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จຌาของ : มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 
 
วัตถุประสงค ์

1.พืไอผยพรบทความทางวิชาการ บทความวิจัย การนะน าต ารา ละบทวิจารณ์บทความ฿นสาขา
การศึกษาละจิตวิทยา สาขานิทศศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ละการ
ปกครอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ทัไวเป สาขาศิลปศาสตร์ละ
มนุษยศาสตร์ ละอืไน โ 

2.พืไอป็นศูนย์กลางลกปลีไยนความคิดหใน วิทยาการละทคนิค฿หม โ อันน าเปสูการพัฒนา
ทักษะละศักยภาพ฿นการสรຌางผลงานทางวิชาการ การคຌนควຌา การวิจัยละบริการทางวิชาการระหวาง
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต ละมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอืไน โ ทัๅงภาย฿น ละตางประทศ 

3.พืไอสงสริมความรวมมือละการน าสนอบทความทางดຌานการรียนการสอน การวิจัย การบริการ
สังคม ละการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยกษมบัณฑิตละมหาวิทยาลัยหรือ
หนวยงานอืไนโ ทัๅงภาย฿นละตางประทศ 
 
บรรณาธิการบริหาร : 
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นันทวัน   ยิๅมประสริฐ   ชฎาภา  ประสริฐทรง   กมลทิพย์ ขลังธรรมนียม 
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฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌของประทศไทย 
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แ6 English for the State Railway of Thailand Staff for the Upcoming 
ASEAN Economic Community. 
Colonel Prapas Boontub 
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นิภาพรรณ จนสันติกุล 
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ทางการรียนคณิตศาสตร์ละความสามารถ฿นการชื่อมยงทางคณิตศาสตร์ ของ
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ศันสนีย์  อินทรบริสุทธิ์ 
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การมีส่วนร่วมของชุมชน฿นกระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์ทางอาญาของไทย
ยศศักดิ์  กเศยกานนท์ 

166 Raa, Thijs ten (โเแใี Microeconomics: Equilibrium and Efficiency.  
New York: Palgrave Macmillan (ใไ่pp). 
ณัฐพล ขันธเชย 
 

1โ5 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
อิงอร ตัๅนพันธ์ 

แ40 การทดสอบซอฟต์วร์ 
อุเร ทองหัวเผ 

94 รูปบบการพัฒนาบัณฑิตทคนลยีสื่อสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาห่งชาติ 
ฉันทนา ปาปัดถา   ณมน จีรังสุวรรณ 

แ55 การยกวຌนภาษีจากการขายหรือการอนอสังหาริมทรัพย์ที่ไดຌมาดยทางมรดก 
อรวรรณ  พจนานุรัตน์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยรืไองนวทางการบริหารจัดการความมัไนคงปลอดภัยทางการมืองการปกครองทຌองถิไน฿น
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌของประทศเทย มีวัตถุประสงค์ พืไอศึกษาสภาพปัญหานวทางการบริหารจัดการ
ความมัไนคง ปลอดภัย ทางการมือง การปกครองทຌองถิไน ปัญหาสังคมจิตวิทยาทีไมีตอการประกอบอาชีพ การ
ด ารงชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ละจารีตประพณี รวมเปถึงศึกษาระดับความส าคัญของการบริหารจัดการ การ
บริการประชาชนของรัฐบาล ดยวิคราะห์สาหตุทีไทຌจริงของปัญหา฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌละหาวิธีการ
หรือนวทาง฿นการกຌปัญหาทีไหมาะสม ดยยึดหลักการ ขຌา฿จ ขຌาถึง ละพัฒนาของพระบาทสมดใจพระ
จຌาอยูหัว 
 การวิจัยนีๅด านินการวิธีพืๅนฐานดยวิธีการวิจัยจากอกสารสริมดຌวยการ วิจัยสนามดยออก
บบสอบถามกลุมตัวอยางประกอบดຌวย จຌาหนຌาทีไของรัฐละประชาชน฿นทຌองถิไน จ านวน แเเ คน ดย฿ชຌวิธี
สุมตัวอยางบบฉพาะจาะจง ิPurposive Sampling) ละการสัมภาษณ์ชิงลึกจากทหาร ต ารวจ 
ขຌาราชการพลรือน ผูຌน าศาสนา นักการมือง นักวิชาการ องค์การบริหารสวนต าบล ิอบต.ี ก านัน ผูຌ฿หญบຌาน 
ทนายความ รวม ใ้ คน 
 ผลการวิจัยพบวา นยบายละการด านินงานการกຌเขปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌขาดความ
ชัดจนตอนืไอง เมมีอกภาพ฿นการด านินงาน ละเมมุงสูการกຌเขปัญหาบบมุงผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง ชาว
เทยทีไนับถือศาสนาอิสลามมีความหวาดระวง ละเม฿หຌความรวมมือกับทางราชการ฿นการพัฒนาละการ
กຌเขปัญหา นวทางกຌปัญหาตามหลักการขຌา฿จ ขຌาถึง ละพัฒนา มีสาหตุสัมพันธ์กับความมัไนคง 
ปลอดภัยละความสงบรียบรຌอยของการมืองการปกครองทຌองถิไน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ  
 
ค าส าคัญ: ความมัไนคงปลอดภัย การปกครองทຌองถิไน  จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 
 

 

 

 

 

 

 

 
1อดีตฝ่ายสนาธกิารประจ ารองปลัดกระทรวงกลาหม ละนักศึกษาปริญญาอก สาขานยบายสาธารณะละการจัดการ มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 
โรองศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานยบายสาธารณะละการจัดการ 

นวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางการมืองการปกครองทຌองถิ่น  
฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌของประทศไทย 
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Abstract 
 This research on Administration and Management Guidelines for Political and Local 

Government Security in the Southern Provinces of Thailand aimed to study the local conditions 

and administration as well as political instability and insecurity in the areas. The principles of H.M. 

King Bhumibol, i.e, Understanding, Realizing and Development were tested as problems solving 

strategies. In addition, the factors of social psychology that affected the life of people in the 

southern border provinces were investigated along with roles of public officials in order to analyze 

the causes of the problems for formulation of public policy for the southern border provinces. 

 The research relied primanty on secondary data and complemented by interviews of 100 

government officials and local people and by in-depth interview of military officers, police officers, 

civil servents, religious leaders, politicians, academics, local administrators, chiefs of tambons and 

villages, and lawyers totaling 39 people. 

 It was revealed that the policy and the overall operation for the resolution of the 

problems in the southern border provinces were not clear, discontinuous and lack of unity in 

management to tackle the persistent problems effectively. The muslim people felt suspicious and 

reluctant to cooperate with the government officers to solve the problems and in development 

works. However, the principles of Understanding, Realizing and Development were related to the 

stability and security in the southern border provinces of Thailand.  
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บทน า 
 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ประกอบดຌวย 5 จังหวัด คือ 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 
ละ จังหวัดสงขลา ซึไงป็นจังหวัดทีไตัๅงอยูทางตอน฿ตຌสุด
ของประทศเทย ติดตอกับประทศมาลซีย ป็นพืๅนทีไทีไมี
ลักษณะพิศษกวาพืๅนทีไ อืไน โ ของประทศ กลาวคือ 
ประชากร฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ สวน฿หญป็นชาวเทย
ทีไนับถือศาสนาอิสลามละชาวตางประทศทีไนับถือศาสนา
อิสลาม มีวัฒนธรรม ขนบธรรมนียม ประพณี ละภาษา
ทຌองถิไนของตนอง ตกตางจากคนสวน฿หญของประทศ 
มຌวาทางราชการจะเมถือวาป็นชนกลุมนຌอยละถือ
ปฏิบัติชนดียวกับประชาชนชาวเทยดยทัไวเป ตกใอาจ
กลาว฿นทางสังคมจิตวิทยาเดຌวาป็นชนกลุมนຌอยของ
ประทศ ิอารง  สุทธาศาสน์, โ5ไไ: 5แี การปฏิบัติ฿น
ชีวิตประจ าวัน ชน ละหมาดวันละ 5 วลา การถือศีลอดปี
ละ แ ดือน ละการเปประกอบพิธีฮัจย์ ณ มืองมกกะ 
ป็นตຌน ิอ านวย สุวรรณกิจบริหาร, โ5โเ: โี การกຌเข
ปลีไยนปลงจึงกระท าเดຌอยางจ ากัดทีไสุด ิปานทพ  ภูวนา
รถนุรักษ์, โ5ใเ: ็ไี ชาวเทยทีไนับถือศาสนาอิสลาม฿น
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ฿ชຌภาษามลายูทຌองถิไน ิภาษายาวีี 
ภาษามลายูทຌองถิไน มีอิทธิพลหนือภาษาเทย มีผลตอนืไอง
฿หຌชาวเทยมุสลิมเมนิยมรียนภาษาเทยละพูดภาษาเทย 
อันป็นการขัดขวางการพัฒนาประทศดยสวนรวม ิประ
กิจ ประจนปัจจนึก, โ5ใโ: โี 
 ปัญหา฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ มีความกีไยวขຌอง
ดยตรงกับชาวเทยทีไนับถือศาสนาอิสลาม ซึไงมีจ านวนรຌอย
ละ ่เ ของประชากร฿น 5 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ตกใ
ป็นคนชายขอบ ิMarginal people) อาจบงปัญหา
ออกป็น ใ ระดับ คือ ปัญหา ระดับระหวางประทศ 
ปัญหาระดับชาติ ละปัญหาระดับพืๅนทีไ 
 แ. ปัญหาระดับระหวางประทศ ป็นภาระหนຌาทีไ
ของประทศมุสลิมละมุสลิมทัไวลกทีไจะตຌองชวยหลือ
มุสลิมทีไประสบปัญหาทุกข์ยาก เมวาจะดຌวยหตุผล฿ด
ดยฉพาะอยางยิไงจากการกดขีไ ขมหงหรือการปฏิบัติดย
เมป็นธรรมจากฝ่ายปกครองหรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ ความ

ชวยหลือจากตางประทศป็นการชวยหลือตาง โ ทัๅงทาง
ศรษฐกิจ สังคม ละการมือง  
 โ. ปัญหาระดับชาติ ป็นปัญหาทางดຌานการบริหาร
การพัฒนาชุมชนละการพัฒนาคุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไทีไขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ละขาดความป็นธรรม การด านินงานเรຌประสิทธิผล เม
กอ฿หຌกิดความสัมฤทธิผล ิAccomplishment)  
 ใ. ปัญหาระดับพืๅนทีไ ป็นปัญหาทีไสามารถกຌเขเดຌ
฿นระดับพืๅนทีไ องคาพยพทางดຌานมานุษยวิทยาป็นปัจจัยทีไ
ตຌอง฿หຌความส าคัญละสรຌางความขຌา฿จกประชาชน 
จຌาหนຌาทีไภาครัฐ องค์การภาคอกชน ละองค์กรอกชน 
 การกຌปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ นับตัๅงตอดีต
จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยตางกใพยายามทีไจะ
ป้องกันมิ฿หຌกิดการกระทบกระทัไงระหวางกลุมชนทีไมีความ
ตกตางกัน฿นดຌานศาสนาละวัฒนธรรม  
 ประดในปัญหาหลักของจังหวัดชายดนภาค฿ตຌตาม
หลักระบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ิณัฐพล ขันธเชยุ 
โเแโี คือปัญหาความมัไนคงปลอดภัยละสงบรียบรຌอย
สงผลกระทบดยตรงตอความมัไนคงของชาติ ละป็น
ปัญหาทีไยืดยืๅอมานาน กอ฿หຌกิดความเมสงบรียบรຌอย
ของบຌานมือง อันป็นอุปสรรคตอการพัฒนาประทศ การ
ปกครอง ละความสงบสุขของประชาชน฿นการด ารงชีพ 
รัฐบาลจึงเดຌก าหนดนยบาย กຌเขปัญหาเวຌป็นการฉพาะ 
ดยริไมการก าหนดนยบายหงชาติ฿นครัๅ งรก คือ 
นยบายความมัไนคงหงชาติกีไยวกับจังหวัดชายดภาค฿ตຌ
ปี พ.ศ. โ5โแ รวมทัๅงเดຌมีการจัดหนวยงานรับผิดชอบ
ดยตรง คือ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 
ิศอ.บต.ี ฿นปี พ.ศ. โ5โไ ละก าหนดผนงานละ
ครงการพัฒนาตาง โ ชน ครงการพัฒนาพืไอความหวัง
฿หมของประชาชน฿น 5 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ิพวม.ี 
หรือครงการ ฮารับปันบารู” ดยเดຌด านินการตัๅงตปี 
พ.ศ. โ5ใแ-โ5ใ้ ซึไงป็นครงการทีไมุงพัฒนาละ฿หຌบังกิด
ประยชน์กราษฎรทัๅงทีไนับถือศาสนาอิสลามละศาสนา
พุทธ ิชวลิต  ยง฿จยุทธ, โ5ใแ: โี  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 แ พืไอศึกษาสภาพปัญหานวทางการบริหารจัดการ
ความมัไนคง ปลอดภัย ทางการมือง การปกครองทຌองถิไน
฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌของประทศเทย 
 โ. พืไอศึกษาปัญหาสังคมจิตวิทยาทีไมีตอการ
ประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ละ
จารีตประพณ ี
 ใ พืไอศึกษาระดับความส าคัญของการบริหาร
จัดการ บริการประชาชนของรัฐบาล ทางดຌานสังคม
จิตวิทยา ตลอดจนปัญหาละขຌอขัดขຌอง฿นการด านินงาน 
 ไ พืไอวิคราะห์สาหตุทีไทຌจริงของปัญหา฿นจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌละหาวิธีการหรือนวทาง฿นการกຌปัญหา
ทีไหมาะสม 
 5 พืไอสนอนะนยบายสาธารณะ฿นการสรຌาง
สถียรภาพทางการมืองการปกครอง฿นจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌ 
 
ขอบขตของการวิจัย 
 แ ขอบขตทางดຌานสาระของการวิจัยป็นการศึกษา
ดຌานสังคมจิตวิทยาดຌานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี 
การบริหารจัดการทีไ กีไยวขຌองกับปัญหาความมัไนคง
ปลอดภัยของประชาชน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ  
 โ พืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ หมายถึง 5 จังหวัด 
คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
สตูล ละจังหวัดสงขลา 
 ใ ระยะวลาด านินการวิจัย ระหวางการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นยบายสาธารณะ
ละการจัดการ ตัๅงต กรกฎาคม โ555 ถึงธันวาคม โ55ๆ 
 
ประยชน์ที่จะไดຌรับจากการวิจัย 
 แ เดຌทราบปัญหาพืๅนฐานของประชาชนจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ ทีไสงผลกระทบตอความมัไนคง฿นจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ 
 โ เดຌทราบปัญหา฿นระดั บนยบาย ละการ
ด านินงานตามนยบายของทางราชการ รวมทัๅงสาหตุทีไท า
฿หຌเมสามารถดึงมวลชนมุสลิมสวน฿หญ฿หຌมารวมมือ รวม
฿จกับทางราชการเดຌอยางตใมทีไ 

 ใ ท า฿หຌสามารถนะนยบายสาธารณะซึไงป็นนว
ทางกຌเขปัญหาทีไมีประสิทธิภาพ หมาะสมละสอดคลຌอง
กับสภาพของปัญหาทีไทຌจริง 
 ไ พืไอป็นประยชน์กผูຌทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌองหรือ
ผูຌสน฿จ เดຌน าเปป็นขຌอมูล฿นการด านินงาน การกຌเข
ปัญหาความมัไ นคงจั งหวั ดชายดนภาย฿ตຌ  หรื อ
ประกอบการวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
 
สมมติฐาน฿นการวิจัย 
 แ พฤติกรรมการปกครอง ละการบริหารของ
จຌาหนຌาทีไรัฐมีอิทธิพลตอความมัไนคงปลอดภัยละความ
สงบรียบรຌอย 
 โ ฐานะทางศรษฐกิจของชุมชน฿นทຌองถิไนมีอิทธิพล
ตอความมัไนคงปลอดภัย ละความสงบรียบรຌอย 
 ใ การชวยหลือหรืออุปถัมภ์ศาสนาอิสลามมี
อิทธิพลตอความมัไนคงปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย 
 ไ การพัฒนาชุมชนละทຌองถิไนมีอิทธิพลตอความ
มัไนคงปลอดภัย 
 
นวคิด ทฤษฎีละผลงานวิจัยที่กี่ยวขຌอง 
 แ.นวคิดกีไยวกับการปกครองทຌองถิไนหลักการจัด
ระบียบบริหารราชการผนดิน หรือหลัก฿นการจัด
ระบียบการปกครองประทศดยทัไวเปทัไวลกนิยม฿ชຌบง
ออกเดຌป็น โ ลักษณะ คือ 
  แ.แ ประทศทีไมีรูปบบของรัฐดีไยวหรืออก
รัฐ ิUnitary State) ซึไงป็นรัฐทีไมีศูนย์กลาง฿นทาง
การมืองการปกครองหงดียวกัน รัฐ฿นรูปบบนีๅมัก฿ชຌ
หลักการจัดระบียบบริหารราชการผนดิน ออกป็น ใ 
หลัก คือ หลักการรวมอ านาจปกครอง ิCentralization) 
หลักการบงอ านาจปกครอง ิDeconcentration) ละ
หลักการกระจายอ านาจปกครอง ิDecentralization) ดย
จัดระบียบบริหารราชการผนดิน ออกป็น ใ ระดับ 
สอดคลຌองกับหลักการดังกลาวขຌางตຌนตามล าดับ คือ การ
บริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค 
ละการบริหารราชการสวนทຌองถิไน 
  แ.โ ประทศทีไมีรูปบบของรัฐป็นบบรัฐ
รวม ิCompound State) ซึไงป็นรูปบบของรัฐทีไรัฐตัๅงต 
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โ รัฐขึๅนเปมารวมตัวกันลຌวจัดตัๅงรัฐบาลขึๅนมา โ ระดับ 
คือ ระดับชาติหรือรัฐบาลกลางลຌว ฿ชຌอ านาจอธิปเตยทีไ
เดຌรับพืไอผลประยชน์รวมกันของรัฐทีไมารวมตัวกัน กับ
ระดับทຌองถิไนหรือรัฐบาลทຌองถิไน ซึไงตละรัฐมีความอิสระ
หรือป็นอกทศ฿นการด านินงานดຌานตาง โ ภาย฿นรัฐ
ของตนทีไอาจจะตกตางจากรัฐอืไน โ ชน สหรัฐอมริกา 
รัฐ฿นรูปบบนีๅมัก฿ชຌหลักการจัดระบียบบริหารราชการ
ผนดิน ออกป็น โ หลักทานัๅนคือ หลักรวมอ านาจ
ปกครอง ิCentralization) ละหลักการกระจายอ านาจ
ปกครอง ิDecentralization) ซึไงป็นหลักส าคัญของการ
ปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย ิHeywood, โเเโ: แ5้ี 
ละสามารถด านินการเดຌหลายนวทางละหลายระดับ
ความขຌมขຌน ิWilson and Game, แ้้่: แ้-โเี 
 โ. นวคิดกีไยวกับการบริหารจัดการทีไดี 
 การบริหารจัดการทีไ ดีหรือธรรมาภิบาลนัๅนมี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส า คั ญ เ ดຌ  ก  ห ลั ก ต อ บ ส น อ ง
(Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Efficiency/Value 
for money) หลักความสมอภาค (Equity) หลักมุงนຌน
ฉันทามติ(Consensus oriented) หลักความรับผิดชอบตอ
การกระท า (Accountability) หลักความปรง฿ส 
(Transparency) หลั กการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) หลักการมีสวนรวม (Participation) 
ละหลักนิติธรรม (Rule of law) ิสภานิติบัญญัติหงชาติ
ุ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีุ  

http://c;ocl.senate.go.th/26 ก.ย. โ55่ี การบริหาร
กิจการทีไดีคอนขຌางจะป็นรืไองนวคิดทางปทัสถานวัดผล 
(Simonis, โเเไ: ไ-ๆี 
 ใ.นวความคิดกีไยวกับความมัไนคงปลอดภัยทาง
การมืองการปกครอง 
 ความมัไนคงหงชาติทางดຌานการมืองระหวาง
ประทศนัๅน ขึๅนอยูกับนยบายทางดຌานการมืองระหวาง
ประทศของรัฐบาลป็นส าคัญ 
 กลาวคือ ถຌาหากนยบายตางประทศเมหมาะสม 
ป็นตຌนวา นยบายตางประทศป็นผล฿หຌเปสรຌางศัตรูกับ
ประทศรอบดຌานหรือ฿นการปฏิรูปอยาง฿ดอยางหนึไงป็น
ผล฿หຌกิดการผลักดันตอประทศอืไน โ รวมตัวกันสกัดกัๅน 
หรือขัดขวางผลประยชน์ของชาติ ของตนอง หรือเป
รวมตัวกันท าสงครามกับประทศ฿ดประทศหนึไง ชนนีๅ 
ความมัไนคงหงชาติ ทางดຌานการมืองระหวางประทศ กใ
จะสูญสียเป อยางเรกใตามการด านินนยบายทาง
การมืองระหวางประทศนัๅน ยอมมีความส าพันธ์กับความ
มัไนคงภาย฿นประทศดຌวย หรืออีกนัยหนึไงอาจกลาวเดຌวา 
หากจะ฿หຌการด านินนยบายทางการมืองระหวางประทศ 
กิดประสิทธิผลตใมทีไ กใจะตຌองสรຌางความมัไนคงภาย฿น฿หຌ
สูงขึๅน ละ฿นวลาดียวกัน กใจะมุงถึงผลประยชน์ของชาติ
ป็นส าคัญ ดยสงสริมสรຌางมิตร฿หຌมากขึๅน ละหลีกลีไยง
การสรຌางศัตรูดยเมจ าป็น 
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กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
ปรัชญา/นวทางกຌปัญหา    ตัวปรตຌน   ตัวปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ กระบวนทัศน์ชิงปฏิบัติ฿นการวิจัย 
 
วิธีด านินการวิจัย 
 การด านินการวิจัย฿นครัๅงนีๅ฿ชຌวิธีการวิจัยอกสาร 
ิDocumentary Research) จากอกสารทีไกีไยวขຌอง ทัๅงทีไ
ป็นอกสารของทางราชการ อกสารวิจัยสวนบุคคล ละ
หนังสือทีไมีจ าหนายทัไวเป ป็นหลัก ิPrincipal approach) 
ละการวิจัยชิงส ารวจ ิSurvey Research) ดยการ฿ชຌ
บบสอบถามละการสัมภาษณ์บุคคลทีไกีไยวขຌอง ป็นวิธี
สริม ิComplementary approach)  
  
วิธีรวบรวมขຌอมูล 
 แ. ศึกษาคຌนควຌากีไยวกับหลักการทางศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประพณี ของจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ จาก
หลงขຌอมูลตาง โ เดຌก หຌองสมุดสถาบันการศึกษาละ
สวนราชการ รวมทัๅงสวนราชการทีไกีไยวขຌองดยตรงเดຌก 
กองทัพภาคทีไ ไ ศอ.บต. พตท. ไใ วิทยาลัยการทัพบก 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สภาความมัไนคงหงชาติ 
กองประสานราชการ กระทรวงมหาดเทย กอ.รมน. ส านัก
จุฬาราชมนตรี  ละสภาบันทางศาสนา ช น มัสยิด 
รงรียนสอนศาสนาอิสลาม รงรียนอิสลามวิทยาลัย หง
ประทศเทย 

โ.  ศึ กษาอกสารวิ จั ยของวิทยาลั ยป้ องกั น
ราชอาณาจักร ของผูຌทีไคยวิจัย฿นรืไองทีไกีไยวขຌองกับชาว
เทยมุสลิมละความมัไนคงของชาติ฿นจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌ พืไอรวบรวมป็นฐานขຌอมูลน าผลการวิคราะห์ 
สรุป ละขຌอสนอนะมา฿ชຌประยชน์฿นงานวิจัย 

ใ. การสัมภาษณ์บบจาะลึก บุคคลทีไกีไยวขຌอง ใ 
กลุม ประกอบดຌวยทหาร แใ คน ต ารวจ โ คน ขຌาราชการ
พลรือน ไ คน ผูຌน าศาสนา ๆ คน นักการมือง โ คน 
นักวิชาการ ๆ คน ขຌาราชการสวนทຌองถิไน ๆ คน รวม ใ้ 
คน 
 ไ. การกใบรวบรวมขຌอมูลจากบบสอบถามละการ
สัมภาษณ์ ดยผูຌวิจัยเดຌดินทางเปสง ละกใบรวบรวม
ขຌอมูล฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌดยตรงเดຌกจังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี ละจังหวัดยะลา หงละ ใเ คน 
จังหวัดสงขลา ละจังหวัดสตูล หงละ 5 คน รวมทัๅงสิๅน 
แเเ คน 
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยจากอกสาร 
 ปัญหาการกอความเมสงบหรือการกอการรຌาย กิด
จากงืไอนเขภาย฿นทีไส าคัญ โ ประการคือ  

ขຌา฿จ 

ขຌาถึง 

พัฒนา 

ฐานะทางศรษฐกิจของทຌองถิไน 

การชวยหลือ หรืออุปถัมภ์ 
ศาสนาอิสลาม 

พฤติกรรมทางการปกครองการ
บริหารของจຌาหนຌาทีไรัฐ 

การพัฒนาชุมชนละทຌองถิไน 

ความมัไนคง
ปลอดภัยละ

ความสงบ
รียบรຌอย 
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 แ. งืไอนเขทางสังคมจิตวิทยา อันป็นพืๅนฐานจาก
ความเมขຌา฿จซึไงกันละกันกอ฿หຌกิดความขัดยຌงละ
น าเปสูความหวาดระวงทีไฝัง฿จลึก ซึไงชาวเทยทีไนับถือ
ศาสนาอิสลามรูຌสึกวาเมเดຌรับการยอมรับละการ฿หຌกียรติ
ชนดียวกับชาวเทยทีไนับถือศาสนาพุทธ 
  มุสลิม฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ มีลักษณะ
สังคมทีไส าคัญ 5 ประการ คือ 
  แ. ป็นชนกลุม฿หญ฿นจังหวัด พราะมีคนนับ
ถือศาสนาอิสลามป็นจ านวนมากประมาณกวารຌอยละ ่เ 
ิฉพาะ฿น 5 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส ละจังหวัดสตูลี ประกอบ
กับค าสอนของอิสลามหຌามสมรสกับคนตางศาสนา 
นอกจากคนศาสนาอืไนมาขຌารีต ดຌวยหตุนีๅองชาวเทย
มุสลิมจึงมีการสมรสกัน฿นหมูพวกนับถือศาสนาดียวกัน 
การยกยຌายภูมิล านา จ านวนคนทีไนับถือศาสนาอิสลามจึง
จะมีตพิไมขึๅนตามอัตราสวน 
  โ. ครงครัด฿นการนับถือศาสนาจนป็น
บบอยาง ศาสนาอิสลามป็นศาสนาหงชีวิตจิต฿จ ศาสนา
หงความนึกคิดละศาสนาหงการปฏิบัติ ประกอบกับ
ป็นชนหมูมาก ละนับวาศาสนาอิสลามตัๅงรกรากอยู฿น
ดินดนนีๅ ผูຌคนจึงตຌองปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอยาง
ครงครัดทัๅงกาย วาจา ฿จ พืไอป็นบบอยางของมุสลิมทัๅง
ประทศ 
  ใ.พูดภาษามลายู฿นชีวิตประจ าวัน นืไองจาก
฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌมีอาณาขตติดตอกับรัฐทางตอน
หนือของประทศมาลซีย วัฒนธรรมทางภาษาของ
มาลซีย จึงถายทเปมากันทัๅง ใ จังหวัด ิวຌนสตูลี เดຌมาก 
ประกอบกับมุสลิมศึกษาศาสนาอิสลามจากภาษามลายู จึง
฿กลຌชิดกับภาษามลายูมาก ละน าเป฿ชຌ฿นการพูดจา
ติดตอกัน฿นชีวิตประจ าวันอีกดຌวย สวนภาษาเทยนัๅนพูดกัน
นຌอย พราะเมจ าป็นนืไองจากป็นชนหมู฿หญ฿นพืๅนทีไ
นัไนอง ฿นชีวิตประจ าวันจึงเมคอยมีอกาสเดຌ฿ชຌภาษาเทย 
ขาดความช านาญ พูดเดຌเมถนัดหมือนภาษามลายู 
   ไ.มุสลิมความป็นอยูงาย โ ปฏิบัติศาสนกิจ
ละด ารงตนอยู฿นค าสอนของศาสนา ดยครงครัด เมคอย

จะยอมรับวัฒนธรรมภายนอกทีไเมสอดคลຌองกับหลักของ
ศาสนา 
  5.มุสลิมมีสายสัมพันธ์ระหวางกันอยางนว
นน ความรูຌสึกป็นพวกดียวกันมีสูง ทุกคนตางมุงทีไจะ
รักษาอกลักษณ์หงความป็นมุสลิมมิ฿หຌดางพรຌอย มุสลิม
รักดินดนถิไนก านิด นาจะ สอดคลຌองกับพระคัมภีร์     
อัลกุรอานซึไงบัญญัติวา สูจຌาทัๅงหลายอยากอกวนความ
สียหายขึๅน฿นผนดิน การรักษาบຌานกิดมืองนอนนัๅนป็น
สวนหนึไง฿นการศรัทธามัไน฿นองค์อัลลาะห์” ประกอบกับ
ความครงครัด฿นการนับถือศาสนา จึงสงสริม฿หຌมุสลิม฿น
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌมีความรักละหวงหน ฿นถิไน
ก านิดมากขึๅนเปอีก ประกอบอาชีพพึไงพาการกษตรป็น
หลักตามฤดูกาล เดຌก การท าสวนยางพารา การท านา 
การท าการประมง ตมิเดຌท าป็นลไ าสัน ประชาชนมีนืๅอทีไ
ถือครองทางการกษตรนຌอย คุณภาพดินอยู฿นระดับตไ า 
ขาดทคนลยีการผลิตภาคอุตสาหกรรมจึงป็นหตุ฿หຌ
ประสบกับปัญหาความยากจน 
 โ. งืไอนเข฿นทางการมืองการปกครอง จาก
ความรูຌสึกวาอ านาจรัฐละจຌาหนຌาทีไของรัฐบางคนเม
จริง฿จละเม฿หຌความป็นธรรม 
 ภายหลังการปลีไยนปลงการปกครอง พ.ศ. โไ็5 
รูปบบการปกครองบบมณฑลทศาภิบาลเดຌถูกทนทีไ
ดຌวยการปกครองสวนกลางกับสวนภูมิภาค สงผล฿หຌมณฑล
ปัตตานีถูกบงออกป็น ใ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา ละจังหวัดนราธิวาส ดยนยบายปกครอง
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ฿นชวงทีไกอ฿หຌกิดความขัดยຌ ง
ระหวางรัฐกับประชาชนอยางรุนรงริไมตัๅงตสมัย จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เดຌ฿ชຌนยบายรัฐนิยมซึไงป็นนวทางทีไ
พยายามสรຌางความป็นเทย฿หຌกิดกประชาชนทัๅงประทศ 
เมวຌนตประชาชนมุสลิม฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌทีไตางกใ
เดຌรับผลกระทบจากนยบายนีๅชนกัน ฿นทีไสุดจึงกลายป็น
ประดในของความขัดยຌงระหวางรัฐกับประชาชน ต
ค าถามทีไส าคัญกใคือ หตุ฿ดการสรຌางความป็นเทย฿นสมัย 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงป็นทีไมาของความขัดยຌงละ
ความรุนรง฿นพืๅนทีไ อาจกลาวเดຌวานาจะมาจากนืๅอหา
ของนยบาย รัฐนิยมมุงลบลຌางความป็นอิสลามลง ซึไงจะ
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หในเดຌวานัยทีไหนึไงมีผลกระทบตอค าสอนละความชืไอ
ทางศาสนาละมีความกีไยวพันกับนัยทีไสองทีไกระทบตอวิถี
ชีวิตของประชาชนทีไนับถือสาสนาอิสลาม฿นพืๅนทีไ 
 กลาวเดຌวา ตຌนหตุของความขัดยຌงมาจากนยบาย
การปกครองของรัฐทีไมุงนຌนการผสมกลมกลืน คนตาง
วัฒนธรรม฿หຌกลายป็นคนเทย฿นบบทีไรัฐตຌองการเมวาจะ
ป็นความพยายาม฿นการรงรัด฿หຌประชาชนทัไวประทศนับ
ถือศาสนาพุทธอันป็นผลมาจากการออกพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. โไ่ไ หรือการประดิษฐานพระพุทธรูปเวຌ
฿นรงรียนจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ หรือการบังคับ฿หຌชาว
มุสลิมตงกายตามบบทีไรัฐบาลก าหนด ดยจะเมเดຌรับ

ความสะดวก฿นการติดตอราชการหากยังตงกายตามบบ
ประพณี ิฉลิมกียรติ ขุนทองพชร, โ5ไ็: ใโี หลานีๅ
ลຌวนลຌวตมีผลกระทบกระทือนตอจิต฿จของชาวมุสลิม
฿นพืๅนทีไทบทัๅงสิๅน 
 
ผลการวิจัยสนาม 

จากการรวบรวมขຌอมูลดຌวยบบสอบถาม ละการ
วิคราะห์ชิงสถิติ ระหวางสภาพทางศรษฐกิจ สังคม การ
ปกครองการพัฒนา กับความมัไนคงปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สิน ละความสงบรียบรຌอยของประชาชน฿น 5 
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ฿นปัจจุบัน 

 
ตารางทีไ แ  ผลการวิคราะหส์หสัมพันธ์ระหวางความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินละความสงบ 
              รียบรຌอยกบัดຌานตัวปรอืไน โ ิPearson correlation) 

 
ตัวปรตຌน 

ความสงบ
รียบรຌอย 

ความปลอดภัย
฿ น ชี วิ ต  ล ะ
ทรัพย์สิน 

ฐานะศรษฐกิจของทຌองถิไนป็นอยางเร .โโ้ึ .ๆแ้ึึ 
ประชาชน฿นทຌองถิไนอยูดีกินดี .โ็ๆึึ .ๆ่้ึึ 
การพัฒนา฿หຌกิดความจริญรุงรือง .ไแ่ึึ .ใ่โึึ 
รัฐบาล฿หຌความชวยหลือพัฒนาทຌองถิไน .5เไึึ .ไโ็ึึ 
ขຌาราชการ฿นทຌองถิไนเดຌชวยพัฒนาทຌองถิไน .ไโเึึ .ใ5็ึึ 
รัฐบาลเดຌความชวยหลือคๅ าชูศาสนาอิสลาม .ไโ็ึึ .ใใ้ึึ 
ทຌองถิไนของทานมีปัญหาความดือดรຌอนทีไตຌองกຌเข .ไ5่ึึ .ไไ็ึึ 
จຌาหนຌาทีไรัฐทีไทานรูຌจักติดตอดຌวยมีความซืไอสัตย์ .5ใไึึ .ไโ่ึึ 
จຌาหนຌาทีไรัฐทีไทานรูຌจักติดตอดຌวยมีความสียสละ .ไ5ใึึ .ใ5้ึึ 
จຌาหนຌาทีไรัฐทีไทานรูຌจักติดตอดຌวยมีความสามารถ .ไใ้ึึ .ไใไึึ 
จຌาหนຌาทีไรัฐทีไทานรูຌจักติดตอดຌวยมีความยุติธรรม .5ใ้ึึ .5แไึึ 
จຌาหนຌาทีไรัฐทีไทานรูຌจักติดตอดຌวยมีความจริง฿จตอประชาชน .5ใเึึ .ไ5่ึึ 
หมายหตุ ึึ   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทีไ เ.เแ 
   ึ   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทีไ เ.เ5 
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 จากขຌอมูล฿นตารางทีไ แ ซึไงสามารถบงตัวปรตຌน
เดຌป็น ใ กลุม ตามหลักการกຌปัญหาคือ ขຌา฿จ ิฐานะทาง
ศรษฐกิจ ความป็นอยู ละความดือดรຌอนของประชาชน
฿นทຌองถิไนี ขຌาถึง ิจຌาหนຌาทีไของรัฐทีไคิดตอ ซืไอสัตย์ 
สียสละ มีความสามารถ ยุติธรรมละจริง฿จี ละพัฒนา 

ิขຌาราชการ รัฐบาล ละทຌองถิไนี ตัวปรทุกตัว฿นตละ
กลุมมีสหสัมพันธ์ ฿นทางบวกกับความสงบรียบรຌอยความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินอยางมีนัยส าคัญทีไระดับ 
เ.เ5 หรือ เ.เแ 
 

 
 
ตารางทีไ โ  ผลการวิคราะห์การถดถอยชิงพหุตัวปรทีไมิอิทธิพล (Independent variables) ตอ 
                 ความมัไนคงปลอดภัยละความสงบรียบรຌอยของจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 
 
ตัวปรอิสระ  
(Independent Variable) 

ความมัไนคงปลอดภัยละความสงบรียบรຌอย 
สปส. 
การ

ถดถอย(B) 

ความ 
คลาด 
คลืไอน  
มาตร 
ฐาน 
(SE) 

สปส. 
การ

ถดถอย
ปรับ

มาตรฐาน 
(Beta) 

t ระดับ 
นัย 

ส าคัญ 
(P) 

F 

คาคงทีไ .555 .ใๆ่  แ.5เ้ .แใ5 โแ.โ่ใึึึ 
จຌาหนຌาทีไของรัฐ .แ้โ .เใๆ .5้่ 5.ใ5้ .เเเ 
ปัญหาความดือดรຌอนทีไของทຌองถิไน .แ็่ .แแไ .แโแ แ.5ๆแ .แโโ 

ขຌาราชการ฿นทຌองถิไนเดຌชวยพัฒนา
ทຌองถิไน 

-.ๆใ่ .โเไ -.ใ่ใ -ใ.แโแ .เเโ 

รั ฐบาล ฿หຌ ความช วย หลื อคๅ า ชู
ศาสนาอิสลาม 

-.แไไ .แไ็ -.เ็ใ -.็็็ .ไใ้ 

รัฐบาล฿หຌความชวยหลือพัฒนา
ทຌองถิไน 

.ไ่โ .แ่โ .โ้้ โ.ๆไ้ .เแเ 

ทຌองถิไนมีการพัฒนา฿หຌกิดความ
จริญรุงรือง 

.แเโ .แไ้ .เ5้ .ๆ่แ .ไ้่ 

ประชาชน฿นทຌองถิไนอยูดีกินดี .ใใๆ .แใ้ .แ้5 โ.ไโ่ .เแ็ 

ป ร ะ ช า ช น ฿ น ทຌ อ ง ถิไ น มี ฐ า น ะ
ศรษฐกิจ 

.แ่้ .แใโ .แแโ แ.ไใแ .แ5ๆ 

หมายหตุ : *** มีนัยส าคัญทีไ p < 0.001  R2  =  .ๆ5โ R2 ปรับคา = .ๆโแ 
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 จากขຌอมูลตารางทีไ โ จะหในเดຌวาผลการวิคราะห์
ชิงพหุตัวปรตาง โ ทีไมีอิทธิพลตอความมัไนคงปลอดภัย
ละความสงบรียบรຌอยของจังหวัดชายดน฿ตຌจากขຌอมูล
ดยการสัมภาษณ์กลุมตัวอยาง ปรากฏอยางชัดจนวา
ความชวยหลือของรัฐบาล฿นการพัฒนาทຌองถิไน การกินดี
อยูดี ของประชาชน ละพฤติกรรมของขຌาราชการป็น
สาหตุของความมัไนคงปลอดภัย ละความสงบรียบรຌอย
ของ 5 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌของประทศเทยอยางชัดจน
ดยมีนัยส าคัญทีไระดับ เ.เ5 หรือตไ ากวา ทัๅงนีๅสอดคลຌอง
กับพระราชด าริของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว รัชกาล
ปัจจุบัน ซึไงทรงกลาวป็นยุทธศาสตร์ ฿นการกຌปัญหา 
ความสงบรียบรຌอย ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌวาขຌา฿จ ขຌาถึง
การพัฒนา ผลการวิจัยดังกลาวนีๅจึงสัมพันธ์กับนว
พระราชด าริ ชิงยุทธศาสตร์ของพระบาทสมดใจพระ
จຌาอยูหัวดังกลาวลຌว 
 
ขຌอมูลจากบบสอบถามปลายปิด 
 แ ปัญหาส าคัญของทຌองถิไน  
 ปัญหาพืๅนฐานของพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 
ประกอบดຌวย ปัญหาทางดຌานการกอความเมสงบ ปัญหา
ทางดຌานศรษฐกิจ ประชาชนสวน฿หญเมมีงานท า ปัญหา
ยาสพติดทีไระบาดอยู฿นกลุมยาวชน ปัญหาทางดຌาน
การศึกษา ปัญหาความเมป็นธรรมทีไทางจຌาหนຌาทีไรัฐ
ปฏิบัติกับประชาชน ละปัญหาการอุຌมฆาผูຌบริสุทธิ์ ชน 
ผูຌน าทางศาสนา ผูຌน าชุมชน ละประชาชนทัไวเป  
 โ นวทาง฿นการกຌปัญหา฿นทຌองถิไน  
 การกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันลຌวนลຌวป็น
นวทางทีไทางการจຌาหนຌาทีไรัฐเมเดຌมีขຌอสรุปรวมกับ
ประชาชน จึงท า฿หຌปัญหาทีไกิดขึๅนนัๅนริไมทวีคูณมากยิไงขึๅน 
การขຌา฿จประชาชนขຌา฿จถึงปัญหาของประชาชน ป็น
จุดริไมตຌนของการกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅนอยางเดຌผล การ
ขຌา฿จประชาชน ละขຌาถึงปัญหาของประชาชนน ามาซึไง
การพัฒนาทีไยัไงยืน ควรด านินการสรຌางความสมานฉันท์ 
สรຌางความปรองดองระหวางรัฐหรือจຌาหนຌาทีไรัฐกับ
ประชาชน สอดสองดูลความทุกข์ยากของประชาชน ละ

ถอนก าลังทหารออกจากพืๅนทีไลຌว฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไ
ดูลกันอง 
 ใ ความตຌองการ฿หຌรัฐบาลหรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿หຌ
ความชวยหลือ  
 ประชาชนเดຌรับผลกระทบจากปัญหาตาง โ ทีไ
กิดขึๅน ความชวยหลือทัๅงทางตรง ละทางอຌอม กใป็นสิไงทีไ
ประชาชนคาดหวังจากรัฐบาลหรือจຌาหนຌาทีไของรัฐอยู
สมอ ประชาชนสวน฿หญอยาก฿หຌรัฐบาลหรือจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐน านยบายการขຌา฿จ ขຌาถึง พัฒนา มา฿ชຌ฿หຌสัมฤทธิ์
ผล เมป็นการลือกปฏิบัติส าหรับบางหตุการณ์ ตຌอง฿หຌ
การสนับสนุนทางการศึกษามากขึๅน พราะ฿นพืๅนทีไจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌระบบการศึกษายังอยู฿นกณฑ์ดຌอยพัฒนา 
การศึกษานัๅนสามารถน าพาประทศชาติ฿หຌกิดความ
จริญรุงรืองเดຌ รวมทัๅงการ฿หຌความปลอดภัยกชีวิตละ
ทรัพย์สินของ ประชาชน ละการจัดการกับปัญหาตาง โ 
ของยาวชน฿นพืๅนทีไ  
 ไ ความตຌองการ฿หຌทางราชการบริการ หรือ
สนับสนุนชวยหลือชุมชน 
 ประชาชนตຌองการ฿หຌสนับสนุนชวยหลือผูຌทีไขาด
คลนทางดຌานทุนทรัพย์ อยาก฿หຌมีกองทุนประจ าหมูบຌาน 
฿หຌเดຌรับความยุติธรรมป็นทีไเวຌวาง฿จส าหรับประชาชน ฿หຌ
สนับสนุนทางดຌานการศึกษา ทางดຌานอัตลักษณ์ความ
ป็นอยูของชาวมลายูทีไนับถือศาสนาอิสลาม ฿หຌความรูຌ
ทางดຌานหลักกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ละ฿หຌถอนก าลัง
ทหารออกจากพืๅนทีไหรือชุมชน 
 5 ความคิดหใน฿นการปรับปรุงตนอง หรือองค์กร
ของขຌาราชการหรือรัฐบาล 
  ควรปรับปรุงทางดຌานคุณธรรม จริยธรรม ฿หຌ
ระลึกรูຌอยูสมอวาสิไงทีไท าอยูนัๅนเมเดຌท าพืไอตนอง ต
ก าลังท าพืไอประทศชาติ ละปรับปรุงทางดຌานครงสรຌาง
ของขຌาราชการทีไปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ฿หຌมีประสิทธิภาพทีไ
ดีกวานีๅ 
 ๆ ความคิดหใน฿นการเมขຌา฿จหลักศาสนาอิสลาม
ของรัฐ  
  เมขຌา฿จหลักศาสนาอิสลามของรัฐบาลนัๅน ท า
฿หຌเมสามารถทีไจะกຌเขปัญหาประสบผลส ารใจเดຌ พราะ
ศาสนาอิสลามป็นศาสนาทีไคอนขຌางละอียดออนมาก สิไงทีไ
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ป็นอยู฿นปัจจุบันทีไทางจຌาหนຌาทีไของรัฐปฏิบัติบางอยาง
นัๅนยังผิดกับหลักการของอิสลาม พราะฉะนัๅนสิไงทีไดีทีไสุด
ควรทีไจะตຌองท าความขຌา฿จ฿นศาสนาอิสลาม ตัๅงตระดับ
ผูຌบังคับบัญชาสูงสุดจนถึงระดับผูຌปฏิบัติงาน 
 ็ ความคิดหในกีไยวกับยุคของ พลอก สุรยุทธ์   
จุลานนท์ กับยุคของนายอภิสิทธิ์  วชชาชีวะ 
  ปัจจุบันถือวาประทศเทยก าลังจอกับวิกฤติทีไ
กิดขึๅน ซึไงสืบนืไองมาจากหตุการณ์ แ้ กันยายน พ.ศ. 
โ5ไ้ อันป็นจุดปลีไยนส าคัญทีไท า฿หຌคนเทยขาดความ
สามัคคีเมวาจะป็น฿นยุค พลอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ หรือยุค
นายอภิสิทธิ์ วชชาชีวะ ป็นการปຂดอกาส฿หຌผูຌทีไมีอ านาจ
ทางผดใจการขຌามาทรกซงการบริหารประทศ มีความ
ป็น โ มาตรฐาน ศรษฐกิจตกตไ า ละมีความเมสงบสุขทุก
พืๅนทีไของประทศ ดยฉพาะ฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌ 
 ่ ความคิดหในตอปัญหาความยุติธรรมกีไยวกับ
การท างานของจຌาหนຌาทีไรัฐ 
 จຌาหนຌาทีไของรัฐสวน฿หญยังขาดความยุติธรรม 
ตอຌางอาความยุติธรรมหาประยชน์฿สตนละพวกพຌอง 
อีกทัๅงยังป็นการ฿ชຌอ านาจดยทีไเมเดຌนึกถึงความสงบสุข
ของประชาชนละบຌานมือง 
 ้ ความคิดหในตอนวทางทีไส าคัญทีไจะ฿หຌ กิด
ความปรองดอง฿นพืๅนทีไ 
 นวทางส าคัญ฿นการสรຌางความปรองดองนัๅน 
ตຌองสรຌางความรูຌสึกรวม ความขຌา฿จรวมระหวางจຌาหนຌาทีไ
รัฐกับประชาชน ท ากิจกรรมทัๅง฿นละนอกสถานทีไรวมกัน  
 แเ ความคิดหในกีไยวกับทัศนคติตอประทศ
มาลซีย 
 ประทศมาลซีย ป็นประทศพืไอนบຌานทีไดี ป็น
ประทศทีไพัฒนาเปเดຌเกลมาก ป็นประทศทีไ฿หຌความสรี
฿นการนับถือศาสนาหมือนกับประทศเทย ตประทศ
มาลซียจะนຌนเปทางศาสนาอิสลามคอนขຌางมาก พราะ
ดยฉลีไยลຌวประชากรสวนมากจะนับถือศาสนาอิสลาม
ป็นประทศทีไมีการคอรัปชัไนนຌอยกวาประทศเทย 
ประชาชนมีความป็นอยูทีไดีละเมมีปัญหากับรัฐบาลหรือ
จຌาหนຌาทีไของรัฐ 

 แแ ความคิดหในตอการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ
รัฐ 
 จຌาหนຌาทีไรัฐปฏิบัติงานดยขาดศีลธรรม มีวาระ
ซอนรຌน หาผลประยชน์฿สตัวละ฿หຌพวกพຌอง ป็นการ
พิไมอิทธิพลละอ านาจ฿หຌกับตนอง อีกทัๅงยังป็นการลือก
ปฏิบัติ ขาดธรรมาภิบาล 
 แโ ความคิดหในตอผลการปฏิบัติ งานของ
จຌาหนຌาทีไ 
 จຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานดยขาดจริยธรรม เมจริง฿จ
฿นการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานพืไอหวังสิทธิประยชน์ละ
ผลประยชน์ตอบทนพืไอการลืไอนยศลืไอนต าหนง 
ปฏิบัติงานเมตรงจุดกับปัญหาทีไกิดขึๅน ละพียงพืไอ฿หຌ
สิๅนสุดหรือจบภารกิจตามระยะวลาทีไก าหนดดยเม
ค านึงถึงความส ารใจของภารกิจหรือการกຌเขปัญหา
บรรลุผลส ารใจ  
 แใ ความคิดหในตอการด านินงานของจຌาหนຌาทีไ
รัฐละรัฐบาล 
 การด านินงานเมหมาะสม ควร฿หຌมีมาตรฐาน
ดียวทุกชนชัๅน ควรพิไมติม฿นดຌานคุณธรรม จริยธรรม 
ควรพิไมความรับผิดชอบ฿หຌมากยิไงขึๅน ควรขຌา฿จละขຌาถึง
ประชาชน฿หຌมากกวานีๅ  ควรพิไมความปลอดภัย฿หຌกับ
ประชาชน  
 แไ ความคิดหในตอการกຌปัญหาของรัฐบาล  
 ปัญหาทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบัน อาจป็นพราะรัฐบาล
กຌปัญหายังเมตรงจุดทีไประชาชนตຌองการ กຌปัญหาดย
ขาดความป็นธรรม ละรัฐบาลองก าลังป็นตัวฉนวนของ
ปัญหาทีไกิดขึๅน  
 แ5 ความคิดหในมืไอมีปัญหากิดขึๅนประชาชน
ตຌองการเปพบหาผูຌ฿ด 
 มืไอมีปัญหากิดขึๅน ประชาชนสวน฿หญตຌองการ
เปพบกับผูຌ฿หญบຌานละอีหมาม พืไอขอค าปรึกษานะน า
ละ฿หຌความชวยหลือ 
 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลจากการวิจัย ซึไงน าสนอมา
ตามล าดับลຌวนัๅน ผูຌวิจัยจะเดຌประมวลดยสรุป พืไอ
ก าหนดสนอนะ฿นชิงนยบายกีไยวกับการกຌปัญหา
ความมัไนคงปลอดภัย฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌตอเป 
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ขຌอสนอนะชิงนยบายสาธารณะ 
 แ.ดຌานการปกครองสวนทຌองถิไน 
 แ.แ ฿ชຌกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
อย างกวຌ างขวางจริ ง โ ฿นการจัดท านยบายตาม
กระบวนการนยบายสาธารณะ ดยฉพาะความตຌองการ
ของประชาชนชาวเทยมุสลิม฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌ ซึไงป็นผูຌทีไเดຌรับผลกระทบหรือมีสวนเดຌสวนสีย
จากปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌดยตรง พืไอท า฿หຌกิด
การยอมรับ มีความรูຌสึกป็นจຌาของ รวมมือรวม฿จละ฿หຌ
การสนับสนุนกับทางราชการ฿นการกຌเขปัญหา 
 แ.โ ฿ชຌนยบายการกຌเขปัญหาชิงสันติ ดยเม฿ชຌ
ก าลังปราบปรามพืไอการกຌเขปัญหา มีระบบการรับฟัง
ละตอบสนองต อปั ญหาของประชาชนอย า งมี
ประสิทธิภาพละจริง฿จ พืไอ฿หຌประชาชนชาวเทยมุสลิม฿น
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ มีสวนรวมละมีความรูຌสึกเดຌองวา
การตอสูຌหรือการกຌเขปัญหาตาง โ เมจ าป็นตຌอง฿ชຌความ
รุนรง ท า฿หຌสถานการณ์ความรุนรงลดลงละการกຌเข
ปัญหาสัมฤทธิ์ผลมากขึๅน 
 แ.ใ ฿หຌความส าคัญ฿นการ฿ชຌนยบายการกຌเข
ปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌทีไป็นนยบายหงชาติป็น
หลัก฿นการด านินงานการกຌเขปัญหาอยางตอนืไอง ดย
เมปลีไยนปลงเปตามนยบายของรัฐบาล ตจะตຌอง
ก าหนดนยบายของรัฐบาล฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนตอ
นยบายหงชาติ ดยเมหวังผลทางการมืองมากกวา
ผลประยชน์ของประทศชาติ 
 แ.ไ ควรลือกฟ้นขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไเป
ประจ าจังหวัดชายดนภาค฿ตຌทีไมีคุณสมบัติดังนีๅ 
  แี ตຌองป็นผูຌทีไมีความประพฤติรียบรຌอย มี
สุขภาพดี ละควรมีบุคลิกทีไหมาะสมเมคยสียหาย฿นทาง
ราชการ ละตຌองขຌา฿จขนบธรรมนียมประพณี ละวิถี
ชีวิตชาวเทยมุสลิม 
  โี ตຌองป็นผูຌทีไมีความสามารถอยางดี มีนิสัย
ขຌากับประชาชนเดຌอยางดี 
  ใี ขຌาราชการทีไสงเปประจ า฿นจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌ ควรสามารถ฿ชຌ ภาษา มาลายู ภาษาอาหรับ ละ

ภาษาอังกฤษเดຌป็นอยางดี พราะประชาชนชายดน
ภาค฿ตຌสวน฿หญเมรูຌภาษาเทย 
  ซึไ งหตุผลดังกลาวนีๅจะสรຌางความชืไอมัไน 
ชืไอถือละเวຌวาง฿จ฿นหมูประชาชน฿นจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌ อันป็นผล฿หຌประชาชนนิยมชมชอบ มีความพอ฿จ 
รัก฿คร นับถือ มัไน฿จ ละคารพนับถือ ซึไงป็นผลท า฿หຌ
ประชาชนกิดความเวຌวาง฿จ฿นรัฐบาล 
 แ.5 จัดท าหลักสูตรฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไทุกฝ่ายทีไ
กีไยวขຌอง฿นการกຌเขปัญหาป็นการฉพาะทัๅงฝ่ายทหาร
ละพลรือน ดยถือหลักวาป็นการท าสงครามอุดมการณ์
ทางความคิด เม฿ชการท าสงครามดย฿ชຌก าลังอาวุธ พืไอ฿หຌ
ป็นบุคลากรทีไมีคุณภาพ มีความขຌา฿จ ละขຌาถึงปัญหา 
ละอกลักษณ์ของชาวเทยมุสลิม฿นจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌจริง โ ปรับนวทางการปฏิบัติ฿นการด านินงาน฿หຌ
มีความชัดจนละอุทิศตนตอการกຌเขปัญหาอยางจริงจัง
ละจริง฿จ 
 โ ดຌานการบริหารจัดการทีไดี 
 โ.แ จัดท านยบายดย฿หຌมีนืๅอหาสาระทางทฤษฎี
ละนวปฏิบัติทีไชัดจน ดยฉพาะหลักการ ขຌา฿จ 
ขຌาถึง พัฒนา” พืไอ฿หຌทุกฝ่ายทีไกีไยวขຌองยึดถือป็น
นวทาง฿นการปฏิบัติทีไถูกตຌองชัดจนละป็นเป฿นทิศทาง
ดียวกัน 
 โ.โ จัดท านยบายบบมุ งผลสัมฤทธิ์ ตาม
กระบวนการนยบายสาธารณะ ดยด านินการตามขัๅนตอน
การก าหนดนยบายอยางมีระบบ ละครบถຌวนถูกตຌอง มี
การ฿ชຌฐานขຌอมูลตามกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน พืไอ฿หຌ หในสภาพของปัญหาทีไทຌจริง การปร
นยบายเปสูการปฏิบัติหรือการด านินงานตามนยบาย฿หຌ
ป็นเป฿นนวทางดียวกัน ตลอดจนการตรวจสอบละการ
ประมินผลนยบาย ซึไงป็นขัๅนตอนส าคัญทีไชีๅ฿หຌหในถึง
ความส ารใจหรือผลสัมฤทธิ์ของนยบาย 
 โ.ใ พิไมนืๅอหาสาระของนยบาย฿นประดใน
ปัญหาส าคัญ คือ ปัญหาการปลุกระดมความคิดชาติพันธุ์
นิยมละการบิดบือนค าสอนทางศาสนา รวมทัๅงการจัดท า
ผนงานครงการตาง โ พืไอกระตุຌนความรูຌสึกของ
ประชาชนทัๅงประทศ ดยฉพาะชาวเทยมุสลิม฿นจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ ฿หຌกิดความรูຌสึก ความขຌา฿จทีไถูกตຌอง฿น
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รืไองประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ละจารีตประพณี 
อันป็นอัตลักษณ์ของชาวเทยมุสลิม฿นจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌ 
 โ.ไ สรຌางอกภาพ฿นการด านินงานการกຌเข
ปัญหา฿นระดับวัฒนธรรมองค์กร ฿นการชืไอมยงภารกิจ
หลักทัๅง โ ดຌานของ โ หนวยงาน คือ ภารกิจดຌานการมือง
หรือการพัฒนาของ ศอ.บต. ละงานดຌานการทหารหรือ
การปราบปรามของ พตท. ฿หຌมีความสัมพันธ์สอดคลຌอง
ควบคูกันเปสูป้าหมายดียวกันจริง โ 
 โ.5 การด านินงานผนงานครงการตาง โ ฿น
การกຌเขปัญหา ตຌองนຌนการด านินการทีไป็นรูปธรรม
มากกวานามธรรม ฿หຌประชาชนเดຌหใน เดຌสัมผัส ละเดຌ฿ชຌ
ประยชน์จริง โ เม฿ชพียงตป็นการฆษณาสรຌางภาพ 
พืไอผลประยชน์ทางการมืองหรือความอยูรอดของรัฐบาล
ทานัๅน 
 ใ ดຌานความมัไนคงปลอดภัยทางการมืองการ
ปกครอง 
 ใ.แ จัดท านยบายความมัไนคงหงชาติกีไยวกับ
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌป็นหຌวงระยะวลา 5 ปี หมือน
กอนหนຌานีๅ พืไอความตอนืไอง฿นการด านินงานการกຌเข
ปัญหา ดยมีการปรับปรุงกຌเขพิไมติมตามความจ าป็น 
฿หຌมีความหมาะสมละสอดคลຌองกับสถานการณ์ทีไ
ปลีไยนปลง 
  ใ.โ สรຌางความป็นอกภาพทางความคิดตอ
ปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ นืไองจากป็นปัญหาทีไอยู฿น
ภาวะวิกฤต ละมีผลกระทบตอความมัไนคงของชาติอยาง
ยิไง ดยการสรຌางวทีกระบวนการมีสวนรวม ลกปลีไยน
ความหใน ระดมความคิด พืไอ฿หຌกิดนวคิดทีไถูกตຌองของ
ปัญหา ละมีนวทาง฿นการกຌเขปัญหาทีไถูกตຌองจริง โ 
  ใ.ใ รัฐบาลควรสงสริมละสนับสนุนทางดຌาน
กีฬา สงสริมนักกีฬาทีไมีความสามารถทีไจะสรຌางชืไอสียง฿หຌ
ประทศชาต ิ
  ใ.ไ ปຂดอกาส฿หຌชาวเทยมุสลิม฿นจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌมีสวนรวมอยางจริงจังทางการมืองการ
ปกครอง ละการบริหารจัดการทรัพยากร฿นพืๅนทีไ พราะ
หตุการณ์ความรุนรงหรือการกอความเมสงบ฿นพืๅนทีไมี

