับสนุนเด้รับลือกข้าเปป็นสมาชิกวุฒิสภา กใมัก
น าความจริญข้ามาสูท้องถิไน ผู้฿หญบ้าน ก านัน 
สมาชิกสภาทศบาล กใจะเด้ความดีความชอบ หรือ
ม้กระทัไงเด้รับผลประยชน์จากการท าธุรกิจ
รวมกันด้วย ส าหรับข้าราชการทีไมีอ านาจหน้าทีไทีไจะ
฿ห้คุณ฿ห้ทษกนักการมืองเด้นัๅน กใจะเด้รับ
ผลตอบทน฿นการ฿ห้ความรวมมือชนกัน ิวิชียร 
ตันศิริมงคล, 2550) นอกจากนีๅมาตรการทางกฎหมาย
ทีไ฿ช้ป้องกันการซืๅอสียงมักเมเด้ผล  การลือกตัๅง
฿หมกใป็นการสร้างภาระกับผู้จัดการลือกตัๅง ดยเม
สามารถก้เขปัญหาการซืๅอสิทธิขายสียงเด้ การ
ก้ปัญหาจึงควร฿ช้การสร้างความข้มขใง฿ห้ชุมชน 
฿ห้ชุมชนมีความข้มขใงละก้เขปัญหาของตนอง 
ซึไงจะท า฿ห้การ฿ช้งินซืๅอสียงท าเด้น้อยลง ิอัฏฐพล    
พธิพิพิธ, 255ไี   

อยางเรกใตาม ม้จะหในกันวา ยังมีการซืๅอ
สียง฿นการลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา ตการมีวุฒิสภา
กใยังมีความจ าป็นส าหรับประทศเทย พราะ
สามารถป้องกันความป็นผดใจการดยสภา
ผู้ทนราษฎร พราะวุฒิสภาสามารถตรวจสอบหรือ
ทักท้วงการออกกฎหมาย฿ห้มีความรอบคอบละ
ถูกต้องมากยิไงขึๅน ทัๅงยังป็นวทีหรือปຂดอกาส฿ห้
บุคคลบางประภท บางอาชีพ หรือบางต าหนงทีไมี
อ านาจละอิทธิพล฿นทางศรษฐกิจละการมือง มี
บทบาททางการมืองเด้ ดังนัๅน รัฐธรรมนูญฉบับตาง 
โ ของประทศเทยทีไผานมา 1็ ฉบับ มีอยู ้ ฉบับ
ทีไ ก าหนด฿ห้มี วุฒิ สภา ตกใมี  พียง  ใ  ฉบับทีไ
ก าหนด฿ห้วุฒิสภามาจากการลือกตัๅง ทัๅงพยายาม

ก าหนดนวทางการลือกตัๅง฿ห้ตกตางจากการ
ลือกตัๅงสมาชิกสภาผู้ทนราษฎร ชน ฿ช้จังหวัด
ป็นฐานส าหรับการลือกตัๅง ละห้ามผู้สมัครหา
สียงลือกตัๅง ตผลกใคือ วุฒิสมาชิกหลานัๅนผาน
การลือกตัๅงข้ามาสวน฿หญมักอาศัยฐานสียงของ
พรรคการมืองหนุนหลัง บางคนยังมีความ฿กล้ชิด
ป็นครือญาติกับสมาชิกสภาผู้ทนราษฎร ท า฿ห้
วุฒิสภายังเมมีความป็นอิสระอยางท้จริง ม้จะมี
การร้องรียน ตกใเมสามารถหาผู้กระท าความผิด
มาลงทษเด้ ศาลรัฐธรรมนูญกใยังหในวา การก้เข
ทีไมาของสมาชิกวุฒิสภา฿ห้มาจากการลือกตัๅงพียง
อยางดียว อันมีทีไมาหมือนกับสมาชิกสภาผู้ทน
ราษฎร ยอมท า฿ห้หลักการตรวจสอบ ละถวงดุล
อ านาจซึไงกันละกันของระบบ 2 สภาฯ ต้องสูญสีย
เปอยางมีนัยส าคัญ ท า฿ห้ฝຆายการมืองสามารถ
ควบคุมอ านาจหนือรัฐสภาเด้อยางบใดสรใจ
ดใดขาด ปราศจากการตรวจสอบละถวงดุลซึไงกัน
ละกัน  อัน ป็นการกระทบตอการปกครอง
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข 

ิศาลรัฐธรรมนูญ, 255ๆี 
 

ผลของการศึกษา 
ผลของการศึกษาจากการสัมภาษณ์ชิงลึกผู้

ทีไกีไยวข้องกับการลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภานัๅน มืไอ
ทียบกับวัตถุประสงค์฿นการศึกษา เด้ข้อสรุป ดังนีๅ 

1 การซืๅอ สียง฿นการลือกตัๅ งสมาชิก
วุฒิสภามีอยูจริง ดยลักษณะละวิธีการซืๅอสียงมี
หลากหลาย ตัๅงตการ฿ห้งินดยตรงตอผู้มีสิทธิ
ลือกตัๅง การ฿ห้งินผานหัวคะนน หรือตัวทน การ
พาเปทีไยวดูงาน การ฿ห้สัญญาวาจะ฿ห้ ประยชน์
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ตางโ สวนวิธีการซืๅอสียงของผู้สมัคร฿นการลือกตัๅง
สมาชิกวุฒิสภานัๅน สามารถ ยกออกเด้  ใ  วิธี คือ
 วิธีรก การซืๅอสียงดยอาศัยครือขายของ
ตนอง ดยมากจะป็นกรณีของผู้ทีไคยรับราชการ
อยู฿นจังหวัดทีไลงรับลือกตัๅง ละยังมีครือขายของ
ตนอยู ซึไงการหาสียงวิธีนีๅ จะ฿ช้งินเมมาก ละ
เด้รับการสนับสนุนจากลูกน้องกา โ ด้วย ฿นบาง
กรณี  จะป็นการสร้ าง ครื อข ายเว้ กอน ชน
ครือขายกับกลุมมบ้าน กลุมกีฬา กลุมรงงาน 
มืไอลงสมัครรับลือกตัๅงหลังกษียณ กใเด้อาศัยกลุม
หลานีๅมาสนับสนุน วิธีทีไสองป็นการซืๅอสียงดย
อาศัยนักการมือง฿นจังหวัด หรือนักการมือง
ท้องถิไน กรณีชนนีๅ การซืๅอสียงจะป็นการท าผาน
ครือขายญาติของตนเปยังหัวคะนนทีไมีการจัดตัๅง
เว้ล้ว ละวิธีทีไสามป็นการซืๅอสียงดยอาศัย
ครือขายของพรรคการมือง ดยมากจะป็นผู้ทีไมี
ชืไ อ สี ยงอยู บ้ า งละมีความสัมพันธ์กับพรรค
การมืองตัๅงตยังเมลงสมัครป็นสมาชิกวุฒิสภา  
ละพรรคการมืองต้องการ฿ห้ข้าอยู฿นสังกัด พืไอ
ความรวมมือกัน฿นอนาคต กรณีชนนีๅ ผู้สมัครต้อง
฿ช้งินของตัวอง฿นการซืๅอสียง ดยอาศัยครือขาย
ของพรรคการมือง ดยมีหัวคะนนของพรรคข้า
มาติดตอ 

2 ปัจจัยทีไท า฿ห้กิดการซืๅอสียง มาจากการ
ทีไ ผู้สมัครรับลือกตัๅงเมป็นทีไรู้จักอยางกว้างขวาง
พียงพอ฿นจังหวัด ท า฿ห้จ าป็นต้องอาศัยงินป็น
ครืไองมือจูง฿จ฿ห้คนมาลงคะนน฿ห้ ขตลือกตัๅง
สมาชิกวุฒิสภาป็นขตจังหวัด ท า฿ห้ผู้สมัครเม
สามารถออกนะน าตัวด้วยตัวองเด้ทุกพืๅนทีไ จึงต้อง
อาศัยหัวคะนนมาชวย฿นการหาสียง ระยะวลา฿น

การออกนะน าตัวมีจ ากัด ผู้สมัครทีไเมเด้สร้าง
ความสัมพันธ์กับครือขายเว้ลวงหน้า ยอมยากทีไจะ
เด้รับชัยชนะ฿นการลือกตัๅ ง  จึงต้อง฿ช้ งินมา
สนับสนุนทน นอกจากนีๅ  ประชาชนผู้มีสิทธิ
ลือกตัๅงยังยากจน การเด้งินจากการซืๅอสียงยอม
ป็นประยชน์฿นการยังชีพ บางครัๅงกใเด้เปทีไยว฿นทีไ
ทีไยังเมคยเป ท า฿ห้การซืๅอสียงเด้ผล ผู้ขายสียงอง
เมหในวาป็นความผิด หรือจะป็นผลลบตอระบอบ
ประชาธิปเตย พราะ฿คร โ กใท ากัน ฿ครเมรับงิน
กลายป็นคนง  หั วคะนนดยฉพาะก านัน 
ผู้฿หญบ้าน มักจะป็นผู้มีอิทธิพล฿นท้องทีไ ท า฿ห้
ประชาชนกรง฿จ จึงต้องเปลือกตามทีไเด้รับการ
ก าชับมา ประกอบกับการนับคะนน฿นหนวย
ลือกตัๅง ท า฿ห้สามารถตรวจสอบผลการซืๅอสียง฿น
ตละหนวยเด้อยางชัดจน นอกจากนีๅ กระบวนการ
สอบสวนผู้กระท าผิดลาช้า ละมักขาดหลักฐานทีไ
จะอาผิดตอผู้ซืๅอสียงเด้ ท า฿ห้ผู้ซืๅอสียงเมกรงกลัว  

ใ ปัญหาละอุปสรรคของการขจัดการซืๅอ
สียง มาจากประชาชนขาดจิตส านึกประชาธิปเตย 
ท า ฿ ห้ ยั ง มี ก า ร ข า ย  สี ย ง   จ้ า ห น้ า ทีไ  ข อ ง
คณะกรรมการการลือกตัๅง องกใยังขาดทักษะ฿น
การป้องกัน ปราบปราม ละสืบสวนหาหลักฐาน
ข้อมูลพืไออาผิดผู้ซืๅอสียง ฿นหลายกรณีมีความ
กรง฿จอิทธิพลของผู้ซืๅอสียง ทีไป็นผู้มีบารมี฿น
จังหวัด ท า฿ห้การสอบสวนอาผิดท าเด้เมตใมทีไ 
หรือเมมีการน าสนอข้อมูลทีไพียงพอทีไจะอาผิดเด้
ละขาดความรวมมือจากประชาชนทีไรู้หในกับการ
ซืๅอสียง พราะเมมีกลเก฿นการคุ้มครองพยาน ละ
เมมีรางวัล฿นการจูง฿จ฿ห้มาชีๅบาะสกีไยวกับการ
ซืๅอสียง นอกจากนีๅ กระบวนการ฿นการอาผิดผู้ซืๅอ
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สียงยังเมมีประสิทธิภาพ พราะจ้าหน้าทีไของ
ส านักงานคณะกรรมการลือกตัๅงมักท างาน฿นชิงรับ 
คือรอ฿ห้มีผู้มาร้องคัดค้านการลือกตัๅง ซึไงผู้ร้อง
คัดค้านกใคือผู้ทีไพ้ลือกตัๅงนัไนอง ละมักจะมีข้อมูล
จากการบอกลาทีไขาดประจักษ์พยาน ม้จะมี
พยานหลักฐานพียงพอ ตขัๅนตอน฿นการพิจารณา
อาผิดผู้ซืๅอสียงมีหลายขัๅนตอนมากกินเป ท า฿ห้฿ช้
วลามาก บางครัๅงข้อมูลหาย หรือพยานจ าเมเด้ ท า
฿ห้เมทันตอการด านินการลงทษตามก าหนดของ
กฎหมาย 

ไ นวทาง฿นการป้องกันการซืๅอสียง฿น
การลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา หากยังมีการลือกตัๅง
สมาชิกวุฒิสภาตอเป คือ การสร้างจิตส านึก฿ห้กับ
ประชาชนเม ฿ห้ยอมรับการซืๅอสียงขายสียง  
จัดการอบรมจ้าหน้าทีไของส านักงานคณะกรรมการ
การลือกตัๅง฿นระดับจังหวัด ฿ห้มีทักษะ฿นการ
สอบสวนละกใบหลักฐานข้อมูล฿ห้พียงพอทีไจะ
ลงทษผู้ซืๅอสียงเด้ ดยฉพาะ฿นกรณีทีไหในหรือชืไอ
เด้วามีการซืๅอสียงกันจริง ปรับปรุงกฎระบียบ
กีไยวกับการสอบสวนน าสนอพืไอลงทษผู้กระท า
ผิด฿ห้มีประสิทธิภาพละหมาะสมกับสถานการณ์
ของการซืๅอสียงซึไงมีการพัฒนาเปมากล้ว เมเด้
ป็นการซืๅอสียง฿นบบดิม โ ทีไคยมีมา จัด฿ห้มี
อาสาสมัครจากประชาชนทีไเมฝัก฿ฝຆพรรคการมือง
฿ด ละมีความประสงค์จะข้ามาชวยกันพัฒนา
ประชาธิปเตย฿ห้ข้ามามีสวนรวม฿นการชีๅบาะส
พืไอลงทษผู้ซืๅอสียง จัด฿ห้มีระบบคุ้มครองพยาน
ทีไมา฿ห้ข้อมูลกีไยวกับการซืๅอสียง ละมีงินรางวัล
กผู้ชีๅบาะส฿นการซืๅอสียง สงสริมการมีสวนรวม
ขององค์การอกชน฿ห้ข้ามารวม฿นการตรวจสอบ

การลือกตัๅง พืไอมิ฿ห้มีการซืๅอสียง฿นการลือกตัๅง
สมาชิกวุฒิสภา ละ ก าหนดบทลงทษพรรค
การมือง ละสมาชิกสภาผู้ทนราษฎร รวมทัๅง
องค์การบริหารสวนท้องถิไนละจ้าหน้าทีไของรัฐทีไ
ข้ามาสนับสนุนหรือกีไยวข้องกับการซืๅอขายสียง฿น
การลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา สวนนวทาง฿นการ
ป้องกันการซืๅอสียง฿นการลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา
ทางอืไน โ เด้ก การจัดระบบการเด้มาของสมาชิก
วุฒิสภาสีย฿หม ดยมี฿ช้การลือกตัๅงผานกลุมอาชีพ 
฿ช้การลือกตัๅงทางอ้อมทนทีไจะป็นการลือกตัๅง
ดยตรงชนดียวกับการลือกตัๅงสมาชิกสภาผู้ทน
ราษฎร หรือ฿ช้การลือกตัๅงดย฿ช้ประทศป็นขต
ลือกตัๅง ฿ห้ประชาชนทัๅงประทศลือกสมาชิก
วุฒิสภาทีไสมัครเด้ ดยคนหนึไงมีหนึไงสียง  ซึไงจะท า
฿ห้การซืๅอสียงยากขึๅน  พราะผู้ทีไมีสิทธิลือกมีป็น
จ านวนมาก หรือ ฿ช้การสรรหาทนการลือกตัๅง 
ดย฿ห้มีองค์กรสรรหาทีไ ป็นทีไ ยอมรับ ละมี
กระบวนการสรรหาทีไป็นธรรม ป็นกลาง พืไอ฿ห้เด้
สมาชิกวุฒิสภาผู้ทีไมีคุณสมบัติหมาะสมอยางท้จริง 
 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาทีไพบวา การลือกตัๅงสมาชิก
วุฒิสภา มีการซืๅอสียงกันนัๅน ถือป็นข้อค้นพบทีไ
สอดคล้องกับรายงานของส านักงานคณะกรรมการ
การลือกตัๅง ิ25ไใี ทีไพบวา ฿นการลือกตัๅงสมาชิก
วุฒิสภา เด้ปรากฏวามีการกระท าทีไป็นการฝຆาฝืน
กฎหมายจากผู้ทีไมีสวนกีไยวข้องทัๅงจากประชาชน 
ผู้สมัคร ข้าราชการ ดยพบวามีการกระท าผิด ชน 
การจกงิน จกสิไงของ จัดลีๅยง สัญญาวาจะ฿ห้ 
การรียกร้องสิไงตอบทนหรือผลประยชน์ การเม
วางตัวป็นกลางของข้าราชการ รวมทัๅงการกลาวหา 
กลัไนกล้งด้วยกันองป็นจ านวนมาก ละจากการทีไ
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มีการทุจริต การกระท าผิดกฎหมายของผู้สมัครรับ
ลือกตัๅงดังกลาว ท า฿ห้คณะกรรมการการลือกตัๅง
ประกาศ฿ห้มีการลงคะนน฿หม฿นหลายจังหวัดละ
หลายครัๅง นืไองจากมีหลักฐานอันควรชืไอเด้วา การ
ลือกตัๅงมิเด้ป็นเปดยสุจริตละทีไยงธรรมละ
สอดคล้องกับข้อศึกษาของอัฏฐพล พธิพิพิธ ิ255ไี  
ทีไ พบวา มาตรการทางกฎหมายทีไ฿ช้ป้องกันการซืๅอ
สียงมักเมเด้ผล การลือกตัๅง฿หมกใป็นการสร้าง
ภาระกับผู้จัดการลือกตัๅง ดยเมสามารถก้เข
ปัญหาการซืๅอสิทธิขายสียงเด้  

฿นสวนของรูปบบละวิธีการซืๅอสียงทีไมี
การซืๅอทัๅงการจายป็นงินดยตรง การจายงินผาน
หัวคะนน การจัดลีๅยง การ฿ห้สัญญาวาจะ฿ห้ ละ
การพาเปทีไยวนัๅน กใป็นการสอดคล้องกับรายงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการลือกตัๅงจังหวัด
มุกดาหาร ทีไมีการสรุปนวทางซืๅอสียงเว้ถึง 1เ 
บบ ดยรวมการจกงินทัๅงดยตรงละผาน
หัวคะนน การจัดลีๅยง การ฿ห้สัญญาวาจะ฿ห้ การ
พาเปทัศนศึกษา สวนกระบวนการอาผิดผู้ทีไทุจริต
฿นการลือกตัๅงกใหในเด้จากการพิจารณาสอบสวน
การลงทษผู้ซืๅอสียง ทีไมักจะขาดหลักฐานชัดจนจน
อาผิดเด้ยาก ซึไ งหในเด้จากการพิจารณาของ
คณะกรรมการการลือกตัๅงทีไยังเมสามารถลงทษผู้
ซืๅอสียงเด้ดยตรง เด้ตมีข้อสงสัยละ฿ช้การ
จัดการลือกตัๅงขึๅน฿หม ซึไงกใทากับปຂดชอง฿ห้มีการ
ซืๅอสียงกันอีกจากผู้ทีไมีฐานะทางการงินทีไดีกวา  

การทีไเด้พบวาผู้สมัครทีไเด้รับลือกตัๅงมักจะ
ป็นผู้ทีไมีชืไอสียง฿นจังหวัด ละมีครือขายทีไคย
เด้รับราชการ฿นจังหวัดนัๅน กใป็นการสอดคล้องกับ
รายงานของส านักงานคณะกรรมการการลือกตัๅงทีไ
สรุปผลการลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา฿นปี 25ไใ วาผู้
เด้รับลือกตัๅงสวน฿หญป็นอดีตข้าราชการละ
พนักงานรัฐวิสาหกิจทีไคยท างาน฿นจังหวัดนัๅน สวน
ทีไสรุปวาผู้สมัครลงลือกตัๅงมีความกีไยวพันกับ
สมาชิกสภาผู้ทนราษฎรละพรรคการมืองกใป็น

การสอดคล้องกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ิ255ๆี วาการลือกตัๅงสมาชิกวุฒิสภา ท า฿ห้วุฒิสภา
เมสามารถ ป็นสภาทีไ ถ ว งดุ ลอ านาจกับสภา
ผู้ทนราษฎรเด ้

 
สรุป  

หากการซืๅอสียง฿นการลือกตัๅงสมาชิก
วุฒิสภายังมีอยู ยอมท า฿ห้ระบบการลือกตัๅงเมป็น
การลือกตัๅงทีไป็นประชาธิปเตยอยางท้จริง พราะ
เมเด้ป็นการลือกตัๅงดยสรี มีการชีๅน า จูง฿จด้วย
ผลประยชน์ หรือบังคับ฿ห้ลือก คณะกรรมการการ
ลือกตัๅงจึงต้องมีการรณรงค์พืไอสร้างจิตส านึก฿ห้กับ
ประชาชน ฿ห้รังกียจการซืๅอสียง ขายสียง฿นการ
ลือกตัๅง นอกจากนีๅยังต้องจัดการอบรมจ้าหน้าทีไ
ของส านักงานคณะกรรมการการลือกตัๅง฿นระดับ
จังหวัด ฿ห้มีทักษะ฿นการสอบสวนละกใบข้อมูล฿ห้
พียงพอทีไจะลงทษผู้ซืๅอสียงเด้ ดย฿ช้นวทางการ
ท างานบบเตสวนมากกวาบบกลาวหา มีการ
ท างาน฿นชิงรุก ละ ปรับปรุงกฎระบียบกีไยวกับ
การสอบสวน฿ห้มีความรวดรใว ลดขัๅนตอนการ
ท า ง าน  ร ว มทัๅ ง บทล ง  ทษผู้ ก ร ะท า ผิ ด ฿ ห้ มี
ประสิทธิภาพละหมาะสมกับสถานการณ์ของการ
ซืๅอสียง นอกจากนีๅ ควรจัด฿ห้มีอาสาสมัครจาก
ประชาชนทีไเมฝัก฿ฝຆพรรคการมือง฿ดซึไงมีความ
ประสงค์จะข้ามาชวยกันพัฒนาประชาธิปเตย฿ห้ข้า
มามีสวนรวม฿นการชีๅบาะสพืไอลงทษผู้ซืๅอสียง 
ละ฿ห้องค์การอกชน฿ห้ข้ามารวม฿นการตรวจสอบ
การลือกตัๅง  ทัๅงจัด฿ห้มีระบบคุ้มครองพยานทีไมา฿ห้
ข้อมูลกีไยวกับการซืๅอสียง ละมีงินรางวัลกผู้ชีๅ
บาะส฿นการซืๅอสียง  ตถ้าหากยังเมสามารถ
ป้องกันการซืๅอสียงขายสียงเด้ล้ว กใควรมีการ
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ปลีไยนปลงเด้มาของสมาชิกวุฒิสภาสีย฿หม ดย
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พรเทพ  จันทรนิภแ 

บทคัดย่อ 
  
 วัตถุประสงค์฿นการวิจัยคือพืไอวิคราะห์สาหตุละพัฒนารูปบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัไน฿น
ภาครัฐ พืไอการบริหารจัดการบ้านมืองทีไดี฿นสังคมเทย ผลการวิจัยพบวา สาหตุของการทุจริตคอร์รัปชัไน฿น
ภาครัฐมาจากกฎหมายหรือระบียบการปฏิบัติงานมีชองวาง ขาดผู้น าทีไป็นบบอยางทีไดี การ฿ช้อ านาจของ
นักการมือง ระบียบปฏิบัติของหนวยงานราชการมีหลายขัๅนตอน กระบวนการคัดลือกบุคลากรข้าสูระบบ
น้นด้านความรู้เมมุงน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีระบบอุปถัมภ์฿นหนวยงานราชการ ข้าราชการขาด
คุณธรรมจริยธรรม มีรายเด้น้อยเมพียงพอตอการครองชีพ ละประชาชนมีสวนสนับสนุน฿ห้กิดการ
คอร์รัปชัไนพืไอลดขัๅนตอนการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ   
 จากข้อค้นพบดังกลาว รูปบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัไนพืไอการบริหารจัดการบ้านมืองทีไดี฿น
สังคมเทย ควรมีหลักการคือ สถาบันครอบครัวละสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทส าคัญ฿นการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรมสัไงสอนดใกละยาวชน฿ห้มีคุณธรรมจริยธรรม ความซืไอสัตย์ ความมี
ระบียบวินัย ละความรับผิดชอบตอหน้าทีไ ผู้บริหารประทศละผู้บริหารองค์กรต้องประพฤติตัวป็น
บบอยางทีได ีนอกจากนีๅคน฿นสังคมต้องปลีไยนทัศนคติละความชืไอดย฿ห้การคารพยกยองคนดีมีคุณธรรม 
รวมทัๅงสืไอมวลชนต้องยกยองชมชยผู้ทีไประพฤติดี ก าหนดกณฑ์มาตรฐานระดับสูง฿นการคัดลือกบุคลากรข้า
สูระบบ ละองค์กรต้องสร้างละปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรม฿ห้กับบุคลากร จัดอบรมสัมมนา มีกลเกการ
ติดตามละประมินผลอยางสมไ าสมอ 
 
ค าส าคัญ: สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา การคัดลือกบุคลากร การทุจริตคอร์รัปชัไน  
            การบริหารจัดการบ้านมืองทีไดี  
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The Development of a Corruption Prevention Model in the Public Sector for 
Good Governance in Thai Society       

 
Pornthep  Chantraniph1 

 
Abstract 
  

 The purpose of this research was to analyse and develop a model to prevent  corruption 

in the public sector for good governance in Thai society. It was revealed that the main causes of 

corruption in the public sector were the loopholes in laws; a lack of good role models; political 

influences; complicated bureaucratic work processes; recruitment procedure focusing only on 

knowledge, not morality; the patronage system in the public sector; immoral government officials; 

low income; and citizens’ conspiracy to abuse the administrative processes.  
 A corruption prevention model was developed for good governance in Thai society as 

follows: First of all, family and educational institutions must have a role in cultivating, educating, 

and provide guidance to children and youths on morality, honesty, discipline, and responsibility. 