พืๅนฐานมาจากปัญหาการมืองการปกครอง สงคราม
ประชาชนหรือสงครามอุดมการณ์ เมสามารถอาชนะเดຌ
ดຌวยก าลังทหาร ตตຌองอาชนะดຌวยการมือง ดยมีการ
ปฏิรูปการมอืงการปกครอง฿นพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
ทีไป็นลักษณะของขตการปกครองพิศษอยาง฿ดอยางหนึไง
พืไอการกຌเขปัญหา 
  ใ.5 ปลีไยนสมมุติฐานการมองปัญหาจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌบบดิม โ จากการทีไตຌอง฿ชຌอ านาจหรือ฿ชຌ
ก าลังปราบปรามตัๅงตสมัยรัฐนิยม ป็นรืไองการตอสูຌทาง
ความคิดทางสังคมจิตวิทยา฿นชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา 
วัฒนธรรม ละจารีตประพณี หรือรียกวาป็นสงคราม
อุดมการณ์ตามนวสันติวิธี ป็นการกຌาวยาง฿หຌพຌนจาก
ความมีอคติหรือความเมป็นธรรม 
  ใ.ๆ การด านินงานดຌานการขาวตຌองมีความ
ชัดจนนนอนจริง โ ตຌองยกมิตรยกศัตรู฿หຌชัดจน การ
ขาวอยางหวีไยงหจะน าเปสูการปฏิบัติอยางหวีไยงห 
การด านินการตຌองยึดหลักธรรมาภิบาลละหลักนิติรัฐ เม
฿ชຌอ านาจอยางเรຌขอบขต การด านินการตอผูຌบริสุทธิ์ถือ
ป็นการจุดชนวนหตุของการตอตຌาน ละท า฿หຌหตุการณ์
ทวีความรุนรงมากขึๅน 
  ใ.็ สงสริมละสนับสนุนความส านึกทางชาติ
พันธุ์ ดยถือวาพืๅนฐานทางอัตลักษณ์ชิงชาติพันธุ์ป็นสิไงทีไ
ดีงามละจะตຌองคงอยู ละควรกิดขึๅนกับชนทุกชาติ 
ระมัดระวังการกระท าหรือการรณรงค์ตาง โ ฿นชิง
ชาตินิยมของรัฐบาลทีไจะกระทบหรือกระตุຌนความรูຌสึกของ
ชาวเทยมุสลิม฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ฿หຌ กิดความคิด
ความชืไออยางสุดตงทางชืๅอชาตินิยมมากขึๅน การกຌเข
ปัญหากใยากทีไจะคลีไคลายเปเดຌ 
  ใ.่ จัดท าครงการปรองดองสมานฉันท์ระหวาง
รัฐบาลกับกนน ากลุมตาง โ ทีไนิยม฿ชຌความรุนรงตาม
นยบายชิงสันติ ดยถือหลักวาการปรองดองเม฿ชการ
กระท าฝ่ายดียวของรัฐบาล บบทีไรัฐบาลด านินการกับ
กลุมนวรวมประชาธิปเตยตอตຌานผดใจการหงชาติ 
ินปช.ี หรือกลุมสืๅอดง ตจะตຌองมีการพบปะจรจา
หารือกันของทัๅง โ ฝ่าย พืไอลดการ฿ชຌความรุนรง ทัๅงทีไ
กิดจากการกอความเมสงบละการ฿ชຌก าลังปราบปราม 
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พืไอเม฿หຌปมปัญหามีความสลับซับซຌอนมากขึๅน ท า฿หຌ
บาดผลลงลึกมากขึๅนยากกการยียวยารักษา 
  ใ.้ ครงการตามพระราชด าริ ฿นจั งหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ เดຌท าประยชน์฿หຌกับประชาชน฿นทຌองถิไน
ตัๅงตอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทัๅง฿นดຌานอาหารพืไอการยังชีพ 
การศึกษาอาชีพของประชาชน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 
ก า ร พั ฒ น า  ศ ร ษ ฐ กิ จ   ล ะ สั ง ค ม  ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม พัฒนาสังคมละ
คุณภาพชีวิตของประชาชน฿นทຌองถิไน ดยมีขัๅนตอนการ
ด านินงานทีไ ป็นระบบพรຌอมทัๅ งมีหนวยงานตาง โ 
สนับสนุนครงการพระราชด าริตางโ ของพระบาทสมดใจ
พระจຌาอยูหัว ประสบความส ารใจอยางดี ละกอ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุดกประชาชน฿นทຌองถิไนอยางทຌจริง 
  ดังนัๅน จากความคิดหในของผูຌวิจัย จึงควร฿หຌ
ด ารงครงการตามพระราชด าริตอนืไองเป ละพิไม
 ค ร ง ก า ร ศิ ล ป า ชี พ ข อ ง ส ม  ดใ จ พ ร ะ น า ง  จຌ า 
พระบรมราชินีนาถ ละครงการตาง โ ทีไประชาชน฿น
ทຌองถิไนตຌองการ฿หຌขຌาถึงประชาชนทุกสวน฿นจังหวั ด
ชายดนภาค฿หຌ 
 
ขຌอสนอนะพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป 
 แ ขยายกลุมป้าหมาย฿นการศึกษา฿หຌกวຌางขวาง
ครอบคลุมกลุมประชากรทีไกีไยวขຌองมากขึๅน ดยฉพาะ

ประชาชนชาวเทยมุสลิม฿นพืๅนทีไทีไป็นผูຌเดຌรับผลกระทบ
ดยตรงจากหตุการณ์ความรุนรงตาง โ จริง รวมทัๅง
ประชาชน฿นพืๅนทีไทีไมีความหในตกตาง นักวิชาการ ละ
ประชาชนทัไวเป 
 โ ขยายขอบขตการศึกษาวิจัย฿หຌครอบคลุมทุก โ 
ดຌาน ละมีการศึกษาวิจัยฉพาะรืไองทุก โ รืไองทีไ
กีไยวขຌอง ดยฉพาะการประมินผลนยบาย ซึไงป็นสวน
ส าคัญทีไจะชีๅ฿หຌหในผลสัมฤทธิ์ของนยบาย ละท า฿หຌหใน
ภาพชิงลึกประดในตาง โ ครบถຌวนสมบูรณ์ ท า฿หຌกิด
ความขຌา฿จปัญหาละการกຌเขปัญหาจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌอยางป็นระบบละชัดจนยิไงขึๅน 
 ใ พิไมครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล฿น
การศึกษาวิคราะห์ชิงส ารวจจากการ฿ชຌพียงบบสอบถาม
ละการสัมภาษณ์ ดยมีการสนทนากลุม ิFocus Group) 
การสังกตการณ์ ละการจัดประชุมสัมมนาระดมความ
คิดหในพิไมติม 
 ไ ด านินการศึกษาวิจัยชิงส ารวจอยางนบนียน 
เดຌก การ฿ชຌบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุม
ละการสังกตการณ์ ดยหนวยงานหรือนักวิชาการทีไมี
ความรูຌความชีไยวชาญ เมมีอคติละป็นกลางจริง โ พืไอ
พิไมคาของความถูกตຌองละถูกทาง฿นการกຌเขปัญหา
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ฿หຌบรรลุผลสัมฤทธิ์หรือคลีไคลายเป
฿นทีไสุด 
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พันอกประพาส บุญทับแ 

 
บทคัดย่อ 
 จุดประสงค์ของการศึกษานีๅ พืไอตอบสนองความตຌองการ฿นการ฿ชຌทักษะภาษาอังกฤษของจຌาหนຌาทีไ
การรถเฟหงประทศเทย฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ดย฿ชຌบบ สอบถาม การสัมภาษณ์ ละการ
สังกตการณ์ ขຌอมูลทีไเดຌรับสามารถน ามา฿ชຌป็นพืๅนฐาน฿นการพัฒนาการออกบบหลักสูตรการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษ ฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  วิธีทางสถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์บบสอบถามคือ คารຌอยละ 
คาความถีไ คามัชฌิมลขคณิต ละคาบีไยงบนมาตรฐาน ผลวิจัยสดง฿หຌหในวาทักษะการฟังละการพูด ป็น
ปัญหาทีไส าคัญทีไสุด฿นการติดตอสืไอสารดຌวยภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ ส าหรับทัศนคติของชาวตางชาติลຌว 
ทักษะการ฿ชຌภาษาอังกฤษของจຌาหนຌาทีไการรถเฟสามารถสืไอสารเดຌ฿นระดับทีไป็นทีไขຌา฿จ มຌจะมีอุปสรรค฿น
รืไองของการอานออกสียงละการ฿ชຌค าศัพท์ทีไเมถูกตຌองตามหลักเวยากรณ์ นอกจากนีๅยังพบวา  สาหตุทีไท า
฿หຌการติดตอสืไอสารกับชาวตางชาติขาดประสิทธิภาพคือ ปัญหา฿นรืไองขีดจ ากัด฿นภาษาอังกฤษ ขาดความรูຌ
฿นการ฿ชຌภาษาอังกฤษ ละอิทธิพลของภาษาเทย ผลทีไเดຌรับจากงานวิจัยนีๅ เดຌน ามาสนอป็นนวทาง฿นการ
พัฒนาการออกบบหลักสูตรทักษะการ฿ชຌภาษาอังกฤษ ส าหรับจຌาหนຌาทีไการรถเฟ฿หຌมีประสิทธิภาพมาก
ยิไงขึๅน 
 
ค าส าคัญ: การรถเฟหงประทศเทย จຌาหนຌาทีไการรถเฟ 
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English for the State Railway of Thailand Staff for the Upcoming ASEAN 

Economic Community 
 

Colonel Prapas Boontub 1 

 
Abstract 

The purpose of this study was to find the needs required for more effective English 
communication skills for Thai railway staff by using five point Likert scale questionnaires,  
interview, and observation. Data obtained was used as a basis for designing a training course 
for more effective communication skill development. The statistical devices for data 
analysis were percentage and frequency distribution, standard deviation, and arithmetic 
mean. The findings revealed that the railway staff found speaking and listening skills to be 
the most problematic aspects of communicating in English with foreign passengers. The 
foreign passengers perceived that railway staff used English comprehensibly, even though 
some barriers in communication were found in terms of pronunciation, and inadequate 
vocabulary. The findings also demonstrated that the interplaying factors causing the railway 
staff to react to criticisms from foreign passengers incorrectly were their limited English 
communication skills, lack of English pragmatic knowledge, and influence of Thai language. 
This research also concluded with recommendations to provide some guidance for 
designing a training course for more effective English communication skills development for 
railway staff.  
 
Keywords: State Railway of Thailand(SRT), Railway staff 
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Introduction  
 In โเแ5, ASEAN will launch the ASEAN 
Community (AC). Thailand, as a geographical 
center of this region, surrounded by Laos, 
Myanmar, Cambodia, and Malaysia, is at an 
advantage in the area of logistics. Thailand could 
easily become ASEAN’s logistics hub which is able 
to distribute passengers and goods to and from 
other countries in the แเ-member bloc of nations 
and also in the global market. Thailand's 
government has also been in talks with China 
regarding a high-speed train project which would 
link Laos and Thailand via NongKhai Province to 
the southern border and Malaysia (Runckel, โเแใี.  
In Thailand, English is regarded as a foreign 
language. It is thought that English is learned at 
school to ensure that Thais can all communicate 
with speakers of the language (Phillipson, แ้้โี. 
However, most Thai people rarely use English in 
their daily lives, especially in listening and 
speaking, posing very serious problem for them 
when entering the AC. Many Thais cannot 
understand and speak English well in both face-
to-face contact and through the media, and 
especially when using the telephone. As stated in 
Tubtimtong (แ้้ใี, these interactive and 
productive skills are difficult to fulfill because the 
medium of instruction of all subjects at all levels 
is in the Thai language, which is not conducive to 
the development of foreign language 
competence and capacity. 
 Thai railway staff have been trained to reset 
their attitudes in preparation for work in a new 
era of AC; that is, to be ready to communicate 
with passengers with a service-oriented mind, 
hospitality and generosity. They should be able 
to adapt themselves readily to be able to come 

into contact with people from other countries. As 
mentioned in Sucompa (แ้้่ี, because Thai 
people are generous, modest, peaceful, and 
helpful, whenever railway staff encounter 
problems concerning communication with foreign 
passengers, they themselves must seek ways to 
solve the problems by using gestures first, 
followed by asking foreign passengers to write 
down or draw what they need to express. 
Otherwise when mutual understanding is to be 
achieved, railway staff will need to ask for help 
from interpreters. However, railway staff will 
neither avoid answering any questions nor refuse 
to help foreign passengers. Consequently, they 
attempt to communicate with foreign passengers 
using whatever language resources they have at 
their disposal. 
 
Objective of the Study:  
 The objective of this research is to find out 
about the English language used required by Thai 
railway staff. It is hoped that the research results 
will reveal language skills and functions that are 
useful for railway staff.  
 
Therefore, this research attempts to: 
 แ.  Survey the functional needs of English 
for railway staff,  
 โ. Survey the needs of English 
communication of foreign passengers who use 
the railway services, 
 ใ.  Study railway staff’s general difficulties 
or problems in using English,  
 ไ.  Conduct a linguistic analysis of Railway 
English language according to the needs of 
railway staff and foreign passengers, and 
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 5. Develop an English handbook for railway 
staff and foreign passengers.  
 
Literature Review  
English for Specific Purpose (ESP)  
 ESP has a long history in the field of English 
teaching. It started in the แ้ๆเs when general 
English courses did not meet learners' needs. 
There are three reasons common to the 
emergence of all ESP courses: the demands of a 
Brave New World, a revolution in linguistics, and a 
focus on the learner (Hutchinson & Waters, แ้่็ี. 
There are two key historical periods of life in 
relation to ESP. First, when the end of the Second 
World War came in แ้ไ5, it brought with it an 
…age of enormous and unprecedented 
expansion in scientific, technical and economic 
activity on an international scale for various 
reasons, most notably being the economic power 
of the United States in the post-war world, and 
the role of an international language fell to 
English”. English became the accepted 
international language. It created a new 
generation of learners who knew specifically why 
they were learning a language. Second, the oil 
crisis of the early แ้็เs resulted in western 
money and knowledge flowing into oil-rich 
countries. English suddenly became by business 
and commercial pressures able to apply an 
influence (Hutchinson & Waters, โเเๆ, p. แเ5ี.  
English for Specific Purposes is a movement 
based on the proposition that all language 
teaching should be tailored to the specific 
learning and language use needs for identified 
groups of students. It is also sensitive to the 
socio-cultural contexts in which these students 

will use English (Celce – Murcia, โเเแี. English for 
Specific Purposes is known as a learner-centered 
approach, since it meets the needs of (mostly) 
adult learners who need to learn a foreign 
language for use in their specific fields of study, 
such as in science, technology, medicine, leisure, 
and in academic learning. ESP programs are 
developed because there is a demand for 
language courses in which certain contents, skills, 
motivations, processes, and values are identified 
and integrated into specialized, often short-term, 
courses.  
 
English for Occupational Purposes  
 English for Occupational Purposes (EOP) is 
more general compared to ESP because it does 
not focus on the specific job disciplines but it is 
more based on general basic skills required by 
students in order to be prepared for the 
workforce. Examples of basic skills of EOP are the 
same as those of ESP: reading, writing, listening, 
and speaking. English for Specific Purposes is a 
term that refers to teaching or studying English for 
a particular career (for example law or medicine) 
or for use in business” ิInternational Teacher 
Training Organization, โเเ5ี. Robinson (แ้่้ี 
describes ESP as a type of ELT (English Language 
Teaching) and defines it as being a goal-oriented 
language learning”ุ which means that students 
have to attain a specific goal in the process of 
learning. According to the same authorุ Students 
study ESP not because they are interested in the 
English language as such but because they have 
to perform tasks in English. Their command of the 
English language must be such that they can 
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reach a satisfactory level in their specialist subject 
studies”. 
 
Data Collection 
Data collection employed the following 
procedure: 
 แ. The information in relation to conducting 
the research was obtained by the researcher from 
the public relations officers of SRT. 
 โ. The Inter-office Communication letter 
introducing the researcher and the objectives of 
this research was submitted to the governor and 
several executives of the State Railway of 
Thailand to request permission and their 
cooperation to collect data from the staff. 
 ใ. One week after sending the letter, 
questionnaires were handed out to targeted 
railway staff and also to foreign passengers from 
major popular tourist railway stations, and were 
then collected by the researcher one week later.  
 ไ. After checking the completed 
questionnaires, they were then prepared for data 
analysis by use of a statistical program. 
 5. In addition to the questionnaires, the 
researcher used qualitative methods and semi-
structured interviews to gain further in-depth 
information beyond the survey questionnaires 
and to clarify quantitative evaluation findings. In 
this research, a total of แ5 railway staff were 
interviewed. The interview time varied in length 
from โเ-ใเ minutes. It was necessary to ask 
permission from some subjects to have a follow 
up interview, as more information was required. 
The interview was recorded by a phone recording  
upon receiving the consent of the interviewees. In 
cases where interviewees were not comfortable 

with phone recordings, note taking was used 
instead.  
 ๆ. The semi-structured interviews for foreign 
passengers were conducted on individual foreign 
passengers at major popular tourist railway 
stations in six regions of Thailand. First of all, 
participants were questioned regarding their 
personal data. After that, they were asked how 
well railway staff used English irrespective of their 
overall communication skills. Speaking skills were 
discussed in terms of pronunciation accuracy, 
appropriate use of vocabulary, comprehensible 
sentence structure, and use of compensatory 
strategies to overcome any communication 
difficulties. Listening skills were considered in 
terms of idea recognition, understanding of 
details, and compensatory strategies used to 
overcome limitations in comprehension. Finally, 
foreign passengers were asked how satisfied they 
were with their interaction and communication 
with railway staff. Either audio recordings or note-
taking was employed, of course with the prior 
permission of all participants.  
 ็. This investigation checklist sought to 
observe the way railway staff used their English 
skills in communicating with foreign passengers at 
HuaLampong Railway Station which is more 
frequently visited by foreigners than any other 
railway station in Thailand. The objective of the 
observations was to obtain more information to 
supplement the data gained from interviews and 
questionnaires regarding railway staff’s 
competency of English communication while 
dealing with foreign passengers. The location and 
work at this station provided railway staff with 
more opportunities to use English with foreign 
passengers than those working at other stations. 



 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ แๆ ฉบับทีไ โ กรกฎาคม – ธันวาคม โ55่ 

 

Therefore, this was seen as a purposeful sampling 
of the location of the railway’s workplace and the 
nature of the railway’s work. This selected site 
was believed to be an information-rich case and 
was studied in depth (Wiersma&Jurs, โเเ5ี. 
Railway staff whose shifts were in operation at 
this station during the two-week observations 
were involved inevitably in the research. 
 ่. The researcher consistently attended the 
railway station over a period of two weeks. 
Observations were undertaken at settings by the 
researcher using the checklist. The procedure that 
the researcher employed for recording data was 
frequency-count recording (Gall, Gall, & Borg, 
โเเใี.  
 ้. The researcher recorded each time the 
target behavior occurred while observing railway 
staff interacting with foreign passengers who 
visited the railway station for varying reason, such 
as reporting lost documents, asking for 
information, and asking for help. 
 แเ.  After completing part A in the checklist, 
the researcher asked foreign passengers to give 
their opinions regarding railway staff’s English 
communication skills. The researcher then 
recorded their responses in part B in the checklist. 
Data from the checklists were analyzed for 
frequency and percentages. 
The Results of the study 
 Importantly, all railway staff absolutely 
agreed that English is essential for their present 
jobs and ่เั of them viewed that attending an 
English course is necessary for them. The majority 
of them realized that an English training course 
helps them improve their English skills in order 

for them to be able to communicate with 
passengers more fluently. 
 In terms of English proficiency, railway staff 
perceived their own English proficiency as being 
moderate in all four skills which are listening, 
speaking, reading, and writing. As for their 
difficulties in communicating in English listening, 
speaking, writing and reading skills are seen as 
being moderately difficult respectively. 
 In terms of the needs of English language 
functions in all four main skills, railway staff 
identified their needs as follows: 
 In relation to listening skills, the most 
needed functions are listening to conversations 
face to face. Regarding speaking skills, the English 
language functions mostly needed are 
welcoming, greeting and saying goodbye to 
passengers. As regards to reading skills, all English 
language functions are deemed as being 
moderate. With regards to writing skills, all items 
were considered to be moderate. 
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The levels of English language skills difficulties 

Skills 
 

S.D. Meaning 

Listening 3.25 1.19 Moderate 
Speaking 3.25 1.21 Moderate 
Reading 3.18 1.21 Moderate 
Writing 3.22 1.22 Moderate 

Total 3.22 1.21 Moderate 

In terms of the difficulties with English 

language functions in all four main skills, 

railway staff clarified their difficulties as 

being at a moderate level. 

 

The railway staff’s problems in English language listening skill in their jobs 

Problems of listening skill 
 

S.D. Meaning 

Listening to the suggestion, explanation 3.10 1.24 Moderate 
Listening to conversations face to face 3.07 1.23 Moderate 
Listening to conversation by phone 3.06 1.29 Moderate 
Listening to various  English accent  3.14 1.25 Moderate 
Listening to the technical terms, 
idiomatic expressions, slang 

3.10 1.33 Moderate 

Listening to the ticket  booking  2.97 1.26 Moderate 
Listening to personal details and 
information 

3.01 1.24 Moderate 

Listening to the railway information 2.91 1.24 Moderate 
Others (please specify)... - - - 

Total 3.04 1.26 Moderate 
 

Thai stress and accents were the most 

difficult for foreign passengers to 

understand when railway staff were using 

English.  
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The difficulties of understanding English speaking of the railway staff 
 

Factors causing difficulties to the participants to 
understand when the railway staff speak English 

Frequency Percentage 

Thai stress and accents 124 34.64 
Lack of vocabulary 61 17.04 
Pronunciation  63 17.60 
Speaking rate (such as too slow, too fast) 17 4.75 
Sentence intonation 31 8.66 
Choice of word 11 3.07 
Grammar 17 4.75 
Initial sound (such as shrimp) 15 4.19 
Final sound (such as mask) 19 5.31 

 
 
 From a random interview with fifteen of 
the railway staff, they showed that they needed 
to practice their listening and speaking skills. They 
think their own English proficiency is insufficient 
for work and they needed to improve their 
English skills. They would like the SRT to arrange 
English training courses for them as this would be 
useful for them in their job.  
 The English course currently provided is 
not sufficient to their needs. They also reasoned 
that an English training course is important for 
them because it helps them improve their ability 
and fluency in English communication skills when 
dealing with foreign passengers. Participants 
expressed their strong desire to concentrate on 
content related to their field of work. They 
suggested more flexible and developed teaching 
aids such as language laboratories to have the 
opportunities to practice their speaking and 
listening skills. They expressed their wish to have 

more qualified EOP teachers. They also suggested 
listening as much as possible to native speakers. 
 From a random interview with fifteen foreign 
passengers, it was found that all of them have 
never had a serious problem during conversations 
with staff. It was found that there were only 
minor problems found in real life situations; for 
example, railway staff could not grasp the whole 
message when foreign passengers spoke using 
long statements. In addition, foreign passengers 
found that railway staff avoided having a 
conversation with long statements or that railway 
staff avoided taking part in general conversations 
with foreign passengers instead, they only 
answered questions. Foreign passengers 
suggested that railway staff should try to have 
general conversations with foreign passengers in 
order to practice and enhance their English 
communication skills. 
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The researcher observed conversations between 
both railway staff and foreign passengers. The 
findings were as follows.  
 - Grammar uses of some railway staff 
were incorrect. They omitted the auxiliary verb to 
be. They also repeated the same words and their 
sentence structures were incorrect. 
 -  The skills which railway staff need 
during their duties were speaking and listening 
skills.  
 - Most of the foreign passengers were 
satisfied with the railway staff’s English 
communication skills. 
 - The communication between railway 
staff and foreign passengers were concerned with 
greeting and asking about railway services and 
information.   
 - Railway staff avoided having 
conversations with long statements and avoided 
having general conversations with foreign 
passengers. There were only 5 or ๆ staff who felt 
confident enough to have a long conversation 
and discussion with foreign passengers. 
 - The researcher found that some staff 
would not ask foreign passengers directly if they 
did not understand what the foreign passengers 
said or misunderstood something; instead they 
would ask for help from colleagues to clarify 
problems for them. 
 Therefore, the findings from the present 
study provide useful sources for course contents 
from which a syllabus designer or course 
developer could benefit. The results are analyzed 
from data collected from railway staff. 
Consequently, the result is that further English 
language development is required for their 
current duties. This would help increase the 

confidence of railway staff in conversing in English 
and for handling all cases and performing their 
job duties in English. As a consequence, increased 
English language proficiency in staff will lead to a 
greater level of passenger service satisfaction and 
to potential competitiveness and success as a 
business when joining the AC. 
 
Discussions 
 It is indicated in the results of the study 
that all railway staff are qualified in better 
position in general English communication skills 
but they do require further training in English for a 
specific context. All railway staff agreed on the 
fact that knowledge of the English language is 
very useful in increasing their performance levels 
at work. Most railway staff thinks that speaking 
and listening are an integral part of their jobs but 
in the specific domain. For example, asking 
questions about some railway information is the 
main function including requesting something, 
giving information, and listening to conversation. 
Regarding reading and writing, eighty percent of 
learners think that these skills are useless for 
them in general purposes but these skills have an 
important role on their work because they have 
to read ticket details, memos/bills, reports and 
letters. In the case of writing, this is seen as being 
not too different from reading where they have to 
write railway details, notes, and fill in related work 
forms. It is clear that all of the railway staff deal 
with their work over the phone and also through 
use of the internet. Thus, both of these functions, 
the four skills of English language are used 
primarily for specific purposes. 
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Conclusion 
 It is clear that railway staff have an urgent 
need for English in this service. Cultural 
differences, differences in background knowledge, 
shyness, and a lack of confidence are some of 
the conditions that prevent railway staff from 
interacting with foreign passengers. Some 
important features of the needs analysis 
questionnaire captured the researcher’s attention. 
The railway staff who were selected by head 
railway staff to answer questionnaires were 
railway staff who required English for work. The 
majority of railway staff was from HuaLumpong, 
which is a station that all foreign passengers are 
required to pass through. For that reason, an 
important portion of the course must cover 
specific topics related to railway staff’s needs and 
requirements at that specific railway station. 
Another important aspect was the concern about 
railway staff’s lack of time for studying English 
since they mostly all answered that they do not 
have much time to practice English outside of 
work.  
 With regards to railway staff’s lack of 
confidence and shyness, when observing Thai 
railway staff interaction with foreign passengers, 
the researcher realized that they do not talk 
much. They simply go about doing their job 
without explaining a lot in detail. However, 
railway staff should also know the importance of 

the differences between various cultures when 
explaining details and to make sure that foreign 
passengers understand.  
 Combining the interviews of railway staff 
and foreign passengers, there were several 
aspects that need to be included in any syllabus. 
According to the results, there were important 
topics to be addressed, such as question 
formation used to collect foreign passengers’ 
information. The biggest issue there might be 
railway staff’s lack of confidence in using English 
for communication and their lack of knowledge 
relating to cultural differences.  
 In conclusion, there were several 
important aspects which came from the needs 
analysis questionnaires, interviews, and 
observations that helped to shape the course. 
These are: the skills most needed for their jobs 
are listening and speaking, and the context of the 
course should be designed mostly for practical 
situations. Topics should be related to railway 
staff’s field and the course should also cover 
educating foreign passengers, telephone skills, 
giving advice, giving instructions, checking for 
understanding, explaining details and interactions. 
Only a few cultural topics were addressed. 
Finally, based on their preferences, most of the 
activities during the course were to be conducted 
in pairs, groups of ใ or ไ, and also as a whole 
class.
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ศันสนีย์  อินทรบริสุทธิ์แ 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ ปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียนคณิตศาสตร์ของนักรียนชัๅน
ประถมศึกษาปีทีไ 5 ระหวางกลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ ละกลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมบบ
ปกติ ละศึกษาความสามารถ฿นการชืไอมยงทางคณิตศาสตร์ของกลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ 
 กลุมตัวอยางป็นนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 5 รงรียนชุมชนวัดหนองคຌอ จังหวัดชลบุรี  ภาครียนทีไ โ 
ปีการศึกษา โ55ไ จ านวน โ หຌองรียน โ ละ ใโ คน เดຌมาดยการสุมบบกลุม 
 การวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนคณิตศาสตร์ของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 5 ของกลุมทีไเดຌรับ
การจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์สูงกวากลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมบบปกติ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 
ระดับ .เ5 ละความสามารถ฿นการชืไอมยงทางคณิตศาสตร์ของกลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์
อยู฿นระดับด ี
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ความสามารถ฿นการชืไอมยงทาง 
            คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ครูช านาญการพิศษ  รงรียนชุมชนวัดหนองคຌอ 

ผลการจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ รื่องรูปสามหลี่ยม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนคณิตศาสตร์ละความสามารถ฿นการชื่อมยงทางคณิตศาสตร์ ของนักรียน     
ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 รงรียนชุมชนวัดหนองคຌอ จังหวัดชลบุร ี
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The Effects of Mathematics Project Activities in the Topic of Triangles on the 

Mathematics Learning Achievement and Mathematics Connection Ability of Prathom 
Suksa V Students at Chumchon Wat Nongkor School in Chon Buri Province 
 

Sansanee Intraborisut1 

Abstract 
  
 The purposes of this research were to compare mathematics learning achievement 
between Prathom Suksa V students learning with mathematics project activities and Prathom 
Suksa V students learning with conventional activities, and to study mathematics connection 
ability of Prathom Suksa V students learning with mathematics project activities. 
 The research sample consisted of 64 Prathom Suksa V students in two classrooms 
obtained by cluster sampling from those studying in the second semester of the 2011 academic 
year at Chumchon Wat Nongkor School in Chon Buri Province. 
 It was revealed that the mathematics learning achievement of the group of Prathom 
Suksa V students learning with mathematics project activities was significantly higher than that of 
the group of Prathom Suksa V students learning with conventional activities at the .05 level. The 
mathematics connection ability of the group learning with mathematics project activities was at 
the good level. 
 
Keywords: Mathematics project activities, Learning achievement, Mathematics connection ability, 
              Prathom Suksa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Specialist teachers  Wat Nongkor School. 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ แ6 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โ558 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิไงตอการพัฒนา
ความคิดมนุษย์ ท า฿หຌมนุษย์มีความคิดสรຌางสรรค์   
คิดอยางมีหตุผล ป็นระบบ มีบบผน สามารถ
วิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์เดຌอยางถีไ ถຌวน  
รอบคอบ ชวย฿หຌคาดการณ์ วางผน ตัดสิน฿จ  
กຌปัญหา ละน าเป฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌอยาง
ถูกตຌอง หมาะสม นอกจากนีๅคณิตศาสตร์ยังป็น
ครืไ องมือ฿นการศึกษาทางดຌ านวิทยาศ าสตร์  
ทคนลยีละศาสตร์ อืไนโ  คณิตศาสตร์ จึ งมี
ประยชน์ตอการด านินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต฿หຌดีขึๅน ละสามารถอยูรวมกับผูຌอืไนเดຌอยางมี
ความสุข ดังนัๅนหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅน 
พืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดสาระหลัก                     
฿นการรียนรูຌคณิตศาสตร์จ านวน 6 สาระ ดังนีๅ  
สาระทีไ 1 จ านวนละการด านินการ สาระทีไ 2   
การวัด  สาระทีไ 3 รขาคณิต สาระทีไ 4 พีชคณิต  
สาระทีไ 5 การวิคราะห์ขຌอมูลละความนาจะป็น  
สาระทีไ 6 ทักษะละกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ดยฉพาะ สาระทีไ 6 จะบูรณาการอยู฿นการจัด           
การรียนรูຌทุกสาระ นืไองจากประกอบดຌวย 5 
มาตรฐาน คือ  1ี มีความสามารถ฿นการกຌปัญหา  
2ี มีความสามารถ฿นการ฿หຌหตุผล 3ี มีความ 
สามารถ฿นการสืไ อสาร  สืไ อความหมาย  ละ             
การน าสนอ 4ี มีความสามารถ฿นการชืไอมยง 5ี 
มีความคิดสรຌางสรรค์ ิกระทรวงศึกษาธิการุ 2551: 
56-57ี   
 จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ดังกลาว
ขຌางตຌน การจัดการรียนรูຌของกลุมสาระการรียนรูຌ
คณิตศาสตร์จึ งตຌองค านึงถึงผูຌ รียนป็นส าคัญ             
การจัดนืๅอหาสาระละกิจกรรมตຌองสอดคลຌองกับ
วุฒิภาวะ ความสน฿จ ละความถนัดของผูຌรียนการ
จัดการรียนรูຌควรปຂดอกาส฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌจาก
ประสบการณ์จริง จากการฝຄกปฏิบัติ ฝຄก฿หຌนักรียน

คิดวิคราะห์ ละกຌปัญหา กิจกรรมการรียนการ
สอนตຌองผสมผสานทัๅง฿นดຌานนืๅอหาสาระ ดຌาน
ทักษะกระบวนการ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ละคานิยมทีไ หมาะสม฿หຌกับผูຌ รี ยน  
ผูຌ ส อนคว รค า นึ ง ถึ ง ค ว ามสน ฿ จ  ค ว ามถนั ด             
ของผูຌ  รี ยนละความตกตางระหวางบุคคล            
การจั ดสาระการ รี ยนรูຌ จึ งควรจั ด ฿หຌมี ความ
หลากหลาย พืไอ฿หຌผูຌรียนสามารถลือกรียนเดຌตาม
ความสน฿จ รูปบบของการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ
ควรมีหลายรูปบบ ชน การรียนรวมกันทัๅงชัๅน
รี ยน การ รี ยน ป็นกลุ มย อย การรี ยน ป็น
รายบุคคล สถานทีไทีไจัดกใควรมีทัๅง฿นหຌองรียน นอก
หຌองรียน มีการจัด฿หຌผูຌ รียนเปศึกษา฿นหลง
วิทยาการตาง โ ทีไอยู฿นชุมชนหรือทຌองถิไน จัด฿หຌ
สอดคลຌองกับนืๅอหาวิชา ละความหมาะสมของ
ผูຌรียน การจัดกิจกรรม฿หຌผูຌรียน รียนรูຌดຌวยตนอง  
เดຌลงมือปฏิบัติจริง ผูຌสอนควรฝຄก฿หຌผูຌรียนคิดป็น  
ท าป็น รูຌจักบูรณาการความรูຌตาง โ พืไอ฿หຌกิดองค์
ความรูຌ฿หม รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยมละคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ ฝຄก฿หຌผูຌรียน
รูຌจักประมินผลงานละปรับปรุงงาน ตลอดจน
สามารถน าความรูຌ ละประสบการณ์เป฿ชຌ฿นชีวิต
จริง ละอยู฿นสังคมเดຌอยางมีความสุข ิสถาบัน
สงสริมการสอนวิทยาศาสตร์ละทคนลยีุ 2545: 
184-185ี 
 กิจกรรมการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็น
ส าคัญ สามารถจัดเดຌมากมายหลายวิธี ตละวิธี
ตกตางกันเป ซึไงการจัดการรียนรูຌ฿นลักษณะนีๅ
จ าป็นตຌองอาศัยขຌอมูล พืๅนฐานของผูຌ รียนป็น
รายบุคคล ทัๅ ง ฿นดຌานความถนัด  ความรูຌ  ดิ ม  
ลักษณะบบผนการรียนรูຌของขา ครูจะตຌองน า
ขຌอมูลดังกลาวมาจัดการรียนรูຌ฿หຌมีความหลากหลาย  
 พืไ อ ทีไ จ ะ ฿ หຌ  ห ม า ะ ส ม กั บ ผูຌ  รี ย น  ต ล ะ ค น           
ิลัดดา ภูกียรติุ 2544: 17ี พืไอสนองความ
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ตຌองการ  ความถนัดละความสน฿จของผูຌรียน฿น
บรรดากิจกรรมทีไหลากหลายหลานัๅนการรียนรูຌดย
ครงงาน ป็นกิจกรรมหนึไงทีไสามารถพัฒนาผูຌรียน 
พราะปຂดอกาส฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌตามความสน฿จ 
ละมี  อกาสศึ กษา  อย า งลุ มลึ กดຌ วยตน อง 
นอกจากนีๅ ครงงานจะป็นวิธีการรียนรูຌ ฿หมทีไ
สงสริมการรียนรูຌของผูຌรียนเดຌตใมตามศักยภาพ 
ป็นการรียนรูຌ฿นดຌานลึกละรียนรูຌ฿นสิไงทีไผูຌรียน
กิดความสงสัย อยากรูຌ สน฿จ ละความตຌองการ
ค าตอบ ิธัญญณัฐ ชาวหนือุ 2543: 62ี ครงงาน
คณิตศาสตร์ป็นกิจกรรมการรียนรูຌคณิตศาสตร์ซึไง
ผูຌรียนมีอกาสเดຌส ารวจศึกษาคຌนควຌา  ท าความ
ขຌา฿จ กຌปัญหาหรือกຌขຌอสงสัย ชืไอมยงความรูຌ
หรือขยายองค์ความรูຌทางคณิตศาสตร์฿นประดในทีไ
สน฿จ รวมทัๅงการประดิษฐ์คิดคຌนสรຌางสรรค์สิไง฿หม
ดยประยุกต์฿ชຌความรูຌทางคณิตศาสตร์ ผูຌรียนเดຌคิด
ละท าอยางอิสระภาย฿ตຌการดูล฿หຌค านะน าของ
ครูทีไปรึกษาหรือผูຌรูຌ ิปรีชา นาว์ยในผลุ 2554: 6ี  
นอกจากนัๅนยุพิน พิพิธกุล ิ2550: 8ี เดຌกลาววา
ครงงานคณิตศาสตร์ ป็นงานทีไผูຌท าเดຌคิดอยาง
อิสระป็นการฝຄกปฏิบัติ฿นขຌอสงสัย ดยอาศัยความรูຌ  
หลักการ นวคิดหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เป
ชืไอมยงกับประดในปัญหาทีไตนสน฿จจะศึกษาละ
คຌนควຌา฿หຌชัดจนยิไงขึๅน พืไอบรรลุจุดประสงค์ทีไตัๅงเวຌ  
จะหในเดຌวาการท าครงงานคณิตศาสตร์จะชวย
สงสริม฿หຌผูຌรียนมีความคิดริริไมสรຌางสรรค์ละ
ตอบสนองตอการรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทีไนຌน
ผูຌรียนป็นศูนย์กลาง ผูຌรียนจะรูຌจักการท างานป็น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ ม  รูຌ จั ก น า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์                   
เปประยุกต์฿ชຌดยสัมพันธ์กับกับศาสตร์ อืไน  ละ
สามารถ฿ชຌ฿นชีวิตจริง ผูຌรียนรูຌจักสวงหาความรูຌ
ดຌวยตนอง มองหในประยชน์ละคุณคาของ
คณิตศาสตร์  สามารถท างานร วมกับผูຌ อืไ น เดຌ                

มีหตุมีผล กຌปัญหาเดຌ ตลอดจนมีจตคติทีไดีตอวิชา
คณิตศาสตร์ ิยุพิน พิพิธกุลุ  2547: 15ี 
   จ า ก ก า ร จั ด ก า ร  รี ย น ก า ร ส อ น  รืไ อ ง                     
รูปสามหลีไ ยม ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ  5 พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของผูຌรียนตไ ากวากณฑ์
มาตรฐานของรงรียน ผลการประมินตัวชีๅวัด           
อยู ฿นระดับปานกลาง ผูຌ รียนสวนมากเมผาน                
การประมินตัวชีๅ วัด  หาความยาวรอบรูปของ                 
รูปสามหลีไยม หาพืๅนทีไของรูปสามหลีไยม ละ
กຌปัญหากีไยวกับพืๅนทีไ  ความยาวรอบรูปของ               
รูปสามหลีไยม ทัๅงนีๅนืไองมาจากการจัดการรียนการ
สอนยัง฿ชຌวิธีการสอนบบบรรยาย ละจัดกิจกรรม
การรียนการสอนทีไนຌนนืๅอหามากกวากระบวนการ  
ข า ด กิ จ ก ร ร ม น า ค ว า ม รูຌ เ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ฿ ชຌ ฿ น
ชีวิตประจ าวัน ท า฿หຌผูຌรียนเมหในความส าคัญของ
การรียนคณิตศาสตร์ จากปัญหาดังกลาวละการ
เดຌศึกษารืไองการจัดการรียนรูຌ ดย฿ชຌกิจกรรม
ครงงานคณิตศาสตร์ ผูຌวิจัยชืไอวาการจัดการรียนรูຌ
ดยสอดทรกการท าครงงานขຌาเป฿นกิจกรรมการ
รียนรูຌ จะชวย฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌอยางมีความหมาย  
เดຌลงมือปฏิบัติจริงกิดการรียนรูຌดຌวยตนอง ท า฿หຌ
ผูຌรียนตระหนัก฿นคุณคาละหในความส าคัญของ
คณิตศาสตร์ อันจะสงผล฿หຌผูຌ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนสูงขึๅน ป็นเปตามผลงานวิจัยของจียม
฿จ  จันทร์ศรี ิ2550ี ปราณีต  ธรรมลกา ิ2550ี  
พรนตร ตีระมาตย์ ิ2550ี สมชาย ทองบอ ิ2551ี  
รักษ์ชล พัสดุสาร ิ2552ี ละรัชนี ทุมหว ิ2552ี 
ทีไเดຌศึกษาผลการจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ทีไ
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการรียน พบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักรียนหลังการ
จัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์สูงกวากอนการจัด
กิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์  อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทุกรืไอง 
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 จากทีไกลาวมาขຌางตຌนผูຌวิจัยจึงสน฿จศึกษา              
การจัดการรียนรูຌ รืไองรูปสามหลีไยม  ส าหรับ
นักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ  5 ดຌ วยกิจกรรม
ครงงานคณิตศาสตร์ นืไองจากรืไองรูปสามหลีไยม
ป็นรืไองทีไนาสน฿จ ป็นรูปธรรม สามารถชืไอมยง
กั บ  รืไ อ ง ทีไ  กีไ ย ว ขຌ อ ง กั บ ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น เ ดຌ           
อยางชัดจน หมาะสมกับผูຌ รียนทีไยังเมคยท า
ครงงานคณิตศาสตร์มากอน ทัๅงยังป็นนวทาง฿น
การพัฒนาการรียนการสอนคณิตศาสตร์฿หຌมี
ประสิทธิภาพยิไงขึๅนตอเป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  พืไอปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
คณิตศาสตร์ของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ        
5 ระหวางกลุม ทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมครงงาน
คณิตศาสตร์  ละกลุมทีไ เดຌรับการจัดกิจกรรม          
บบปกต ิ
 2.  พืไอศึกษาความสามารถ฿นการชืไอมยง           
ทางคณิตศาสตร์ของกลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรม
ครงงานคณิตศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนคณิตศาสตร์ของ
นักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 5 ของกลุมทีไเดຌรับการ
จัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ สูงกวากลุมทีไเดຌรับ
การจัดกิจกรรมบบปกติ 
 
วิธีด านินการวิจัย 
 การด า นินการวิ จั ยมี รายละ อียดของ
ประชากรละกลุมตัวอยาง รูปบบการวิจัย  
นืๅอหาทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ตัวปรทีไศึกษา ครืไองมือ ทีไ
฿ชຌ ฿นการวิ จั ย  การ กใบรวบรวมขຌ อมู ล  ละ           
การวิคราะห์ขຌอมูล ดังนีๅ 
 

 1.  ประชากรละกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร ป็นนักรียนชัๅนประถม- 
ศึกษาปีทีไ 5  รงรียนชุมชนวัดหนองคຌอ จังหวัด
ชลบุรี จ านวน 4 หຌองรียน มีนักรียนรวม 128  คน 
ซึไงการจัดหຌองรียนป็นบบคละความสามารถ มีทัๅง
นักรียนทีไมีความสามารถ฿นการรียนระดับกง  
ปานกลาง  ละออน  อยู฿นหຌองดียวกัน   
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ป็นนักรียนชัๅน
ประถมศึกษาปีทีไ 5 รงรียนชุมชนวัดหนองคຌอ  
จังหวัดชลบุรี  ภาครียนทีไ  2 ปีการศึกษา 2554  
จ านวน 2 หຌองรียน โ ละ 32 คน เดຌมาดยการ สุม
บบกลุ ม  ลຌ วน าหຌ อง รี ยน 2 หຌ อ ง  รี ยนมา           
จับฉลาก พืไอบงป็นกลุมทดลองสอนดย฿ชຌ
กิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ ละกลุมควบคุมสอน
ดยวิธีสอนบบปกติ 
 2.  รูปบบการวิจัย  
  การวิจัยครัๅงนีๅ ป็นการวิจัยกึไงทดลอง             
บบผนวัดกอนละหลั งการทดลอง มีกลุ ม
ปรียบทียบ ดยมีบบผนของการวิจัยดังนีๅ 
กลุมทดลอง  O1 X O2 
กลุมควบคุม  O3  O4 
 3.  นื อหาที่฿ชຌ฿นการวิจัย   
  นืๅอหากลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์ 
ระดับชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 5 ของหลักสูตรสถาน 
ศึ กษา  ร ง  รี ย นชุ มชนวั ดหนองคຌ อ   รืไ อ ง รู ป
สามหลีไยม จ านวน 16 ชัไวมง 
 4.  ตัวปรที่ศึกษา 

   4.1ตัวปรอิสระ คือ การจัดการรียนรูຌ
ดย฿ชຌกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ ละการจัด
กิจกรรมบบปกติ     
   4.2ตัวปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนคณิตศาสตร์ละความสามารถ฿นการชืไอมยง
ทางคณิตศาสตร์ 
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 5.  ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการวิจัย 
  5.1ผนการจัดการรียนรูຌดย฿ชຌกิจกรรม
ครงงานคณิตศาสตร์รืไองรูปสามหลีไยมจ านวน 16 
ผนการจัดการรียนรูຌ ผนการจัดการรียนรูຌละ 1 
ชัไวมง ดังนีๅ 
    ผนการจัดการ รี ยนรูຌ ทีไ  1-4              
รืไองชนิดของรูปสามหลีไยม 
    ผนการจัดการ รี ยนรูຌ ทีไ  5-6             
รืไองความยาวรอบรูปของรูปสามหลีไยม 
    ผนการจัดการรียนรูຌทีไ  7-10           
รืไองสวนประกอบของรูปสามหลีไยม 
    ผนการจัดการรียนรูຌทีไ  11-12  
รืไองมุมภาย฿นของรูปสามหลีไยม 
    ผนการจัดการรียนรูຌทีไ  13-16  
รืไองการหาพืๅนทีไของรูปสามหลีไยม  
    ตละผนการจัดการรียนรูຌ฿ชຌ
จัดการรียนรูຌดย฿ชຌกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ 
ระยะตาง โ  ดังนีๅ 
    ผนการจัดการ รี ยนรูຌ ทีไ  1-6                  
฿ชຌจัดการรียนรูຌ฿นระยะทีไ 1  ริไมรียนรูຌสูครงงาน
บืๅองตຌน 
    ผนการจัดการรียนรูຌทีไ  7-12                 
฿ชຌจัดการรียนรูຌ฿นระยะทีไ 2 ประสานสาระละระบุ
วิธีด านินงาน 
    ผนการจัดการรียนรูຌทีไ  13-15              
฿ชຌจัดการรียนรูຌ ฿นระยะทีไ  3 สอดประสานท า
ครงงานทีไสมบูรณ ์
    ผนการจั ดการ  รี ยนรูຌ ทีไ  16                  
฿ชຌจัดการรียนรูຌ฿นระยะทีไ 4 พิไมพูนประสบการณ์
ท าครงงานทีไสน฿จ    
  5.2 ผ น ก า ร จั ด ก า ร  รี ย น รูຌ  รืไ อ ง                        
รูปสามหลีไ ยมดยวิ ธีสอนบบปกติ  จ านวน              
16 ผนการจัดการรียนรูຌ ผนการจัดการรียนรูຌละ 
1 ชัไวมง ดังนีๅ 

    ผนการจัดการ รี ยนรูຌ ทีไ  1-4                
รืไองชนิดของรูปสามหลีไยม 
    ผนการจัดการ รี ยนรูຌ ทีไ  5-6             
รืไองความยาวรอบรูปของรูปสามหลีไยม 
    ผนการจัดการรียนรูຌทีไ  7-10           
รืไองสวนประกอบของรูปสามหลีไยม 
    ผนการจัดการรียนรูຌทีไ  11-12  
รืไองมุมภาย฿นของรูปสามหลีไยม 
    ผนการจัดการรียนรูຌทีไ  13-16  
รืไองการหาพืๅนทีไของรูปสามหลีไยม  
  5.3บบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ ท า ง               
การรียนรืไองรูปสามหลีไยม  จ านวน 2 ฉบับ               
฿ชຌกอนละหลังรียน ป็นขຌอสอบคูขนาน ตละ
ฉบับมี 2 ตอน บบทดสอบตอนทีไ 1 จ านวน 20 ขຌอ  
ป็นบบทดสอบบบลือกตอบ 4 ตัวลือก ตอนทีไ 
2 จ านวน 2 ขຌอ ป็นบบทดสอบบบอัตนัย วลา
สอบ 1 ชัไวมง 
   5.4บบประมินความสามารถ฿นการ
ชืไอมยงทางคณิตศาสตร์ 
 6.  การกใบรวบรวมขຌอมูล 
  ผูຌ วิ จั ย เดຌด า นิ นการ กใบขຌอมูลตาม
ขัๅนตอนดังนีๅ 
  6.1ก อ น ด า  นิ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม                
การรียนรูຌดย฿ชຌกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์    
฿หຌนักรียนกลุมตัวอยางทัๅงกลุมทดลองละกลุม
ควบคุมท าบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
กอนรียนรืไองรูปสามหลีไยม 
  6.2ด านินการทดลอง฿นภาครียนทีไ 2          
ปีการศึกษา 2554 ดย฿ชຌวลารียนปกติ วันละ 1 
ชัไวมง รวม 16 ชัไวมง ด านินการสอนนักรียนกลุม
ทดลองดย฿ชຌกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ตาม
ผนการจัดการรียนรูຌทีไสรຌางขึๅน สวนกลุมควบคุม
ผูຌวิจัยด านินการสอนตามผนการจัดการรียนรูຌ
 บ บ ป ก ติ  ส อ น ฿ น  นืๅ อ ห า ส า ร ะ  ดี ย ว กั น                 
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มีสาระการ  รี ยนรูຌ  ตั วชีๅ วั ด  ละจุ ดประสงค์                 
การรียนรูຌดียวกัน 
  6.3มืไอสรใจสิๅนการสอนกลุมตัวอยาง
ครบตามผนการจัดการรียนรูຌ  16 ชัไวมงลຌว  
ผูຌวิจัย฿หຌนักรียนกลุมตัวอยางทัๅงกลุมทดลองละ
กลุมควบคุมท าบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง          
การรียนหลังรียนรืไองรูปสามหลีไยม   
  6.4ตรวจ฿หຌคะนนบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการรียน ลຌวบันทึกเวຌ  น าคะนน            
ทีไเดຌมาวิคราะห์ดยวิธีการทางสถิติพืไอตรวจสอบ
สมมติฐาน 
  6.5ตรวจ฿หຌคะนนครงงานคณิตศาสตร์
ทีไสมบูรณ์ของนักรียนกลุ มทดลอง  ตามบบ
ประ มินความสามารถ฿นการ ชืไ อมยงทาง
คณิตศาสตร์ 
 7.  การวิคราะห์ขຌอมูล 
  ผูຌวิจัยเดຌวิคราะห์ขຌอมูลดังตอเปนีๅ 
  7.1 หาคาสถิติพืๅนฐานของคะนนจาก
บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ดย฿ชຌ
คาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน 
  7.2  ป รี ย บ  ที ย บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง                 
การรียนคณิตศาสตร์ระหวางนักรียนกลุมทีไเดຌรับ
การจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์  ละกลุมทีไ

เดຌรับการจัดกิจกรรมบบปกติ ดຌวยการวิคราะห์
ความปรปรวนรวม ดย฿ชຌผลสัมฤทธิ์ทาง              
การรียนกอนรียนป็นตัวปรรวม 
  7.3 ศึกษาความสามารถ฿นการชืไอมยง
ทางคณิตศาสตร์รืไองรูปสามหลีไยมของนักรียน  
ดย฿ชຌคาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 
 ฿นการวิจัยครัๅ งนีๅ  ผูຌ วิจัยน าสนอผลการ
วิคราะห์ขຌอมูลของการวิจัย ดยบงป็น 2 ตอน  
ดังนีๅ 
 ตอนที่ 1 ผลการปรียบทียบผลสัมฤทธิ์
ท า ง ก า ร  รี ย น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ข อ ง นั ก  รี ย น                        
ชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 5 ระหวางกลุมทีไเดຌรับการจัด
กิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ ละกลุมทีไเดຌรับการ
จัดกิจกรรมบบปกติ 
 กอนการวิ คราะห์ความปรปรวนรวม  
ผูຌวิจัยตรวจสอบขຌอตกลงบืๅองตຌน คือ 
 1ี ประชากรทุกกลุมมีความปรปรวนทากัน  
ทดสอบดຌวย Levene’s test  2ี ประชากรทุกกลุม
มีสัมประสิทธิ์ถดถอย/ความชันทากัน 3ี ตัวปร
รวมสัมพันธ์ ชิงสຌนตรงกับกับตัวปรตาม  ดัง
รายละอียด฿นตารางทีไ 1 – 3  

 
ตารางทีไ 1  ผลการทดสอบของลอวีน พืไอทดสอบความป็นอกพันธ์ของความปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ 
               ทางการรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังรียน ของนักรียนกลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมครงงาน 
               คณิตศาสตร์  ละกลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมบบปกติ 

กลุม     

กลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์   

กลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมบบปกต ิ
.046 1 62 .830 

p < .05 
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 จากตารางทีไ 1 พบวา ความปรปรวนของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนหลังรียนของกลุมทีไเดຌรับ
การจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์  ละกลุมทีไ

เดຌรับการจัดกิจกรรมบบปกติ เมตกตางกัน                 
ิF = .046;  df = 1,62;  p = 0.830ี  ซึไงป็นเป
ตามขຌอตกลงบืๅองตຌนขຌอทีไ 1                    

 
ตารางทีไ 2  ผลการทดสอบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกอนรียนกับวิธีสอน   

หลงความปรปรวน 
     

วิธีสอน 8.923 1 8.923 1.105 .297 
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนคณิตศาสตร์กอน
รียน 

426.399 1 426.399 52.802 .000 

วิธีสอน × ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
คณิตศาสตร์กอนรียน 

0.006 1 .006 .001 .978 

ความคลาดคลืไอน 484.528 60 8.075   
รวม  63    

p < .05 
 
 จากตารางทีไ  2 ผลการทดสอบอิทธิพล
ปฏิสั ม พันธ์ ระหว า งผลสัมฤทธิ์ ทางการ รี ยน            
กอนรียนกับวิธีสอน สรุปเดຌวาสัมประสิทธิ์ถดถอย/

ความชันเมตกตางกัน ิF = 0.001;  df = 1,60;  
p = 0.978ี ซึไงป็นเปตามขຌอตกลงบืๅองตຌนขຌอทีไ 2 

 
ตารางทีไ 3  ผลการวิคราะห์ความปรปรวนรวม 

หลงความปรปรวน 
     

ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนคณิตศาสตร์กอน
รียน 

458.809 1 458.809 57.761* .000 

วิธีสอน 93.382 1 93.382 11.756* .001 
ความคลาดคลืไอน 484.534 61 7.943   
รวม  63    

*p < .05 
 
 จากตารางทีไ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง                
การรียนกอนรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนหลังรียน  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ทีไระดับ .05 ิF = 57.761; df = 1,61; p = .000ี                   

ซึไ ง  ป็ น เปตามขຌ อตกลง บืๅ อ งตຌ นขຌ อทีไ  3 คื อ                  
ตัวปรรวมสัมพันธ์ชิงสຌนตรงกับตัวปรตาม 
 จากการตรวจสอบขຌอตกลงบืๅองตຌนทัๅง 3 ขຌอ  
สดงวาขຌอมูลเมฝ่าฝนขຌอตกลงบืๅองตຌน ละจาก
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การทดสอบนัยส าคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
วิชาคณิตศาสตร์หลังรียน มืไอควบคุมตัวปร
ผลสั ม ฤท ธิ์ ท า ง ก า ร  รี ย น ก อน  รี ย น  พบว า                          

มี อิทธิพลตกต า งจากศูนย์ อย า งมีนั ยส าคัญ              
ทางสถิติทีไระดับ .05 ิF = 11.756;  df = 1,61;             
p = .001ี   

 
ตารางทีไ 4  คาฉลีไยของผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังรียนของนักรียนกลุมทีไเดຌรับการจัด 
             กิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ ละกลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมบบปกติ 

กลุม คาฉลีไยทีไยังเมเดຌปรับกຌ คาฉลีไยทีไปรับกຌลຌว 
กลุ ม ทีไ เ ดຌ รั บ กา รจั ด กิ จ กร รม  คร ง ง าน
คณิตศาสตร์ 

24.19 23.68 

กลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมบบปกต ิ 20.72 21.22 

 
ตารางทีไ 5  การปรียบทียบคาฉลีไยของผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชา คณิตศาสตร์ หลังรียนทีไปรับกຌลຌว 
             ของนักรียนกลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ละกลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรม 
             บบปกต ิ
การปรียบทียบกลุม ความตกตางของคาฉลีไย ความคลาด 

คลืไอน 
p 

กลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมครงงาน 
คณิตศาสตร์ละกลุมทีไรับการจัด 
กิจกรรมบบปกติ 

โ.ไ5่ เ.็แ็ .เเแ 

กลุมทีไเดຌรับการจัดกิจกรรมครงงาน 
คณิตศาสตร์(02)ละกลุมทีไรับการจัด 
ครงงานคณิตศาสตร์(01) 

-โ.ไ5่ เ.็แ็ .เเแ 

 
 จากตารางทีไ 4 ละ5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง             
การรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังรียนของนักรียนกลุม
ทีไ เดຌรับการจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ทีไ
ปรับกຌลຌว ิ  = 23.68ี สูงกวากลุมทีไเดຌรับการ
จัดกิจกรรมบบปกติ ิ  = 21.22ีอยางมีนัย      

(P ‹ 0.001) 
 ดังนัๅนจากตารางทีไ 3, 4  ละ 5 จึงสรุปเดຌวา   

ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาคณิตศาสตร์ดยการจัด
กิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์สูงกวาการจัดกิจกรรม
บบปกต ิอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 
 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความสามารถ฿นการ
ชืไอมยงทางคณิตศาสตร์ของกลุมทีไเดຌรับการจัด
กิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์ 
 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ฿ น ก า ร  ชืไ อ ม  ย ง ท า ง
คณิตศาสตร์  รืไ องรูปสามหลีไยม จากการท า
ครงงานทีไมีองค์ประกอบสมบูรณ์ของนักรียนกลุม
ทดลองอยู฿นระดับดีมาก ิมีคาฉลีไยอยูระหวาง 
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3.75-4.00ี จ านวน 3 ครงงาน อยู฿นระดับดี ิมี
คาฉลีไยอยูระหวาง 2.75-3.50ี จ านวน 7  
ครงงาน  คาฉลีไย฿นภาพรวมของการท าครงงาน
คณิตศาสตร์ของกลุมทดลองทากับ 3.38 สดงวา
ความสามารถ฿นการชืไอมยงทางคณิตศาสตร์  
รืไองรูปสามหลีไยม อยู฿นระดับดี 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประดในทีไสมควรอภิปราย 
ดังนีๅ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนคณิตศาสตร์ของ
นักรียนชัๅนประถมศึกษาปีทีไ 5 ของกลุมทีไเดຌรับการ
จัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์สูงกวากลุมทีไเดຌรับ
การจัดกิจกรรมบบปกติ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ .05 ป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ทัๅงนีๅ
นืไองจาก   
  1.1  การจัดการรียนรูຌ ดย฿ชຌกิจกรรม
ครงงานคณิตศาสตร์ รืไองรูปสามหลีไยม เดຌจัด
สอดทรก ฿นรายวิชาคณิตศาสตร์พืๅนฐาน ทีไผูຌวิจัย
รับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรของรงรียน ป็น
การจัดการรียนรูຌดยสอดทรกการท าครงงานขຌา
เป฿นกิจกรรมการรียนรูຌ  หลังจากรียนรูຌ นืๅอหา
สาระจากบทรียนลຌว ดยน าการท าครงงานขຌา
มาป็นสวนหนึไงของกิจกรรมการรียนรูຌ฿นลักษณะ
กิจกรรมฝຄกทักษะ สริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จ  
ละประยุกต์฿ชຌความรูຌ รวมทัๅงการขยายฐานความรูຌ
ทีไสัมพันธ์ละสอดคลຌองกับบทรียน฿นลักษณะคอย
ป็นคอยเป จากครงงานทีไมีองค์ประกอบงาย โ  
ลຌวคอยพิไมองค์ประกอบ฿หຌมากขึๅนจนกระทัไง
สมบู รณ์ตามรูปบบของการจัดท า ครงงาน  
ครงงานจึงปรียบสมือนป็นค าถามปลายปຂดทีไ
กระตุຌน฿หຌนักรียนเดຌหาตัวอยางทีไสอดคลຌองกับ
นืๅอหาทีไก าลังรียน  เดຌฝຄกการคຌนหาความรูຌดยการ
ท าครงงาน ท า฿หຌกิดความรูຌความขຌา฿จ฿นนืๅอหา