The country leaders and organization administrators should behave as good role models. People 

in society must change their attitude and belief on respect and praise virtuous people. Mass 

media should praise and admire people with good behavior. Moreover, setting up the high 

standard criteria for personnel recruitment. Finally, organizations must establish and cultivate 

moral consciousness in their personnel, provide training and seminars as well as regular follow-up 

and evaluation. 
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บทน า 
 การทุจริตคอร์รัปชัไน฿นสังคมเทยป็นปัญหาทีไสัไง
สมมานาน สงผลกระทบดยตรงตอระบบสังคม ศรษฐกิจ 
การมือง ละความมัไนคงของประทศ รวมถึงภาพลักษณ์
ละความชืไอมัไนตอสายตาของประชาคมลก การทุจริต
คอรัปชัไน คือการ฿ช้อ านาจ ทีไเด้รับมอบหมาย฿นทางทีไผิด
พืไอประยชน์สวนตัว” ิสมดใจพระสันตะปาปา. 2เเเ: 2ี 
฿นขณะทีไมีร์ดาล฿ห้ความหมายวา การกระท าทุกอยางทีไ
ป็นเปดยมชิอบ หรือป็นการกระท าพืไอประยชน์สวนตัว 
ดย฿ช้อ านาจละอิทธิพลทีไมีอยู฿นต าหนงหน้าทีไ หรือ
อาศัยฐานะต าหนงพิศษทีไตนมีอยู ฿นกิจการสาธารณะ
รวมทัๅงการรับสินบนด้วย” ิมีร์ดาล อ้าง฿น พรศักดิ์ ผอง
ผ้ว. 25ไไ: ใ1ี ฉะนัๅน การทุจริตคอรัปชัไน จึงหมายถึง
การ฿ช้หรืออาศัยต าหนงหน้าทีไ อ านาจ ละอิทธิพลทีไตน
มีอยูพืไอประยชน์กตนองละหรือผู้อืไน รวมถึงการติด
สินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง การ฿ช้ระบบอุปถัมภ์ ละความ
เมป็นธรรมอืไน โ ทีไข้าราชการหรือบุคคล฿ด฿ช้ป็น
ครืไองมือ฿นการลิดรอนความป็นธรรมละความถูกต้อง
ต า ม ก ฎ ห ม า ย อ ง ค์ ก ร  พืไ อ ค ว า ม  ป ร ง ฿ ส ส า ก ล 
ิTransparency International หรือ TI) เด้จัดอันดับดัชนี
การรับรู้คอร์รัปชัไน ิCorruption Perceptions Index, 
2เ1ใี ประจ าปี 2555 พบวาประทศเทยอยูอันดับทีไ ่่ 
สะท้อน฿ห้หในวา ประทศเทยมีปัญหาการคอรัปชัไนอยู฿น
ระดับสูง 
 การทุจริตคอร์รัปชัไน฿นสังคมเทย ป็นปัญหาทีไ
รัฐบาลเด้หานวทางป้องกันละปราบปรามพืไอ฿ห้ปัญหา
ดังกลาวลดน้อยลงหรือหมดเปจากสังคมเทย ผู้วิจัยจึง
สน฿จศึกษาถึงสาหตุของการทุจริตคอร์รัปชัไน ปัญหาละ
นวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัไน฿นภาครัฐ  พืไอน า
ข้อค้นพบของการวิจัยมาสร้างรูปบบการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัไน฿นภาครัฐ พืไอการบริหารจัดการทีไดี฿น
สังคมเทย ซึไงผลทีไเด้จากการวิจัยครัๅงนีๅจะป็นประยชน์ตอ

รัฐบาล฿นการน าเป฿ช้ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัไน฿น
สังคมเทยอยางยัไงยืนตอเป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1 พืไอพัฒนารูปบบการป้องกันการทุจริต
คอรัปชัไน฿นภาครัฐ พืไอการบริหารจัดการบ้านมืองทีไดี฿น
สังคมเทย 
 2 พืไ อสร้ างรูปบบการป้องกันการทุจริ ต
คอรัปชัไน฿นภาครัฐ พืไอการบริหารจัดการบ้านมืองทีไดี฿น
สังคมเทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพละการวิจัย
ชิงปริมาณพืไอพัฒนาละสร้างรูปบบการป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชัไน฿นภาครัฐ ดยวิคราะห์ละสังคราะห์
สาหตุ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนนวทางการป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชัไน฿นสังคมเทย 
   
การเกใบรวบรวมข้อมูล 
 การสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview) กับ 
นักวิชาการ ผู้บริหารภาคธุรกิจอกชน ละจ้าหน้าทีไ
ภาครัฐ จ านวน 1เ คน การสนทนากลุม ิFocus Group) 
กับผู้ทีไปฏิบัติงาน฿นหนวยงานภาครัฐละภาคอกชน 
จ านวน 1เ คน ข้อมูลจากอกสารกีไยวกับการวิจัยการ
ทุจริตคอรับชัไน 
 การรวบรวมข้อมูลด้วยบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยาง ผู้บริหาร ละพนักงานระดับปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์ จ านวน ใ่เ คน 
ค านวณดย฿ช้สูตร n≥5เื่p มืไอ n คือขนาดตัวอยาง 
ละ p คือตัวพยากรณ์ (Green, 1991) ลือกดยวิธีลือก
ตัวอยางบบกลุมอุบัติการณ์ (Accidental sampling) 
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ผลการวิจัย 
 
ตารางทีไ 1 สนอลักษณะของกลุมตัวอยางจากบบสอบถาม 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
รายเด้ตอดือน 
         ตไ ากวา     2เุเเเ  บาท 
         2เุเเ1 - ใเุเเเ  บาท 
         ใเุเเ1 -  ไเุเเเ  บาท 
         ไเุเเ1    บาทขึๅนเป 

 
15เ 
12เ 
่5 
25 

 
ใ้.ไ็ 
ใ1.5็ 
22.ใ่ 
ๆ.5่ 

รวม ใ่เ 1เเ.เเ 
 
 จากตารางทีไ 1 พบวา ผู้ตอบบบสอบถามสวน
฿หญป็นพศหญิง  คิดป็นร้อยละ 5ใ.1ๆ มีอายุระหวาง 
ใเ-ไเ ปี ิร้อยละ ใ2.่้ี สถานภาพสด ิร้อยละ ๆเ.เเี  
การศึกษาปริญญาตรี  ิร้อยละ ใไ.เเี ประกอบอาชีพ 
ประชาชนทัไ ว เป พนั งกานบริษัทละข้ าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวนทา โ  กัน ิร้อยละ 2ๆ.ใ2ี ละ
รายเด้ตอดือนตไ ากวา 2เ,เเเ บาท ิร้อยละ ใ้.ไ็ี 
 ข้อมูลกีไยวกับมูลหตุของการทุจริตประพฤติมิ
ชอบสดงวาการทุจริตคอรัปชัไน฿นภาครัฐกิดจากสาหตุ
หลายประการ เด้ก สังคมขาดการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมตัๅงตวัยดใก การขาดผู้น าทีไป็นบบอยางทีไดี 
ผู้บังคับบัญชามีการคอรัปชัไน฿ห้ข้าราชการชัๅนผู้น้อยหใน
ป็นตัวอยาง รายเด้หรือนักการมือง มีระบบอุปถัมภ์ละ
การลนพรรคลนพวก฿นระบบราชการ กระบวนการ
คัดลือกคนข้าสูระบบ฿ห้ความส าคัญด้านความรู้มากกวา
คุณธรรมการจ ากัดลักษณะจ าพาะหรือลใอกสปค จึงท า฿ห้
กิดการ฿ห้สินบนการจัดซืๅอจัดจ้าง ละการมีจริยธรรมการ
บริหารงานขาดประสิทธิภาพ การจัดซืๅอจัดจ้างของทาง
ราชการมีชองหว ชน มีงินดือนของข้าราชการเม
พียงพอตอการครองชีพ การทุจริตคอรัปชัไน฿นภาครัฐป็น
บบกินตามนๅ า การนับถือความรไ ารวย การ฿ช้อ านาจดยมิ

ชอบของผลประยชน์รวมกัน฿นกิจการบางประภท หรือ
การฮัๅวประมูลครงการพืไอผูกขาดกิจการบางประภททีไ
ต้องเด้สัมปทานจากรัฐบาล รวมถึงขัๅนตอนการ฿ช้บริการ
ของหนวยงานภาครัฐมีความซๅ าซ้อนจึงท า฿ห้ประชาชนมี
สวนสงสริม฿ห้กิดการคอรัปชัไนพราะต้องการความ
สะดวกสบาย นอกจากนีๅ  กฎหมายหรือระบียบการ
ปฏิบัติงานยังมีชองวางปຂดอกาส฿ห้บุคลากรทุจริต฿น
หน้าทีไ  กฎหมายการลงทษข้าราชการทีไคอรัปชัไนเม
ดใดขาดจริงจัง 
 ปัญหาละอุปสรรคของการป้องกันการทุจริต
คอรัปชัไน฿นภาครัฐทีไส าคัญคือ กระบวนการยุติธรรมขาด
การบังคับ฿ช้กฎหมายอยางครงครัด การลือกปฏิบัติ฿น
การบังคับ฿ช้กฎหมาย การด านินการของภาครัฐขาด
การบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐลภาคอกชน 
ระบบการบริหารงานภาครัฐปຂดอกาส฿ห้กิดการ฿ช้อ านาจ
พืไอประยชน์ทีไเมป็นธรรม ตลอดจนผู้ทีไกระท าผิดมี
นวคิดวามีอกาสทีไจะหลุดพ้นจากความผิดนืไองจาก
สามารถพึไงพากลุมผู้มีอิทธิพลทีไมีอ านาจทางการมือง ละ
ประชาชนสวน฿หญขาดความชืไอมัไน฿นระบบยุติธรรม 
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ข้อมูล฿นตารางทีไ 2 สดงความคิดหในกีไยวกับรูปบบการป้องกันการทุจริตคอรัปชัไน฿นภาครัฐ 
 
ตารางทีไ 2  คาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ของระดับความคิดหในทีไมีตอรูปบบการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชัไน฿นภาครัฐ 
รายการ ระดับความคิดหใน 

  x  S.D. ปลผล 
1 การปลูกฝังความซืไอสัตย์สุจริตริไม จากครอบครัวละรงรียน 4.58 0.55 มากทีไสุด 
2 พอม ครอบครัว ผู้บริหารองค์กรละผู้บริหารประทศ ป็น

บบอยางทีไดี 
 

4.59 
 

0.49 
 

มากทีไสุด 
3 การปลุกจิตส านึกกับยาวชน฿ห้ทราบถึงผลสียของการคอร์รัปชัไน 4.55 0.52 มากทีไสุด 
4 สืไอมวลชนยกยองคนทีไท าความดี มีความซืไอสัตย์ 4.52 0.62 มากทีไสุด 
5 ยกลิกระบบอุปถัมภ์฿นทุกหนวยงาน 4.57 0.55 มากทีไสุด 
6 สร้างระบบความปรง฿ส ตรวจสอบเด้฿นการท างาน 4.56 0.62 มากทีไสุด 
7 ก าหนดมาตรฐานการคัดลือกบุคลากรดยพิจารณาคุณธรรม

จริยธรรมควบคูกับความรู้ความสามารถ 
 

4.49 
 

0.62 
 

มาก 
8 
 
 
้ 
 

1เ 
11 
12 
1ใ 
 

1ไ 
15 

มีกระบวนการปลูกฝังหลอหลอมความซืไอสัตย์ ความรับผิดชอบ 
ระบียบวินัย อบรมจริยธรรมละจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅง
ก าหนดมาตรการการลงทษ 
ปรับปรุงระบบการท างาน฿ห้มีความคลองตัว ลดขัๅนตอนการ
ท างาน 
ประชาชนมีสวนรวม฿นการตรวจสอบ 
มีมาตรการ฿นการวัดผล ฿ช้ครืไองมือวัดทีไมีคุณธรรม 
มีความทีไยงธรรม฿นการวัดละประมินผล 
สืไอมวลชนป็นกระบอกสียง฿ห้สังคม ละมีอิสระ฿นการ
ตรวจสอบ 
ฝຄกอบรมพัฒนาจิต฿จอยางสมไ าสมอละตอนืไอง 
ตอต้านผู้กระท าการคอร์รัปชัไนเม฿ห้มีสิทธิ฿ด โ ฿นสังคม 

 
 

4.58 
ไ.5ๆ 
ไ.52 

 
ไ.ไไ 
ไ.ไเ 
ไ.ใๆ 

 
ไ.ไ2 
ไ.5่ 

 
 

0.49 
เ.ไ้ 
เ.55 

 
เ.ๆเ 
เ.ๆ2 
เ.5ๆ 

 
เ.55 
เ.ไ้ 

 
 

มากทีไสุด 
มากทีไสุด 
มากทีไสุด 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

มากทีไสุด 
 รวม ไ.51 เ.2็ มากทีไสุด 

  
 จากตารางทีไ 2  พบวา รูปบบการป้องกันการ
ทุจริ ตคอร์ รั ปชัไ น ฿นภาครั ฐ  ดยภาพรวม  ผู้ ตอบ
บบสอบถามมีความคิดหในวามีความหมาะสมอยู฿น
ระดับมากทีไสุด ิ x  = ไ.51ี  มืไอพิจารณารายละอียดป็น
รายข้อพบวา มีความหมาะสมอยู฿นระดับมากทีไสุด เด้ก  
 

พอม ครอบครัว ผู้บริหารองค์กรละผู้บริหารประทศ 
ป็นบบอยางทีไดี ิ x  = ไ.5้ี รองลงมา การปลูกฝังความ
ซืไอสัตย์สุจริตริไมจากครอบครัวละรงรียน ิx= ไ.5่ี  
ตอต้านผู้กระท าการคอร์รัปชัไนเม฿ห้มีสิทธิ฿ด โ ฿นสังคม 
ิ x  = ไ.5่ี มีกระบวนการปลูกฝังหลอหลอมความซืไอสัตย์ 
ความรับผิดชอบ ระบียบวินัย อบรมจริยธรรมละ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัๅงก าหนดมาตรการการลงทษ 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 1ๆ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มิถุนายน 255่ 

ิ x  = ไ.5่ี  ยกลิกระบบอุปถัมภ์฿นทุกหนวยงาน  ิ x  = 
ไ.5็ี  สร้างระบบความปรง฿ส ตรวจสอบเด้฿นการท างาน  
ิ x  = ไ.5ๆี  ปรับปรุงระบบการท างาน฿ห้มีความคลองตัว 
ลดขัๅนตอนการท างาน  ิ x  = ไ.5ๆี  สืไอมวลชนยกยองคน
ทีไท าความดี มีความซืไอสัตย์ ิ x  = ไ.52ี  ประชาชนมีสวน
รวม฿นการตรวจสอบ ิ x  = ไ.52ี นอกนัๅนมีความ
หมาะสม฿นระดับมาก เด้ก การก าหนดมาตรฐานการ
คัดลือกบุคลากรดยพิจารณาคุณธรรมจริยธรรมควบคูกับ
ความรู้ความสามารถ ิ x  = ไ.ไ้ี มีมาตรการ฿นการวัดผล
฿ช้ครืไองมือวัดทีไมีคุณธรรม ิ x  = ไ.ไไี ฝຄกอบรมพัฒนา
จิต฿จอยางสมไ าสมอละตอนืไอง ิ x  = ไ.ไ2ี มีความทีไยง
ธรรม฿นการวัดละประมินผล ิ x  = ไ.ไเ ี ละ
หมาะสมน้อยทีไสุดคือ  สืไอมวลชนป็นกระบอกสียง฿ห้
สังคม ละมีอิสระ฿นการตรวจสอบ ิ x  = ไ.ใๆี  
 ประดในส าคัญทีไผู้วิจัยน ามาพัฒนาละสร้าง
รูปบบการป้องกันการทุจริตคอรัปชัไน฿นภาครัฐ พืไอ
น ามา฿ช้฿นการบริหารจัดการบ้านมืองทีไดี฿นสังคมเทย 
เด้ก การปลูกฝังคานิยมละจิตส านึกทางสังคมจากทุก
ภาคสวนของสังคม ฿ห้กับประชาชนพืไอ฿ห้ทราบถึงผลทีไ
กิ ดขึๅ นจากการทุ จริ ตคอรั ปชัไ นทัๅ งต อตนองละ
ประทศชาติ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม฿ห้กับดใกละ
ยาวชนรืไอง ความซืไอสัตย์สุจริตจากครอบครัวละ
สถานศึกษา พอม ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ท าตัวป็น
บบอยางทีไดี฿นรืไองความซืไอสัตย์สุจริต  สืไอมวลชน฿ห้
กียรติละยกยองคนดี  ปลีไยนทัศนคติความชืไอทางสังคม
ทีไคารพนับถือผู้ทีไมีความรไ ารวยหรือผู้มีอ านาจ มาป็นการ
฿ห้ความคารพยกยองผู้ทีไ มีคุณธรรม ซืไอสัตย์สุจริต 
กระบวนการกลัไนกรอง คัดลือกบุคคลข้าสูระบบ การน า
กณฑ์คุณธรรมจริยธรรมมาพิจารณาควบคูกับความรู้
ความสามารถ฿นการพิจารณาบุคคลข้าท างานดยเม฿ช้
ระบบอุปถัมภ์มาพิจารณา หนวยงานตาง โ ต้องมี
กระบวนการหลอหลอมความซืไ อสัตย์สุ จริ ต  ความ
รับผิดชอบ ดยก าหนดกฎระบียบ฿นการปฏิบัติงาน฿ห้
ครอบคลุมถึงคุณธรรมจริยธรรม฿นการท างาน พร้อมทัๅง
ก าหนดมาตรการละบทลงทษผู้กระท าผิดอยางชัดจน  
มีระบบการตรวจสอบ ฿ห้ประชาชนมีสวนรวม฿นการก ากับ

ติดตาม ตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมดย฿ช้ครืไองมือวัดทีไ
มีคุณภาพ ชืไอถือเด้ละมีความปรง฿ส฿นการตรวจสอบ 
จัดท าหลักสูตรการฝຄกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
฿ห้กับบุคลากรของภาครัฐอยางตอนืไอง มีการปรับปรุ ง
ระบบการท างาน฿ห้มีความคลองตัว ทันสมัย ละลด
ขัๅนตอนการท างาน 
 ผลการสอบถามความหมาะสมของรูปบบการ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชัไน฿นภาครัฐ พบวา ภาพรวมการ
ปลูกฝังความซืไอสัตย์สุจริตริไมจากครอบครัว พอม 
รองลงมาคือ สถานศึกษา ผู้บริหารประทศละผู้บริหาร
องค์กรป็นบบอยางทีไดี ประชาชนมีสวนรวม฿นการฝ้า
ระวั งละมี อิสระ฿นการตรวจสอบ สืไ อมวลชนป็น
กระบอกสียง฿ห้สังคม  
 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ ละ
ผู้บริหารภาคธุรกิจอกชน สรุปเด้วา ผู้ทีไท าการทุจริต
คอรัปชัไน พราะขาดคุณธรรม ความซืไอสัตย์สุจริต ซึไงป็น
สิไงทีไส าคัญละป็นฐานของการป้องกันการทุจริตคอรัปชัไน
ทีไดีทีไสุด ผู้ทีไทุจริตคอรัปชัไนมีสาหตุจากทัๅงหตุภาย฿น คือ 
ตัวผู้กระท าองละหตุภายนอก คือ สภาพวดล้อม ดยมี
ข้อสนอนะ฿นการป้องกันละปราบปรามการทุจริต
คอรัปชัไน เด้ก ผู้บังคับบัญชาต้องคอยก ากับ ตรวจสอบ 
ละต้องป็นต้นบบทีไดี  ยกยองคนทีไท าความดี ละ
ลงทษคนทีไกระท าความผิดอยางจริงจัง ปลูกจิตส านึก 
รณรงค์คานิยมทีไวาการคอรัปชัไนป็นสิไงทีไรับเด้฿ห้หมดเป
จากสังคม ฿ช้กฎระบียบ฿ห้ข้มงวดมากขึๅน มีการลงทษทีไ
ดใดขาด หนวยงานทีไรับผิดชอบต้องมีความชัดจนเม
ล าอียง  มีการอบรมรืไองศีลธรรม จริยธรรม ตัๅงตดใก
ละตอนืไองจนถึงตพืไอป็นพืๅนฐานทีไดีตอตัวบุคคลนัๅน โ 
ควรสร้างระบบทีไดี  ปฏิรูประบบราชการ฿ห้ ปรง฿ส
ตรวจสอบเด้  มีคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการ
ทุจริตละประพฤติมิชอบทีไข้มขใงท างานด้วยความ
ทีไยงตรง บุคคลทีไจะข้าเปท างาน฿นต าหนงสูงต้องผาน
การคัดกรองด้านคุณธรรม ดยการอบรมด้านจริยธรรม
กอนข้าต าหนง คน฿นสังคมควรยกยองคนดี การบริหาร
จัดการของหนวยงานภาครัฐควรน้นรืไองความปรง฿ส฿น
การท างาน ทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการตรวจสอบ ผู้฿หญ
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ควรท าตัวป็นบบอยางทีไดี ชีๅนะดใกละยาวชน฿ห้หใน
ผลสียของการทุจริตคอรัปชัไน 
 จากการวิคราะห์ละสังคราะห์สาหตุ ปัญหา 
อุปสรรค ละนวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชัไน จาก
อกสาร งานวิจัยทีไกีไยวข้อง การสัมภาษณ์ชิงลึก ละการ
สนทนากลุม พืไอน ามาพัฒนาละสร้างรูปบบการป้องกัน
การทุจริตคอรัปชัไน฿นภาครัฐ พืไ อการบริหารจัดการ
บ้านมืองทีไดี ผู้วิจัยน ามาพัฒนาละสร้างรูปบบการ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชัไน฿นภาครัฐพืไอการบริหารจัดการ
บ้านมืองทีไดี฿นสังคมเทย ดังนีๅ  
 1 สถาบันครอบครัวละสถาบันการศึกษาต้อง
ปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม฿ห้คน฿นสังคม
ตัๅงตวัยดใก 
 2 ผู้฿หญประพฤติตนป็นบบอยางทีไดี 
 ใ ปรับปลีไยนทัศนคติความชืไอทางสังคม ฿ห้
คารพยกยองคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

 ไ ก าหนดกณฑ์การคัดลือกบุคลากรข้าสูระบบ
ราชการทัๅงด้านความรู้ละคุณธรรม  
 5 สร้างกระบวนการหลอหลอมคุณธรรมจริยธรรม 
ความซืไอสัตย์ ความรับผิดชอบ ละความมีระบียบวินัย฿น
ตนอง 
 ๆ จัดตัๅงองค์กรฝ้าระวัง ประชาชนมีสวนรวม฿น
การตรวจสอบ  
 ็ สืไอมวลชน ป็นกระบอกสียง฿ห้สังคม มีอิสระ
฿นการตรวจสอบ 
 ่ มีกระบวนการตรวจสอบทีไชัดจน ละมีกลเก
การติดตาม ละประมินผลอยางสมไ าสมอ 
 ้ ก าหนดมาตรการทางสังคม ตอต้านผู้กระท า
การทุจริตคอรัปชัไน 
 1เ การบังคับ฿ช้กฎหมายต้องครงครัดละป็น
ธรรม 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรเฝ้าระวัง 
- การตรวจสอบจากสาธารณะ   

การตรวจสอบภาครัฐ 
- กระบวนการตรวจสอบทีไชัดจน 
- มีกลเกการติดตามละประมินผล

จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมอยางยัไงยืน 
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อภิปรายผล  
1 สาหตุของการทุจริตคอรัปชัไน฿นภาครัฐ พบวา 

มีสาหตุมาจากการขาดความซืไอสัตย์ละคุณธรรม

จริยธรรม฿นการปฏิบัติหน้ าทีไ ของข้าราชการหรือ
จ้าหน้าทีไภาครัฐ ทัๅงนีๅป็นพราะข้าราชการหรือจ้าหน้าทีไ
ภาครัฐ มีความหในกตัว มีความลภ ขาดการยับยัๅงชัไง฿จ  
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ขาดจิตส านึก ขาดความรับผิดชอบตอหน้าทีไ มีคานิยมทีไ
ผิด ชืไนชอบวัตถุนิยม พืไอยกระดับฐานะทางการงินดย
เมค านึงถึงความถูกต้อง หในกผลประยชน์ของตนอง
มากกวาผลสียทีไจะกิดขึๅนกับสวนรวมหรือประทศชาติ  
สอดคล้องกับนวคิดของ จิตินันท์  สุขีกตุ ิ255ใ: 5-ๆี 
กลาววา ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคน฿น
สังคมเทย นืไองจากขาดการปลูกฝังตัๅงตวัยดใก ละการ
มีคานิยมความชืไอ วัฒนธรรมการปฏิบัติทีไเมถูกต้อง ดย
หในวาความรไ ารวยป็นสิไงทีไดีงาม สังคมยอมรับนับหน้า
ถือตา ท า฿ห้กิดรากหง้าของการสวงหาอกาสทีไท า฿ห้
รไ ารวยขึๅนทุกวิถีทาง ดยเมค านึงถึงวิธี การทีไเด้มาวา
ถูกต้องหรือเม  นอกจากนีๅพบวา ความจ าป็นทาง
ศรษฐกิจ รายเด้หรืองินดือนของข้าราชการเมพียงพอ
ตอการครองชีพป็นสาหตุหนึไงของการทุจริตคอรัปชัไน 
ซึไงสอดคล้องกับนวคิดของ สังศิต พิริยะรังสรรค์ ละ
ผาสุก พงษ์เพจิตร ิ25ใ็: ใ้ๆ-ไ2ใี ทีไพบวา สาหตุการ
คอรัปชัไนของข้าราชการ ป็น พราะงิน ดือนของ
ข้าราชการเมพียงพอ พราะคาครองชีพ฿นปัจจุบัน
พิไมขึๅนอยางตอนืไอง รงจูง฿จทางวัตถุนิยมทีไกิดจาก
คานิยมทางสังคมกใมีสวนกระตุ้น฿ห้ข้าราชการสวงหา
ประยชน์ด้วยวิธีการทีไผิด 

ผลการศึกษาของมคคาธี ิMcCarthy, 1้่2ี 
พบวา ปัญหาการคอรัปชัไนตอกระบวนการยุติธรรมกิด
จากการควบคุมทีไดี สอดคล้องกับ กวลิน สถิตานนท์ 
ิ2551ี ทีไพบวา สาหตุส าคัญของการทุจริตกิดจากตัว
พนักงานขาดความซืไอสัตย์ละมีนิสัย฿ช้จายฟุຆมฟือย อีก
ทัๅ งองค์กรยั งขาดระบบการควบคุมทีไ รั ดกุม ทัๅ งยั ง
สอดคล้องกับ พุทธชาด สุธีวสินนนท์ ิ2551ี ทีไพบวา 
ปัจจัยทีไกอ฿ห้กิดละสนับสนุนการทุจริตคอรัปชัไน฿น
องค์กรปกครองสวนท้องถิไน฿นพืๅนทีไอ าภอมือง จังหวัด
ชียง฿หม พบวา ความต้องการของผู้บริหารละบุคลากร
องค์กรปกครองสวนท้องถิไนบางสวนต้องการงินทอง 
ตลอดจน สภาพวดล้อมทางสังคมละวัฒนธรรม
กีไยวกับการสดงออก฿นทางวัตถุนิยม นอกจากนีๅยัง
สอดคล้องกับ รัตนะ บัวสนธ์ ิ25ไๆี ทีไพบวา สาหตุ 

รงจูง฿จ ละพฤติกรรมการคอรัปชัไนนัๅนพบวามีสาหตุ
จากรงจูง฿จทีไกระท าการคอรัปชัไนเด้ก คานิยม฿นการ
ด านินชีวิต การเด้รับอกาส฿ห้กระท า การยอมรับทาง
สังคม ผู้ทีไท าการทุจริตคอรัปชัไนจึงขาดความซืไอสัตย์สุจริต 
เมกรงกลัวตอบาป ขาดความรับผิดชอบ ขาดจริยธรรม 
ละขาดการอบรมกลอมกลาจากสิไงวดล้อม฿นทางทีไ
ถูกต้อง ซึไงป็นสาหตุภาย฿นตัวบุคคล ทีไท า฿ห้บุคคลนัๅน โ 
ท าการทุจริตคอรัปชัไน 

นอกจากนีๅยังพบวา การทุจริตคอรัปชัไนมีสาหตุ
มาจากการ฿ช้อ านาจของนักการมือง฿นทางทีไผิด การ
บริหารงานขาดประสิทธิภาพ กฎหมายหรือระบียบการ
ปฏิบัติงานมีชองวางปຂดอกาส฿ห้บุคลากรทุจริต฿นหน้าทีไ 
กระบวนการคัดลือกคนข้าสูระบบ฿ห้ความส าคัญด้าน
ความรู้มากกวาคุณธรรมจริยธรรม ฿ช้ระบบอุปถัมภ์ หใน
กพวกพ้อง กฎหมายการลงทษข้าราชการทีไคอรัปชัไนเม
ดใดขาดจริงจัง เมมีระบบตรวจสอบทีไป็นรูปธรรมละมี
ประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชาประพฤติทุจริตคอรัปชัไน฿ห้
ข้าราชการชัๅนผู้น้อยหในป็นตัวอยาง การลนพรรคลน
พวก การจัดซืๅอจัดจ้างของทางราชการมีชองหว ชน    
มีการจ ากัดลักษณะจ าพาะหรือลใอกสปค ตลอดจน
พอค้า นักธุรกิจ ละประชาชนมีสวนสงสริม฿ห้กิดการ
คอรั ปชัไ น พร าะ  ต้ อ งการคว ามสะดวกสบาย  มี
ผลประยชน์รวมกันละพืไอผูกขาด฿นกิจการทีไต้องเด้
สัมปทานจากรัฐบาล รวมถึงการฮัๅวประมูลครงการตาง โ  

ข้อค้นพบดังกลาวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ชิงฐิภัทร อียดก้ว ิ25ไ็ี ทีไพบวา งืไอนเขทีไน าเปสูการ
คอรัปชัไนประกอบด้วย 5 งืไอนเข คือ 1ี ระบบงาน 
ประกอบด้วย การบริหารงบประมาณ ความก้าวหน้า฿น
ต าหนง การต้อนรับผู้บั งคับบัญชา ระบบอุปถัมภ์ 
อ านาจอิทธิพล ผู้฿ช้กฎหมายเมครงครัด฿นการบังคับ฿ช้
กฎหมาย ละบรรยากาศ฿นองค์กร 2ี ความจ าป็นทาง
ศรษฐกิจละครอบครัว ดยมีสาหตุจาก รายเด้น้อย 
การ฿ช้จายฟุຆมฟือย อิทธิพลของภรรยา ใี สังคมขาด
ความป็นระบียบ ไี พฤติกรรม ประกอบด้วยการ
สวงหาผลประยชน์ วัตถุนิยม/ลภ ละ 5ี ประชาชน 
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ดยประชาชนป็นผู้สนองืไอนเขประชาชนเมมีสวนรวม
฿นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของจ้าหน้าทีไ ซึไงตละ
งืไอนเขล้วนตมีผลยง฿ยด้วยกันทัๅงสิๅน สาหตุดังกลาว
ป็นพราะระบบราชการมีกฎระบียบ฿นการก ากับ 
ตรวจสอบการท างานเมข้มข้น ข้าราชการชัๅนผู้฿หญเมท า
ตั ว ป็นบบอย างทีไ ดี  ละสอดคล้องกับ  ทวีศั กดิ์  
บูรณกลัศ ิ25ใ้: ใ1ี กลาววา ปัจจุบันมีคนเทยจ านวน
มากทีไหในวา การทีไคนจีนประสบความส ารใจ฿นธุรกิจ
การค้า มีอ านาจบารมีพราะ฿ห้ความส าคัญกับผู้มีอ านาจ 
฿ช้วิธีการประจบประจงพืไออาตัวรอดหรือ฿ห้ตนอง
ดีกวาคนอืไน จึงเด้น าวัฒนธรรมจีนมา฿ช้ดยฉพาะอยาง
ยิไง฿นระบบราชการมีการติดสินบนผู้฿หญพืไอหวังความดี
ความชอบกตนละป็นบอกิดของการคอรัปชัไน 

สาหตุอีกประการ กิดจากการทีไนักธุรกิจ฿ห้
ความชวยหลือกับข้าราชการ ดยความคาดหวังทีไจะ
เด้รับการตอบทนจากข้าราชการ ซึไงนักธุรกิจหลานีๅจะ
เด้รับการบริการทีไมีอภิสิทธิ์  รวดรใว ข้าราชการจะ
อะลุ้มอลวยตอกฎระบียบข้อบังคับละมองข้ามกิจกรรม
ซึไงมีลักษณะทีไนาสงสัยวาท าผิดกฎหมายพืไอผลประยชน์
ของผู้฿ห้ความชวยหลือ สอดคล้องกับความหในของฮาส 
ิอ้างถึง฿น อมรา  พงศาพิชญ์ ละ ปรีชา คุวินทร์พันธุ์. 
25ไ5: ใ2ใี ทีไกลาววา ดี฿จทีไจะซืๅอด้วยงินพียงเมกีไพัน
บาท฿นการชวยหลือราชการมากกวาจะสีไยงทีไจะถูก
ตรวจสอบ ละต้องสียภาษีป็นงินจ านวนหลายทา” 
ละมืไอข้าราชการต้องการจัดซืๅอหรือกอสร้าง บางสิไง
บางอยางด้วยงบประมาณของทางรัฐบาล ละลือกผู้ทีไ
คย฿ห้ความชวยหลือหลานีๅมาป็นผู้รับหมาครงการ
ตาง โ ฿นอนาคต 

2 ปัญหาของการทุจริตคอรัปชัไน พบวา มีปัญหา
จากกระบวนการการบังคับ฿ช้กฎหมายมีการลือกปฏิบัติ  
ขาดการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐละ
ภาคอกชน ระบบการปฏิบัติงานของภาครัฐมีการ฿ช้
อ านาจพืไออืๅอประยชน์฿ห้กับผู้มีอ านาจ ละผู้ทีไกระท า
ผิดมีนวคิดว ามี อกาสทีไ จะหลุดพ้นจากความผิด
นืไองจากสามารถพึไงพากลุมผู้มีอิทธิพลทีไมีอ านาจทาง

การมือง สอดคล้องกับข้อค้นพบทีไวา ปัญหาการป้องกัน
การทุจริตคอรัปชัไน กิดจากการรู้หในป็น฿จกันระหวาง
นักการมือง ผู้บริหารของภาครัฐละจ้าหน้าทีไทางด้าน
กระบวนการยุติธรรม พืไอปกป้องสมาชิก฿นกลุมตนอง฿ห้
พ้นจากความผิด  พราะ฿นการปฏิบัติงานราชการเด้มี
การชวยหลือพืไอนฝูง ลูกน้อง ละนายบางคนป็นกรณี
พิ ศษ ิทวีศักดิ์   บู รณกลัศ.  25ใ้: ไ1ี  ฿นระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมเทยนัๅน ท า฿ห้สถานภาพของ
สมาชิก฿นกลุมเมทาทียมกัน ดยฉพาะระหวางผู้น ากับ
บรรดาสมาชิกภาย฿นกลุม กอ฿ห้กิดความสัมพันธ์บบ
พึไงพา ิDependence) ตอกันป็นทอด โ ความสัมพันธ์
ป็นเปอยางเมสมอภาคทาทียมกัน พราะความมี
อาวุส มีบารมี หรือการมีฐานะทางศรษฐกิจละสังคมทีไ
สูงกวา  จนกลายป็นผู้ อุปถัมภ์กลุมทางการงิน ิชัย
อนันต์  สมุทวณิช. 25ใใ: ไ1-ไ2ี 

จากข้อค้นพบดังกลาวสดง฿ห้ หในวา การ
บ ริ ห า ร ง า น ภ า ค รั ฐ ทีไ ข า ด ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  ิ Good 
Governance) ปຂดอกาส฿ห้มีการคอรัปชัไนหรือปຂด
ชองทาง฿ห้กลุมคนข้ามาหาประยชน์จากรัฐอยางเม
ถูกต้อง พราะธรรมาภิบาล ิGood Governance) ป็น
สวนหนึไงของกระบวนการพัฒนาการบริหารกิจการ
สาธารณะอยางหมาะสม ละป็นครืไองมือละกลเกทีไ
จ าป็นทีไชวยสริมกระบวนการพัฒนา ท า฿ห้บริการ
สาธารณะกิดประยชน์กั บประชาชนเด้ อย า งมี
ประสิทธิภาพ 

การ฿ช้อ านาจทางราชการ฿นทางทีไผิ ดพืไอ
ผลประยชน์ของตนองหรือพวกพ้องละผู้ทีไกีไยวข้อง มี
การตงตัๅงพวกพ้องหรือครือญาติ฿นหนวยงานภาครัฐ  
ซึไงปัญหาดังกลาวป็นพราะลักษณะความสัมพันธ์ทาง
ครงสร้างของหนวยราชการยัง฿ห้ความส าคัญกับระบบ
อุปถัมภ์ ประกอบด้วย ผู้อุปถัมภ์ ิPatron) กับผู้รับการ
อุปถัมภ์ ิClient) หมายถึง นายกับลูกน้องหรือลูกพีไกับ
ลูกน้อง  คนทีไจะป็นหัวหน้าจะต้องป็นผู้น าบบมีบารมี
ิCharisma) กลุมคนทีไมารวมกันต้องมีผลประยชน์ 
ิ Interest)  ล ะ อุ ด ม ก า ร ณ์ ร ว ม กั น  ิ Common 
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ideology) สังคมมีสถานภาพเมทาทียมกัน การบง
ผลประยชน์เมต้องทาทียมกัน เมน้นการผูกพัน฿น
ลักษณะของการตางตอบทน฿นชิงวัตถุทีไทาทียมกัน  มี
ลักษณะของการตางตอบทน฿นสิไงซึไงเมมีวัตถุด้วยป็น
ลักษณะลูกน้องหาวัตถุ฿ห้นาย ตนาย฿ห้ลูกน้อง฿น
ลักษณะอุปถัมภ์คๅ าจุน การคุ้มครองดูล฿ห้บารมีคุ้มครอง
฿นการท างานคือ  ป็นทัๅงการ฿ห้วัตถุ ความคิด ละจิต฿จ 
ิMaterial & Non-Material) ทีไป็นการลกปลีไยนทีไเม
ทาทียมกัน ิUnequal exchange) (อภิรักษ์  สิทธิ
สมบูรณ์.  25ไไ: 22ี 

สอดคล้องกับนวคิดของ ฮงส์ ิอ้างถึง฿น อมรา 
พงศาพิชญ์ ละปรีชา คุวินทร์พันธุ์. 25ไ5: 25ี กลาววา 
ครงสร้างสังคมเทย ป็นความสัมพันธ์฿นนวดิไงดย
ตลอด ทัๅ ง สั ง คมความสั ม พันธ์ บบ อุปถัมภ์  ป็ น
ความสัมพันธ์ชิงลกปลีไยนระหวางคน฿นสังคมทีไมีฐานะ
บทบาทตางกัน ละป็นความสัมพันธ์ระหวางบุคคล     
2 คน ิDyadic) ซึไงป็นความผูกพันของมิตรภาพบบ
ประยชน์฿ช้สอย คนมีฐานะทางศรษฐกิจสังคมสูงกวา   
ิผู้อุปถัมภ์ี การจะ฿ช้อิทธิพลละสิไงทีไตนมีอยูคุ้มครอง ฿ห้
ผลประยชน์อยาง฿ดอยางหนึไง หรือทัๅงสองอยางกผู้มี
ฐานะตไ ากวา ิผู้รับอุปถัมภ์ี ซึไงกใต้องตอบทนด้วย฿ห้
ความจงรักภักดี  รวมทัๅงการอุทิศตนรับ฿ช้กผู้อุปถัมภ์ 
ความสัมพันธ์ระหวางผู้บังคับบัญชากับลูกน้องอยางป็น
ทางการป็นความสัมพันธ์ตามสายงานทัๅงสองฝຆายปฏิบัติ
ตัวตามบทบาทหน้าทีไ ตความสัมพันธ์ชิงอุปถัมภ์จะป็น
ความสัมพันธ์บบตัวตอตัวละป็นสวนตัว มีการ฿ห้การ
ชวยหลือหรือ฿ห้การบริการกันป็นสวนตัว  

ใ นวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชัไน฿น
ภาครัฐ พบวา การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม฿ห้กับ
บุคลากรภาครัฐ ดยต้องริไมจากสถาบันครอบครัวละ
สถาบันการศึกษา ทีไต้อง฿ห้ความส าคัญกับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ความซืไอสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ
ทัๅงตอตนองละประทศชาติ หนวยงานทุกภาคสวนควร
ยกยองชมชยข้าราชการทีไท าความดี เมทุจริตคอรัปชัไน
พืไอปลีไยนทัศนคติของคน฿นสังคม฿ห้หในความส าคัญของ

การท าความดี ฿นขณะดียวกันควรมีบทบัญญัติ฿นการ
ลงทษผู้กระท าความผิดละปຂดผย฿ห้ตัวตน฿ห้สังคม
เด้รับรู้ชนกัน  ทัๅงนีๅพืไอป็นการสงสริม฿ห้คนท าความดี
ละมีความละอายกรงกลัวตอการทุจริตคอรัปชัไน 

ข้อค้นพบดั งกล าวสอดคล้องกับ ศิริ วรรณ  
มนอัตระผดุง ิ2555ี ทีไสนอวา หากรัฐบาลต้องการก้เข
ปัญหาการคอรัปชัไนอยางป็นรูปธรรม รัฐบาลต้องก าหนด
มาตรการ฿นการปราบปรามดยตรง ดยการ฿ห้ทุกภาค
สวนรวมกันศึกษารียนรู้ท าความข้า฿จ ละชวยกัน
ผยพร รู้ทาทันนักการมือง ฿ห้สืไอมวลชน องค์กรอิสระ
ละองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนข้ามามีสวนรวม฿น
การตรวจสอบ ละสอดคล้องกับข้อสนอนะของ 
พุทธชาด สุธีวสินนนท์ ิ2551ี ทีไวา หนวยงานภาครัฐ 
ละภาคอกชนจะต้องรงสร้างคานิยม ความมีจริยธรรม
ละจรรยาบรรณวิชาชีพ สงสริมนวคิดกีไยวกับธรรมาภิ
บาล฿ห้ป็นทีไยอมรับ฿นทุกภาคสวนของสังคม มีการ
ตรวจสอบอยางสมไ าสมอ ฿ช้มาตรการลงทษทางวินัย 
ทางปกครอง ทางพง ทางอาญาละทางภาษีอยาง
ดใดขาดรวดรใว ละสงสริม฿ห้มีการรวมตัวป็นองค์กร
ภาคประชาชนละ฿ห้ประชาชนมีบทบาทละสวนรวม฿น
การป้องกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ
฿นการปฏิบัติหน้าทีไของจ้าหน้าทีไของรัฐ ฿นสวนของ     
จิตินันท์  สุขีกตุ ิ255ใี ฿ห้นวทางป้องกันการทุจริตเว้
วา คณะผู้บริหารต้องยึดหลักคุณธรรม ละยึดความ
ถูกต้องตามระบียบกฎหมาย  สร้างจิตส านึกละป็น
ตัวอยาง฿ห้กับบุคลากร ฿นสวนของข้าราชการ จ้าหน้าทีไ
ทีไกีไยวข้องต้องปลูกฝังคานิยมทีไพียงพอ ปฏิบัติตาม
ระบียบกฎหมายอยางครงครัด 

 
ข้อเสนอนะ 

1 รัฐบาลต้องก าหนดนยบายการสร้างสริม
คุณธรรมจริยธรรม ความซืไอสัตย์สุจริต฿ห้กประชาชน 
ดยริไมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากสถาบันครอบครัว 
ทัๅงนีๅ คุณธรรมจริยธรรม฿นตัวผู้฿หญกิดจากการปลูกฝัง
คานิยม ละความชืไอทีไดีงามมาตัๅงตวัยดใก ตการ



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 1ๆ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มิถุนายน 255่ 

 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม฿ห้ประสบผลส ารใจสูงสุดนัๅน 
ผู้฿หญต้องปฏิบัติตน฿ห้ป็นบบอยางทีไดี ดังนัๅนการท าตน
ป็นบบอยางทีไดีของพอม ละผู้฿หญ฿นครอบครัวจึงมี
อิทธิพลมากกวาการสัไงสอนตพียงอยางดียว พราะดใก
ลใกมักจะยึดพอม ป็นตัวบบทางความคิดละ
พฤติกรรมทีไพบหในจากพอมมาป็นบบอยางของ
ตนอง 

2 รัฐบาลควรสงสริมนยบายทีไกีไยวกับการอบรม
ลีๅยงดูดใก฿นครอบครัว฿นมิติตางโ ชน การตรียมความ
พร้อมการป็นพอมทีไดีกคูสมรส฿หม การสงสริมการ
อบรมลีๅยงดูดใกด้วยความรัก ดย฿ห้การสนับสนุนการ฿ช้
หตุผล฿นการก้ปัญหามากกวาการ฿ช้อารมณ์ ป็นต้น 

ใ รัฐบาลต้องก าหนดนยบายการสร้างสริม
คุณธรรมจริยธรรม ความซืไอสัตย์สุจริต ด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษา ดย฿ห้สถานศึกษาทุกระดับชัๅน ปรับปรุง
หลักสูตรการรียนรู้ กีไยวกับคุณธรรมจริยธรรม การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีไหมาะสม฿ห้กับผู้รียนตละ
ชวงวัย พืไอรวมกันสรรค์สร้างคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม฿น
อนาคต สงสริม฿ห้ดใกป็นคนทีไมีความรู้คูคุณธรรม รู้จัก
สร้างประยชน์฿ห้กสังคม ทีไส าคัญ ผู้฿หญ฿นสังคม ซึไงกใ
คือ พอม ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักการมือง ผู้น า
สังคม ผู้น าประทศ ต้องประพฤติตน฿ห้ป็นตัวบบทีไดี 
การมีตัวบบทีไดีถือป็นวิธีการสอนละปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมทีไดีทีไสุดกกดใกละยาวชน 

ไ กระบวนการคัดลือกบุคคลข้าสูระบบต้องมี
ขัๅนตอนการกลัไนกรอง ดยน ากณฑ์คุณธรรมจริยธรรมมา
พิจารณา ควบคูกับความรู้ ความสามารถ ฿นการพิจารณา
บุคคลข้าท างานนัๅนต้องมีความปรง฿สละป็นธรรม เม
฿ช้ระบบอุปถัมภ์มาพิจารณา 

5 หนวยงานตาง โ ต้องมีกระบวนการหลอหลอม
ความซืไอสัตย์สุจริต ความรู้สึกของความมีคุณธรรม 

ิSense of morality) ความกล้าหาญทางคุณธรรม ความ
รับผิดชอบ ละความมีระบียบวินัย มีการก าหนด
กฎระบียบ฿นการปฏิบัติงาน฿ห้ครอบคลุมถึงคุณธรรม
จริยธรรม฿นการท างาน พร้อมทัๅงก าหนดมาตรการละ
บทลงทษผู้กระท าผิดอยางชัดจน 

ๆ รัฐบาลควรจัดตัๅงองค์กรอิสระท าหน้าทีไก ากับ
ดูล ตรวจสอบระบบการท างานของจ้าหน้าทีไของรัฐ
อยางหมาะสม จริงจัง ละสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ดยองค์กรอิสระต้องเมท างานซๅ าซ้อนหรือก้าวกายการ
ท างานระหวางองค์กรกันอง พราะจะท า฿ห้กิดความ
ลาช้าละเมปรง฿ส 

็  หน ว ย ง านภาครั ฐ ต้ อ งทบทวนปรั บปรุ ง
กระบวนการท างาน฿ห้มีความคลองตัว ทันสมัย ปรง฿ส 
ตรวจสอบเด้  ดยการลดขัๅนตอนการท างานละ
กระบวนการ฿ห้บริการ มีระบบการตรวจสอบดย฿ช้
ครืไองมือวัดทีไมีคุณภาพ ชืไอถือเด้ ละมีความปรง฿ส฿น
การตรวจสอบพร้อมกับสงสริม฿ห้องค์กรภาคประชาชนมี
สวนรวม฿นการตรวจสอบอยางจริงจัง จัดท าหลักสูตรการ
ฝຄกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม฿ห้กับบุคลากรของ
ภาครัฐอยางตอนืไอง 

่ รัฐบาลต้องสงสริมบทบาทสืไอมวลชน฿นการ
ผยพร สร้างสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซืไอสัตย์
สุจริต ละบบอยาง฿ห้กสังคมทุกระดับอยางสมอภาค 
สงสริมปลูกฝังคานิยมละจิตส านึกทางสังคม฿ห้กับ
ข้าราชการ ละประชาสัมพันธ์฿ห้ทราบถึงผลทีไกิดขึๅน
จากการทุจริตคอรัปชัไนทัๅงตอตนองละประทศชาติ 

้ น า การพัฒนารูปบบการป้องกันการทุจริต
คอรัปชัไ น ฿นภาครัฐ   พืไอการบริหารจัดการทีไ ดี ฿น
สังคมเทย” เปสร้างปรกรมฝຄกอบรม฿ห้กับข้าราชการ 
ละบุคลากร฿นองค์กร พืไอสริมสร้างประสิทธิภาพ฿น
การพัฒนาองค์กร฿ห้ป็นรูปธรรมยิไงขึๅน 
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วสวัตติ์ สุติญญามณีแ 

บทคัดย่อ 
  
 ฿นทางประชากรศาสตร์ การย้ายถิไนป็นกระบวนการทีไมีความส าคัญ฿นด้านศรษฐกิจ สังคม รวมเปถึง
สถาบันครอบครัว ทีไมีผลกระทบทัๅงทางบวก ละทางลบ จากการย้ายถิไนของสมาชิก฿นครอบครัว ตามนวคิด
ทฤษฎีของ Everett S. Lee ซึไงศึกษา฿นระดับปัจจกบุคคล วาด้วยปัจจัยต้นทาง-ปลายทาง-อุปสรรคทรก
กลาง฿นการย้ายถิไน กีไยวกับปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จ฿นการย้ายถิไนของผู้ย้ายถิไน ซึไง฿นหลาย  โ
ประทศมีประชากรทีไมีการย้ายถิไนจากสังคมชนบทสูสังคมมืองป็นจ านวนมาก ผลจากการย้ายถิไนดังกลาว
สงผล฿ห้กิดการปลีไยนปลง฿นด้าน ศรษฐกิจ สังคม ละสุขภาพ รวมเปถึงวิถีชีวิตของชุมชนทีไปลีไยนปลง
เปดยมี ประชากรทุกภาคสวนของประทศข้ามากีไยวข้อง ดยฉพาะอยางยิไง฿นชวงศรษฐกิจทีไมีการ
ขยายตัวมากขึๅน 
    การศึกษา฿นครัๅงนีๅป็นการศึกษาถึงปัจจัยทางด้าน ศรษฐกิจ สังคม ละสุขภาพ ทีไป็นปัจจัย฿น
ทางบวก ละปัจจัย฿นทางลบ รวมเปถึงการค้นหาปัจจัยศูนย์ ตามนวคิดทฤษฎีของ Everett  S. Lee ทีไมีผล
ตอการย้ายถิไนนัๅน ผู้ศึกษาท าการศึกษาดยการทบทวนวรรณกรรมพืไอค้นหาสาหตุ ปัจจัย ผลกระทบ ของ
การย้ายถิไน ตอศรษฐกิจ สังคม ละสุขภาพ ฿นภูมิภาคตาง โ ของลก รวมทัๅง฿นประทศเทย พืไอคาดการณ์
นวน้ม ผลกระทบจากการย้ายถิไนดังกลาว พืไอหามาตรการรองรับละนยบายสาธารณะ ทีไหมาะสมตอ
การย้ายถิไนของรงงานตอเป 
 
ค าส าคัญ: การย้ายถิไนุ สังคมชนบทุ สังคมมืองุ ผลกระทบ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ผู้ชวยผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ละ อาจารย์ ดร.ปัทพร สุคนธมาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส าหรับค านะน า ชีๅนะ ฿นการขียนบทความวิชาการ ชิๅนนีๅ 
 

จากชนบทสู่เมือง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อละผลกระทบจากการย้ายถิ่น 
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 From Rural to Urban: Factors Affecting and Impacts of Migration 

 
Vasavat Sutinyamaneeแ 

Abstract 
  

 Migration is an important process in demography in terms of economic, social and family 

institutions, particularly on family’s members both positively and negatively. According the theory 

proposed by Everette S. Lee, at the individual level study, there are cause – effect as well as 

intervening factors influencing migrant’s decision. In many countries, people migrate from rural to 

urban. Consequently, their economy and social conditions change dramatically. In addition, not 

only community’s health and life styles that change but changes also take place in all sectors of 

population nationwide, particularly during economic expansion.    

     This study focused on economic, social and health factors which were positive and 

negative factors effecting migration decision, as well as zero factors according to Lee’s theory of 
migration. It was based primarily on literature reviews to find out the causes and effects of 

migration with respect to the economic, social and health aspects in different regions worldwide 

including Thailand. This study predicts the trends and effects of the migration so that appropriate 

measures and public policies can be prepared to facilitate population migration in the future. 

 

Keywords: Migration, Urban society, Rural society, Impacts               
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บทน า 
 ฿นทางประชากรศาสตร์ การย้ ายถิไ น ป็ น
กระบวนการหนึไงทีไมีความส าคัญทางด้าน ศรษฐกิจ สังคม 
รวมเปถึงระดับครอบครัว ซึไงเด้รับผลกระทบทัๅงทางบวก 
ละทางลบจากการย้ายถิไนของสมาชิก฿นครอบครัว  ตาม
นวคิดทฤษฎีวาด้วยปัจจัยต้นทาง-ปลายทาง-อุปสรรค
ทรกกลาง฿น การย้ายถิไนของ  Everett S.Lee (1้ๆๆี ซึไง
ศึกษา฿นระดับปัจจกบุคคลกีไยวกับปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอ
การตัดสิน฿จ฿นการย้ายถิไนของผู้ย้ายถิไน กระสการย้ายถิไน
ของประทศเทยนัๅนเด้ปลีไยนปลงจาก การย้ายถิไนจาก
ชนบทสูมืองมาป็นการย้ายถิไนจาก มืองสูชนบทนับตัๅงต
ชวงวิกฤตทางศรษฐกิจ ละการขยายภาคอุตสาหกรรมสู
พืๅนทีไชนบท ตกใยังคงมีกระส การย้ายถิไนจากชนบทสู
มืองอันกิดจากปัจจัยหลาย โ ประการ การย้ายถิไน
ดังกลาวสงผล฿ห้กิดการปลีไยน ปลง฿นด้านศรษฐกิจ 
สังคม ละวัฒนธรรม รวมเปถึงวิถีชีวิตของชุมชนละ 
ครงสร้างทางประชากร ทีไสงผลอยางยิไง฿นการพัฒนา
ชุมชน ละประทศดยฉพาะอยางยิไง฿นชวง ศรษฐกิจทีไมี
การขยายตัวมากขึๅน 
      มีงานวิจัยจ านวนมากทีไกีไยวกับการย้ายถิไนของ
รงงานจากพืๅนทีไชนบทหรือพืๅนทีไทีไมีความจริญทาง
ศรษฐกิจสังคม ทีไมีความจริญน้อยกวา ข้ามาท างาน฿น
มือง฿หญหรือมืองทีไมีความจริญทางศรษฐกิจสังคม
มากกวา ิSouth-North) ดย฿นทวีปอชียดยฉพาะ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึไงป็นประทศทีไมีความจริญ
ทางศรษฐกิจ ยังคงมีกระสการย้าย ถิไนจากชนบทสูมือง
฿นปริมาณทีไคอนข้างมาก อันนืไองมาจากความต้องการ
รงงาน฿นการ ขยายตัวทางศรษฐกิจ การจริญติบต฿น
ภาคอุตสาหกรรมละบริการ ดยมีปัจจัยทีไกืๅอหนุน฿นการ
ย้ายถิไน ทัๅงด้านศรษฐกิจ สังคม ิUlrich,2เ12ละ Liliุ 
2เ1เี  กาหลี฿ต้ ซึไงป็นประทศทีไมี การจริญติบตทาง
ศรษฐกิจสูงประทศหนึไง฿นอชีย มีความต้องการรงงาน 
รวมเปถึงคนวัยหนุมสาวทีไมีความต้องการท างาน฿นมือง
฿หญ  โ ทีไ มีความทันสมัย ละ฿ห้ค าตอบทนทีไ สู ง 
อยางชน ซล ปูซาน หรืออินชอน ป็นต้น ท า฿ห้กิดการ
ย้ายถิไนข้ามาสู฿นมือง฿หญ โ ทีไมีความทันสมัย ความ
จริญติบต ทางศรษฐกิจ ิErik, 2เ12ี ฿นยุรปตะวันออก

ดยฉพาะประทศรัสซีย การย้ายถิไนจากชนบทสูมืองยัง
มีปริมาณทีไสูงมาก อันนืไองมาจากขนาดของประทศ ละ
การกระจายตัวทางศรษฐกิจยังเมทัไวถึงรวมเปถึงปัจจัย
ด้าน สภาพภูมิอากาศทีไเมสามารถยังชีพอยูเด้ ิWalker, 
2เ1เี สวน฿นภูมิภาคทีไมีความตกตาง ทางศรษฐกิจสูง
ระหวางสังคมชนบทกับสังคมมืองอยางทวีปอฟริกา การ
ย้ายถิไนจากชนบทสู มืองมีปริมาณทีไสูงมากอยางชน 
ประทศเนจีรียมีจ านวนผู้ย้ายถิไนจ านวนมากย้ายถิไนข้าสู
มือง฿หญม้วาจะประกอบอาชีพ ทีไป็นรงงานนอกระบบ
ซึไงเมมีระบบสวัสดิการทีไดี ตกใมีผู้ย้ายถิไนป็นจ านวนมาก
หลัไงเหลข้าสูมือง฿หญ พืไอลีๅยงปากท้องของตนองละ
ครอบครัว ิEmmanuel O., 2เ1ใี ประทศอียิปต์กใ
ชนกัน มีการศึกษาพบวาอัตราการจริญติบตของ
ประชากร฿นมืองมีอัตราลดลง ซึไงสวนทางกับอัตราการ
พิไมประชากร฿นชนบททีไยังคงมีอัตราทีไ พิไมขึๅนอยาง
ตอนืไอง ตการขยายตัวทางศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู
คมอืง฿หญหลัก โ ละมีความต้องการ฿นตลาดรงงานทีไ
สูง จึงป็นหตุ฿ห้กิดการย้ายถิไนของวัยรงงาน฿นชนบท 
ข้ามา ประกอบอาชีพ฿นมือง฿หญตางโ ิZinkina and 
Korotayev 2เ1เี  
 ส าหรับประทศเทย มีการศึกษาจ านวนมากทีไ
สดงผลการศึกษา฿ห้หในถึงการย้ายถิไนรงงานจากชนบท
สูมือง฿หญโมาอยางตอนืไองอาทิผลการศึกษาวิจัยของ 
รนัลด์ ิRonaldุ 1้ๆ่ี ละ การิป ิGaripุ 2เเ่ี ป็น
ต้น ซึไงผลการศึกษาการย้ายถิไน฿นประทศเทยนัๅนพบวา
กลุมคนอีสานหรือภาคตะวันออกฉียงหนือของประทศ
เทยจะมีปริมาณการย้ายถิไนข้าสูมืองทีไสูงมากป็น จ านวน
กวาหนึไง฿นสีไของผู้ย้ายถิไน฿นกรุงทพฯ ิอารี จ าปากลาย
,255เ อ้างถึง กฤตยา อาชวนิชกุล 25ใๆี 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 พืไอศึกษาถึ งปัจจั ยละผลของการย้ ายถิไ น
ทางด้าน ศรษฐกิจ สังคม ละสุขภาพ ฿นภูมิภาคตาง โ
ของลก รวมทัๅงประทศเทย รวมทัๅงคาดการนวน้มของ
ผลจากการย้ายถิไนทางด้าน ศรษฐกิจ สังคม ละสุขภาพ 
พืไอหามาตรการรองรับละนยบายสาธารณะพืไอรองรับ
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การย้ายถิไนของรงงานตอเป 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา  
 การศึกษาครัๅงนีๅมีค าถาม฿นการศึกษา 2 ค าถาม
คือ อะเรป็นปัจจัยของการย้ายถิไนจากชนบทสูมือง ละ

ผลกระทบของการย้ายถิไนจากชนบทสูมืองมีอะเรบ้าง ดย
ศึกษาด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมจากงาน วิจั ย 
บทความวิชาการ ทัๅง฿นประทศ ละ ตางประทศ จ านวน 
21 บทความ ดยมีรายละอียดจ านวนบทความทีไศึกษา฿น
ครัๅงนีๅดังตารางทีไ 1 

 
ตารางที่ แ สดงลักษณะของบทความทีไท าการศึกษา 

 