สาระชัดจนยิไงขึๅน ป็นเปตามนวทาง฿นการจัดการ
รียนรูຌดย฿ชຌกิจกรรมครงงานของ ปรีชา นาว์ยใน
ผล ิ2554: 32-42ี 4 ขัๅนตอน ดังนีๅ ระยะทีไ 1  ริไม
รียนรูຌสูครงงานบืๅองตຌน ฿หຌนักรียนจัดท าครงงาน
จากกิจกรรมทีไนักรียนคุຌนคยอยูลຌว  ดยการ
พัฒนาจากกิจกรรมการรียนหรือจากการท า
บบฝຄกหัดของนักรียนทีไมีลักษณะป็นค าถาม
ปลายปຂด ระยะทีไ 2  ประสานสาระละระบุวิธี
ด านินงาน นักรียนมีอิสระ฿นการท ากิจกรรม฿นรูป
คร ง ง านมากยิไ ง ขึๅ น  ต ยั ง อยู ภ าย ฿นกรอบ
จุดประสงค์การรียนรูຌของบทรียน ระยะทีไ 3 สอด
ประสาน ท าครงงานทีไสมบูรณ์ ป็นระยะทีไนักรียน
จะพิไมพูนประสบการณ์฿นการท าครงงานทีไอาจอยู
นอกกรอบของจุดประสงค์การรียนรูຌของบทรียน  
ป็นการปຂดอกาส฿หຌนักรียนมีอิสระ฿นการคิด  
วางผน ละจัดท าครงงานอง ละระยะทีไ 4  
พิไมพูนประสบการณ์ท าครงงาน ทีไสน฿จ ป็น
กิจกรรมทีไมุง฿หຌนักรียนจัดท าครงงานดยตรง  
ป็นการปຂดอกาส฿หຌกลุมของนักรียนคิดหัวขຌอ
ครงงานองตามความสน฿จ ฿นลักษณะทีไปຂดมาก
ขึๅน  มีความป็นอิสระมากขึๅน ซึไงเมจ าป็นตຌองอยู
ภาย฿ตຌกรอบของจุดประสงค์การรียนรูຌรืไอง฿ดรืไอง
หนึไ ง   ค ร ง ง านอ าจ มี ค ว า ม  ชืไ อ ม  ย งส า ร ะ
คณิตศาสตร์หลายรืไอง หรือมีความชืไอมยงกับ
สาระอืไน฿นลักษณะบูรณาการกใเดຌการด านินตาม
ขัๅนตอนดังกลาว มีผลท า฿หຌนักรียนสามารถจัดท า
ครงงานคณิตศาสตร์เดຌ  ท า฿หຌนักรียนกิดการ
รียนรูຌดຌวยตนอง เดຌรับประสบการณ์ตรง กิดการ
รียนรูຌทีไยัไงยืน จึงท า฿หຌนักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง            
การรียนสูงขึๅน 
  1.2  การจัดการรียนรูຌ ดย฿ชຌกิจกรรม
ครงงานคณิตศาสตร์  ป็นวิธีการจัดการรียน            
การสอนทีไนຌน฿หຌนักรียนรียนรูຌดຌวยตนองละ
รียนรูຌอยางมีความหมาย นักรียนรียนรูຌจากการ 
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ลงมือปฏิบัติ ตัๅงตศึกษาขัๅนตอนการด านินงาน  
ศึกษาอกสารความรูຌ น าความรูຌเปฝຄกท าบบฝຄก
ปฏิบัติ  มืไอสงสัยสอบถามกันองภาย฿นกลุม หาก
ยังหาค าตอบภาย฿นกลุมเมเดຌ นักรียนกใมีครูผูຌสอน
ป็นทีไปรึกษา สงผล฿หຌนักรียนกิดความมัไน฿จละ
ขຌา฿จสาระส าคัญของบทรียน นักรียนกิดความ
ตระหนักละหในความส าคัญของคณิตศาสตร์ ท า
฿หຌผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียนสูงขึๅน  
ป็นเปตามนวคิดของทฤษฎี คอนสตรัคติวิสท์ ซึไง
ป็นทฤษฎีทีไ฿หຌความส าคัญทีไตัวผูຌรียน ทฤษฎีนีๅนຌน
วาความรูຌป็นสิไงทีไถูกสรຌางขึๅนดยผูຌรียน ผูຌรียน฿ชຌ
ความรูຌละประสบการณ์ทีไมีอยูป็นพืๅนฐาน฿นการ
สรຌางความรูຌ฿หม การรียนรูຌป็นสิไงทีไกิดขึๅนภาย฿น
ตัวผูຌ รียนจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิไ งวดลຌอม
ภายนอก ผูຌรียนตละคนจะสรຌางความรูຌดຌวยวิธีการ
ทีไตกตางกัน ดังนัๅนนวการสอนตามทฤษฎีนีๅ               
จึงนຌนการจัดกิจกรรมการรียนรูຌทีไสงสริม฿หຌผูຌรียน
เดຌสืไอสารละมีปฏิสัมพันธ์กับพืไอน ดยผูຌสอนคอย
ชวยหลือ฿หຌผูຌรียนน าความรูຌทีไมีอยูออกมา฿ชຌ ละ
เตรตรองสิไงทีไเดຌจากการอภิปรายกับผูຌ อืไน ผูຌสอนมี
หนຌาทีไจัดสภาพวดลຌอมการรียนรูຌ฿หຌหมาะสม ตัๅง
ประดในปัญหาทีไทຌาทาย ละชวยหลือ฿หຌผูຌรียน
สรຌางความรูຌเดຌอง ิอัมพร มຌาคนองุ 2546: 6-7ี  
สอดคลຌองกับค ากลาวของปรีชา นาว์ยในผล 
ิ2554: 6ี วา  ครงงานคณิตศาสตร์ป็นกิจกรรม
การรียนรูຌคณิตศาสตร์ ซึไงนักรียนมีอกาสเดຌส ารวจ
ศึกษาคຌนควຌา ท าความขຌา฿จ  กຌปัญหา หรือกຌขຌอ
สงสัย  ชืไอมยงความรูຌหรือขยายองค์ความรูຌทาง
คณิตศาสตร์฿นประดในทีไสน฿จ รวมทัๅงการประดิษฐ์
คิดคຌนสรຌางสรรค์สิไง฿หมดยประยุกต์฿ชຌความรูຌทาง
คณิตศาสตร์ ผูຌรียนเดຌคิดละท าอยางอิสระภาย฿ตຌ
การดูล฿หຌค านะน าของครูทีไปรึกษาหรือผูຌรูຌ   
  1.3  การจัดการรียนรูຌดย฿ชຌกิจกรรม
ครงงานคณิตศาสตร์  ท า฿หຌนักรียนเดຌสะทຌอน

ความคิดของตละคนหรือตละกลุมออกมา฿นรูป
ของครงงานคณิตศาสตร์ทีไ ตຌองอาศัยความรูຌ  
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทีไ  กีไ ย ว ขຌ อ ง กั บ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  
ความสามารถ฿นการกຌปัญหา การรียนบบ
รวมมือ  การรียนบบกลุมลใก นักรียนมีอกาสฝຄก
ก า ร  ป็ น ผูຌ น า -ผูຌ ต า ม  ต ล อ ด จ น ก า ร ส รຌ า ง                    
องค์ความรูຌดຌวยตนอง  สงผล฿หຌผลสัมฤทธิ์ทางการ
รียนสูงขึๅน ป็นเปตามนวคิดพืๅนฐานของการ
จัดการรียนรูຌคณิตศาสตร์ประการหนึไง  คือ การ
จัดการรียนรูຌ฿นลักษณะป็นกลุม ป็นการจัดการ
รียนรูຌทีไปຂดอกาส฿หຌนักรียนรวมกันคิด รวมกัน
กຌปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย ละสดงความ
คิดหในดຌวยหตุผลซึไงกันละกัน ชวย฿หຌนักรียนเดຌ
พัฒนาทัๅงดຌานความรูຌ ทักษะ กระบวนการคิด ละมี
ประสบการณ์มากขึๅน  ิกรมวิชาการ 2544: 188)  
นอกจากนัๅนยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของนภัสสร  
สุทธิกุล ิ2546ี  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
รายวิชา ค 014 คณิตศาสตร์ 4  ของนักรียนกลุมทีไ
รียนดย฿ชຌกิจกรรมพืไอสงสริมการท าครงงาน
คณิตศาสตร์สูงกวากลุมทีไรียนดยเม฿ชຌกิจกรรมพืไอ
ส ง สริมการท า ครงงานคณิตศาสตร์อย า งมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ  .05 ละงานวิจัยของ  
อารีรัตน์  ขวัญทะล ิ2546ี พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนวิชาคณิตศาสตร์รืไองจ านวนละ
ตัวลขของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 1 ทีไมีการจัด
กิจกรรมการรียนการสอนดຌวยการท าครงงาน
คณิตศาสตร์สูงกวาทีไมีการจัดกิจกรรมการรียนการ
สอนตามปกติทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05   
   2.  ความสามารถ฿นการ ชืไ อมยงทาง
คณิตศาสตร์ของกลุ มทีไ เดຌ รับการจัดกิจกรร ม
ครงงานคณิตศาสตร์อยู ฿นระดับดี  นืไองจาก            
การจัดกิจกรรมการรียนการสอนดย฿ชຌครงงาน
คณิตศาสตร์รืไองรูปสามหลีไยม ส าหรับนักรียนชัๅน
ประถมศึกษาปีทีไ 5 ป็นการจัดกิจกรรมทีไนຌน 
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ผูຌรียนป็นส าคัญ  ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌดຌวยตนอง
จากการลงมือปฏิบัติ  เดຌส ารวจขຌอมูลละรียนรูຌ
รืไองตาง โ ทีไนักรียนสน฿จ฿นชีวิตประจ าวัน  
นักรียนมีอกาสลกปลีไยนความคิดหใน ฿นขณะ 
ดียวกันกใสนุกสนานพลิดพลิน฿นการรียนรูຌผาน
การท าครงงานทีไมีองค์ประกอบงาย โ ลຌวคอย โ 
พิไมองค์ประกอบจนกระทัไงเดຌครงงานสมบูรณ์ตใม
รูปบบ  ซึไงการท าครงงาน฿นระยะรกนักรียนจะ
เดຌท า ครงงานทีไ สอดคลຌ องกั บกิจกรรมหรื อ
บบฝຄกหัดของบทรียน ฿นกรอบของจุดประสงค์
การรียนรูຌ รวมถึงการขยายขอบขายขององค์ความรูຌ
ทีไกีไยวขຌองกับบทรียน ป็นการสอดทรกครงงาน
ขຌาเป฿นกิจกรรมการรียนรูຌของบทรียน มืไอ
นักรียนประสบความส ารใจลຌวจึงพิไมติมความรูຌ
 กีไ ย วกับการจั ดท า ครงงานประ ภทต า ง  โ 
นอกหนือเปจากการจัดท าครงงานทีไสอดคลຌองกับ
จุดประสงค์การรียนรูຌ ปຂดอกาส฿หຌนักรียนมีอิสระ
฿นการท าครงงานอยางตใมทีไ  การรียนรูຌดยการ
ปฏิบัติกิจกรรมครงงานบบคอยป็นคอยเปชนนีๅ
ท า฿หຌนักรียนสามารถน าความรูຌทางคณิตศาสตร์เป
ชืไอมยงทัๅงการชืไอมยงนืๅอหาสาระ องค์ความรูຌ
หรือกระบวนการภาย฿นคณิตศาสตร์อง ละการ
ชืไอมยงความรูຌหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กับสิไงทีไกิดขึๅนจริง฿นชีวิต ประจ าวัน ท า฿หຌนักรียน
กิดความตระหนัก หในความส าคัญ ละคุณคา  
ตลอดจนรูຌวิธีทีไจะน าความรูຌทางคณิตศาสตร์ทีไรียน
มา ชืไ อม  ยงละ ฿ชຌ ฿ นชี วิ ต จ ริ ง เดຌ  ส ง ผล ฿หຌ
ค ว ามส ามา รถ ฿นกา ร  ชืไ อ ม  ย งคว ามรูຌ ท า ง
คณิตศาสตร์ รืไ องรูปสามหลีไ ยมอยู ฿นระดับดี  
สอดคลຌองกับงานวิจัยของจียม฿จ จันทร์ศรี ิ2550ี  
พบวา  ความสามารถ฿นการชืไอมยงความรูຌทาง
คณิตศาสตร์รืไองทศนิยมของนักรียน หลังจาก฿ชຌ
กิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์รืไองทศนิยมมีคาฉลีไย 
3.4  จัดอยู฿นระดับดี งานวิจัยของ พรนตร ตีระ

มาตย์ ิ2550ี  พบวา ความสามารถ฿นการชืไอมยง
ความรูຌทางคณิตศาสตร์ รืไองสมการชิงสຌนตัวปร
ดียวหลังการจัดกิจกรรมการรียน มีคะนนฉลีไย           
จัดอยู ฿นกณฑ์ดี งานวิจัยของ สมชาย ทองบอ  
ิ2551ี  พบวา ความสามารถ฿นการชืไอมยงความรูຌ
ทางคณิตศาสตร์รืไองทฤษฎีบทพีทากรัส หลังการ
จัดกิจกรรมการรียนรูຌ อยู฿นระดับดี งานวิจัยของ  
รักษ์ชล  พัสดุสาร ิ2552ี พบวา ความสามารถ฿น
การชืไอมยงความรูຌทางคณิตศาสตร์ รืไองการ
ประมาณคาของนักรียน หลังการ฿ชຌกิจกรรม
ครงงานคณิตศาสตร์รืไอง การประมาณคาอยู฿น
ระดับดี งานวิจัยของ รัชนี ทุมหว ิ2552ี พบวา  
คว ามส ามา รถ ฿นกา ร  ชืไ อ ม  ย งคว ามรูຌ ท า ง
คณิตศาสตร์รืไองอัตราสวนละรຌอยละของนักรียน  
หลังรียนดยการจัดกิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์  
อยู฿นระดับดี         
 
ขຌอสนอนะ 
 จากการวิ จั ยดั ง กล า วขຌ า งตຌ น  ผูຌ วิ จั ย มี
ขຌอสนอนะดังรายละอียดตอเปนีๅ 
 1.  ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยไป฿ชຌ                       
  1.1 ฿นการจัดท าผนการจัดการรียนรูຌ 
การจัด กิจกรรมครงงานคณิตศาสตร์นัๅน ควรจัด
วลา฿หຌหมาะสมกับกิจกรรม หากป็นเปเดຌควร฿หຌ
นักรียนท ากิจกรรม฿นระยะวลาทีไก าหนดเวຌ฿นผน  
ซึไงนักรียนจะเดຌมีวลา฿นการท ากิจกรรมภาย฿น
กลุมอยางตใมทีไ ดยมีครูทีไปรึกษาคอย฿หຌค านะน า  
ดูล  ละอ านวยความสะดวกตหากมีความจ าป็น
บางกิจกรรมทีไนักรียนตຌองท านอกวลารียน ครูทีไ
ปรึกษาตຌอง฿หຌวลา ดูล นะน า ชวยหลือ฿หຌ
นักรียนเดຌจัดท าครงงาน จนส ารใจ 
  1.2ก อนทีไ จ ะน า กิ จ กร รม  ค ร ง ง าน
คณิตศาสตร์ เป฿ชຌ ฿นการจัดกิจกรรมการรียน        
การสอน ครูผูຌสอนควรท าความขຌา฿จนวทาง         
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การจัดท า ครงงาน฿หຌ ขຌ า ฿จ  ตຌ อง ตรี ยมตั ว             
ตรียมขຌอมูล ตรียมสืไอ  วัสดุ อุปกรณ์ทีไจ าป็น             
เวຌ ฿หຌนัก รียน  พืไอทีไ จะเดຌช วย฿หຌนัก รียนท า
ครงงานคณิตศาสตร์ทีไสมบูรณ์ละมีประสิทธิภาพ
เดຌ  

 2.  ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครั งต่อไป             
  ควรมีการวิจัยการจัดกิจกรรมครงงาน
คณิตศาสตร์฿นนืๅอหาสาระละ฿นระดับชัๅนอืไน โ 
ตอเป 
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ภาวิน  ชินะชติแ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอศึกษาระดับความผูกพันตอองค์การ ละพฤติกรรมการป็นสมาชิก  พืไอ
ปรียบทียบระหวางความผูกพันตอองค์การ ละพฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ จ านกตามขຌอมูลดຌาน
ประชากรศาสตร์ ละพืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความผูกพันตอองค์การกับพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การ กลุมตัวอยาง คือ พนักงานทีไท างานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿นขตกรุงทพมหานคร จ านวน ใ่ๆ 
ตัวอยาง การวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌการวิคราะห์ความปรปรวนทางดียว ละ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พียร์สัน ดຌวย
ปรกรมคอมพิวตอร์ 
 ผลการวิจัยทีไส าคัญสรุปเดຌวา ระดับความผูกพันตอองค์การ฿นภาพรวมดยฉลีไยอยู฿นระดับสูง มืไอ
พิจารณารายดຌานพบวา สวน฿หญมีระดับความผูกพันตอองค์การดຌานจิต฿จสูงทีไสุด พฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การ฿นภาพรวมดยฉลีไยอยู฿นระดับสูง มืไอพิจารณารายดຌานพบวา สวน฿หญ มีความส านึกตอหนຌาทีไสูงทีไสุด 
ผลการปรียบทียบความผูกพันตอองค์การจ านกตามพศ฿นภาพรวม พบวาเมตกตางกัน ฿นดຌานอืไนโพบวา
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ พฤติกรรมการป็นสมาชิก ขององค์การจ านกตามอายุ 
การศึกษา รายเดຌ ละอายุงาน พบวาตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ P≤เ.เและ ผลการวิคราะห์
สหสัมพันธ์ระหวางความผูกพันตอองค์การละพฤติกรรมการป็นสมาชิก฿นองค์การ฿นภาพรวมพบวามี
ความสัมพันธ์ทางบวกอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ 
                                                                                                                                                                                                                      
   
ค าส าคัญ: ความผูกพันตอองค์การ พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ พนักงานธนาคารพาณิชย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  อาจารย์ประจ า สาขาวชิาวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช 

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ กับพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿นกรุงทพมหานคร 
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The Relationship between Employee Engagement and Organizational 

Citizenship Behavior of Small Commercial Bank Staffs in Bangkok. 
 

P. Chinachoti1 

Abstract 
  
 The purposes of this research were: To assess the level of organizational engagement 
and organizational citizenship behavior of small commercial bank staff in Bangkok; To compare 
the organizational citizenship behavior of the bank staff as classified by demographic variables; 
And to analyse the correlation between the organization engagement and the organizational 
citizenship behavior. The sample was small commercial bank staffs in Bangkok, totaling 386. F-test 
and Pearson correlation were done for analytical purposes. 
 The research findings were as follows:  The level of organizational engagement was 
high, particularly the affective commitment . The level of organizational citizenship behavior was 
high, especially the affective conscientiousness. Organization engagement was statistically and 
significantly different at p ≤ เ.เ1 in terms of age, education, income and duration of employment. 
The organizational citizenship behavior was different with respect to age, education, income, and 
duration of employment at p = 0.001. The correlation between organizational engagement and 
organizational citizenship behavior was positive with statistical significance at the 0.01 level.  
 
Key word: Organizational engagement, Organizational citizenship behavior, Commercial bank staffs 
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วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ แ6 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โ558 

 บทน า 
 ป ร ะ  ท ศ เ ท ย  ผ ชิ ญ กั บ ก ร ะ  ส ก า ร
 ป ลีไ ย น  ป ล ง ทีไ ส า คั ญ ทัๅ ง ภ า ย น อ ก   ล ะ
ภาย฿นประทศทีไปรับปลีไยนรใวละซับซຌอนมาก
ยิไงขึๅน ซึไงป็นทัๅงอกาสละความสีไยงตอการพัฒนา
ประทศ องค์การตาง โ จึงจ าป็นตຌองปรับปลีไยน
พืไอตรียมความพรຌอม฿หຌสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการปลีไยนปลงเดຌอยางหมาะสม 
ดย฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาคนละสังคมเทย
฿หຌมีคุณภาพ มีอกาสขຌาถึงทรัพยากร ละเดຌรับ
ประยชน์จากการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมอยาง
ป็นธรรม ิผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ฉบับทีไ แแ, โ55ไี การบริหารจัดการบุคคลทีไดีมีผล
ตอความมัไนคงขององค์การพราะ ทรัพยากรมนุษย์
ทีไมีศักยภาพนัๅนจะชวย฿หຌองค์การประสบผลส ารใจ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การเดຌ ละสามารถพิไม
ขีดความสามารถทางการขงขันของประทศ฿หຌ
สามารถยืนหยัด฿นวทีลกเดຌอยางภาคภูมิละยัไงยืน 
องค์การ฿หຌความส าคัญตอพฤติกรรมของบุคคล฿น
องค์การ นืไองจากองค์การประกอบดຌวยบุคคลหลาย
คนขຌ ามาปฏิบัติ ง านร วมกัน  พืไ อ ฿หຌ บรรลุทัๅ ง
ป้าหมายขององค์การละป้าหมายสวนบุคคล 
ดังนัๅนพฤติกรรมของบุคคล฿นองค์การจึงป็นปัจจัย
ส าคัญทีไสงสริมประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการ
ปฏิ บั ติ ง านขอ งอ งค์ ก า ร ฿หຌ บ ร ร ลุ  ป้ า หม าย 
ิMotowidlo, Borman and Schmit, แ้้็ี 

ธนาคารพาณิชย์ ป็นสถาบันการงินทีไมี
ความส าคัญตอระบบศรษฐกิจ พราะ฿นบรรดา
สถาบันการงิน ธนาคารพาณิชย์จะมีขนาดของ
สินทรัพย์ทีไ฿หญทีไสุด นอกจากนีๅ ระบบของธนาคาร
พาณิชย์ยังสามารถสรຌางปริมาณงินทวีคูณ ซึไงสงผล
กระทบตอปริมาณงินทีไ ฿ชຌหมุนวียน฿นระบบ
ศรษฐกิจ ดังนัๅน ความมีสถียรภาพละความมัไนคง
ของธนาคารพาณิชย์ จึงป็นทีไสน฿จของหลายฝ่าย 

เมวาจะป็นธนาคารกลางซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบ
ดยตรงตอการด านินงานของธนาคารพาณิชย์ นัก
ลงทุนทัๅง฿นประทศละตางประทศ ิสิปปภาส พร
สุขสวาง, โ55ใี ธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿น
ประทศเทยป็นสถาบันการงินทีไป็นทางลือก฿หม
฿หຌกับผูຌบริภค฿หຌบริการทางการงินกลูกคຌาเดຌ
หลากหลายมากขึๅน ธนาคารเดຌพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ละบริการตาง โ พืไออ านวยความสะดวก฿หຌก
ลูกคຌา ละป็นการพิไมชองทาง฿นการหารายเดຌก
ธนาคาร ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละบริการตาง โ 
หลานีๅ จะชวยตอบสนองตอความตຌองการของลูกคຌา 
รวมทัๅงป็นการอ านวยความสะดวกพืไอ฿หຌลูกคຌามา
฿ชຌบริการของธนาคารมากขึๅน ฿นการขยายตัวทีไ
รวดรใวของธนาคารความส าคัญอยูทีไพนักงานทีไอยู
฿นองค์การตຌองมีประสิทธิภาพ ละมีความป็น
สมาชิกทีไดี฿นองค์การ ดยสรຌางขึๅนจากความผูกพัน
พืไอชวยหลือ฿หຌองค์การพัฒนาเดຌอยางยัไงยืนจาก
การขงขันทีไรุนรง฿นปัจจุบัน อยางเรกใดีธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใกมีปัจจัยสีไยงตาง โ ความเม
นนอนทางการมือง ความทຌาทายตอกระส
ลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ละสังคม ดยฉพาะ
ผลกระทบตอธุรกิจของลูกหนีๅของสถาบันการงิน
การปรับตัวของระบบธนาคารพาณิชย์ตอกฎกณฑ์
ตาง โ สงผล฿หຌมีการขงขันทีไรุนรง ิสุธิดา คิวา
นนท์, โ555 : โี ดยธนาคารพาณิชย์ตຌองระดมงิน
ระหวางสถาบันการงินมากขึๅน ท า฿หຌธนาคาร
พาณิชย์ตຌองสริมสรຌางความขใงกรง ฿นดຌานฐานะ
ละผลการด านินงานทีไจะน าเปสู การจัดอันดับ
ความนาชืไอถือทีไดีพืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไนกผูຌฝาก
งิน ละพัฒนาระบบสถาบันการงิน ท า฿หຌธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใกมีการปลีไยนปลงระบบการ
ท างานของพนักงานชนการตัๅงป้าหมายตอรายทีไ
สูงขึๅน ละระบบการท างานทีไตຌองนาชืไอถือ รวดรใว
ขึๅน ท า฿หຌพนักงานกิดรงกดดัน฿นการท างานมาก
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ขึๅนผูຌทีไป็นพนักงานตຌองมีพฤติกรรมการป็นสมาชิก
ทีไดีขององค์การทีไจะตຌองยอมรับ ละปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การอยางตใมทีไ 

พฤติกรรมทีไบุคคลสรຌางสรรค์ละกระท าขึๅน
องดຌวยความสมัคร฿จนอกหนือจากหนຌาทีไทีไ
องค์การก าหนด ดยเมเดຌตระหนักถึงผลตอบทนทีไ
จะเดຌรับจากองค์การ ป็นพฤติกรรมทีไชวยสนับสนุน
ผลกา รปฏิ บั ติ ง า นขอ งบุ คคล  ละส ง  ส ริ ม
ประสิทธิผลขององค์การดยพฤติกรรมการป็น
สมาชิกทีไดีขององค์การ ป็นหนึไ ง฿นพฤติกรรม
บทบาทพิศษดຌวย จากการศึกษานวคิดพฤติกรรม
การป็นสมาชิกทีไ ดีขององค์การเดຌขຌอสรุ ปว า 
พฤติกรรมการป็นสมาชิกทีไดีขององค์การป็น
พฤติกรรมทีไมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
฿ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ก ลุ ม ห รื อ อ ง ค์ ก า ร 
ิSpector,โเเใี ดยพฤติกรรมการป็นสมาชิกทีไดี
ขององค์การจะท า฿หຌระบบสังคม฿นองค์การด านิน
เปดຌ ว ยคว ามราบรืไ น  ลดความขั ดยຌ ง   พิไ ม
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานขององค์การ ละมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลขององค์การ  

ค ว า ม ผู ก พั น ต อ อ ง ค์ ก า ร  ิ Employee 
engagement) ป็นอีกหนึไงปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป็นสมาชิกทีไดีขององค์การ 
นืไองจากความผูกพันตอองค์การป็นปัจจัยทีไ
กีไยวขຌองกับความรูຌสึกของบุคคลทีไมีตองานละ
องค์การ ดยบุคคลทีไมีความผูกพันตอองค์การสดง
วาป็นผูຌทีไตຌองการจะอยูกับองค์การตอเป ดຌวย
หตุผลตาง โ ชน พราะหในวาองค์การเดຌ฿หຌความ
ชวยหลือ ฿หຌประยชน์กตนอง ละรูຌสึกวาป็น
สวนหนึไงขององค์การ จึงมีความตຌองการทีไจะตอบ
ทน฿หຌกับองค์การดยสดงออกมา฿นรูปของ
พฤติกรรมบทบาทพิศษตามความสามารถ ละ
ศักยภาพทีไตนองมีอยู  พืไอสงสริม฿หຌองค์การมี
ประสิทธิผล พฤติกรรมบทบาทพิศษทีไวานีๅ กใคือ

พฤติกรรมการป็นสมาชิกทีไดีขององค์การนัไนอง 
ิRiggio, โเเโ: โใ้ี  

ดังนัๅนการศึกษาครัๅงนีๅผูຌวิจัยจึงลือกศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวางความผูกพันตอองค์การกับ
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทย พืไอท า฿หຌ
องค์การรูຌวาจะพัฒนาระบบการท างานอยางเรพืไอ
สงสริม฿หຌพนักงาน฿นองค์การกิดความผูกพัน 
ยอมรับป้าหมาย คานิยมขององค์การ ละป็น
สมาชิกทีไดีตอองค์การพืไอทุมทพลังความสามารถ
฿นการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ฿นขณะดียวกันกใพยายามรักษาเวຌซึไงการ
ป็นสมาชิกภาพทีไดีขององค์การ ท าประยชน์฿หຌก
องค์การเดຌ  มีความตใม฿จ  ละทุม ททีไ จะ฿ชຌ
สติปัญญาละความสามารถทัๅงหมดพืไอกຌเขปัญหา
ละพัฒนางานพืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายขององค์การ 
ดยมีความจงรักภักดี ละตัๅง฿จทีไจะอยูกับองค์การ 
 
วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

แ. พืไอศึกษาระดับความผูกพันตอองค์การ 
ละพฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทย 

โ. พืไอปรียบทียบความผูกพันตอองค์การ 
ละพฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทย 
จ านกตามขຌอมูลดຌานประชากรศาสตร์ เดຌก พศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายเดຌ ละอายุงาน 

ใ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความ
ผูกพันตอองค์การกับพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
ตอองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก
฿นประทศเทย. 
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 วิธีด านินการวิจัย 
ประชากร฿นการวิจัยครัๅงนีๅ  คือ พนักงาน

ธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทย สังกัด
ส านักงาน฿หญ ฿นขตกรุงทพมหานคร ธนาคาร
ขนาดลใกจะประกอบดຌวย ธนาคารทีไมีสวนบง
ตลาดของสินทรัพย์รวมตไ ากวารຌ อยละ ใ ของ
สินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์เทยทัๅงระบบ ซึไง
ประชากรมีจ านวน แแ,โ็็ คน ผูຌวิจัยเดຌก าหนด
ขนาดกลุมตัวอยางดย฿ชຌหลักการค านวณขนาดกลุม
ตัวอยางของ ทาร ยามาน (Taro Yamane, แ้็ใ 
อຌาง฿น ธีรวุฒิ อกะกุลุ 2543ีทีไระดับความชืไอมัไน 
95% ความคลาดคลืไอน 5% เดຌกลุมตัวอยาง
จ านวน 386 คน ซึไงผูຌวิจัย฿ชวิธีการสุมตัวอยางบบ
บงกลุม (Cluster random sampling)  
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลป็น
บบสอบถาม ิQuestionnaire) สรຌ า งขึๅ นจาก
การศึกษาต าราอกสาร  ละผลการศึกษาทีไ
กีไยวขຌอง ส าหรับบบสอบถามประกอบดຌวยค าถาม
ปลายปຂดละค าถามปลายปຂด บงป็น ใ สวน 
ดังนีๅ  
 สวนทีไ  แ  ลักษณะสวนบุคคล สรຌางบบ
ลื อกตอบ จ านวน 5 ขຌอ เดຌก   พศ  อายุ 
การศึกษา รายเดຌฉลีไย/ ดือน ละอายุงาน 
 สวนทีไ  โ  ความผูกพันตอองค์การ สรຌางบบ
มาตรประมินคา ิRating scale) มี 5 ดຌาน เดຌก 
ความผูกพันตอองค์การดຌานจิต฿จ ความผูกพันตอ
องค์การดຌานการคงอยูกับองค์การ ละความผูกพัน
ตอองค์การดຌานบรรทัดฐาน  
 สวนทีไ  ใ  พฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การ สรຌ างบบมาตรประมินคา ิRating 
Scale) มี 5ดຌาน เดຌก การ฿หຌความชวยหลือ การ
ค านึงถึงผูຌอืไน ความอดทนอดกลัๅน ความส านึกตอ
หนຌาทีไ ละการ฿หຌความรวมมือ 

฿นการวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌการวิคราะห์ดຌวย
วิธีการทางสถิติทีไ หมาะสม ดย฿ชຌ ปรกรม
คอมพิวตอร์ส ารใจรูป สถิติทีไ฿ชຌ฿นการน าสนอ
ขຌอมูล ละวิคราะห์ขຌอมูลมีดังนีๅ 

1. สถิติชิงบรรยาย ิDescriptive statisticsี 
1.แ ความถีไรຌอยละ พืไอวิคราะห์ลักษณะ

สวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
1.โ ฿ชຌคาฉลีไยลขคณิต ิMean) ละสวน

บีไยงบนมาตรฐาน ิStandard deviation) ฿นสวน
ของขຌอมูลการวัดระดับความผูกพันตอองค์การ ละ
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ ของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ  

2.การทดสอบ ชิ ง อนุ ม าน  ิ Inferential 
analysis) ผูຌวิจัย฿ชຌสถิติการวิคราะห์ ดังนีๅ 

2.1 การวิคราะห์ความตกตาง ของระดับ
ความผูกพันธ์ตอองค์การ ละพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การ จ านกตามลักษณะสวนบุคคล
เดຌก การทดสอบทีทส ิt-test) ละการวิคราะห์
ความปรปรวนทางดียว ิone way ANOVA) ละ
ทดสอบรายคู ดย฿ชຌวิธีของชฟฟ่ ิShcheffeี 

2.2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหวาง ความ
ผูกพันตอองค์การ กับพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์ การ  ดยการวิ  คราะห์  ค าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พียร์สัน ิPearson‘s Correlation 
Coefficient: r)  
 
ผลการวิจัย     
ตอนที่ แ ขຌอมูลทั่วไปของผูຌตอบบบสอบถาม  

พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไป็น
ตัวอยางของการวิจัยนีๅสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุ
ตัๅงต ใ5 – ไ้ ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
รายเดຌฉลีไยตอดือนสวน฿หญอยูระหวาง โเุเเแ – 
ใเุเเเ บาท ละสวน฿หญมีอายุงานระหวาง ไ – ๆ  ปี  
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ตอนที่  โ  ความรูຌสึกผูกพันต่อองค์การ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศไทย  

พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไป็น
ตัวอยางของการวิจัยมีระดับความผูกพันองค์การ
ภาพรวมดยฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาราย
ดຌานพบวา สวน฿หญมีระดับความผูกพันองค์การ
ดຌานจิต฿จมากทีไสุด ส าหรับดຌานทีไนຌอยทีไสุดคือความ
ผูกพันองค์การดຌานบรรทัดฐานมีระดับความผูกพัน
องค์การดยฉลีไยอยู฿นระดับมาก  

- ความผู ก พันอ งค์ ก า ร ดຌ าน จิ ต ฿ จ ฿น
ภาพรวมดยฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาราย
ขຌอพบวาสวน฿หญรูຌสึกวาตนองป็นสวนหนึไงของ
ธนาคารมากทีไสุด มีระดับความผูกพันองค์การอยู฿น
ระดับมาก ส าหรับขຌอทีไนຌอยทีไสุด คือ ธนาคารหงนีๅ
ป็นสิไงทีไมีความหมายป็นอยางมาก มีระดับความ
ผูกพันองค์การ อยู฿นระดับมาก  

- ความผูกพันองค์การดຌานการคงอยูกับ
องค์การ฿นภาพรวมดยฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอ
พิ จ า ร ณ า ร า ย ขຌ อ พบ ว า ส ว น ฿ ห ญ  รูຌ สึ ก ว า มี
ผลตอบทนละผลประยชน์ทีไเดຌรับจากธนาคารมี
สวนท า฿หຌตัดสิน฿จท างานอยูกับธนาคารหงนีๅตอเป
มากทีไสุด มีระดับความผูกพันองค์การอยู฿นระดับ
มาก  ส าหรับขຌอทีไนຌอยทีไสุดคือ ชืไอวาตนองมี
ทางลือกนຌอยมาก฿นการตัดสิน฿จลาออกจาก
ธนาคารมีระดับความผูกพันองค์การอยู฿นระดับปาน
กลาง  

- ความผูกพันองค์การดຌานบรรทัดฐาน฿น
ภาพรวมดยฉลีไยอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาราย
ขຌอพบวาสวน฿หญ  รูຌ สึกวาการป็นพนักงานทีไ
ธนาคารหงนีๅตอเปป็นสิไงทีไถูกตຌองละหมาะสม
ลຌวมากทีไสุด มีระดับความผูกพันองค์การอยู฿น
ระดับมาก ส าหรับขຌอทีไนຌอยทีไสุด คือ พนักงานรูຌสึก
ผิดหากลาออกจากธนาคาร฿นขณะนีๅอยู฿นระดับ
ปานกลาง  

 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿น
ประทศไทย  

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกมี
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ฿นภาพรวม
ดยฉลีไยอยู฿นระดับดีมาก มืไอพิจารณารายดຌาน
พบวา สวน฿หญ มีดຌานความส านึกตอหนຌาทีไมาก
ทีไสุด ส าหรับดຌานทีไนຌอยทีไสุดคือ ดຌานการ฿หຌความ
ชวยหลือ 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การดຌาน
การ฿หຌความชวยหลือ฿นภาพรวมดยฉลีไยอยู฿น
ระดับดีมาก มืไอพิจารณารายขຌอพบวาสวน฿หญ 
ตใม฿จชวยหลือพืไอนรวมงานทีไมีปัญหาทีไกีไยวกับ
งานมากทีไ สุ ด  ส าหรับขຌอทีไนຌอยทีไ สุ ดคือ ยินดี
ชวยหลือพืไอนรวมงานทีไมีภาระงานมาก ละ
ชวยหลือนะน าพืไอรวมงานทีไขຌามาท างาน฿หม฿น
การปรับตัว มຌเมถูกขอรຌอง฿หຌท า  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการค านึงถึงผูຌอืไน฿นภาพรวมดยฉลีไยอยู฿น
ระดับดีมาก มืไอพิจารณารายขຌอพบวาสวน฿หญ 
ปฏิบัติตามกฎระบียบของธนาคารละหนวยงาน
สมอมากทีไสุด ส าหรับขຌอทีไนຌอยทีไสุดคือ มีความตรง
ตอวลา฿นการท างาน   

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานความอดทนอดกลัๅน฿นภาพรวมดยฉลีไยอยู฿น
ระดับดีมาก มืไอพิจารณารายขຌอพบวาสวน฿หญ 
สนับสนุนการกระท าขององค์การทีไมุงนຌน฿นสิไงทีไ
ถู กตຌอ ง  ละพยายามท างาน฿หຌ ดีทีไ สุ ด ฿นทุ ก
สถานการณ์มากทีไสุด ส าหรับขຌอทีไนຌอยทีไสุดคือ เม
พูดวิพากษ์วิจารณ์฿นชิงลบกีไยวกับงาน  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานความส านึกตอหนຌาทีไ฿นภาพรวมดยฉลีไยอยู฿น
ระดับดีมาก มืไอพิจารณารายขຌอพบวาสวน฿หญ 
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 พยายามป้องกันเม฿หຌกิดปัญหากับพืไอนรวมงานคน
อืไน โ ส าหรับขຌอทีไนຌอยทีไสุดคือ พยายามหลีกลีไยง
การสรຌางปัญหา฿หຌกับพืไอนรวมงาน  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการ฿หຌความรวมมือ฿นภาพรวมดยฉลีไยอยู฿น
ระดับดีมาก มืไอพิจารณารายขຌอพบวาสวน฿หญ ขຌา

รวมละมีสวนรวม฿นการประชุมดยค านึงถึง
ประยชน์ของธนาคารป็นหลัก ส าหรับขຌอทีไนຌอย
ทีไสุดคือ ติดตามขาวสารทีไกีไยวกับการพัฒนา฿นดຌาน
ตาง โ ของธนาคารหงนีๅ  
 

 
ตารางท่ี 1 การปรียบทียบความผูกพันตอองค์การ ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทย 

ความผูกพัน
ต่อองค์การ 

 

พศ อาย ุ การศึกษา รายไดຌ 
ฉลี่ยต่อดือน 

อายุงาน 

t-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig.  
ดຌานจิต฿จ 1.669 เ.096 7.949 0.000 4.879 0.008 13.189 เ.000 5.387 เ.001 

ดຌานการคงอยู ่
กับองค์การ 

-เ.274 เ.785 7.897 0.000 9.831 0.000 9.478 เ.000 2.815 เ.039 

ดຌานบรรทัด 
ฐาน 

1.018 เ.309 3.246 0.040 2.018 0.13 แ.ใไโ เ.โๆแ เ.667 เ.57เ 

ดยรวม 1.081 เ.280 7.348 0.000 8.069 0.000 10.274 เ.00เ 3.843 เ.01 

 
 
ตอนที่ ไ การปรียบทียบความผูกพันต่อองค์การ 
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿น
ประทศไทย จ านกตามขຌอมูลทั่วไป   

(1) ผลการปรียบทียบความผูกพัน
ตอองค์การจ านกตามพศ พบวา พนักงานชายละ
พนักงานหญิงของธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกมีระดับ
ความผูกพันตอองค์การ฿นภาพรวมเมตกตางกัน  

(2) ผลการปรียบทียบความผูกพัน
ตอองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก
฿นประทศเทยจ านกตามอายุ พบวาพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีชวงอายุตกตางกัน 
เดຌก ตไ ากวา ใไ ปี ระหวาง ใ5 – ไ้ ปี ละ
มากกวา 5เ ปี  ขึๅนเป มีระดับความผูกพันตอ
องค์การ฿นภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เแ มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
ชวงอายุตกตางกัน มีระดับความผูกพันตอองค์การ
ดຌานจิต฿จ ละดຌานการคงอยู ตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
ชวงอายุตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองค์การ
ดຌานบรรทัดฐานตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เ5  

(3) ผลการปรียบทียบความผูกพัน
ตอองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก
฿นประทศเทยจ านกตามการศึกษา พบวา
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีระดับ
การศึกษาตกตางกัน เดຌก เมกินอนุปริญญา/
ปวส. ระดับปริญญาตรี ละระดับปริญญาทขึๅนเป 
มีระดับความผูกพันตอองค์การ฿นภายรวมตกตาง
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กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ มืไอ
พิจารณารายดຌานพบวา 

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
ระดับการศึกษาตกตางกันมีระดับความผูกพันตอ
องค์การดຌานจิต฿จ ละดຌานการคงอยูตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
ระดับการศึกษาตกตางกันมีระดับความผูกพันตอ
องค์การดຌานบรรทัดฐานกับองค์การเมตกตางกัน  
 ิไี ผลการปรียบทียบความผูกพันตอองค์การ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศ
เทยจ านกตามรายเดຌฉลีไยตอดือน  พบวา
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีรายเดຌฉลีไย
ตอดือนตกตางกัน เดຌกระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ 
บาท ระหวาง โเุเเแ–ใเุเเเ บาท ระหวาง 
ใเุเเแ–ไเุเเเ บาท ละ มากกวา 5เุเเแ บาท 
ขึๅนเป มีระดับความผูกพันตอองค์การ฿นภายรวม
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ 
มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกันมีระดับความผูกพัน
ตอองค์การดຌานจิต฿จ ละดຌานการคงอยูตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน มีระดับความผูกพัน
ตอองค์การดຌานบรรทัดฐานเมตกตางกัน  

(5)  ผลการปรียบทียบความผูกพัน
ตอองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก
฿นประทศเทยจ านกตามอายุงาน พบวาพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีอายุงานตกตางกัน 
เดຌก ตัๅงต แ – ใ ปี ุ ไ – ๆ ปีุ ็ – ้ ปี ละ
มากกวา แเ ปี  ขึๅนเป มีระดับความผูกพันตอ
องค์การ฿นภายรวมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เแ มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
อายุงานตกตางกัน มีระดับความผูกพันตอองค์การ
ดຌานจิต฿จตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เแ  

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
อายุงานตกตางกัน มีระดับความผูกพันตอองค์การ
ดຌานการคงอยูกับองค์การตกตางกันอย างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5  

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
อายุงานตกตางกัน มีระดับความผูกพันตอองค์การ
ดຌานการคงอยูกับองค์การเมตกตางกัน  
 
ผลการปรียบทียบป็นรายคู่  

ความผูกพันตอองค์การของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทย จ านกตามอายุ 
พบวา ความผูกพันตอองค์การ฿นภาพรวมของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกจ านกตามชวง
อายุทีไตกตางกัน มีจ านวน โ คู  ทีไตกตางกัน 
เดຌก พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีอายุ 
ตไ ากวา ใไ ปี กับ อายุมากกวา 5เ ปี ขึๅนเป มีความ
ผูกพันตอองค์การ฿นภาพรวมตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ละพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีอายุระหวาง ใ5-ไ้ ปี 
กับ อายุมากกวา 5เ ปี ขึๅนเป มีความผูกพันตอ
องค์การ฿นภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เแ  
 

มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 
- ความผูกพันตอองค์การดຌานจิต฿จ พบวา 

อายุตไ ากวา ใไ ปี ระหวาง ใ5 – ไ้ ปี ละมากกวา 
5เ ปี ขึๅนเป มีจ านวน โ คู ทีไตกตางกัน เดຌก 
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีอายุ ตไ ากวา 
ใไ ปี กับ อายุระหวาง ใ5- ไ้ ปี มีความผูกพันตอ
องค์การดຌานจิต฿จตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
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 สถิติทีไระดับ เ.เแ ละพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใกทีไมีอายุตไ ากวา ใไ ปี กับอายุมากกวา 5เ 
ปี ขึๅนเป มีความผูกพันตอองค์การดຌานจิต฿จอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5  

- ความผูกพันตอองค์การดຌานการคงอยู
กับองค์การ พบวา อายุตไ ากวา ใไ ปี ระหวาง ใ5 – 
ไ้ ปี ละมากกวา 5เ ปี ขึๅนเป มีจ านวน โ คู ทีไ
ตกตางกัน เดຌก พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาด
ลใกทีไมีอายุ ตไ ากวา ใไ ปี กับ อายุมากกวา 5เ ปี 
ขึๅนเป มีความผูกพันตอองค์การ฿นภาพรวมตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ละ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีอายุระหวาง 
ใ5 - ไ้ ปี กับ อายุมากกวา 5เ ปี ขึๅนเป มีความ
ผูกพันตอองค์การดຌานการคงอยูกับองค์การตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

- ความผูกพันตอองค์การดຌานบรรทัดฐาน 
พบวา อายุตไ ากวา ใไ ปี ระหวาง ใ5 – ไ้ ปี ละ
มากกวา 5เ ปี ขึๅนเป มีจ านวน แ คู ทีไตกตางกัน 
คือพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีอายุ 
ระหวาง ใ5 - ไ้ ปี กับ อายุมากกวา 5เ ปี ขึๅนเป 
มีความผูกพันตอองค์การดຌานบรรทัดฐานตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 

ความผูกพันต่อองค์กร จ านกตามระดับ
การศึกษา  พบวา ความผูกพันตอองค์การ ฿น
ภาพรวมของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก
จ านกตามการศึกษาทีไตกตางกัน เดຌก พนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกการศึกษาระดับปริญญา
ตรีกับปริญญาทขึๅนเป มีความผูกพันตอองค์การ฿น
ภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เแ  

- ความผูกพันตอองค์การดຌานจิต฿จ พบวา 
ระดับการศึกษาเมกินอนุปริญญา/ปวส. ระดับ
ปริญญาตรี ละระดับปริญญาทขึๅนเป มีจ านวน แ 
คู ทีไตกตางกัน เดຌก พนักงานธนาคารพาณิชย์

ขนาดลใกทีไมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  กับ 
ปริญญาทขึๅนเปมีความผูกพันตอองค์การดຌานจิต฿จ
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ 

- ความผูกพันตอองค์การดຌานการคงอยู
กั บองค์ กา ร  พบว า  ร ะดั บการศึ กษา เม  กิ น
อนุปริญญา/ปวส. ระดับปริญญาตรี  ละระดับ
ปริญญาทขึๅนเป มีจ านวน แ คู ทีไตกตางกัน เดຌก 
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี กับ ปริญญาทขึๅนเปมีความผูกพัน
ตอองค์การดຌานการคงอยูกับองค์การ ตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  
 ความผูกพันต่อองค์การ จ านกตาม
รายไดຌ พบวา ความผูกพันตอองค์การ฿นภาพรวม
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกจ านกตาม
รายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน มีจ านวน ไ คู ทีไ
ตกตางกัน เดຌก พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาด
ลใกทีไมีรายเดຌ ฉลีไยตอดือนระหวาง แเุเเแ-
โเุเเเ บาท กับ ระหวาง โเุเเแ–ใเุเเเ บาท 
ละรายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง โเ,เเแ-ใเ,เเเ 
บาทกับมากกวา 5เ,เเแ บาท ขึๅนเป มีความผูกพัน
ตอองค์การ฿นภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 พนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใกทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง แเุเเแ-
โเุเเเ บาทกับระหวาง ใเุเเแ–ไเุเเเ บาท 
ละรายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ 
บาทกับมากกวา 5เุเเแ บาท ขึๅนเป มีความผูกพัน
ตอองค์การ฿นภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ เ.เแ มืไอพิจารณารายดຌานพบวา
ความผูกพันตอองค์การดຌานจิต฿จ พบวา รายเดຌ
ระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท ระหวาง โเุเเแ–
ใเุเเเ บาท ระหวาง ใเุเเแ–ไเุเเเ บาท ละ
มากกวา 5เุเเแ บาทขึๅนเป มีจ านวน ไ คู  ทีไ
ตกตางกัน เดຌก พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาด
ลใกทีไมีรายเดຌ ฉลีไยตอดือนระหวาง แเุเเแ-
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โเุเเเ บาท กับ ระหวาง โเุเเแ–ใเุเเเ บาท  
รายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท
กับระหวาง ใเุเเแ–ไเุเเเ บาท มีละรายเดຌ
ฉลีไยตอดือนระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาทกับ
มากกวา 5เุเเแ บาท ขึๅนเป มีความผูกพันตอ
องค์การดຌานจิต฿จตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เแ พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาด
ลใกทีไมีรายเดຌ ฉลีไยตอดือนระหวาง โเุเเแ-
ใเุเเเ บาทกับใเุเเเแ-ไเุเเเ บาท มีความ
ผูกพันตอองค์การดຌานจิต฿จตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5  
 ความผูกพันต่อองค์การจ านกตาม
อายุงาน พบวาความผูกพันตอองค์การ฿นภาพรวม

ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกจ านกตาม
อายุงานตกตางกัน เมตกตางกัน  
 มืไอพิจารณารายดຌานพบวา  
 ความผูกพันตอองค์การดຌานจิต฿จ พบวา 
อายุงาน แ–ใ ปีุ ไ–ๆ ปีุ ็–้ ปีละมากกวา แเ ปี 
ขึๅนเป มีจ านวน โ คู ทีไตกตางกัน เดຌกอายุงาน แ-
ใ ปีกับมากกวา แเ ปีขึๅนเป มีความผูกพันตอ
องค์การตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เ5 ละอายุงาน ไ-ๆ ปีกับมากกวา แเ ปี
ขึๅนเปมีความผูกพันตอองค์การตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  
 
 

ตารางท่ี โ การปรียบทียบพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ฿นองค์การ ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก
฿นประทศเทย 

ความผูกพัน
ต่อองค์การ 

 

พศ อาย ุ การศึกษา รายไดຌ 
ฉลี่ยต่อดือน 

อายุงาน 

t-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig.  
ดຌานการ 
฿หຌความ
ช่วยหลือ 

แ.ไ็็ เ.แไแ 2.539 เ.08เ 9.000 เ.000 11.844 เ.000 4.737 เ.003 

ดຌานการค านึง 
ถึงผูຌอื่น 

เ.5้ๆ เ.55โ 16.691 เ.เ00 5.974 เ.003 17.722 เ.000 10.534 เ.000 

ความอดทน 
อดกลั น 

โ.ไใ็ เ.เแ5 7.629 เ.0เ0 5.966 
 

เ.003 9.863 เ.000 5.939 เ.001 

ความส านึก 
ต่อหนຌาท่ี 

แ.แๆ5 เ.โไ5 5.456 เ.เ00 5.004 เ.007 3.516 เ.015 9.000 เ.000 

ดຌานการ฿หຌ 
ความร่วมมือ 

เ.5โ้ เ.5้็ 1.468 เ.23โ 4.171 เ.016 9.271 เ.00เ 7.442 เ.000 

ดยรวม แ.75ใ เ.เ่เ 10.424 เ.เ00 10.701 เ.000 17.380 เ.00เ 12.190 เ.00เ 
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 ตอนที่  5 การปรียบทียบพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การ ของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศไทย  

ผลการวิคราะห์ขຌอมูล฿นตารางทีไ โ มีดังนีๅ 
ิแี ผลปรียบทียบพฤติกรรมการป็นสมาชิก

฿นองค์การ ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก
฿นประทศเทยจ านกตามพศ พบวาพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกพศชายละพศหญิงมี
ระดับพฤติกรรมการป็นสมาชิก฿นองค์การ฿น
ภาพรวมเมตกตางกัน  

มืไอพิจารณารายดຌาน พบวา 
- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกพศ

ชายละพศหญิงมีพฤติกรรมการป็นสมาชิก฿นดຌาน
การ฿หຌความชวยหลือ ดຌานการค านึงถึงผูຌอืไน ดຌาน
ความส านึกตอหนຌาทีไ ละดຌานการ฿หຌความรวมมือ
เมตกตางกัน  

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกพศ
ชายละพศหญิงมีพฤติกรรมการป็นสมาชิก฿นดຌาน
ความอดทนอดกลัๅน ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ เ.เ5  
 ิโี ผลปรียบทียบพฤติกรรมการป็นสมาชิก฿น
องค์การ ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก฿น
ประทศเทยจ านกตามอายุ  พบวาพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีอายุตกตางกันเดຌก 
ตไ ากวา ใไ ปี ระหวาง ใ5 – ไ้ ปี ละ มากกวา  
5เ ปี ขึๅนเป  มีระดับพฤติกรรมการป็นสมาชิก฿น
องค์การ฿นภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เแ   
 มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
อายุตกตางกันมีระดับพฤติกรรมการป็นสมาชิก
ขององค์การดຌานการ฿หຌความชวยหลือ ละดຌาน
การ฿หຌความรวมมือเมตกตางกัน  

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
อายุตกตางกันมีระดับพฤติกรรมการป็นสมาชิก
ขององค์การดຌานการค านึงถึงผูຌอืไน ดຌานความอดทน
อดกลัๅน ละดຌานความส านึกตอหนຌาทีไตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ   
 ิใี ผลปรียบทียบพฤติกรรมการป็นสมาชิก
ขององค์การ ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาด
ลใก฿นประทศเทยจ านกตามการศึกษา พบวา
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีการศึกษา
ตกตางกันเดຌก ิเมกินอนุปริญญา/ปวส. ปริญญา
ตรี ละปริญญาทขึๅนเปี มีระดับพฤติกรรมการป็น
สมาชิก฿นองค์การ฿นภาพรวมตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 
- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี

การศึกษาตกตางกันมีระดับพฤติกรรมการป็น
สมาชิกของ฿นองค์การดຌานการ฿หຌความชวยหลือ 
ละดຌานการค านึ งถึงผูຌ อืไนตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
การศึกษาตกตางกันมีระดับพฤติกรรมการป็น
สมาชิก฿นองค์การดຌานความอดทนอดกลัๅน ดຌาน
ความส านึกตอหนຌาทีไ ละดຌานการ฿หຌความรวมมือ
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5  

(4) ผลปรียบทียบพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามรายเดຌฉลีไยตอ
ดือน พบวาพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน เดຌก ระหวาง 
แเุเเแ-โเุเเเ บาท  โเุเเแ–ใเุเเเ บาท  
ใเุเเแ–ไเุเเเ บาท ละ มากกวา 5เุเเแ บาท 
ขึๅนเป มีระดับพฤติกรรมการป็นสมาชิก฿นองค์การ
฿นภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เแ  
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  มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 
- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี

รายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน มีระดับพฤติกรรม
การป็นสมาชิกขององค์การดຌานการ฿หຌความ
ชวยหลือ ดຌานการค านึงถึงผูຌอืไน ละดຌานความ
อดทนอดกลัๅน ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ เ.เแ   

- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน มีระดับพฤติกรรม
การป็นสมาชิกขององค์การดຌานความส านึกตอ
หนຌาทีไ ละดຌานการ฿หຌความรวมมือ ตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5   

(5) ผลปรียบทียบพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามอายุงาน พบวา
พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมีอายุงาน
ตกตางกัน เดຌก  ตัๅงต แ - ใ ปี  ตัๅงต ไ – ๆ ปี 
ตัๅงต ็ – ้  ปี ละ แเ ปี ขึๅนเป มีระดับพฤติกรรม
การป็นสมาชิก฿นองค์การ฿นภาพรวมตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ   

มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 
- พนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกทีไมี

อายุงานตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การดຌานการ฿หຌความชวยหลือ ดຌาน
การค านึงถึงผูຌ อืไน ดຌานความอดทนอดกลัๅน ดຌาน
ความส านึกตอหนຌาทีไ ละดຌานการ฿หຌความรวมมือ
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ   
 
ผลการปรียบทียบรายคู่ของพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใก฿นประทศไทย  
 
 พฤติกรรมการป็นสมาชิกจ านกตาม
อายุ พบวา อายุตไ ากวา ใไ ปี ระหวาง ใ5 – ไ้ ปี 

ละ มากกวา 5เ ปี  ขึๅนเป  มีจ านวน แ คู  ทีไ
ตกตางกัน เดຌก อายุตไ ากวา ใไ ปี กับ ใ5-ไ้ ปี 
มีพฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ฿นภาพรวม 
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  
 มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
฿นภาพรวมของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก
฿นประทศเทยจ านกตามอายุทีไตกตางกันมี
จ านวน โ คู ทีไตกตางกัน เดຌก อายุตไ ากวา ใไ ปี 
กับ ใ5-ไ้ ปี  มีพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การดຌานการค านึงถึงผูຌอืไนตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ละอายุตไ ากวา ใไ 
ปี กับ อายุมากกวา 5เ ปี ขึๅนเป มีพฤติกรรมการ
ป็นสมาชิกขององค์การตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ เ.เแ   

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
฿นภาพรวมของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก
฿นประทศเทยจ านกตามอายุทีไตกตางกันมี
จ านวน แ คู ทีไตกตางกัน เดຌก อายุตไ ากวา ใไ ปี 
กับ ใ5-ไ้ ปี  มีพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การดຌานความอดทนอดกลัๅนตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ   

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
฿นภาพรวมของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดลใก
฿นประทศเทยจ านกตามอายุทีไตกตางกันมี
จ านวน แ คู ทีไตกตางกัน เดຌก อายุตไ ากวา ใไ ปี 
กับ ใ5-ไ้ ปี  มีพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การดຌานความอดทนอดกลัๅนตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  
 พฤติกรรมการป็นสมาชิกจ านกตาม
การศึกษา พบวา พฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การ฿นภาพรวมของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามการศึกษาทีไ
ตกตางกันมีจ านวน โ คู ทีไตกตางกัน เดຌก เม
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 กินอนุปริญญา/ปวส.กับปริญญาทขึๅนเป ละ
ปริญญาตรีกับปริญญาทขึๅนเป มีพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การ฿นภาพรวมตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ มืไอพิจารณาราย
ดຌานพบวา 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการ฿หຌความชวยหลือของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตาม
การศึกษาทีไตกตางกันมีจ านวน โ คู ทีไตกตางกัน 
เดຌก เมกินอนุปริญญา/ปวส.กับปริญญาทขึๅนเป 
มีพฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การดຌานการ฿หຌ
ความชวยหลือตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ เ.เ5 ละปริญญาตรีกับปริญญาทขึๅนเปมี
พฤติกรรมการป็นสมาชิกทีไขององค์การดຌานการ฿หຌ
ความชวยหลือตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ เ.เแ  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการค านึงถึงผูຌอืไนของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามการศึกษาทีไ
ตกตางกันมีจ านวน แ คู  ทีไ ตกตางกัน เดຌก 
ปริญญาตรีกับปริญญาทขึๅนเปมีพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การดຌานการค านึงถึงผูຌอืไนตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานความอดทนอดกลัๅนของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตาม
การศึกษาทีไตกตางกันมีจ านวน แ คู ทีไตกตางกัน 
เดຌก ปริญญาตรีกับปริญญาทขึๅนเปมีพฤติกรรม
การป็นสมาชิกขององค์การดຌานความอดทนอดกลัๅน
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานความส านึกตอหนຌาทีไของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตาม
การศึกษาทีไตกตางกันมีจ านวน แ คู ทีไตกตางกัน 