รายละอียด จ านวนบทความทีไศึกษา 
ปีทีไตพิีมพ์ 
    กอนปี 2000 
    ป2ี001-2007 
    ป2ี008-2014 

 
1 
2 
18 

ฐานข้อมูล  ิData Source) 
    ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) บงป็น 
        สัมภาษณ์ชิงลึก 
          บบสอบถาม 
    ข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) 

 
10 
3 
7 

11 
ขอบขตการศึกษา 
     ศึกษาฉพาะปัจจัยการย้ายถิไน 
     ศึกษาฉพาะผลกระทบการย้ายถิไน 
     ศึกษาทัๅงปัจจัยละผลกระทบการย้ายถิไน 

 
6 
9 
6 

กลุมประทศทีไท าการศึกษา 
     อชีย 
     ยุรป 
     อฟริกา 
     อมริกา 
     ทัไวลก 

 
9 
4 
4 
3 
1 

 
 

 
 

ผลการศึกษา 
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง 
      ปัจจัยทีไสงผลตอการย้ายถิไนจากชนบทสู มือง 
ป็นทัๅงปัจจัยผลัก฿นพืๅนทีไต้นทาง ละปัจจัยดึง฿นพืๅนทีไ
ปลายทาง ดังตอเปนีๅ 

 ด้านเศรษฐกิจ ิEconomic factors) ป็นผล
ของความตกตาง฿นด้านศรษฐกิจ฿นสังคมชนบทกับสังคม
มือง ดยปัจจัยผลัก ิPush factor) ฿นพืๅนทีไต้นทาง ทีไ
ส าคัญเด้กความยากจน ละอุปทานของรงงาน ละ
ป็นปัจจัยดึง (Pull factor) ฿นพืๅนทีไปลายทางอันนืไอง มา
จาก ความตกตางกัน฿นสภาพศรษฐกิจ ทีไส าคัญเด้ก



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 16 No. 1 January - June  2015  

คาตอบทน ความต้องการรงงาน ละความจริญทาง
ศรษฐกิจ ฿นทุกภูมิภาคเมวาจะป็นทวีปอชีย ิUlrich, 
2012; Erik, 2012; Garip, 2008 ละ อารี จ าปากลาย 
2550) ทวีปอฟริกา ิZinkina and Korotayev 2010 
ละEmmanuel O., 2013) ละ ทวีปยุรป ิWalker, 
2010) ผลการศึกษาของบรรดานักวิชาการทัๅงหลายหลานีๅ
ชีๅ฿ห้หในวาคุณภาพชีวิตของคน฿นขนบททัๅงด้านสถานภาพ

ทางสังคมละศรษฐกิจนัๅนคน฿นมืองมีมาตรฐานทีไสูงละ
อกาสการท างานพืไอสร้างฐานะ ความป็นอยูทีไดีขึๅน มี
สถานะทางสังคมดีขึๅน จากปัจจัยดังกลาวสามารถสรุปป็น
ภาพ฿ห้หในถึงปัจจัยทางศรษฐกิจทีไสงผลตอการย้ายถิไน
รงงานจากชนบทสูมือง฿ห้กิดความข้า฿จเด้งายละขัด
จนเด้ดังภาพทีไ 1 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สดงปัจจัยทางศรษฐกิจทีไสงผลตอการย้ายถิไนจากชนบทสูมือง  
 
  ด้านสังคม ิSocial Factors) ปัจจัยทีไส าคัญ
฿นด้านสังคมคือการสร้างครือขายของผู้ย้ายถิไนทีไมาจาก
พืๅนทีไดียวกัน กลุมคนทีไพูดภาษาดียวกันหรือมีวิถีชีวิตทีไมี
รูปบบทีไคล้ายกันอยูรวมกันชวยหลือกืๅอกูลกันป็นปัจจัย
ครือขายความชวยหลือ฿นการอพยพคลืไอนย้ายละมืไอ
มาตัๅงหลักหลงทีไอยู฿นสังคมมืองกใตัๅงถิไนฐานละมีวิถี
ชีวิตความป็นอยู ภาษา วัฒนธรรม ความคิด ละคานิยม
ทีไคล้ายคลึงกันป็นการลดรงกดดัน฿นการอยูรวมกัน พืไอ

ลดความตกตางละกอ฿ห้กิดประยชน์สูงสุดจากการย้าย
ถิไน ครือขายของผู้ย้ายถิไนจึงป็นปัจจัยทีไส าคัญอยางหนึไง
฿นการย้ายถิไนของผู้ย้ายถิไน ิWalker, 2010, อารี จ าปา
กลาย 2550 ละ Gullette, Gregory S. 2014) จากปัจจัย
ดังกลาวสามารถสรุปป็นภาพ฿ห้หในถึงปัจจัยด้านสังคมทีไ
สงผลตอการย้ายถิไนรงงานจากชนบทสูมือง฿ห้กิดความ
ข้า฿จเด้งายละขัดจนเด้ดังภาพทีไ 2 
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เมือง 

(Urban) 

ความจรญิ
ทางศรษฐกิจ 

(Economic 

รายเด้ทีไสูง 

(High Income) 

ความต้องการ
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ความยากจน 
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อุปทาน
รงงาน 

(Labor Supply) 
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ภาพทีไ 2 สดงปัจจัยทางสังคมทีไสงผลตอการย้ายถิไนจากชนบทสูมือง  
 
ผลกระทบจากการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง 
      มี ก า รศึ กษาม ากมายทัๅ ง ฿นประ ทศละ
ตางประทศกีไยวกับผลกระทบจากการย้ายถิไน ทัๅ ง
ผลกระทบ฿นงบวก ละงลบ ดยผลกระทบดังกลาวมี
ผลกระทบกับผู้ย้ายถิไน ครอบครัวของผู้ย้ายถิไน พืๅนทีไต้น
ทาง ละของผู้อยู฿นถิไนทีไเด้รับการอพยพย้ายถิไน หรือ
พืๅนทีไปลายทาง ดยมีผลกระทบด้านตาง โ ดังนีๅ 
 ผลทางด้านศรษฐกิจ ิEconomic Effects) การ
ย้ายถิไนมีผล฿นงบวก ละงลบกับศรษฐกิจ฿นพืๅนทีไต้น
ทางดยผานงินสงกลับ ิRemittance) ทีไท า฿ห้พืๅนทีไต้น
ทางมีการบริภคพิไมขึๅนการลงทุน ฿นพืๅนทีไพิไมขึๅน มีงิน
เหลวียน฿นพืๅนทีไต้นทางพิไมมากขึๅน ศรษฐกิจมีการ
ขยายตั วมากกว าดิ มครอบครั วมี ศรษฐกิ จ ดี ขึๅ น 
ิUlrich,2012ละ อารี จ าปากลาย, 2555 ละ Xing 
C.2014) ตมีการศึกษาถึงผล฿นงลบจากการย้ายถิไนทีไ
สงผลตอศรษฐกิจทัๅงพืๅนทีไต้นทาง ละพืๅนทีไปลายทาง ดย
กลาวถึงชองวางระหวาง รายเด้ของพืๅนทีไต้นทางทีไป็น
สังคมชนบท ละปลายทางทีไป็นสังคมมืองทีไกว้างมาก 
อันนืไองมากจากการจริญติบตทางศรษฐกิจ฿นขตมือง
มีมากกวา มีความต้องการรงงานพืไอทีไจะขยายศรษฐกิจ

สูง ละถ้ามองถึงขตชนบททีไมีผลกระทบ฿นผลประยชน์
ของต้นทางทีไป็นสังคมกษตร ต้องมีต้นทุน฿นการผลิตทีไสูง
กวาทีไคยป็นมาอันนืไองมาจากวัตถุดิบทางการกษตร มี
ราคาทีไสูงขึๅน ิLili Ma,2012) ตมีการวิจัยทีไศึกษา฿นทาง
ตรงกันข้ามดยกรณีทีไพืๅนทีไปลายทางป็นสังคมมืองมีคา
ครองชีพทีไสูงกวาพืๅนทีไต้นทางทีไป็นสังคมชนบทมีคาครอง
ชีพตไ ากวา รายเด้ของผู้ย้ายถิไนจึงเมพียงพอตอ การ
ด ารงชีวิต จึงท า฿ห้มีการสงงินมาชวยหลือจากครอบครัว
ทีไอยู฿นพืๅนทีไต้นทาง ิReverse Remittance)พืไอ฿ห้ผู้ย้าย
ถิไนสามารถด ารงชีวิตอยู฿นสังคมมืองเด้ ิErik, 2012) 
      ผลทางด้านสังคม ิSocial Effects) นอกจากผล
ทางด้านศรษฐกิจล้ว ผลด้านสังคมจึงป็นผลหลักทีไ
ส าคัญอีกด้านหนึไง การศึกษาด้านผลกระทบด้านสังคมกับ
การย้ายถิไนนัๅน มีผลกระทบมากมาย ชนปัญหาของการ
ย้ายถิไนของวัยรงงานทีไป็นผู้ป็นพอละมทีไสงผลตอลูก 
ซึไงอยูหางจากพอมทีไย้ายถิไน ท า฿ห้มีปัญหาสุขภาพจิตสูง
กวา ลูกทีไอยูกับพอละม ิอารี จ าปากลาย , 2555) 
นอกจากปัญหาทีไกิดกับครอบครัวล้ว ผลกระทบด้าน
สังคมทีไกิดขึๅนกับตัวผู้ย้ายถิไนองกใมีชนกัน นืไองจาก การ
ย้ายถิไนผู้ย้ายถิไนต้องเปอาศัยอยู฿นพืๅนทีไปลายทางทีไมีความ

ชนบท 

(Rural) 

เมือง 

(Urban) 

ครือขายทาง
สังคม 

(Social Network) 

ภาษา 

(Language) 

วัฒนธรรม 

(Culture) 

ทัศนคต ิ

(Opinion) 
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ตกตาง ฿นด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความป็นอยู 
กับพืๅนทีไต้นทาง ท า฿ห้ผู้ย้ายถิไนต้องมีการปรับตัว ผู้ย้ายถิไน 
บางรายทีไเมสามารถปรับตัวเด้จึงต้อง ย้ายกลับถิไนดิมของ
ตน ิLili, 2012 ละ อารี จ าปากลาย, 2555) ตถ้าผู้ย้าย
ถิไนนัๅนอาศัย หรือกระจุกตัว อยูรวมกับผู้ย้ายถิไนมากจาก
พืๅนทีไดียวกัน หรือผู้ทีไมีวิถีชีวิตความป็นอยูทีไมีลักษณะ
บบผน฿นการด านินชีวิตบบดียวกันอยูรวมกันป็น
ครือขาย ิNetworks) กใจะท า฿ห้ผลกระทบ฿นงปัญหา
ลดลงปรปลีไยนป็นการชวยหลือกืๅอกูลซึไงกันละกัน 
ิWalker, 2010 ; อารี จ าปากลาย, 2555; Gullette, 
Gregory S. 2014 ละ Raleigh, Clionadh 2014 ) 
      ผลทางด้านสุขภาพ ิHealth effects) มี
การศึกษาถึงการย้ายถิไนทีไมีผลตอสุขภาพดย การศึกษา
พบวา การย้ายถิไนดยฉพาะผู้หญิงทีไย้ายถิไนข้ามาท างาน

฿นพืๅนทีไทีไมีความตกตาง฿นด้านชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม 
ทีไมีความหลากหลาย ละตกตางจากพืๅนทีไต้นทาง ท า฿ห้
มีปัญหาสุขภาพกิดขึๅนดยผู้ย้ายถิไนทีไป็น หญิงตัๅงครรภ์มี
อัตราการทีไดใกตายคลอด หรือการคลอดทีไทารกสียงชีวิต
สูง ิSirin, 2011) นอกจากปัญหาทีไสงผลกับผู้ย้ายถิไนองยัง
สงผลถึง ปัญหาของคน฿นครอบครัว ละบุตรหลานของผู้
ย้ายถิไน ดยพบวาบุตรหลานของผู้ย้ายถิไนมีสุขภาพทีไเมดี 
ดยฉพาะปัญหาสุขภาพจิตจะมีอัตราสูงกวา บุตรหลาน
ของผู้ทีไเมย้ายถิไน ดยพบวาป็นปัญหา฿นด้านอารมณ์ 
ปัญหาด้านพฤติกรรม สมาธิสัๅน ละ ปัญหาความสัมพันธ์
กับพืไอน ิอารี จ าปากลาย,2555) ผลกระทบการย้ายถิไน
จากชนบทสูมืองสามารถสรุปป็นภาพพืไอ฿ห้กิดความ
ข้า฿จเด้งายละชัดจนตามภาพทีไ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ใ สดงผลกระทบจากการย้ายถิไนจากชนบทสูมือง   
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ครอบครัวละมนุษยสมัพันธ ์
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(Health Effects) 

ผลทางด้านเศรษฐกิจ 
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ผลทางด้านสังคม 
(Social Effects) 
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สรุปผลการศึกษา 
ความคล้ายคลึงกันของงานที่ศึกษาิCommonalities) 
      การศึกษาถึงปัจจัยทีไมีผลตอการย้ายถิไนจากชนบท
สูมือง ดยการศึกษาทีไทบทวนวรรณกรรมนัๅนมีประดใน 
ทีไ ศึ กษา ฿น รืไ อ งของปั จจั ยทาง ศรษฐกิ จ ิ Socio-
Economic Factors) ทีไการพัฒนาทางศรษฐกิจ รวมเป
ถึง ความจริญทีไมีความตกตางกันระหวางชนบทซึไงป็น
พืๅนทีไต้นทาง ละมืองซึไงป็นพืๅนทีไปลายทาง คาจ้าง หรือ
คารง ิWages) ความต้องการ฿นด้านรงงานละความ
หลากหลายของอาชีพมากกวาพืๅนทีไต้นทาง ป็นปัจจัย
ดึงดูด฿นพืๅนทีไปลายทาง จึงท า฿ห้ยังคงมี กระสการย้าย
ถิไนจากชนบทสูมือง฿นปริมาณทีไสูงอยู ิUlrich, 2เ12; 
Erik, 2เ12; Garip, 2เเ่; Zinkina and Korotayev 
2เ1เ; Emmanuel O., 2เ1ใ; Ronald, 1้ๆ่; 
Fertner, Christian, 2เ1ใ ละ อารี จ าปากลาย 255เ, 
2555ี ปัจจัยทางสังคม฿นด้านครือขายของผู้ย้ายถิไน 
ิMigration Network) ป็นปัจจัย ทีไลดรงกดดันของผู้
ย้ายถิไน฿ห้ผู้ย้ายถิไนจากสังคมชนบททีไย้ายถิไนมา฿นมือง
สามารถปรับตัว พืไออาชีวิตรอด ฿นสังคมมือง ดยการ
ชวยหลือกืๅอกูลซึไงกันละกันผานความป็นคนรวม
วัฒนธรรมดียวกัน ิWalker, 2เ1เ ละ อารี จ าปา
กลาย, 255เี 
 
ความตกต่างกันของงานที่ศึกษา ิDifferences) 

฿นสวนทีไป็นข้อตกตางกันของการศึกษาดย
การทบทวนวรรณกรรมนัๅน มีสวนทีไตกตางกัน฿นตละ
งาน คือ ท้องทีไทีไท าการศึกษา฿นตละทวีป เด้ก อชีย 
ยุรป ละอฟริกา ละมีข้อตกตางกัน฿นรืไอง ของ
การศึกษาถึงผลกระทบของการย้ายถิไนจากชนบทสูมือง 
ดยเด้ศึกษาประดในของผลกระทบ฿นตละด้าน ดย
กลาวถึงผลกระทบด้านศรษฐกิจทีไสงผลตอความติบต
฿นการพัฒนาทางศรษฐกิจ฿นพืๅนทีไปลายทางมีการ
ขยายตัว  พิไมมากขึๅน ดยอาศัยปริมาณงินสงกลับ 
ิRemittances) (Ulrich,2เ12 ละ อารี จ าปากลาย, 
2555ี ตมีการศึกษาทีไมีผลการศึกษาทีไตกตาง ดย

กลาววาการย้ายถิไนจากมืองสูชนบทจะท า฿ห้กิดชองวาง 
ทางศรษฐกิจระหวางชนบท ละมืองยิไงกว้างมากขึๅน 
ิLili, 2เ12ีรวมเปถึงการย้ายถิไนเปอยู฿นมือง฿หญ หรือ
มืองทีไมีความจริญติบตด้านอุตสาหกรรมท า฿ห้มีคา
ครองชีพทีไสู งกวาชนบท รายเด้อาจเม พียงพอตอ 
รายจายจึงป็นสาหตุ฿ห้กิดการงินสงกลับย้อนกลับ 
ิreverse remittances) กลับมาชวยหลือผู้ย้ายถิไน ฿น
การด ารงชีพ฿นมืองเด้ ิErik, 2เ12ี นอกจากผลทางด้าน
ศรษฐกิจ ยังศึกษาผลทางด้านสังคมทีไกิดขึๅนกับตัวผู้ย้าย
ถิไนองกใมีชนกัน นืไองจากการย้ายถิไนผู้ย้ายถิไนต้องเป
อาศัยอยู฿นพืๅนทีไปลายทางทีไมี ความตกตาง ฿น ด้าน
สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความป็นอยู กับพืๅนทีไต้นทาง 
ท า฿ห้ผู้ย้ายถิไนต้องมีการปรับตัว ผู้ย้ายถิไน บางรายทีไเม
สามารถปรับตัวเด้จึงต้องย้ายถิไนกลับ ิLili, 2เ12 ละ 
อารี จ าปากลาย , 2555ี อีกทัๅงศึกษารืไองการจัด
สวัสดิการสังคม฿ห้กผู้ย้ายถิไนทีไป็นรงงานนอกระบบ฿ห้
มีสวัสดิการทีไดี  พียงพอ฿นการด ารงชีวิต฿นมืองเด้ 
ิEmmanuel, 2เ1ใี ละการศึกษาถึงผลทางด้าน
ความสัมพันธ์ของคน ฿นครอบครัวของผู้ย้ายถิไน รวมเป
ถึงสุขภาพผู้ย้ายถิไน ละครอบครัวของผู้ย้ายถิไนจากการ
ย้ายถิไนอีกด้วย ิSirin, 2เ11 ละอารี จ าปากลาย , 
2555ี 
 
ข้อเสนอนะ ิSuggestion) 
      จากการศึกษาสามารถทราบถึงปัจจัย ละผลจาก
การย้ายถิไน฿นด้านตาง โ จากชนบทสูมืองวาสิไง฿ดป็น
ปัจจัย ทีไส าคัญ ฿นการย้ายถิไนของผู้ย้ายถิไนจากชนบทสู
มือง ผลกระทบทีไมีตอการย้ายถิไน฿นมิติด้าน ศรษฐกิจ 
สังคม ละสุขภาพ รวมทัๅงนวน้มการย้ายถิไนจากชนบท
สูมืองป็นกระสหลัก฿นการย้ายถิไน฿น ประทศตาง โ 
ทัๅงทีไป็นประทศทีไพัฒนา หรือมีความจริญติบตทาง
ศรษฐกิจมีความป็นมืองสูง ละประทศ ทีไก าลังพัฒนา
ทีไมีความตกตางอยางมากทางศรษฐกิจระหวางสังคม
ชนบทกับสังคมมือง มืไอทราบถึงปัจจัย ละผลกระทบ
ดังกลาวล้วสามารถน าเปป็นข้อมูล ฿นการศึกษาครัๅง
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ตอเปถึงรูปบบ฿นการตัดสิน฿จ  นวน้ม ของการย้าย
ถิไน฿นอนาคต รวมเปถึงการวางผนนยบายสาธารณะ
ตาง โ ทีไกีไยวข้องกับการย้ายถิไน ดังนีๅ 

1 นยบายด้านการพัฒนาศรษฐกิจละการ
กระจายความจริญ จากการการศึกษาทีไเด้ทราบถึงปัจจัย 
ละ ผลกระทบจากการย้ายถิไนทีไ กีไยวข้อง฿นด้าน
ศรษฐกิจทีไป็นสาหตุหลัก฿นการย้ายถิไน อันนืไองมาจาก
สภาพศรษฐกิจ ละความจริญทีไมีความตกตาง฿นพืๅนทีไ
ต้นทางละพืๅนทีไปลายทาง ดยการย้ายถิไนนัๅนจะมีผล 
กระทบ฿นด้านลบตอพืๅนทีไต้นทาง กลาวคือรงงาน฿น
พืๅนทีไต้นทางทีไมีความจริญทางศรษฐกิจน้อยกวาพืๅนทีไ
ปลายทาง หรือยังป็นสังคมชนบท มีความต้องการ
รงงานน้อยกวาปริมาณรงงาน฿นพืๅนทีไทีไมีอยูจึงกิด 
การย้ายถิไนสูพืๅนทีไปลายทางทีไมีความจริญมากกวา มี
ความป็นสังคมมืองทีไมีความต้องการรงงานสูง จึงท า฿ห้ 
การพัฒนาศรษฐกิจ ละความจริญ฿นพืๅนทีไต้นทางนัๅน
ชะลอตัว การหมุนวียนทางศรษฐกิจตไ า  ต฿น พืๅนทีไ
ปลายทางนัๅนมีการพัฒนาทางศรษฐกิจอยางเมหยุดนิไง 
การหมุนวียนทางศรษฐกิจสูงท า฿ห้ กิดชอง วางทาง
ความจริญทางศรษฐกิจระหวางพืๅนทีไต้นทาง ละพืๅนทีไ
ปลายทางมีปริมาณทีไกว้าง ละมากขึๅนรืไอย โ หาก
กระสการย้ายถิไนจากชนบทสูมืองยังคงมีอยู฿นปริมาณ
ทีไมากอยางตอนืไอง ดังนัๅน พืไอป็นการลดชองวาง 
ดังกลาว จึงควรมีการกระจายความจริญละการลงทุน
฿นด้านตาง โ สูพืๅนทีไชนบทหรือพืๅนทีไต้นทางทีไมีอุปทาน 
รงงานทีไสูง ดยสามารถทีไจะลดอัตราการย้ายถิไนข้าสู
ขตมือง พืไอลดความออัดของประชากร฿นขตมือง 
รวมทัๅงยังป็นการพิไมการอุปภคบริภคสูพืๅนทีไต้นทาง฿ห้
มีการหมุนวียนทางศรษฐกิจเด้อีกทางหนึไงด้วย 

2 นยบายด้านสาธารณสุขของผู้ย้ายถิไน จาก
การศึกษาพบวาผลกระทบทีไส าคัญทีไกีไยวข้องกับตัวผู้ย้าย
ถิไนดยตรงนัๅนกใคือ ผลกระทบด้านสุขภาพ อันป็นพราะ

การย้ายถิไนจากต้นทางมายังปลายทางทีไมีสภาพวดล้อม 
วิถีชีวิต ละวัฒนธรรม ทีไมีความตกตางตาง ท า฿ห้ผู้ย้าย
ถิไนจ าป็นต้องปรับตัว กิดรงกดดัน ความครียด ละ
ความวิตกกังวลอันท า฿ห้กิดปัญหาสุขภาพกิดขึๅน ดังนัๅน
จึงควรมีนยบาย หรือสวัสดิการด้านสุขภาพของ ผู้ย้าย
ถิไน฿ห้พียงพอ ละหมาะสมตอความต้องการของผู้ย้าย
ถิไน อาทิ นยบายสาธารณสุขทีไกีไยวข้องกับ อนามัยจริญ
พันธุ์ ซึไงผู้ย้ายถิไนสวน฿หญนัๅนจะอยู฿นวัยรงงานอีกทัๅงยัง
ป็ น วั ย  จริญ พันธุ์  ดั ง นัๅ น อนามั ย  จ ริญ พั นธุ์ จึ ง มี
ความส าคัญอยางยิไงตอผู้ย้ายถิไน ทีไจะท า฿ห้ผู้ย้ายถิไน฿ห้มี
สุขภาพทีไดีสมบูรณ์ขใงรงตอเป  

ใ นยบายด้านครือขายละสังคมผู้ย้ายถิไน จาก
การศึกษาพบวาครือขายทางสังคมป็นสวนส าคัญทัๅงด้าน
ปัจจัย ละผลกระทบจากการย้ายถิไนป็นอยางมาก 
ดังนัๅนควร฿ห้ความส าคัญป็นอยางยิไง฿นการสร้างนยบาย
สงสริม การสร้างครือขายทางสังคมของผู้ย้ายถิไน ชน
การตัๅงสมาคม ชมรม หรือสมาพันธ์ของผู้ย้ายถิไนทีไมาจาก
พืๅนถิไนดียวกัน฿ห้มารวมกันท ากิจกรรม ลกปลีไยนความ
คิดหใน ละรับฟังปัญหากันละกัน พืไอป็นการลด
ปัญหาสังคมทีไจะกิดขึๅนจากความป็นอยู ละวัฒนธรรม
ทีไตกตางของผู้ย้ายถิไน อีกทัๅงยังป็นการสร้างความอุน฿จ
฿ห้กับผู้ย้ายถิไน฿นการท างาน฿นพืๅนทีไปลายทางทีไมีสังคม 
ละวัฒนธรรมทีไตกตางจากพืๅนทีไต้นทางของตนเด้อีก
ทางหนึไงด้วย 
    จากนยบายดังกลาวป็นนยบายหลักทีไส าคัญทีไ
กีไยวข้องกับตัวผู้ย้ายถิไนดยตรงละสังคมรอบข้างของ  
ผู้ย้ายถิไน ดังนัๅนทุกภาคสวนตาง โ จึงควร฿ห้ความส าคัญ
ละมีสวนขับคลืไอน฿ห้กิดขึๅน พืไอพัฒนาความอยูดี มี
สุขของประชาชน ฿นประทศพราะประชาชนคือก าลัง
หลักทีไส าคัญ฿นการพัฒนาประทศ ละน าพาประทศ฿ห้
มีความจริญพัฒนาอยางข้มขใงตอเป฿นอนาคต 
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เมธาวี ก้วสนิทแ 

บทคัดย่อ 
  
  
 การจัดการรียนการสอนกนักรียน นักศึกษา฿นปัจจุบัน ควรน้นการรียนการสอนชิงรุกบบน้น
ผู้รียนป็นศูนย์กลาง ซึไงมีลักษณะการ฿ห้นักรียน นักศึกษาเด้มีอกาสคิด เด้สดงออก ละเด้ฝຄกปฏิบัติ฿ห้
กิดกิจกรรมหรือชิๅนงานจริง ตลอดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ชืไอมยงกับสิไงทีไเด้รียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
เด้ ดยมีครู อาจารย์ท าหน้าทีไป็นพีไลีๅยง คอย฿ห้ค าชีๅนะทีไหมาะสม ตางจากการรียนการสอนสมัยกาทีไน้น
การบรรยาย฿ห้ความรู้กนักรียน นักศึกษาภาย฿นห้องรียนทานัๅน 
 สาขาวิชานิทศศาสตร์ละการสืไอสารมวลชน ป็นสาขาวิชาทีไน้นการผลิตบัณฑิตทีไป็นนักวิชาชีพด้าน
การสืไอสารมวลชน฿ห้พร้อมออกเปปฏิบัติงานทัๅงงานบืๅองหน้าละบืๅองหลัง ฉะนัๅนการรียนการสอนชิงรุก
ดยน้นผู้รียนป็นศูนย์กลางนัๅน ป็นนววิธีการสอนทีไหมาะสมทีไสุด ดยฉพาะวิธีการรียนการสอนบบน้น
฿ห้ท างานจริง นักศึกษานิทศศาสตร์ทุกสาขาวิชายอย อาทิ ด้านประชาสัมพันธ์ ฆษณา วิทยุกระจายสียง
ละวิทยุทรทัศน์ ฯลฯ ควรเด้รับอกาสจากอาจารย์ สถานประกอบการ ละหนวยงานทีไกีไยวข้อง ข้าฝຄกงาน
หรือท างาน พืไอจะเด้฿ช้องค์ความรู้ปฏิบัติงานจริงภาย฿ต้การชีๅนะจากอาจารย์ ละสถานประกอบการ ดย
ชิๅนงานของพวกขาควรทีไจะเด้รับการผยพร ชืไนชม ละ฿ช้ประยชน์ พืไอ฿ห้นักศึกษากิดความมัไน฿จ฿น
ทักษะ ความสามารถ น าเปประยุกต์฿ช้฿นการท างานของพวกขาตอเป 
 
ค าส าคัญ: การรียนการสอนชิงรุก การรียนการสอนบบน้นผู้รียนป็นศูนย์กลาง นิทศศาสาตร์   
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Active Learning through a Student-Centered Approach in the Communication Arts 

Department 
 

Methawee Kaeosanit1 
 
Abstract 
  

 The pedagogy for present-day students is to employ active learning through a student-

centered that provides  opportunities  for students to think, to present, and to practice in various 

activities or work pieces. Moreover, the students then summarize the knowledge which can be 

integrated into their practice. The teachers are their mentors who give them appropriate 

suggestions. This kind of pedagogy is different from descriptive teaching in the typical classroom of 

the past. 