เดຌก เมกินอนุปริญญา/ปวส.กับปริญญาทขึๅนเปมี
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การดຌานความ
ส านึกตอหนຌาทีไตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ เ.เ5 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการ฿หຌความรวมมือของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตาม
การศึกษาทีไตกตางกันมีจ านวน แ คู ทีไตกตางกัน 
เดຌก ปริญญาตรีกับปริญญาทขึๅนเปมีพฤติกรรม
การป็นสมาชิกขององค์การดຌานการ฿หຌความรวมมือ
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5  
 พฤติกรรมการป็นสมาชิกจ านกตาม
รายไดຌ  พบวา พฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การ฿นภาพรวมของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามรายเดຌตอดือน
ทีไตกตางกันมีจ านวน 4 คู ทีไตกตางกัน เดຌก 
ระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท กับ  โเุเเแ–
ใเุเเเ บาท  ระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท กับ  
30ุเเแ–4เุเเเ บาท ระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ 
บาท กับ 50ุเเแ บาทขึๅนเป ระหวาง 2เุเเแ-
3เุเเเ บาท กับ  3เุเเแ–4เุเเเ บาท  
 พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
จ านกตามระดับการศึกษา พบวาปริญญาตรีกับ
ปริญญาทขึๅนเป มีพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การ฿นภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เแ  
 มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการ฿หຌความชวยหลือของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามรายเดຌ
ตอดือนทีไตกตางกันมีจ านวน  5 คู ทีไตกตางกัน 
เดຌก รายเดຌระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท กับ  
โเุเเแ–ใเุเเเ บาท ระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ 
บาท กับ  3เุเเแ–4เุเเเ บาท ระหวาง แเุเเแ-
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โเุเเเ บาท กับ 5เุเเแ บาท ขึๅนเป ระหวาง 
2เุเเแ-3เุเเเ บาท กับ 5เุเเแ บาท ขึๅนเป ละ
รายเดຌระหวาง 3เุเเแ-4เุเเเ บาท กับ 5เุเเแ 
บาท ขึๅนเป มีพฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการ฿หຌความชวยหลือตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการค านึงถึงผูຌอืไนของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามรายเดຌตอดือน
ทีไตกตางกันมีจ านวน  4 คู ทีไตกตางกัน เดຌก 
รายเดຌระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท กับ  โเุเเแ–
ใเุเเเ บาท ระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท กับ  
3เุเเแ–4เุเเเ บาท ระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ 
บาท กับ  5เุเเแ บาท ขึๅนเป ละรายเดຌระหวาง 
2เุเเแ-3เุเเเ บาท กับ 3เุเเแ–4เุเเเ บาท มี
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การดຌานการ
ค านึงถึงผูຌอืไนตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เแ  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานความอดทนอดกลัๅนของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามรายเดຌ
ตอดือนทีไตกตางกันมีจ านวน  4 คู ทีไตกตางกัน 
เดຌก รายเดຌระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท กับ  
โเุเเแ–ใเุเเเ บาท ละรายเดຌระหวาง แเุเเแ-
โเุเเเ บาท กับ  3เุเเแ–4เุเเเ บาท มี
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การดຌานความ
อดทนอดกลัๅนตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ เ.เแ  รายเดຌระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท 
กับ 5เุเเแบาท ขึๅนเป ละ ระหวาง 2เุเเแ-
3เุเเเ บาท กับ   3เุเเแ–4เุเเเ บาท มี
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การดຌานความ
อดทนอดกลัๅนตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ เ.เ5  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานความอดทนอดกลัๅนของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามรายเดຌ
ตอดือนทีไตกตางกันมีจ านวน 1 คู ทีไตกตางกัน 
เดຌก รายเดຌระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท กับ  
มากกวา 5เุเเแ บาท ขึๅนเป มีพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การดຌานความส านึกตอหนຌาทีไ
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการ฿หຌความรวมมือของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามรายเดຌ
ตอดือนทีไตกตางกันมีจ านวน 3 คู ทีไตกตางกัน 
เดຌก รายเดຌระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ บาท กับ 
โเุเเแ–ใเุเเเ บาท ระหวาง แเุเเแ-โเุเเเ 
บาท กับ 3เุเเแ–4เุเเเ บาท ละรายเดຌระหวาง 
แเุเเแ-โเุเเเ บาท กับ 5เุเเแ บาทขึๅนเป มี
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การดຌานการ฿หຌ
ความรวมมือตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เ1  
 พฤติกรรมการป็นสมาชิกจ านกตาม
อายุงาน พบวา พฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การ฿นภาพรวมของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามอายุงานทีไ
ตกตางกันมีจ านวน 3 คู ทีไตกตางกัน เดຌก อายุ
งานตัๅงต แ - ใ ปี กับ 10 ปีขึๅนเป อายุงานตัๅงต ไ 
– ๆ ปี กับ 10 ปีขึๅนเป ละอายุงาน ตัๅงต 7-9 ปี 
กับ 10 ปีขึๅนเป มีพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การ฿นภาพรวมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เแ  
 มืไอพิจารณารายดຌานพบวา 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการ฿หຌความชวยหลือของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามอายุ
งานทีไตกตางกันมีจ านวน 3 คู ทีไตกตางกัน เดຌก 
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 ตัๅงต แ - ใ ปี กับ 10 ปีขึๅนเป มีพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การ฿นดຌานการ฿หຌความชวยหลือ
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 
ตัๅงต 4 - 6 ปี กับ 10 ปีขึๅนเป มีพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การ฿นดຌานการ฿หຌความชวยหลือ
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ1 
ละ ตัๅงต 7 – 9 ปี กับ 10 ปีขึๅนเป มีพฤติกรรม
การป็นสมาชิกขององค์การ฿นดຌานการ฿หຌความ
ชวยหลือตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ เ.เ5  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการค านึงถึงผูຌอืไนของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามอายุงานทีไ
ตกตางกันมีจ านวน 3 คู ทีไตกตางกัน เดຌก อายุ
งานตัๅงต แ - ใ ปี กับ 7-9 ปี มีพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การ฿นดຌานการค านึงถึงผูຌอืไนตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 อายุงาน
ตัๅงต แ - ใ ปี กับ 10 ปีขึๅนเป ละ อายุงานตัๅงต 
4 - 6 ปี กับ 10 ปีขึๅนเป มีพฤติกรรมการป็นสมาชิก
ขององค์การ฿นดຌานการค านึงถึงผูຌอืไนตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ1 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานความอดทนอดกลัๅนของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามอายุ
งานทีไตกตางกันมีจ านวน ไ คู ทีไตกตางกัน เดຌก 

อายุงานตัๅงต แ - ใ ปี กับ 7-9 ปี อายุงานตัๅงต   
แ - ใ ปี กับ 10 ปีขึๅนเป อายุงานตัๅงต 4 - 6 ปี กับ 
็-้ ปี ละอายุงานตัๅงต 4 - 6 ปี กับ 10 ปีขึๅนเป 
มีพฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ฿นดຌาน
ความอดทนอดกลัๅนตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เ5 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานความส านึกตอหนຌาทีไของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามอายุ
งานทีไตกตางกันมีจ านวน ใ คู ทีไตกตางกัน เดຌก 
อายุงานตัๅงต แ - ใ ปี กับ แเ ปีขึๅนเป อายุงาน
ตัๅงต ไ - ๆ ปี กับ 10 ปีขึๅนเป ละอายุงานตัๅงต 
็-้ ปี กับ แเ ปีขึๅนเป มีพฤติกรรมการป็นสมาชิก
ขององค์การ฿นดຌานความส านึกตอหนຌาทีไ ตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการ฿หຌความรวมมือของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามอายุ
งานทีไตกตางกันมีจ านวน ใ คู ทีไตกตางกัน เดຌก 
อายุงานตัๅงต แ - ใ ปี กับ แเ ปีขึๅนเป อายุงาน
ตัๅงต ไ - ๆ ปี กับ 10 ปีขึๅนเป อายุงานตัๅงต ็-้ 
ปี กับ แเ ปีขึๅนเป มีพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การ฿นดຌานการ฿หຌความรวมมือตกตางกันอยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  
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ตารางท่ี ใ สดงคาสหสัมพันธ์ระหวางความผูกพันตอองค์การละพฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ 
พฤติกรรมการป็นสมาชิก

ขององค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ  
ดยรวม ดຌานจิต฿จ 

 
ดຌานการคงอยู ่
กับองค์การ 

ดຌานบรรทัดฐาน 

การ฿หຌความช่วยหลือ 
 

0.509 
ิ0.000ี 

0.220 
ิ0.000ี 

0.221 
ิ0.000ี 

0.716 
ิ0.000ี 

การค านึงถึงผูຌอื่น 0.476 
ิ0.000ี 

0.188 
ิ0.000ี 

0.092 
ิ0.083ี 

0.777 
ิ0.000ี 

ความอดทนอดกลั น 0.364 
ิ0.000ี 

0.116 
ิ0.029ี 

0.070 
ิ0.189ี 

0.748 
ิ0.000ี 

ความส านึกต่อหนຌาท่ี 0.435 
ิ0.000ี 

0.129 
ิ0.015ี 

0.106 
ิ0.045ี 

0.789 
ิ0.000ี 

การ฿หຌความร่วมมือ 0.374 
ิ0.000ี 

0.325 
ิ0.000ี 

0.314 
ิ0.000ี 

0.634 
ิ0.000ี 

ดยรวม 0.761 
ิ0.000ี 

0.816 
ิ0.000ี 

0.763 
ิ0.000ี 

0.459 
ิ0.000ี 

หมายหตุ: คา฿นวงลใบคือคาระดับนัยส าคัญ(P) 
 
ตอนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์การกับพฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ  

ผลการวิคราะห์ขຌอมูล฿นตารางทีไ ใ คือ คา
สหสัมพันธ์ระหวางความผูกพันตอองค์การละ
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ฿นภาพรวม
พบวามีความสัมพันธ์ทางบวกอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เแ ละมืไอจ านกตามรายดຌานมี
ดังนีๅ 

(1) คูทีไมีความสัมพันธ์ทางบวก
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ สวน฿หญ 
พบวา  

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ฿น
ภาพรวมกับความผูกพันตอองค์การดຌานการคงอยู
กับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก฿นระดับสูงมาก
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ ระดับ เ .เ แ มีค า
สหสัมพันธ์ ทากับ เ.่แๆ 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการ฿หຌความชวยหลือกับความผูกพันตอ

องค์การดຌานจิต฿จมีความสัมพันธ์ทางบวกกัน฿น
ระดับปานกลางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
เ.เแ  ดยมีคาสหสัมพันธ์ ทากับ เ.5เ้ 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการ฿หຌความรวมมือกับความผูกพันตอองค์การ
ดຌานจิต฿จ  มีความสัมพันธ์ทางบวกกัน฿นระดับตไ า
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  ดยมีคา
สหสัมพันธ์ ทากับ เ.ใ็ไ 

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานการค านึงถึงผูຌอืไนกับความผูกพันตอองค์การ
ดຌานการคงอยูกับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กัน฿นระดับตไ าตมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ  

(2) คูทีไมีความสัมพันธ์ทางบวก
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5 คือ   

- พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ
ดຌานความส านึกตอหนຌาทีไกับความผูกพันตอองค์การ
ดຌานการคงอยูกับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กัน฿นระดับตไ าตมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เ5   
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 (3) ส าหรับคูทีไเมมีความสัมพันธ์
อยางมีนัยส าคัญทีไระดับ เ.เ5 เดຌก พฤติกรรมการ
ป็นสมาชิกทีไขององค์การดຌานการค านึงถึงผูຌอืไนกับ
ความผูกพันตอองค์การดຌานบรรทัดฐาน ดยมีคา
สหสัมพันธ์ ทากับ เ.เ้โ  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษา฿นครัๅงนีๅพบวาระดับความ
ผูกพันตอองค์การ฿นภาพรวมดยฉลีไยอยู฿นระดับ
มาก  ละ พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ฿น
ภาพรวมดยฉลีไยอยู฿นระดับสูง สอดคลຌองกับ 
อรัญญา เชยศร ิ2556ี ความสัมพันธ์ระหวาง
บุคลิกภาพ บรรยากาศขององค์การ ความผูกพันตอ
องค์การกับพฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ 
ของครู รงรียนอาชีวศึกษาอกชน฿นจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา ครูมีบุคลิกภาพ
ดยรวมละทุกดຌ านอยู ฿นระดับมาก ยกวຌน
บุคลิกภาพบบหวัไนเหวอยู฿นระดับปานกลาง มี
ความคิดหในดຌานบรรยากาศขององค์การ ความ
ผูกพันตอองค์การละดຌานพฤติกรรมการป็น
สมาชิกทีไดีขององค์การ อยู฿นระดับมาก ละยัง
สอดคลຌองกับการวิจัยของ ชาญวุฒิ บุญชม ิ2553ี 
ผลการศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรตอ
องค์การ฿นภาพรวมเดຌพบวาประชากรมีระดับความ
ผูกพันอยู฿นระดับสูง 
 สมมติฐานทีไ แ ผลการปรียบทียบความ
ผูกพันตอองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตาม การศึกษา 
ละอายุงาน พบวาป็นเปตามสมมติฐานทีไ 1 คือมี
ระดับความผูกพันตอองค์การดย฿นภาพรวม
ตกตางกัน สอดคลຌองกับ ชาญวุฒิ บุญชม ิ2553) 
ผลการศึกษาความตกตางทางดຌานระดับการศึกษา
ละระยะวลา฿นการท างาน มีความผูกพันตอ
องค์การตกตางกัน ละ ยังพบอีกวาอายุ ละ 

รายเดຌ  มีระดับความผูกพันตอองค์การดย฿น
ภาพรวมตกตางกัน ละยังพบอีกวาผลการ
ปรียบทียบความผูกพันตอองค์การ จ านกตาม
พศ คือ พนักงานชายละพนักงานหญิงของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกมีระดับความผูกพันตอ
องค์การ฿นภาพรวมเมตกตางกัน สอดคลຌองกับ    
นู รี มั น  ด อ  ล า ะ   ล ะค ณ ะ  ิ 2556ี  ผ ล ก า ร
ปรียบทียบความผูกพันตอองค์การ ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านกตาม
ลักษณะสวนบุคคล เดຌก พศ สถานภาพการสมรส 
ภูมิล านาละศาสนาทีไตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องค์การเมตกตางกัน ละยังสอดคลຌองกับ   
พิศิษฐ์ มอญเข ิโ55ไี พนักงานการเฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดชียง฿หม ทีไมีปัจจัยพืๅนฐานสวน
บุคคล คือ พศ ตางกัน มีระดับความผูกพันตอ
องค์กร เมตกตางกัน 
 สมมติฐานทีไ 2 ผลการปรียบทียบพฤติกรรม
การป็นสมาชิกขององค์การ ของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ขนาดลใก฿นประทศเทยจ านกตามอายุ 
การศึกษา รายเดຌ ละอายุงาน พบวาป็นเปตาม
สมมติฐานทีไ 2 คือ มีระดับพฤติกรรมการป็น
สมาชิกขององค์การ ดย฿นภาพรวมตกตางกัน 
ละ ผลการปรียบทียบพฤติกรรมการป็นสมาชิก
ทีไดี฿นองค์การ จ านกตามพศ พบวาเมป็นเปตาม
สมมุติฐานทีไ 2 คือ พนักงานชายละพนักงานหญิง
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดลใกมีระดับพฤติกรรมการ
ป็นสมาชิกขององค์การ฿นภาพรวมเมตกตางกัน 
สอดคลຌองกับ จันทิรา พิกุลทอง ิ2552ี พนักงาน
ธนาคารอาคารสงคราะห์ ิส านักงาน฿หญี มีปัจจัย
สวนบุคคลดຌานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายเดຌตอดือน ระยะวลาทีไปฏิบัติงาน฿น
องค์กร ละระดับต าหนงงานทีไตกตางกัน มี
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์กรตกตางกัน 
ยกวຌนดຌานพศ 
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 สมมุติฐานทีไ ใ ความสัมพันธ์ระหวางความ
ผูกพันตอองค์การกับพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การ พบวา ป็นเปตามสมมุติฐานทีไ ใ คือ ผล
การหาคาสหสัมพันธ์ระหวางความผูกพันตอองค์การ
ละพฤติกรรมการป็นสมาชิก฿นองค์การ ฿น
ภาพรวมพบวามีความสัมพันธ์ทางบวกอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ นืไองจากความ
ผูกพันตอองค์กรป็นความสัมพันธ์ทีไหนียวนน
ระหวางพนักงานกับองค์กร ป็นการสดงออกทีไ
มากกวาความจงรักภักดี ละผลักดัน฿หຌบุคคลกับ
องค์กรตใม฿จอุทิศตน฿หຌกับองค์กร ซึไงสอดคลຌองกับ 
อรัญญา เชยศร ิ2556ี ผลการวิจัยพบวา
บุ คลิ กภ าพบบหวัไ น เหว  สดงตั ว  ปຂ ด รั บ
ป ร ะ สบ กา รณ์  ป ร ะ นี ป ร ะ นอ ม  มี จิ ต ส า นึ ก 
บรรยากาศขององค์การละความผูกพันตอองค์การ
รวมกันมีความความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรม
การป็นสมาชิกขององค์การอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เแ  รวมถึงงานวิจัยของ อาภาพร 
ทัศนสงสูรย์ ิโ55โี ละPodsakoff et al. 
(โเเเี ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอองค์การ
รวมกันมีความความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การป็นสมาชิกขององค์การ 
 พฤติกรรมการป็นสมาชิก฿นองค์การ฿น
ภาพรวมกับความผูกพันตอองค์การดຌานการคงอยู
กับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก นืไองจากความ
ผูกพันตอองค์กรป็นความสัมพันธ์ทีไนนหนียว
ระหวางบุคคลกับองค์กร ป็นการสดงออกทีไ
มากกวาความจงรักภักดี ละผลักดัน฿หຌบุคคลกับ
องค์กรตใม฿จอุทิศตน฿หຌกับองค์กร ชนดียวกับ Jex 
(โเเโี ทีไกลาวา ความผูกพันตอองค์กรป็นความ
ปรารถนาของบุคคลทีไจะป็นสวนหนึไงขององค์กร
ตลอดเป บุคลากรจะสดงตนวาป็นหนึไงดียวกับ
องค์กร มีคานิยม ละตใม฿จทีไจะอุทิศกาลังกายละ
ก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติภารกิจขององค์การ ฿หຌประสบ

ความส ารใจ สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ปัทมวรรณ 
ชูสาย ิ2547) เดຌศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความ
ผูกพันตอองค์การละพฤติกรรมการป็นสมาชิกของ
องค์การของพนักงานธนาคารหงประทศเทย 
จ านวน 300 คน ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอ
องค์การดยรวม ดຌานความรูຌสึก ดຌานผลประยชน์ 
ละดຌานบรรทัดฐาน มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับ
พฤติกรรมการป็นสมาชิกขององค์การ  
 
ขຌอสนอนะ 

1. ฿นการรับพนักงานขຌามาสู ธนาคาร 
สามารถรับพนักงาน ทัๅงพศชาย ละพศหญิงเดຌ 
ผูຌบริหารควรจัดการฝຄกอบรม฿หຌกับพนักงานทีไขຌามา
ปฏิบั ติ ง าน ฿หม   พืไ อ ฿หຌ  กิ ดความคุຌ น คยกั บ
กฎระบียบขຌอบังคับตาง โ การส านึก฿นหนຌาทีไ ละ
การท างานป็นทีม 

2. พืไอ฿หຌพนักงานมีความผูกพันตอองค์การ
฿นระดับสูง ควรมอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ 
ดยพิจารณาถึงความรูຌความสามารถของพนักงาน 
ควรสงสริม฿หຌพนักงานเดຌปฏิบัติงานทีไตนองมีความ
ถนัดละชอบ ผูຌบริหารควรสรຌางความสัมพันธ์ทีไดี
กับพนักงาน สรຌางขวัญก าลัง฿จ฿หຌกับพนักงาน ฿หຌ
ความชวยหลือ ฿หຌอกาสกຌาวหนຌากับพนักงาน฿น
หนຌาทีไการงาน พืไอ฿หຌพนักงานกิดรูຌสึกวามีความ
อบอุนทีไเดຌปฏิบัติงานกับธนาคารนีๅ 

3. พืไอ฿หຌพนักงาน฿นธนาคารมีพฤติกรรม
การป็นสมาชิกขององค์การ ฿นดຌานตาง โ คือ มี
ความส านึก฿นหนຌาทีไ ฿หຌความชวยหลือกกันละ
กัน มีสวนรวม฿นองค์การ การอดทนอดกลัๅน ละ
การค านึงถึงผูຌอืไน จึงควรมีการปลูกฝังจิตส านึก฿หຌมี
ความสัมพันธ์ทีไดีระหวางพนักงานดຌวยกัน ดย
ก าหนดการท างานทีไป็นงานสวนรวมนຌนรืไองการ
ชวยหลือกัน฿นการท างานของพนักงาน มีการ
ก าหนดงบประมาณ฿นการ฿หຌรางวัลส าหรับผูຌทีไ
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 ปฏิบัติงานดี สรຌางชืไอสียง฿หຌกธนาคาร พืไอ฿หຌ
พนักงานกิดความรูຌสึกวาองค์การ฿หຌความส าคัญ ฿หຌ

กียรติ ละป็นการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌพนักงานคน 
อืไน โ อยากปฏิบัติตาม 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอสังคราะห์ละพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาล พืไอการจัดการ
พฤติกรรมดຌานอาหาร ละการออกก าลังกาย฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ      
การสังคราะห์งานวิจัย พบวาปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ 
เดຌก การขาดความรูຌ฿นการปฏิบัติตัว มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ละพฤติกรรมการออกก าลังกายทีไเม
หมาะสม การพัฒนานวปฏิบัติทางการพยาบาลการจัดการพฤติกรรมดຌานอาหาร ละการออกก าลังกาย฿นการ
ควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ มีนวทางดังนีๅ แี การจัดการตนองดຌานการรับประทาน
อาหาร เดຌก รับประทานอาหารทีไมีเขมันตไ า หลีกลีไยงป้ง อาหารหวาน พิไมอาหารทีไมี กาก฿ย รับประทาน
อาหารประภทมังสวิรัติ การจัดการตนองดຌานการออกก าลังกาย มีการออกก าลังกายบบอรบิค เดຌก ยคะ 
ละประยุกต์การสดงทຌองถิไนมาออกก าลังกาย ชน มนราห์ ฟ้อนหมอร ากลอน ฟ้อนจิง ร าเมຌพลอง ป็นตຌน โี 
การจัดการดยทีมสุขภาพ เดຌก การ฿หຌความรูຌกีไยวกับรคบาหวานละวิธีปฏิบัติตน การกระตุຌน฿หຌมีการติดตาม
อยางตอนืไองทางทรศัพท์ การ฿ชຌเปรษณียบัตร หรือจดหมาย การยีไยมบຌาน  ใี การจัดการดยสิไงวดลຌอมทาง
สังคม เดຌก การสนับสนุนจากครอบครัว การ฿หຌก าลัง฿จดยกลุมพืไอน ป็นตຌน ดยน านวปฏิบัติการพยาบาลเป
฿ชຌพืไอการจัดการพฤติกรรมดຌานอาหาร ละการออกก าลังกาย฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วย
บาหวาน 
 การศึกษานีๅ มีขຌอสนอนะอีกดຌวยวาควรน านวปฏิบัติการพยาบาล ทีไ฿ชຌ฿นหนวยงาน มีการติดตาม
ผลลัพธ์ของการ฿ชຌ฿นระยะยาว ละควรมีการพัฒนานวปฏิบัติ฿หຌทันสมัยดຌวยองค์ความรูຌ฿หม โ ทีไสอดคลຌองกับ
บริบทของตละชุมชนละสังคม 
 
ค าส าคัญ: สังคราะห์นวปฏิบัติการพยาบาล การจัดการพฤติกรรมดຌานอาหาร การออกก าลังกาย  
   การควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือด รคบาหวานชนิดทีไ โ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 นักศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ        
โ  อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ  
ใ  อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรต ิ 
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The Development of Nursing Practice Guideline on Behavior Management 

of Diet and Exercise for Blood Glucose Control of Type II Diabetes 
Nuntawan Yimprasertแ   

Chadapa  Prasertsongโ 
Kamontip Khungtumneamใ  

Abstract 
 This research aimed to synthesize past studies and develop, by means of empirical 
evidence, clinical nursing practice guideline for food and exercise behavior management to 
control blood glucose level of patients with Diabetes Mellitus Type II. Past studies revealed 
that factors influencing blood glucose level were insufficient knowledge of eating behavior 
and exercise. 
 The research recommended the following for the development of clinical nursing 
practice guideline for food and exercise behavior management to control blood glucose 
level of patients with Diabetes Mellitus Type II: 1) self-management on eating behavior e.g., 
low fat meals, avoiding sweetened food and carbohydrate, eating fiber and vegetable, and 
self-management on exercise including yoga and local dance application, for instance, 
Manorah, Zheng dance (Long Stick Exercise), Tai Chi; 2) management by health team by 
means or knowledge dissemination on diabetes and practices, and consistently monitor via 
telephone, postcard or mail, and home visiting; 3) management by social environment 
consisting of family and friends support by implementing clinical nursing practice guideline 
for food and exercise management for controlling glucose blood level. 
 It was also recommended to apply clinical nursing guideline in organizations, 
monitor results in long term and update practice guideline with latest knowledge relevant 
to context of each community and society. 
 
 

Keywords: Clinical nursing practice guideline, Management of food behavior, 
     Exercise for blood glucose level control, Type diabetes. 
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 บทน า 
 รคบาหวานป็นรครืๅอรังรคหนึไ งทีไมี
ความส าคัญมากทางระบาดวิทยา ละกอ฿หຌกิด
ปัญหาทางสาธารณสุข สมาพันธ์บาหวานนานาชาติ
ละองค์การอนามัยลก  รายงานวา ฿นปี พ.ศ. 
โ555 ทัไ ว ลกมีประชากรป่วยป็น บาหวาน 
มากกวา ใ็แ ลຌานคน ิ International Diabetes 
Federation. โเแโี พิไมขึๅนจากปี พ.ศ. โ5ไ5 ถึง
รຌอยละ ไ็ นอกจากนัๅนองค์การอนามัยลก
คาดการณ์วา ฿นปี พ.ศ. โ5ๆ่ ผูຌป่วยรคบาหวาน
฿นประ ทศ เทยจะ  พิไ มขึๅ น จ านวนประมาณ 
แุ้โใุเเเ คน ดย฿น พ.ศ.โ55ไ มีผูຌป่วยบาหวาน
ราย฿หมกิดขึๅนจ านวน 5เแุโ้้ คน ละระหวาง
พ.ศ.โ55ไ-โ5ๆใ พิไมขึๅนอยู ฿นชวง 5เแุโ้้ -
55ใุ้ไแ คนตอปีละ ฿นพ.ศ. โ5ๆใ จะมีจ านวน
ผูຌป่วยบาหวานสูงถึง ุ่โเเุเเเ คน ิส านัก
นยบายละยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ุโ55ไี ดั งนัๅน อัตราความชุกของ
รคบาหวานมีนวนຌมพิไมสูงขึๅนทุกปี 

รคบาหวานชนิดทีไ 2 (type 2 diabetes 
mellitus)  ป็ น ผ ล จ า ก พ ย า ธิ ปั จ จั ย ทีไ ส า คั ญ
2  ประการรวมกัน เดຌก ภาวะดืๅออินซูลิน ละ
ภาวะขาดอิน ซูลินสัมพัทธ์  ซึไ งหมายถึง  ความ
บกพรอง฿นการหลัไงอินซูลินพิไมขึๅน พืไอชดชยภาวะ
ดืๅออินซูลิน ดยทีไผูຌป่วยอาจมีภาวะ฿ดภาวะหนึไงดน
กวาอีกภาวะหนึไงกใเดຌ  มักพบ฿นผูຌทีไมีอายุ 40 ปีขึๅน
เป   ปัจจัยทีไท า฿หຌผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ ควบคุม
ระดับนๅ าตาล฿นลือดเมเดຌ สาหตุหลักพราะ฿น
ผูຌป่วยขาดการจัดการพฤติกรรมการควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นลือด ฿หຌอยูระดับ฿กลຌคียงปกติทีไสุด 
ิสมพงษ์ สุวรรณวลัยกรมุ โ55แี หลัก฿นการ
ควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือด฿หຌเดຌผลดีมี 5 ขຌอดังนีๅ 
แี การบริภคอาหารทีไสมดุลกับสุขภาพ โี การออก
ก าลังกายสมไ าสมอ ใี การจัดการภาวะบาหวาน

ละขຌอนะน าทางการพทย์ทีไหมาะสม ไี งดสูบ
บุหรีไ ละละ หรือลดปริมาณการดืไมอลกอฮอล์
ละ 5ี การมีจิต฿จสบายละ฿ชຌชีวิตอยู฿นสังคม
อยางมีความสุข ิสุพัตรา ศรีวณิชชากร. โ555ี 

การสังคราะห์งานวิจัยป็นวิธีการสวงหา
ความรูຌ฿หมดยท าการสรุปขຌอความรูຌ฿หม จากการ
ด านินการวิจัยตละรืไองทีไมีความนาชืไอถือ฿น
ระดับสูง ละน าผลการวิจัยเปสรຌางความรูຌ฿หม 
พยาบาลวชปฏิบัติชุมชนมีความส าคัญ฿นการน า
หลักฐานชิงประจักษ์ทีไป็นการสรຌางความรูຌ฿หมเป
฿ชຌ฿นการจัดการพฤติกรรมพืไอควบคุมระดับนๅ าตาล 
พราะมีความส าคัญตอการลดภาวะทรกซຌอนทีไ
อาจจะกิดขึๅนกับผูຌป่วยรคบาหวาน พยาบาลวช
ปฏิบัติชุมชนมีความส าคัญอยางยิไง฿นการสงสริม
การจัดการพฤติกรรม พืไอควบคุมระดับนๅ าตาล฿น
ลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ ดยการพัฒนา
นวปฏิบัติพืไอควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดละ
ชวยลดอกาสการกิดภาวะทรกซຌอนทีไจะตามมา
เดຌ  นวปฏิบัติ ป็นส วนหนึไ งของกิจกรรมการ
พยาบาล฿นการศึกษาครัๅ งนีๅ ดย฿ชຌ นวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลของซูคัพ (Soukup. 2000)  ซึไง
ประกอบเปดຌวย 4 ขัๅนตอนคือ 1ี ระยะก าหนด
ปัญหาทางคลินิก 2ี ป็นระยะสืบคຌนหลักฐานชิง
ประจักษ์ 3ี ป็นระยะทีไน าครงการลงสูการปฏิบัติ 
ละ 4ี ป็นระยะของการวิคราะห์ขຌามาป็น
รูปบบ฿นการพัฒนานวปฏิบัติทางการพยาบาล
พืไอจัดการพฤติกรรมดຌานอาหารละการออกก าลัง
กาย พืไอควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วย
บาหวานชนิดทีไ โ วิธีการหนึไง฿นการพัฒนานว
ปฏิบัติทีไดีคือ การสังคราะห์งานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับ
รคบาหวาน ละการจัดการพฤติกรรมหรือควบคุม
ระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวานจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ขຌอมูลบืๅองตຌนพบวาการ
ควบคุมพฤติกรรมกีไยวกับอาหาร ละการออก



  

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 16 No. 2 July - December 2015  

ก าลังกายมีสวนอยางมาก฿นการควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ พราะการจัดการ
พฤติกรรมดຌานอาหารสามารถป้องกันเม฿หຌ กิด
ภาวะทรกซຌอนทีไจะตามมาเดຌ สวนการออกก าลัง
กายจะชวยผาผลาญสารอาหาร฿นรางกาย  ซึไงท า
฿หຌสามารถควบคุม หรือลดระดับนๅ าตาล฿นลือดเดຌ  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

พืไอสังคราะห์ละพัฒนานวปฏิบัติทางการ
พยาบาลพืไอการจัดการพฤติกรรมดຌานอาหารละ

การออกก าลังกาย฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿น
ลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ 
กรอบนวกระบวนการวิจัย 

ผูຌวิจัยศึกษาอกสารละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง
฿นการรียนรูຌทัๅง฿นละตางประทศ ละส ารวจ
ขຌอมูลบืๅองตຌนดยการน านวปฏิบัติการพยาบาลเป
ทดลอง฿นผูຌป่วยทีไศึกษาสังคราะห์ละน าเปสูการ
พัฒนานวปฏิบัติทางการพยาบาลพืไอการจัดการ
พฤติกรรมดຌานอาหารละการออกก าลังกาย฿นการ
ควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวาน
ชนิดทีไ โ ดังผนภาพประกอบทีไ แ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีด านินการวิจัย 

ผนภาพทีไ 1 รูปบบหลักฐานชิงประจักษ์การปฏิบัติการพยาบาลขัๅนสูง ิThe Center for Advanced 

Nursing Evidence-Base Practice Model) (Soukup, 2000อຌาง฿นฟองค า ดิลกสกุลุ โ55โ) 

ระยะที ่1 การคຌนหาปัญหาทางคลินิก    
(evidence- triggered phase)  
1.1 ตัวกระตุຌนทีไกิดจากการปฏิบัติงาน  
     1.1.1 ทบทวนวชระบียน  
     1.1.2 ศึกษารายกรณี  
1.2 ตัวกระตุຌนทีไเดຌจากความรูຌ  
     1.2.1 ทบทวนวรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง 
 

ระยะทีไ 2 การสืบคຌนหลักฐานชิงประจักษ์   
ที่กี่ยวขຌองกับปัญหาดຌานคลินิก   
(evidence – supported phase)  
2.1 สืบคຌนหลักฐาน/งานวิจัย  
2.2 คัดลือกหลักฐาน/งานวิจัย  
2.3 ประมินคุณภาพหลักฐาน/งานวิจัยทีไป็น
นวปฏิบัติ  
2.4 วิคราะห์/สังคราะห์หลักฐาน/งานวิจัย  
2.5 สรຌางนวปฏิบัติการพยาบาล 

ระยะที่ 3 ระยะน าสู่การปฏิบัติ     
(evidence - observed phase) ป็นการ
น านวปฏิบัติที่พัฒนาขึ นไปทดลอง฿ชຌ 
3.1 จัดประชุมพืไอปรึกษากับทีมทีไรวมพัฒนา  
3.2 ฝຄกอบรมพยาบาล฿นการ฿ชຌนวปฏิบัติการ
พยาบาล  
3.3 น านวปฏิบัติการพยาบาลเปทดลอง      
฿นผูຌป่วยทีไศึกษาจ านวน 30 คน  
3.4 ประมินผลการ฿ชຌ 

ระยะที่ 4 การน านวปฏิบัติไป฿ชຌ จริง฿น
หน่วยงาน (evidence based phase) 
ดยการน าสนอผลการพัฒนานวปฏิบัติการ
พยาบาล พืไอน าสูการปฏิบัติจริง 
ตอเป 
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 บงออกป็น 2 ระยะ คือ 
1. ระยะของการสัง คราะห์หลักฐานชิ ง

ประจักษ์การจัดการพฤติกรรมดຌานอาหารละการ
ออกก าลังกาย฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือด
ของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ 

 ตัวอย า ง ป็นรายงานผลการวิ จั ยจาก
ปริญญานิพนธ์  วิทยานิพนธ์ละงานวิจัยทัๅง฿น
ประทศละต างประทศทีไ พิม พ์ขึๅ น ฿นช ว งปี      
พ.ศ. โ5ไๆ-โ556 รวม แเ ปี ทีไศึกษาการจัดการ
พฤติกรรมดຌานอาหารละการออกก าลังกาย พืไอ
ควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวาน
ชนิดทีไ โ ทัๅง฿นประทศละตางประทศ ทัๅงหมด 50 
รืไอง ซึไงผูຌวิจัยลือกมาจ านวน 34 รืไอง ป็นขຌอมูล
พืๅนฐานของงานวิจัย กีไยวขຌองกับการจัดการ
พฤติกรรมดຌานอาหารละการ ออกก าลังกาย พืไอ
ควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวาน
ชนิดทีไ โ 

2. ระยะของการพัฒนานวปฏิบัติทางการ
พยาบาลพืไอการจัดการพฤติกรรมดຌานอาหารละ
การออกก าลังกาย฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿น
ลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ 
 วิจัยดย฿ชຌขຌอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูຌป่วย
บาหวานชนิดทีไ โ จ านวน 30 คน ฿นรงพยาบาล
สงสริมสุขภาพต าบลคลองสอง หมู 13 อ าภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ตัวปรหลักของการวิจัย เดຌก  ระดับ
นๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยรคบาหวานชนิดทีไ โ  
การจัดการพฤติกรรมดຌานอาหาร ละการจัดการ
พฤติกรรมออกก าลังกาย 
 นวปฏิบัติการพยาบาลซึไงสังคราะห์จาก
การวิจัย฿นขัๅนทีไ แ พืไอ฿ชຌ฿นการจัดการพฤติกรรม
ดຌานอาหาร ละการออกก าลังกาย฿นการควบคุม
ระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวาน ชนิดทีไ โ 
จ านวน 30 คน ซึไงป็นตัวอยางของการวิจัยดย

ประยุกต์นวทางปฏิบัติการพัฒนารูปบบหลักฐาน
ชิงประจักษ์การปฏิบัติการพยาบาลขัๅนสูงิThe 
Center for Advanced Nursing Evidence-Base 
Practice Modelี ิฟองค า ติลกสกุลชัย. 255โี มี 
4 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การคຌนหาปัญหาทางคลินิก          
(Evidence - triggered phase) ซึไงเดຌจากหลง
ความรูຌ ดังนีๅ 

1ี  ตั ว ก ร ะ ตุຌ น จ า ก ปั ญ ห า  (Practice 
triggered) ปัญหาทีไเดຌจากการปฏิบัติงาน พบวา 
ปัญหาระดับนๅ าตาล ฿นกระสลือดสูง฿นผูຌป่วย
รคบาหวานชนิดทีไ 2 กิดจากปัจจัยดຌานพฤติกรรม 
เมวาจะป็นปัจจัยดຌานการรับประทานอาหาร 

2ี ตัวกระตุຌนจากความรูຌ (Knowledge 
triggered) จากการทบทวนวรรณกรรม ละ
งานวิ จั ย ระหว า งปี  พ . ศ .  2546–2556 พบว า   
ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการกิดภาวะทรกซຌอนของ
ผูຌป่วยรคบาหวานชนิดทีไ 2 เดຌก ปัจจัยดຌาน
พฤติกรรม เมวาจะป็นปัจจัยดຌานการรับประทาน
อาหาร การขาดการออกก าลังกาย การขาดความรูຌ
฿นการปฏิบัติตัว 

ระยะที ่2 การสืบคຌนหลักฐานชิงประจักษ์         
ที่กี่ยวขຌองกับปัญหาดຌานคลินิก (evidence – 
supported phase) ฿นการคัดลือกหลักฐานชิง
ประจักษ์ทีไกีไยวขຌอง 

1ี ก าหนดกณฑ์฿นการคัดลือกดยผูຌศึกษา
เดຌก าหนดกรอบ฿นการสืบคຌนดย฿ชຌรูปบบการ
ก าหนดดຌวยตัวยอ PICO ของครใก ละสมิทธิ์ 
ิCraig and Smith. 2002ี ดังนีๅ 

 P (Population) ผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ 
 I (Intervention) พฤติกรรมการจัดการ

ระดับนๅ าตาล฿น กระสลือด รคบาหวานชนิดทีไ โ 
การรับประทานอาหารการออกก าลังกาย 

C (Comparison) เมมีการปรียบทียบ 
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O (Outcome) ระดับนๅ าตาล ฿นกระส
ลือด฿นผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ 

2ี  ก า ห น ด ค า ส า คั ญ ฿ น ก า ร สื บ คຌ น 
(Keyword หรือ word หรือ phrase) ค าส าคัญทีไ฿ชຌ
฿นการสืบคຌนประกอบดຌวยค าทีไป็นทัๅงภาษาเทยละ
ภาษาอังกฤษดย฿ชຌกรอบของ PICO (PICO frame 
work) ของครຍกละสมิทธ์  ิCraig and Smith. 
2002 
ภาษาเทย - นวทางปฏิบัติ/ การรักษา/ 
   การพยาบาล 

 - การควบคุมระดับนๅ าตาล฿นกระส
ลือดรคบาหวานชนิดทีไ 2 
 - พฤติกรรมการจัดการระดับนๅ าตาล ฿น
กระสลือดรคบาหวานชนิดทีไ 2 
ภาษาอังกฤษ  - Glycemic control/glycated  
       Hemoglobin concentration 
                 - Behavior management of Diet 
for Glycemic control 
   - Behavior management of 
Exercise for Glycemic control 
 3ี วิธีการสืบคຌนละผลการสืบคຌนงานวิจัย 
ก าหนดหลง฿นการสืบคຌนขຌอมูลการศึกษาครัๅงนีๅ 
ป็นการสืบคຌนบทความวิจัยละบทความวิชาการทัๅง
ภาษาเทยละภาษาอังกฤษจากระบบฐานขຌอมูล
สารสนทศของศูนย์บรรณสาร ละสืไอการศึกษา
ฐานขຌอมูล (Online databases) ละการ฿ชຌ
ปรกรมการคຌนหาขຌอมูล (Search engine) ละ
วารสารออนเลน์ทีไมีความนาชืไอถือ คือ Diabetes 
Care ดยขຌอมูลมาจากหลงตาง โ ดังนีๅ 
 - Thai Library Integrated System 
(ThaiLIS)  
 - Science Direct 
 - Springer Link 
 - Google Advanced Scholar 

 - http://care.diabetesjournals.org 
4ี ก าหนดกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการประมินระดับ

ของงานวิจัย (Level of evidence)  
การวิคราะห์ระดับของความนาชืไอถือ

ของหลักฐานชิงประจักษ์(Strength of evidence) 
฿ชຌกณฑ์ของมิวนิกละเฟน์อຌาท์ (Melnyk BM, 
Fineout-Overholt E,  2005) ซึไงบงป็น 7 ระดับ 
ดังนีๅ 

ระดั บ  1 หลั ก ฐ านจากการทบทวน
งานวิจัยอยางป็นระบบ (Systematic review) 
หรือการวิคราะห์อภิมาน (Meta analysis) จาก
งานวิจัยชิงทดลองทีไมีการสุม ละมีกลุมควบคุม
ทัๅงหมด หรือนวปฏิบัติการทางคลินิกทีไสรຌางจาก
หลักฐานทีไมาจากการทบทวนวรรณกรรมอยางป็น
ระบบของงานวิจัยชิงทดลองทีไมีการสุมละมีกลุม
ควบคุม 

ระดับ 2 หลักฐานจากงานวิจัยชิงทดลอง
ทีไ มี ก า ร สุ ม  ล ะ มี ก ลุ ม ค ว บ คุ ม (Randomized 
controlled trial : RCT) หรืองานวิจัยชิงทดลอง
บบสุม (Experimental study) ทีไมีการออกบบ
การทดลองอยางด ี

ระดับ 3 หลักฐานทีไเดຌจากงานวิจัยชิง
ทดลองทีไมีกลุมควบคุมมีการออกบบวิจัยอยางดี   
(Quasi-experimental studies:nonrandomized 
controlled, single group pre-test, time 
series, matched case controlled studies) ต
เมมีการสุม 

ระดับ 4 หลักฐานทีไเดຌจากงานวิจัยทีไป็น
การศึกษายຌอนหลังหรือการศึกษาติดตามเปขຌางหนຌา
ทีไมีการออกบบวิจัยอยางดี (Retrospective 
studies, หรือ prospective studies) 

ระดับ 5 หลักฐานทีไเดຌจากการทบทวน
วรรณกรรมอยางป็นระบบของงานวิจัยชิงบรรยาย
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 หรืองานวิจัยชิงคุณภาพ (Descriptive and 
qualitative study) 

ระดับ 6 หลักฐานทีไเดຌจากงานวิจัยดีไยวทีไ
ป็นงานวิจัยชิงบรรยายหรืองานวิจัยชิงคุณภาพ 

ระดับ 7 หลักฐานทีไเดຌจากผูຌชีไยวชาญ฿น
กลุ ม วิ ช า ชี พ  ฉพ า ะ ล ะ /ห รื อ ร า ย ง า น จ า ก
คณะกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิฉพาะรืไอง (Opinion 
of respected authorities based on their 
clinical experience or the opinion of an 
expert committee) 

5) การพัฒนานวปฏิบัติ 
จ ากกา ร วิ  ค ร า ะห์ ส า ร ะ  ิ Content 

analysisี ดยน าตละรืไองมาอานทัๅงหมด พืไอท า
ความขຌา฿จ ตีความขຌอมูลละยกยะ฿สตารางทีไ
สดงวัตถุประสงค์ กลุมตัวอยาง ระบียบวิธีวิจัย 
สถานทีไ ครืไองมือ ละผลการศึกษาครัๅงนีๅ น ามา
สังคราะห์ป็นการพัฒนานวปฏิบัติการจัดการ
พฤติกรรมดຌานอาหารละการออกก าลังกายพืไอ
ควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวาน
ชนิดทีไ 2 ตามรูปบบการปฏิบัติตามหลักฐานชิง
ประจั กษ์ของศูนย์ปฏิบั ติ การพยาบาลขัๅ น สู ง 
ประทศสหรัฐอมริกา (Soukup. 2000 อຌางถึง฿น 
ฟองค า ติลกสกุลชัย. 255โ) ซึไงผูຌศึกษา ขอน าสนอ
ผลการศึกษาป็น 3 สวน คือ 

1) ดยขຌอมูลทัไวเปของงานวิจัยทีไศึกษา 
2) องค์ความรูຌทีไสังคราะห์เดຌจากการ

สืบคຌนหลักฐานชิงประจักษ์ 
3) นวปฏิบัติการจัดการพฤติกรรมดຌาน

อาหารละการออกก าลังกายพืไอควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 

 
 
 
 

ผลการวิจัย  
 1. ขຌอมูลทั่วไปของงานวิจัย 
 ผลการสืบคຌนงานวิจัยทีไศึกษากีไยวกับวิธีการ
ควบคุมรค฿นบุคคลทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 ฿น
ประทศเทย จ านวน 34 รืไอง ผยพรระหวาง 
พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556 งานวิจัยสวน฿หญป็น
วารสารงานวิจัย 26 รืไอง วิทยานิพนธ์ จ านวน 8 
รืไอง การออกบบวิจัยบบกึไงทดลอง 25 รืไอง มี
จ านวนกลุมตัวอยางมากทีไสุดจ านวน >120 คน 
จ านวน 12 รืไอง รองลงมา คือ อยูระหวาง 31 – 60  
คน จ านวน 7 รืไอง ละนຌอยกวาหรือทากับ 30 
ราย จ านวน 4 รืไอง ตามล าดับสถานทีไท าการศึกษา
มากทีไสุด คือ บຌาน จ านวน 12 รืไอง รองลงมา คือ 
ทีไผนกผูຌป่วยนอกละบຌาน จ านวน 7 รืไอง ละ
ระยะวลาทีไ ฿ชຌ ฿นการศึกษาของวิธีการจัดการ
พฤติกรรมการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดสวน฿หญ
มากกวา 12 – 24 สัปดาห์ จ านวน 13 รืไอง 
รองลงมา คือ นຌอยกวาหรือทากับ 12 สัปดาห์ 
จ านวน  6 รืไอง 

2. ผลการสังคราะห์งานวิจัยกี่ยวกับการ
จัดการพฤติกรรมดຌานอาหารละการออกก าลัง
กาย฿นการควบคุมระดับน  าตาล฿นลือดของผูຌป่วย
บาหวานชนิดที่ โ 

โ.1 การจัดการพฤติกรรมดຌานอาหาร฿น
การควบคุมระดับน  าตาล฿นลือดของผูຌป่วย
บาหวานชนิดที่ โ 

1. การจัดการตนองพืไอควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นลือดการปรับปลีไยนพฤติกรรมดยการ
รับประทานอาหารหลีกลีไยงอาหารหวาน ลดอาหาร
ประภทเขมัน พิไมอาหาร  ทีไมีกาก฿ย อาหาร
ประภทมังสวิรัติมีรายละอียดดังตอเปนีๅ  

1.1. การควบคุมอาหารดยการลือก
รับประทานอาหารทีไมี฿ยอาหารหลีกลีไยงอาหารทีไมี
เขมันทราส์ (Trans Fat) พราะป็นอาหารทีไมีการด
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เขมันเมอิไมตัว ิParillo M. and Riccardi G., 
2004ี รับประทานอาหารประภทมังสวิรัติ ิJordi 
Salas-salvad, et al. 2011ี รับประทานอาหาร
ประภทคาร์บเฮดรตตไ า ิMeng-chuan huang, 
et al. 2010ี การรับประทานอาหารปรตีนนຌน 
ปลาทีไมีอมกຌาสูง ผลเมຌ ละผัก฿บขียว ท า฿หຌ
ควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดป็น 

 1.2. วิธีการทีไจะ฿หຌผูຌป่วยสามารถ
ควบคุมอาหารเดຌดຌวยตนอง ดยปฏิบันิตามหลัก 
การควบคุมอาหารจากสมาคมรคบาหวาน
สหรัฐอมริกา ิAmerican Diabetes. Association 
หรือ ADAี ิMa Y, et al. 2009ี รวมถึงการ
ค ว บ คุ ม สั ด ส ว น  ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร 
คาร์บเฮดรตตอปรตีนตอเขมัน ทีไ 30:30:40 ท า
฿หຌระดับนๅ าตาลสะสมลดลง ิHbA1Cี จาก รຌอยละ 
9.8 ป็นรຌอยละ 7.6 ิMary C and Frank Q. 
2006ี 

1.3. พฤติกรรมการบริภคอาหารทีไมี
ผลตอระดับนๅ าตาล฿นลือดพิไมสูงขึๅน คือ การ
รับประทานอาหารเมตรงวลา การรับประทาน
อาหารกอนนอน ละการรับประทานจุบจิบ ิรัฐพล  
วทสรณสุธี ละคณะ. 2553ี 

1.4. วิธีการตรวจสอบวาควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นลือดจะ฿ชຌวิธีการประมินจากคาวัดระดับ
นๅ าตาลสะสม฿นลือด ิHbA1Cี วัดดัชนีมวลกายวัด
ระดับนๅ าตาล฿นกระสลือด ละวัดเขมัน฿ตຌผิวหนัง 
ิMary C and Frank Q. 2006ี 

2.การจัดการดยทีมสุขภาพพืไอควบคุม
ระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 
ป็นการพยาบาล การ฿หຌความรูຌกผูຌป่วยบาหวาน  
การป้องกันภาวะทรกซຌอนตลอดจนการมารับการ
รักษาอยางตอนืไองครอบคลุมทัๅงการ฿หຌความรูຌการ
ปรับปลีไยนพฤติกรรมการกระตุຌนละทบทวนการ
ฝຄกทักษะการปฏิบัติละมีการติดตามอยางตอนืไอง

ทัๅงจากรงพยาบาลจนถึงทีไบຌานดย฿ชຌวิธีการทีไ
สะดวกละหมาะสมชนการติดตามทางทรศัพท์
การ฿ชຌเปรษณียบัตรหรือจดหมายกระตุຌนตือนละ
การยีไยมบຌานดังนีๅ 

2.1. การสงสริมความรูຌกีไยวกับ
รคบาหวาน ละวิธีปฏิบัติตนทีไถูกตຌอง การสรຌาง
จิ ตส านึ ก ฿นคว ามรั บผิ ดชอบ฿นตนอง   พืไ อ
ปรับปลีไยนพฤติกรรม ละมีความตอนืไองของการ
ดูล฿นรืไองการควบคุมอาหารดยบุคลากรทางดຌาน
สุขภาพ เดຌก พยาบาล นักภชนาการ พทย์ ละ
นกัจิตวิทยา ิHilde Bastiaens, et al. 2009) 

2.2. การสริมรงทางทรศัพท์ ฿น
ผูຌป่วยรคบาหวานชนิดทีไ 2 พรຌอมการ฿หຌค าปรึกษา
ทางทรศัพท์ ฿นรืไองการปฏิบัติตัวพืไอป้องกัน
ภาวะทรกซຌอนตลอดจน การมารับการรักษาอยาง
ตอนืไองพืไอควบคุมระดับนๅ าตาล ฿นกระสลือด 
ิKate Lorig, et al. 2008ี 

2.3. การยีไยมบຌานพืไอ฿หຌความรูຌฝຄก
ทักษะพิไมติม ประมินพฤติกรรมการควบคุม
อาหาร การดูลละ฿หຌก าลัง฿จละสรຌางสิไงวดลຌอม
 พืไ อ พัฒนา ศั ก ยภ าพ ฿ นกา รคว บ คุ ม อ าห า ร      
ิปัณฑรีย ์คุຌมสุข. 2552) 

3. การจัดการดยสิไงวดลຌอมนຌนการ
สงสริมดຌานครอบครัว ชุมชนละสิไงวดลຌอม 
พืไอ฿หຌผูຌป่วยบาหวานสามารถควบคุมระดับนๅ าตาล
฿นลือด เดຌดยสงสริม฿นรืไองการรับประทาน
อาหาร ดังนีๅ  

3.1. การ฿ชຌรงสนับสนุนทางสังคม
 พืไ อควบคุมระดับนๅ าตาล ฿นลื อดของผูຌ ป่ ว ย
บาหวาน  ดยมี กลุ ม  พืไ อนผูຌ ป่ ว ยทีไ ป่ ว ย ป็ น
รคบาหวานดຌวยกันซึไงสามารถควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นลือดเดຌดีป็นผูຌท าหนຌาทีไ฿หຌรงสนับสนุน   
ทางสังคม ชน ความรูຌรืไองรคบาหวานละ
ภาวะทรกซຌอน พฤติกรรมการปฏิบัติตัว พืไอ



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ แ6 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โ558 

 ควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือด ิสาวลักษณ์ ศรีดา
กษ ละจิรพงศ์ วสุวิภา. 2553ี 

3.2. การกຌปัญหาละการสนับสนุน
ทางสังคมดยฉพาะครอบครัว พืไอน ละชุมชน 
กีไยวกับบบผนการรับประทานอาหาร ิDiane K, 
et al. 2013ี 

2.2 การจัดการพฤติกรรมดຌานการออก
ก าลังกาย฿นการควบคุมระดับน  าตาล฿นลือดของ
ผูຌป่วยบาหวานชนิดที่ โ 

จากการวิคราะห์งานวิจัยทีไป็นสวนหนึไง
ของการศึกษากีไยวกับ วิธีการจัดการพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวาน
ชนิดทีไ  โ ฿นประทศเทยละตางประทศ ซึไ ง
สามารถจ านกเดຌป็น 3 หมวด฿หญ โ คือ การ
จัดการตนอง การจัดการดยทีมสุขภาพ ละการ
จัดการดยสิไงวดลຌอม ดยมีรายละอียดของวิธีการ
ละการวัดผลลัพธ์ดังตอเปนีๅ 

1. การจัดการตนองพืไอควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นลือดการปรับปลีไยนพฤติกรรมดยการ
ออกก าลังกายดຌวยตนอง สรຌางสริมรงจูง฿จ฿น
รืไองการออกก าลังกายประภทตาง โ ซึไงการออก
ก าลังกาย฿หຌเดຌผลสามารถควบคุมระดับนๅ าตาล฿น
กระสลือดเดຌ ควรออกก าลังกาย ระยะวลา30 - 
60 นาที 150 นาที/สัปดาห์ ตอนืไองอยางนຌอย 12 
สัปดาห์ เดຌก ออกก าลังกายบบฟ้อนจิง ร าเมຌ
พลอง การออกก าลังกายอรบิก ละการลนยคะ 
ตละงานวิจัยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ  

1.1. การปรับปลีไยนพฤติกรรมดย
การออกก าลังกายดຌวยตนองทีไบຌาน ิWarren R, et 
al. 2008 : Yorgi Mavros, et al. 2013 : Van 
Dijk, et al. 201โ : Norton, et al. 2012 : Maria 
Helen. 2009ี พฤติกรรมละทคนิคการออกก าลัง
กายมีผลตอการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นกระสลือด

ระยะยาว ละมีผลตอระดับคาฉลีไยนๅ าตาล฿นลือด
ลดลง ิLeah Avery, et al. 2012ี 

1.2. ระยะวลาการออกก าลังกาย ซึไง
ควรออกก าลังกาย ระยะวลา 30-60 นาที 150 
นาที/สัปดาห์ ตอนืไองอยางนຌอย 12 สัปดาห์ 
ิWarren R et al. 2008 : Tasuku Terada. 2013 
: Bello AI, et al. 2011 : Van Dijk, et al. 2013 : 
Norton, et al. 2012 : Maria Helen. 2009ี 

1.3. บบผนความชืไอ฿นการออก
ก าลังกาย สามารถควบคุมระดับนๅ าตาล฿นกระส
ลือด ระดับคาฉลีไยนๅ าตาล฿นลือด ละนๅ าตาล฿น
กระสลือดลดลง ิKashfi, et al. 2012ี 

1.4. การจัดปรกรมการออกก าลัง
กายฉพาะกลุมบุคคล ออกก าลังกายดยวิธีร าเมຌ
พลอง  ิกนลรัตน์  ป่านทอง. 2547ี  สรຌางสริม
สุขภาพดຌวยยคะ ิรัชนีกร  ราชวัฒน์. 2550ี การ
สรຌางสริมสุขภาพดຌวยสมาธิคลืไอนเหวเทยชีไกง   
ินวพร เพรวัลย์สถาพ. 2554ี การออกก าลังกาย  
อรบิก ิBacchi E, et al. 2012 : Senechal M, 
et al. 2013 : Bello AI, et al. 2011 : Valerie H. 
Myers, et al. 201โ) 

2.การจัดการดยทีมสุขภาพพืไอควบคุม
ระดับนๅ าตาล฿นลือด การปรับปลีไยนพฤติกรรมดย
การออกก าลังกาย ดยเดຌรับค าปรึกษาจากนัก
กายภาพบ าบัด ฿นปรกรมการออกก าลังกาย  

2.1. การ฿หຌความรูຌละมีการสาธิตชิง
ปฏิบัติการ การประมินสภาพรางกายกอนการออก
ก าลังกาย การก าหนดป้าหมาย฿นการออกก าลัง
กาย ละการมีตัวบบของผูຌทีไออกก าลังกาย สมุด
บันทึกการดินออกก าลังกายของผูຌทีไป็นบาหวาน 
คูมือการปฏิบัติตัวการออกก าลังกายส าหรับ ผูຌทีไป็น
บาหวาน ิพูนทรัพย์ สมกลຌา. 2552 : กัญยา สุยะ
มัไง. 2551 : รัชนีกร ราชวัฒน์. 2550ี 
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2.2. การสงสริมสมรรถนะละการ
สนับสนุนการดูลตนอง฿นการออกก าลังกาย ดย
ค าปรึ กษาจาก  นั กกายภาพบ าบัด  ฿นผูຌ ป่ ว ย
บาหวานชนิดทีไ 2 หลังจากนัๅน วัดระดับคาฉลีไย
นๅ าตาล฿นลือด นๅ าตาล฿นกระสลือดลดลง ิVan 
der Heijden, et al. 2012 : Hilde Bastiaens, et 
al. 2009) 

2.3. การ฿หຌค าปรึกษาทางทรศัพท์
หลังจากผูຌป่วยบาหวานกลับเปอยูทีไบຌาน ฿นรืไอง
กีไยวกับการออกก าลังกาย การ฿หຌรงสริมทางบวก 
ละ฿หຌรางวัลทางค าพูด ท า฿หຌการควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นกระสลือดลดลง ิAliha JM, et al. 
2013ี                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. การจัดการดยสิไงวดลຌอมนຌนการ
สงสริมดຌานครอบครัว ชุมชนละสิไงวดลຌอม 
พืไอ฿หຌผูຌป่วยบาหวานสามารถควบคุมระดับนๅ าตาล
฿นลือด เดຌดยสงสริม฿นรืไองการออกก าลังกาย
งานวิจัยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ  

3.1. การสรຌางสริมรงจูง฿จ฿นการ
ออกก าลังกาย ประมินปัจจัยทีไมีผลตอรงจูง฿จ฿น
การออกก าลังกาย ชน ผนซีดีบันทึกประสบการณ์
การออกก าลังกายของตัวบบผูຌทีไป็นบาหวาน ิกัญ
ยา สุยะมัไง. 2551ี 

3.2). การกຌปัญหาละการสนับสนุน
ทางสังคมดยฉพาะครอบครัว พืไอน ละชุมชน ฿น
การกຌปัญหา การตัดสิน฿จ การตัๅงป้าหมาย การ
ปรับปลีไยนอารมณ์ กีไยวกับการออกก าลังกาย 
ิDiane K et al. 201เี 
 

ใ. นวปฏิบัติทางการพยาบาลพื่อจัดการ
พฤติกรรมดຌานอาหารละการออกก าลังกาย฿น
การควบคุมระดับน  าตาล฿นลือดของผูຌป่วย
บาหวานชนิดที่ โ  

มืไอพิจารณาพบวามีหลักฐานชิงประจักษ์      
พียงพอทีไจะด านินการตอจึงด านินการการน านว
ปฏิบัติทางการพยาบาลเป฿ชຌ คือ จัดท านวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลพืไอการจัดการพฤติกรรมดຌาน
อาหารละการออกก าลังกาย฿นการควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ ละ
ครืไองมือสนับสนุนการ฿ชຌนวปฏิบัติทางการ
พยาบาล ประกอบดຌวย 

3.1 นวปฏิบัติทางการพยาบาลพืไอการ
จัดการพฤติกรรมดຌานอาหารละการออกก าลังกาย
฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วย
บาหวานชนิดทีไ โ   

3.2 บบสอบถามการจัดการพฤติกรรม
ดຌานอาหารละการออกก าลังกาย฿นการควบคุม
ระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ   

3.3 คูมือการ฿หຌความรูຌ ดຌานอาหารละการ
ออกก าลังกาย฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือด
ของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ  

3.4 น านวปฏิบัติละครืไองมือ
ประกอบการ฿ชຌนวปฏิบัติ ฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิจ านวน 3 
ทาน ตรวจสอบความตรงตามนืๅอหา 
 3.5 การน านวปฏิบัติทางการพยาบาลเป
฿ชຌ฿นระหวางวันทีไ 28 ตุลาคม 2557 จ านวน 30 คน
ดย฿ชຌวิธีการคัดลือกบบฉพาะจาะจง ดย กลุม
ตัวอยาง ป็นผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ ทัๅงพศหญิง
ละพศชาย ทีไรงพยาบาลสงสริมสุขภาพต าบล
คลองสอง หมู 13 อ าภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี สามารถขຌา฿จภาษาเทย สืไอสารภาษาเทย
เดຌดี มีการรับรูຌ วัน วลา สถานทีไ บุคคลตามปกติ 
ละผูຌป่วยยินดีขຌารวม ครงการ มีขัๅนตอนดังนีๅ 

1. ทีมพัฒนานวปฏิบัตินะน าตัวอง 
ละจຌงนวทางการ฿หຌการพยาบาล฿หຌผูຌป่วย
บาหวานชนิดทีไ โ ทราบถึงนวปฏิบัติการพยาบาล 
พืไอสรຌางความขຌา฿จ ขอความรวมมือละขอ
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 อนุญาต฿หຌการพยาบาลตามนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลทีไพัฒนาขึๅนดย 

2. จຌงขຌอมูลการ฿หຌการพยาบาล ฿หຌ
ผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ เดຌรับทราบป็นระยะ 

3)ช. ผูຌศึกษาติดตามยีไยมผูຌป่วย
บาหวานชนิดทีไโ ทีไเดຌรับการ฿ชຌนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลละติดตามประมินผลลัพธ์ทีไกิดขึๅน  

3.6 ประมินผลการ฿ชຌนวปฏิบัติทางการ
พยาบาล พืไอการจัดการพฤติกรรมดຌานอาหารละ
การออกก าลังกาย ฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿น
ลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิด ทีไ โ จ านวน 30 คน 
ซึไงผลการศึกษาน าสนอดຌวยตาราง ประกอบการ
บรรยายตามลักษณะ ขຌอมูลทัไวเปกีไยวกับผูຌป่วย
บาหวานชนิดทีไ โ 
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นวปฏิบัติทางการพยาบาลพ่ือการจัดการพฤติกรรมดຌานอาหาร 

จัดการตนอง 
1.การควบคุมอาหาร 

- อาหารทีไมี฿ยอาหารสูง ผลเมຌ เดຌก 
อปปຂล ฝรัไง  ถัไว ขຌาวพด ประภทผัก 
เดຌก ผักกระฉด ฿บชะพลู 
- อาหารประภทมังสวิรัติ เดຌก       
ขຌาวกลຌองหรือขຌาวซຌอมมือ ขนมปังจาก
ขຌาวสาลีทีไเมขัดสี ถัไวหลีอง ถัไวนานา
ชนิด ตຌาหูຌ ผักตางโ ธัญพืช งาด าป่น 
หใด ละผลเมຌตางโ 
- อาหารคาร์บเฮดรตตไ า เดຌก ขຌาว
กลຌอง ขຌาวอຍต 
- อาหารปรตีนนຌน ปลาทีไมีอมกຌาสูง 

ผลเมຌ ละผัก฿บขียว 
- หลีกลีไยงอาหารทรานส์ ิเขมันเม

อิไมตัวีเดຌก คุกกีๅ บิสกิต พาย อาหารทอด
ตางโ ชน เกทอด มันฝรัไงทอด ิFrench 
fries) ขนมขบคีๅยวทอด/อบ ตางโ  
2. วิธีการทีไจะ฿หຌผูຌป่วยสามารถควบคุม
อาหารเดຌ 

- การควบคุมสัดสวนการรับประทาน
อาหาร สัดสวนของคาร์ปเฮดรตตอปรตีน
ตอเขมัน ทีไ 40:30:30 
3. หลีกลีไยงพฤติกรรมการบริภคอาหาร 

- การรับประทานอาหารเมตรงวลา  
- การรับประทานอาหารกอนนอน 
- การรับประทานจุบจิบ 

4. ตรวจสอบวาควบคุมระดับนๅ าตาล฿น
ลือดดຌวยตนองทุกดือนหลังควบคุมอาหาร 

 

จัดการทีมสขุภาพ 
1. การสงสริมความรูຌกีไยวกับรค 
บาหวานละวิธีปฏิบัติตนทีไถูกตຌอง  

 - การสรຌางจิตส านึก฿นความรับผิดชอบ
฿นตนองพืไอปรับปลีไยนพฤติกรรม 

- ความตอนืไองของการดูล฿นรืไองการ
ควบคุมอาหาร 
2. การสริมรงทางทรศัพท์ 

- การ฿หຌค าปรึกษาทางทรศัพท์ ฿นรืไอง
การปฏิบัติตัว  

- การดูลละ฿หຌก าลัง฿จ กระตุຌน฿หຌกิด
การมีสวนรวม฿นการดูลสุขภาพ ดย
พยาบาลมีบทบาทป็นพีไลีๅยง สริมขຌอมูลทีไ
ขาด หรือทีไเมถูกตຌอง 
3. การยีไยมบຌานพืไอ฿หຌความรูຌฝຄกทักษะ
พิไมติม  

- ประมินพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
 ด ย ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร รั ก ษ า  ล ะ
ภาวะทรกซຌอนดยชัไงนๅ าหนักวัดความดัน
ลหิตละตรวจระดับนๅ าตาล  ฿นลือดทุก
ครัๅงทีไยีไยมบຌาน  

- สรຌางสิไงวดลຌอมพืไอพัฒนาศักยภาพ
฿นการควบคุมอาหาร 
 

จัดการสิ่งวดลຌอม 
1. การ฿ชຌรงสนับสนุนทางสังคม 
- ก ลุ ม  พืไ อ น ผูຌ ป่ ว ย ทีไ ป่ ว ย  ป็ น
รคบาหวานดຌวยกันทีไสามารถควบคุม
ระดับนๅ าตาล฿นลือดเดຌ    
- ประมินปัจจัยทีไมีผลตอรงจูง฿จ    
฿นการรับประทานอาหาร  
- การจัดการบบพืไอนชวยพืไอน 
2. การกຌปัญหาละการสนับสนุนทาง
สังคมดยฉพาะครอบครัว ละชุมชน 
กีไยวกับบบผนการรับประทาน
อาหาร 
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นวปฏิบัติทางการพยาบาลพ่ือการจัดการพฤติกรรมดຌานการออกก าลังกาย 

จัดการตนอง 

1.การปรับปลีไยนพฤติกรรมดย          
การออกก าลังกายดຌวยตนองทีไ
บຌาน 
- พฤติกรรมละทคนิคการออก
ก าลังกาย มีผลตอการควบคุม
ระดับนๅ าตาล฿นกระสลือด
ระยะยาว 
2. ระยะวลาการออกก าลังกาย 
ซึไงควรออกก าลังกาย  

- ระยะวลา 30-60 นาที    
150 นาท/ีสัปดาห์  

- ต อ  นืไ อ ง อ ย า ง นຌ อ ย  12 
สัปดาห์ 
3. บบผนความชืไอ฿นการ
ออกก าลังกาย สามารถควบคุม
ระดับนๅ าตาล฿นกระสลือด 
4.การจัด ปรกรมการออก
ก าลังกายฉพาะกลุมบุคคล 

- ออกก าลังกายดยวิธีร าเมຌ
พลอง 

- สรຌางสริมสุขภาพดຌวยยคะ 
- การสรຌางสริมสุขภาพดຌวย

สมาธิคลืไอนเหวเทยชีไกง 
- การออกก าลังกายอรบิค

จัดการทีมสุขภาพ 

1. การ฿หຌความรูຌละมีการสาธิต         
ชิ งปฏิบัติการ การประมิน
สภาพรางกายกอนการออก
ก าลังกาย การก าหนดป้าหมาย
฿นการออกก าลังกาย ละการมี
ตัวบบของผูຌทีไออกก าลังกาย 

- สมุดบันทึกการออกก าลัง
กายของผูຌทีไป็นบาหวาน  

- คูมือการปฏิบัติตัวการออก
ก า ลั ง ก า ย ส า ห รั บ ผูຌ ทีไ  ป็ น
บาหวาน 
2. การสงสริมสมรรถนะละ
การสนับสนุนการดูลตนอง฿น
การออกก าลังกาย  
3. การ฿หຌค าปรึกษาทาง
 ท ร ศั พ ท์ ห ลั ง จ า ก ผูຌ ป่ ว ย
บาหวานกลับเปอยูทีไบຌาน ฿น
รืไองกีไยวกับการออกก าลังกาย  
4. การ฿หຌรงสริมทางบวกละ
฿หຌรางวัลทางค าพูด 
 

จัดการสิ่งวดลຌอม 

1. การสรຌางสริมรงจูง฿จ฿น
การออกก าลังกาย  
- ประมินปัจจัยทีไมีผลตอ
รงจูง฿จ฿นการออกก าลัง
กาย  
-  ผ น ซี ดี บั น ทึ ก
ประสบการณ์การออกก าลัง
กายของตั ว บบผูຌ ทีไ  ป็ น
บาหวาน 
2. การกຌปัญหาละการ
ส นั บ ส นุ น ท า ง สั ง ค ม
ดยฉพาะครอบครัว พืไอน 
ละชุมชน กีไยวกับการออก
ก าลังกาย 
- การตัๅงป้าหมาย การ
ปรับปลีไยนอารมณ์ กีไยวกับ
การออกก าลังกาย 
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 สรุปละอภิปรายผล  
สามารถจ านกนวปฏิบัติเดຌป็น 3 สวน

฿หญ โ ดังนีๅ 
ขຌอมูลทั่วไปของงานวิจัย ผลการสืบคຌน

งานวิจัยการสัง คราะห์นวปฏิบัติการจัดการ
พฤติกรรมการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของ
ผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ  โ ตามค าส าคัญ   ทีไระบุเดຌ
ทัๅงหมด 50 รืไอง ละผานกณฑ์การคัดลือกดย฿ชຌ
บบคัดกรองงานวิจัยละบบประมินคุณภาพ
งานวิจัย 34 รืไอง สวน฿หญป็นงานวิจัยบบทดลอง 
ป็นงานวิจัยทีไเดຌรับตีพิมพ์ มีจ านวนกลุมตัวอยาง 
31 – 60 ราย ป็นการศึกษา฿นสถานบริการผนก
ผูຌป่วยนอกละมีระยะวลาของการศึกษาทดลอง
นຌอยกวาหรือทากับ 12 สัปดาห์ วิธีการจัดการ
พฤติกรรมการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของ
ผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ  

ผลการสังคราะห์งานวิจัยกี่ยวกับการ
จัดการพฤติกรรมดຌานอาหารละการออกก าลัง
กายพื่อการควบคุมระดับน  าตาล฿นลือดของ
ผูຌป่วยบาหวานชนิดที่ โ 

การจัดการพฤติกรรมดຌานอาหารพื่อการ
ควบคุมระดับน  าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวาน
ชนิดที่ โ  

การจัดการตนอง พืไอควบคุมระดับนๅ าตาล
฿นลือด฿นรืไ องการรับประทานอาหาร ดย
รับประทานอาหารทีไมี฿ยอาหารสูง ชน ผลเมຌ ละ
ผัก฿บขียว อาหารประภทมังสวิรัติ วิธีการทีไจะ฿หຌ
ผูຌป่วยสามารถควบคุมอาหารเดຌ การควบคุมสัดสวน
ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร  คื อ  สั ด ส ว น ข อ ง
คาร์ บเฮดรตตอปรตีนตอเขมัน  หลีกลีไ ยง
พฤติกรรมการบริภคอาหาร การรับประทานอาหาร
เมตรงวลา การรับประทานอาหาร กอนนอน การ
รับประทานจุบจิบ ละการตรวจสอบระดับนๅ าตาล
฿นลือดดຌวยตนอง  

การจัดการดยทีมสุขภาพ การ฿หຌความรูຌ
การปรับปลีไยนพฤติกรรมการกระตุຌนละทบทวน
การฝຄกทักษะการปฏิบัติละมีการติดตามอยาง
ตอนืไองทัๅงจากรงพยาบาลจนถึงทีไบຌ าน ดย฿ชຌ
วิธีการทีไสะดวกละหมาะสมชนการติดตามทาง
ทรศัพท์การ฿ชຌเปรษณียบัตรหรือจดหมายกระตุຌน
ตือนละการยีไยมบຌาน ละการจัดการดย
สิไงวดลຌอมนຌนการสงสริมดຌานครอบครัว ชุมชน
ละสิไงวดลຌอม ดยมีกลุมพืไอนผูຌป่วยทีไป่วยป็น
รคบาหวานดຌวยกัน ซึไงสามารถควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นลือดเดຌดี ป็นผูຌท าหนຌาทีไ฿หຌรงสนับสนุน
ทางสังคม ชน ความรูຌ รืไองรคบาหวานละ
ภาวะทรกซຌอน พฤติกรรมการปฏิบัติตัว พืไอ
ควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือด 

การจัดการพฤติกรรมดຌานการออกก าลัง
กายพื่อการควบคุมระดับน  าตาล฿นลือดของ
ผูຌป่วยบาหวาน  ชนิดที่ โ การจัดการตนอง มีการ
ปรับปลีไยนพฤติกรรมดยการออกก าลังกายดຌวย
ตนองทีไบຌาน การมีบบผนความชืไอ฿นการออก
ก าลังกาย สามารถควบคุมระดับนๅ าตาล฿นกระส
ลือด ระดับคาฉลีไยนๅ าตาล฿นลือด ละนๅ าตาล฿น
กระสลือดลดลง ซึไงปรกรมการออกก าลังกาย
อาจจะจัด฿หຌหมาะสมกับฉพาะบุคคล อาทิชน  
ออกก าลั งกายดยวิธี ร า เมຌพลอง  ยคะ การ
คลืไอนเหวเทยชีไกง การออกก าลังกาย อรบิก มี
ระยะวลาการออกก าลังกาย ซึไงควรออกก าลังกาย 
ระยะวลา 30 – 60 นาที 150 นาที/สัปดาห์ 
ตอนืไองอยางนຌอย 12 สัปดาห์ 

การจัดการดยทีมสุขภาพ การสงสริม
สมรรถนะละการสนับสนุนการดูลตนอง฿นการ
ออกก าลังกาย ดยค าปรึกษาจากนักกายภาพบ าบัด 
พยาบาลวิชาชีพ ดยการ฿หຌความรูຌละมีการสาธิต
ชิงปฏิบัติการ การประมินสภาพรางกายกอนการ
ออกก าลังกาย การก าหนดป้าหมาย฿นการออก
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ก าลังกาย ละการมีตัวบบของผูຌทีไออกก าลังกาย  
สมุดบันทึกการดินออกก าลั งกายของผูຌ ทีไ ป็น
บาหวาน  คูมือการปฏิบัติตัว การออกก าลังกาย
ส าหรับผูຌทีไป็นบาหวาน การ฿หຌค าปรึกษาทาง
ทรศัพท์หลังจากผูຌป่วยบาหวานกลับเปอยูทีไบຌาน
ละการ฿หຌรงสริมทางบวก ละ฿หຌรางวัลทาง
ค าพูด 

การจัดการดยสิไงวดลຌอมนຌนการสงสริม
ดຌานครอบครัว ชุมชนละสิไงวดลຌอม การสรຌาง
สริมรงจูง฿จ฿นการออกก าลังกาย ประมินปัจจัยทีไ
มีผลตอรงจูง฿จ฿นการออกก าลังกาย ชน ผนซีดี
บันทึกประสบการณ์การออกก าลังกายของตัวบบผูຌ
ทีไป็นบาหวาน การกຌปัญหาละการสนับสนุนทาง
สังคมดยฉพาะครอบครัว พืไอน ละชุมชน ฿นการ
กຌปัญหา การตัดสิน฿จ การตัๅ งป้ าหมาย การ
ปรับปลีไยนอารมณ์ กีไยวกับการออกก าลังกาย 

 
นวปฏิบัติทางการพยาบาลพื่อจัดการ

พฤติกรรมดຌานอาหารละการออกก าลังกาย฿น
การควบคุมระดับน  าตาล฿นลือดของผูຌป่วย
บาหวานชนิดที่ โ 
 ขຌอมูลทัไวเป ดຌานอายุพบวา กลุมประชากร
ทัๅงหมด 30 คน มีกลุมประชากรมีอายุ 40-60 ปี 
จ านวน 15 คน คิดป็น รຌอยละ 50 ละอายุ 61-80 

ปี จ านวน 15 คน คิดป็นรຌอยละ 50  ขຌอมูลดຌาน
พศ พบวา กลุมประชากรสวน฿หญป็นพศหญิง 
จ านวน 22 คน ทีไหลือป็นพศชาย จ านวน 8 คน 
ตามล าดับ  
 ขຌอมูลกีไยวกับระดับนๅ าตาล฿นลือดของกลุม
ประชากร พบวา กลุมประชากรมีระดับนๅ าตาล฿น
ลือดกอนการทดลองมีคาฉลีไยทากับ 179.67 
มิลลิกรัม/ดซิลิตร ดยมีระดับนๅ าตาล฿นลือดตไ าสุด
ทากับ 101 มิลลิกรัม/ดซิลิตร ละระดับนๅ าตาล฿น
ลือดสูงสุด ทากับระดับนๅ าตาล฿นลือด 297 
มิลลิกรั ม/ดซิลิตร  ละหลั งการทดลองกลุ ม
ประชากร มีระดับนๅ าตาล฿นลือด มีคาฉลีไยทากับ 
165.03 ดยมีระดับนๅ าตาล฿นลือดตไ าสุดทากับ 
100 มิลลิกรัม/ดซิลิตรละระดับนๅ าตาล฿นลือด
สูงสุดทากับระดับนๅ าตาล฿นลือด 291 มิลลิกรัม/
ดซิลิตร 
 ผลการวิคราะห์ปรียบทียบความตกตาง
การทดลองละหลังการทดลอง฿นนวทางการ
ปฏิบัติการพัฒนาการพยาบาลพืไอจัดการพฤติกรรม
การออกก าลังกาย฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿น
ลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 ดຌวยสถิติ 
Wilcoxon Signed Ranks Test ดยจ านกตาม
รายดຌาน 
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 การวิคราะห์ปรียบทียบความตกตางของ
นวทางการปฏิบัติการพัฒนาการพยาบาลพืไอ
จัดการพฤติกรรมดຌานอาหารละการออกก าลังกาย
฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วย

บาหวานชนิดทีไ 2 กอนการทดลองละหลังการ
ทดลอง ดย฿ชຌสถิติ Wilcoxon Signed Ranks 
Test น าสนอ฿นตารางทีไ แ 

 
ตารางทีไ แ การปรียบทียบระดับนๅ าตาล฿นลือด ระหวาง กอน – หลัง การทดลอง฿นนวทางการ

จัดการพฤตกิรรมดຌานอาหารกับการออกก าลังกาย 
นวทางการปฏิบัติการพัฒนา 

การพยาบาล 
N 

(30) 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Z 
Asymp.Sig 
(2 tailed) 

หลังการทดลอง – กอนการทดลอง      
การจัดการพฤติกรรมดຌานอาหาร฿นภาพรวม      

Negative Ranks 0(a) .00 .00 -4.818 .00 
Positive Ranks 30(b) 14.00 465.00   

Ties 0(c)     
หลังการทอดลอง- กอนการทดลอง 

การจัดการพฤติกรรมดຌาน 
การออกก าลังกาย฿นภาพรวม 

Negative Ranks 

 
 

0(a) 

 
 

2.00 

 
 

.00 

 
 

-4.817 

 
 

.00 

Positive Ranks 30(b) 14.96 465.00   
Ties 0(c)     

 
 (a) หลังการทดลอง < กอนการทดลอง   (b) หลังการทดลอง > กอนการทดลอง (c) หลังการทดลอง = กอนการทดลอง 
 

ผลการวิคราะห์ปรียบทียบความตกตาง
กอนการทดลองละหลังการทดลอง฿นนวทางการ
ปฏิบัติการพัฒนาการพยาบาลพืไอจัดการพฤติกรรม
ดຌานอาหารละการออกก าลังกาย฿นการควบคุม
ระดับนๅ าตาล฿นลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 
฿นภาพรวม ดย฿ชຌสถิติ Wilcoxon Signed Ranks 
Test พบวา ผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 มีการจัดการ
พฤติกรรมดຌานอาหาร฿นภาพรวมหลังการทดลอง 

ิ  = 34.99, S.D. = 2.88ี สูงกวากอนการทดลอง 
ิ  = 24.83, S.D. = 3.60ี อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ <.05 ละผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 มี
การจัดการพฤติกรรมดຌานการออกก าลังกาย฿น
ภาพรวมหลังการทดลอง ิ  = 16.70, S.D. = 

2.16ี สูงกวากอนการทดลอง ิ  = 9.40, S.D. = 

2.87ี อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ <.05 
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 การวิคราะห์ปรียบทียบความตกตาง
ของนวทางการปฏิบัติการพัฒนาการพยาบาลพืไอ
การจัดการพฤติกรรมดຌานอาหารละดຌานออกก าลัง
กายของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 ทีไขຌารวมการ

ทดลอง ดยจ านกตามรายดຌานเดຌก การจัดการ
ตนอง การจัดการดยครอบครัวละชุมชน ละ
การจัดการดยทีมสุขภาพ ดย฿ชຌสถิติ Wilcoxon 
Signed Ranks Test

 
ตารางทีไ โ การปรียบทียบระดับนๅ าตาล฿นลือด กอน – หลัง การทดลองการจัดพฤติกรรมดຌานอาหาร 

นวทางการปฏิบัติการพัฒนา 
การพยาบาล 

N 
(30) 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Z 
Asymp.Sig 
(2 tailed) 

หลังการทดลอง – กอนการทดลอง      
การจัดการพฤติกรรมดຌานอาหาร 

ดຌานการจดัการตนอง      

Negative Ranks 0(a) .00 .00 -4.627 .00 
Positive Ranks 27(b) 14.00 378.00   

Ties 3(c)     
     หลังการทดลอง – กอนการทดลอง 
ดຌานการจดัการดยครอบครัวละชุมชน 

Negative Ranks 

 
1(a) 

 
2.00 

 
2.00 

 
-4.643 

 
.00 

Positive Ranks 27(b) 14.96 404.00   
Ties 2(c)     

              หลังการทดลอง – กอนการทดลอง 
                ดຌานการจัดการดยทีมสุขภาพ 

Negative Ranks 0(a) .00 .00 -4.878 .00 
Positive Ranks 30(b) 15.50 465.00   

Ties 0(c)     

  
ิa) หลังการทดลอง < กอนการทดลอง   ิb) หลังการทดลอง > กอนการทดลอง ิc) หลังการทดลอง = กอน
การทดลอง 

ผลการวิคราะห์ปรียบทียบความตกตาง 
กอนการทดลองละหลังการทดลอง฿นนวทางการ
ปฏิบัติการพัฒนาการพยาบาลพืไอจัดการพฤติกรรม
ดຌานอาหาร฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือดของ
ผูຌป่ วยบาหวานชนิดทีไ  2 ดຌ วยสถิติ  Wilcoxon 
Signed Ranks Test ดยจ านกตามรายดຌาน 
พบวา  ผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ  2 มีการจัดการ
พฤติกรรมดຌานอาหาร฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿น

ลือดจากการจัดการตนองหลังการทดลอง ิ  = 

2.95, S.D. = .26ี สูงกวากอนการทดลอง ิ  = 

2.27, S.D. = .37ี ผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 มีการ 
จัดการพฤติกรรมดຌานอาหาร฿นการควบคุม

ระดับนๅ าตาล฿นลือดจากการจัดการดยครอบครัว
ละชุมชนหลังการทดลอง ิ  = 2.85, S.D. = .26ี 
สูงกวากอนการทดลอง ิ  = 2.15, S.D. = .28ี 
ละผูຌ ป่ ว ย บาหวานชนิ ดทีไ  2 มี กา รจั ดกา ร
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 พฤติกรรมดຌานอาหาร฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿น
ลือดจากการจัดการดยทีมสุขภาพ ิ  = 3.00, 

S.D. = .00ี สูงกวากอนการทดลอง ิ  = 0.70, 

S.D. = .70ี อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ <.05 
 

ตารางทีไ ใ การปรียบทียบระดับนๅ าตาล฿นลือด กอน – หลัง การทดลองการจัดพฤติกรรมดຌานออกก าลังกาย 
นวทางการปฏิบัติการพัฒนา 

การพยาบาล 
N 

(30) 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Z 
Asymp.Sig 
(2 tailed) 

หลังการทดลอง – ก่อนการทดลอง      
การจัดการพฤติกรรมดຌานออกก าลังกาย 

ดຌานการจดัการตนอง      

Negative Ranks 0(a) .00 .00 -4.885 .00 
Positive Ranks 30(b) 15.50 465.00   

Ties 0(c)     
 ดຌานการจัดการดยครอบครัวละชุมชน 

Negative Ranks 
 

0(a) 
 

.00 
 

.00 
 

-5.007 
 

.00 
Positive Ranks 30(b) 15.50 465.00   

Ties 0(c)     
                 ดຌานการจัดการดยทีมสุขภาพ 

Negative Ranks 0(a) .00 .00 -4.890 .00 
Positive Ranks 30(b) 15.50 465.00   

Ties 0(c)     

 
ผลการวิคราะห์ปรียบทียบความตกตาง

การทดลองละหลังการทดลอง฿นนวทางการ
ปฏิบัติการพัฒนาการพยาบาลพืไอจัดการพฤติกรรม
การออกก าลังกาย฿นการควบคุมระดับนๅ าตาล฿น
ลือดของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 ดຌวยสถิติ 
Wilcoxon Signed Ranks Test ดยจ านกตาม
รายดຌาน พบวา ผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 มีการ
จัดการพฤติกรรมการออกก าลังกายจากการจัดการ
ตนองหลังการทดลอง ิ  = 2.93, S.D. = .44ี สูง
กวากอนการทดลอง ิ  = 1.81, S.D. = .51ี 
ผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 มีการจัดการพฤติกรรมการ
ออกก าลังกายการจัดการดยครอบครัวละชุมชน
หลังการทดลอง ิ  = 2.61, S.D. = .43ี สูงกวา 

กอนการทดลอง ิ  = 1.71, S.D. = .47ี ละ
ผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ 2 มีการจัดการพฤติกรรมการ
ออกก าลังกายการจัดการการจัดการดยทีมสุขภาพ
หลังการทดลอง ิ  = 3.00, S.D. = .00ี สูงกวา
กอนการทดลอง ิ  = 0.63, S.D. = .66ี อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ <.05 
 
ขຌอสนอนะพื่อการวิจัย 
 ผลทีไเดຌจากการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅท า฿หຌทราบ
วาการศึกษาการสังคราะห์นวปฏิบัติการ การ
จัดการพฤติกรรมการควบคุมระดับนๅ าตาล฿นลือด
ของผูຌป่วยบาหวานชนิดทีไ โ ฿นประทศเทยทีไพบ
นัๅนมี พียงลใกนຌอย ละงานวิจัยทีไพบยัง฿หຌผล
ขัดยຌงกันอยูเมสามารถสรุปเดຌ จึงควรมีการศึกษา
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กีไยวกับวิธีการจัดการพฤติกรรมการควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿นลือดของผูຌ ป่ วยบาหวานชนิดทีไ  โ 
พิไมติมมากขึๅน ดยฉพาะอยางยิไงดຌานการจัดการ

ดยสิไงวดลຌอม นຌนการสงสริมดຌานครอบครัว 
ชุมชน ละสิไงวดลຌอม 
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นิภาพรรณ จนสันติกุลแ 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยรืไองนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาขຌอมูลชุมชน ความรูຌ฿นการจัดการภัยพิบัติ ละปัจจัยทีไมีผล
ตอการจัดการภัยพิบัติของชุมชนต าบลบางชຌาง จังหวัดนครปฐมดย฿ชຌนวทางการศึกษาชิงคุณภาพ ครืไองมือทีไ฿ชຌ
฿นการรวบรวมขຌอมูล เดຌก การสังกตบบมีสวนรวม การสานสวนา ละการวิคราะห์ขຌอมูลจากอกสาร 
ผลการวิจัย พบวา ประชาชนสวน฿หญ฿นต าบลประกอบอาชีพกษตรกรรม ละมีรายเดຌฉลีไย 5ใุ5เ่.ๆโ บาท/ปี 
ละลักษณะของต าบลบางชຌางป็นชุมชนกึไงมืองกึไงชนบท สวนภัยพิบัติทีไกิดขึๅน฿นพืๅนทีไมี  โ ประภท เดຌก    
วาตภัย ละอุทกภัย ดย฿นรอบ แเ ปี มีอุทกภัยกิดขึๅนจ านวน แเโ ครัๅง ละมีพืๅนทีไเดຌรับผลกระทบ ๆ หมูบຌาน 
ิรຌอยละ 5ไ.55ี ความรูຌ฿นการจัดการภัยพิบัติกิดขึๅนจากประสบการณ์ละการตระหนักถึงผลสียหายทีไกิดขึๅนทีไ
ผานมา ละปัจจัยทีไมีผลตอการจัดการ เดຌก  ประชาชน฿นชุมชนบางชຌางมีศักยภาพทางความรูຌละทางการงิน 
ละความพรຌอม฿นการตรียมความพรຌอมละการป้องกัน  ความสามัคคีละความรวมมือกันของประชาชน฿น
ชุมชนบางชຌาง  การมีครือขายความรวมมือทัๅงหนวยงานภาครัฐบาล ภาคอกชน ละองค์กรอืไน โ ละ  ผูຌน า
ชุมชนมีความขຌมขใงละป็นทีไยอมรับของประชาชน฿นชุมชนบางชຌาง 
 
ค าส าคัญ: ชุมชน ความรูຌ การจัดการภัยพิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ชุมชนกับความรูຌ฿นการจัดการภัยพิบัติ กรณีศึกษา ต าบลบางชຌาง จังหวัดนครปฐม 
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Community and Knowledge on Disaster Management: A case Study of 

Bangchang Sub-District, Nakhon Pathom Province 
Nipapan  Jensantikulแ 

Abstract 
 This research aimed to conduct a community study, with special reference to 
knowledge on disaster management and factors affecting disaster management. The 
methodology for data collection included participant observation, focus group and 
documentary research. It was demonstrated that the majority of people in the Sub-District 
were occupied with agriculture with averaged revenue of 53,508.62 baht/year. Bangchang is 
a semi-urban and semi-rural community. Disasters that were broken out in Bangchang were 
caused mainly by storm and flood. In the past 10 years, the flood broke out 102 times and 
affected six villages (54.55%). Knowledge in disaster management emerged from experience 
and the realization of damages that occurred in the past. Factors contributing to disaster 
management were that the people in the Bangchang community were equipped with 
knowledge and money as well as readiness to be prepared for disaster prevention. 
Additionally, it was concerned with unity and cooperation of the people in the community. 
Moreover, networks of collaboration with government sector, private sector and other 
organizations contributed greatly to effective disaster management . Finally, there was the 
strong community leadership that was recognized by the people in Banchang community.  
 
Key words: Community, Knowledge, Disaster management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Lecturer of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University. 
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บทน า 
 ความปรปรวนของภูมิอากาศลก ละ
ปรากฏการณ์ อืไนทีไตามมา ชน ปรากฏการณ์     
อลนิญทีไท า฿หຌกระสนๅ ารຌอนผิดปกติ ละกิดขึๅน
฿นขตศูนย์สูตร ซึไงมีผลตอการปลีไยนปลงระบบ
อากาศ ฿นขตรຌอน ท า฿หຌอากาศรຌอนมากขึๅน มีความ
หຌงลຌงมากขึๅน ตลอดจนปรากฏการณ์ลาณิญญาทีไ
มีผลท า฿หຌกิดมรสุม มีฝนตกยาวนานขึๅน  ละ
ปัญหาอุทกภัย ิอดิศร รือลม, โ55ๆ: ไใี อีกทัๅง
การขยายตัวของมือง หรือกระบวนการกลายป็น
มือง ิUrbanization) อันกิดจากการทีไประชากร
฿นชุมชนมีจ านวนมากขึๅน สงผล฿หຌมีความตຌองการ฿ชຌ
พืๅนทีไพืไอสรຌางอาคารสิไงปลูกสรຌางทีไอยูอาศัย ส าหรับ
การตัๅงถิไนฐาน ิอดิศร รือลม, โ55ๆ: ไโี สงผล฿หຌ
พืๅนทีไชุมชนมีความสีไยงทีไจะเดຌรับผลกระทบพิไมขึๅน
฿นรูปบบของภัยพิบัติดยฉพาะอุทกภัย กลาวคือ 
ดยสถิติยຌอนหลัง โเ ปี  ตัๅ งตปี  โ5ใโ -โ55ใ 
ประทศเทยเดຌรับความสียหายจากอุทกภัยคิดป็น
มูลคารวม แ.ใ สนลຌานบาท ดยปีทีไเดຌรับความ
สียหายมากทีไสุด คือ ปี โ55ใ มูลคา แๆุใใ่ ลຌาน
บาท  ิสถาบันพัฒนาการชลประทาน ส านักวิจัย
ละพัฒนา, โ555: แี 

การบริหารจัดการนๅ าละการลดความสีไยง
ดยมีการป้องกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย ควรเดຌรับ
ความรวมมือจากหนวยงานของรัฐทุกหง ละ
ระดมทรัพยากรทีไกีไยวขຌอง ิคณะกรรมการป้องกัน
ละบรรทาสาธารณภัยหงชาติ, โ55ๆ: 5ี จาก
หตุการณ์มหาอุทกภัย พ.ศ. โ55ไ สะทຌอน฿หຌหใน
สภาพปัญหาละอุปสรรคการจัดการหลายประการ 
เดຌก  บຌานรือนละสิไงปลูกสรຌางกีดขวางทางนๅ า 
ปัญหาการวางผังมือง ละปัญหาดຌานครงสรຌาง
การบริหารงาน ทีไมลีักษณะของความป็นราชการ฿น
ประทศอินดีย Takeda & Helms (โเเๆ: โเไ-
โเ5ี พบวา ระบบราชการส าหรับการบรรทาภาวะ
ฉุกฉินจากหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ฿นอินดียมีความ
ลาชຌา ละเมสามารถดึงขຌอมูลจากภายนอกเดຌ ละ

กอ฿หຌกิดความลຌมหลว฿นการท างานรวมกัน ดังนัๅน
การจัดการความรูຌของประชาชน฿นชุมชน ละการ
ท า฿หຌประชาชนทุกคน฿นชุมชนขຌามามีสวนรวม฿น
การด านินกิจกรรมตาง โ ทีไกีไยวขຌอง กรมป้องกัน
ละบรร ทาสาธารณภัยละนิลุบล  สู พานิช 
ิโ5ไ้:ไใี เดຌสรุปปัจจัยหลัก฿นการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติเวຌ ดังนีๅ  

แ. ชุมชน ครือขาย ละอาสาสมัครพืไอการ
จัดการความสีไยงจากภัยพิบัติ                    

โ. ผนการจัดการความสีไยงจากภัยพิบัติ
ประจ าปีชุมชน  

ใ. กระบวนการสริมสรຌางขีดความสามารถ
การฝຄกอบรมละการฝຄกซຌอมผน฿นการจัดการ
ความสีไยงจากภัยพิบัติ  

ไ. การฝ้าระวังภัย การจຌงขຌอมูลขาวสาร
ละสถานการณ์กีไยวกับภัยพิบัติ  

5. กฎ ระบียบ กติกาละขຌอตกลง฿นการ
รวมมือ฿นชุมชน ซึไงควรสอดคลຌองละเมขัดตอ
กฎหมาย ละนยบายของประทศ  

ๆ. กระบวนการติดตามการท างานละการ
ประมินผล 

จากขຌอมูลบืๅองตຌนสดง฿หຌหในวาการจัดการ
ภัยพิบัติ฿นชุมชนจ าป็นจะตຌองตรียม ความพรຌอม
฿หຌกับประชาชน฿นชุมชนดยการพิไมศักยภาพ฿หຌกับ
ชุมชนตามนวทางการจัดการความสีไยงจากภัย
พิบัติดยอาศัยชุมชนป็นฐาน นวทางการจัดการ
ของการพัฒนาทีไ฿ชຌชุมชนป็นฐานทางป็นความรูຌ
ละทักษะทีไจ าป็น฿นการด ารงชีวิต ละพืไอกຌเข
ปัญหาละวิกฤติตาง โ ทีไกิดขึๅน฿นชุมชน ตຌอง
อาศัยกระบวนการรียนรูຌทีไกิดขึๅน ดยมีจุดมุงหมาย
เปสูการปลีไยนปลงทีไดีขึๅนของชุมชน กิดชุมชน
ขຌมขใง พึไงตนองเดຌอยางยัไงยืน ดังนัๅนการมีสวน
รวมของชุมชนจึงป็นปัจจัยส าคัญทีไจะท า฿หຌการ
จัดการป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ดยการมีสวน
รวมนัๅนจะตຌองกิดขึๅนจากความรวมมือกัน฿นทุก
ขัๅนตอนตัๅงตการวิคราะห์ปัญหา การวางผน การ
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ด านินการ ละการประมินผลจึงจะกอ฿หຌกิดการ
พัฒนาอยางทຌจริง ิCohen & Uphoff, แ้็็ี 

จังหวัดนครปฐมป็นจังหวัดหนึไง฿นลุมนๅ า    
ทาจีนทีไประสบปัญหานๅ าทวมละมีสาหตุมาจาก
ปริมาณฝนทีไตกลงมามากจนกินขีดความสามารถ฿น
การระบายนๅ าของมนๅ าทาจีน ประกอบกับพืๅนทีไ
ละสภาพล านๅ ามีความลาดชันนຌอย ละสภาพของ
มนๅ าทาจีนตอนลางคดคีๅยวสงผล฿หຌการระบายนๅ า
ป็นเปอยางชຌา โ กิดภาวะนๅ าลຌนตลิไง ิสวนบริหาร
จัดการนๅ า ส านักบริหารการจัดการนๅ าละอุทก
วิทยา, โ555: ้เี ท า฿หຌหลายพืๅนทีไ฿นรับผลกระทบ
จากภาวะนๅ าลຌนตลิไ งชวงดือนตุลาคมถึงดือน
พฤศจิกายน ดังชน ต าบลบางชຌาง จังหวัดนครปฐม 
ทีไพบปัญหาของนๅ าทวม฿นลักษณะนๅ าทวมรายวัน 
อันกิดจากนๅ าขึๅนนๅ าลง ประกอบกับการมีฝนตกชุก 
จึงสงผลตอทีไอยูอาศัย ละยังท า฿หຌพืๅนทีไการกษตร
สียหายป็นจ านวนมาก ซึไงสงผลตอสุขภาพละป็น
สาหตุของ การกิดรคตาง โ อาทิ นๅ ากัดทຌา ป็น
ตຌน ินิภาพรรณ จนสันติกุล, โ55็: โๆี ละจาก
สถานการณ์อุทกภัยครัๅง฿หญ฿นประทศเทยปี โ55ไ 
จังหวัดนครปฐมป็นหนึไง฿น โใ จังหวัดทีไ เดຌรับ
ผลกระทบ ดยริไมกิดสถานการณ์นๅ าออลຌนตลิไง฿น
พืๅนทีไตัๅงตวันทีไ โ กันยายน โ55ไ ป็นตຌนมา จนถึง 
ณ วันทีไ แเ พฤศจิกายน โ55ไ จากขຌอมูลของศูนย์
อ านวยการฉพาะกิจป้องกันละกຌเขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย จังหวัดนครปฐม พบวา มีพืๅนทีไ
ประสบอุทกภัย฿นจังหวัดนครปฐม จ านวน ็ อ าภอ 
้้ ต าบล ่5ไ หมู บຌ าน  ราษฎร เดຌ รั บค วาม
ดือดรຌอน แๆุ่ๆเ่ คน หรือ ไ็ุเ้ไ ครัวรือนดย
มีผูຌสียชีวิต ้ ราย ิจันทนา บญจทรัพย์, โ55ไี 

ดຌวยสภาพการณ์ดังกลาวสงผล฿หຌประชาชน
฿นต าบลบางชຌางตระหนักละพยายามปรับตัวขຌา
กับสภาพปัญหาตางโ ทีไกิดขึๅนพืไอลดความสูญสีย
ทางดຌานการกษตรละทีไอยูอาศัย ตลอดจนมีการ

รวมมือกัน฿นการตรียมความพรຌอมกับสภาพปัญหา
อุทกภัย฿นรูปบบตาง โ  

การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา
ขຌอมูลชุมชน ความรูຌ฿นการจัดการภัยพิบัติ ละ
ปัจจัยทีไมีผลตอการจัดการภัยพิบัติของชุมชน บาง
ชຌาง จังหวัดนครปฐมพืไอ฿ชຌป็นตัวบบ฿นการ
จัดการความรูຌละการสรຌางความรวงมือของชุมชน
฿นการป้องกันภัยพิบัติ ดยฉพาะอยางยิไงอุทกภัย 
 
วิธีด านินการวิจัย 

ผูຌวิจัย฿ชຌนวทางการศึกษาชิงคุณภาพ ดยมี
ขัๅนตอนการวิจัย คือ ศึกษาอกสาร ต ารา ละ
งานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับการจัดการภัยพิบัติละขຌอมูล
พืๅนฐานของชุมชนบางชຌางละ พืไอก าหนดกรอบ
นวประดในการสานสวนาดยท าการรวบรวม
ขຌ อมู ล จ ากกลุ มตั ว อย า งดຌ ว ยกา ร  ลื อกบบ
ฉพาะจาะจง ประกอบดຌวย ใ กลุม เดຌก ผูຌน า
ชุมชนจ านวน โ คน ผูຌทนจากองค์การบริหารสวน
ต าบลจ านวน โ คน ประชาชน฿นพืๅนทีไจ านวน โ คน                                  
รวมทัๅงหมด ๆ คน ดยมีกณฑ์฿นการคัดลือก ดังนีๅ 
คือ มีภูมิล า นาหรืออาศัยอยู ฿นต าบลบางชຌาง          
เมนຌอยกวา แเ ปี ละ ป็นบุคคลทีไกีไยวขຌองกับ               
การตรียมความพรຌอมละการจัดการดຌานภัยพิบัติ
฿นชุมชน  
  
ครื่องมือวิจัย/วิธีการรวบรวมขຌอมูล 

แ. การสังกต ิ observation) ดยผูຌวิจัย
ด านินการสังกตทัๅง฿นรูปบบป็นทางการละเม
ป็นทางการ การสังกตบบป็นทางการ ดยการ
ขຌาเปติดตอทีไชุมชน บางชຌาง ละลงเปตามพืๅนทีไ
ตาง โ ฿นชุมชนทีไมีรองรอยของระดับนๅ าทีไคยทวม
ตามหมูบຌาน ละการสังกตบบเมป็นทางการดย
การขຌารวมกิจกรรมการประชุมหมูบຌานของพืๅนทีไ
บางชຌางละท าการบันทึกขຌอมูลลงบบสังกต 
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โ. การสานสวนา ิFocus Group) พืไอ
รวบรวมขຌอมูลพืๅนฐานตางโ กีไยวกับชุมชนบางชຌาง 

ละประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติทีไผานมาละ                
ท าการบันทึกขຌอมูลลงบบสานสวนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิคราะห์ขຌอมูลจากอกสารทีไกีไยวขຌอง
กับชุมชนบางชຌาง พืไอศึกษาถึงยุทธศาสตร์ละ              
นวทางการพัฒนา฿นชวงสามปีละผลการพัฒนา 
ทีไผานมา ละท าการบันทึกขຌอมูลลงบบบันทึก
ขຌอมูลจากอกสาร 

การวิคราะห์ขຌอมูล ผูຌวิจัย฿ชຌการวิคราะห์
ส รุ ป อุปนั ย  ิAnalytic Induction)  ป็ นการน า
ขຌ อ มู ล ทีไ เ ดຌ จ า ก  ห ตุ ก า ร ณ์ ต า ง โ  ทีไ  กิ ด ขึๅ น                       
มาวิคราะห์พืไอหาบทสรุปรวมกันละด านินการ
ตรวจสอบความชืไอถือเดຌ฿นระดับการกใบรวบรวม
ขຌอมูลดຌวยทคนิคสามสຌาดຌานวิธีการ  ดຌวยการ
รวบรวมขຌอมูลจากการวิคราะห์อกสาร การสังกต
บบมีสวนรวมละการสานสวนาพืไอยืนยันผล    
จากหลงขຌอมูล ิผองพรรณ ตรัยมงคลกูล ละ
สุภาพ  ฉัตราภรณ์, 2553: 259ี 

 

ผลการวิจัย  
ชุมชนบางชຌางมีประชากรทัๅงสิๅน 7,751 คน 

ประชาชน รຌอยละ 80 ประกอบอาชีพหลัก คือ 
กษตรกรรม พืชศรษฐกิจ เดຌก ฝรัไง มะนาว ชมพู 
กลຌวยเมຌ ละมะพรຌาวนๅ าหอม อาชีพรอง คือ คຌาขาย 
ละรับจຌาง฿นรงงานอุตสาหกรรม ดยปฏิทินการ
พาะปลูกพืชศรษฐกิจจะพิจารณาตามฤดูกาลละ
ความตຌองการของตลาด ซึไงการพาะปลูกประชาชน
มีการลกปลีไยนความรูຌระหวางกันละมีการพัฒนา  
สายพันธุ์ พืชศรษฐกิจดຌวยตนอง ท า฿หຌชุมชน     
บางชຌางมีลักษณะป็นชุมชนกึไ งมืองกึไ งชนบท              
มีพืๅนทีไ ทีไมีการรวมตัวของอาคารสิไงปลูกสรຌาง ดยมี
ระบบครงขายคมนาคม ละสิไงบริการพืๅนฐาน จาก
ลักษณะทางกายภาพ ชน  บຌ าน รื อนทีไ ส วน
ครงสรຌางป็นเมຌละพืๅนป็นปูนเมมีรัๅวปຂดตมีการ
จัดสรรพืๅนทีไระหวางกัน ถนนสวน฿หญป็นถนน

           
 

ภาพประกอบที่ 1: ลักษณะทางกายภาพ฿นต าบลบางชຌาง  
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คอนกรีต ละลักษณะวิถีชีวิต  การด ารงชีวิตของ
ประชาชน มีความสัมพันธ์ชิงครือญาติ มีปฏิสัมพันธ์

กั น ผ า น กิ จ ก ร ร ม ง า น บุ ญ  ง า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมตามประพณีทศกาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผนผังที่ นวปฏิบัติพื่อการจัดการพฤติกรรมดຌานการออกก าลังกาย

           
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ 2: ผนทีไสดงอาณาขตต าบลบางชຌาง ละมนๅ า คูคลอง฿นต าบลบางชຌาง 
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จากการสนทนากลุม พบวา ภัยพิบัติทีไกิดขึๅน

฿นชุมชนบางชຌางมี 2 ประภท คือ วาตภัยละ
อุทกภัย ซึไง฿นรอบ 10 ปีทีไผานมา มีอุทกภัยกิดขึๅน
จ านวน 102 ครัๅง ละสงผลตอพืชผลทางการกษตร
ของประชาชนอยางมาก ดย฿นต าบลบางชຌาง
ประกอบดຌวยหมูบຌานจ านวน 11 หมูบຌาน หมูบຌานทีไ
เดຌรับผลกระทบสวน฿หญป็นหมูบຌานทีไติดริมคลอง
จินดา ชน หมู 1 บຌานบางชຌาง฿ตຌ หมู 5 บຌานหัวอาว 
ป็นตຌน ฿นอดีตการจัดการอุทกภัยจะป็นบบตัๅงรับ
พราะประชาชน฿นชุมชนตางคนตางท า กຌเขตาม
สถานการณ์ ท า฿หຌการจัดการเมป็นระบบ ตอมา
ประชาชน฿นชุมชนบางชຌางเดຌรวมกันหาขຌอตกลง
ละปรับวิธีการจัดการภัยพิบัติป็นบบชิงรุกดຌวย
การตกลงรวมกัน฿นรืไองของการจัดการอุทกภัยริไม
ตัๅงตการตรียมความพรຌอม ชน การจัดท าคันลຌอม 
การรวมกันท าความสะอาดคูคลอง การก าจัดสวะ
ละวัชพืช การตรียมกระสอบทราย฿นชวงดือน
มีนาคมถึงมษายน ซึไงขຌอตกลงตาง โ ทีไรวมกันท า
ขึๅนมานัๅนกิดขึๅนจากประชาชน฿นชุมชนของตนอง 

สะทຌอน฿หຌ หในวา ชุมชนบางชຌางป็นชุมชนทีไมี
ลักษณะของการพึไงพาอาศัยซึไงกันละกัน ดังค า 
กลาวของผูຌน าชุมชนทานหนึไงทีไวา oการสรຌางคัน
ลຌอมสวน ป็นการกຌเขกันตามสามัญส านึก ราเมมี
วิธีการชัดจน หากกิดนๅ าทวม฿ครจะสูบนๅ าออกกอน
กันจะป็นการตกลงกันของประชาชน฿นชุมชน 
มຌวาบางครัๅงจะมีความขัดยຌงตสามารถเกลกลีไย
เดຌดยอาศัยคนกลางป็นส าคัญp นอกจากนีๅยัง
สดง฿หຌ หในวาความรูຌ ฿นการจัดการนีๅ เมมีการ
ก าหนดเวຌตายตัว ขึๅนอยูกับสถานการณ์ ละมีการ
ด านินการกันองป็นรายหมูบຌาน พราะลักษณะนๅ า
ทวมทีไกิด฿นชุมชนนัๅน ป็นการทวมรายวันจากนๅ า
ขึๅนนๅ าลง  

ส าหรับปัจจัยทีไหนุนสริม฿หຌการจัดการ
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดຌวย 

1. ประชาชน฿นชุมชนบางชຌางมีศักยภาพ฿น
การ ตรี ยมความพรຌอม  ละการป้องกัน  ซึไ ง
ประชาชนอาศัยประสบการณ์ดิมทีไผานมา฿นการ
สังกตการณ์ระดับนๅ า การฟังขຌอมูลขาวสารจากหอ
กระจายขาวดยองค์การบริหารสวนต าบลบางชຌาง

             
 

ภาพประกอบที่ 3: บริวณปากคลองจินดาติดมนๅ าทาจีน฿นพืๅนทีไหมู 1 บຌานบางชຌาง฿ตຌ ต าบลบางชຌาง 
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ป็นผูຌด านินการซึไงจะกระจายขຌอมูลขาวสาร฿หຌ
ประชาชนรับทราบขຌอมูล฿นชวงทีไกิดอุทกภัย฿หຌ
ตรียมความพรຌอมกอนกิดอุทกภัย 30 นาทีถึง 1 
ชัไวมง ดยทางองค์การบริหารสวนต าบลบางชຌางจะ
น าขຌอมูลมาจากสวนราชการ การปรึกษาหารือ
รวมกัน การตรียมครืไองมือดຌวยตนอง การจัดท า
คันดินลຌอมสวน การสรຌางขืไอนดิน การสรຌางขืไอน
คอนกรีต การจัดศาลาอนกประสงค์ส าหรับป็น
สถานทีไเวຌพักพิงมืไอยามกิดอุทกภัย ป็นตຌน ดังทีไ
ประชาชน  ทานหนึไงกลาววา oวลานๅ ามาจะรีบขุด
ดินท าป็นคันกัๅนนๅ าละรีบยຌายของเวຌทีไหຌงละน า
ครืไองสูบนๅ ามาสูบพรຌอมกับขุดรองนๅ า฿หຌระบายนๅ า
ลงคลองp 

2. ความสามัคคีละความรวมมือกันของ
ประชาชน฿นชุมชน ประชาชน฿นชุมชนบางชຌาง                 
มีความตระหนักละ฿หຌความส าคัญกับปัญหาทีไกิดขึๅน 
หลักส าคัญ คือ การค านึงถึงผลกระทบทีไกิดขึๅนจาก
อุทกภัย ดังนัๅนจะมีการตกลงกันดยการพูดคุย
ลกปลีไยน ละมีการเกลกลีไยกันมืไอกิดขຌอขัดยຌง 

3. ครื อข ายความร วมมื อทัๅ งหน วยงาน
ภาครัฐบาล เดຌก กรมชลประทาน องค์การบริหารสวน
ต าบลบางชຌาง ภาคอกชน เดຌก การปຂตรลียมหง
ประทศเทย ละองค์กรอืไน โ เดຌก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาขต
ก าพงสน ป็นตຌน ซึไงประชาชนทานหนึไงกลาววา  
“อบต.จะ฿หຌความชวยหลือวลาอุปกรณ์เมพียงพอ
ชน กระสอบทรายหากราเมพอรากใจะติดตอเปยัง 
อบต.฿หຌด านินการ฿หຌp กรมป้องกันละบรรทา   
สาธารณภัยรวมมือกัน฿นการ฿หຌความรูຌละการ฿หຌถุง
ยังชีพ ครืไองอุปภค/บริภค กรมชลประทาน
สนับสนุน฿นการส ารวจปรึกษาหารือรวมกัน฿นการ
สรຌ า งประตู ระบายนๅ า  สถาบันการศึ กษา ช น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาย฿ตຌครงการนครปฐม
นครหงความผาสุก รวมกันจัดกิจกรรมตาง  โ 
ชวยหลือผูຌประสบภัย อาสาสมัครจากกองทัพรือ 
฿นการขุดลอกคูคลอง ละหนวยงานอืไน โ ของภาครัฐ 
อาท ิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

ภาพประกอบที่ 4: สภาพคลองตาง โ ฿นต าบลบางชຌางสดง฿หຌหในสวะ ละวัชพืชจ านวนมากทีไขวาง 
                        การเหลของนๅ า 
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4. ผูຌน าชุมชนมีความขຌมขใงละป็นทีไ
ยอมรับของประชาชน฿นชุมชนบางชຌาง นืไองจาก
ผูຌน าชุมชนมีการเถถามความป็นอยูละอา฿จ฿ส
ประชาชน฿นพืๅนทีไอยางสมไ าสมอ ดังทีไประชาชน
ทานหนึไงกลาววา oผูຌน าชุมชนมีบทบาทมากวลา
ชาวบຌานทุกข์ยาก จะคอยน าสนอตอสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนต าบลพืไอมาชวยหลือ มาดูล 
ละมาพบปะ หรือกลุมอืไน โ อาทิ กลุมรักมนๅ า  
ทาจีน” ป็นตຌน รวมเปถึงผูຌประกอบการรงงาน฿น
พืๅนทีไ ดังค ากลาวของผูຌ฿หญบຌานทานหนึไง ทีไกลาววา 
oมืไอชุมชนบางชຌางประสบปัญหา องค์กรละ
หนวยงานตาง โ ตางกใ฿หຌการสนับสนุน ทัๅงรืไอง
งบประมาณ กระสอบทราย ถุงยังชีพ ครืไองผลักดัน
นๅ า จังหวัดกใสนับสนุนงบประมาณ องค์การบริหาร

สวนต าบลบางชຌางกใท าหนຌาทีไประมินสถานการณ์  
ซืๅอวัสดุ ทราย กระสอบ หากประชาชนมีอุปกรณ์เม
พอ กใสามารถมาขอเดຌทีไองค์การบริหารสวนต าบลp 
ท า฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไมีความ฿กลຌชิด ละยอมรับ
฿นความสามารถของผูຌน า ดังนัๅนมืไอผชิญปัญหาทีไ
เมสามารถเกลกลีไยกันเดຌ ประชาชน฿นชุมชนบาง
ชຌางจะชิญผูຌน า฿นหมูบຌานของตนมาป็น ผูຌจรจา
เกลกลีไย ขຌอขัดยຌงทีไกิดขึๅน อยางชน สถานการณ์
นๅ าทวมทีไกิดขึๅน ฿นกรณีทีไนๅ ามามากละมีบางพืๅนทีไ
เมเดຌปลูกพืชสวนเวຌป็นทีไดินวางปลา กับพืๅนทีไ
ขຌางคียงทีไมีการปลูกพืชสวนเวຌจ านวนมาก กใจะมี
การจรจากันพืไอจัดสรรละวางผนรวมกัน฿นการ
ปຂดชองทางนๅ า฿หຌเหลรใวขึๅนหรือการลดระดับนๅ า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปละอภิปรายผล  
1. ชุมชนบางชຌางป็นชุมชนกึไงมืองกึไงชนบท

ทีไมีประชาชนทีไมีศักยภาพทางความรูຌละทางการ
งิน มีรายเดຌทีไคอนขຌางนนอน ซึไงสอดคลຌองกับ
ลักษณะของชุมชนทีไมีความขຌมขใง ทีไประชาชน฿น

ชุมชนตระหนักละขຌา฿จปัญหาดຌานภัยพิบัติ ละ
การมีสวนรวม สอดคลຌองกับ มนตรี กรรพุมมาลย์ 
ละภุทชงค์ กุณฑลบุตร (2546: 38-39) ทีไเดຌ
กลาวถึงลักษณะของชุมชนขຌมขใงวา มีลักษณะ
ดังนีๅ 

 
 

ภาพประกอบที่ 5: สวนหนึไงของกระสอบทรายทีไชาวบຌาน฿นต าบลบางชຌาง฿ชຌป้องกันนๅ าทวมมืไอปี 2554 
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1) สมาชิกของชุมชน มีความชืไอมัไน฿น
ศักยภาพของตนละชุมชน฿นการทีไจะกຌปัญหา 
ละพัฒนาชีวิตความป็นอยูของตนอง  

2) สมาชิกของชุมชนพรຌอมจะรวมมือกัน
จัดการกับปัญหาของตนองละชุมชน฿นการท า฿หຌ 
จ านวนนๅ าลงพืไอลดการทวม฿นพืๅนทีไการกษตร 
ผูຌน าชุมชนจะขຌามามีบทบาท฿นการพูดคุยท าความ
ขຌา฿จกันพืไอลดความขัดยຌง 

3) มีกระบวนการของชุมชนทีไ ร วมกัน
จัดการปัญหาของตนองละชุมชน  

4) สมาชิกของชุมชนมีสวนรวม฿นการ
ประมินสถานการณ์ของชุมชน ก าหนดวิสัยทัศน์ 
รวมคิด รวมตัดสิน฿จ รวมด านินงาน  

5) สมาชิกของชุมชนกิดการรียนรูຌผาน
การขຌารวม฿นกระบวนการของชุมชน  

6) มีผนของชุมชนทีไประกอบดຌวยการ
พัฒนาทุก โ ดຌานของชุมชน มุ งการพึไงตนอง                 
อืๅอประยชน์ตอสมาชิกชุมชนทุก โ คน ละมุงหวัง
การพัฒนาชุมชนทีไยัไงยืน  

7) การพึไงพาความชวยหลือจากภายนอก 
พืไอ฿หຌชุมชนสามารถพึไงตนองเดຌ฿นทีไสุด  

8) มีครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา 
อาจป็นหมูบຌาน ชุมชน หรือทຌองถิไนอืไนโ รวมทัๅงภาค
ราชการ อกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ ละอืไนโ  

฿นลักษณะของการมีความสัมพันธ์ทีไทาทียม
กันละชุมชนบางชຌางมีลักษณะทีไสอดคลຌองกับ
ลักษณะขององค์การทางสังคมทีไมีความชืไอมยงกัน
ทางสังคมน าเปสูการประสานงานละมีความ
รวมมือกันพืไอประยชน์ตอชุมชน ิPutnuam, 
1995: 65ี  

2. ความรูຌ ฿นการจัดการภัยพิบัติ฿นชุมชน 
พบวา ป็น ความรูຌทีไอยู฿นตัวตละบุคคลกิดจาก
ประสบการณ์ ชน การสังกตระดับนๅ า ป็นการรียนรูຌ
จากภัยพิบัติทีไกิดขึๅน฿นชุมชนทีไผานมา ซึไงเมเดຌ                
มีการสืไอสารหรือถายทอด฿นรูปของตัวลข สูตร 