 Communication arts or mass communication aims at producing graduate students to 

be professionals, and to work both on the stage and behind the scenes. Active learning through a 

student-centered approach is the most suitable method to teach students, especially in work-

based learning. The students in the field of communication artspublic relations, advertising, 

radio and television, etc.should obtain the opportunity from teachers, workplaces, and relating 

organizations to work with them. The students will apply their knowledge with suggestions from 

the teachers and the workplaces. Furthermore, their work pieces should be published or 

broadcasted, admired, and applied. This kind of pedagogy will support students to be confident in 

their skill and ability, so that they can apply their skills and knowledge this in their workplace. 

  

Key words: Active learning, Student-centered pedagogy, Communication arts 
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บทน า 
 การรียนการสอนนักรียน นักศึกษา฿นทุกระดับ 
ครู อาจารย์จะ฿ช้การสอนบบบรรยายอยางดียวคงเม
พียงพอ ม้การสอนบบบรรยายจะป็นการรียนการสอน
ทีไถือปฏิบัติกันมานิไนนาน ต฿นยุคปัจจุบัน ด้วยครืไองเม้
ครืไองมือ สืไออิลใกทรอนิกส์ ข้ามามีบทบาท อีกทัๅงการ
กอก านิดของประชาคมอาซียน ท า฿ห้สถานการณ์ด้าน
การศึกษาละตลาดรงงานมีการขงขันกันสูงขึๅน ด้วย
หตุนีๅ ตละสถาบันการศึกษาจึงต้องปรับปลีไยนการรียน
การสอนพืไอผลิตบัณฑิต฿ห้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดรงงาน ละพร้อมตอสู้กับรงงานจากตางประทศทีไ
สามารถท างานเด้อยางสรีมืไอกิดประชาคมอาซียนขึๅน฿น
เมกีไปีนีๅ 
 การรียนการสอนชิงรุกบบน้นผู้ รียนป็น
ศูนย์กลาง ก าลังป็นทีไพูดถึงอยางมาก฿นวดวงการศึกษา 
หลักงาย โ ของการรียนการสอนบบนีๅ คือ น้นสนอง
ความต้องการของผู้รียน กระตุ้น฿ห้ผู้รียนเด้คิด สวงหา
ค าตอบ ลงมือปฏิบัติ฿ห้หในผลประจักษ์ด้วยตัวอง พร้อม
ทัๅงสรุปสิไงทีไเด้ ดยมีอาจารย์ท าหน้าทีไป็นทีไปรึกษาชีๅนะ 
ดยฉพาะอยางยิไงการรียนการสอนทางด้านนิทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ ละการสืไอสารมวลชน ซึไงป็นศาสตร์ทีไ
จะต้องน้นการรียนทฤษฎีควบคูเปกับการ฿ห้นักศึกษาเด้
ฝຄกปฏิบัติจริง พืไอ฿ห้นักศึกษาพียบพร้อมทัๅงความรู้ละ
ทักษะความสามารถ ป็นบัณฑิตมืออาชีพ฿นการท างานจริง
ตอเป 
 
กรอบนวความคิด 
 ปัจจุบัน วดวงการศึกษาหันมาสนับสนุน฿ห้มีการ
รียนบบ Teach Less Learn More” ซึไงป็นการรียน
บบชิงรุก คือ นักรียน นักศึกษาจะต้องป็นฝຆายค้นคว้า
หาความรู้฿ห้ตนอง ละจะต้องคิดป็น ปฏิบัติเด้จริง มิ฿ช
การนัไงฟังอาจารย์฿ห้ความรู้ล้วจ าเว้พืไอ฿ช้สอบวัดผล฿ห้
ผานพ้นเป฿นตละระดับชัๅนทานัๅน การรียนการสอนบบ
นีๅ จึงน้น฿ห้ครู อาจารย์ มีหน้าทีไป็นพีไลีๅยง ทีไปรึกษา หรือ
ป็นคล้าย โ ค้ชของนักกีฬา ทีไจะคอยชีๅนะ ฝຄก฿ห้

นักรียน นักศึกษา มีสมรรถนะทางการศึกษาทีไกรงขึๅน 
พร้อมทีไจะก้าวสูการขงขัน฿นลกของการท างานจริง 
นิตยา ประพฤติกิจ ิ255ไี อธิบายวา การรียนรู้ชิงรุก คือ 
นวัตกรรมการรียนการสอนทีไปลีไยนบทบาทผู้รียน฿น
ฐานะผู้ฟังค าบรรยายจากครูบบวิธีการดัๅงดิม 
มาป็นบทบาทผู้สอนกันละกันดยการท ากิจกรรมตางโ 
ทัๅง฿นละนอกห้องรียนอยางมีบบผน฿นฐานะผู้ฟัง ผู้พูด 
ผู้วิคราะห์ ผู้สังคราะห์ ผู้สรุป ละผู้ประมินผล ซึไงท า฿ห้
ผู้รียนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ละรงจูง฿จ฿ฝຆรียนสูง
กวาการรียนจากการบรรยายของครู ซึไ งเด้ถูกปลีไยน
บทบาทเปป็นผู้ ฿ห้ค าปรึกษา ชีๅนะ หรือป็นพีไ ลีๅยง
ทานัๅน  
 นิตยา ประพฤติกิจ ิ255ไี ยั งเด้สรุปป็น
หลักการส าคัญ โ ของการรียนรู้ชิงรุกเว้วา 
 1 ปลีไยนจากการบรรยายของครูมาป็นบทบาท
ของผู้รียน ิStudent-oriented) 
 2 ผู้รียนมีสวนรวม฿นการก าหนดป้าหมาย฿นการ
รียน 
 ใ กิจกรรมทีไจัดขึๅนมีลักษณะทีไน้นปัญหาป็น
ศูนย์กลาง ิProblem-centered) ละผู้รียนป็นผู้
ผลักดันปัญหา฿ห้กิดการคิดวิคราะห์ เม฿ชครู 
 ไ การวัดละประมินผลมีความตอนืไองละ
สนับสนุนการรียนรู้มากกวาความจ า 
 5 การรียนการสอนป็นกระบวนการพัฒนา
มากกวาการนะน า฿ห้ท า ละการน าสนอรายงาน 
 ทิศนา ขมมณี ละคณะ ิ25ไ5ี ฿ห้ความหในวา 
ครูควรท าหน้าทีไป็นผู้อ านวยความสะดวก ิFacilitator) 
คือ ครูตรียมจัดประสบการณ์รียนรู้ ชน จัดกิจกรรม 
จัดหาหลงความรู้ตาง โ จัดหาสืไอการรียนการสอนพืไอ 
฿ห้นักรียนมีข้อมูล฿นรืไองนัๅน โ ล้ว นักรียน ประมวล
ข้อมูลตาง โ สูการสร้างความรู้฿หม โ ด้วยตัวนักรียนอง 
฿นขณะทีไนักรียนท ากิจกรรมการรียนรู้ ครูผู้ท าหน้าทีไป็น
ผู้อ านวยความสะดวก ควรป็นผู้น าสนอปัญหากิจกรรม 
ป็นผู้สังกต ป็นผู้ถามค าถาม฿ห้คิด ป็นผู้฿ห้การสริมรง 
ป็นผู้นะน า ป็นผู้จัดบรรยากาศ ป็นผู้จัดระบบ ป็นผู้
นะนว ป็นผู้฿ห้ค าชืไนชม ป็นผู้ก ากับ ละป็นผู้ประมิน 
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วัชรี กษพิชัยณรงค์ ละนๅ าค้าง ศรีวัฒนารทัย ิออนเลน์ี 
฿ห้ความหในคล้ายคลึงกันวา การรียนรู้ชิงรุก คือ การ
รียนทีไน้น฿ห้ผู้รียนมีปฏิสัมพันธ์กับการรียนการสอน 
กระตุ้น฿ห้ผู้รียนกิดกระบวนการคิดขัๅนสูง ิHigher-order 
thinking) เมพียงตฟัง ผู้รียนจะต้องอาน ขียน ถาม
ค าถาม อภิปรายรวมกัน ละลงมือปฏิบัติจริง ทัๅงนีๅต้อง
ค านึงถึงความรู้ดิมละความต้องการของผู้รียนป็นส าคัญ 
 ลักษณะส าคัญของการจัดการรียนการสอน บบ
ชิงรุกตามทัศนะของ วัชรี กษพิชัยณรงค์ ละนๅ าค้าง ศรี
วัฒนารทัย มีดังนีๅ 
 1 ป็นการรียนการสอนทีไปຂดอกาส฿ห้ผู้รียนมี
สวนรวม฿นกระบวนการรียนรู้สูงสุด 
 2 ผู้รียนรียนรู้ความรับผิดชอบรวมกัน การมี
วินัย฿นการท างาน การบงหน้าทีไความรับผิดชอบ 
 ใ ป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์฿ห้ผู้รียน
อาน พูด ฟัง คิดอยางลุมลึก ผู้รียนจะป็นผู้จัดระบบการ
รียนรู้ด้วยตนอง 
 ไ ปຂดอกาส฿ห้ผู้รียนบูรณาการข้อมูลขาวสาร 
หรือสารนิทศ ละหลักการคิดรวบยอด 
 5 ผู้สอนจะป็นผู้อ านวยความสะดวก฿นการ
จัดการรียนรู้ พืไอ฿ห้ผู้รียนป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนอง 
 ๆ ความรู้กิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์
ความรู้ ละการสรุปทบทวนของผู้รียน 
 การบริหารจัดการมืไอ฿ช้การรียนชิงรุก 
  1 พิจารณาจุดประสงค์ นืๅอหา ทีไต้องการ฿ห้
ผู้รียนรียนรู้ 
  2 ออกบบกิจกรรมทีไชวยสงสริม฿ห้ผู้รียนเด้
รียนรู้อยางท้จริง 
  ใ ฿ช้กิจกรรมการรียนชิงรุก พืไอกระตุ้น฿ห้
ผู้รียนรียน 
  ไ ประมินผลการรียนอยูสมอ พืไอตรวจสอบ
วาผู้รียนรียนรู้อะเรบ้าง ละมีประดใน฿ดทีไผู้รียนยัง
สงสัย 
  5 หลีกลีไยงการสอนพืไอ฿ห้ครบ฿ห้ทัน รีบรง 
พราะจะท า฿ห้ผู้รียนเมอยากรียน 
 วัชรี กษพิชัยณรงค์ ละนๅ าค้าง ศรีวัฒนารทัย 
ยัง฿ห้ความหในหมือนกับทิศนา ขมมณี ทีไวาครู/อาจารย์ 

ต้ อง ปลีไ ยนบทบาทจากผู้ สอน มาป็นคุณอ านวย 
ิfacilitator) ซึไงต้องป็นผู้มีความรู้นน มีการวางผนการ
สอน พืไอ฿ห้ผู้รียนเด้รียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ตอาจ฿ช้
วิธีการบอกป้าหมาย ล้ว฿ห้ผู้รียนคิดวิธีทีไจะท าสิไงนัๅน฿ห้
ส ารใจ ผู้สอนต้องสดงออก฿ห้หในวาตใม฿จทีไจะตอบ
ค าถาม หรือ฿ช้วิธีการถามกลับพืไอกระตุ้น฿ห้คิดตอมีการ
ประมินการรียนรู้ตามจริงหรือประมิน฿นชิงสร้างสรรค์  
 ชนดียวกับความคิดหในของ ปราวีณยา สุวรรณ
ณัฐชติ ิออนเลน์ี ทีไสดงความคิดหในวา การรียนรู้ชิง
รุก ป็นการรียนรู้ทีไผู้รียนมีสวนรวม฿นการรียน ด านิน
กิจกรรมตางโ ฿นการรียน฿ห้ กิดการรียนรู้อยางมี
ความหมาย ซึไงป็นวิธีการรียนรู้฿นระดับลึก ผู้รียนจะ
สร้างความข้า฿จละค้นหาความหมายของนืๅอหาสาระดย
ชืไอมยงกับประสบการณ์ดิมทีไมี ยกยะความรู้฿หมทีไ
เด้รับกับความรู้กาทีไมี สามารถประมิน ตอติม ละสร้าง
นวคิดของตนองซึไงรียกวามีการรียนรู้ กิดขึๅน ซึไ ง
ตกตางจากวิธีการรียนรู้฿นระดับผิวผิน ซึไงน้นการรับ
ข้อมูลละจดจ าข้อมูลทานัๅน ผู้ รียนลักษณะนีๅจะป็น
ผู้รียนทีไรียนรู้วิธีการรียน ิLearning how to learn) 
ป็นผู้รียนทีไกระตือรือร้นละมีทักษะทีไสามารถลือกรับ
ข้อมูล วิคราะห์ ละสังคราะห์ข้อมูลเด้อยางมีระบบ 
นอกจากนีๅ การรียนรู้ชิงรุกควรมีการจัดการรียนการสอน
ทีไ น้นการคิดวิ คราะห์ละก้ปัญหา รวมถึงการจัด
สภาพวดล้อมการรียนรู้ทีไอืๅอละปຂดอกาส฿ห้ผู้รียนเด้
สวงหา คัดสรร ละสร้างความรู้เด้ด้วยตนอง ผานการ
ท ากิจกรรมตางโ ชน ฿ห้ผู้รียนเด้อธิบายสิไงทีไเด้รียนรู้เป
ล้วด้วยการขียนสรุป การจดบันทึกป็นภาษาของตนอง 
ตัๅงค าถามละตอบค าถามน้นการอภิปรายปัญหา รวม
ลกปลีไยนรียนรู้ ป็นต้น จะท า฿ห้ผู้รียนมีสวนรวม฿น
การรียนการสอนละสวงหาความรู้อยูสมอ  
 อีกค าหนึไง ทีไกลาวถึงละเด้ยินกันป็นประจ า
ควบคูเปกับการรียนรู้ชิงรุก คือ การรียนการสอนทีไน้น
ผู้รียนป็นศูนย์กลาง”  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ิสกอ.ี 
ิมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย, ออนเลน์ี ฿ห้
ความหในวา การรียนการสอนทีไน้นผู้รียนป็นส าคัญ 
หมายถึง การจัดการศึกษาทีไถือวาผู้รียนส าคัญทีไสุด ป็น
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กระบวนการจัดการศึกษาทีไต้องน้น฿ห้ผู้รียนสวงหา
ความรู้ละพัฒนาความรู้เด้ด้วยตนอง หรือรวมทัๅงมีการ
ฝຄกละปฏิบัติ฿นสภาพจริงของการท างาน มีการชืไอมยง
สิไงทีไรียนกับสังคมละการประยุกต์฿ช้ มีการจัดกิจกรรม
ละกระบวนการ฿ห้ผู้รียนเด้คิด วิคราะห์ สังคราะห์ 
ประมินละสร้างสรรค์สิไงตาง โ  
 นอกจากนีๅ ต้องสงสริม฿ห้ผู้รียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติละตใมตามศักยภาพ ดยสะท้อนจากการทีไ
นักศึกษาสามารถลือกรียนรายวิชา หรือลือกท าครงงาน
หรือชิๅนงาน฿นหัวข้อทีไสน฿จ฿นขอบขตนืๅอหาของวิชานัๅนโ 
คณะทคนลยีการกษตร สถาบันทคนลยีพระจอม
กล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง ิออนเลน์ี ฿ห้ความหใน
พิไมติมวา ตดิมนวคิด฿นการจัดการรียนการสอนป็น
การยึดผู้สอนป็นศูนย์กลาง ิTeacher-centered) ดย
ผู้สอนป็นผู้ก าหนดนืๅอหาละวิธีการรียนการสอนอง ซึไง
สวน฿หญกใป็นการบรรยายหน้าชัๅนรียนทานัๅน ตอมานัก
การศึกษาชืไอวานวคิดดังกลาวเมเด้อืๅอตอกิดการพัฒนา
ผู้รียนอยางท้จริง พราะเม฿ชวิธีการทีไตอบสนองตอ
ความต้องการหรือลักษณะของผู้รียน นวคิดของการ
จัดการรียนการสอนทีไน้นผู้รียนป็นส าคัญ ิLearner-

centered, Student-centred หรือ Child-centered) จึง
ป็นการปฏิรูปการศึกษาทีไ ปลีไ ยนมายึดผู้ รียนป็น
ศูนย์กลาง ดยมีหลักการวา กระบวนการจัดการรียนการ
สอนต้องน้น฿ห้ผู้รียนสามารถสวงหาความรู้ละพัฒนา
ความรู้เด้ตามธรรมชาติละตใมตามศักยภาพของตนอง 
รวมทัๅงสนับสนุน฿ห้มีการฝຄกละปฏิบัติ฿นสภาพจริงของ
การท างาน มีการชืไอมยงสิไงทีไรียนกับสังคม ละการ
ประยุกต์฿ช้ มีการจัดกิจกรรมละกระบวนการ฿ห้ผู้รียนเด้
คิดวิคราะห์ สังคราะห์ ประมิน ละสร้างสรรค์สิไงตางโ 
ดยเมน้นเปทีไการทองจ าพียงนืๅอหา 
 บทบาทของครูผู้สอน฿นการรียนการสอนทีไน้น
ผู้รียนป็นส าคัญจะเมป็นผู้ชีๅน าหรือผู้ออกค าสัไงตจะ
ปลีไยนป็นผู้กระตุ้น ผู้อ านวยความสะดวก ละ฿ห้
ค านะน าชวยหลือมืไอจ าป็น ติดตามตรวจสอบ รวมทัๅง
฿ห้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การรียนรู้ ชน หลงข้อมูล 
ทคนลยีคอมพิวตอร์ อุปกรณ์ทีไ ป็นสืไอการรียนรู้
รูปบบตาง โ วใบเซต์ อีมล์ ฯลฯ ซึไงมืไอปรียบทียบ
ลักษณะการจัดกิจกรรมการรียนการสอนของครูสมัย฿หม
กับครูสมัยกากใจะหในความตกตาง ดังตารางตอเปนีๅ 
 

 

ตารางทีไ1ปรียบทียบลักษณะการจัดกิจกรรมการรียนการสอนระหวางครูสมัย฿หมกับครูสมัยกา ิอาภรณ์ ฿จ
ทีไยง, ออนเลน์ อ้าง฿น คณะทคนลยีการกษตร สถาบันทคนลยีพระจอมกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 
ออนเลน์ี 

ครูสมัย฿หม ครูสมัยกา 
1. สอนนักรียนดยวิธีบูรณาการนืๅอหาวิชา 1.  สอนยกนืๅอหาวิชา 
2. สดงบทบาท฿นฐานะผู้นะน า ิGuide) 
ประสบการณ์ทางการศึกษา 

2.   มีบทบาท฿นฐานะตั วทนของนืๅ อหาวิชา 
ิKnowledge) 

ใ. กระตือรือร้น฿นบทบาท ความรู้สึกของนักรียน ใ.  ละลยฉยมยตอบทบาทนักรียน 
ไ. ฿ห้นักรียนมีสวนรวม฿นการวางผนของหลักสูตร  ไ.  นักรียนเมมีสวนรวมม้ตจะพูดกีไยวกับ

หลักสูตร 
5.   ฿ช้ทคนิคการค้นพบด้วยตนองของนักรียนป็น
กิจกรรมหลัก 

5.  ฿ช้ทคนิคการรียนดย฿ช้การจ าป็นหลัก 

ๆ.  สริมรงหรือ฿ห้รางวัลมากกวาการลงทษ ฿ช้รงจูง฿จ
ภาย฿น 

ๆ.  มุงน้นการ฿ห้รางวัลภายนอก ชน กรด รงจูง฿จภายนอก 
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ครูสมัย฿หม ครูสมัยกา 
็.  เมครงครัดกับมาตรฐานทางวิชาการจนกินเป ็.  ครงครัดกับมาตรฐานทางวิชาการมาก 
่.  มีการทดสอบลใกน้อย ่.  มีการทดสอบสมไ าสมอป็นระยะ โ 
้.  มุงน้นการท างานบบรวม฿จ ้.  มุงน้นการขงขัน 
1เ.  สอนดยเมยึดติดกับห้องรียน  1เ. สอน฿นขอบขตของห้องรียน 
11.  มุงสร้างสรรค์ ประสบการณ์฿หม฿ห้นักรียน 11.  น้นยๅ าประสบการณ์฿หมพียงลใกน้อย 
12.  มุงน้นความรู้ทางวิชาการละทักษะด้านจิตพิสัยทา
ทียมกัน 

12.  มุงน้นความรู้ทางวิชาการป็นส าคัญ ละลย
ความรู้สึกหรือทักษะทางด้านจิตพิสัย 

13.  มุงน้นการประมินกระบวนการป็นส าคัญ 13.  ประมินกระบวนการลใกน้อย 
 

ทิศนา ขมมณี ละคณะ ิ25ไ5ี ฿ห้ความหในวา
การทีไครูจะสามารถจัดการรียนการสอนทีไน้นผู้รียนป็น
ส าคัญเด้ส ารใจ ครูต้องมีความสามารถ฿นการด านินการ
ดังนีๅ 

1 สามารถวิคราะห์ความสน฿จ ความถนัดละ
ศักยภาพของผู้รียนตละคนเด้ 

2 สามารถบูรณาการรียนการสอน จัดการรียนรู้
ตามสภาพจริงเด ้

ใ รู้จัก฿ช้วิธีสอน ทคนิคการสอนละกิจกรรม
อยางหลากหลายเด้หมาะสมกับผู้รียนละบริบททีไอยู 

ไ รู้จัก฿ช้วิธีวัดผลอยางหลากหลาย วัดผลทัๅงด้าน
กระบวนการด้านพฤติกรรมละการปฏิบัติ ด้านผลผลิต
ซึไงอาจป็นความรู้ละชิๅนงาน รู้ละ฿ช้ทคนิค Portfolio 
ป็นต้น 

5 รู้จักการสร้างบรรยากาศทัๅงทางกายภาพละ
ทางจิต฿จ บรรยากาศทีไอืๅอตอการรียนทีไน้นผู้รียนป็น
ส าคัญมีดังนีๅ 
     ผู้สอน          ผู้รียน 
ผู้สอนยิๅมย้ม     ผู้รียนจม฿ส 
ผู้สอนกระตือรือร้น    ผู้รียนกระปรีๅกระปรา 
ผู้สอนถามค าถาม    ผู้รียนคิดละตอบค าถาม 
ผู้สอนปຂดอกาส       ผู้รียนคิดอิสระ 
ผู้สอนท้าทาย     ผู้รียนกระตือรือร้น 
ผู้สอนน าวิคราะห์    ผู้รียนรวมอภิปราย 

ผู้สอนอา฿จ฿สดูล    ผู้รียนมีระบียบวินัย 
ผู้สอนตงตัวรียบร้อย   ผู้รียนคารพ 
ผู้สอนสดงความป็นมิตร  ผู้รียนสุขละอบอุน฿จ 
ผู้สอนน้นกระบวนการ      ผู้รียนคิดป็น ท าป็น  
           ก้ปัญหาป็น 

฿นบรรยากาศข้างต้นชวย฿ห้ผู้รียนละผู้สอนตาง
ยอมรับกันละกัน นักรียนกล้าพูด กล้าถาม กล้า
สดงออก ละกล้าต้ย้งอยางมีหตุผล  

รูปบบการสอนทีไน้นการท ากิจกรรม฿ห้กิดการ
คิดละการวิคราะห์ ชน การรียนจากกรณีศึกษา 
สถานการณ์จ าลอง การรียนจากกรณีศึกษา สถานการณ์
จ าลอง การรียนบบครงงาน การท างานกลุม การรียน
บบรวมมือ การรียนรู้ดยการก้ปัญหาละการรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ละการวิจัย ส าหรับวิธีการสอน
บบบรรยายนัๅน จะต้องปรับ฿ห้มีกิจกรรมทีไผู้รียนเด้
ทบทวน คิด อภิปราย ประมิน ละตรวจสอบความคิด
ของตนอง ชน การคิดหาค าตอบป็นรายบุคคล จากนัๅน
จับคูอภิปราย ละตรวจสอบความคิดระหวางกลุม    
ิPair –check) ป็นต้น  

ด้วยรูปบบการสอนดังกลาวข้างต้น จะท า฿ห้
ผู้รียนมีกระบวนการรียนรู้ กิดขึๅนระหวางผู้สอนกับ
ผู้รียน ผู้รียนกับผู้สอน ละผู้รียนกับผู้รียน เมป็น
ผู้รียนทีไคอยตัๅงรับ ิPassive learner) 
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การรียนการสอนดยน้นผู้รียนป็นศูนย์กลาง จึง
กลาวดยสรุปพืไอ฿ห้ข้า฿จงายโ เด้วา ป็นการรียนการ
สอนทีไมาจากความต้องการของผู้ รียน ซึไงผู้ รียนเด้
สวงหาความรู้ คิด วิคราะห์ ลงมือท า พืไอรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทีไเด้ปฏิบัติ ละมองหในภาพชืไอมยงกับ
สภาพการท างานจริง฿นสังคม หรือสามารถน าผลงานของ
ผู้รียนเป฿ช้ประยชน์เด้จริงกับกลุมป้าหมายตางโ ดยมี
ครูป็นพียงผู้฿ห้ค านะน า ละประมินกระบวนการ
ท างานของผู้รียนอยางป็นระบบละตอนืไองจนสรใจสิๅน
กระบวนการ  

การรียนการสอนบบชิงรุกทีไ น้นนักรียน 
นักศึกษาป็นศูนย์กลาง จึงควรน าเป฿ช้จัดการรียนการ
สอน฿นทุกรายวิชา ดยฉพาะรายวิชากีไยวกับนิทศ
ศาสตร์หรือการสืไอสารมวลชน จ าป็นอยางยิไงทีไจะต้อง฿ช้
กระบวนการจัดการรียนการสอนลักษณะนีๅ นืไองจาก
ป็นศาสตร์ทีไน้นการปฏิบัติจริง พืไอฝຄกประสบการณ์
วิชาชีพ฿ห้กิดความรอบรู้ มีความพร้อมน าเป฿ช้฿นการ
ท างานเด้ทันที ฿นทัศนะของผู้ขียน รูปบบการรียนการ
สอนทีไ หมาะกับการน าเปจัดการรียนการสอน฿น
สาขาวิชาด้าน 
นิทศศาสตร์ คือ การจัดการรียนการสอนบบการรียนรู้
จากการท างาน ิWork-based learning) 
 การรียนรู้บบนีๅป็นการจัดการรียนการสอนทีไ
สงสริมผู้รียน฿ห้กิดพัฒนาการทุกด้าน เมวาจะป็นการ
รียนรู้นืๅอหาสาระ การฝຄกปฏิบัติจริง ฝຄกฝนทักษะทาง
สังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิด
ขัๅนสูง ดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับหลงงาน฿น
ชุมชน รับผิดชอบการจัดการรียนการสอนรวมกัน ตัๅงต
การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดนืๅอหากิจกรรม ละ
วิธีการประมิน ิมหาวิทยาลัยราชมงคลทคนลยีศรีวิชัย, 
ออนเลน์ี 

เพฑูรย์ สินลารัตน์ ิ2555ี หในวา การสอน฿ห้
ผู้รียนเด้ฝຄกปฏิบัติ฿นสภาพจริงป็นสิไงทีไมีความส าคัญมาก
ขึๅน฿นปัจจุบัน ยิไง฿นอนาคตด้วยล้ว การทีไจะ฿ห้ผู้รียน
สามารถท าเด้ ปฏิบัติเด้ ฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงหรือหลาย

รืไอง ป็นสิไงทีไมีความส าคัญอยางมาก พราะนอกจากจะ
ป็นประยชน์กับผู้ รียนองล้ว ทางหนวยงานหรือ
องค์กรทีไผู้ รียนท างานด้วยกใพอ฿จทีไผู้จบการศึกษา
สามารถลงมือท างานทีไเด้รับมอบหมายเด้ทันที 
การรียนการสอนดยน้นการท างาน ป็นการรียนการ
สอนทีไ฿ห้ผู้รียนเด้รียนรู้จากการปฏิบัติงาน฿นหลงงาน
จริง ทนทีไจะรียน฿นห้องรียนหรือห้องทดลอง จุดน้น
ของการรียนการสอน฿นนวนีๅ น้นทีไกิจกรรม ละ
สถานทีไจริง คือ น้นสถานทีไปฏิบัติงานจริง ละกิจกรรม
การท างาน฿นสภาพปฏิบัติของงานนัๅน 

การรียนการสอนดยการปฏิบัติ ง านจริ ง 
ตกตางจากการรียนการสอนทีไ กีไยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ิWork-related instruction) การรียนการ
สอนทีไกีไยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจจะป็นพียงสอน
รืไองทีไ฿กล้คียงกับงานหรือสอนทักษะ฿นการปฏิบัติงาน 
หรือ฿ห้คน฿นทีไท างานมาสอนหรือมาลา฿ห้ฟัง หรือดูวิดีอ 
ทรทัศน์ รืไองของงานหรือการเปดูงานตยังเมลงมือ
ปฏิบัติจริงอาจถือเด้ป็นสวนหนึไงของ Work-based ต 
Work-based ทีไท้จริงจะน้นทีไการลงมือท า ท าเด้จริง 
การรียนรู้จะต้องเด้จากการลงมือท า ิLearning by 
doing) ป็นหลัก 