หรือลายลักษณ์อักษร ความรูຌชนิดนีๅพัฒนาละ
บงปันกันเดຌ ละป็นความรูຌทีไกอ฿หຌกิดความ
เดຌปรียบ฿นการขงขันส าหรับปัจจัยทีไมีผลตอการ
จัดการ พบวา ลักษณะการจัดการอุทกภัย฿นชุมชน
ป็นบบชิงรุก ซึไงตกตางจากการจัดการ฿นอดีตทีไ
กຌเขปัญหาตามสถานการณ์ฉพาะหนຌาทานัๅน 
สอดคลຌองกับนวทางการจัดการความสีไยงจากภัย
พิบัติดยอาศัยชุมชนป็นฐาน ดยชุมชนบางชຌาง มี
กลเกการฝ้าระวัง จຌงตือนภัยละประสาน
ติดตามดຌวยการ฿ชຌหอกระจายขาว ดยองค์การ
บริหารสวนต าบลบางชຌาง การกระจายขาวสารผาน
ผูຌน าชุมชน การเดຌรับการอบรมความรูຌจากจຌาหนຌาทีไ
กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย฿นการตรียม
ความพรຌอมละการป้องกัน  

ส าหรับปัจจัยทีไหนุนสริม฿หຌชุมชนบางชຌาง มี
ศักยภาพ฿นการจัดการ เดຌก  

1) ประชาชน฿นชุมชนบางชຌางมีศักยภาพ
ละความพรຌอม฿นการตรียมความพรຌอมละการ
ป้องกัน สอดคลຌองกับ Newport et al ิ2003: 33ี 
เดຌกลาววา การตรียมความพรຌอมรับมือภัยพิบัติจะ
เมมีประสิทธิภาพลยหากปราศจากซึไงการมีสวนรวม
ของชุมชนทีไมีความสีไยง การมีสวนรวมของชุมชน฿น
การระบุทรัพยากร ความสามารถ กลเกการรับมือ 
การอ านวยความสะดวกดຌานครืไองมือ฿นการ
ประมินความสีไยงซึไงจะมีประสิทธิภาพมากกวาการ
วางผนความป็นเปเดຌละระบบปฏิบัติการซึไงจะมี
ความหมาะสมกับความตຌองการของชุมชนมากกวา  

2) ความสามัคคีละความรวมมือกันของ
ประชาชน฿นชุ มชนบางชຌ า งทีไ มี ลั กษณะของ                    
การลกปลีไยนพูดคุยกันท า฿หຌประชาชนรวมกัน
กຌเขปัญหา ละสามารถขຌาถึงการ฿ชຌทรัพยากร
ดຌวยพลังอ านาจของตนอง สอดคลຌองกับ พันธ์ศิริ 
ธนาริยะวงศ์ ิ2556: 51ี ทีไเดຌท าการวิจัยรืไอง ครือขาย
การจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย หมูบຌานกຌากอ ต าบล 
ทอนหงส์ อ าภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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พบวา บทบาทของภาคประชาชนทีไมีสวนรวม฿นการ
จัดการภัยพิบัติดยการระดมทรัพยากรภาย฿น
หมูบຌานพืไอชวยหลือตนอง฿นบืๅองตຌนบนฐาน
ความสัมพันธ์ทีไ ป็นครือญาติ ถือป็นหลักการ
พึไงตนองเดຌอยางดนชัด ความสัมพันธ์ทีไกิดการ
ลกปลีไยนทรัพยากรระหวางกันทีไอาศัยชองทาง 
การติดตอสืไอสารกันภาย฿ตຌบริบทตางโ ของพืๅนทีไ            
ทีไมีอยู ชน ครืไองสียงตามสาย หอกระจายขาว 
การดินบอก ละสืไอวิทยุทรทัศน์ ป็นตຌน                    

3) ครือขายความรวมมือทัๅงหนวยงาน
ภาครัฐบาล ภาคอกชนละองค์กรอืไนโ ซึไงความ
ป็นครือขายกิดขึๅนจากคานิยมรวมกันของทุกภาคสวน 
ิDempwolf & Lyles, 2012: 7ี  

4) ผูຌน าชุมชนมีความขຌมขใง ป็นทีไยอมรับ
ของประชาชน฿นชุมชนบางชຌาง  

จาก 4 ปัจจัยขຌางตຌนสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของ ปรีชา ปຂยจันทร์ ิ2554ี ทีไเดຌท าการวิจัยรืไอง
ชุ มชนกั บการจั ดการ อุทกภั ยปี  พ .ศ .  โ55ไ 
กรณี ศึ กษ า  ชุ มช นอยู  จ ริ ญ   ขตดอน มื อ ง
กรุงทพมหานคร ิ อยูจริญมดลี พบวา ชุมชนอยูจริญ 
ป็นชุมชนขตมือง ป็นชุมชนทีไมีความคลองตัวสูง
฿นการรวมกลุมพืไอพัฒนาชุมชน พราะวิถีชีวิตดิม
มีการอืๅออาทร มีจิตอาสาสูง จึงป็นทุนทีไส าคัญของ
ชุมชน ปัจจัยทีไน ามาซึไงความส ารใจ฿นการกอบกูຌ
วิกฤตนๅ าทวม เดຌก มีผูຌน าชุมชนทีไขใมขใงป็นนัก
บริหารจัดการ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือ
คน฿นชุมชนทีไมีการศึกษาดี มีอาชีพหลากหลายทีไ

น ามาชวยพัฒนาชุมชน฿นภาวะวิกฤต การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน฿นชุมชน การมีความสามัคคีป็น 
นๅ าหนึไง฿จดียวกันของประชาชน฿นชุมชน การมี
ครือขายทางสังคมทีไดีทัๅงภาย฿นละภายนอกชุมชน 

 

ขຌอสนอนะ 
1. ความรูຌ฿นการจัดการของชุมชนบางชຌาง

ป็นความรูຌทีไกิดขึๅนจากประสบการณ์ละการเดຌรับ
ความรูຌจากครือขายความรวมมือจากหนวยงาน 
ตาง โ ทีไมีการอบรม฿หຌจึงป็นความรูຌทีไยังเมมีการ
จัดท าป็นลายลักษณ์อักษร ดังนัๅนผูຌมีสวนกีไยวขຌอง
ควรรวมมือกันน าความรูຌ หลานีๅมารวบรวมละ
จัดท าป็นคูมือส าหรับการจัดการภัยพิบัติ฿นชุมชน 
รวมถึงการจัดกิจกรรมรียนรูຌภัยพิบัติ฿หຌกับยาวชน 
การจ าลองสถานการณ์ภัยพิบัติ฿นชุมชนพืไอ฿หຌ
ยาวชนเดຌรียนรูຌละมีประสบการณ์ถึงนวทางการ
จัดการอุทกภัย฿นชุมชนของตนองละสามารถ
ตรียมความพรຌอม฿นการป้องกันชุมชนตอเป 

2. ดใกละยาวชน฿นชุมชนบางชຌางขຌามามี
สวนรวม฿นการจัดการภัยพิบัติ฿นระดับทีไนຌอยจึงควร
มีการสรຌางความตระหนักละวางนวทางการ
พัฒนากีไยวกับการจัดการภัยพิบัติ฿หຌชัดจนพืไอ฿หຌ
ดใกละยาวชนขຌามามีสวนรวมมากขึๅน ละท า฿หຌ
ดใกละยาวชนหในความส าคัญถึงวิธีการละนว
ทางการจัดการทีได ี
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอระบุลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ ละพืไอออกบบละประมินรูปบบการพัฒนาลักษณะบัณฑิตทคนลยี
สืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ ละประมิน รับรองรูปบบดย
ผูຌทรงคุณวุฒิจ านวน ้ ทาน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ ประกอบดຌวย ็ ดຌาน เดຌก ความรูຌดຌานนืๅอหา การสืไอสาร การ฿ชຌทคนลยี 
การรวมมือกัน ทักษะการคิด ทักษะวิชาชีพละการฝຄกปฏิบัติ ละคุณธรรมจริยธรรม 
 การประมินรูปบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ พบวา คุณสมบัติทีไอยู฿นระดับมากทีไสุดทัๅง฿นภาพรวมละรายดຌาน เดຌก ดຌาน
นวคิดทฤษฎีทีไ฿ชຌส าหรับการวิคราะห์องค์ประกอบทีไมีความจ าป็น ดຌานองค์ประกอบส าหรับการพัฒนาละ
ดຌานความหมาะสมของการออกบบละการน าเป฿ชຌ 
 
ค าส าคัญ:  ลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ  
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แอาจารย์ สาขาวิชาทคนลยีมัลติมีดีย คณะทคนลยีสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมคลพระนคร  
โผูຌชวยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ  

รูปบบการพัฒนาบัณฑิตทคนลยีสื่อสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาห่งชาติ 
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Model for Development of Mass Communication Technology Graduates 

Based on Thai Qualifications Framework for Higher Education 
 

Chantana Papattha1 
Namon Jeerungsuwan2 

Abstract 
 The purposes of the research were to specify mass communication technology 
graduates’ characteristics based on Thai Qualifications Framework for Higher Education 
(MCTGC TQF), and to design as well as evaluate the MCTGC TQF Model. The research result 
revealed that there were seven elements which were essential for development of MCGC 
TQF features: contents knowledge, communications, technologies, collaboration, thinking 
skills, professional skills and practice, and morality and ethics. Additionally, it was also 
demonstrated that the MCTGC TQF Model was most appropriate both overall and the 
individual aspects, particularly theoretical concept for necessary factor analysis, 
development factors, and the appropriateness of design and application.     
 
Keywords: Mass communication technology graduates’ characteristics,  
      Thai Qualifications Framework (TQF), Higher education 
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บทน า 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา.(โ55โ: ๆ) เดຌ
ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประทศเทยเวຌป็น 5 ดຌาน เดຌก แี ดຌานคุณธรรม 
จริยธรรม โี ดานความร ู ใี ดຌานทักษะทางปญญา
ไี ดຌานทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลละความ
รับผิดชอบ 5ี ดຌานทักษะการวิคราะห์ชิงตัวลข 
การสืไอสาร ละการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ  
 มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนครป็น
สถาบันการศึกษาทีไมีการจัดการศึกษา฿นระดับ 
อุดมศึกษา เดຌประกาศมาตรฐานผลการรียนรูຌตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ออกป็น ๆ 
ดຌาน เดຌก แี ดานคุณธรรม จริยธรรม โี ด าน 
ความร  ู ใี ดຌานทักษะทางปัญญา ไี ดຌานทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวางบุคคลละความรับผิดชอบ 5ี 
ดຌานทักษะการวิคราะห์ชิงตัวลข การสืไอสาร ละ
การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ๆี ดຌานทักษะพิสัย 
ิมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร. โ55ใ: 
1-2ี ทัๅงนีๅ นืไองจากมหาวิทยาลัยทคนลยีราช
มงคลพระนคร ป็นมหาวิทยาลัยทีไนຌนการผลิต
บัณฑิต ฉพาะทางดยนຌนบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงเดຌมี
การก าหนดกรอบมาตรฐานดຌานทักษะพิสัยพิไมติม  
 คณะทคนลยีสืไอสารมวลชล มีภาระกิจ
รั บ ผิ ด ช อ บผ ลิ ตบั ณฑิ ต ดຌ า นสืไ อ ส า รมว ลช น
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร จะตຌอง
ด านินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ข อ ง ป ร ะ  ท ศ เ ท ย ิ Thai 
Qualification Framework, TQF) อยางเรกใดี฿น
ปัจจุบันยังเมมีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  ห ง ช า ติ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ดຌ า น
สืไอสารมวลชน สงผล฿หຌทุกสถาบันทีไจัดการศึกษา
ดຌานนีๅตຌองด านินการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ขึๅนมาอง ดยอาศัยกระบวนการวิพากษ์หลักสูตร 
การออกบบละพัฒนาหลักสู ตร ดยกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม ทีไ
มหาวิทยาลัยก าหนด  

 ผูຌวิจัยป็นบุคลากรสายวิชาการทีไปฏิบัติหนຌาทีไ
สอน฿นคณะทคนลยีสืไอสารมวลชนมหาวิทยาลัย
ทคนลยีราชมงคลพระนคร พิจารณาหในความ
จ า ป็ น ฿นการวิ  ค ราะห์ ลั กษณะของบัณฑิ ต 
สาขาวิชาทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบ TQF 
ละออกบบรูปบบการพัฒนาบัณฑิตทคนลยี
สืไ อ ส า รมว ลชน ตามกรอบมาตร ฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติพืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ส า ห รั บ พั ฒ น า บั ณ ฑิ ต ดຌ า น
สืไอสารมวลชน฿นระดับอุดมศึกษาตอเป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 แ. พืไอศึกษาลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชา
ทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ 
 โ. พืไอออกบบรูปบบการพัฒนาบัณฑิต
ทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ 
 ใ. พืไอประมินรูปบบการพัฒนาบัณฑิต
ทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ 
 
กระบวนการวิจัย 

วิคราะห์อกสารตาง โ พืไอก าหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ ดังนีๅ  

1. กรอบนวความคิดทางการศึกษา฿น
ศตวรรษทีไ โแ  

2. คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตาม
กรอบ TQF  

3. มาตรฐานการรียนรูຌตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาหงชาติ มหาวิทยาลัยทคนลยี
ราชมงคลพระนคร  

4. มาตรฐานการรียนรูຌตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ อุดมศึกษา หลักสูตรทคนลยีบัณฑิต
ิทคนลยีสืไอสารมวลชนี มหาวิทยาลัยทคนลยี
ราชมงคลพระนคร  
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5. ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ทีไ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีไ แ การก าหนดลักษณะบัณฑิตสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิ จั ยก าหนดขัๅ นตอนการด า นินการ
ออกป็น ใ ขัๅนตอน 
 ระยะทีไ แ วิคราะห์ลักษณะบัณฑิตทคนลยี
สืไ อ ส า รมว ลชนตามกรอบมาตร ฐ านคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ 5 ดຌานดังกลาวลຌว 
 ระยะทีไ โ การออกบบรูปบบการพัฒนา
บัณฑิต ทคน ลยี สืไ อสารมวลชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ  อุดมศึ กษาห งชาติ
 ระยะทีไ  ใ การประมินรูปบบการพัฒนา
บัณฑิต ทคน ลยี สืไ อสารม วลชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ ดย 
ผูຌทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 ทาน เดຌกผูຌทรงคุณวุฒิดຌาน
กา รศึ กษ าละ ทค  น  ลยี  จ า นว น  โ  ท า น 
ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานคุณลักษณะบัณฑิตทคนลยี

บัณฑิตทีไพึงประสงค์ จ านวน โ ทาน ผูຌทรงคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หงชาติ จ านวน โ ทาน ละผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการ
จัดการศึกษาทคนลยีสืไอสารมวลชน จ านวน 3 
ทานดย฿ชຌบบสอบถาม ิQuestionnaire) ป็น
ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ดย฿ชຌกณฑ์฿น
การพิจารณาความหมาะสมของรูปบบ ดังนีๅ 
 5 = มีความหมาะสมมากทีไสุด 
 ไ = มีความหมาะสมมาก 
 ใ = มีความหมาะสมปานกลาง 
 โ = มีความหมาะสมนຌอย 
 แ = มีความหมาะสมนຌอยทีไสุด 
 จากนัๅนน ามาวิคราะห์ขຌอมูลพืไอหาคาฉลีไย 
ิ ี ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิS.D.) ละ

2.  คุณลักษณะบัณฑิตทีไพึงประสงค์ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 

คุณลักษณะบัณฑิตสืไอสารมวลชน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาต ิ

1.  กรอบการศึกษา฿นศตวรรษทีไ โแ 

3.  มาตรฐานการรียนรูຌตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
หงชาติ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร 

4.  มาตรฐานการรียนรูຌตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
หลักสูตรทคนลยีบัณฑิต ิทคนลยสีืไอสารมวลชนี  

5.  คุณลักษณะบัณฑิตทีไพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยทคนลยี
ราชมงคล 
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น าสนอขຌอมูล฿นรูปบบตารางประกอบความรียง
ละน าสนอรายงาน฿นรูปบบตารางประกอบความ
รียง ดยเดຌก าหนดกณฑ์฿นการพิจารณาผลการ
ประมินรูปบบ ดยก าหนดป็นชวงคะนน ดังนีๅ 
 ไ.โแ-5.เเ มีความหมาะสมมากทีไสุด 
 ใ.ไแ-ไ.โเ มีความหมาะสมมาก 
 โ.ๆแ-ใ.ไเ มีความหมาะสมปานกลาง 
  แ.่แ-โ.ๆเ มีความหมาะสมนຌอย 
 แ.เเ-แ.่เ มีความหมาะสมนຌอยทีไสุด 
 มืไอด านินการวิคราะห์ขຌอมูลรียบรຌอยลຌว 
จึงด านินการจัดท าลักษณะบัณฑิตทคนลยี
สืไ อ ส า รมว ลชนตามกรอบมาตร ฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติตามขຌอสนอนะของ
ผูຌ ท ร ง คุณ วุ ฒิ  ล ะ น า รู ป  บ บทีไ จั ด ท า ขึๅ น ฿ หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิประมินรับรองรูปบบอีกครัๅง ขัๅน
สุดทຌายจึงสรุปผลลักษณะของบัณฑิตทคนลยี
สืไอสารมวลชน 
 
ผลการศึกษา 
 ระยะที่  แ  วิ  คราะห์ คุณลั กษณะบัณฑิต
ทคนลยีสืไอสารมวลชนทีไพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐ านคุณวุฒิ ร ะดั บ อุดมศึ กษาห ง ช าติ         
ผลการศึกษา 
 คุณลักษณะบัณฑิตทีไพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ จะตຌอง
ประกอบดຌวยองค์ประกอบ ๆ ดຌาน เดຌก  

1. ความรูຌนืๅอหา ิContent knowledge) คือ
ตຌองเดຌรับการจัดการศึกษา฿นหมวดวิชาศึกษาทัไวเป 
(General courses) เดຌก1) กลุมวิชาภาษาเทย 2) 
กลุมวิชาภาษาตางประทศ 3) กลุมวิชาสังคมศาสตร์
ละมนุษยศาสตร์ 4) กลุมวิชาคณิตศาสตร์ละ
วิทยาศาสตร์ ละ5) กลุมวิชาพลศึกษาละ
นันทนาการ หมวดวิชาฉพาะ ิMain courses 
subjects) ประกอบดຌวย 1) กลุมวิชากน 2) กลุม
วิชาชีพบังคับละ 3) กลุมวิชาชีพลือกละหมวด
วิชาลือกสรี ิFree elective subjects)  

2. การสืไ อสาร  ิCommunicationsี  คื อ มี
ความสามารถ฿นการ฿ชຌทักษะการสืไอสาร 5 รูปบบ 
เดຌก การสืไอสารภาย฿นบุคคล ิ Intrapersonal 
communication) การสืไอสารระหวางบุคคล 
ิInterpersonal com-munication) การสืไอสาร
กลุม฿หญ ิLarge group communication)     
ก า ร สืไ อ ส า ร ฿ น อ ง ค์ ก ร  (Organizational 
communication) ละการสืไอสารมวลชน (Mass 
communication)  

3. การ฿ชຌทคนลยี ิTechnologiesี คือมี
ความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสารการ
ปฏิบัติงาน ละ฿นชีวิตประจ าวัน ซึไงประกอบดຌวย
ทักษะ ใ ดຌ าน  เดຌ ก  ครืไ องมือละอุปกรณ์ 
ิDevices and hardware) วัตถุละปรกรม 
ิMaterials and software) ละ วิธีการละ
ทคนิค ิMethods and techniques)  

4. ก า ร ร ว ม มื อ กั น  ิ Collaborationี  คื อ
ความสามารถ฿นการรวมกิจกรรมรวมปฏิบัติงานกับ
บุคคลอืไน รวมปฏิบัติงานกลุมเดຌป็นอยางดีซึไงมี
องค์ประกอบทีไส าคัญ 5 ดຌาน เดຌก การพึไงพาอาศัย
กืๅอกูลกัน ิPositive interdependence) การ
ปรึกษาหารือกันอย าง฿กลຌชิด ิFace-to-Face) 
ความรับผิดชอบทีไตรวจสอบเดຌของสมาชิกตละคน 
ิIndividual accountability) การ฿ชຌทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหวางบุคคลละทักษะการท างาน 
ิInterpersonal and small-group skills) ละ
ก า ร วิ  ค ร า ะ ห์ ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ ม  ิ Group 
procession)  

5. ทักษะการคิด ิThinking skills) คือมี
ความสามารถ฿นการ฿ชຌทักษะดຌานการคิดทีไส าคัญ
ละมี ค ว ามจ า  ป็ น  เ ดຌ  ก  ก า ร ส รຌ า ง ส ร ร ค์ 
ิCreativityี  ละการคิดอย างมี วิ จ ารณญาณ 
ิCritical thinkingี  

6. ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ  ล ะ ก า ร ฝຄ ก ป ฏิ บั ติ 
ิProfessional skills and practice) คือ การเดຌรับ
การฝຄกประสบการณ์วิชาชีพทัๅงดຌานทฤษฎีละการ
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ปฏิบัติ ซึไงจะตຌองประกอบดຌวยทักษะทีไส าคัญ ไ 
ดຌาน เดຌก แี การฝຄกปฏิบัติ ิPracticing) การ
ประยุกต์฿ชຌทฤษฎี ิApplication of theories) 
กา รบู รณาการคว ามรูຌ วิ ช า ก า รละวิ ช า ชี พ 
ิApplication of academic and professions 

knowledge) ละการสรຌางสรรค์ผลงาน ิProduct 
creation)  
 สรุปผลการวิคราะห์องค์ประกอบส าหรับการ
พัฒนาบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ ป็น
ผนภาพชืไอมความสัมพันธ์เดຌดังภาพทีไ โ 

 
 

 
 
ภาพทีไ โ ผนภาพชืไอมความสัมพันธ์คุณลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนทีไพึงประสงค์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ 
 
 
 
  

 

ผนผังที่ นวปฏิบัติพื่อการจัดการพฤติกรรมดຌานการออกก าลังกาย
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ระยะที่ โ การออกบบรูปบบการพัฒนาบัณฑิต
ทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาหงชาติ 
 จากผนภาพชืไอมความสัมพันธ์องค์ประกอบ
ส าหรับการพัฒนาบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนทีไ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
หงชาติ ผูຌวิจัยจึงเดຌน ามาออกบบรูปบบการ

พัฒนาบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ หรือ ราง 
MCTGC TQF Model ดยปรียบ MCTGCT TQF 
Model ป็นสมือนดวงตาของบัณฑิตทคนลยี
สืไอสารมวลชน ทีไมีทักษะ ความรูຌ ความสามารถตาม
กรอบ TQF ดังภาพทีไ ใ 

 
 

 
 

ภาพทีไ ใ  รางรูปบบการพัฒนาบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนทีไตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ 

 
ระยะที่ ใ การประมินรูปบบการพัฒนาบัณฑิต
ทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ สามารถสรุปผล
การประมินความหมาะสมดังนีๅ 

 ตอนทีไ 1 นวคิดทฤษฎีทีไ฿ชຌส าหรับการ
วิคราะห์ลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
หงชาติ  
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ตารางทีไ แ ความหมาะสมของนวคิดทฤษฎีทีไ฿ชຌส าหรับวิคราะห์ลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนทีไ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ 

รายการ ิ ี ิS.D.)  ความหมาะสม 

ดຌานนวคิดทฤษฎีทีไ฿ชຌส าหรับการวิคราะห์องค์ประกอบ ไ.49 เ.5แ มากทีไสุด 

ดຌานองค์ประกอบลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนทีไ
ตามกรอบTQF ๆ ดຌาน 

ไ.ๆ3 เ.ไ9 มากทีไสุด 

สรุป฿นภาพรวม 4.57 0.49 มากที่สุด 

 จากตาราง พบวา ความหมาะสมดຌานนวคิด
ทฤษฎีทีไ฿ชຌส าหรับการวิคราะห์องค์ประกอบ ฿น
ภ า พ ร ว ม อ ยู ฿ น ร ะ ดั บ ม า ก ทีไ สุ ด  ิ =4.57, 
S.D.=0.ไ้ี มืไอพิจารณาป็นรายดຌานพบวาอยู฿น
ระดับมากทีไสุดทุกดຌาน คือ ดຌานองค์ประกอบ
คุณลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตาม
กรอบ TQF ๆ ดຌาน ิ =4.ๆ3, S.D.=0.ไ9ี ละดຌาน

นวคิดทฤษฎีทีไ฿ชຌส าหรับการวิคราะห์องค์ประกอบ 
ิ =4.49, S.D.=0.51ี ตามล าดับ 
 ตอนทีไ  โ องค์ประกอบส าหรับการพัฒนา
บัณฑิต ทคน ลยี สืไ อสารมวลชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาหงชาติ 
 

 
ตารางทีไ โ ความหมาะสมขององค์ประกอบลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ 

รายการ ิ ี  ิS.D.)  ความหมาะสม 
ความรูຌนืๅอหา ิContent knowledge)  ไ.52 เ.5แ มากทีไสุด 
การสืไอสาริCommunicationsี  ไ.56 เ.50 มากทีไสุด 
การ฿ชຌทคนลยี ิTechnologiesี ไ.56 เ.5แ มากทีไสุด 
การรวมมือกัน ิCollaborationี  ไ.47 เ.55 มากทีไสุด 
ทักษะการคิด ิThinking skills)  ไ.50 เ.5แ มากทีไสุด 
ทักษะวิชาชีพละการฝຄกปฏิบัติ ิProfessional skills 
and practice)  

ไ.47 เ.56 มากทีไสุด 

สรุป฿นภาพรวม 4.51 0.52 มากที่สุด 
  จากตาราง ทีไ โ พบวา ความหมาะสมของ
องค์ประกอบการพัฒนาลักษณะบัณฑิตทคนลยี
สืไ อ ส า รมวลช นตามกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับ

มากทีไสุด ิ =4.5แ, S.D.=0.5โี มืไอพิจารณาป็น
รายดຌานพบวาอยู฿นระดับมากทีไสุดทุกดຌาน คือ ดຌาน
ก า ร สืไ อ ส า ร  ิ Communicationsี  ิ =4.5 6, 
S.D.=0.50ี ดຌานการ฿ชຌทคนลยี ิTechnologiesี 
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ิ =4.56, S.D.=0.5แี  ละดຌานความรูຌนืๅอหา 
ิContent knowledge) ิ =4.52, S.D.=0.5แี 
ดຌ า น ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด  ิ Thinking skills) 
ิ =4.5 0,S.D.=0.5 แ ี  ดຌ า น ก า ร ร ว ม มื อ กั น 
ิCollaborationี ิ =4.47, S.D.=0.55ี ดຌาน
ทักษะวิชาชีพละการฝຄกปฏิบัติ ิProfessional 

skills and practice) ิ =4.47, S.D.=0.56ี 
ตามล าดับ 
 ตอนทีไ ใ การออกบบละการน ารูปบบการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชน
ทีไพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาหงชาติเป฿ชຌ 
 

 
ตารางทีไ ใ ความหมาะสมของการออกบบละการน ารูปบบการพัฒนาบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติเป฿ชຌ 

รายการ ิ ี  ิS.D.)  ความหมาะสม 
การวิคราะห์ สังคราะห์ ลักษณะบัณฑิตทคนลยี
สืไอสารมวลชนตามกรอบ TQF มีการ฿ชຌนวคิดครอบคลุม
ละความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 

ไ.56 เ.53 มากทีไสุด 

การออกบบรูปบบการพัฒนาลักษณะบัณฑิตทคนลยี
สืไอสารมวลชนตามกรอบ TQF มีองค์ประกอบครอบตาม
ความจ าป็นละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 

ไ.44 เ.5ใ มากทีไสุด 

รูปบบการพัฒนาลักษณะบัณฑิตทคนลยี
สืไอสารมวลชนตามกรอบ TQF สามารถน าเปป็นผน
มบท฿นการพัฒนาลักษณะบัณฑิตสืไอสารมวลชล 

ไ.44 เ.5ใ มากทีไสุด 

สรุป฿นภาพรวม ไ.48 เ.5แ มากที่สุด 
   
 จากตาราง ทีไ ใ พบวา ความหมาะสมของการ
ออกบบละการน ารูปบบการพัฒนาบัณฑิต
ทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติเป฿ชຌ฿นภาพรวมอยู
฿นระดับมากทีไสุ ด ิ =ไ.ไ่ , S.D.=เ.5แี  มืไ อ
พิจารณาป็นรายดຌานพบวา อยู฿นระดับมากทีไสุดทุก
ขຌอ คือ การวิ คราะห์  สังคราะห์ คุณลักษณะ
บัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบ TQF มี
การ฿ชຌนวคิดครอบคลุมละความสอดคลຌองกับ
วัตถุประสงค์ ิ =ไ.5ๆ, S.D.=เ.5ใี การออกบบ
รูปบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทคนลยี

สืไอสารมวลชนตามกรอบ TQF มีองค์ประกอบครอบ
ตามความจ าป็นละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์  
ิ =ไ.ไไ, S.D.=เ.5ใี ละรูปบบการพัฒนา
ลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบ 
TQF สามารถน าเปป็นผนมบท฿นการพัฒนา
บัณฑิตสืไอสารเดຌ ิ =ไ.ไไ, S.D.=เ.5ใี ตามล าดับ 
 ผลการประมินรับรอง พบวา ผูຌทรงคุณวุฒิ฿หຌ
การรับรองรูปบบมีความหมาะสมดีลຌว จ านวน 5 
ทาน ละรับรองรูปบบมีความหมาะสม ตควร
ปรับปรุงกຌเขตามขຌอสนอนะ จ านวน ไ ทาน
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ผูຌวิจัยพิจารณาถึงความหมาะสมละเดຌปรับรูปบบ
฿หຌมีความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ดังนีๅ  
 ประดในที่ แ ควรพิไมคุณลักษณะบัณฑิต ดຌาน
คุณธรรมจริยธรรม ตามกรอบTQFจากการวิคราะห์ 
สังคราะห์ ท า฿หຌเดຌองค์ประกอบดຌานคุณธรรม
จริยธรรม ิMorality and ethics) ส าหรับบัณฑิต
ทคนลยีสืไอสารมวลชน เดຌก แี ความป็นเทย 
ิDecency) โี ระบียบวินัย ละตรงตอวลา 
ิDiscipline and punctuality) ใี ความ
รับผิดชอบตอตนองละสังคม ิSelf and social 
responsibility) ไี ความป็นประชาธิปเตย 
ิdemocracy) 5ี จรรยาบรรณวิชาชีพ
สืไอสารมวลชน ิMass communication pro-
fissional ethics)  
 ประดในที่ โ ดຌานนืๅอหาความรูຌ จากดิมทีไ
ผูຌวิจัยเดຌก าหนดนืๅอหาความรูຌตามกรอบทีไปรากฏ฿น
หลักสูตรนัๅน ผูຌวิจัยท าการปรับกรอบนวคิดดຌาน
ความรูຌ นืๅอหา฿หม ดยรวมกรอบดิม฿หຌป็น แ 
องค์ประกอบป็นองค์ประกอบดຌานนืๅอหาตาม
หลักสูตร ิContent-based curriculum) ละดຌาน
นืๅอหาพิไมติมทีไจะนຌน฿นลักษณะนืๅอหาทีไป็นสห
วิทยากร ิInterdisciplinary content) คือ ความรูຌ
นืๅอหาทีไมีอยูมากมายทีไอยูนอกหຌองรียน ดยนຌน
กระบวนการขຌาถึงหลงขຌอมูล ิAccess data 
source) การลือก฿ชຌนืๅอหา ิContent selection) 

ละการปรับ฿ชຌนืๅอหา฿หຌหมาะสม ิAdaptive 
content)  
 ปร ะ  ดใ น ที่  ใ  ดຌ า น ก า ร สืไ อ ส า ร  ิ Com-
munications) จากการวิคราะห์ผูຌวิจัยเดຌปรับปรุง
องค์ประกอบดຌานการสืไอสาร ิCom-munications) 
ส าหรับบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชน เดຌก แี 
ทักษะการสืไอสารพืๅนฐาน ิBasic communication 
skills) โี ทักษะทางภาษาพืไอการสืไอสาร 
ิCommunication language skills) ใี การ
สืไ อ ส า ร ภ า ย ฿ น ตั ว บุ ค ค ล  ิ Intra-personal 
communication) ไี การสืไอสารระหวางบุคคล 
ิInterpersonal communication) ละ 5ี การ
สืไอสารมวลชน ิMass communication)  
 ประดในที่ ไ ดຌานทักษะการคิด ิThinking 
skills) ผูຌวิจัยเดຌปรับปรุงองค์ประกอบดຌานทักษะการ
คิด ิThinking skills) ส าหรับบัณฑิตทคนลยี
สืไอสารมวลชน เดຌก แี การคิดอยางป็นระบบ 
ิSystem thinking) โี การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ิCritical thinking) ใี การคิดสรຌางสรรค์ 
ิCreative thinking)  
 สรุปผลการวิคราะห์องค์ประกอบส าหรับการ
พัฒนาบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ ตาม
ขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณวุฒิสามารถสรຌางป็น
ผนภาพชืไอมความสัมพันธ์เดຌดังภาพทีไ ไ 
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ภาพทีไ ไ ผนภาพชืไอมความสัมพันธ์ลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติปรับปรุงตามขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณวุฒิ 
 
 จากผนภาพชืไอมความสัมพันธ์องค์ประกอบ
ส าหรับรูปบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ทคนลยีสืไอสารมวลชนทีไพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาหงชาติ  ทีไ
ปรับปรุงตามขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณวุฒิผูຌวิจัยจึง
เดຌออกบบรูปบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

ทคนลยีสืไอสารมวลชนทีไพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ หรือ 
MCTGC TQF Model (Mass Communication 
Technology Graduate’ Characteristics Based 
on Thai Qualifications Framework for Higher 
Education) เดຌดังภาพทีไ 5 
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ภาพทีไ 5 รูปบบการพัฒนาลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ ปรับปรุงตามขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 จากภาพทีไ 5 สดง MCTGC TQF Model 
หรื อ  รู ป บบกา ร พัฒนาบัณฑิ ต  ทค  น  ลยี
สืไ อ ส า รมวลช นตามกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ ปรับปรุงตามขຌอสนอนะ
ของผูຌทรงคุณวุฒิ จาก MCTCG TQF Model ฉบับ
รางทีไประกอบเปดຌวย ๆ องค์ประกอบ ปรับป็น ็ 
องค์ประกอบมีรายละอียดดังนีๅ 
 ความรูຌนื อหา ิContent knowledge) มี โ 
องค์ประกอบ เดຌก  

 แี นืๅอหาตามหลักสูตร ิContent-based 
curriculum) ประกอบดຌวย  
  แ.แี หมวดวิชาศึกษาทัไ ว เป ิGeneral 
courses) เดຌกกลุมวิชาภาษาเทย ิThai 
language) กลุมวิชาภาษาตางประทศ ิForeign 
language) กลุมวิชาสังคมศาสตร์ละมนุษยศาสตร์ 
ิSocial and humanities) กลุมวิชาคณิตศาสตร์
ละวิทยาศาสตร์ ิMathematics and science) 
กลุ มวิชาพลศึกษาละนันทนาการ ิPhysical 
education and recreation)  
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  แ.โี หมวดวิชาฉพาะ ิMain courses 
subjects) เดຌก กลุมวิชากน ิMain subjects) 
กลุมวิชาชีพบังคับ ิMajor Subjects) ละกลุม
วิชาชีพลือก ิMain elective Subjects) 
  แ.ใี หมวดวิชาลือกสรี ิFree elective 
subjects)  
 โ ี   นืๅ อ ห า ทีไ  ป็ น ส ห วิ ท ย า ก ร 
ิInterdisciplinary Content) ประกอบดຌวย  
  โ.แี การขຌาถึงหลงขຌอมูล ิAccess data 
source)  
  โ.โี การลือก฿ชຌนืๅอหา ิUsing massage)  
  โ.ใ ี  การปรับ ฿ชຌ นืๅ อหา฿หຌ หมาะสม 
ิAdaptive content)  
 การสืไอสาร ิCommunications) มี 5 
องค์ประกอบ เดຌก  
 แ ี  ทั ก ษ ะ ก า ร สืไ อ ส า ร พืๅ น ฐ า น  ิ Basic 
communication skills) คือ ทักษะการฟัง 
ิListening) การพูด ิSpeaking) การอาน การอาน 
ิReading) ละการขียน การขียน ิWriting)  
 โ ี  ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า  พืไ อ ก า ร สืไ อ ส า ร 
ิCommunication language skills) เดຌก 
ภาษาเทย ิThai language) ละ 
ภาษาตางประทศ ิForeign language)  
 ใ ี  ก า ร สืไ อ ส า ร ภ า ย ฿ น ตั ว บุ ค ค ล 
ิIntrapersonal communication)  
 ไี การสืไอสารระหวางบุคคล ิ Interpersonal 
communication) ประกอบดຌวย การสืไอสารบบ
ผชิญหนຌา ิFace to face communication) การ
สืไอสารกลุมลใก ิSmall group communication) 
การสืไ อส ารกลุ ม ฿หญ  ิ Large group 
communication) ละการสืไอสาร฿นองค์การ 
ิOrganizational communication) 
 5 ี  ก า ร สืไ อ ส า ร ม ว ล ช น  ิ Mass 
communication) ประกอบดຌวย หนังสือพิมพ์ 
ิNewspaper) นิตยสารละวารสาร ิMagazine 

and journalism) วิทยุทรทัศน์ ิTelevision) ละ
วิทยุกระจายสียง ิRadio broadcasting)  
 การ฿ชຌทคนลยี ิTechnologies) มี ใ 
องค์ประกอบ เดຌก  
 แ ี   ค รืไ อ ง มื อ  ล ะ อุ ป ก ร ณ์ 
ิDevices/Hardware) 
 โี วัสดุหรือปรกรม ิMaterials/ Software)  
 ใี วิธีการละทคนิค ิMethods and 
techniques)  
 การรวมมือกัน ิCollaboration) มี 5 
องค์ประกอบ เดຌก 
 แี การพึไงพาอาศัยละกืๅอกูลกัน ิPositive 
interdependence) 
 โี การปรึกษาหารือกันอยาง฿กลຌชิด ิFace-to-
Face) 
 ใี ความรับผิดชอบทีไตรวจสอบเดຌของสมาชิก
ตละคน ิIndividual accountability) 
 ไี การ฿ชຌทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหวางบุคคล
ละทักษะการท างาน ิ Interpersonal and 
small-group skills) 
 5ี การวิคราะห์กระบวนการกลุม ิGroup 
procession)  
 ทักษะการคิด ิThinking skills) มี ใ 
องค์ประกอบ เดຌก 
 แี การคิดอยางป็นระบบ ิSystem thinking)  
 โี  การคิดอย างมี วิ จ ารณญาณ ิ Critical 
thinking) 
 ใี การคิดสรຌางสรรค์ ิCreative thinking)  
 ทักษะวิชาชีพละการปฏิบัติ ิProfessional 
skills and practice) มี ไ องค์ประกอบ เดຌก  
 แี การฝຄกปฏิบัติ ิPracticing) 
 โี การประยุกต์฿ชຌทฤษฎี ิApplication of 
theories) 
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 ใี การบูรณาการความรูຌวิชาการละวิชาชีพ 
ิApplication of academic and professions 
knowledge) 
 ไี การสรຌางสรรค์ผลงาน ิProduct creation)  
 คุณธรรมจริยธรรม ิMorality and ethics) มี 
5 องค์ประกอบ เดຌก  
 แีความป็นเทย ิDecency) 
 โีมีระบียบวินัย ละตรงตอวลา ิDiscipline 
and punctuality) 
 ใีความรับผิดชอบตอตนองละสังคม ิSelf 
and social responsibility) 
 ไี ความป็นประชาธิปเตย ิDemocracy) 
 5ี จรรยาบรรณวิชาชีพสืไอสารมวลชน ิMass 
communication professional ethics) 
 
สรุปผล 
 ลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ 
ประกอบดຌวย ็ ดຌาน เดຌก ความรูຌ นืๅอหา การ
สืไอสาร การ฿ชຌทคนลยี การรวมมือกัน ทักษะการ
คิด ทักษะวิชาชีพละการฝຄกปฏิบัติ ละคุณธรรม
จริยธรรม 
 การประ มิ น รู ปบบการ พัฒนาบัณฑิ ต
ทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ พบวา ฿นภาพรวม
มีความหมาะสมอยู฿นระดับมากทีไสุด ิ =ไ.ๆเ, 
S.D.=เ.ไ้ี ดຌานนวคิดทฤษฎีทีไ ฿ชຌส าหรับการ
วิ  ค ร า ะ ห์ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต  ท ค  น  ล ยี
สืไ อ ส า รมวลช นตามกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติอยู ฿นระดับมากทีไสุด    
ิ =ไ.5แ, S.D.=เ.5โี ดຌานองค์ประกอบส าหรับการ
พัฒนาบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาหงชาติอยู฿น
ระดับมากทีไสุด ิ =ไ.5ไ, S.D.=เ.5แี ดຌานความ
หมาะสมของการออกบบละการน ารูปบบการ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชน
ทีไ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติเป฿ชຌ฿นภาพรวมอยู฿น
ระดับมากทีไสุด ิ =ไ.5ไ, S.D.=เ.5แี ละ
ผูຌทรงคุณวุฒิเดຌ฿หຌการรับรองรูปบบการพัฒนา
บัณฑิต ทคน ลยี สืไ อสารมวลชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ  
 
อภิปรายผล 
 ลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาหงชาติ 
ประกอบดຌวย ็ ดຌาน เดຌก ความรูຌ นืๅอหา การ
สืไอสาร การ฿ชຌทคนลยี  การรวมมือกันทักษะการ
คิด ทักษะวิชาชีพละการฝຄกปฏิบัติ ละคุณธรรม
จริยธรรม ซึไงบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบ 
TQF (คณะกรรมการการอุดมศึกษา. โ55โ: แ้-โเี 
ดยทัไวเปเดຌกการมีความรูຌทีไครอบคลุม สอดคลຌอง 
ละป็นระบบ฿นสาขา/สาขาวิชาทีไศึกษา มีความ
 ขຌ า ฿ จ ฿ น ท ฤ ษ ฎี  ล ะ ห ลั ก ก า ร ทีไ  กีไ ย ว ขຌ อ ง              
มีความสามารถทีไจะตรวจสอบปัญหาทีไซับซຌอน ละ
พัฒนานวทาง฿นการกຌปัญหาเดຌอยางสรຌางสรรค์
จากความขຌา฿จทีไลึกซึๅงของตนอง ละความรูຌจาก
สาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง ดยอาศัยค านะน าต
พียงลใกนຌอย มีความสามารถ฿นการคຌนหา การ฿ชຌ
ทคนิคทางคณิตศาสตร์ละสถิติทีไหมาะสม฿นการ
วิคราะห์ การกຌปัญหาทีไซับซຌอน ตลอดจน฿ชຌกลเก
ทีไหมาะสม฿นการสืไอผลการวิคราะห์ตอผูຌรับขຌอมูล
ขาวสารกลุมตาง โ ฿นกรณีของหลักสูตรวิชาชีพสิไง
ส าคัญคือ  ความรูຌ ละทักษะทีไ จ า ป็นตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ฿นวิชาชีพนัๅน โ ฿น
กรณีของหลักสูตรวิชาการทีไมุงนຌนการปฏิบัติงาน฿น
วิชาชีพ สิไงส าคัญคือ ความรูຌความขຌา฿จอยางลึกซึๅง
฿ น ผ ล ง า น วิ จั ย ต า ง  โ  ฿ น  ส า ข า วิ ช า นัๅ น โ 
ความสามารถ฿นการปลความหมาย การวิคราะห์ 
ละการประมินความส าคัญของการวิจัย฿นการ



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 16 No. 2 July - December 2015  

ขยายองค์ความรูຌ฿นสาขาวิชา ซึไงคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีไพึงประสงค์ ปนลักษณะทีไคาดหวัง฿นตัวผูຌ
จบการศึกษาทีไหลอหลอมจากการรียนรู ตามทีไ
ก าหนดเว ฿นมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จึงตຌอง
ครอบคลุมลักษณะทีไคาดหวังจากผลการรียนรูทัๅง 5 
ดຌานป็นอยางนຌอย เดຌก แี มีความคิดริริไม฿นการ
กຌปัญหาละหาขຌอตຌยຌงทัๅง฿นสถานการณ์สวน
บุคคลละของกลุม ดยการสดงออกซึไงภาวะผูຌน า
฿นการสวงหาทางลือก฿หมทีไหมาะสมเปปฏิบัติเดຌ 
โี สามารถประยุกต์ความขຌา฿จอันถองทຌ฿นทฤษฎี
ละระบียบวิธีการศึกษาคຌนควຌา฿นสาขาวิชาของตน
พืไอ฿ชຌ฿นการกຌปัญหาละขຌอตຌยຌง฿นสถานการ
อืไน โ ใี สามารถพิจารณาสวงหาละสนอ
นวทาง฿นการกຌปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ดยยอมรับขຌอก าหนดของธรรมชาติของความรูຌ฿น
สาขาวิชาของตน ไี มีสวนรวม฿นการติดตาม
พัฒนาการ฿นศาสตร์ของตน฿หຌทันสมัย ละพิไมพูน
ความรูຌละความขຌา฿จของตนอยูสมอ ละ 5ี มี
จริยธรรมละความรับผิดชอบสูงทัๅง฿นบริบททาง
วิชาการ ฿นวิชาชีพละชุมชนอยางสมไ าสมอ 
 ดຌานนวคิดทฤษฎีทีไ฿ชຌส าหรับการวิคราะห์
บัณฑิต ทคน ลยี สืไ อสารมวลชนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติอยู฿น
ระดับมากทีไสุด ซึไงปัจจุบันอยู฿นชวงของศตวรรษทีไ 
โแ ดังนัๅนการน ากรอบนวคิดการจัดการศึกษา฿น
ศตวรรษทีไ โแ จึงมีความหมาะสม ดังทีไคน คย์ 
ิKen Kay, JD อຌางถึง฿น วรพจน์ วงศ์กิจรุงรือง 
ละอธิป จิตตฤกษ์. โ55ไ: ไเี ประธานกลุมภาคี
พืไอทักษะหงศตวรรษทีไ โแ ิPartnership for 
โแst Century Skills) เดຌกลาววา ทักษะหง
ศตวรรษทีไ โแ จะชวยตรียมความพรຌอม฿หຌนักรียน
รูຌจักคิด รูຌ รียน ท างาน กຌปัญหา สืไอสาร ละ
รวมมือกันเดຌอยางมีประสิทธิผลเปตลอดชีวิตละ
การก าหนดลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา

ห งชาติตามทีไ ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ิโ55โ: แี เดด านินการครงการจัดท า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประทศ
เทย ิThai Qualifications Framework for 
Higher Education; TQF: HEd) พืไอป็นครืไองมือ
฿นการน านยบายทีไปรากฏ฿นพระราชบัญญัติ
การศึกษาหงชาติกีไยวกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ฿นสวนของมาตรฐานการอุดมศึกษาเปสู การ
ปฏิบัติ฿นสถาบันอุดมศึกษาอยางปนรูปธรรม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงนຌนป้าหมาย
การจั ดการศึกษาทีไ ผลการ รี ยนรู Learning 
outcomes) ของนักศึกษา ซึไงป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตทีไเด รับคุณวุฒิตละคุณวุฒิละ
สืไอสาร฿หสังคม ชุมชน รวมทัๅงสถาบันอุดมศึกษาทัๅง
฿นละตางประทศขา฿จเดตรงกันละชืไอมัไนถึงผล
การรียนรูทีไบัณฑิตเดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานทีไ
สามารถทียบคียงกันเดกับสถาบันอุดมศึกษาทีไดีทัๅง
฿นละตางประทศ 
 ดຌานองค์ประกอบส าหรับการพัฒนาบัณฑิต
ทคนลยีสืไอสารมวลชนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติอยู฿นระดับมาก
ทีไสุดละความหมาะสมของการออกบบละการ
น ารูปบบการพัฒนาลักษณะบัณฑิตทคนลยี
สืไ อ ส า รมวลช นตามกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติเป฿ชຌ฿นภาพรวมอยู฿น
ระดับมากทีไสุด ซึไ งการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ ิมคอ.ี ฿นตละสาขาวิชา
มีความจ าป็นอยางยิไ ง ฿นขณะทีไ  มคอ.แ ดຌาน
ทคนลยีสืไอสารมวลชน หรือนิทศศาสตร์ ยังเมมี
การด านินการอยางป็นรูปธรรม ดังนัๅน ฿นการ
จัดท าลักษณะบัณฑิตทคนลยีสืไอสารมวลชนทีไพึง
ประสงค์จึงมีความจ าป็นอยางยิไง ดังทีไ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ิโ55โ: ใี เดຌก าหนด
หลักการละวัตถุของการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ คือ แี พืไอปนกลเกหรือ
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ครืไองมือ฿นการน านวนยบายการพัฒนาคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษาตามทีไ ก าหนดเว ฿น
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ ละ
ทีไกเขพิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ5ไ5 กีไยวกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ละมาตรฐานการ
อุดมศึกษาเปสูการปฏิบัติเดอยางปนรูปธรรม ดวย
การน า เป  ป นหลั ก ฿นการ พัฒนาหลั กสู ต ร 
กระบวนการรียนการสอน ละการประมินผลการ
รียนรูของนักศึกษา โี พืไอก าหนดป็นหมาย฿นการ
ผลิตบัณฑิต฿หชัดจนดยก าหนดมาตรฐานผลการ
รียนรู ของบัณฑิตทีไคาดหวัง฿นต ละคุณวุฒิ /
ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตาง โ ละพืไอ฿ห
สถาบันอุดมศึกษาละผูทรงคุณวุฒิ/ผูชีไยวชาญ฿น
สาขา/สาขาวิชาเด฿ชปนหลัก ละปนนวทาง฿น
การวางผน ปรับปรุงปลีไยนปลงละพัฒนาการ
จัดการศึกษา ชน การพัฒนาหลักสูตร  การ
ปรับปลีไยนกลวิธีการสอนวิธีการรียนรู ตลอดจน
กระบวนการวัดละการประมินผลนักศึกษา       
ใ ี   พืไ อ ชืไ อมยงระดับต างโ ของคุณวุฒิ ฿น
ระดับอุดมศึกษา฿ห ปนระบบ พืไอบุคคลจะเด มี
อกาส พิไ ม พูนความรู เด อย างต อ นืไ องละ
หลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความ
ชัดจนละปรง฿ส สามารถทียบคียงกับมาตรฐาน
คุณวุฒิ฿นระดับตาง โ กับนานาประทศเดຌ ไี พืไอ

ชวย฿หกิดวัฒนธรรมคุณภาพ฿นสถาบันอุดมศึกษา
ละป็นกลเก฿นการประกันคุณภาพภาย฿นของ
สถาบัน อุดมศึกษาทุกหง ละ฿ชปนกรอบอางอิง
ส าหรับผูประมินของการประกันคุณภาพภายนอก
กีไยวกับคุณภาพบัณฑิต ละการจัดการรียนการ
สอน  5 ี   พืไ อ ป นกรอบของการสืไ อ สา รทีไ มี
ประสิทธิภาพ฿นการสรางความขา฿จละความ
มัไน฿จ฿นกลุมผูทีไกีไยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง 
ผปูระกอบการ ชุมชน สังคมละสถาบันอืไน โ ทัๅง฿น
ละตางประทศกีไยวกับความหมายของคุณวุฒิ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ 
ละสมรรถนะ฿นการท างาน รวมทัๅงคุณลักษณะ  
อืไน โ ทีไคาดวาบัณฑิตจะพึงมี ๆี พืไอประยชน฿น
ก า ร  ที ย บ  คี ย ง ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ห ว า ง
สถาบันอุดมศึกษา ทัๅง฿นละตางประทศ฿นการยาย
อนนักศึกษาระหว างสถาบันอุดมศึกษา การ
ลงทะบียนขามสถาบัน ละการรับรองคุณวุฒิผู
ส ารใจการศึกษาทัๅง฿นละตางประทศ ็ี พืไอ฿หมี
การก ากับดูลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันองของ
ตละสาขา/สาขาวิชา ละ ่ี พืไอน าเปสูการลด
ขัๅนตอน/ระบียบ ิDeregulation) การด านินการ
฿หกับสถาบัน อุดมศึกษาทีไมีความขมขใง 
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ยศศักดิ์  กไศยกานนท์แ 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนีๅ เดຌก ศึกษาลักษณะส าคัญทางวิชาการละปฏิบัติ กระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน ละนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน฿นกระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันฑ์ทางอาญา
ของเทย ดຌวยวิธีการวิจัยจากอกสาร การสัมภาษณ์บบจาะลึก ละการประชุมระดมสมอง ผลการวิจัยสรุป
เดຌดังนีๅ 
 การมีสวนรวมของชุมชน  คือ กระบวนการด านินกิจกรรมของชุมชน฿นการปฏิบัติภารกิจการอ านวย
ความยุติธรรม เดຌก การป้องกันควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดยຌง การลดละยียวยาความสียหาย
หรือความรุนรงทีไกิดจากอาชญากรรมหรือการกระท าผิด การสริมพลังละการรับผูຌกระท าผิดกลับคืนสู
ชุมชนดຌวย ซึไงอาศัยความป็นปຄกผนทางสังคมละกฎหมายป็นครืไองมือรองรับกระบวนการยุติธรรมชุมชน
ทีไกิดขึๅนจากชุมชนรวมคิด รวมตัดสิน฿จ รวมปฏิบัติ รวมติดตาม ละรวมรับประยชน์ ดยชุมชนด านินการ
กันองหรือรวมกับหนวยงานภาครัฐ฿นกระบวนการยุติธรรมกใเดຌ อันป็นการปຂดอกาส฿หຌชุมชนสามารถขຌาถึง
ความยุติธรรม฿นการป้องกันละกຌเขปัญหาอาชญากรรม หรือความเรຌระบียบ฿ด โ ทีไกิดขึๅน฿นชุมชน พืไอ
สรຌางภูมิคุຌมกันละความปลอดภัย ความป็นธรรม ความสงบสุข ละคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅนของชุมชนอยางยัไงยืน 
 การสรຌางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนัๅน สามารถน าเปปรับ฿ชຌทางปฏิบัติเดຌทุกขัๅนตอนของ
กระบวนการยุติธรรมเทย เมวาจะป็นชวงกอนขຌาสูกระบวนการยุติธรรม หรือภายหลังขຌาสูกระบวนการ
ยุติธรรมลຌวกใตาม เดຌก ขัๅนตอนกอนฟ้องคดี ระหวางการพิจารณาคดี หรือหลังมีค าพิพากษา 
 การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน฿นกระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์ของเทยนัๅน ควรมีทิศทางการ
พัฒนาระบบงานยุติธรรมหงอนาคต ทัๅง฿นชิงยุทธศาสตร์ ดยการถลงนยบายตอรัฐสภาละก าหนดป็น
ผนนยบายมบทหงชาติ สวน฿นชิงกลยุทธ์ ดยการสงสริมละสนับสนุนกระบวนการท างานอยางป็น
ระบบ฿นชิงรุกละชิงรับ พืไอป้องกันละกຌเขอาชญากรรม ยียวยาละลดความขัดยຌงทีไกิดขึๅน฿นชุมชน
อยางยัไงยืนละป็นรูปธรรม 
 
ค าส าคัญ : การมีสวนรวมของชุมชน, กระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์, กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 

 

 

 

 

 

 
1ผูຌชวยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต. 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชน฿นกระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์ทางอาญาของไทย 
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Community Participation in the Criminal Restorative Justice Process in 

Thailand.   
Yotsak Kosaiyakanon 1 

 
Abstract 
 The main objectives of this research were to study main characteristics and practices, 

community participation process, and the development of guideline for community participation in 

restorative justice of Thai crime. Documentary research, in-depth interview, and brainstorming 

approaches were adopted as main research approaches. Main research results were: Community 

participation was a process whereby community actions provided justice. These actions included the 

prevention and control of crime, conflict management, decreases in violence and remedies for 

damages stemming from committing crimes or offences, empowerment and reestablishment of the 

wrong doers to the community. All of these actions depended on social harmony and using the law 

as a tool to facilitate the community justice participation process. The community justice process was 

a result of community participation in cogitation, decision making, practice, follow up, and benefit 

sharing.  Communities could carried out those activities themselves or in conjunction with government 

agencies in the justice process.  This opened opportunities for communities to access justice through 

preventing and correcting crime problems or any disorder in the community. Protection, security, 

justice, peace, and a better quality of life in the community could accordingly be obtained in a 

sustainable manner.  

 The creation of a community participation process could be practically adapted in all steps of 

the Thai justice process, whether prior to or after an entry into the justice process. This included prior 

to prosecution, during trials, or after judgments had been rendered. The development of the 

community participation process in the Thai justice process would indicate a direction for the future 

development of the restorative justice system.  This could be in the aspect of tactics through 

announcing this policy to the parliament and formulating a master policy. In the aspect of strategies, 

systematic work could be encouraged and supported in a proactive and receptive manner.  This could 

prevent and solve problems of crime, remedies and reduce the occurrence of conflicts in the 

community in a sustainable and concrete manner.  