ดังนัๅน จุดน้นส าคัญของการสอนบบน้นการ
ท างานจริงอยูทีไการเด้ปฏิบัติจริง฿นทีไท างาน จึงป็นการ
สอน฿นชิงทักษะป็นสวน฿หญ  

การศึกษา฿นปัจจุบัน เพฑูรย์ สินลารัตน์ หใน
พิไมติมวา มักจะน้น฿ห้จบการศึกษาป็นหลัก จึงน้นการ
รียนเด้ครบตามหลักสูตร มืไอจบหลักสูตรล้วท างานเด้
คเหนพียงเร ดูจะน้นกันน้อย ต฿นความป็นจริงการ
รียนการสอนจะต้องน้น฿ห้ท างานเด้ป็นหลักด้วย ซึไงถ้า
ราน้นการท างานด้วยการรียนตพียง฿นห้องรียนจะเม
ท า฿ห้ผู้รียนสามารถท างานเด้อยางจริงจัง หรือท าเด้กใ
ป็นคพียงท าเด้฿นทางทฤษฎีทานัๅน 

นอกจากนัๅน ฿นระบบการศึกษาละสังคม
ปั จ จุ บั นทีไ  น้ น ก า ร ข ง ขั น ซึไ ง กั น ล ะ กั น สู ง ม า ก 
สถาบันการศึกษาจึงต้องพยายามทีไจะสร้างคน฿ห้กับวง
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งานหรือสถานประกอบการทีไจะสามารถข้าท างานเด้
ทันที ถ้าสามารถท างานเด้รใวทา฿ด หนวยงานองกใจะ฿ช้
ประยชน์จากบัณฑิตเด้รใวขึๅนชนกัน ประทศชาติทีไจะ
เด้ประยชน์ตใมทีไ 

ยิไง฿นปัจจุบันความต้องการคนท างานมีมากขึๅน 
การตรียมการของสถาบันการศึกษาจึงต้องสวงหา
นวทางทีไจะพิไมคุณคาของผู้จบการศึกษา฿ห้มีลักษณะ
ดนกวาคนอืไนโ ด้วยการ฿ห้ผู้ รียนตละคนสามารถ
ท างานเด้จริง หรือคุ้นคยกับงานทีไตนองท า฿ห้มากทีไสุด 
 
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  บ บ เ น้ น
ประสบการณ์ตรงของผู้เรียน 
1 การตรียมการ 

฿นการตรียมการ ต้องวางผนรวมทัๅง
หลักสูตรวาจะ฿ห้ผู้รียนเด้มีประสบการณ์ตรง ิDirect 
Experiences) จากหลงงานจริงมากน้อยคเหน 
พียง฿ด ซึไงอาจบงป็นหนวยกิตหรือป็นวิชากใเด้ ดย
หลักล้ว อาจถือเด้วา ยิไงเด้มีอกาสรียนรู้งานจริงมาก
หรือเด้ฝຄกมากกใยิไงดี ตกใต้องเมลืม฿นการรียนรู้ทฤษฎี
ละหลักการตาง โ ด้วย 

มืไอเด้จัดครงการรียนรู้จากงานเด้฿น
ระดับหนึไงล้ว฿นรายวิชาทีไมีการจัดกิจกรรมนีๅต้องมา
วางผนด้วยการก าหนดจุดมุงหมาย฿ห้ชัดจนวา ต้องการ
฿ห้ผู้รียนเด้รียนรู้อะเร พัฒนาความคิด ทัศนคติ ละ
หรือทักษะ฿นรืไอง฿ด หลักจากนัๅนจึงก าหนดป็นผนงาน
ของรายวิชาล้วติดตอหนวยงานทีไจะ฿ห้ผู้รียนเปรียนรู้ 
ซึไงหนวยงานทีไรับจัดการสอน฿ห้ควรจะต้องท าความข้า฿จ
รวมกันวา ผู้รียนมา รียน” เม฿ชมา ท างาน” ตรียน
ด้วยการท างาน ดังนัๅนหนวยงานทีไผู้รียนเปรียนจึงควรมี
ทีไปรึกษา฿ห้ค านะน าอยูด้วย 

ดยทัไวเปล้ว การรียนรู้พืไอท างานเด้จะ
ริไมจากการตรียมความพร้อม฿นสถานศึกษากอนล้วจึง
ข้าสูการรียนรู้฿นสถานประกอบการ ซึไงอาจจะป็นการ
ชิญวิทยากร ฿ช้วิดีอภาพยนตร์ หรือสถานการณ์รวมชวย

กอน หลังจากนัๅนจึงป็นการสรุปบทรียน฿นสถานศึกษา
อีกครัๅงหนึไง 

 
2 การด านินการ 

฿นมืไอป้าหมายหลักของการสอนพืไอการ
ท างานคือ การรียนการสอนทีไท า฿ห้ผู้รียนสามารถจบ
การศึกษาล้วสามารถท างานเด้ ฿นกระบวนการของการ
รียนการสอน จึงต้อง฿ห้ผู้รียนเด้ตรียมความพร้อม
ฝຄกฝน ทดสอบ ละพัฒนาตนอง฿นสถานศึกษากอน
จากนัๅนจึงจะเปรียนรู้จากสถานประกอบการจริง 

การตรียมความพร้อม ฝຄกฝน ละการทดสอบ
ป็นบทบาทของสถานศึกษาทีไจะต้อง฿ห้ผู้รียนเด้รียนรู้
สภาพการท างาน฿นสาขาวิชาหรือกิจกรรมทีไผู้รียนจะต้อง
เปพบดยตรง ดยผู้สอน฿นฐานะป็นอาจารย์ ฿น
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางหลักคิดหรือทฤษฎี฿นสาขา
นัๅน โ กอน ล้วชืไอมยงทฤษฎีข้ากับสภาพจริงของงาน
฿นสาขานัๅน โ เด้ ิบางกรณีกใ฿ห้ผู้รียนเด้หในสภาพจริง
กอน ล้วจึงสรุปป็นนวคิดตามหลังี 

฿นกระบวนการตรียมความพร้อมนีๅควรเด้ฝຄกฝน
ทดสอบละพัฒนาผู้รียนกอนด้วยการจ าลองสถานการณ์
฿ห้ผู้รียนเด้สัมผัสบรรยากาศกิจกรรม ละสภาพของ
วิชาชีพกอน ฿นหลายสถานการณ์ผู้สอนอาจจะ฿ช้วิดีทัศน์
หรือภาพยนตร์฿ห้ผู้รียนเด้รียนรู้กอนจะป็นการตรียม
ตัวทีไมีคุณคายิไง 

เพฑูรย์ สินลารัตน์ สนอนะตอวา การประมิน
การรียนการสอนทีไน้นการท างานนีๅ ควรท าการประมิน
ดยดูวา ผู้รียนสามารถพัฒนาทักษะ฿นการท างานเด้มาก
น้อยพียง฿ด ทัศนคติกีไยวกับงานทีไท ามีลักษณะอยางเร 
ปลีไยนเป฿นทางทีไดีขึๅนหรือป็นเป฿นทางตรงกันข้ามซึไง
ผู้สอนจะต้องศึกษา สังคราะห์ ละติดตามอยูสมอ พืไอ
ก้เข฿นประดในทีไอาจมีการข้า฿จผิดเด้ 

สวนการประมินผู้สอนควรน้นความข้า฿จละ
คว า ม พร้ อ ม ขอ ง ผู้ ส อ น  ข อ ง ส ถ าบั น  ละ ส ถ า น
ประกอบการพร้อมกันเป 
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 การรียนบบน้นการท างานนัๅน  พืไอ฿ห้ เด้
ประสิทธิผลมากทีไสุด อาจารย์ควรมีการวางผนการรียน
การสอน การปຂดอกาสละน้น฿ห้นักศึกษาฝຄกปฏิบัติ
อยางอิสระ ดยอาจารย์ป็นผู้ชีๅนะ ละการประมินผล 
พืไอ฿ห้นักศึกษาเด้หในข้อบกพรองพืไอน าเปปรับ฿ช้฿นการ
สร้างสรรค์ชิๅนงานชิๅนตอเป ขณะดียวกัน อาจารย์ควรจะ
หาวลา รวมกลุมนักศึกษาละลองลกปลีไยนความ
คิดหใน ประสบการณ์ทีไเด้ วิคราะห์ถึงปัญหาทีไกิดขึๅน 
ละหานวทางน าเปพัฒนาปรับปรุงรวมกันตอเป฿นงาน
ชิๅนตอเป การรียนการสอนลักษณะนีๅ จะท า฿ห้นักศึกษามี
สวนรวม฿นทุกกระบวนการ สมือนการท างานจริง ละ
ฝຄก฿ห้พวกขาป็นคนทีไพร้อมทีไจะรับฟังความคิดหในของ
ผู้อืไน ตลอดจนกล้าวิพากษ์วิจารณ์อยางมีหตุผล พืไ อ
ตรียมพร้อม฿นการท างาน฿นอนาคตของพวกขาด้วย 

ศาสตร์ด้านนิทศศาสตร์หรือการสืไอสารมวลชน 
สามารถยกสาขายอยออกเด้อีกหลายสาขา ดยสวน
฿หญจะบงตามประภทสืไอมวลชน พืไอ฿ห้นักศึกษาเด้มี
ความช านาญฉพาะด้าน มีความถนัด฿นการ฿ช้ทักษะ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ด้านการสืไอสาร  สามารถน าเป
ประกอบอาชีพเด้ตรงกับสาขาทีไรียนมา ฿นทีไนีๅ ผู้ขียนขอ
บงป็นสาขาวิชายอยด้านนิทศศาสตร์ พืไอยกตัวอยาง
การออกบบการรียนการสอนชิงรุกทีไน้นผู้รียนป็น
ศูนย์กลาง เด้ก สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาฆษณา 
สาขาวิทยุกระจายสี ยงละวิทยุ ทรทัศน์  สาขา
หนังสือพิมพ์ละสืไอสิไงพิมพ์ ละสาขาสืไอ฿หม 

สาขาการประชาสัมพันธ์ อาจารย์ควรมีการ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ฝຆ า ย สืไ อ ส า ร อ ง ค์ ก ร  ห รื อ ฝຆ า ย
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย พืไอน านักศึกษาเป
ศึ กษ า ง าน  ตลอดจน  ข้ า เ ป ร ว ม รั บ ผิ ด ช อบ ง าน
ประชาสัมพันธ์฿นระดับมหาวิทยาลัย อาจจะบูรณาการ
กับรายวิชา หรือสงสริม฿ห้นักศึกษาท างานสริมนอกวลา
รวมกับองค์กรประชาสัมพันธ์ ซึไงต้องอาศัยการกระตุ้น
จากอาจารย์ การชวยหลือจากจ้าหน้าทีไขององค์กรนัๅนโ 
นะน าสัไงสอน ละ฿ห้อกาสนักศึกษาเด้ท างานจริง 
อาจจะรียนรู้จากงานลใกโ ชน งานรับ-สงอกสารของ

องค์กร การรับละ฿ห้ข้อมูลทางทรศัพท์ การรวบรวม
ขาวขององค์กร฿นสืไอ การออกหาขาว฿นองค์กร การน ามา
ลงมือขียนละผลิตสืไอประภทตางโ ทีไองค์กรรับผิดชอบ 
เมวาจะป็นด้านสืไอสิไ ง พิมพ์ อาทิ  จุลสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ์ฉพาะกิจ ผนพับนะน าองค์กร ฯลฯ การ
จัดรายการผ านทางสถานี วิทยุ กระจายสี ยงข อง
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน฿กล้คียงทีไมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ การบันทึกทปทรทัศน์ การจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ป็นต้น 
อาจารย์ควร฿กล้ชิดกับนักศึกษา ดยติดตามผลงานละ
วิคราะห์ปัญหาหรือจุดบกพรองทีไกิดขึๅนรวมกับนักศึกษา
ละจ้าหน้าทีไขององค์กร พร้อมทัๅง฿ห้ก าลัง ฿จ ละ
สงสริม฿ห้นักศึกษากใบสะสมชิๅนงานเว้฿นฟ้มสะสม
ชิๅนงานของนักศึกษาพืไอน าประกอบการพิจารณาศึกษา
ตอหรือการสมัครงานตอเป 

สาขาฆษณา ฿นบางมหาวิทยาลัยอาจจะรวม
สาขาฆษณาเว้กับสาขาประชาสัมพันธ์ ป็นสาขาฆษณา
ละการประชาสัมพันธ์ ด้วยความคล้ายคลึงของนืๅอหา 
อยางเรกใตาม ปัจจุบันบริษัททีไประกอบธุรกิจฆษณามีอยู
ป็นจ านวนมาก อาจารย์อาจจะสร้างครือขายกับ
ผู้ประกอบการหรือศิษย์กาทีไประกอบธุรกิจฆษณา น า
นักศึกษาเปศึกษาดูงาน หรือรียนชิญผู้ประกอบการมา
฿ห้ความรู้กนักศึกษา ละอาจจะสงนักศึกษาเปรวม
ท างานจริงกับหนวยงานหลานัๅน 

อยางเรกใตาม ฝຆายสืไ อสารองค์กรหรือฝຆาย
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย กใมีความจ าป็นต้องการ
นักศึกษาด้านนีๅ มารวมท างานด้วย พราะปัจจุบัน จะ
อาศัยการประชาสัมพันธ์อยางดียว฿นการผยพร
ขาวสารหรือสร้างภาพลักษณ์กมหาวิทยาลัยคงเมพอ 
จ าต้องอาศัยการฆษณาข้ามารวมด้วย ละปัจจุบันการ
ประสานงานกับสืไอมวลชนภายนอก ทัๅงระดับท้องถิไน 
ละระดับสวนกลาง จะมีธุรกิจการขายฆษณา การขาย
พืๅนทีไสืไอ จึงควร฿ห้นักศึกษาสาขาข้ามารียนรู้฿นสวนนีๅ 
นักศึกษาสามารถค านวณต้นทุน ความคุ้มทุนการลง
ฆษณา สามารถผลิตสืไอฆษณาทีไกีไยวข้องกับกิจการของ
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ผ า น สืไ อ ต า ง โ  ทัๅ ง สืไ อ สิไ ง พิ ม พ์ 
วิทยุกระจายสียง ป็นต้น ดยฉพาะ฿นชวงการปຂดรับ
นักศึกษา฿หม฿นตละปีการศึกษา ทีไปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ตละหงจะต้องขงขันกันผยพรขาวสารการรับสมัคร
พืไอดึงดูด฿ห้นักรียนข้ามาศึกษาตอ  

นักศึกษาสาขาฆษณาซึไงมีความดดดนด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ การผลิตชิๅนงาน จะสามารถชวยสริม
การท างานของมหาวิทยาลัยเด้ด้วยชนกัน  
นอกจากนีๅ ปัจจุบันองค์กรตางโ ทัไวประทศ ดยฉพาะ
บริษัท ห้างร้านตาง โ จัดประกวดคลิป ประกวดวีดีทัศน์ 
สปอตฆษณา มากมาย จึงจะป็นอกาสอันดีทีไอาจารย์
จะ฿ช้อกาสนีๅกระตุ้น฿ห้นักศึกษาสงผลงานข้าประกวด 
ดยอาจท าป็นชิๅนงานสง฿นรายวิชาละน าสง ข้า
ประกวดเด้฿นคราวดียวกัน ดยอาจารย์จะป็นคน
 ส น อ  น ะ  ฿ ห้ ค า ป รึ ก ษ า  ค า  น ะ น า  ผ า น ก า ร
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของกลุมพืไอนนักศึกษาด้วยกันอง 
พืไอ฿ห้กิดการปรับปรุงงาน พร้อมทีไจะน าเปประกวด
ขงขัน พืไอสร้างชืไอสียง฿ห้กับมหาวิทยาลัยเด้ 
ชนดียวกัน฿นสาขาวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ 
กใสามารถ฿ช้นวทางดียวกัน นัไนคือ การสงสริม฿ห้
นักศึกษาสงผลงานข้าประกวด฿นรูปบบคลิปวิดีอ การ
จัดท าวีดิทัศน์ นอกจากนีๅ อีกหนทางหนึไงของนักศึกษา
สาขานีๅ ซึไงถือวาป็นสาขาทีไต้องอาศัยการ฿ช้ครืไองเม้
ครืไองมือ ประกอบการรียนการสอนทีไน้นหนักกวาสาขา
อืไน โ พราะจะต้อง฿ช้ทัๅงกล้องถายภาพ อุปกรณ์อัดสียง 
การตัดตอภาพละสียงด้วยคอมพิวตอร์ การออกนอก
สถานทีไพืไอถายท ารายการละภาพยนตร์ นักศึกษาสาขา
นีๅ  จึ งต้องสน฿จรืไ อง ครืไองเม้ ครืไ องมือ ตลอดจน
ทคนลยีตาง โ ซึไงอาจารย์จะต้อง฿ห้นักศึกษาทุกคนเด้
รียนรู้ทัๅงบืๅองหน้าละบืๅองหลังของการท างาน ละป็น
นักศึกษาทีไ ครบครืไอง” คือ สามารถท างานเด้ทุกหน้าทีไ 
ทุกรูปบบ฿นสาขาทีไผสมผสานระหวางวิทยุกระจายสียง
ละวิทยุทรทัศน์ 

฿นตละมหาวิทยาลัยสวน฿หญจะมีสถานีวิทยุ
 พืไอการศึกษาประจ าอยู ฿นตละมหาวิทยาลัยนัๅน  

อาจารย์ควรมอบหมาย฿ห้นักศึกษาข้าเปจัดรายการ ดย
ทัๅงนีๅควรขึๅนอยูกับนยบายของสถานีวิทยุตละหงด้วย 
ซึไงบางหงอาจจะมีรายการ฿นผังรายการอยูล้ว กใอาจจะ
฿ห้นักศึกษาข้าเปจัดรายการหรือป็นขกรับชิญ หรือ
ป็นชางทคนิคคอยควบคุมการออกอากาศตามความ
หมาะสม หรือบางหง อาจจะ฿ห้วลาการจัดรายการทีไ
นนอน อาจารย์กใอาจจะบงนักศึกษาออกป็นกลุม พืไอ
หมุนวียนเปจัดรายการเม฿ห้ขาดสาย ดยริไมต้นทีไคิด
รูปบบรายการละนืๅอหารายการ฿ห้สอดคล้องกัน ละ
฿ห้นักศึกษาน าสนอนืๅอหาทีไจะน าสนอกอนออกอากาศ
ทุกครัๅง การท าชนนีๅ จะท า฿ห้นักศึกษารียนรู้การท างาน
จริง ละมีความรับผิดชอบทัๅงตอตัวองละพืไอนโ ทีไต้อง
รวมกันรับผิดชอบด้วย อาจารย์ควรติดตามฟังการจัด
รายการ หรือบันทึกทปมาปຂด฿ห้นักศึกษาลกปลีไยน
ความคิดหในกัน฿นห้องรียนอีกครัๅง พืไอปรับปรุงการจัด
รายการของนักศึกษา฿ห้ดีขึๅน ละหากสามารถประสาน
กับสถานีวิทยุภายนอก ชน ของภาครัฐ หรือของอกชน 
กใจะยิไงป็นการสงสริม฿ห้นักศึกษากล้าละมัไน฿จตอการ
จัดรายการ ตทัๅงนีๅทัๅงนัๅนควรค านึงถึงวลาทีไหมาะสม
ด้วย นืไองจากการจัดรายการทางสถานีวิทยุจะต้อง฿ช้
วลาท าป็นประจ าสมไ าสมอ ฿ห้กิดความตอนืไอง ต
ภาระการรียนของนักศึกษา คา฿ช้จายด้านการดินทาง
ยอมป็นอุปสรรคทีไอาจารย์จะต้องค านึงถึงด้วย 

฿นด้านทรทัศน์ ฿นกรณีทีไมหาวิทยาลัยเมมี
สถานีทรทัศน์ภาย฿น อาจารย์ควรน านักศึกษาเปดูการ
ท างานจริงของสถานีทรทัศน์ พืไอซึมซับละ฿ห้หใน
บรรยากาศการท างาน อาจน าเปดูทัๅงของภาครัฐละ
อกชน พืไอ฿ห้นักศึกษาเด้มุมมองทีไกว้างขึๅน ละป็นรง
บันดาล฿จ฿นการท างาน฿นสายอาชีพนีๅ อาจารย์ควรสร้าง
ความรวมมือกับสถานีทรทัศน์ ชน สถานีทรทัศน์ผาน
ดาวทียม฿นท้องถิไน พืไอ฿ห้นักศึกษาเด้มีอกาสผลิตงาน
จริง น าสนอผานทางสถานีทรทัศน์ ซึไงอาจารย์อาจจะ
ต้องทุมทวลากนักศึกษามากขึๅน พราะการผลิต
รายการตละทป จะต้อง฿ช้วลาละคา฿ช้จาย จึงควรมี 

การวางผนการท างานกับนักศึกษา฿ห้รัดกุม  
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อยางเรกใตามหากเมเด้สร้างความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก นักศึกษากใสามารถท างานเด้อง ดยการ
฿ห้บริการกหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัย หรือชวย
สงสริมฝຆายสืไอสารองค์กรหรือฝຆายประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย฿นการจัดท าวิดีทัศน์฿นอกาสตาง โ ของ
มหาวิทยาลัย ชน กิจกรรมรับน้อง กิ จกรรมเหว้ครู 
กิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัย ป็นต้น ทัๅงนีๅพืไอป็นการ
ลดคา฿ช้จ าย฿ห้กมหาวิทยาลัยทีไ อาจจะต้องจ้ า ง
หนวยงานภายนอก ละพืไอสงสริม฿ห้นักศึกษาเด้ท างาน
จริงภาย฿นรัๅวมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

สาขาหนังสือพิมพ์ละสืไอสิไงพิมพ์ นักศึกษาสาขานีๅ 
ดยสวน฿หญจะชอบคิด ชอบขียน ชอบน าสนอผานการ
ทางการขียนป็นตัวอักษร฿นรูปบบตาง โ ขึๅนชืไอวา
หนังสือพิมพ์ ดยทัไวเป มหาวิทยาลัยจะมีอกสารผยพร
ของตัวองอยูล้ว อาจจะป็น฿นรูปวารสาร จดหมายขาว 
จุลสาร ป็นต้น นักศึกษาอาจข้าเปชวยฝຆายสืไอสาร
องค์กรหรือฝຆายประชาสัมพันธ์หาขาว ผลิตขาว ท าสืไอ
ประชาสัมพันธ์รวมกัน หรือ฿นหลักสูตรหรือสาขาวิชา
อาจจะมีหนังสือพิมพ์ฝຄกปฏิบัติการของนักศึกษาอง กใจะ
ถือป็นสิไงทีไดี ตต้องอาศัยความรวมมือของอาจารย์ละ
นักศึกษารวมกันผลิต นืไองจากกระบวนการผลิตมี
รายละอียดคอนข้างมาก ตัๅงต การวางผนการท างาน 
การประชุมตຍะขาว ก าหนดรูปบบการสนอละนืๅอหา
ขาว การออกหาขาว การลงมือผลิต การขียนขาว การจัด
หน้า การหาสปอนซอร์หรือฆษณา การติดตอรงพิมพ์ 
การออกจ าหนายหรือผยพร การประมินผล฿นตละ
ครัๅง ตละฉบับ ดังนัๅน อาจจะ฿ห้นักศึกษาสาขาวิชาอืไน 
ชน สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ ละสาขาฆษณามารวม
ด านินการผลิตด้วยกใเด้  

อยางเรกใตาม ถึงม้กระบวนการผลิตของสาขา
หนังสือพิมพ์ละสืไอสิไงพิมพ์จะคอนข้างซับซ้อนละ฿ช้
 ว ล า  ต ห ากนั กศึ กษา เด้ ปฏิ บั ติ จ ริ ง  จ ะท า ฿ห้ รู้
กระบวนการจริงทัๅงหมด ละจะท า฿ห้นักศึกษามองภาพ
การท างานละมีประสบการณ์ติดตัว฿นการท างานจริง ซึไง
นักศึกษาบางคนอาจจะเด้วิชาชีพด้านการจัดหน้าสิไงพิมพ์ 

เปป็นนักออกบบ หรือบางคนท าป็นธุรกิจสิไงพิมพ์ของ
ตนอง 

สาขาสืไอสารการตลาด นักศึกษาสาขานีๅมีความ
คาบกีไ ยวกับกับทัๅ งศาสตร์ด้ านนิ ทศศาสตร์  ละ
สืไอสารมวลชน ละด้านการตลาดละบริหารธุรกิจ ดย
สวน฿หญสาขานีๅจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ท า฿ห้สินค้า
ละบริการป็นทีไรู้จัก฿นรูปบบตาง โ ดยอาศัยการ
บริหารจัดการน าสืไอมวลชนตละประภทมา฿ช้ประยชน์ 
ป็นชองทางการน าสนอสินค้า ขณะดียวกัน กใจะต้องคิด 
ผลิตกิจกรรมทางการตลาด฿นสถานทีไตาง โ กัน พืไอหา
ชองทางการฆษณาสินค้าละบริการกผู้บริภค สาขานีๅ
จึงสนับสนุนการท างานขององค์กรธุรกิจ อาจารย์จึงควร
ปຂดลกกว้าง฿ห้นักศึกษาเด้รียนรู้วิธีสืไอสารทางการตลาด
฿นหลาย โ รูปบบ ชน การศึกษาดูงาน การประกวด
ผนการตลาด จัดกิจกรรมจริงขึๅน฿นมหาวิทยาลัยละ
นอกสถานทีไ  ดยอาจ฿ห้นักศึกษาข้าเปชวยด านิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฿ห้นักศึกษา฿ช้รู้จักคิดวางผน
รูปบบกิจกรรมทีไหลากหลาย การหาชองทางดึงดูด฿ห้
กลุมป้าหมายข้ามารวมกิจกรรม฿นสถานการณ์จริง ดย
จะต้องฝຄกทักษะการป็นผู้น า ความมัไน฿จ การกล้า
สดงออก ละการป็นผู้อยูบืๅองหลัง ตัๅงตการตรียม
ฉาก อุปกรณ์ สินค้าละบริการ฿นรูปบบตาง โ ทีไ
นาสน฿จมาน าสนอ ป็นต้น 

บริษัทจ าลองจึงอาจป็นอีกรูปบบหนึไงของการ
จัดการรียนการสอน อาจารย์ละนักศึกษาอาจรวมกลุม
กันปຂดบริการสืไอสารการตลาด฿นรูปบบบริษัทจ าลอง 
พืไอรับงานจากหนวยงานภาย฿นมหาวิทยาลัยหรืออาจจะ
รวมกับภายนอกมหาวิทยาลัยตามความหมาะสม ทัๅงนีๅ
พืไอฝຄก฿ห้นักศึกษากล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสิน฿จ อันจะ
ป็นพืๅนฐาน฿นการประกอบกิจการของพวกขาตอเป 

สาขาสืไอ฿หม ปัจจุบันสืไอเอที สืไออิลใกทรอนิกส์
ข้ามามีบทบาทตอการประชาสัมพันธ์ป็นอยางสูง การ
ผยพรข้อมูลขาวสารทีไจะ฿ห้ข้าถึง สะดวกละรวดรใว 
คงเมมี฿ครปฏิสธสืไอ฿หมนีๅ พราะยังสามารถติดตอสืไอสาร
เด้ทันที ถือป็นการสืไอสารบบสองทางทีไมีประสิทธิภาพ 
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สามารถรับรู้ข้อมูลละผลการท างานเด้อยางทันทวงที 
นักศึกษา฿นสาขานีๅ มีจ านวนสูงขึๅน฿นทุกปี พราะหในถึง
ประยชน์ของสืไอเอที ทีไรวดรใวมากกวาสืไออืไน ดย
พืๅนฐานนักศึกษาสาขานีๅ จะชอบทคนลยี ติดตอสืไอสาร
ด้วยครืไองมืออิลใกทรอนิกส์ ซึไงอาจารย์ควร฿ช้ชองทาง
การสน฿จ ฿ฝຆรู้ของนักศึกษาข้อนีๅ สงสริม฿ห้นักศึกษา฿ช้
ความสามารถด้านเอที฿นการประชาสัมพันธ์ขาวสารของ
มหาวิทยาลัย฿นรูปบบตางโ ซึไงยอมข้าถึงกลุมป้าหมาย 
นัไนคือ นักรียน นักศึกษา ละประชาชนเด้ดยทัไวเปละ
รวดรใว หรืออาจจัดตัๅงป็นบริษัทลใกโ ทีไรับงานฆษณา
สินค้าละบริการผานทางสืไออินตอร์นใตกใเด้ 

จึงจะหในเด้วา กลยุทธ์การ฿ช้การรียนการสอน
฿นรูปบบการท างานจริง ิWork-based learning) ป็น
รูปบบการรียนการสอนทีไหมาะสมกับศาสตร์ด้าน
สืไอสารมวลชนหรือนิทศศาสตร์ ซึไงอาจารย์สามารถ฿ช้
อกาสจากครือขายผู้ประกอบการด้านสืไอทีไมีอยูล้ว 
หรือสถานทีไละอุปกรณ์ทีไสามารถอ านวยความสะดวก฿น
การรียนการสอน ฿ช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนระดม
ละรวบรวมความคิดหในจากนักศึกษากีไยวกับความ
ต้องการการรียนรู้ของพวกขา พืไอป็นข้อมูลน าเป
ออกบบกิจกรรมจัดการรียนการสอนทีไป็นชิงรุก ละ
น้นผู้รียนป็นศูนย์กลางอยางท้จริง 

สรุป  
การรียนการสอน฿นปัจจุบัน ป็นยุคของการรีบรง 

วัสดุอุปกรณ์ สืไอการสอนทันสมัย นักรียนนักศึกษามี
 ห ล ง ข้ อ มู ล ส า ห รั บ ก า ร ค้ น ค ว้ า อ ยู ร อ บ  โ  ตั ว             
ครู อาจารย์จึงควรน้น฿ห้พวกขาเด้ฝຄกปฏิบัติ฿ห้ครบวงจร 
พืไอตรียมพร้อมป็นคนท างานทีไมีอาวุธครบมือ สามารถ
฿ช้ความรู้ละทักษะปฏิบัติงาน฿นหนวยงานตาง โ เด้จริง 
ละมีคุณภาพ ดยฉพาะอยางยิไง การรียนการสอน฿น
สาขานิทศศาสตร์ หรือการสืไอสารมวลชน อาจารย์ควรมี
การสร้างครือขายกับสถานประกอบการด้านสืไอ หรือการ
฿ช้สถานทีไทีไท าหน้าทีได้านการสืไอสาร฿นมหาวิทยาลัย฿ห้
ป็นประยชน์ ฿ห้กลายป็นทีไฝຄกปฏิบัติงานจริงของ
นักศึกษา ตรงตามสาขาวิชา ละพยายามหาชองทางทีไจะ
สงสริม฿ห้นักศึกษาเด้สดงฝีมือละความสามารถทีไบม
พาะมาจากการรียนการสอน ผยพรสู สายตา
สาธารณชน ประสบการณ์จากการท างานจริงละการ
สดงผลงาน จะท า฿ห้นักศึกษาสาขาวิชานิทศศาสตร์ 
การสืไอสารมวลชน มีความมัไน฿จ รับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ 
ละยินดีก้เขปัญหาทีไอาจกิดขึๅนระหวางการท างาน 
ป็นการฝຄก฿ห้พวกขาป็นมืออาชีพ฿นวดวงวิชาชีพด้าน
สืไอสารมวลชนตอเป 
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Abstract 
 The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is hardly a household name, 
including in its own yard. Knowledge of the trading bloc and upcoming ASEAN Economic 
Community (AEC) remains essentially limited to scholars, government agencies, and large 
organizations, with many people - including many AEC stakeholders - still largely unaware of 
its existence. This knowledge deficit, however, does not reflect ASEAN’s increasing 
international stature and role in the Asia-Pacific rim and beyond. The purpose of this article 
is to introduce ASEAN and the Southeast Asian region and discuss whether the political, 
economic, and cultural diversity that characterizes it is an impediment to effective 
cooperation among its ten members in light of the upcoming integration at the end of 2เ15. 
While achieving unity may seem to be a tall order, this paper argues that the Association is 
less fragmented than it may appear to be due in no small part to the so-called ASEAN 
Way’ and a recognized sense of benefits the ASEAN confers on its members.  
 
Keywords: ASEAN, Southeast Asia, Diversity, Unity, ASEAN way. 
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Is the Association of South East Asian Nations (ASEAN) too Diverse for 

Effective Cooperation? 
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จะร่วมมือกันไหวหรือบนพืๅนฐานที่หลากหลายของประชาคมอาเซียน ? 

 
สุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล1 

Jean Dautrey2 

 

 

บทคัดย่อ 

 

 ค าวาสมาคมประชาชาติหงอชียตะวันออกฉียง฿ต้ ิอาซียนี ต้องยอมรับวายังป็นค าทีไเมคุ้นกับหู
ของชาวบ้าน  ข้อมูลความรู้กีไยวกับคูค้าละประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิอ.อี.ซีี ยังรู้จักกันน้อยมาก฿นวด
วงของนักวิชาการ  หนวยงานของรัฐ ละองค์กร฿หญ โ จ านวนคนเมน้อยรวมทัๅงผู้ทีไมีสวนกีไยวข้องกับ  อ.อี.
ซี  สวน฿หญกใยังเมรู้ถึงความป็นมา ถึงจะเมรู้ตกใเมมีผลตอการปรากฏตัวละบทบาทระหวางประทศอยาง
พรหลายของสมาคม฿นถบอชียปซิฟຂกละอาณาบริวณรอบ โ  

จุดประสงค์ ของบทความนีๅ พืไอทีไจะเด้นะน าอาซียนละภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ต้ คุยขืไอง
รืไองการมือง ศรษฐกิจ ตลอดจนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทีไสอวาจะป็นอุปสรรคตอความรวมมือ
ทีไประจักษ์฿นหมูสมาชิกทัๅงสิบประทศทีไจะรวมตัวกัน฿นปลายปี 2015 ขณะทีไการรวมสร้างความสามัคคีดูวา
จะยากหมือนขในครกขึๅนภูขา บทความนีๅขอยืนยันวาสมาคมฯ เมเด้ดูยอยางทีไหในตาม วิถีทางอาซียน” 
ละสงกลิไนเอของความส ารใจทีไอืๅอผลประยชน์ตอมวลหมูภาคีสมาชิก 

 

 

ค าส าคัญ:  อาซียน, อชียตะวันออกฉียง฿ต้, ความหลากหลาย, ความป็นอกภาพ, วิถีทางอาซียน 
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Introduction 

The Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN) was formed on ่ August 

1้ๆ็ with the signing of the ASEAN 

Declaration (more commonly known as 

the Bangkok Declaration’ี by the Foreign 
Ministers of the five original signatories, five 

Southeast Asian countries: the Republic of 

Indonesia, Malaysia, the Republic of the 

Philippines, the Republic of Singapore, and 

the Kingdom of Thailand. By virtue of that 

document, ASEAN was created. Security 

concerns - not economic purposes - drew 

the five Southeast Asian nations together 

and prompted them to enter into regional 

cooperation.  

Initially established as a five-member 

intergovernmental geo-political organization,  

ASEAN has since evolved into a regional 

socio-economic grouping of ten Southeast 

Asian countries. Brunei Darussalam became 

the sixth member in January 1้่ไ. The 

Socialist Republic of Vietnam was admitted 

in July 1้้5ุ the Lao People’s Democratic 
Republic and the Union of Myanmar 

(formerly Burma) in July 1้้็, and the 

Kingdom of Cambodia in April 1้้้. 
     Although ASEAN’s enlargement 

did not change its character, it created 

economic disparities and development 

gaps. So much so that the low level of 

economic development of the four late 
starters’ุ Cambodia, Laos, Myanmar, and 

Vietnam (collectively referred to as CLMV 

or ASEAN-ไ’ as opposed to the more 
developed ASEAN-ๆ countries), prompted 

ASEAN leaders to launch the Initiative for 

ASEAN Integration (IAI) in November 2เเเ, 

which focuses on four priority areas: 

infrastructure development; human 

resource development; information and 

communications technology; and the 

promotion of regional economic 

integration.        

     Is ASEAN a cohesive trading bloc 

or on the contrary a divided house? Will 

economic integration and the  establishment  at  

the  end  of  2เ15  of an ASEAN Economic 

Community AEC) due to transform the 

region into a single market and production 

base be enough for ASEAN to promote 

itself as a global player? Is China’s growing 
influence in the region driving a wedge 

between maritime and mainland member 

states? 

     This article addresses these issues. 

First, it provides an overview of Southeast 

Asia as a regional entity (or sub-region of 

the Asia-Pacific sphere, if considered from 

this wider perspective). It then focuses on 
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the political, economic, and socio-cultural 

diversity which, in spite of the geographic 

proximity of its members, characterizes 

ASEAN. Next, it considers the impact of 

these disparities on ASEAN’s unity. It 
concludes by stressing that in spite of its 

wide diversity, effective cooperation among 

its members is possible as ASEAN’s ไ็ years 
of existence attest.   

 

Southeast Asia in a Nutshell 

     Southeast Asia refers to that part 

of the world located south of China, east 

of India, and north of Australia. The region 

is home to approximately ๆเเ million 

people. The population, low for a long 

time (ใใ million in 1่เเี, exploded with 

the massive immigration of South Asians 

and Chinese, who, starting in the mid-

1่เเsุ came to Southeast Asia on a scale 

similar to the great migrations to the United 

States” ิChandler et al.ุ 2เเ5a).  

With a total land area slightly 

exceeding 1.5 million square miles, 

Southeast Asia is a little smaller than the 

Indian subcontinent. The sea area is about 

three times larger than its land counterpart. 

Half of the region is a peninsula and the 

rest a series of archipelagos (nearly 25ุเเเ 

islands, many uninhabited) unevenly 

spread among Brunei, Indonesia, Malaysia, 

the Philippines, and Timor-Leste. Some are 

believed to hold significant oil and natural 

gas reserves as well as substantial fishery 

resources. This is the case, for instance, 

with the Spratly and Paracel islands at the 

core of the current territorial disputes in 

the South China Sea between China and 

some ASEAN member states (The Wall 

Street Journal, 2เ1ใี. 
Wedged between two fast-emerging 

economic giants, India and China, the 

region is crisscrossed with vital sea lanes 

that support the region’s trade. Linking the 
Indian Ocean to the South China Sea, the 

Strait of Malacca, between Malaysia and 

Sumatra, Indonesia, and those of Sunda 

and Lombo, which cut across Indonesia, is 

critical to global trade and security in the 

areaุ and they rank among the world’s 
most important maritime passages (The 

Wall Street Journal, 2เ12ี. 
The region is marked by a long 

history of resistance to absorption of the 

latter by outsiders.” No real symbiotic 
relationship has developed between hill 

and lowland peoples (Milton, 1้่ใี. A few 

of the highlands are even the scene of 

tribal’ rebellion and dissentุ most notably 
in Myanmar’s mountainous northุ where 
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the armed wing of the Kachin 

Independence Organization continues to 

clash with government troops, pushing 

thousands of Kachin refugees across the 

border into China’s Yunnan province with 

many ending up being forcibly returned to 

Myanmar. Moreover, claims to self-

determination and bloody separatist 

conflicts continue to vex some Southeast 

Asian states. Aceh in Indonesia, the 

southern islands in the Philippines, and the 

southern provinces in Thailand are the 

scenes of deadly terrorist attacks by 

separatist movements whose grievances 

are expressed in a language of religion and 

ethnicity and which challenge the present 

nation state. 

      On the mainland, the 

landscape is dominated by several 

prodigious rivers and vast deltas 

downstream as these ubiquitous waterways 

split into many branches before reaching 

the sea. These fertile mega-deltas are the 

rice bowls” of Southeast Asia and crucial 
to meeting global grain demand (The 

Nation, 2เ12a). They produce enormous 

surpluses exported across the world. One 

of these major rivers, the Mekong River, 

flows from China through Myanmar, Laos, 

Thailand, Cambodia, and Vietnam before 

reaching the South China Sea. The river has 

galvanized its riparian states, the so-called 

Greater Mekong countriesุ’ and turned the 
area, known as the Greater Mekong 

Subregion ิGMSีุ into one of the world’s 
potentially fastest-growing areas (ASEAN 

Development Bank).  

     Representing a market of around 

ใ5เ million people, the GMS economies; 

those of Cambodia, Laos, Myanmar, 

Thailand, Vietnam, and the southern 

Chinese provinces of Yunnan (the fourth 

largest province in China) and Guangxi, 

have been attracting massive investment 

from China and the Asian Development 

Bank, essentially channeled into 

infrastructure, most notably, the three so-

called economic corridorsุ’ multi-country 

arteries crossing the region. The resultant 

lopsided development is transforming the 

GMS into a region of its own; a trend that 

reflects China’s growing influence in the 
area and could potentially divide ASEAN 

(International New York Times, 2เ1ใี.  
      As modern states, all Southeast 

Asian countries are relatively new. Except 

for Thailand, all of them were under 

colonial rule, going independent in the 

post-World War II period. State 

consolidation and nation-building have 
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been facilitated to a great extent by the 

considerable economic development of 

the region since the mid-1้ๆเs (Chandler et 

al., 2เเ5c). And although the 1้้็ Asian 

financial crisis, which infected Thailand, 

Indonesia, Malaysia, and the Philippines 

and caused massive layoffs, has tarnished 

Asia’s miracle economy” image ิwith its 
seemingly unstoppable economic growth 

that averaged ้ั per year before the 

bubble first burst), the area has since 

recovered and is enjoying a robust growth 

rate, albeit a more erratic one, as the 

dependence of its export-driven economies 

on the rest of the world - and its attendant 

vicissitudes - has increased.  

 

 

A Complex and Highly Diverse Area 

    In spite of the commonalities 

which, as we have just seen, make it 

sensible to speak of Southeast Asia as a 

single region, there is much diversity. The 

region encompasses a widely varied group 

of states. A few examples will drive this 

point home. 

    As shown in Table 1 below, the 

per-capita Gross Domestic Product (GDP) of 

ASEAN’s wealthiest member state 
(Singapore, US$ ๆ1.ไๆ1ี, as computed by 

the International Monetary Fund (IMF), is 

about ไ5 times that of the (imperfectly 

measured) poorest one (Myanmar, US$ 

1,ไ้เี. Cambodia follows next (US$ 2,515ี, 
then Laos (US$ 2,้เไี, and Vietnam 

(US$3,706).  

                            
    
                            Source: International Monetary Fund 
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While ASEAN includes the world’s 
fourth most populated nation, Indonesia, 

home to almost 240 million people, it also 

counts among its members one of the least 

populated, miniscule Brunei, with less than 

half a million people (401,890 in July 2011). 

And the total land area of the city-state of 

Singapore, at the southern tip of the Malay 

Peninsula, (714.3 square kilometers) is 

almost 2,700 percent smaller than that of 

Indonesia (1.919.440 square kilometers), 

which also happens to be one of the 

world’s two largest archipelagic states ิthe 
other being the Philippines). Simply put, in 

spite of the geographic proximity of its 

membersุ ASEAN’s diversity is probably 
greater than in any other regional 

arrangement in the world, which, on the 

face of it, makes achieving unity a tall 

order.  

 

 Political diversity 

   Politically speaking, ASEAN is 

home to a collection of regimes that runs 

the whole political gamut: two of the 

world’s five remaining communist states 
claim territory in the region (Laos and 

Vietnam); two of the member states are 

oligarchies, one, ruled by a monarchy, is 

benign (the sultanate of Brunei), the other, 

long a brutal military dictatorship, has been 

undergoing political reforms (Myanmar); the 

remaining six members espouse some form 

of democracy. Two of them are heavily 

managed democracies with one party in 

continuous rule since independence 

(Malaysia and Singapore). Although a 

democracy, the Philippines has had a long 

history of military coups and extra-legal 

political changes. Indonesia has been 

democratizing since the end of Suharto’s 
32-year reign in 1998. Cambodia, a 

freewheeling fragile democracy, and 

Thailand, a constitutional democracy with a 

highly influential sovereign, also make up, 

along with Brunei, the three monarchies 

which the group includes (abandoned in 

1955, the Cambodian’s monarchy was 
restored in 1993). 

 

Economic Diversity 

  ASEAN is also characterized by 

significant economic disparities and wide 

development gaps. Nowhere is the 

development divide more apparent than in 

underdeveloped and poverty-stricken 

Cambodia and Myanmar on the one hand, 

and developed and ultra-rich Singapore 

and Brunei, on the other. The latter are in a 

league of their own albeit for different 
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reasons and according to a recent Regional 

Report issued by the World Bank, the only 

ASEAN members to belong to the upper-

income cluster. The other eight are equally 

divided between the middle- and low-

income clusters (The World Bank Report, 

2011). 

   Tiny Brunei owes its prosperity to 

its vast oil and gas reserves which have 

turned the country into something more 

like a Persian Gulf state than a Southeast 

Asian one (it is the third largest oil producer 

in Southeast Asia, after Malaysia and 

Indonesiaุ and the world’s fourth largest 
producer of natural gasี. As to Singapore’s 
wealth, it has been generated by the global 

leadership it has gained in the shipping, 

electronics, and banking sectors in 

particular and its strong culture of 

innovation. Singapore’s research and 
development (R&D) spending totals 2.6 per 

cent of its GDP (private and public sectors 

combined), largely accounting for its 

success story. Also a significant factor in the 

city-state prosperity is the competitiveness 

of its economy. Singapore is ranked as the 

world’s second most competitive economy 
on the Global Competitiveness Index 

(among other ASEAN countries, Malaysia 

ranks 25th, ahead of Thailand, 35th, 

Indonesia, 50th, the Philippines, 65th, and 

Vietnam, 75th) (World Economic Forum, 

2013). 

Four member states, Indonesia, 

Malaysia, the Philippines, and Thailand, fall 

into the middle-income cluster. By and 

large, they have followed a similar path to 

developmentุ moving in the space of one 
generation from inward-looking economies 

dominated by agricultural production to 

industrialized outward-looking, market-

oriented economies open to trade and 

capital flows” ิWorld Bank ‘eportุ 2เ11ี. 
Relying extensively on foreign direct 

investment (FDI) to build manufacturing 

capacity and master production 

technology, they have developed 

competitive manufacturing industries and 

achieved large localization rates through 

supporting industries. Nevertheless, their 

indigenous technological capabilities 

remain limited to simpler downstream 

activities, with their biggest gains at this 

stage still coming from applying, 

assimilating and adapting new technology. 

As middle-income countries, they 

have now reached a critical turning point, 

running the risk of being caught in the 

middle-income trap” forever. The key for 
them to escape the trap is innovation. But 
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with the four of them currently spending 

on aggregate a low 1.1 per cent of their 

GDP on research and development (R&D) 

activities, with Thailand the lowest (0.18 

percent) and Malaysia the highest (1.5 

percent), investments in R&D clearly fall 

short of the mark and need to be 

significantly increased if the four are to 

close the gap with the more developed 

countries (The Nation, 2013a). In contrast, 

Japan allocates 3.4 percent of its GDP to 

R&D, China 1.4 percent, India 0.8 percent, 

South Korea 3.5 percent, the U.S 2.7 

percent, and the EU 1.8 percent, with 

Germany leading the pack with 2.5 percent 

(World Bank, 2013). Escaping the middle-

income trap will also require companies to 

operate more productively in sourcing 

inputs and accessing information and 

technology, all of which militating for the 

creation of regional clusters (Bartlett et al., 

2011). 

The low-income cluster includes 

the four late starters; Cambodia, Laos, 

Myanmar, and Vietnam. Except for 

Myanmar, they have gradually transformed 

themselves from socialist to market 

systems with the help of the ASEAN-6 

nations. The four began industrializing in 

the 1990s, and it shows in their 

development levels. They are mainly 
assemblers and processors, at a lower level 

of technological competency and lower 

points in the value chain than the four 

member states in the middle-income 

cluster” ิWorld Bank ‘eportุ 2เ11ี. Even 
though Vietnam and Cambodia are building 

manufacturing capacity, the nature of their 

exports indicate they have yet to rise 

beyond the low-tech, labor-intensive stage 

of manufacturing. Save for Vietnam, they 

are likely to remain in the learning mode 

for some time. This is especially true of 

resource-rich Laos and Myanmar, further 

behind in terms of manufacturing capacity, 

and, to a lesser extent of Cambodia, where 

light manufacturing and simple assembly 

operations predominate. Although 

”ietnam’s once booming economy has 
somewhat foundered lately, thrown off 

balance in part by the burgeoning debts at 

some of its sprawling state-owned 

enterprises (which control about 40% of 

the economy), it remains a likely candidate 

to join the middle-income cluster soon. 

Vietnam is also less dependent on donors 

than the other three ASEAN late starters, 

especially land-locked Laos, highly 

dependent on China for economic support. 
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     Two important points should be 

made here. Firstly, after decades of 

autocratic rules and international isolation, 

Myanmar - long ASEAN’s black sheep - has 

embarked on a series of wide-ranging 

political, economic, and legal reforms that 

have, among other, caused the EU and the 

U.S. to ease their long-standing sanctions 

against the country and brought a 

temporary end to its international isolation 

(The Straits Times, 2013a). As financial and 

political institutions are being built and the 

economy is modernizing, the former pariah 

state is becoming the new darling’ of 
investors and entrepreneurs. Business 

delegations, state officials, and investors 

(obsessed with establishing a first-mover 

advantage) are descending on the country 

in search of opportunities. As with China 

when it opened its doors to foreign 

investment in the early 1990s and when 

companies around the world could not 

contain their excitement at the possibility 

of entering the world’s largest marketุ 
boardrooms across the globe have become 

fixated on entering the Myanmar market 

even though their decisions may be 

clouded by unrealistic expectations on 

entering the market. 

    Secondly, the establishment by 

2015 of the AEC, which will transform the 

region into a single market and production 

base, is expected to boost intra- and extra-

ASEAN trade and FDI. However, the AEC, 

the latest steps in a Southeast Asian push 

to integrate its economies and present 

itself as a viable investment alternative to 

China, is also expected to exacerbate 

competition for FDI among members, most 

notably from Headquarter (HQ) economies, 

as Southeast Asians countries seek to 
extend the gains from industrialization and 

trade, move up the value chain in 

manufacturing, and increase the 

productivity of the growing service sectorุ” 
thereby further underscoring the potential 

conflicting nature of the national interests 

of the member states on the one hand and 

those of the Association on the other 

(World Bank Report, 2011). Regionalism 

invariably promotes both competition and 

cooperation.  

 

Cultural Diversity 

   Southeast Asia also presents 

considerable cultural diversity. In addition 

to the most obvious signs of cultural 

variety such as language, dress, sets of 

holidays, eating habits, and traditions 
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(among member states as well as within 

each individual country, since each country 

is multiethnic and multilingual), there exists 

significant differences in the values, norms 

(legal regimes), customs, attitudes, 

behaviors, and ideas about what each 

country believes to be good, right, and 

desirable (for instance, marriage, freedom, 

the role of women in society, and gender 

equity).  

    Multi-confessional Southeast Asia 

lacks such EU advantages as a shared 

religious culture and a common legal 

heritage. Unlike Europe, it has no common 

high religion and classical culture. Three 

world religions predominate: Buddhism, 

Islam, and Christianity. Although slightly 

different from those of India, Arabia, and 

Europe from where they had spread 

(elements of the animist and mystic 

traditions of Southeast Asia have mingled 

with them), these three religions have 

played important roles in the life and 

beliefs of Southeast Asian peoples, each 

one bringing its own code of ethics, set of 

behaviors, and way of life and creating 

artistic, architectural, and cultural contexts 

that have reshaped Southeast Asia and 

added to its diversity (Chandler et al., 

2005e).  Each religion is associated with 

particular areas in the region. Of the two 

schools of Buddhismุ the southern 
school” ิTheravada Buddhismี enjoys a 
stronger presence, spreading from Myanmar 

to Cambodia and Laosุ with the northern 
school” ิMahayana Buddhismี found 
essentially in Northern Vietnam, where it 

occupies a modest place in society as 

compared to Theravada Buddhism 

countries. Muslim Southeast Asia 

(predominantly Sunni) stretches in a 

crescent from Southern Thailand through 

Malaysia (including Malaysia Borneo) and 

the islands of Indonesia to the Southern 

Philippines, except Bali which has remained 

untouched by Islam and continues to 

adhere to Hindu beliefs and practice. 

Although both Catholic and Protestant 

Christianity can be found in small numbers 

throughout much of Southeast Asia, its 

most important community is by far in the 

Philippines which, with the exception of 

the Muslim South, is overwhelmingly 

Roman Catholic. As aforementioned, 

Hinduism is also present in the region but 

on a far more limited scale. So is Taoism. 

    Though identification with 

religion remains strong, people now identify 

with the nation more than with the tribe” 
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or local community.” Identification with 
the region, however, remains tenuous.  

     Developing a regional mindset 

and a sense of ASEAN Community will take 

time and require efforts from the bottom 

up. In a region divided by language, culture, 

ethnicity, old rivalries, and mutual suspicion 

and characterized, as we have just seen, by 

vastly disparate economies, creating a rule-

based community of shared values and 

norms is one of the biggest challenges for 

ASEAN. This will require, among other, 

much harmonization (Hew, 2007). 

 

 Achieving Unity: a Tall Order? 

    Admittedly, Southeast Asia lacks 

natural coherence. So what does this mean 

for ASEAN? Is the region politically, 

economically, and culturally too disparate 

for the Association to adopt a common 

stand on major issues of concern to it or, 

on the contrary, are the factors bonding 

the ten neighboring states strong enough to 

prompt them to overcome differences?  

    Obviously, not every regional or 

global issue is likely to bring a unified 

response from ASEAN leaders. Common 

values do not necessarily mean common 

interests. Cultures, however, develop 

different ways of dealing with conflicts. The 

ten Southeast Asian nations have promoted 

their own way of coping with divisive issues 

and maintaining harmony (central in 

Southeast Asian cultures) within the 

grouping. It is termed the ASEAN Way’ 
(Ramcharan, 1998). 

This Southeast-Asia-specific conflict 

management approach is based on 

consensual decision making that does not 

reduce sovereignty or interfere with internal 

affairs. The key point here is simple. Only 

where national interests permit is common 

action feasible; otherwise it is best left 

undisturbed (Anthony, 1998). In other 

words, ASEAN leaders deal only with non-

contentious matters so that no member 

feels its national interests are threatened 

by a group decision, thereby making it 

possible for them to present a unified front 

on the farewell stage. So, coming back to 

our initial query, if unity there is (political 

unity that is), it is often achieved at the 

lowest common denominator and at a low 

level of collaboration. Clearly, the way 

ASEAN achieves unity though is highly 

unusual by global standards. 

For illustrative purposes, consider 

the dispute over maritime rights to the 

reportedly resource-rich South China Sea 

claimed in whole or in part by Brunei, 
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China, Malaysia, the Philippines, and 

Vietnam; arguably one of the most 

significant tests of ASEAN solidarity in 

recent years (The Nation, 2012b). Even 

though ASEAN and the Chinese government 

had just concluded a two-day meeting on 

the implementation of the Declaration on 

the Conduct of Parties on the East Sea 

(DOC), the joint communiqué at the end of 

the 45thASEAN Ministerial Meeting, which 

gathered ASEAN’s ten Foreign Ministers in 
Phnom Penh, Cambodia, made no mention 

of the dispute. Why was it left out?  

ASEAN leaders knew that, because 

of differing national perspectives between 

maritime states with significant economic 

and strategic interests in the South China 

Sea and mainland countries closer to 

China, they would be unable to speak in 

one voice (let alone the fact that even 

within maritime states, opinions were 

divided). Because of the value they placed 

on their relationships with China, mainland 

members were noticeably silent. They did 

not want to risk damaging their close 

economic, political, and social ties with 

China now the primary external force and 

influence and source of outbound FDI in 

mainland Southeast Asia. In short, they 

refused to stick their neck out and support 

Manila for fear of antagonizing the Chinese 

(The Strait Times, China is a major investor 

and key driver of ASEAN economies.) It is 

now ASEAN's largest trading partner and the 

third investor in terms of share of the total 

FDI net inflow to ASEAN (5.3%). China was 

also the first country to enter an FTA with 

ASEAN (it took effect in 2010 in ASEAN-6). 

ASEAN members have long 

accepted that they cannot intervene in 

each other’s domestic affairs and that 
consensus must be reached on all policies 

(Mak, 1997). Since ASEAN leaders were not 

able to reach consensus, common action 

was not feasible. As a result, in keeping 

with the ASEAN Way, the entire issue was 

deemed - albeit in a contriving manner - 

best left out. The chairman (at that time, 

the Cambodian Prime Minister) blocked 

mention of the dispute.  Officially, the 

dispute was a nonissue. From an ASEAN 

perspective, avoiding confrontation and 

maintaining unity (or a semblance of unity 

as has been argued) is thus often 

consonant with avoiding collaboration.   

Staying on the sideline during a row 

is common practice among ASEAN 

members. That the alliance has survived 

the conflicting interests and mutual 

suspicion of its member states is due in no 
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small part to this way of doing business 

(Ramcharan, 2000). But the failure to work 

collaboratively and adopt a common stand 

on divisive issues makes the grouping a 

much less effective organization in solving 

major issues of concern to all its members. 

It also weakens its bargaining power. The 

association has collective clout that its ten 

members do not have individually. In the 

South China Sea instanceุ ASEAN’s inability 
to pursue a united solution amid simmering 

tensions left open the door for the dispute 

to be resolved on an individual basis, giving 

China greater leverage than dealing with a 

bloc.  

ASEAN’s failure to close ranks 
behind some of its members during crises 

also leaves open the question of whether 

ASEAN can unite to solve major issues of 

concern to all and still protect each 

member’s interests. The subtext is clear; 
many ASEAN countries struggle with 

whether to put ASEAN’s interests above 
their own national interests. Political issues 

will most likely continue to test ASEAN’s 
unity, leadership, and coherence for years, 

and the coalescing of political will, or the 

failure to do so, be largely determinative of 

the progress of ASEAN integration. 

This is not to say that all is lost. 

These diverging interests should not 

disguise what the ten members have in 

common and have achieved. ASEAN has 

enjoyed greater success than outsiders 

often bother to notice. In spite of a low 

level of collaboration on a number of 

pressing political issues, ASEAN has been a 

fairly cohesive and increasingly more 

cooperative (economically speaking) 

regional bloc (after a very modest 

beginning), suggesting that the factors 

bonding the ten members have been 

strong enough to obliterate their divides, 

starting with the ASEAN Way. So, apart from 

this indigenous conflict-management 

approach, what are the other sources of 

ASEAN’s relative unity? 
In addition to some important 

commonalities which we discussed when 

we introduced Southeast Asia (a collectivist 

culture, highly stratified and group-focused 

societies, low social mobility, high respect 

for powerุ etc…ีุ the ten nations are held 
together by their commonality of 

membership in ASEAN. Self-reliance on a 

regional basis appears to be an acceptable 

alternative to national self-reliance, found 

to be difficult to pursue in a world 

increasingly more defined by regionalism 
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(preferential trade liberalization) and its 

attendant economic blocs. The Association 

is greater than the sum of its parts. As a 

regional entity, addressing regional issues 

collectively (mostly economic ones as we 

have just seen), it can offer something 

more than the ten separate countries that 

constitute it, creating some interest in 

cooperation for mutual gains (Muthiah, 

1987). 

Southeast Asia today is also a much 

more predictable and stable region than 

the Southeast Asia of the early post-

independent era, truly a time of turmoil. 

And while territorial disputes among ASEAN 

countries persist to this day, all member 

states are deeply committed to resolving 

their differences through peaceful means 

and in the spirit of mutual accommodation. 

Although, in some cases, a settlement may 

be far off, there is little prospect that these 

disputes will lead to military clashes, all 

the more as, as we just saw, there is still a 

strong preference for national self-help in 

bilateralism in managing security affairs. 

Differences and disputes are often settled 

through negotiations or shelved in the 

interest of promoting better bilateral 

relations. 

Another unifying factor, one closely 

related to the factors we have just 

discussedุ has been ASEAN’s plan to move 
the grouping to a higher plane of 

cooperation through the establishment of 

an ASEAN Community and the momentum 

it has gained since. Built on three pillars 

(economic, political, and social) under the 

motto one visionุ one identityุ one 
communityุ’ and scheduled to come into 
effect by the end of 2เ15ุ it envisions an 
integrated community politically cohesive, 

economically integrated, and socially 

responsible” and aims to strengthen 
existing bonds and break down borders.” 
Stillุ getting member states’ citizens to 
think of the region as a whole and develop 

an ASEAN mindset will take time. 

 

Conclusion 

 As the largest, most comprehensive, 

and best-known regional grouping, the EU 

readily invites comparison with other 

regional trading arrangements, none of 

which having practiced anything 

approaching the level of economic 

integration and political cooperation 

practiced by the union. The EU has 

become the benchmark by which the level 

of integration of other regional groupings is 
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assessed and a model to emulate; which 

raises the issue of whether ASEAN leaders 

should look at the EU as a model to follow 

or, on the contrary, as a cautionary tale. In 

other words, should ASEAN become a 

Southeast Asian version of the EU (a highly-

institutionalized organization with a 

common currency and a central bank) or 

on the contrary should it adhere to the 

principle of organic growth and follow its 

own paths (which some commentators 

view as an obstacle to close cooperation)? 

      ASEAN leaders have long 

played down ideas such as a common 

currency or a regional financial market for 

Southeast Asia. Soุ let’s dispense with the 
fiction that one day ASEAN will become a 

Southeast Asian version of the EU. The 

paths taken by ASEAN and the EU will 

never be identical if for nothing else, for 

the simple reason that ASEAN leaders will 

not accept the pooling of sovereignty that 

an Asian version of the EU would imply.  It 

is their view that a high level of diversity 

and interests with a regional grouping does 

necessarily require strong supranational 

authorities. In other words, effective 

cooperation can be achieved without a 

high level of institutionalization. 

      First, as former colonies (except 

for Thailand), ASEAN members have been 

extremely sensitive about being bullied” 
not only by the West but also by any 

foreign entity (including within their own 

ranks) and have been animated by the 

same resolve not to relinquish any 

significant measure of their national 

sovereignty to any transnational ASEAN 

institution. In short, they are determined to 

follow their own path and do it the ASEAN 
Way.”  

     Second, all members 

understand the benefits of working 

together as a group. This is precisely what 

brought them together in the first place. 

They knew that if each country pursued its 

own limited objectives and dissipated its 

meager resources in overlapping or even 

conflicting endeavors, their fragmented 

economies would not prosper. ASEAN 

leaders have long realized that only united 

action would enable them to tap into the 

rich potential of the region.  

     Third, although differences of 

outlook among member countries will 

remain, they will continue to be overcome 

through a maximum of goodwill and 

understanding, faith and realism as has 

been the case for most of the last 47 years, 
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Additional members 
 
-   Brunei Darussalam (1984)  
-   Republic of Vietnam (1995)  
-   Lao People’s Democratic ‘epublic ิ1้้็ี  
-   Union of Myanmar (Burma)   (1997)   
-   Kingdom of Cambodia (1999)    

all the more as the level of cooperation 

among members has been steadily growing, 

with the region now marching toward 

economic integration. 

      Fourth, ASEAN leaders have 

long recognized that unless they assumed 

their common responsibility to shape their 

own destiny, the region would remain 

fraught with danger and tension. In other 

words, members have long recognized that 

to succeed, they have to marry national 

thinking with regional thinking and think not 

only of their respective national interests 

but posit them against regional interests.  

     Clearlyุ the choice of unity in 
diversity” as the motto for ASEAN 
Community is no accident as it epitomizes 

the belief among ASEAN members that 

regional cooperation is not incompatible 

with a high level of diversity within the 

grouping

 

 

                                                                .Appendix 

 

The Five Founding Fathers of ASEAN and the current Logo which represents the 10 
member nations. (google) 
 
                                                                A group picture  
                                                             of the Founding    
                                                                Fathers (1967) 
                                                                                            
             
                                                    
                                           
                                                                                                       
                    

                                                                                                           
                                                                                                        
                                                                                             
                                                                                             
                     

From left : Narciso Ramos (the Philippines), Adam Malik      
(Indonesia), Thanat Khoman (Thailand), Tun Abdul Razak     
(Malaysia) and S. Rajaratnam (Singapore)                       
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 ฿นการพัฒนาหลักการ กระบวนการ ละ
ระบบการบริหารภาครัฐ ิPublic administration) 
เด้มีการกลาวถึงหลักการบริหารกิจการบ้านมืองทีไดี 
หรือธรรมาภิบาล ิGood governance) ครัๅงรก฿น
ปี  ค . ศ .  1 ้่้   ดยปรากฏ ฿น ร าย ง านของ
ธนาคารลก ิWorld Bank) รืไอง Sub-Sahara 
Africa: From Crisis to Sustainable Growth 
ต อ ม า ก อ ง ทุ น ก า ร  งิ น ร ะ ห ว า ป ร ะ  ท ศ 
ิInternational Monetary Fund) เด้นะน า฿ห้
ประทศทีไกู้งินพืไอการฟ้ืนฟูศรษฐกิจ น าหลักการ
ธรรมาภิบาล฿ช้ ฿นการบริหารกิจการภาครั ฐ 
หลังจากนัๅนหลักการธรรมาภิบาลกใเด้รับความ
ชืไอถือ฿นหนวยงานระหวางประทศตาง โ ชน 
คณะกรรมาธิการศรษฐกิจละสังคมส าหรับอชีย
ละปซิฟຂกหงสหประชาชาติ ิThe United 
Nations Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific: UNESCAP) ส านักงาน
ครงการ พัฒนาห งสหประชาชาติ  ิ United 
Nations Development Programme: UNDP) 
ละองค์การพืไอความรวมมือทางศรษฐกิจละการ
พัฒนา ิOrganization for Economic           
Co-operation and Development : OECD) 
ป็นต้น 
 หนวยงานตาง โ ทัๅง฿นระดับนานาชาติละ
ระดับประทศมีการก าหนดหลักของการบริหาร

กิจการทีไดี฿นภาครัฐหรือธรรมาภิบาลตามความ
หมาะสมละความจ าป็นของหนวยงาน ชน 
ส านักงานครงการพัฒนาหงสหประชาชาติ 
ิUNDP) ก าหนด฿ห้มี9หลัก เด้ก การมีสวนรวม 
ิ Participation)ก า ร ฿ ช้ ก ฎ ห ม า ย  ป็ น ห ลั ก       
ิRule of law) ความปรง฿ส ิTransparency) 
ความรับผิดชอบ ิResponsiveness) การน้นรืไอง
ฉันทามติของส วนรวม ิConsensus-oriented) 
ความสมอภาค ิEquity) ประสิทธิผล ละ
ประสิทธิภาพ ิEffectiveness and efficiency) 
ความรับผิด฿นการกระท า ิAccountability) ละ
วิสัยทัศน์ชิงกลยุทธ ิStrategic vision) สวน
คณะกรรมาธิการศรษฐกิจละสังคมส าหรับอชีย
ละปซิฟຂกหงสหประชาชาติ ิUNESCAP) ฿ช้ ่ 
หลัก ดยเมมีหลักวิสัยทัศน์ชิงกลยุทธ ตพิไม
หลักการรวมทุกภาคสวนเว้ด้วยกันกับหลักการ
ความสมอภาค รียกวา ความสมอภาคละรวมทุก
ภาคสวน ิEquitable and inclusive) ป็นต้น 
 Osborne ละ Gaebler (1้้2ี ฿นหนังสือ
ซึไงเด้รับความนิยมอยางพรหลาย฿นต้นทศวรรษทีไ 
้เ รืไอง Reinventing Government : How 
the Entrepreneurial Spirit is Transforming 
the Public Sector สนอนะ฿ห้มีการปฏิรูป
กระบวนการละระบบการบริหารภาครัฐ ดยการ
น าหลักการ กระบวนการละระบบการจัดการ฿น

บทความปริทัศน ์

Kolltveit, Kristoffer (2เ15ี Strengthening of the Executive  
Centre: Looking Beyond NPM as the Explanation of Change.  
International Review of Administrative Sciences. Vol ่1ิ1ี,1่-ใๆ 

1รองศาสตราจารย์ ิศรษฐศาสตร์ี ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชานยบายสาธารณละการจัดการ, มหาวทิยาลัยกษมบัณฑิค 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 1ๆ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มิถุนายน 255่ 

ภาคอกชนมาประยุกต์ ชนหลักการพนักงานของ
รัฐเมจ าป็นต้องป็นผู้พายรือสียอง ิrow the 
boat) ตควรป็นพียงถือคันท้าย฿ห้รือลนเป฿น
ทิศทางทีไถูกต้อง ิsteer the boat) ป็นต้น 
หลักการดังกลาวสอดคล้องกับหลักการ฿นนวคิด
การจัดการภาครัฐนว฿หม ิNew Public 
Management : NPM) ซึไงเด้ริมกอตัวขึๅนมาจาก
ทฤษฎีทางลือกสาธารณะละการจัดการนิยม 
ิPublic-choice theory and managerialism) 
(Aucoin, 1้้เี ละพัฒนาป็นขบวนการของการ
จัดการภาครัฐนว฿หม NPM movement) ตัๅงต
ปลายทศวรรษทีไ 1้็เs ละต้นทศวรรษ 1้่เs 
ดยมีการน ามาประยุกต์ป็นครัๅงรก฿นสหราช
อาณาจักร  ฿นสมัยนายกรัฐมนตรี   Margaret 
Thatcher ละ฿นรัฐบาลท้องถิไน ิmunicipal 
governments) ป็นสวนมาก฿นสหรัฐอมริกา 
นืไองจากมีปัญหาอยางรุนรงจากภาวะศรษฐกิจ

ถดถอย ละการกใบภาษีเด้ตไ ากวาป้าหมาย ตอมา
รัฐบาลนิวซีลนด์ ละออสตรลียเด้น าหลักละ
วิธีการของ NPM เป฿ช้ด้วย ความส ารใจของ NPM
ท า฿ห้เด้รับความนิยมอยางพรหลาย฿นประทศ
สมาชิก OECD ละประทศอืไน โ ทัไวลก 
 ฿นทัศนะของ Ewalt (2เเ1ี NPM ป็น
ครืไองมือทางการจัดการ ิmanagement tools) 
ภาย ฿ต้ ห ลั กกา รของบริ ห า รกิ จกา รทีไ ดี ห รื อ         
ธรรมาภิบาลิGood governance) ประกอบด้วย
ครืไองมือตาง โ ชน การกระจายการจัดการ 
ิdecentralizing management) การท าสัญญา
การปฏิบัติงาน ิperformance contracting) การ
ท าสัญญาจ้างท างานจากภายนอก ิcontracting 
out) ละการคิดคาบริการจากผู้฿ช้พียงพืไอ฿ห้เด้
ทุนคืน ิcost recovery : user fees / charges) 
ป็นต้น ิLarbi, 1้้้ี   

 

  
 ค า ถ า ม ก า ร วิ จั ย ข อ ง บ ท ค ว า ม  รืไ อ ง 
Strengthening of the Executive Centre: 
Looking Beyond NPM as the Explanation of 
Change คือ การสริมก าลัง฿ห้กศูนย์ผู้บริหารควร
อธิบายเด้ด้วยการพัฒนาทีไครอบคลุมกว้างขวาง
กวาดิมซึไงกิดขึๅน฿นสังคม ละด้วยลักษณะของ
คณะรัฐมนตรีองหรือเม 
 Kolltveit ผู้ขียนบทความมีวัตถุประสงค์฿น
การวิจัยทีไส าคัญคือพืไอวิคราะห์พัฒนาการตาง โ ทีไ
กิดขึๅน฿นศูนย์การบริหาริคณะรัฐมนตรี ีของ
ประทศนอร์วย์฿นระยะวลา ใ ทศวรรษ ิ1้่ใ-
2เ12ี ทีไผานมา ฿นประทศนอร์วย์ การปฏิรูปการ
บริหารภาครัฐด้วย NPM ริไมหลังประทศอืไน โ ฿น
ยุรป ฿นระยะรกของการปฏิรูป NPM (first wave 
of NPM) ท า฿ห้กิดการปลีไยนปลง฿น

คณะรัฐมนตรีหรือศูนย์การบริหาร การปลีไยนปลง
ทีไกิดขึๅนนืไองจากการประยุกต์ NPM ฿นด้านตาง โ 
ชน การตงตัๅงทางการมือง฿นกระทรวงตาง โ 
ละส านักงานกลางคณะรัฐมนตรีทีไมีจ านวนมากขึๅน 
การสริมก าลังขีดความสามารถ฿นการตรวจสอบ 
ิaudit capabilities) การจัดตัๅงหนวยงานผนละ
ปฏิบัติตามผน฿นคณะรัฐมนตรี พืไอรับผิดชอบ฿น
บางนยบาย ป็นต้น การปฏิรูปการบริหาร฿น
ชวงรกของ NPM ตัววิธีการตาง โ ชน การ฿ช้
ความช านาญฉพาะด้าน ิspecialization) การ
 บ ง  ย ก ห น ว ย ง า น  ป็ น ห น ว ย ง า น ย อ ย 
ิfragmentation) ละการ฿ช้หลักการตลาด
ิmarketization) การจัดการนว฿หม฿นยุคหลัง 
ิPost-NPM) ป็นรืไองกีไยวกับการสริมก าลังการ
ประสานงาน ิcoordination) ด้วยศักยภาพของ
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สวนกลางหรือความรวมมือิcollaboration) ซึไงอาจ
รียกวาดยรัฐบาลทุกภาคสวน ิwhole of 
government) หรือการรวมกัน฿นรัฐบาล ิjoined–
up government) 
 การจัดการภาครัฐ฿นยุคหลัง ิPost-NPM) 
ป็นความพยายามก าหนดมาตรการตาง โ พืไอ
ก้เขปรับปรุงผล฿นทางลบทีไกิดจากการปฏิรูปการ
จัดการภาครัฐ ดย NPM ฿นระยะรก จากวิธีการ 
฿ช้ความช านาญฉพาะอยาง การบงยกหนวยงาน 
ละการ฿ช้กลเกตลาด ป็นต้น ดังกลาวล้ว ดย
การสริมก าลังการประสานงาน ดยมีการจัดการ
ดย฿ช้ศักยภาพทีไกิดการรวมศูนย์หรือความรวมมือ 
ิcentralized or collaborative capacity) ฿นรูปบบ
รัฐบาลดยรวม ิWhole of government) หรือ
รัฐบาลบบรวมกัน jิoined-up government)  ป็นต้น 
 ฿ น  น ว ค ว า ม คิ ด ท า ง ท ฤ ษ ฎี ก า ร วิ จั ย        
ข อ ง Kolltveitก า ร  ส ริ ม ก า ลั ง ศู น ย์ บ ริ ห า ร
ิstrengthening of executive centre) ศูนย์
บริหารประกอบด้วยตัวสดง ิactors) หลายตัว 
ละการตัดสิน฿จ ิdecision-making) ฿นหลายด้าน
ตัวสดงทีไส าคัญเด้ก นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
ละหัวหน้าหนวยงานตาง โ ของรัฐบาล ดย
ขอบขตการตัดสิน฿จ หมายถึง นยบายของรัฐบาล
฿นด้านตาง โ 
 กรอบนวความคิดทางทฤษฎีของการวิจัย
พืไอ฿ช้อธิบายการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน฿นศูนย์
บริหาร ิexplanatory theoretical framework) 
ก าหนดอยู฿นขอบขตทางทฤษฎี ใ นวคิด เด้ก 
ทางจัดการยุค฿หม ละความพยายามครัๅง฿หม฿น
ศูนย์บริหาริNPM and reassertion efforts in 
the executive centre) การปลีไยนปลง฿นสังคม
ละการสริมก าลังศูนย์บริหาร(societal changes 
and strengthening of the executive centre) 
ละลักษณะของคณะรัฐมนตรี ละการสริมก าลัง
ศูนย์บริการ ิcabinet features and strengthening)  

 จากกรอบทฤษฎีดังกลาวผู้วิจัย ตัๅงสมมติฐาน
พืไอการวิจัยดังนีๅ 
 1.ถ้าการปลีไยนปลง฿นภาคสวนบริหาร 
ิexecutive actor) ป็นปฏิกิริยา ิreaction)     
ตอการปฏิรูป NPM ฿นระยะรก ราคาดวาความ
พยายามครัๅง฿หม ิPost-NPM) จะน้นเปทีไการก้เข
ผล฿นทางลบของการปฏิรูป NPM ป็นการฉพาะ 
 2.ถ้าการปลีไยนปลง฿นศูนย์บริหารป็น
ปฏิกิริยาตอการทีไคณะรัฐมนตรีมีปริมาณงานพิไม
มากขึๅน ราคาดวามีความพยายาม฿นการปรับปรุง
กระบวนการวินิจฉัยสัไงการ (decision – making) 
ของคณะรัฐมนตรี 
 ใ.ถ้าการปลีไยนปลง฿นศูนย์บริหารป็น
ปฏิกิริยาตอจ านวนพรรคการมือง฿นคณะรัฐมนตรี 
ราคาดวามีความพยายามดยมีวัตถุประสงค์ป็น
การฉพาะพืไอรองรับความเม หในพ้องกันทาง
การมือง ิpolitical disagreements) ตาง โ ทีไ
กิดขึๅน฿นคณะรัฐมนตรี 
 ฿นด้านการออกบบการวิจัย ิ research 
design) การวิจัยนีๅ฿ช้การวิจัยครอบคลุมระยะวลา
ประมาณ ใเ ปีทีไผานมา ิ1้่ใ-2เ12ี ดยการวิจัย
จากอกสารชน วาระการประชุม ละผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีประทศนอร์วย์ละการ
สัมภาษณ์กึไงมีครงสร้าง ิsemi - structured 
interviews) ตอผู้บริหารละผู้น าทางการมือง฿น
คณะรัฐมนตรี ไ คณะสุดท้าย ดยสัมภาษณ์฿นปี 
2เ11-2เ12 
 ผลการวิจัยภาย฿ต้สมมติฐานพืไออธิบายการ
ปลีไยนปลง฿นศูนย์บริหารของนอร์วย์ดังกลาว 
ล้ว ปรากฏวาการปลีไยนปลงภายหลังการปฏิรูป
ดย NPM ฿นคณะรัฐมนตรีนอร์วย์ป็นการสริม
ก าลังการประสานงาน฿นนวนอนิhorizontal 
coordination) ดยนายกรัฐมนตรี Stoltenburg มี
บทบาท฿หมของนักการมืองทีไประสานงานรอบด้าน 
ิall – round politician) นายกรัฐมนตรีมีวลาป็น
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อิสระมากขึๅนดยทีไหัวหน้าคณะท างาน ิchief of 
staff) มีอ านาจมากขึๅน มีความพยายาม฿นการ
ปรับปรุงการวินิจฉัยสัไงการของคณะรัฐมนตรี ดย
คณะรัฐมนตรีมีจ านวนการประชุมน้อยกวาดิม 
ิจากประมาณ ้ไ ครัๅง ตอปี หลือ ็ไ ครัๅงตอปีี 
ตประดในพิจารณามีมากขึๅน ิจากประมาณ ็-่ 
ป็น 1เ-11 ประดในตอครัๅงี ซึไงสดงวา฿นการ
ประชุมตละครัๅงคณะรัฐมนตรีสามารถวินิจฉัยสัไง

การเด้มากประดในยิไงขึๅน ละมีความพยายาม฿น
การรองรับความเมหในพ้องทางการมืองมากขึๅน
พราะคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยพรรคการมือง
รวมรัฐบาลหลายพรรค ิmulti-party coalition) 
 กลาวดยสรุป สมมติฐานเด้รับการยืนยันด้วย
ข้อมูลละข้อคิดหในจากการสัมภาษณ์ชิงลึกป็น
สวน฿หญ 

 

 
 ฿นทัศนะของผู้วิจารณ์บทความ Kolltveit 
ริไมกระบวนการของการวิจัยดยตัๅงป็นค าถามของ
การวิจัย ิresearch question) มิเด้ก าหนด
ประดในปัญหา หรือตัวปร฿นประดในปัญหาหลัก
ิproblematic variable) ฿ห้ชัดจน ดังนัๅนจึงเมมี
วัตถุประสงค์ทีไจะจัดท าข้อสนอนะทางนยบาย
ิpolicy implication) การวิจัยจึงป็นการวิจัยชิง
ทฤษฎี ิpure research)ป็นสวน฿หญซึไงตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยของผู้วิจัยทีไต้องการ
อธิบายพัฒนาการทีไกิดขึๅน฿นคณะรัฐมนตรีของ
นอร์วย์฿นระยะวลาประมาณ ใเ ปี ทีไผานมามิ฿ช
ข้อสนอนะชิงยุทธศาสตร์ิ strategy) ฿นการสริม
หรือลดความขใมขใงของศูนย์บริหาร 
 ฿นการก าหนดขอบขตพืไอการวิคราะห์การ
ปลีไยนปลงของศูนย์บริการ Kolltveit อ้างอิง
ทฤษฎีทีไกีไยวข้องดยรียกวา กรอบทางทฤษฎีพืไอ
การอธิบาย ิexplanatory theoretical framework) 
ซึไงมีความหมาย฿นสาระทีไส าคัญ ชน  ดียวกับ 
กรอบนวความคิด ฿นการวิ จั ย ิ conceptual 
framework for research) ละมีการทบทวน
อกสาริliterature review)  ภาย฿ต้กรอบทาง
ทฤษฎีพืไอการอธิบายดังกลาว จึงหในเด้วาความ
ตกตางป็นคพียงการ฿ช้ถ้อยค า ิwording) ของ

รืไองทานัๅน ดังนัๅนจึงป็นทางลือกของการ฿ช้
ถ้อยค าส าหรับ฿นการขียนรายงานวิจัยส าหรับผู้วิจัย 
 Kolltveitตัๅ ง ส ม ม ติ ฐ า น  ิ Hypotheses)       
ใ ประดใน ซึไงสดงการคาดคะน ิprediction) 
ลักษณะละหลักการของการปลีไยนปลง฿นศูนย์
บริหารของนอร์ วย์ พืไอ฿ช้ ป็นนวทาง฿นการ
รวบรวมข้อมูล ละวิคราะห์ข้อมูล฿นกระบวนการ
ขัๅนตอเปของการวิจัย รูปบบของสมมติฐานมิเด้
ป็นสมมติฐานพืไอการทดสอบด้วยสถิติอนุมาณ 
ิinferential statistics) ตป็นสมมติฐาน หรือการ
คาดคะน ชิงหตุ -ผล ดยการพิสูจน์ด้วยการ
รวบรวมข้อ ทใจจริ งจากอกสารการประชุม
คณะรัฐมนตรี ละการสัมภาษณ์ชิงลึกจากผู้฿ห้
ข้อมูลส าคัญิkey informants) 1เ คน ละ 
วิคราะห์วาข้อมูลละความคิดหในป็นเปตามนว
ทีไคาดเว้฿นสมมติฐานหรือเม บบของสมมติฐาน
ละวิธีการทดสอบสมมติฐาน฿นการวิจัยเมมีการ
ก าหนดตัวปร ิvariables) การก าหนดคาตัวปร 
ิmeasurement) ละการวิคราะห์คาตัวปร ซึไง
อาจมีผลท า฿ห้การวิจัยป็นทีไถกถียงเด้มาก 
 ฿นส วนทีไ  กีไ ยวกับวิ ธี การวิ จั ย  Kolltveit 
 ลื อก ฿ช้ วิ ธี ก า ร วิ จั ย  อกสาร  ิ documentary 
research) นืไองจากระยะวลา฿นขอบขตของการ
วิจัยป็นวลา ใ ทศวรรษ ละการวิจัยสนามิfield 
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research) ดยการสัมภาษณ์ชิงลึกผู้฿ห้ข้อมูลหลัก
จ านวน 1เ คน ฿นการวิจัยรืไองทีไกิดขึๅน฿นอดีต 
ข้อมูลอกสารป็นสิไงทีไจ าป็นตการสัมภาษณ์ชิง
ลึกจากผู้฿ห้ข้อมูลพียง 1เ คน อาจท า฿ห้ข้อมูลขาด
ความนาชืไอถือลงเป ฿นชวงระยะวลา ใเ ปีนาจะ
ยังคงมีผู้กีไยวข้องหลืออยูจ านวนมากกวา 1เ คน ทีไ
จะ฿ห้ข้อมูลเด้มากขึๅน นอกจากนัๅน฿นการบรรยาย฿น

บทความนีๅ Kolltveit มักอ้างค ากลาวของบุคคลผู้฿ห้
ข้อมูลพียงรายดียว ชน ลขาธิการิคณะรัฐมนตรีี 
คนหนึไง หรือนายกรัฐมนตรีคนหนึไง ป็นต้น การ
น าสนอข้อมูลชนนีๅอาจป็นการลือกน าสนอข้อมูล
ทีไตรงกับการคาดคะน฿นสมมติฐาน ละอาจท า฿ห้
ค ว า ม  ส า ม า ร ถ ฿ น ก า ร ส รุ ป นั ย ทัไ ว เ ป 
ิgeneralization) น้อยลง หรือเมนาชืไอถือเด้ 

  

 กลาวดยสรุป บทความวิจัย ิ research 
article) รืไอง Strengthening of the Executive 
Centre: Looking Beyond NPM as the Explanation 
of Change ป็นบทความวิจัยทีไนาสน฿จ รืไองหนึไง
ดยฉพาะอยางยิไงส าหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ละรัฐประศาสนศาสตร์ พราะป็นตัวอยางของการ
ออกบบการวิ จั ย ิ research design)ละการ
วิคราะห์ข้อมูล฿นชิงประวัติศาสตร์ ตมีข้อจ ากัด
ส าคัญ฿นรืไองขนาดของตัวอยางซึไง฿ช้รวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ ์

 ส าหรับผู้สน฿จทฤษฎีทางด้านรัฐประศาสน-
ศาสตร์ ดยฉพาะอยางยิไงกีไยวกับธรรมภิบาล 
ิgood governance) ละการจัดการภาครัฐนว
฿หม ิNPM) บทความนีๅสดง฿ห้หในวา NPM มิ฿ชยา
ขนานวิศษทีไจะก้เขปัญหาตาง โ ฿นการบริหาร
กิจการภาครัฐเด้สมอเป หรือมีประสิทธิผล ละ
ประสิทธิภาพ ตมีผล฿นทางลบหลายประการตอ
การบริหารกิจการภาครัฐฯ ซึไงมีผลท า฿ห้มีคลืไนลูก
฿หมของ NPM หรือ Post-NPM กิดขึๅนพืไอจัดการ
ก้เขปัญหาทีไ NPM ฿นกระสรกสร้างขึๅนเด้ด้วย 
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