Key words:  Community participation, Restorative justice  , Criminal justice process
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บทน า  
 นืไองจากประทศเทยเดຌยึดมัไนถือมัไนกับการ฿ชຌ
กฎหมายอาญาป็นครืไองมือส าคัญ฿นการควบคุมความ
ประพฤติของคน฿นสังคมดยอาศัยการด านินคดีอาญา฿น
รูปบบการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ิCriminal Justice System)  อันประกอบดຌวยองค์กร
ของรัฐ คือ ต ารวจ อัยการ ศาลยุติธรรม ละราชทัณฑ์  
ป็นตຌน ดยมุง฿ชຌกลเกการบังคับ฿ชຌกฎหมาย฿นอันทีไจะ
ลงทษกอาชญากรหรือผูຌ ทีไ ฝ่ าฝนบทบัญญัติของ
กฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ซึไงตละองค์กรมีภาระหนຌาทีไ ทีไตຌองด านินการ฿หຌป็นเป
ตามบบพิธีการ ิFormalism) ทานัๅน ริไมตัๅงตการจับ  
การสืบสวน สอบสวน ฟ้องรຌองคดี  ตลอดเปจนถึง
พิจารณาคดีละพิพากษาลงทษทางอาญา฿นศาลชัๅนตຌน 
ศาลอุทธรณ์ ละศาลฎีกา ซึไงมีรายละอียดขัๅนตอนละ
วิธีการทีไซับซຌอนมาก จ าป็นตຌอง฿ชຌระยะวลาด านินการ
ทีไยาวนาน ละสิๅนปลืองคา฿ชຌจายป็นจ านวนมาก  
ทຌายทีไสุดลຌวการป้องกันละกຌเขปัญหาอาชญากรรมกใ
เมเดຌลุลวงเปตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา บางครัๅงยังมีการด านินการทีไเมปรง฿สละเม
สามารถยียวยา฿หຌกผูຌ สียหายละชุมชนเดຌอยาง
พียงพอ กลับสรຌางความขัดยຌง฿หຌกิดมีมากขึๅนละ
น าเปสูการกระท าผิดซๅ าอีก฿นภายภาคหนຌา จนอาจกลาว
เดຌวา การด านินคดีอาญาตามบบพิธีอยางดียวนัๅน  
เมเดຌมีความหมาะสมละเมสอดคลຌองกับหลักความ
ยุติธรรม฿นสังคมเทยทาเรนัก   
 กา รบ ริ ห า ร ก ร ะ บว น กา ร ยุ ติ ธ ร ร มจึ ง  ป็ น
นวความคิดทีไเดຌรับการสงสริม฿หຌน ามา฿ชຌอยางทัไวเป฿น
ทบทุกประทศ พืไอป็นทางออกของปัญหาวิกฤติ฿น
กระบวนการยุติธรรม ซึไงกิดจากปัญหากฎหมายอาญา
ฟ้อ ิovercriminalisation) ปัญหาประสิทธิภาพของ
การด านินคดีอาญาอันนืไองมาจากความขาดคลน
บุคลากร ครืไองมือ สถานทีไละงบประมาณ การน าผูຌถูก
กลาวหาหรือผูຌกระท าผิดทุกคนขຌาสูกระบวนการจึงตก
ป็นภาระหนักทีไกระบวนการยุติธรรมตຌองบกรับดยเม
อาจจัดการเดຌอยางมีประสิทธิภาพเดຌ ประดในปัญหาหนึไง

ทีไถูกหยิบยกวิพากษ์วิจารณ์กันมาก฿นระบบการด านิน
คดีอาญา กใคือ การ฿หຌความส าคัญกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนเดຌมากนຌอยพียง฿ด ซึไงดูหมือน฿นวทีลกเดຌ
กลาวถึงเวຌ฿นรืไองการน ากระบวนการยุติธรรมชิง
สมานฉันท์มาชวยกຌเขปัญหาลกตกดังกลาว มຌกระ
ทัๅง฿นประทศเทยกใกิดความตืไนตัวกีไยวกับรืไองนีๅมาก
มืไอสิบกวาปีทีไลຌว  ซึไงเดຌมีการคลืไอนเหวทางสังคม฿น
รูปของ วทีความคิดพืไอพัฒนากระบวนการยุติธรรม
เทย”  จัดดยคณะกรรมการนยบายสังคมหงชาติละ
สถาบันกฎหมายอาญา เดຌมีการระดมความคิดหใน฿น
งมุมตาง โ ละน ามาสังคราะห์พืไอการพัฒนานยบาย
ละทิศทาง฿หมส าหรับกระบวนการยุติธรรมเทยกีไยวกับ  
บทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการยุติธรรม” ทีไ
ระบุถึงการดึงชุมชนขຌามามีสวนรวมมีปัญหาทีไชุมชนเม
สามารถขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมกระสหลักเดຌอยาง
นบนียน ิกิตติพงษ์   กิตยารักษ์   ละจุฑารัตน์  
อืๅออ านวย, โ5ไ็ : แไี   
 นอกจากนัๅน ยังมีอิทธิพลการพัฒนาระบบพืไอ
รองรับการปลีไยนปลงของสังคมครัๅง฿หญทีไกิดขึๅนจาก
กระสการปลีไยนปลง฿นกระบวนทัศน์งานยุติธรรม 
ิJustice  Paradigm) จากกระบวนทัศน์งานยุติธรรมทีไ
นຌนบบพิธีทางการละการลงทษพืไอกຌคຌนทดทน
ผูຌกระท าผิด  ิRetributive  Justice) เปสูกระบวนทัศน์ 
ยุติธรรมชิงสมานฉันท์” ิRestorative  Justiceี ซึไง
นຌนการมีสวนรวม฿นการกຌเขปัญหาอาชญากรรม
รวมกันระหวางผูຌกระท าผิด ผูຌสียหาย ละชุมชน ดย
นวคิดนีๅมีความสัมพันธ์ดยตรงกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนอยางหลีกลีไยงมิเดຌ บนพืๅนฐานของระบบกฎหมาย
การคุຌมครองสิทธิละสรีภาพของประชาชน ตลอดจน
สงสริมละสนับสนุนการมีสวนรวมภาคประชาสังคม
หรือการมีสวนรวมของประชาชน หรือ฿นงานวิจัยฉบับนีๅ
ขอรียกวา การมีสวนรวมของชุมชน” มຌกระทัๅงการ
ประชุมสหประชาชาติวาดຌวยการป้องกันอาชญากรรม
ละความยุติธรรมทางอาญา ครัๅงทีไ แแ ิThe  United  
Nations Congress on Crime Prevention and  
Criminal Justice) ชืไอหัวขຌอหลัก฿นการประชุม คือ  
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การผนึกก าลังละการตຌตอบ : การด านินกลยุทธ์
รวมกัน฿นการป้องกันอาชญากรรมละความยุติธรรมทาง
อาญา”  ิSynergies  and  Responses : Strategic  
Alliances  in  Crime  Prevention  and  Criminal  
Justice)ซึไ งหั วขຌออภิปรายส าหรับการประชุม ชิ ง
ปฏิบัติการหัวขຌอหนึไง คือ  รืไองความยุติธรรมชิง
สมานฉันท์ : การมีสวนรวมของชุมชน การบีไยงบนละ
มาตรการทางลือกอืไน โ”  ิRestorative  Justice : 
Community Involvement, and Other Altrnative  
Measures)  ซึไงมีผลท า฿หຌกิจกรรมของผูຌทีไกีไยวขຌอง฿น
กระบวนการยุติธรรมเทย฿นชวงวลาตอมาปรากฏรืไอง
ของการ฿หຌความส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
ละชุมชน฿นกระบวนการยุติธรรมสมัย฿หมทัๅงสิๅน ิกิตติ
พงษ์  กิตยารักษ,์ โ5ไใ : ไ-5ี  
 จากทีไเดຌกลาวมาขຌางตຌน สรุปเดຌวา สภาพปัญหาทีไ
กิดขึๅน฿นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทีไกีไยวขຌองกับ
กฎหมายละการบังคับ฿ชຌกฎหมายนัๅน เมวาจะป็น
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  หรือกฎหมายอืไน฿ด฿หຌสัมฤทธิ์ผลนัๅน เมเดຌ
ขึๅนอยูกับตัวบทบัญญัติของกฎหมายพียงอยางดียว ตกใ
ตຌองขึๅนอยูกับกระบวนการยุติธรรมทีไมีประสิทธิภาพดຌวย 
ซึไง฿นงานวิจัยครัๅงนีๅยอมหมายถึงประสิทธิภาพทีไมาจาก
ภาคประชาสังคมละชุมชนขຌามามีสวนรวมดຌวย จึง
กลาวเดຌวา ถึงวลาลຌวทีไกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
จะตຌองมีการค านึงถึงบทบาทละความส าคัญของชุมชน
ละการมีสวนรวมของชุมชนขຌามาชวยสริมการท างาน
ของจຌาหนຌาทีไละหนวยงาน฿นกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาดຌวย  ถึงจะสามารถควบคุมสังคม฿หຌกิดความสงบ
สุขละอ านวยความยุติธรรม฿หຌกสมาชิก฿นสังคมเดຌป็น
อยางดี จึงกิดค าถามกผูຌวิจัย฿นประดในส าคัญ฿หຌชวน
คิดเดຌวา  การมีสวนรวมของชุมชนสามารถน ามา฿ชຌ฿น
การด านินคดีอาญาของเทยเดຌหรือเมอยางเร” ละ฿น
ประดในตอเปทีไวา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา฿น
สังคมเทยพรຌอมปຂดพืๅนทีไ฿หຌชุมชนละการมีสวนรวมของ
ชุมชนมากนຌอยพียงเร  ดยน ามา฿ชຌทางปฏิบัติ฿นรูปบบ  
ขัๅนตอนละวิธีการ฿ดบຌาง”อันป็นทีไมาของการศึกษาวิจัย
ครัๅงนีๅ พืไอคຌนหาค าตอบ฿นทางวิชาการกีไยวกับการมีสวน

รวมของชุมชน฿นการด านินคดีอาญาดย฿ชຌกระบวนวิธี
ชิงสมานฉันท์฿หຌหมาะสมกับสภาพสังคมละระบบ
กฎหมายเทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ค รัๅ ง นีๅ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ทีไ จ ะ
ท าการศึกษาประดในส าคัญ โ ดังนีๅ 
        แี ศึกษาลักษณะส าคัญ฿นทางวิชาการละ
ทางปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์  
ร ว ม ถึ ง สภ าพปัญ หา ล ะคว าม  ค ลืไ อ น เ ห ว ขอ ง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญากีไยวกับการมีสวนรวม
ขอ งชุ ม ช น  เ ดຌ  ก  ก า ร เ กล  ก ลีไ ย ร ะหว า ง  หยืไ อ
อาชญากรรมกับผูຌกระท าผิด  การระงับขຌอพิพาทหรือการ
ลงทษดยชุมชน การประชุมกลุมครอบครัว  การนัไง
พิจารณาบบลຌอมวง ละการบูรณาการคณะกรรมการ
ชุมชน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดองค์ความรูຌชิงวิวัฒนาการละ
การปรียบทียบทัๅง฿นประทศละของตางประทศ  
        โี ศึกษาขัๅนตอนละกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนดย฿ชຌกระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์  ทัๅง
กอนละหลังขຌาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
฿นชวงกอนฟ้องคดี ระหวางพิจารณาคดี ระหวางการรับ
ทษหรือพຌนการลงทษเปลຌวกใตาม รวมถึงการประยุกต์
ของหนวยงาน฿นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทีไ
กีไยวขຌอง เดຌก สภาทนายความ  ส านักงานต ารวจ
หงชาติ  ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม  
ละหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงยุติธรรม เดຌก กรม
คุຌมครองสิทธิละสรีภาพ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละ
ยาวชน กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ ป็นตຌน   
         ใี ศึกษานวทางการพัฒนาการมีสวนรวม
ของชุมชน฿นกระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์ทาง
อาญาของเทย พืไอพิไมประสิทธิภาพละประสิทธิผลทัๅง
฿นชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ละกฎหมาย 
 
ระบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌลือกระบียบวิธีวิจัย
ทัๅง ใ บบ  คือ 
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 แี การวิจัยอกสาร ิDocumentary Research) 
เดຌ ฿ชຌการศึกษาวิ คราะห์ขຌอมูล จากกฎหมายละ
ท าการศึกษาจากอกสารทางวิชาการ หนังสือ  ต ารา  
บทความละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองทัๅงของประทศเทยละ
ตางประทศ   
 โี การวิจัยภาคสนาม ิField Research) ลือก฿ชຌ
ครืไองมือการสัมภาษณ์จาะลึก ิIn depth Interview) 
ดย฿ชຌบบสอบถามพืไอกใบขຌอมูลการสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌ
ทีไกีไยวขຌองกับกระบวนการด านินกระบวนการยุติธรรม
ชิงสมานฉันท์฿นคดีอาญา ชน ต ารวจ ทนายความ  
อัยการ ศาล พนักงานคุมประพฤติ  ป็นตຌน    
  ใี การประชุมระดมสมองิBrainstorming) ถือ
ป็นทคนิคทีไลือก฿ชຌกับกลุม ิgroup  technigue) ซึไง
ป็นผูຌทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทีไมีความชีไยวชาญกีไยวกับ
รืไองนีๅ พืไอประมินผลการศึกษาละตรวจสอบความ
ถูกตຌองของวิจัยครัๅงนีๅอีกรอบหนึไง 
 
ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 
 ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ  มีขຌอคຌนพบทีไส าคัญ โ บง
ออกป็น ใ ประการ ดังตอเปนีๅ 
 แ.  ผลการศึกษาจากการวิคราะห์อกสารกีไยวกับ
การจ านกประภทหงคดี ฿นทางปฏิบัติ   พบวา  
สามารถน าการมีสวนรวมของชุมชนเปปรับ฿ชຌกับลักษณะ
หงคดีทางอาญาเดຌทุกประภท เมวาจะป็นคดีส าหรับ
ดใกละยาวชน คดีส าหรับผูຌ฿หญ คดีความรุนรง฿น
ครอบครัว  หรือคดียาสพติด฿หຌทษ ป็นตຌน   
         1.1 การมีสวนรวมของชุมชน฿นการเกล
กลีไยละประนอมขຌอพิพาทคดีอาญา  คือการสงสริม
ละสนับสนุนการสรຌางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ดย฿ชຌกระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์ ฿นการ
ด านินคดีอาญารูปบบหนึไง  ซึไงถือเดຌวา  ผลดีของการมี
สวนรวม฿นการระงับขຌอพิพาทหรือความขัดยຌง฿นชุมชน  
ซึไงป็นมาตรการทางลือกทีไส าคัญทีไชวยลดปริมาณคดีทีไ
จะขຌามาสูศาล  ละสงผลดีกทัๅงทุกฝ่ายรวมถึงชุมชนผูຌ
เดຌรับผลกระทบดຌวย อีกทัๅงยังสามารถฟ้นฟูความสัมพันธ์

ของคูกรณีละชุมชนเดຌดยเมจ าป็นตຌองอาศัยศาลสมอ
เป   
         1.2  การมีสวนรวมของชุมชน฿นคดีดใก
ละยาวชน  คือการสงสริมละสนับสนุนกระบวนการ
สรຌางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนน ามา฿ชຌกับ
ความผิดทีไ ดใกหรือยาวชนป็นผูຌกระท า  ิJuvenile 
Delinquents) ภาย฿ตຌรูปบบการประชุมกลุมครอบครัว 
ิFamily Group Conferences หรือ  FGCs) ฿น
พระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลยาวชนละครอบครัวละวิธี
พิจารณาคดียาวชนละครอบครัว พ.ศ. โ5ใไ  ละ
พระราชบัญญัติศาลยาวชนละครอบครัวละวิธี
พิจารณาคดียาวชนละครอบครัว พ.ศ. โ55ใ ดย
ก าหนด฿หຌอ านาจผูຌอ านวยการสถานพินิจดึงชุมชนขຌามา
มีสวนรวม฿นการจัดท าผนกຌเขบ าบัดฟ้นฟู฿นชัๅนกอน
ฟ้องคดี  พราะชุมชนป็นผูຌ เดຌรับผลกระทบ฿นพืๅนทีไ
ดยตรงจากการกระท าผิดของดใกละยาวชน ท า฿หຌ
ทราบปัญหาทีไป็นสาหตุตลอดทัๅงนวทางออกของการ
ป้องกันละกຌเขปัญหาดังกลาวเดຌดี  จึงสมควรอยางยิไง
ทีไจะเดຌมีการกຌเขพิไมติมกฎหมาย฿หຌชุมชนขຌามามีสวน
รวม฿นการสนอความหในพรຌอมผนกຌเขบ าบัดฟ้นฟู
ดຌวย ซึไงหากประสบผลส ารใจพนักงานอัยการจะมีค าสัไงเม
ฟ้องละท า฿หຌสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับ   
         1.3  การมีสวนรวมของชุมชน฿นคดีความ
รุนรง฿นครอบครัว  คือการสง สริมละสนับสนุน
กระบวนการสรຌางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
น ามา฿ชຌกับความผิดทีไกิดจากความรุนรง฿นครอบครัว  
ิDomestic Violence) ซึไง฿หຌความส าคัญกับผูຌหญิง ดใก
ละอาจรวมถึงคนชราทีไตกป็นหยืไออาชญากรรม฿น
ฐานะประธานของปัญหามากยิไงขึๅนกวาดิม ดຌวยการ
ค านึงถึงความรูຌสึกนึกคิดของผูຌ สียหายละสวงหา
วิธีการทีไจะ฿หຌผูຌกระท าผิดยียวยาชด฿ชຌละปรับปรุงนิสัย
ความประพฤติอยางป็นรูปธรรมมากยิไงขึๅนดຌวยการขຌา
รับการบ าบัดรักษา ดยลใงหในวาหากสงตัวผูຌกระท า
ความรุนรง฿นครอบครัวขຌาสูกระบวนการยุติธรรม
กระสหลักละรับทษจ าคุกกใรังจะกิดปัญหาอืไน โ 
ตามมา฿นครอบครัว ชน ขาดรายเดຌ กิดความตกยก
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พราะขาดมาตรการละกลเกสนับสนุน฿หຌกิดความ
สมานฉันท์฿นครอบครัว ซึไงกระบวนการยุติธรรมชิง
สมานฉันท์ป็นทางลือกหนึไงทีไสามารถน ามา฿ชຌกับรืไองนีๅ
เดຌ ดยฉพาะกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกใสามารถ
น ามา฿ชຌกับรืไองนีๅเดຌดยการกຌเขพิไมติมพระราชบัญญัติ
คุຌมครองผูຌถูกกระท าดຌวยความรุนรง฿นครอบครัว พ.ศ. 
โ55เ พืไอดึงชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการก าหนด
หลักกณฑ์฿หຌสามารถเกลกลีไยขຌอขัดยຌงพืไอหลีกลีไยง
เมตຌองรับทษจ าคุก หรือหลีกลีไยงอยางอืไนทนการ
ด านินคดี  หรือทนการบังคับทษจ าคุก  อันป็น
ป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์อยูลຌว  
จึงสามารถสรຌางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿น
กฎหมายคุຌมครองความรุนรง฿นครอบครัวเดຌ ดยการ
กຌเขพิไมติมก าหนด฿หຌผูຌถูกกระท าดຌวยความรุนรง
สามารถลือกการขຌาสูกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
กับพนักงานจຌาหนຌาทีไ หรือศาล ผูຌท าหนຌาทีไประสานงาน
หรือประนอมขຌอพิพาทดังกลาว หรืออาจออกมาตรการ
บังคับ฿หຌตຌองผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
สียกอนกใเดຌ 
         1.4  การมีสวนรวมของชุมชน฿นคดียาสพ
ติด฿หຌทษ  คือการสงสริมละสนับสนุนกระบวนการ
สรຌางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนน ามา฿ชຌกับหยืไอ
ของยาสพติด ิDrug  Victim) พืไอหันหการลงทษ฿น
คดียาสพติด฿หຌทษ ิDrug Diversion Programs) 
พระราชบัญญัติฟ้นฟูสมรรถภาพผูຌติดยาสพติด฿หຌทษ 
พ.ศ. โ5ไ5 ซึไงมีจตนารมณ์ทีไมองผูຌสพละผูຌติดยาสพ
ติดป็นพียงผูຌป่วยมิ฿ชอาชญากร มืไอถูกต ารวจจับกุมมา
กใก าหนด฿หຌเดຌรับอกาสทีไจะเดຌรับการบ าบัดรักษา ดย
ต ารวจจะตຌองน าตัวผูຌตຌองหาสงตัวตอศาลดยรใว  พืไอ฿หຌ
พิจารณาสัไงการ฿หຌมีการตรวจพิสูจน์ละจัดท าผนบ าบัด
ฟ้นฟูทีไหมาะสม ดยสามารถกຌเขพิไมติม฿นกฎหมาย
ฉบับนีๅ ฿หຌมีการก าหนด฿หຌตัวทนชุมชนนัๅนขຌามามีสวน
รวมป็น คณะอนุกรรมการฟ้นฟูสมรรถภาพผูຌติดยาสพ
ติด”  ซึไงดิมมีพียงตัวทนภาครัฐทีไประกอบดຌวยอัยการ 
พทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงคราะห์ ละผูຌทรงคุณวุฒิ 
ดยมีพนังงานคุมประพฤติป็นลขานุการ ดยทางอัยการ
สามารถชะลอการฟ้องเวຌกอน หากผลการบ าบัดรักษา

ป็นเปดຌวยดี คณะอนุกรรมการจะสนอ฿หຌมีการยุติคดี  
ดยถือวาผูຌสพพຌนจากการกระท าผิดดยเมมีประวัติติด
ตัววาคยตຌองทษมากอน ทากับกฎหมายฉบับนีๅตຌองการ
฿หຌผูຌทีไติดยาสพติดขຌารับการบ าบัดทนการสงเปฟ้องคดี  
ละหากผูຌนัๅนปฏิบัติตามงืไอนเขการบ าบัดละผลการ
บ าบัดป็นทีไพอ฿จผูຌนัๅนกใจะเดຌรับการปลดปลอยจากคดี
นัๅนดยอัยการจะมีค าสัไงเมฟ้อง  ภาย฿ตຌการ฿หຌความ
ชวยหลืออยางตอนืไองดยชุมชน พืไอ฿หຌสามารถคืนสู
ชุมชนเดຌอยางพลมืองดี  จึงหในเดຌวา ชุมชน” ป็น
หุຌนสวน฿นการขจัดละลดปัจจัยสีไยงกีไยวกับปัญหายา
สพติด฿หຌทษทีไระบาดอยู฿นชุมชนเดຌ  อีกทัๅงยังป็นการ
สรຌางละพิไมความขຌมขใง฿หຌกับชุมชน฿นลักษณะทีไป็น
ตัวปรละป็นหวงซส าคัญตอการป้องกันอาชญากรรม
ละระงับคดีอาญาทีไกีไยวขຌองกับยาสพติด  อีกทัๅงชุมชน
ยังสามารถชวย฿นการบ าบัดรักษาละการควบคุมยาสพ
ติดเดຌภาย฿ตຌการสนับสนุนของหนวยงานรัฐนัไนอง   
 2. ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูຌ ทรงวุฒิ
กีไยวกับขัๅนตอนละกระบวนการปรับ฿ชຌทางปฏิบัติ  
พบวา  สามารถน าการมีสวนรวมของชุมชนเปปรับ฿ชຌเดຌ
฿นทุกขัๅนตอนทัๅงกอนละหลังขຌาสูกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา  ละ฿ชຌเดຌ฿นทุกกระบวนการของหนวยงาน฿น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ดังตอเปนีๅ 
                      2.1  การมีสวนรวมของชุมชนกอนขຌา
สูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กใคือการมีสวนรวมของ
ชุมชนดยเมจ าป็นตຌองพึไงพากระบวนการยุติธรรมกใเดຌ  
กลายป็นมาตรการทีไอาจน าเปสูการก าหนดผล฿นทาง
ปฏิบัติหลานีๅเดຌ ชน ลดการกระท าความผิดซๅ า ลด
จ านวนอาชญากรรม฿นชุมชน ป็นตຌน การมีสวนรวมของ
ชุมชนจึงน ามาพัฒนาเดຌตามล าดับ มຌการมีสวนรวมมี
หลายระดับหรือมีการปลีไยนปลงอยูตลอดวลา฿นวลา
฿ดวลาหนึไงหรือตลอดเป ตการมีสวนรวมของชุมชน฿น
กระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์นัๅนมีทีไมาจากความ
สมัคร฿จ การริริไมละความตຌองการของชุมชน เมวา฿น
ระดับ฿ดลຌวนสามารถน าเปสูการบรรลุผลความส ารใจละ
ความรวมมือระหวางชุมชนกับหนวยงาน฿นกระบวนการ
ยุติธรรมอยางยัไงยืนเดຌ ละดัชนีสดงความส ารใจขึๅนอยู
กับหนวยงานทีไป็นผูຌน าการป็นหุຌนสวนตຌองตระหนักละ
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พิจารณาถึงความตຌองการของชุมชนพืไอการท างาน
รวมกันอยางป็นอกภาพกอ฿หຌกิดศักยภาพเดຌทຌจริง  
ปัจจัยความส ารใจขององค์ประกอบขึๅนอยูกับตัวปร  
ตาง โ ทีไป็นประยชน์฿นมิติตาง โ ทีไสงผลกีไยวขຌองกับผูຌ
มีสวนเดຌ สีย฿นชุมชนรวมกันกຌเขปัญหา  พราะมี
ป้าประสงค์พืไอปรับปรุงความปลอดภัย฿นชุมชน การ
สงสริมความสามารถละการยียวยาความสียหายหรือ
ผลรຌายทีไกิดจากอาชญากรรม องค์กร฿นชุมชนตຌองขຌามา
มีสวนรวมกับตัวทนชุมชนอยางขใงขัน เดຌก ผูຌซึไงมี
ประสบการณ์ ชน ต ารวจ฿นพืๅนทีไ หรือผูຌเดຌรับผลกระทบ  
ชน ผูຌ กระท าผิด  ผูຌ สี ยหาย หรือผูຌ สนับสนุนละ
ครอบครัว หรือผูຌทีไ กีไยวขຌองอืไน โ ชน ครูอาจารย์  
นักรียน จຌาของทรัพย์สิน ผูຌ฿หຌบริการ จຌาหนຌาทีไของรัฐ  
ผูຌปฏิบัติงาน฿นกระบวนการยุติธรรม ผูຌน าชุมชน จຌาของ
ธุ รกิ จละบุ คคล อืไน  โ  ซึไ ง อยู ฿นชุมชนละเดຌ รั บ
ผลกระทบดຌานคุณภาพชีวิต 
  2.2 การมีสวนรวมของชุมชนหลังขຌาสู
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  กใคือการมีสวนรวมของ
ชุมชนดยพึไงพากระบวนการยุติธรรมอาญา เดຌก การมี
สวนรวมของชุมชน฿นชัๅนพนักงานสอบสวน กอนการสัไง
ฟ้องคดี฿นชัๅนพนักงานอัยการ ระหวางการพิจารณาคดี฿น
ชัๅนศาล ระหวางการรับทษ฿นชัๅนราชทัณฑ์ หรือมຌกระ
ทัๅงกอนละหลังการปลอยตัว฿นชัๅนคุมประพฤติกใตาม 
ยอมสดง฿หຌหในวา การมีสวนรวมของชุมชนดย฿ชຌ
กระบวนวิธีชิงสมานฉันท์นัๅน สามารถน ามาปรับ฿ชຌเดຌ฿น
ทุกขัๅนตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เมวาจะ
ป็น฿นชัๅนสอบสวน ฿นชัๅนระหวางการพิจารณากอนละ
หลังมีค าพิพากษา หรือมຌกระทัๅงระหวางการรับทษ฿น
ชัๅนบังคับคดี ซึไงทຌจริงลຌวป้าหมายของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญากับการมีสวนรวมของชุมชน฿น
กระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์นัๅน กใคือสิไงดียวกัน 
คือการป้องกันละควบคุมอาชญากรรม การกຌเขละ
จัดการความขัดยຌง การยียวยาสริมพลัง ละการรับคืน
ผูຌกระท าผิดสูชุมชน อันป็นภารกิจดียวกันกับยุติธรรม
ชุมชน กระบวนการยุติธรรมดยรัฐองกใมีความตຌองการ
฿หຌชุมชนขຌามามีสวนรวม ิinvolvement model) ดย

฿หຌประชาชน/ชุมชนรวมมือกับจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงาน
กระบวนการยุติธรรม  พืไอชวยหลือกืๅอกูลด านิน
กิจกรรมการอ านวยความยุติธรรมพืไอประยชน์กชุมชน 
฿นขณะทีไการปฏิบัติภารกิจของยุติธรรมชุมชนองกใ
 รี ย ก รຌ อ ง ก า ร ท า ง า น ร ว ม กั น  บ บ  ป็ น หุຌ น ส ว น 
ิpartnership model) ระหวางชุมชนกับศาล อัยการ 
ต ารวจ คุมประพฤติ หรือราชทัณฑ์  ฿หຌทุกภาคสวน
รวมกันท างานบบคียงบาคียงเหล ิTandem) กับ
ชุมชนหรือองค์กรตาง โ ฿นชุมชนพืไอการควบคุมป้องกัน
ละกຌเขปัญหาอาชญากรรมละพิไมความปลอดภัย
ธารณะกชุมชน   
         ใ . ผลการศึกษาจากการประชุมกลุ ม
ผูຌทรงคุณวุฒิกีไยวกับการประยุกต์ดยหนวยงานของรัฐ 
 3.1 สภาทนายความ มຌบุคคลทัไวเป
อาจมองวาผูຌประกอบวิชาชีพทนายความนาทีไจะตຌองการ
฿หຌกิดคดีความขึๅนรงขึๅนศาลจะเดຌมีคดีวาความกันนัๅนเม
ป็นความจริง พราะหากป็นรืไองลใก โ นຌอย โ หรือ
รืไองทีไเมจ าป็นตຌองขຌาสูกระบวนการยุติธรรมการ฿หຌ
ค านะน าละขຌามีสวนรวม฿หຌกิดขຌอยุติอยางสมานฉันท์
เดຌกใถือวาป็นการท าหนຌาทีไทีไมีคุณคาลຌว มืไอขามีความ
จ าป็นตຌองตอสูຌคดีหรือจะปรึกษากฎหมายกใจะกลับมา฿ชຌ
บริการทางวิชาชีพ฿นภายหนຌาเดຌ อีกทัๅงการยุยง฿หຌผูຌอืไน
ป็นคดีความดยเมมีหตุผลอันสมควรกใป็นรืไองทีไผิด
มรรยาททนายความอาจถูกพิกถอน฿บอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. โ5โ่ หากผูຌท าหนຌาทีไ
ทนายความกิดทัศนะความขຌา฿จทีไถูกตຌอง฿นความส าคัญ
ของนวคิดยุติธรรมพิไมมากขึๅน ยอมกลายป็นผูຌมีวิชาชีพ
ทีไขຌามีสวนรวมปฏิบัติภารกิจของยุติธรรมพืไอชวยหลือ
ประชาชน/ชุมชนเดຌอีกทางหนึไง 
 3.2 ส านักงานต ารวจหงชาติ  จากการ
ยอมรับ฿นบืๅองตຌนวาวิธีการท างานของต ารวจนัๅนเมเดຌผล
ละอาจเมมีประสิทธิภาพ หากเมขຌาถึงประชาชน/
ชุมชน฿นตละพืๅนทีไปฏิบัติงาน จึงตຌองสรຌางสายสัมพันธ์
ขึๅน฿หมดຌวยวิธีการทีไตกตางออกเป ดຌวยการสรຌาง
ศักยภาพ฿หຌชุมชนมีสวนรับผิดชอบรวมกับต ารวจ฿นการ
ป้องกันอาชญากรรมละรักษาความปลอดภัยหง
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สาธารณชน  ดยระดับการมีสวนรวมหรือป็นหุຌนสวนจะ
ตกตางกันเปตามตละชุมชน  สวนรูปบบทีไพบ ิกรม
คุมประพฤติ : โ5ไ้ ,น. 5เ-ๆเี เดຌก ต ารวจชุมชน
สัมพันธ์  ิcommunity  policing) ต ารวจบຌาน ิcitizen  
police academics-CPA) ต ารวจชุมชนป้องกัน
อาชญากรรมตามสถานการณ์ ิsituational  crime  
prevention)ผูຌ ต ร ว จ ก า ร ชุ ม ช น  ิ community  
ombudsperson) ป็นตຌน 
 3.3ส า นั ก ง า น อั ย ก า ร สู ง สุ ด  กใ ฿ หຌ
ค ว าม ส า คั ญ ต า มห ลั ก  ท นา ย / อั ย ก า รชุ ม ช น ” 
(community lawyer/prosecution partnerships) 
ซึไงมีลักษณะหมือนกับหนวยงานกฎหมาย฿นสหรัฐทีไริไม
ปรับปลีไยนบทบาทดัๅงดิมบบตัๅงรับเปสูบทบาทชิงรุก
ขຌาเปสรຌางความรวมมือ฿นชุมชนชนกัน ดยท างานกับ
กลุมคนพิศษฉพาะกลุม ชน กลุมผูຌ฿ชຌยาสพติด กลุม
หยืไออาชญากรรม ดยฟ้นฟูความสัมพันธ์ละสรຌางความ
ชืไอมัไนตอระบบยุติธรรม฿หຌกิดขึๅนกับชุมชน รวมทัๅง
จัดการความขัดยຌงละขຌอพิพาทดยค านึงถึงผลดีผลสีย
ตอหยืไออาชญากรรม ผูຌกระท าผิดทีไตຌองเดຌรับการปรับ
พฤติกรรมละความปลอดภัยของชุมชนมากกวาการ
บังคับ฿ชຌกฎหมายพียงอยางดียว ดยอัยการชุมชน 
ิcommunity prosecution) ปรับบทบาทจาก
ผูຌปฏิบัติงานตามขัๅนตอนเปสูบทบาทนักกຌปัญหาละ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน฿หຌมีประสิทธิภาพ฿นการ
จัดการกับอาชญากรรมรวมกับครือขายยุติธรรมชุมชน  
ดยอาจรวมกับต ารวจ฿นพืๅนทีไป้าหมายดຌวยการศึกษา
ขຌอมูลการกระท าผิด฿นพืๅนทีไ  ละออกบบการกຌปัญหา
ฉพาะรืไองตามความหมาะสม฿นตละสถานการณ์  
หลานีๅลຌวนมีความตຌองการอาศัยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนอยางยิไง 
 3.4 ส านักงานศาลยุติธรรม กใเดຌมีการ
น ากระบวนทัศน์กีไยวกับ  ศาลชุมชน”  ิcommunity 
court  partnerships)  ฿นตางประทศ  มา฿ชຌป็นนว
ทา งก า ร ปรั บ ก ร ะ บว น ทั ศ น์ ท า ง ยุ ท ธ ศ าส ตร์ ฿ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาพิไมมากขึๅน พืไอพิไม
ระดับการสืไอสารระหวางศาลกับชุมชน ละท างานชิงรุก
พืไอก าจัดจุดออนทีไยอมรับว าการท างานของศาล

บบดิมนัๅน เมสามารถกຌเขปัญหาสาหตุการกระท าผิด
เดຌ  รวมทัๅงเมสามารถป้องกันการกระท าผิดซๅ าเดຌผล  
ศาลยุติธรรมจึงควรด านินงานสงสริมการมีสวนรวมของ
ชุ ม ช น ฿น  ชิ ง รุ ก ดຌ ว ย  ช น กั น  เ ดຌ  ก  ศ า ล ชุ ม ช น  
ิcommunity court) ศาลพืไอนยาวชน ิteen/peer 
court) ศาลครอบครัว ิfamily court) ศาลสุขภาพจิต 
ิmental  health court) ศาลยาสพติด ิDrug Court) 
หรือศาลคดีขับรถขณะมึนมาสุรา ิDUI court) ป็นตຌน 
ส านักงานศาลยุติธรรมจึงควร฿หຌความส าคัญ฿นการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การด านินงาน฿นชุมชนบบพิศษ  
รวมถึงควรทีไจะเดຌมีการรวมกันจัดท ากิจกรรมครงการ
ตาง โ รวมกับชุมชน฿หຌมากกวานีๅ  พืไอยืนยันความมัไน฿จ
฿หຌกิดขึๅนกชุมชน฿นการขຌามามีสวนรวม฿นการอ านวย
ความยุติธรรมบางรืไองบางประภทเดຌ  ละป็นการ
สงสริมละสนับสนุนบทบาทละความขຌมขใงของ
ชุมชน  อันป็นการขับคลืไอนชิงรุกขຌามีสวนรวมด านิน
ภารกิจรวมกับชุมชน฿นพืๅนทีไนัๅน โ มืไอมีปัญหาลักษณะ
คดีบบ฿ดกิดขึๅนมาก฿นขตอ านาจศาล฿ด กใควรหยิบอา
ปัญหานัๅน โ มาด านินกิจกรรมรวมกับชุมชน฿นพืๅนทีไ  
นัๅน โ พืไอป้องกันละกຌเขมิ฿หຌกิดขึๅนเดຌอีก฿นชิงรุก
ควบคูเปกับการวินิจฉัยตัดสินคดี฿นชิงรับดຌวย 
 3.5 กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ กใมี
ภารกิจอ านาจละหนຌาทีไดยตรงหนวยงานหนึไง ดยบง
ลักษณะของงานทีไส าคัญออกป็น ใ กอง คือ กองพิทักษ์
สิทธิละสรีภาพ กองสงสริมการระงับขຌอพิพาท ละ
กองสงสริมสิทธิละสรีภาพ ซึไงภารกิจทีไส าคัญประการ
หนึไงคือ การก าหนด฿หຌมีการพัฒนาระบบละมาตรการ
สงสริมการผยพรความรูຌทางกฎหมาย สิทธิสรีภาพ
฿หຌกประชาชน พรຌอมทัๅงสงสริมการระงับขຌอพิพาทดย
นຌนการมีสวนรวมของประชาชนละชุมชน การคุຌมครอง
สิทธิละสรีภาพเดຌด านินการสรรหาบุคคลทีไจะมาท า
หนຌาทีไดังกลาว฿นรูปบบของ  อาสาสมัคร” ดยฉพาะ
การผลักดันมาตรการรับรองยุติ ธรรมชุมชนทีไส าคัญ  
เดຌก  การออกระบียบกระทรวงยุติธรรมวาดຌวย  
ครือขายละอาสาสมัครคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ  
พ.ศ.  โ5ไ่” จัดตัๅงครือขาย อาสาสมัครคุຌมครองสิทธิ
ละสรีภาพ” (อสภ.ี ก าหนดบทบาทละหนຌาทีไ   
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ส าคัญ โ  ทีไกีไยวขຌองกับการมีสวนรวมของชุมชน กใคือ  
การสริมสรຌางละพัฒนาครือขาย฿นการท างานดຌานสิทธิ
สรีภาพ  ตลอดจนด านินการหรือ฿หຌขຌอสนอนะ฿นการ
พัฒนากลเกการจัดการความขัดยຌง฿นชุมชน ละ
ประสานงานหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นกรณีทีไมีหตุความเม
ป็นธรรม฿นชุมชน พรຌอมทัๅงประสานการด านินงาน
รวมกับผูຌทนกระทรวงยุติธรรมประจ าจังหวัด ครือขาย
ยุติธรรมชุมชน หรือครือขายอืไน โ ฿นพืๅนทีไดຌวย ิยศศักดิ์  
กเศยกานนท์ : โ5ไ้ : แแี 
 3.6 กรมพินิจละคุຌมครองดใกละ
ยาวชน กใเดຌมีการประยุกต์การมีสวนรวมของชุมชน฿น
สวนงานของกรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน      
โ  สวน คือ การก าหนด฿หຌมีคณะกรรมการสงคราะห์ดใก
ละยาวชน ละการน ากระบวนการยุติธรรมชิง
สมานฉันท์฿นรูปบบของการประชุมกลุมครอบครัวละ
ชุมชนมา฿ชຌ฿นการบีไยงบนคดีดใกละยาวชนทีไถูกสง
ขຌาเปยังสถานพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน ทากับ
มี ก ารน า นวคิ ดนวคิ ดยุ ติ ธ ร รมชุ มชนมา ฿ชຌ ฿ น
กระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์฿นคดีดใกละยาวชน
มาระยะหนึไงลຌว ดยฉพาะ฿นรืไองการมีสวนรวมของ
ชุมชนทีไป็นระบบงานยุติธรรม฿นกระบวนการยุติธรรม
ชิงสมานฉันท์ส าหรับดใกละยาวชนของเทย ตาม
พระราชบัญญัติจัดตัๅงศาลยาวชนละครอบครัวละวิธี
พิจารณาคดียาวชนละครอบครัว พ.ศ. โ5ใไ  ทีไเดຌ
บัญญัติถึ งอ านาจของผูຌอ านวยการสถานพินิจละ
พนักงานอัยการ฿นการจຌงความหในละมีค าสัไ งเมฟ้อง
ดใกหรือยาวชนทีไตຌองหาวากระท าความผิด พราะหใน
วาอาจกลับตนป็นคนดีเดຌ ตามทีไก าหนดเวຌ฿นมาตรา ๆใ  
ดยมีหลักการส าคัญ฿นการจัดการประชุมกลุมครอบครัว
ละชุมชน พืไอ฿หຌกิดความรับผิดชอบของผูຌกระท า
ความผิด ิAccountability) ซึไงตຌองเดຌรับความรวมมือ
 ล ะ ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก ชุ ม ช น น า ม า บู ร ณ า ก า ร  
ิReintegration) รวมกันระหวางการมีสวนรวมของ
ผูຌสียหาย ิVictim Participation) ความรับผิดชอบของ
ครอบครัว ิFamily Responsibility) ละการมีสวนรวม
ของชุมชน ิCommunity  Involvement) พืไอการหัน

หดใกละยาวชนออกจากระบบ ิDiversion)  ละลด
อัตราการกระท าผิดซๅ าของดใกละยาวชน ิReduce 
Recidivism) ป็นตຌน 
 3.7 กรมคุมประพฤติ  กใป็นอีก
หนวยงานทีไจัดตัๅงละด านินงานมาป็นวลานานลຌว  
มุงนຌนบทบาทการป็นหนวยงานทีไพัฒนากระบานการ
ยุติธรรมทางลือก฿หม โ ทีไลดคดีขຌาสูศาลละระบบ
ยุติธรรม พัฒนาบทบาทอยางมีสวนรวมของชุมชน฿นการ
กຌปัญหาละสงคราะห์ผูຌกระท าผิดพืไอ฿หຌสามารถคืน
คนดีสูสังคมเทยอยางมีคุณภาพ ดยน ากระบวนการ
ยุติธรรมชิงสมานฉันท์ มาก าหนดป็นทิศทางอนาคตทีไ
สามารถคุຌมครองผูຌ สียหาย  สรຌางความส านึกละ
รับผิดชอบผูຌกระท าผิดละสงสริมบทบาทชุมชนดย
สามารถลดปริมาณคดี฿นระบบยุติธรรมเดຌดຌวยการ
ด านินการ฿นลักษณะของครือขายยุติธรรมชุมชน ซึไง
ป็นการสรຌางมิติ฿หม฿นความรวมมือระหวางกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐกับภาคประชาชน฿นรูปบบหุຌนสวน จน
กระทัๅง฿นปี พ.ศ.  โ5ไๆ กรมคุมประพฤติมีนยบายนว
รวมละสรຌางครือขายชุมชน฿หຌมีสวนรวม฿นการ
กຌปัญหาอาชญากรรมดຌวยการยกระดับการท างานกับ
ชุมชนเปสูการป็นหุຌนสวนกับชุมชน฿หຌมากขึๅน ภาย฿ตຌ
พืๅนฐาน ยุติธรรมชุมชน” ิcommunity Justiceี กรม
คุมประพฤติจึงมีการประยุกต์นวคิดยุติธรรมชุมชน
ด านินงาน฿นรูปบบละครงการตาง โ เดຌก ครงการ
ประสานครือขายชุมชน฿นการกຌเขฟ้นฟูผูຌกระท าผิด  
ครงการครือขายยุติธรรมชุมชนกຌปัญหายาสพติด  
หรือครงการคืนคนดีสูสังคม ป็นตຌน 
 3.8 กรมราชทัณฑ์ การด านินกิจกรรม
การมีสวนรวมของชุมชนกใกิดขึๅนเดຌกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์  ดยมีกิจกรรมการ
ประยุ กต์ ฿ ชຌ อยู  เดຌ ก  การ ฿ชຌ กระบวนการฟ้ น ฟู
ส ม ร ร ถ ภ า พ  บ บ ชุ ม ช น บ า บั ด  ิ Therapeutics 
Community) ควบคูเปกับการกักกันดຌวย หรือการน า
นวคิด  การลຌอมวง พิจารณาความดยชุมชน ”   
(Sentencing Circle) ซึไงสามารถน ามา฿ชຌกับหยืไอละ
ชุมชนขຌามีสวนรวม฿นกระบวนการราชทัณฑ์เดຌ ดยการ
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ลຌอมวงพิจารณาความดยชุมชน กใจะขຌามามีสวนรวม
มากขึๅน ดยผูຌน าประชุมจะนຌนการอภิปรายถึงการ
ประณามการกระท าผิดตหลีกลีไยงการประณาม
คุณลักษณะของผูຌกระท าผิด ดยผูຌกระท าผิดจะตຌอง
อธิบายถึงหตุการณ์ทีไกิดขึๅนวา มีความรูຌสึกอยางเรกับ
หตุการณ์ละคิดวาจะกຌปัญหาอยางเร สวนผูຌสียหาย
จะถลงถึงผลกระทบของอาชญากรรมทางรางกาย 
ศรษฐกิจ ละอารมณ์  ซึไงจะท า฿หຌผูຌกระท าผิดละญาติ
มีอกาสทีไจะรูຌสึกส านึก฿นการกระท าของพวกขาละขอ
ทษผูຌ สียหาย จากนัๅนจึง฿หຌมีการตกลงทีไจะลงนาม
ขຌอตกลงทีไจะชดชยความสียหาย ชน ฿นรูปของการจาย
คาชดชย ท างานชด฿ชຌผูຌสียหายหรือสังคม หรือการท า
กิจกรรมอืไนโ ตามตจะตกลง จึงหในเดຌวา ระบบงาน
ราชทัณฑ์ยุค฿หมควรจะท างานทีไควบคูกับชุมชน พืไอ
ชุมชน ิPracticed with and for the Community)  
ดยครงสรຌางการปฏิบัติงานกใ฿ชຌชุมชนป็นรากฐานเดຌ 
ชน  นักทษประพฤติดีหรือหลือทษเมมากนัก อาจ
สงเปรวมท างานกับชุมชนพืไอพัฒนาอาชีพกอนคืนคนดีสู
สังคม งานบริการสังคม หรือมຌกระทัๅงขาวลาสุดกีไยวกับ
ครงการ ปຂดรือนจ าสูประชาชน” หรือ รือนจ า
อกชน” กใถือวาป็นสวนหนึไงของการมีสวนรวมของ
ชุมชน฿นกระบวนการยุติธรรมเทย ทีไจะตຌองอาศัยการมี
สวนรวมของภาคประชาชน฿นชุมชนป็นส าคัญ มຌกระ
ทัๅ งนวความคิด กีไ ยวกับ  การลงทษ฿นชุมชน”  
(Community Penalty) หรือ การกຌเขฟ้นฟูผูຌกระท า
ผิด฿นชุมชน” (community corrections  partnerships) 
ซึไงมักมีหนวยงานป็นหุຌนสวนนีๅท า฿หຌสามารถจับมือกับ
ชุมชนด านินมาตรการลงทษบบกຌาวหนຌากรณีกระท า
ผิดงืไอนเข ละสริมรงชิงบวกมืไอความประพฤติดีขึๅน
เดຌ รวมทัๅงท า฿หຌชุมชนสามารถรับมือกับภารกิจการรับ
ผูຌกระท าผิดหรือผูຌพຌนทษกลับคืนสูชุมชนเดຌอยาง
นบนียนยิไงขึๅน 
 3.8 ส านักคณะกรรมการป้องกันละ
ปราบปรามยาสพติด ิป.ป.ส.ี ส าหรับกิจกรรมการมี
สวนรวมของชุมชนพืไอการด านินงานกຌเขปัญหายาสพ
ติดดยชุมชนนัๅนมีมาระยะวลาหนึไ งลຌว ดยการ
สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาอกชน ละ

องค์กรทางศาสนา รวมกับส านักงาน ป.ป.ส. จึงเดຌพัฒนา  
ครงการครือขายชุมชน฿นลักษณะครงการน ารอง
ด านินงาน฿นทุกภาคของประทศ” พืไอสรຌางรูปธรรม
ของชุมชน฿นการป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด  
มุงนຌนการพัฒนาระบบละกลเกของรัฐละองค์กร
พัฒนาอกชนทีไอืๅอละสนับสนุนตอการกຌเขปัญหายา
สพติด฿หຌอยู฿นระดับทีไเมกอ฿หຌกิดความดือดรຌอนก
ชุมชน หรือสามารถขจัดยาสพติด฿หຌหมดเปจากชุมชน  
หรือสามารถป้องกันเม฿หຌยาสพติดพรระบาด฿นชุมชน  
ละป็นการกຌปัญหายาสพติดอยางยัไงยืน จนปัญหาเม
สามารถกลับมาพรระบาดเดຌอีก นอกจากนัๅนยังสามารถ
ขยายครือขายการกຌเขปัญหา฿หຌกวຌางออกเปป็นการลด
ความรุนรงของปัญหาละขจัดปัญหา฿นระดับชุมชนเดຌ  
ตอมาเดຌมีการจัดตัๅง  ส านักงานประสานละสนับสนุน
ภาคประชาชน”(สสช.ี  ภาย฿ตຌการก ากับดูลของ
ส านักงาน ป.ป.ส.  พืไอท าหนຌาทีไประสานละสนับสนุน
องค์กรภาคประชาชนละครือขาย ตลอดจนสนับสนุน
การด านินงานของชุมชน ทัๅงนีๅ฿นปัจจุบันเดຌมีองค์กร
ชุมชนทีได านินงานกຌเขปัญหายาสพติดมากกวา ๆุเเเ  
ชุมชน ทัไวประทศ   
 
ขຌอสนอนะ  
 ส าหรับนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของ
ชุมชน฿นกระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์ทางอาญา
ของเทยนัๅน มีขຌอสนอนะ ใ ประการ ดังตอเปนีๅ 
         แ. การพัฒนาชิงนยบาย  ควรจะเดຌมีการ
ก าหนดผนมบทหงชาติ พืไอการพัฒนาการสงสริม
ละสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿น
กระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์ทางอาญา฿นชิง
ยุทธศาสตร์ มีนวทางการก าหนดนยบายทีไส าคัญ โ 
เดຌก 
  1.1.การก าหนดนยบายละทิศทางการ
พัฒนาระบบงานยุติธรรมหงอนาคต ภาครัฐตัๅงตระดับ
รัฐบาลตຌองมีทิศทางทีไชัดจน ละตຌองถลงนยบายดຌาน
นีๅตอรัฐสภา฿หຌชัดจนกีไยวกับการ฿หຌความส าคัญตอการมี
สวนรวมของชุมชน ฿หຌป็นกลเกชิงระบบละครงสรຌาง
หนຌาทีไ฿นการรักษาดุลภาพดຌานความยุติธรรมของชุมชนทีไ
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ประชาชนมีสวนรวม฿นการสรຌางละพัฒนาขึๅนภาย฿ตຌการ
สงสริม สนับสนุนกระตุຌนของหนวยงาน฿นกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทุกประภทคดี ทุกรูปบบ ทุกขัๅนตอน  
ละทุกหนวยงานทีไ กีไยวขຌอง  ซึไ งปรากฏ฿นรูปของ
กิจกรรมตาง โ กีไยวกับการอ านวยความยุติธรรม การ
จัดการกับอาชญากรรมละการกระท าผิด ทีไมีลักษณะ
ป้องกัน ควบคุม จัดระบียบชุมชน฿หຌความรูຌอยาง
ตอนืไอง คุຌมครองสิทธิสรีภาพของประชาชน จัดการหรือ
ยุติความขัดยຌงดຌวยวิธีการเกลกลีไย ประนีประนอม ละ
ระงับขຌอพิพาทดยรูปบบตามจารีต ประพณีทีไปฏิบัติ
สืบทอดกัน ตลอดจนการยียวยาความรุนรงละการ฿หຌ
อกาสรับผูຌกระท าผิดกลับสูชุมชนเดຌรับความอืๅออาทร
จากชุมชน 
  1.2.กา รบริ ห า รจั ด กา รกร ะบว นก า ร
ยุติธรรม ภาครัฐตຌอง฿หຌความส าคัญกับกระบวนการ
ยุติธรรมชิงสมานฉันท์  ดยก าหนดเวຌ฿นผนมบท
กระบวนการยุติธรรมหงชาติ  มุงนຌนมิติ฿หมการ฿หຌ
ชุมชนมีส วนร วม฿นทุกระดับ ทุกขัๅนตอน  ละทุก
กระบวนการยุติธรรม฿หຌมากทีไสุด พืไอลดการพึไงพิงการ฿ชຌ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา฿หຌมากทีไสุด ดยสงสริม
ละสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน฿หຌกลายป็นมิติ
฿หมของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยางชาญฉลาด
ดຌวยการกลับเปหาชุมชน เปหาทุนทางสังคม เปริไมทีไ
ตຌนหตุของปัญหา ละป็นการคารพตอชุมชนหรือ
ประชาชน อันป็นการปลีไยนมุมมองของการอ านวย
ความยุติธรรม ละสะทຌอนความจริงวา  การอ านวย
ความยุติธรรมยอมจ าป็นตຌองอาศัยการมีสวนรวมของ
ชุมชนตามศักยภาพ  ดยอาจด านินการกันอง หรือ
ด านินการรวมกันกับหนวยงาน฿นกระบวนการยุติธรรมกใ
เดຌ  พืไอกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอชุมชน สังคม ละ
ประสิทธิภาพสูงสุดกหนวยงานกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเดຌพิไมมากขึๅน 
  1.3.การพัฒนาชิงกระบวนการ  ควร฿หຌ
ความส าคัญกับการสรຌางกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ิparticipation community process) หมายถึง 
การสรຌางกระบวนการการด านินกิจกรรมของชุมชน฿น

ภารกิจการอ านวยความยุติธรรม เดຌก  การป้องกัน
ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดยຌง การลดละ
ยียวยาความสียหายหรือความรุนรงทีไ กิดจาก
อาชญากรรมหรือการกระท าผิด การสริมพลังละการ
รับผูຌกระท าผิดกลับคืนสูชุมชนดຌวย ดยการน าทุนทาง
สังคมทีไดีงามละศักยภาพของชุมชนมา฿ชຌ ดຌวยการฟ้นฟู
ระบบยุติธรรมชิงจารีตหรือพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
฿นรูปบบ฿หมขึๅน ซึไงชุมชนรวมกันด านินการองหรือ
รวมกับภาครัฐทีไยอมปຂดหนຌางานของตน฿หຌชุมชน
สามารถขຌามาท างานรวมกับหนวยงาน฿นกระบวนการ
ยุติธรรม อันป็นการปຂดอกาส฿หຌประชาชนสามารถ
ขຌาถึงความยุติธรรมเดຌงายขึๅน ดยมีสวนรวม฿นการ
ป้องกันละกຌเขปัญหาอาชญากรรมหรือความเรຌ
ระบียบ฿ด โ  ฿นชุมชน พืไอสรຌางภูมิคุຌมกันละความ
ปลอดภัย ความป็นธรรม ความสงบสุขละคุณภาพชีวิต
ทีไดีขึๅนของชุมชน 
              ส าหรับการสรຌางกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนนัๅน ตຌองมีองค์ประกอบ 5 ขຌอ คือ ิแี ตຌองป็น
ปฏิบัติการ฿นระดับพืๅนทีไ  ิโี ตຌองป็นกระบวนการ
กຌปัญหา ิใี ตຌองป็นการกระจายอ านาจละความ
รับผิดชอบ ิไี ตຌองค านึงถึงคุณภาพชีวิตละความ
ป็นอยูของชุมชน ิ5ี ตຌองมีชุมชนขຌามามีสวนรวม฿น
กระบวนการตาง โ ดຌวย  ละสามารถบงออกป็น โ  
รูปบบ  คือ  ิแี กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿น
ชิงรุก  ซึไงมุงนຌนการป้องกันละควบคุมการกระท าผิด
฿นรูปบบตาง โ กอนทีไจะกิดอาชญากรรม ชน การฝ้า
ระวังอาชญากรรม฿นชุมชน หรือการกຌเขปัญหาทีไป็น
ปั จ จั ย  สีไ ย ง ต อ กา รก ระท า ผิ ด ฿นชุ ม ชน  กั บ  ิ โ ี 
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นชิงรับ ซึไงมุงนຌน
กิจกรรม฿ด โ ภายหลังทีไกิดอาชญากรรมลຌว ชน การ
ยุติหรือลดความขัดยຌงทีไกิดขึๅน฿นชุมชน การชวยหลือ
ยียวยาหยืไอละชุมชน การฟ้นฟูผูຌกระท าผิดดยชุมชน  
ป็นตຌน 
            สวนวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน  พบวา  มี  5  วิธีการ  คือ ิแี รวมคิด
หรือรวมริริไม ิโี รวมวางผนหรือรวมตัดสิน฿จ ิใี รวม
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ลงมือหรือรวมปฏิบัติ ิไี รวมติดตามประมินผล  ละ 
ิ5ี รวมรับประยชน์ ดยสามารถก าหนดป็นขัๅนตอน
การปฏิบัติงานบงออกป็น ๆ ขัๅนตอน คือ ิแี ขัๅนตอน
การชิญชวน ิinvitation) (โี ขัๅนตอนการรับทราบ
กฎกณฑ์พืๅนฐาน ิground rules) (ใี ขัๅนตอนการ
บร รย ายความรูຌ สึ ก  ก า รส รุ ปละกา รตร ะหนั ก  
ิdescribe summarize and recognize) (ไี ขัๅนตอน
การสวงหาความลงตัว฿นขຌอตกลงรวมกัน ิsearch  for  
agreement) (5ี ขัๅนตอนขຌอตกลงละสดงความยินดี  
ิsummarize  agreement  and  congratulate) ละ 
ิๆี ขัๅนตอนติดตามผล ิfollow up)  
             นอกจากนัๅน ผลการประมินกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนทีไสรຌางขึๅน   พืไอน ามาปรับ฿ชຌ฿น
กระบวนการยุติธรรมชิงสมานฉันท์ทางอาญาของเทย  
พบวา 
 1. ชวย฿นการป้องกัน ลดปัญหาอาชญากรรม ละ
ความเมสงบรียบรຌอย฿นชุมชน พราะการมีสวนรวมของ
ชุมชนมักกิดขึๅนจากการมุงนຌนการกຌปัญหาทีไสาหตุ  
อีกทัๅงยังป็นการด านินการชิงรุก ละมีรูปบบการ
กຌปัญหาทีไเมจ ากัดอยูทีไการลงทษทานัๅน ตนຌนทีไการ
จูง฿จ฿หຌผูຌกระท าผิดกิดความละอาย กิดความส านึก 
ละยอมรวมมือ฿นการขຌารวมกิจกรรมทีไชุมชนจัดขึๅน 
พืไอปลีไยนพฤติกรรม฿หຌป็นคนดี กิจกรรมของยุติธรรม
ชุมชนจึงนຌนเป฿นการป้องกันอาชญากรรมละลดความ
ขัดยຌง฿นชุมชนป็นส าคัญ 
 2. ชวย฿นการกຌปัญหาอาชญากรรมละความ
ขัดยຌง฿นชุมชนตຌองตรงตามความตຌองการของคน฿น
ชุมชน มืไอคน฿นชุมชนเดຌรับผิดชอบปัญหา฿นชุมชนอยาง
มีสวนรวม฿นการหาวิธีกຌเขปัญหาตาง โ นัๅน ยอมตຌอง
สอดคลຌองกับความตຌองการของคน฿นชุมชน มากกวา
ความตຌองการจากหนวยงานของรัฐ฿นกระบวนการ
ยุติธรรมมาก าหนดละด านินการ฿หຌ 
 3. ชวย฿นการยียวยาความสียหายทีไกิดจากการ
กระท าผิด฿หຌกชุมชนละผูຌสียหาย นืไองจากยุติธรรม
ชุมชนเมนຌนวารัฐป็นผูຌสียหายจากการกระท าผิด ต
นຌนวาชุมชนละหยืไออาชญากรรมป็นผูຌ สียหาย
ดยตรง การกຌปัญหาอาชญากรรมจึงนຌน฿หຌผูຌกระท าผิด

รับผิดชอบตอการกระท าผิด ดยยียวยาความสียหาย
฿หຌกับหยืไอละชุมชนดยตรง 
 4. ชวย฿หຌผูຌกระท าผิดปรับตัวกลับขຌาสูชุมชนเดຌ 
มืไอมกีารกระท าผิดกิดขึๅน฿นชุมชน การกຌปัญหาจึงควร
กิดขึๅน฿นชุมชนดຌวย จึงเมควรตຌองยกตัวผูຌกระท าผิด
ออกจากชุมชนดยการจ าคุกทานัๅน ตควรท า฿หຌ
ผูຌกระท าผิดขຌา฿จถึงสาหตุของการกระท าผิด รวมทัๅง
ผลกระทบทีไ กิดขึๅนตอชุมชน ผูຌกระท าผิดตຌองรวม
รับผิดชอบละกຌเขผลรຌายจากการกระท าผิดนัๅน ดย
มองวาผูຌกระท าผิดกใคือคน฿นชุมชนทีไควรเดຌรับอกาส
กຌเขดยชุมชนป็นผูຌ฿หຌการชวยหลือ฿หຌกลับมาอยูรวม
฿นสังคมเดຌดยปกติสุข 
 5. ชวย฿หຌประหยัดงบประมาณของรัฐ฿นการ
กຌปัญหาอาชญากรรมละความขัดยຌงตาง โ พราะ
การขຌามามีสวนรวมของชุมชนนัๅน ป็นการ฿ชຌทรัพยากร
฿นชุมชน  จึงชวยลดภาระคา฿ชຌจายของรัฐ฿นการกຌเข
ปัญหาอาชญากรรม  ละยังป็นกຌเขปัญหาทีไตຌนหตุ จึง
สามารถลดงบประมาณของรัฐทีไจะเปกຌปัญหาทีไปลาย
หตุเดຌ 
 2. การพัฒนาชิงกฎหมาย มีขຌอสนอนะทีไส าคัญ 
โ บงออกป็น 5 ประการ คือ 
  2.1. การรืๅอฟ้นประวัติศาสตร์กฎหมายชิง
คุณคา มืไอ฿นสังคมเทยดัๅ ง ดิมของรานัๅน  คย฿หຌ
ความส าคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนอยูลຌว฿นอดีต
กาลทีไผานมา จึงควรทีไจะมีการรืๅอฟ้นประสบการณ์ของ
กฎหมาย฿นอดีตน ากลับมา฿ชຌ฿หม ดยพิจารณาทีไป็น
คุณคาทางประวัติศาสตร์ตัๅงตชวงยุคกอนการปฏิรูป
กฎหมาย หรือทีไรียกวา กฎหมายสมัยบราณ” ชน ฿น
สมัยกรุงศรีอยุธยา  กรุงรัตนกสินทร์  กีไยวกับกฎหมาย
สามสຌนสิบหຌาวา หรือกฎหมายจรหຌาสຌน เปจนถึงชวง
ยุคหลังปฏิรูปกฎหมาย฿นสมัยรัชกาลทีไ 5 ป็นตຌนมา มຌ
ราจะอาระบบกฎหมายตะวันตกมา฿ชຌยอะ ตกใจะหใน
รองรอยพระราชบัญญัติปกครองทຌองทีไ รศ. แแๆ ละ
พระราชบัญญัติปกครองทຌองทีไ  พ.ศ. โไ5็ ทีไยัง฿หຌ
ความส าคัญกับบทบาทก านันละผูຌ ฿หญบຌาน฿นการ
จัดการความขัดยຌง฿นชุมชน รวมถึงการออกค าสัไ ง
กระทรวงมหาดเทย ทีไ ็เโ/โ5โแ กีไยวกับรืไองการ



 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ แๆ ฉบับทีไ โ กรกฎาคม – ธันวาคม โ55่ 

 

ปรับปรุงกຌเของค์กรคณะกรรมการรักษาความสงบ
รียบรຌอยสวนภูมิภาค ละครงการจัดตัๅงศาลหมูบຌาน฿น
ปี พ.ศ.  โ5โๆ หลานีๅกใคือคุณคาของรองรอยทาง
ประวัติศาสตร์กฎหมายของเทยทีไควร฿หຌความส าคัญ฿น
การรืๅอฟ้นน ามา฿ชຌประยชน์กีไยวกับการมีสวนรวมของ
ชุมชน฿นชิงการอนุรักษ์คุณคาจารีตประพณีละ
วัฒนธรรมทางกฎหมายของเทย฿นชิงกฎหมายจารีตหรือ
กฎหมายชาวบຌานดຌวยอีกทางหนึไง 
  2.2. การบังคับ฿ชຌกฎหมาย฿นฐานะทีไป็น
ครืไองมือ พบวา ควรน ากฎหมายทีไมีอยูลຌวมา฿ชຌป็น
ครืไองมือ พืไอสงสริมการน ากระบวนการยุติธรรมชุมชน
มา฿ชຌทางปฏิบัติพิไมขึๅน ดยการ฿ชຌกฎหมาย฿นการบริหาร
จัดการของฝ่ายบริหาร ชน พระราชบัญญัติพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมหงชาติ พ.ศ. โ5ไ้ ละพระราช
กฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บຌานมืองทีไดี  พ.ศ. โ5ไๆ หรือการ฿ชຌกฎหมายป็น
ครืไองมือของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน ชน พระราชบัญญัติ
ปกครองทຌองทีไ พ.ศ. โไ5็ พระราชบัญญัติจัดระบียบ
บริหารหมูบຌานอาสาพัฒนาละป้องกันตนอง พ.ศ. 
โ5โโ หรือการ฿ชຌกฎหมายป็นครืไองมือ฿นการสงสริม
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนละการถายอน
ภารกิจ฿หຌกชุมชน ชน พระราชบัญญัติก าหนดผน -
ละขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พ.ศ.  โ5ไโ พระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. โ55แ ป็นตຌน 
  2.3. การกຌเขปรับปรุงกฎหมายปัจจุบันทีไ
กีไยวขຌอง พบวา กฎหมาย฿นปัจจุบันอืๅอตอกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนอยูลຌว  ฉพาะ฿นสวนทีไยังป็น
อุปสรรคกใควรมีการกຌเขพิไมติมพืไอปຂดอกาส฿หຌชุมชน
สามารถขຌามามีสวนรวมเดຌพิไมมากขึๅน เดຌก ประมวล

กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
พระราชบัญญัติจัดตัๅ ง ศาลยาวชนละครอบครัว      
พ.ศ. โ5ใไ พระราชบัญญัติศาลยาวชนละครอบครัว
ละวิธีพิจารณาคดียาวชนละครอบครัว พ.ศ. โ55ใ 
พระราชบัญญัติคุຌมครองความรุนรง฿นครอบครัว    
พ.ศ .  โ55เ ลพระราชบัญญัติ ยา สพติด฿หຌ ทษ       
พ.ศ. โ5ไ5  ป็นตຌน 
  2.4. การบัญญัติกฎหมาย฿หมป็นการ
ฉพาะรืไอง พบวา หากมีความจ าป็นทีไจะตຌองออก
กฎหมายฉพาะรืไองดย฿หຌความส าคัญกับการสงสริม
ละสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นฐานะทีไ
ป็นประธาน หรือป็นจຌาของอ านาจตามความพรຌอมละ
ศักยภาพของชุมชน มิ฿ชบัญญัติตพียง฿หຌชุมชนนัๅนป็น
ครืไองมือทานัๅน เดຌก รางพระราชบัญญัติเกลกลีไยขຌอ
พิพาทคดีอาญา฿นชัๅ นสอบสวน พ.ศ .  . . . . . . .  ร า ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ช ะ ล อ ก า ร ฟ้ อ ง  พ . ศ . . . . .  ร า ง
พระราชบัญญัติมาตรการทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. 
.......  ปน็ตຌน 
  2.5. การบัญญัติกฎหมายกลางป็นการ
ทัไวเป พบวา นวทางการออกกฎหมายมบทหรือ
กฎหมายกนกลาง  กีไยวกับการสงสริมละสนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน฿นกระบวนการยุติธรรม
ชิงสมานฉันท์฿หຌกิดความชัดจนละป็นรูปธรรมตอเป
฿นอนาคต  ควรทีไจะเดຌมีการพัฒนาจากกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนทีไมี ฿ชຌอยู จริงน ามาก าหนดนว
ทางการบัญญัติกฎหมายกลาง พืไอรองรับอ านาจของ
ชุมชนทีไจะขຌามามีสวนรวม฿นรืไองการอ านวยความ
ยุติธรรม฿หຌมีลักษณะป็นธรรมนูญมบท ภาย฿ตຌการ
ด านินงานของกระทรวงยุติธรรมละมีองค์กรอิสระอยาง
สภาหรือสมัชชายุติธรรมหงชาติก ากับดูลดยตรง 
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อิงอร ตั นพันธ์แ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ฿ชຌบบสอบถาม฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลจากพนักงานระดับหัวหนຌา
งานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน สรุปผลการวิจัยเดຌดังนีๅ 
 ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพนักงานระดับหัวหนຌางานพศหญิง อายุ โเ-ใไ ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพการสมรสสด รายเดຌฉลีไยตอดือน เมกิน โเุเเเ บาท อายุงาน ตัๅงต ่ ปีขึๅนเป 
ละมีความคิดหในตอปัจจัยภาย฿นองค์การ บงป็นดຌานสมาชิกละผูຌทีไกีไยวขຌองกับองค์การ ดຌานรูปบบ฿น
การท างาน ดຌานคุณภาพชีวิต ดຌานการปฏิบัติงานขององค์การ อยู ฿นระดับมาก ส าหรับดຌานอกาส
ความกຌาวหนຌาการท างาน ละดຌานคาตอบทนละผลประยชน์ อยู฿นระดับปานกลาง ละความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ บงป็นดຌานพฤติกรรมการค านึงถึงผูຌอืไน ดຌานพฤติกรรมการ฿หຌความ
ชวยหลือ ดຌานพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระบียบ ละขຌอก าหนดขององค์การ ดຌานพฤติกรรมการมีสวนรวม
฿นองค์การ ละดຌานพฤติกรรมความอดทนอดกลัๅน อยู฿นระดับมาก การปรียบทียบระดับความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ จ านกตามปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์ พบวาพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรส ละอายุงานทีไตกตางกันมีความผูกพันตอองค์การเมตกตางกัน ตรายเดຌฉลีไยตอดือนทีไ
ตกตางกันมีความผูกพันตอองค์การตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ละความสัมพันธ์
ระหวางปัจจัยภาย฿นองค์การกับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การพบวา มีความสัมพันธ์
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ 
 
ค าส าคัญ: ความผูกพันตอองค์การ  หัวหนຌางาน   นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ผูຌชวยศาสตราจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกษมบัณฑติ. 
 

ความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานต่อองค์การของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
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Employee Engagement of Supervisor to the Organizations in Bangchan 

Industrial Estate 
Ing-orn Tanphan 1 

 
Abstract 
 This study was a quantitative research by using a questionnaire to collect data from 

supervisor level at Bang Chan Industrial Estate Organizations.  

 Findings indicated that most of respondents were females, age between 20-34 years, 

single, earned bachelor degree, average income less than 20,000 baht, at least 8 years of 

work experienced. The opinion on factors of organization of supervisor level at Bang Chan 

Industrial Estate Organizations ,for people, work, quality of life, company practices were 

found with high degree level, as for opportunities, salary, and total rewards were at medium 

level, as for a Organizational Citizenship Behaviors willingness to courtesy, altruism, 

conscientiousness, civic virtue,  and sportsmanship were at high level. Also found that 

factors regarding the difference of gender, age, education, marriage status, and duration of 

work not affecting the employee engagement, but the difference of income affecting the 

employee engagement at statistically significant 0.01 levels, and the relation among factors 

of organization  and employee engagement at statistically significant 0.01 levels. 

 

Key word: Employee commitment, supervisor, and Bang Chan Industrial Estate. 
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บทน า  
 ภาย฿ตຌการขงขันทางศรษฐกิจบนวทีลกทีไ
รุนรง฿นขณะนีๅ  ทรัพยากรมนุษย์ทีไมีศักยภาพนัๅนจะชวย
฿หຌองค์การประสบผลส ารใจตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
เดຌ ละสามารถพิไมขีดความสามารถทางการขงขันของ
ประทศ฿หຌสามารถยืนหยัด฿นวทีลกเดຌอยางภาคภูมิ
ละยัไงยืน  ประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์นัๅน
สิไงทีไตຌองท าคือการสรຌางจิตส านึกทีไดี฿หຌบุคลากรทีไท างาน
ภาย฿นองค์การมีความรัก ความพึงพอ฿จ฿นงาน ปรียาพร  
วงส์อนุตรรจน์ ิโ55ใี กลาววา....ปัจจัยทีไมีผลตอความ
พึงพอ฿จ฿นการท างานทีไส าคัญคือ ปัจจัยดຌานบุคคล 
ปัจจัยดຌานงานละปัจจัยดຌานการจัดการมืไอมีความพึง
พอ฿จ฿นงาน จะท า ฿หຌ กิดความผูก พัน ส งผลตอ
พฤติกรรมการป็นสมาชิกทีไดีขององค์การิ Riggio,โเเโี  
ความผูกพันมีความส าคัญอยางยิไงตอผลลัพธ์ทีไกิดจาก
การท างาน พราะถຌาพนักงานมีความพึงพอ฿จ฿นงานทีไท า 
กใจะน าเปสูการท างานทีไมีประสิทธิภาพ ทุมทสติปัญญา
ละความสามารถทัๅงหมดพืไอกຌเขปัญหาละพัฒนางาน
พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายขององค์การ ขຌอมูลจากการส ารวจ
ละวิจัยดยบริษัททีไปรึกษาดຌานทรัพยากรมนุษย์หลาย
หงบงชีๅอยางชัดจนละป็นเป฿นทิศทางดียวกันวา
ระดับความผู ก พันตอองค์ การของพนักงานนัๅ นมี
ความสัมพันธ์อยางมีนัยส าคัญตอระดับความสามารถ฿น
การขงขัน การติบต ความมัไนคงละยัไงยืนรวมเปถึง
ผลตอบทนรวมของผูຌถือหุຌนขององค์การอีกดຌวย 
   นิคมอุตสาหกรรมป็นหลงรวมผูຌประกอบการ
ราย฿หญทีไส าคัญของประทศ มีบทบาทส าคัญ฿นการผลิต 
การ฿ชຌละบริการสินคຌา ความส าคัญคือป็นกลเกของรัฐ
฿นกา รขั บ  คลืไ อนภาคกา รผลิ ตขอ ง  อกช น ฿หຌ มี
ความสามารถ฿นการขงขันกับการคຌาลกสรี ป็น
ครืไองมือ฿นการผลักดันการผลิต฿หຌมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศทีไสูงขึๅน สิไงทีไ
ผูຌประกอบการควร฿หຌความ฿ส฿จมากทีไสุดคือการสรຌาง
ความสัมพันธ์ระหวางพนักงานกับองค์การ พืไอน าเปสู
ความผูกพันอยางป็นรูปธรรม อยางเรกใตามความผูกพัน
ตอองค์การของพนักงานนัๅนสามารถปลีไยนปลงอยู

ตลอดวลา ตามการปลีไยนปลงของสถานการณ์
สิไงวดลຌอมภายนอก ละมຌตปัจจัยภาย฿นองค์การกใมี
สวนท า฿หຌความผูกพันตอองค์การของพนักงานพิไมมาก
ขึๅนหรือลดลงเดຌตลอดวลา  พนักงานระดับหัวหนຌางาน
จัดป็นระดับหนึไงของพนักงานทีไมีบทบาทส าคัญ฿นการ
พิไมความสามารถ฿นการขงขัน การติบต กีไยวนืไอง
กับความส ารใจละสรຌางความมัไนคง฿หຌกับองค์การ  จาก
ปัญหาดังกลาวจึงมีความจ าป็นทีไผูຌบริหารควรทราบถึง
ระดับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอ
องค์การ ละความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยภาย฿นองค์การ
กับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางาน พืไอจะเดຌ
ก าหนดนยบายสงสริม฿หຌกิดความผูกพันตอองค์การ
ตอเป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  แ. พืไอศึกษาระดับความคิดหในของพนักงาน
ระดับหัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ทีไมีตอปัจจัยภาย฿นองค์การ ดຌานรูปบบ฿นการท างาน 
ิWork)ดຌ านสมาชิ กละผูຌ ทีไ  กีไ ย ว ขຌ อ งกับองค์ กา ร 
ิPeople)ดຌ านอกาสความกຌ าวหนຌ า฿นการท างาน 
ิOpportunities)ดຌานคาตอบทนละผลประยชน์ 
ิTotal Rewards)ดຌานการปฏิบัติงานขององค์การ 
ิCompany Practices) ละดຌานคุณภาพชีวิต ิQuality 
of Life) 
 โ. พืไอศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานระดับ
หัวหนຌางานตอองค์การ ิEmployee Engagement) 
ของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ดຌานพฤติกรรม
การ฿หຌความชวยหลือ ิAltruism) ดຌานพฤติกรรมการ
ค านึงถึงผูຌอืไน ิCourtesy) ดຌานพฤติกรรมความอดทนอด
กลัๅน ิSportsmanship) ดຌานพฤติกรรมการมีสวนรวม฿น
องค์การ ิCivic Virtue) ละดຌานพฤติกรรมการปฏิบัติ
ต า ม ก ฎ ร ะ  บี ย บ  ล ะ ขຌ อ ก า ห น ด ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  
ิConscientiousness) 
 ใ.พืไอปรียบทียบระดับความผูกพันตอองค์การ
ของพนักงานระดับหัวหนຌางาน จ านกตามปัจจัยดຌาน
ประชากรศาสตร์ 
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 ไ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัย฿น
องค์การกับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอ
องค์การ ิEmployee Engagement) ของบริษัท฿นนิคม
อุตสาหกรรมบางชัน 
 
ประยชน์ที่ไดຌรับจากการวิจัย 
 ผูຌบริหารน าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดระบบการ
บริหารปัจจัยภาย฿นองค์การทีไส าคัญพืไอพัฒนาละ
สงสริมความผูกพัน฿นองค์การของพนักงานระดับหัวหนຌา
งาน 
 
วิธีด านินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยเดຌกพนักงานระดับ
หัวหนຌางาน ิSupervisor)ของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน  ขนาดตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยเดຌจากสูตรการหา
ขนาดของกลุมตัวอยางบบทราบจ านวนประชากรดย
ก าหนดความชืไอมัไนทีไ ้5ั ความผิดพลาดเมกิน 5ั 
ของ Taro Yamane (แ้็ใี เดຌจ านวน ใๆ5 คนละ
พืไอปองกันความผิดพลาด จากการตอบบบสอบถามทีไ
เมสมบูรณผูຌวิจัยจึงส ารองกลุมตัวอยางพิไมอีกป็นรงงาน
ละ แไ-แ5 คน ป็นจ านวน ไ5ไ คน฿ชຌวิธีการสุมตัวอยาง
บบหลายขัๅนตอน ิMulti-stage Random Sampling)
บงกลุม ิCluster Random Sampling) ตามขนาด
รงงาน฿ชຌวิธีการลือกตัวอยางบบควตา ิQuota 
Sampling) ก าหนด฿ชຌอัตราสวนทาโกัน฿นทุกรงงาน   

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย฿นครัๅง
นีๅ ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌบบสอบถามความคิดหในตอปัจจัยภาย฿น
องค์การละระดับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌา
งานตอองค์การ ดังนีๅ 
 แ. บบสอบถามบงป็น ไ ตอน ดังนีๅ 
 ตอนทีไ แ. กีไยวกับปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์ของ
ผูຌตอบบบสอบถาม  
 ตอนทีไ โ กีไยวกับความคิดหในตอปัจจัยภาย฿น
องค์การ  
 ตอนทีไ ใ กีไยวกับระดับความผูกพันของพนักงาน
ตอองค์การ ตรวจสอบความทีไยงตรง ิValidity) ดย
ผูຌ  ชีไ ยวชาญพิจารณาความถูกตຌอง หมาะสมละ
ตรวจสอบความชืไอมัไนดย฿ชຌวิธีสัมประสิทธิ์อลฟ่า
ของครอนบาค ิCronbach’s α Coefficient) พบวามี
คาความชืไอมัไน เ.้ๆ้5 
 ตอนทีไ 4 การปรียบทียบระดับความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ จ านกตามปัจจัย
ดຌานประชากรศาสตร์ 
 ตอนทีไ  5 ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยภาย฿น
องค์การกับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอ
องค์การของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 การกใบรวบรวมขຌอมูล ผูຌวิจัยมีวิธีด านินการกใบ
รวบรวมขຌอมูลดยจกบบสอบถามเปยังพนักงานระดับ
หัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันจ านวน 
ใใ หง 
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กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 

                ตัวปรอิสระ ิX)                                   ตัวปรตาม ิY) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติที่฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล 
 แ. สถิติชิงพรรณนา ิDescriptive Statistic) 
เดຌก คาความถีไิFrequency)ละรຌอยละิPercentage) 
ของปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์  คาฉลีไย ิMean) ละ
สวนบีไยงบนมาตรฐาน ิStandard Deviation) ของ
ความคิดหในตอปัจจัยภาย฿นองค์การ ๆ ดຌาน เดຌก 
รูปบบ฿นการท างาน ิWork) สมาชิกละผูຌทีไกีไยวขຌอง

กับองค์การ ิPeople) อกาสความกຌาวหนຌา฿นการ
ท างาน ิOpportunities) คาตอบทนละผลประยชน์ 
ิTotal Rewards) การปฏิบัติงานขององค์การ 
ิCompany Practices) คุณภาพชีวิต ิQuality of Life) 
ละของระดับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางาน
ตอองค์การ ิEmployee Engagement)  5 ดຌาน เดຌก 
ดຌานพฤติกรรมการ฿หຌความชวยหลือ ิAltruism) ดຌาน

 
 
 

ความผูกพันของพนักงานที่มี 
ต่อองค์การ 

      (Employee Engagement)  

 

- ดຌานพฤติกรรมการ฿หຌความชวยหลือ  

 

 - ดຌานพฤติกรรมการค านึงถึงผูຌอืไน 

 

- ดຌานพฤติกรรมความอดทนอดกลัๅน 

 

- ดຌานพฤติกรรมการปฏิบัติตาม 

  กฎระบียบละขຌอก าหนดขององค์การ 

  

 ดຌานพฤติกรรมการมีสวนรวม฿น

  องค์การ

 

ปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์ 
 

- พศ 
- อายุ 
- สถานภาพทางการสมรส 
- การศึกษา 
- รายเดຌฉลีไยตอดือน 
- อายุงาน 
 
 

 

ปัจจัยภาย฿นองค์การ 
 
- รูปบบ฿นการท างาน ิWorkี 
- สมาชิกละผูຌทีไกีไยวขຌองกับองค์การ (People) 
- อกาสความกຌาวหนຌา฿นการท างาน   
  (Opportunities) 
- คาตอบทนละผลประยชน์ (Total Rewards) 
- การปฏิบัติงานขององค์การ (Company  
  Practices) 
- คุณภาพชีวิต (Quality of life) 
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พฤติกรรมการค านึงถึงผูຌอืไน ิCourtesy) ดຌานพฤติกรรม
ความอดทนอดกลัๅน ิSportsmanship) ดຌานพฤติกรรม
การมีสวนรวม฿นองค์การ ิCivic Virtue) ดຌานพฤติกรรม
การปฏิบัติตามกฎระบียบละขຌอก าหนดขององค์การ 
ิConscientiousness)  
 โ. สถิติชิงอนุมาน ิInference Statistics) เดຌก 
การทดสอบทีทส ิt-test) การวิคราะห์ความปรปรวน
ทางดียว ิOne way ANOVA) ฿นการปรียบทียบระดับ
ความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ
จ านกตามปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์ คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ิPerson Correlation) ฿นการ
หาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัย฿นองค์การกับความผูกพัน
ของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การของบริษัท฿น
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 
ผลการวิจัย  
 ตอนที่ แ ปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์ของผูຌตอบ
บบสอบถามพนักงานระดับหัวหนຌางานของบริษัท฿น
นิคมอุตสาหกรรมบางชันทีไตอบบบสอบถามพบวาสวน
฿หญป็นพศหญิง  มีอายุ โเ-ใไ ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพการสมรสสด มีรายเดຌฉลีไยตอ
ดือน เมกิน โเุเเเ บาท  อายุงาน ิทีไท างานปัจจุบันี 
มีอายุงาน ตัๅงต ่ ปีขึๅนเป   
 ตอนที่ โ ระดับความคิดหในของพนักงานระดับ
หัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันทีไมีตอ
ปัจจัยภาย฿นองค์การความคิดหในของพนักงานระดับ
หัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันทีไมีตอ
ปัจจัยภาย฿นองค์การพบวาดยรวมอยู฿นระดับมาก สวน
฿หญมีความคิดหในตอปัจจัยภาย฿นองค์การอยู฿นระดับ
มากรียงล าดับดังนีๅดຌานสมาชิกละผูຌทีไ กีไยวขຌองกับ
องค์การ ิPeople) ดຌานรูปบบ฿นการท างาน ิWork) 
ดຌานคุณภาพชีวิต ิQuality of Life) ดຌานการปฏิบัติงาน
ขององค์การ ิCompany Practices)มีความคิดหใน
ระดับปานกลาง ดຌานอกาสความกຌาวหนຌาการท างาน 
ิOpportunities)ละ ดຌานคาตอบทนละผลประยชน์ 
ิTotal Rewards) ดยมีรายละอียดดังนีๅดຌานสมาชิกละ
ผูຌทีไกีไยวขຌองกับองค์การ ิPeople) มืไอพิจารณาป็นราย

ขຌอ พบวา พนักงานระดับหัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคม
อุตสาหกรรมบางชันสวน฿หญมีความคิดหในอยู฿นระดับ
มากกีไยวกับผูຌบังคับบัญชา฿หຌค านะน าทีไป็นประยชน์
ตอการท างาน” รองลงมาทานละผูຌบังคับบัญชามี
สัมพันธภาพทีไดีตอกัน” ละมีความคิดหในกีไยวกับ 
การเดຌรับการยอมรับจากผูຌรวมงาน จากผูຌบังคับบัญชา 
มຌกระทัไงจากลูกคຌา” ตามล าดับ ส าหรับความคิดหใน
กีไยวกับ การมีอกาสเดຌพบปะสังสรรค์กับพืไอนรวมงาน
นอกวลาท างาน” พนังานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน มีความคิดหในนຌอยทีไสุด ดยมีความคิดหในระดับ
ปานกลาง  
 ดຌานรูปบบ฿นการท างาน ิWork) มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอ พบวา พนักงานระดับหัวหนຌางานของบริษัท
฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันสวน฿หญมีความคิดหในอยู฿น
ระดับมากกีไ ยวกับการมีส วนร วม฿นการก าหนด
ป้าหมายของงาน” รองลงมา งานทีไเดຌรับมอบหมายมี
ความหมาะสมกับหนຌาทีไละความรูຌความสามารถ”  
ละหนวยงานก าหนดขัๅนตอน฿นการท างานทีไท า฿หຌ
สามารถท างานเดຌอยางมีประสิทธิผล” ตามล าดับ ส าหรับ 
ความคิดหในกีไยวกับ หนวยงานมีจ านวนพนักงานทีไ
หมาะสมกับปริมาณงาน” มีความคิดหในนຌอยทีไสุด   
 ดຌานคุณภาพชีวิต ิQuality of Life) มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอ พบวา พนักงานระดับหัวหนຌางานของบริษัท
฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันสวน฿หญมีความคิดหในอยู฿น
ระดับมากกีไยวกับ หนวยงาน฿หຌความส าคัญกับการจัด
สภาพวดลຌอม฿นการท างานอยางถูกสุขลักษณะ มี
อุปกรณ์ป้องกันภัยสวนบุคคล ละป็นเปตามกฎละ
ระบียบดຌานอาชีวอนามัย” รองลงมา ความพอ฿จ฿น
ช ว ง  วล าทีไ  ป็ น อิส ระจากงาน ฿นต ล ะวั น ”ละ 
หนวยงานมีการบ ารุงรักษาอาคารสถานทีไ ฿หຌอยู฿น
สภาพทีไดี พรຌอมส าหรับการ฿ชຌงาน” ละ”ความพอ฿จกับ
การ฿ชຌวลา฿นการท างานครอบครัว สังคม ละวลา
สวนตัว”ตามล าดับ ส าหรับ ความคิดหในกีไยวกับ ความ
พอ฿จตอจ านวนวันหยุดทีไมีอยู฿นปัจจุบัน” พนักงาน
ระดับหัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
มีความคิดหในนຌอยทีไสุด ดยมีความคิดหในระดับปาน
กลาง ดຌานการปฏิบัติ งานขององค์การ ิCompany 
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Practices) มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา พนักงาน
ระดับหัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ส วน฿หญมีความคิด หในอยู ฿นระดับมากกีไ ยวกับ
หนวยงานมีระบียบการปฏิบัติงานอยางป็นระบบละ
หมาะสม” รองลงมา เดຌรับทราบนยบาย ละนวทาง
การปฏิบัติงานทีไชัดจน” ละ หนวยงานปຂดอกาส฿หຌมี
สวนรวม฿นการสนอความคิดหในทีไจะน าเปสูความส ารใจ
ของบริษัท” ตามล าดับ ส าหรับ ความคิดหในกีไยวกับ 
หนวยงานมีการจัดกิจกรรมพืไอสรຌางชืไอสียง฿หຌก
บริษัทอยางตอนืไองละสมไ าสมอ” พนักงานระดับ
หัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มี
ความคิดหในนຌอยทีไสุดดยมีความคิดหในระดับปานกลาง   
ดຌานอกาสความกຌาวหนຌาการท างาน ิOpportunities) 
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา พนักงานระดับหัวหนຌา
งานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันสวน฿หญมี
ความคิดหในอยู฿นระดับมากกีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไทีไท า
อยู฿นปัจจุบัน ชวย฿หຌมีอกาสพัฒนาความรูຌความสามารถ
฿หຌมากยิไงขึๅน” รองลงมา  เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 
ความสามารถ พืไอ พิไมทักษะ฿นการท างานอยาง
ตอนืไอง” ละ เดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบงานทีไมี
อกาสจริญกຌาวหนຌาสูต าหนงทีไสูงขึๅน” ตามล าดับ 
ส าหรับ ความคิดหในกีไยวกับ หนวยงานมีการจัดท า
สายงานอาชีพทีไชัดจนิCareer Path)วาพนักงาน฿น
ต าหนงปัจจุบันจะสามารถติบตเปยังต าหนง฿ด฿น
อนาคตเดຌบຌาน ดยตຌองมีขีดความรูຌความสามารถ
อยางเร” พนักงานระดับหัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคม
อุตสาหกรรมบางชัน มีความคิดหในนຌอยทีไสุด ดยมีความ
คิดหในระดับปานกลาง ละ ดຌานคาตอบทนละ
ผลประยชน์ ิTotal Rewards) มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ 
พบวา พนักงานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
สวน฿หญมีความคิดหในอยู฿นระดับมากกีไยวกับเดຌรับ
คาตอบทนละผลประยชน์ อันเดຌก คาจຌางงินดือน 
คาลวงวลา บีๅยขยัน รวมถึงสวัสดิการอืไน โ หมาะสม
กับต าหนง หนຌาทีไละความรับผิดชอบ”  มีความคิดหใน
อยู ฿นระดับปานกลางกีไยวกับ การเดຌรับการปรับ
คาตอบทนละผลประยชน์ จากการประมินผลการ

ท างานอยางถูกตຌองละป็นธรรม” ละ เดຌรับ
คาตอบทนละผลประยชน์ หมาะสมกับความรูຌ 
ความสามารถ” ละ เดຌรับสวัสดิการขัๅนพืๅนฐานอยาง
พียงพอละหมาะสม” ตามล าดับ เดຌรับงินรางวัล
พิศษ อันกิดจากความส ารใจ฿นการท างาน”  มีความ
คิดหในนຌอยทีไสุด  
 ตอนที่ ใ ระดับความผูกพันของพนักงานระดับ
หัวหนຌางานตอองค์การ ิEmployee Engagement) 
ของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ความผูกพันตอ
องค์การของพนักงานระดับหัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคม
อุตสาหกรรมบางชันดยรวมอยู ฿นระดับมาก  มืไอ
พิจารณารายดຌาน พบวาพนักงานระดับหัวหนຌางานของ
บริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันสวน฿หญมีความผูกพัน
ตอองค์การ อยู฿นระดับมาก ดຌานพฤติกรรมการค านึงถึง
ผูຌอืไน ิCourtesy) รองลงมา ดຌานพฤติกรรมการ฿หຌความ
ชวยหลือ ิAltruism) ดຌานพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
ก ฎ ร ะ  บี ย บ  ล ะ ขຌ อ ก า ห น ด ข อ ง อ ง ค์ ก า ร 
ิConscientiousness) ดຌานพฤติกรรมการมีสวนรวม฿น
องค์การ ิCivic Virtue) ละดຌานพฤติกรรมความอดทน
อดกลัๅน ิSportsmanship) ตามล าดับ ดยมีรายละอียด
ดังนีๅ  
 ดຌานพฤติกรรมการค านึงถึงผูຌอืไน ิCourtesy) มืไอ
พิจารณาป็นรายขຌอ พบวา พนักงานระดับหัวหนຌางาน
ของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันสวน฿หญมีความ
ผูกพันตอองค์การอยู ฿นระดับมากกีไยวกับ คารพ
ศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ ละความตกตางของพืไอน
รวมงาน ชน ฿หຌความคารพ฿นความป็นพศหญิงของ
ขา เมขมหงรังกหรือกระท ายไ ายีตอผูຌอาวุสนຌอยกวา฿หຌ
เดຌรับความจใบปวด หรืออับอายหมือนขาเมเดຌป็น
มนุษย์ ทานคารพ฿นความตกตางของขา ชน ศาสนา 
ชืๅอชาติ  หรือความคิดหในทีไตกตางเปจากทาน”  
รองลงมา  พิจารณามอบหมายงาน฿หຌคนอืไนท า ดย
ค านึงถึงความสามารถละความหมาะสมของขา”  ละ 
มีความตใม฿จหากจะตຌองมีการปลืไยนปลงหนຌาทีไความ
รับผิดชอบ พืไอความหมาะสม”  ตามล าดับ ส าหรับ 
ความผูกพันตอองค์การกีไยวกับ พืไอนรวมงานละ
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ผูຌบังคับบัญชา฿หຌความเวຌวาง฿จ฿นตัวทาน” มีความผูกพัน
ตอองค์การนຌอยทีไสุด  
 ดຌานพฤติกรรมการ฿หຌความชวยหลือ ิAltruism) 
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา พนักงานระดับหัวหนຌา
งานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันสวน฿หญมี
ความผูกพันตอองค์การอยู฿นระดับมากกีไยวกับ ตัๅง฿จทีไ
จะ฿ชຌความพยายามรวมมือกันท างานอยางตใมทีไพืไอ฿หຌ
หนวยงานประสบความส ารใจ” รองลงมา มีความผูกพัน
ตอองค์การกีไยวกับ ความพรຌอมทีไจะ฿หຌความรวมมือ
ละความชวยหลือพืไอนรวมงานป็นอยางดี” ละตใม
฿จทีไจะท างานทีไเดຌรับมอบหมายถึงมຌวาจะป็นงานทีไ
เมเดຌอยู฿นหนຌาทีไละความรับผิดชอบ” ตามล าดับ 
ส าหรับ ความผูกพันตอองค์การกีไยวกับ ฿นหนวยงาน
สามารถท างานรวมมือกันละประสานงานกันเดຌป็น
อยางดี” ละ ตใม฿จทีไจะท างานตอ฿หຌสรใจ มຌวาจะ
ลยวลาลิกงานเปลຌว มຌจะเมเดຌรับคาลวงวลา”  มี
ความผูกพันตอองค์การนຌอยทีไสุด ดຌานพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎระบียบละขຌอก าหนดขององค์การ 
ิConscientiousness) มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา 
พนั ก ง า น ร ะ ดั บ หั ว ห นຌ า ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท ฿ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมบางชันสวน฿หญมีความผูกพันองค์การอยู฿น
ระดับมากกีไยวกับ สามารถยอมรับการปลีไยนปลง฿น
กฎระบียบ ขຌอบังคับ฿หม โ ของบริษัทเดຌสมอ”  
รองลงมา มีความผูกพันองค์การกีไยวกับ ยอมรับ฿นกฏ
ระบียบ ขຌอบังคับ ทีไบริษัทเดຌก าหนดขึๅน” ละ ตใม฿จทีไ
จ ะ ป รั บ ตั ว ฿ หຌ  ขຌ า กั บ ผูຌ บั ง คั บ บั ญ ช า ห า ก มี ก า ร
ปลีไยนปลง”  ละ ป้าหมายของหนวยงานอยู฿นนว
ดียวกันกับป้าหมายของทาน” ตามล าดับ ส าหรับ ความ
ผูกพันองค์การกีไยวกับ คานิยม หรือนวทางทีไยึดถือ
ปฏิบัติของหนวยงานป็นเป฿นทิศทางดียวกับคานิยม 
หรือนวทาง฿นการด านินชีวิตของทาน”  มีความผูกพัน
นຌอยทีไสุด  
 ดຌานพฤติกรรมการมีสวนรวม฿นองค์การ ิCivic 
Virtue)มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา พนักงานระดับ
หัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันสวน
฿หญมีความผูกพันตอองค์การอยู฿นระดับมากกีไยวกับ 
รูຌสึกภูมิ฿จทีไเดຌท างานกับบริษัทหงนีๅ” รองลงมา        

มีความผูกพันตอองค์การกีไยวกับ มีความภูมิ฿จทีไจะ
บอกกับผูຌอืไนวาทานป็นพนักงานของบริษัทหงนีๅ”  ละ 
ยินดีจะท างานอยู฿นบริษัทหงนีๅตลอดเปตราบทีไบริษัท
ยังด ารงอยู” ตามล าดับ ส าหรับ ความผูกพันกีไยวกับ 
ทานจะนะน า฿หຌพืไอนฝูงมาท างานกับบริษัททีไทาน
ท างานอยู”  มีความผูกพันนຌอยทีไสุด   
 ดຌ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม อ ด ท น อ ด ก ลัๅ น
ิSportsmanship) มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา 
พนั ก ง า น ร ะ ดั บ หั ว ห นຌ า ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท ฿ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมบางชันสวน฿หญมีความผูกพันตอองค์การอยู
฿นระดับมากกีไยวกับ ทานจะพยายามท างาน฿หຌดีทีไสุด 
มຌบางครัๅ ง จะตຌ องท างานภาย฿ตຌ ร งกดดันหรื อ
ความครียด พืไอประยชน์ละสรຌางชืไอสียง฿หຌกับ
บริษัท”  รองลงมา มีความผูกพันตอองค์การกีไยวกับ 
ตใม฿จทีไจะทุมท฿นการท างาน ฿นอัตรางินดือนทีไเดຌรับ
อยู฿นปัจจุบัน” ละมีความผูกพันตอองค์การอยู฿นระดับ
ปานกล า ง  กีไ ย วกั บ  มี ค ว ามอดทนต อค ว าม เม
สะดวกสบาย ดยการน างานจากทีไท างานกลับเปท าตอทีไ
บຌานจนสรใจ” ละ ทานรับเดຌ฿นพฤติกรรมทีไเมพึง
ประสงค์ของพืไอนรวมงาน” มีความผูกพันตอองค์การ
นຌอยทีไสุด  
 ตอนที่ ไ การปรียบทียบระดับความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ จ านกตามปัจจัย
ดຌานประชากรศาสตร์ 
  ผลการปรียบทียบระดับความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ จ านกตามปัจจัย
ดຌานประชากรศาสตร์พบวาพนักงานระดับหัวหนຌางาน
ของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันพศชายละพศ
หญิงมีความผูกพันตอองค์การเมตกตางกันิSig. เ.่็ไี 
อายุตกตางกันมีความผูกพันตอองค์การเมตกตางกัน 
ิSig. เ.แแโี ดยพนักงานทีไมีอายุ 5เ ปีขึๅนเป มีความ
ผูกพันตอองค์การมากทีไสุด ระดับการศึกษาทีไตกตางกัน
มีความผูกพันตอองค์การเมตกตางกัน ิSig. เ.ไ5้ี ดย
พนักงานระดับหัวหนຌางานทีไมีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.
มีความผูกพันตอองค์การมากทีไสุด สถานภาพทางการ
สมรสตกตางกันมีความผูกพันตอองค์การเมตกตางกัน 
ิSig. เ.่่่ี ดยพนักงานระดับหัวหนຌางานทีไมี



 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ แๆ ฉบับทีไ โ กรกฎาคม – ธันวาคม โ55่ 

 

สถานภาพทางการสมรสยกกันอยูมีความผูกพันตอ
องค์การมากทีไสุดรายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกันมีความ
ผูกพันตอองค์การตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ เ.เแ ิSig. 
เ.เเเีดยพนักงานระดับหัวหนຌางานทีไมีรายเดຌฉลีไยตอ
ดือน ใเุเเแ – ใ5ุเเเ บาท มีความผูกพันตอองค์การ
มากทีไสุด  ละอายุงาน ตกตางกันมีความผูกพันตอ

องค์การเมตกตางกัน ิSig. เ.แเ่ี ดยพนักงานระดับ
หัวหนຌางานทีไมีอายุงานตัๅงต ่ ปีขึๅนเป มีความผูกพันตอ
องค์การมากทีไสุด 
 ตอนที่  5 ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยภาย฿น
องค์การกับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอ
องค์ กา รของบริษัท ฿นนิ คม อุตสาหกรรมบางชั น

 
ตารางที่ แ สดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาย฿นองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของ พนักงานระดับ
หัวหนຌางาน 

   
 
 
 
 

ปัจจัยภาย฿นองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหนຌางาน 
ของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

ดຌาน
พฤติกรรม

การ฿หຌความ
ช่วยหลือ 

ิAltruism) 

ดຌาน
พฤติกรรม

การค านึงถึง
ผูຌอื่น 

ิCourtesy) 

ดຌาน
พฤติกรรม
ความอดทน        

อดกลั น 
ิSportsman

ship) 

ดຌาน
พฤติกรรม
การมีส่วน
ร่วม฿น
องค์การ    
ิCivic 
Virtue) 

ดຌานพฤติกรรม
การปฏิบัติตาม

กฎระบียบ 
ละขຌอก าหนด
ขององค์การ 

ิConscientio
usness) 

 
 
 

ดยรวม 

ดຌานรูปบบ฿นการ
ท างานิWork) 

rxy 

sig. 
เ.ๆแเ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆโแ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆไ่ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆโไ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆไแ 

เ.เเเึึ 
เ.7โใ 

เ.เเเึึ 
ดຌานสมาชกิละผูຌท่ี
กี่ยวขຌองกับ
องค์การ ิPeople) 

rxy 

sig. 
เ.ๆๆแ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆ้่ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆ5โ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆ็ใ 

เ.เเเึึ 
เ.็เเ 

เ.เเเึึ 
เ.777 

เ.เเเึึ 

ดຌานอกาส
ความกຌาวหนຌา฿น
การท างาน 
ิOpportunities) 

rxy 

sig. 
เ.5แ็ 

เ.เเเึึ 
เ.5ไเ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆๆไ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆไแ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆใ่ 

เ.เเเึึ 
เ.6้ใ 

เ.เเเึึ 

ดຌานค่าตอบทน
ละผลประยชน์ 
ิTotal Rewards) 

rxy 

sig. 
เ.ไไไ 

เ.เเเึึ 
เ.ไโ่ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆๆเ 

เ.เเเึึ 
เ.ๆโ่ 

เ.เเเึึ 
เ.5ๆ่ 

เ.เเเึึ 
เ.6ใโ 

เ.เเเึึ 

ดຌานการปฏิบัติงาน
ขององค์การ 
ิCompany 
Practices) 

rxy 
sig. 

เ.5่่ 
เ.เเเึึ 

เ.5ๆเ 
เ.เเเึึ 

เ.ๆ่แ 
เ.เเเึึ 

เ.ๆ็้ 
เ.เเเึึ 

เ.ๆๆ่ 
เ.เเเึึ 

เ.7ใใ 
เ.เเเึึ 

ดຌานคุณภาพชีวิต  
ิQuality of Life) 

rxy 
sig. 

เ.ๆไเ 
เ.เเเึึ 

เ.ๆเไ 
เ.เเเึึ 

เ.็แไ 
เ.เเเึึ 

เ.ๆ็แ 
เ.เเเึึ 

เ.ๆ็้ 
เ.เเเึึ 

เ.76แ 
เ.เเเึึ 

ดยรวม rxy 
sig. 

เ.ๆ5เ 
เ.เเเึึ 

เ.ๆไ5 
เ.เเเึึ 

เ.็ๆใ 
เ.เเเึึ 

เ.็ไใ 
เ.เเเึึ 

เ.็ใ5 
เ.เเเึึ 

เ.่แ5 
เ.เเเึึ 

หมายหตุ ึึ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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 ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยภาย฿นองค์การ กับ
ความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ
ของบริษั ท ฿นนิ คม อุตสาหกรรมบางชันพบว า  มี
ความสัมพันธ์กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ 
ทุกคู  ทัๅงนีๅคูทีไมีความสัมพันธ์กันมากทีไสุดคือ ปัจจัย
ภาย฿นองค์การดยรวมกับความผูกพันของพนักงาน
ระดับหัวหนຌางานตอองค์การ มีความสัมพันธ์กัน฿น
ทิศทางดียวกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ มี
คาสหสัมพันธ์ทากับ เ.่แ5 คิดป็น่แ.5ั มืไอพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยภาย฿นองค์การรายดຌาน กับ
ความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ
ดยรวม พบวา รูปบบ฿นการท างาน  กับความผูกพัน
ข อ ง พนั ก ง า น ร ะ ดั บ หั ว ห นຌ า ง า น ต อ อ ง ค์ ก า ร  มี
ความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ เ.เแ คิดป็น  ็โ.ใ ั ิrxy= เ.็โใี สมาชิก
ละผูຌทีไ กีไยวขຌองกับองค์การ กับความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ มีความสัมพันธ์฿น
ทิศทางดียวกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ 
คิดป็น  ็็.็ั ิrxy= เ.็็็ี อกาสความกຌาวหนຌา฿น
การท างาน กับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌา
งานตอองคก์าร  มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ คิดป็น  ๆ้.ใั ิrxy= 
เ.ๆ้ใี  คาตอบทนละผลประยชน์  กับความผูกพัน
ขอ งพนั ก ง าน ระดั บหั วหนຌ า ง านต อองค์ ก า ร   มี
ความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ เ.เแ คิดป็น  ๆใ.โั ิrxy= เ.ๆใโี  การ
ปฏิบัติงานขององค์การ กับความผูกพันของพนักงาน
ระดับหัวหนຌางานตอองค์การ  มีความสัมพันธ์฿นทิศทาง
ดียวกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ คิดป็น  
็ใ.ใั ิrxy= เ.็ใใีคุณภาพชีวิต ิQuality of Life) 
กับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ 
มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ เ.เแ คิดป็น  ็ๆ.แั ิrxy= เ.็ๆแี มืไอ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยภาย฿นองค์การราย
ดຌานกับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอ
องค์การดยรวม พบวาทุกคูมีความสัมพันธ์กันอยางมี

นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ซึไงคูทีไมีความสัมพันธ์
มากทีไสุดคือปัจจัยภาย฿นองค์การดຌานสมาชิกละผูຌทีไ
กีไยวขຌองกับองค์การ กับความผูกพันของพนักงานระดับ
หัวหนຌางานตอองค์การดยรวมมีความสัมพันธ์฿นทิศทาง
ดียวกันคิดป็น ็็.็ั ิrxy= เ.็็็ีรองลงมาเดຌก 
ดຌานคุณภาพชีวิต ิQuality of Life)กับความผูกพันของ
พนักงานระดับหั วหนຌ างานตอองค์การ ดยรวมมี
ความสัมพันธ์กัน฿นทิศทางดียวกันคิดป็น ็ๆ.แั ิrxy= 
เ.็ๆแี ละดຌานการปฏิบัติงานขององค์การ ิCompany 
Practices) กับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌา
งานตอองค์การดยรวมมีความสัมพันธ์กัน฿นทิศทาง
ดียวกันคิดป็น ็ใ.ใั ิrxy= เ.็ใใี ตามล าดับ 
ส าหรับคูทีไมีความสัมพันธ์นຌอยทีไสุดคือปัจจัยภาย฿น
องค์การดຌานคาตอบทนละผลประยชน์ ิTotal 
Rewards)กับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางาน
ตอองค์การดยรวมมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน คิด
ป็น ๆใ.โั ิrxy= เ.ๆใโี 
 มืไอพิจารณาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยภาย฿น
องค์การดยรวมกับความผูกพันของพนักงานระดับ
หั ว ห นຌ า ง า น ต อ อ ง ค์ ก า ร ร า ย ดຌ า น  พบ ว า ทุ ก คู มี
ความสัมพันธ์กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ 
ซึไงคูทีไมีความสัมพันธ์มากทีไสุดคือ ปัจจัยภาย฿นองค์การ
ดยรวมกับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอ
อ ง ค์ ก า ร ดຌ า น พฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม อ ด ท น อ ด ก ลัๅ น มี
ความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน คิดป็น ็ๆ.ใั ิrxy= 
เ.็ๆใีรองลงมาเดຌกปัจจัยภาย฿นองค์การดยรวมกับ
ความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การ
ดຌานพฤติกรรมการมีสวนรวม฿นองค์การ มีความสัมพันธ์
กัน฿นทิศทางดียวกันคิดป็น็ไ.ใั ิrxy=เ.็ไใีละ
ปัจจัยภาย฿นองค์การดยรวมกับความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การดຌานพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎระบียบละขຌอก าหนดขององค์การ มี
ความสัมพันธ์กัน฿นทิศทางดียวกันคิดป็น็ใ.5ั ิrxy=
เ.็ใ5ีตามล าดับ  ส าหรับคูทีไมีความสัมพันธ์นຌอยทีไสุดคือ 
ปัจจัยภาย฿นองค์การดยรวมกับความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหนຌางานตอองค์การดຌานพฤติกรรมการ
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ค านึงถึงผูຌอืไนมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน คิดป็น 
ๆไ.5ั ิrxy= เ.ๆไ5ี 
 มืไอพิจารณาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยภาย฿น
องค์การรายดຌาน กับความผูกพันของพนักงานระดับ
หัวหนຌางานตอองค์การดยรวมพบวา ปัจจัยภาย฿น
องค์การดຌ านสมาชิกละผูຌทีไ กีไ ยวขຌองกับองค์การ
ิPeople) ทีไมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงาน
ระดับหัวหนຌางานตอองค์การดยรวมมากทีไสุ ด มี
ความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน ็็.็ั ิrxy= เ.็็็ี 
 
สรุปละอภิปรายผล  
 Aon Hewitt ซึไงป็นบริษัททีไปรึกษาดຌานการ
บริหารงานบุคคลระดับลก เดຌน าผลจากการศึกษาวิจัย
ธุรกิจตางโมาป็นวลานานกวาแเ ปีสรุปออกมาป็นรูป
บบจ าลองทีไกลาวถึงปัจจัยภาย฿นองค์การทีไป็นตัว
ผลักดันน าเปสูความผูกพันตอองค์การ ิEmployee 
Engagement) ประกอบดຌวยสิไงส าคัญ ๆ ประการคือ
รูปบบ฿นการท างาน ิWork) สมาชิกละผูຌทีไกีไยวขຌอง
กับองค์การ ิPeople) อกาสความกຌาวหนຌา฿นการ
ท างาน ิOpportunities) คาตอบทนละผลประยชน์ 
ิTotal Rewards) การปฏิบัติงานขององค์การ 
ิCompany Practices) ละคุณภาพชีวิต ิQuality of 
life) ผูຌวิจัยน ารูปบบนีๅมาวัดความคิดหในของพนักงาน
ระดับหัวหนຌางานพบวาความคิดหในของพนักงานระดับ
หัวหนຌางานตอปัจจัยภาย฿นองค์การ ดยรวมอยู฿นระดับ
มากสดงวาผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญ฿หຌความส าคัญ
กับปัจจัยดຌานสมาชิกละผูຌทีไ กีไยวขຌองกับองค์การ 
ิPeople) มีความส าคัญอันดับรก ดย฿หຌความส าคัญ
กับผูຌบังคับบัญชา฿หຌค านะน าทีไป็นประยชน์ตอการ
ท างาน รองลงมาคือดຌานรูปบบ฿นการท างาน ิWork) 
฿นประดในการมีสวนรวม฿นการก าหนดป้าหมายของงาน 
ดຌานคุณภาพชีวิต ิQuality of Life) ฿นประดใน
หนวยงาน฿หຌความส าคัญกับการจัดสภาพวดลຌอม฿นการ
ท างานอยางถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ป้องกันภัยสวน
บุคคล ละป็นเปตามกฎละระบียบดຌานอาชีวอนามัย 
ดຌานการปฏิบัติงานขององค์การ ิCompany Practices)   

฿นประดในหนวยงานมีระบียบการปฏิบัติงานอยางป็น
ระบบละหมาะสมดຌานอกาสความกຌาวหนຌาการท างาน
ิOpportunities) ฿นประดในงาน฿นหนຌาทีไทีไท าอยู฿น
ปัจจุบันขวย฿หຌมีอกาสพัฒนาความรูຌความสามารถ฿หຌ
ม า กยิไ ง ขึๅ น  ส อดคลຌ อ ง กั บ ง าน วิ จั ย ขอ ง  Richard 
MacBain(โเเๆีทีไพบวาปัจจัยทีไป็นตัวขับคลืไอน฿หຌกิด
ค ว ามผู ก พันต อ อ งค์ ก า ร คื อปั จ จั ย ดຌ า นอ งค์ ก า ร
ิOrganization)  ดຌานการจัดการละดຌานผูຌน าละดຌาน
ชีวิตการท างานซึไงสามารถทียบคียงเดຌกับปัจจัยดຌานการ
ปฏิบัติ งานขององค์การ ปัจจัยดຌานสมาชิกละผูຌทีไ
กีไยวขຌองกับองค์การละปัจจัยดຌานคุณภาพชีวิต  ส าหรับ
คว ามคิ ด หใ นทีไ มี ต อปั จ จั ยดຌ านค าตอบทนละ
ผลประยชน์ ิTotal Rewards)฿นประดในเดຌรับ
คาตอบทนละผลประยชน์ เดຌก คาจຌางงินดือน คา
ลวงวลา บีๅยขยัน รวมถึงสวัสดิการอืไน โ หมาะสมกับ
ต าหนง หนຌาทีไละความรับผิดชอบ ทีไหในวาป็นปัจจัย
ทีไผลักดัน฿หຌกิดความผูกพันตอองค์การนຌอยทีไสุดป็น
พราะ฿นชวงปีโ55ใ – โ55ไ กรุงทพมหานครประสบ
ภัยนๅ าทวมสงผลกระทบตอธุรกิจทุกภาคสวนดยฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม ละชวงปี โ555 -โ55ๆ ประสบปัญหา
จากราคาพลังงานทีไปรับสูงขึๅน รวมทัๅงนยบายคารงขัๅน
ตไ าของรัฐบาลปีโ55็ ปัญหาจากอัตราการสงออกทีไตกตไ า
สงผลตอตຌนทุน฿นการด านินงานละผลประกอบการทีไมี
นวนຌมลดลงท า ฿หຌภาคธุ รกิ จ อุตสาหกรรมขาด
ความสามารถ฿นการจายคาตอบทนละผลประยชน์฿หຌ
ป็นทีไพอ฿จของพนักงาน 
 ฿นสวนความผูกพัน฿นองค์การงานวิจัยฉบับนีๅ฿ชຌ
นวคิดของOrgan(แ้่่ี กีไยวกับพฤติกรรมการป็น
สมาชิกทีไดีขององค์การ มา฿ชຌวัดความผูกพันตอองค์การ
ซึไงนวคิดนีๅวัดความผูกพันออกมา฿นรูปของพฤติกรรม
ดยหในวาหากมีความผูกพันตอองค์การ฿ดลຌวบุคคลนัๅน
จะสดงพฤติกรรมทีไเมเดຌถูกบังคับ฿หຌกระท าตามบทบาท
หนຌาทีไ   ตป็นพฤติกรรมทีไสดงถึงความผูกพันตอ
องค์การซึไงจะท า฿หຌการปฏิบัติงานขององค์กรดยรวม
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  ดยมีการจ านกปัจจัยของ
พฤติกรรมการป็นสมาชิกทีไดีขององค์การออกป็น       
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5 องค์ประกอบ เดຌกพฤติกรรมการ฿หຌความชวยหลือ 
ิaltruism) พฤติกรรมการค านึงถึงผูຌอืไน ิcourtesy)  
พฤติ กรรมความอดทนอดกลัๅ น  ิ Sportsmanship)  
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระบียบ ละขຌอก าหนดของ
อ ง ค์ ก า ร  ห รื อ ค ว า ม ส า นึ ก ฿ น ห นຌ า ทีไ 
ิConscientiousness)  ละพฤติกรรมการมีสวนรวม฿น
องค์การ ิcivic virtue) องค์ประกอบดังกลาวนีๅทีไป็นทีไ
ยอมรับอยางกวຌางขวางละมีผูຌน ามาศึกษาวิจัยป็น
จ านวนมาก ผลการศึกษาพบวาความผูกพันของพนักงาน
ระดับหัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ดยรวมอยู฿นระดับมากสอดคลຌองกับงานวิจัยของบรรพต 
เชยกิจ ิโ55โี ทีไพบวา ความผูกพันตอองค์การของ
พนักงานอยู฿นระดับผูกพัน ิEngaged) ดยพนักงานมี
ระดับความคิดหในตอองค์ประกอบความผูกพันต อ
องค์การอยู฿นระดับหในดຌวยมาก งานวิจัยของ พรรษา 
สือค า ิโ55ใี ทีไพบวาพนักงานของบริษัทวสีคอน
สตรัคชัไน จ ากัดมีความผูกพันตอองค์การ฿นภาพรวมอยู
฿นระดับมาก งานวิจัยของกนกวรรณ มัไงนุຌย ิโ55ใีทีไ
พบวาความคิดหในดยรวมของพนักงานธนาคารกสิกร
เทยทีไปฏิบัติงานสาขา฿นขตกรุงทพมหานครมีความ
ผูกพันตอองค์การอยู฿นระดับมาก  งานวิจัยของประจวบ  
คงอินทร์ ิโ55ไี ทีไพบวาพนักงานบริษัทพีรพัฒน์
ทคนลยี จ ากัด ิมหาชนี มีความผูกพันตอองค์การ฿น
ภาพรวมดีมาก  งานวิจัยของจันทนา สียงจริญ ิโ55ไ ี
ทีไพบวา ระดับความผูกพันตอองค์การ฿นภาพรวมอยู฿น
ระดับสูง  งานวิจัยของกัณทิมา คุณาวงศ์ ิโ55ๆี ทีไพบวา
ความผู ก พันต อองค์ ก ารของพนั กง านส านั ก งาน
คณะกรรมการการลือกตัๅงอยู฿นระดับมาก  มืไอพิจารณา
฿นรายละอียดพบวาดຌานพฤติกรรมการค านึงถึงผูຌอืไน 
ิCourtesy)ป็นพฤติกรรมทีไสดงถึงระดับความผูกพันทีไ
ส าคัญทีไสุดกีไยวกับการคารพศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ 
ละความตกตางของพืไอนรวมงาน รองลงมาคือดຌาน
พฤติกรรมการ฿หຌความชวยหลือ ิAltruism) กีไยวกับ
ความตัๅง฿จทีไจะ฿ชຌความพยายามรวมมือกันท างานอยาง
ตใมทีไ  พืไ อ ฿หຌหน วยงานประสบความส า รใ จ  ดຌ าน
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระบียบ ละขຌอก าหนดของ
องค์การ ิConscientiousness) กีไยวกับสามารถยอมรับ

การปลีไยนปลง฿นกฏระบียบ ขຌอบังคับ฿หมโ ของ
บริษัทเดຌสมอ ดຌานพฤติกรรมการมีสวนรวม฿นองค์การ 
ิCivic Virtue)กีไยวกับความรูຌสึกภูมิ฿จทีไเดຌท างานกับ
บริษัทหงนีๅ สอดคลຌองกับขຌอสรุปของ Aon Hewitt 
(โเแใี ทีไกลาวถึงประสบการณ์ทีไ กิดขึๅน฿นทีไท างาน 
ิWork Experience) ทีไท า฿หຌกิดผลลัพธ์จากความผูกพัน
ตอองค์การทีไส าคัญ ใ ประการคือ แ.พนักงานทีไมีความ
ผูกพันตอองค์การจะตຌองพูด ิSay) ถึงองค์การ฿นงดี 
วลาทีไมีคนมาตอวาหรือบอกวาองค์การเมดี พนักงานทีไมี
ความผูกพันตอองค์การจะเมรวมต าหนิองค์การเปดຌวย
กับคนอืไน ตจะพยายามพูดถึงสิไงทีไดีขององค์การ฿หຌคน
อืไนหในวาองค์การเมเดຌป็นอยางทีไคนอืไนพูดกัน ละจะ
เปพูดถึงองค์การ฿นทางทีไดี฿หຌบุคคลภายนอกเดຌรับทราบ  
โ.ยังคงตຌองการท างานกับองค์การอยูอีก ิStay) เมมี
ความคิดทีไจะยຌายหรือปลีไยนงานเปท าทีไอืไน มຌจะถูก
ทาบทามละสนอคาตอบทน฿หຌสูงกวาทีไเดຌรับตกใเม
สน฿จเมคิดจะเปเหนใ.พยายามสรຌางสรรค์สิไงดีโ ิStrive) 
฿หຌกับองค์การ เม฿ชเมคยคิดทีไจะลาออกตอยูเปวันโ
ท างานรืไอยโเมคยคิดท าสิไงดีโ฿หຌกับองค์การลย ละ
จากงานวิจัยรืไองความผูกพันของพนักงานตอองค์การ
หลายโชิๅนนัๅนชีๅ ฿หຌ หในวาถຌาพนักงานขององค์การมี
ความรูຌสึกผูกพันกับองค์การอยางทຌจริงเม฿ชพียงเมคิด
ลาออกตจะเมรีรอทีไปลีไยนปลงตนองพืไอสรຌางผลงาน
ทีไดีขึๅน฿หຌกับองค์การอยางตอนืไองดຌวย ความผูกพันป็น
ความหมายทีไลึกซึๅง ตຌองการหในองค์การอยูรอดเดຌละ
ติบตอยางยัไงยืน 
 การทดสอบสมมติฐานระดับความผูกพันตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์พบวา 
 ดຌานพศ พนักงานระดับหัวหนຌางานของบริษัท฿น
นิคมอุตสาหกรรมบางชันทีไมีพศ ทีไตกตางกันมีความ
ผูกพันตอองค์การเมตกตางกันสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของพิทยา  ภคา ิโ55โีทีไพบวาพศทีไตกตางกันมี
ระดับความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์การเมตกตาง
กันงานวิจัยของ บรรพต เชยกิจ ิโ55โี  ทีไพบวาพศเมมี
อิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองค์การของพนักงาน
งานวิจัยของ พรรษา สือค า ิ โ55ใีทีไพบวาพศทีไ
ตางกันมีความผูกพันตอองค์การเมตกตางกัน 
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 ดຌานอายุ พบวาพนักงานระดับหัวหนຌางานของ
บริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันทีไมีอายุตกตางกันมี
ความผูกพันตอองค์การเมตกตางกัน งานวิจัยของพิทยา  
ภคา ิโ55โี ทีไพบวาอายุทีไตกตางกันมีระดับความ
ผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์การเมตกตางกัน งานวิจัย
ของพรรษา  สือค า ิ โ55ใีทีไพบวาอายุทีไตางกันมีความ
ผูกพันตอองค์การเมตกตางกัน  มืไอ พิจารณา฿น
รายละอียดดຌานอายุพบวาพนักงานระดับหัวหนຌางานทีไมี
อายุ  5เ ปีขึๅนเปมีความผูกพันตอองค์การมากกวา
พนักงานทีไมีอายุนຌอยสอดคลຌองกับงานวิจัยของ บรรพต  
เชยกิจ ิโ55โี ทีไพบวาอายุมีอิทธิพลตอระดับความ
ผูกพันตอองค์การของพนักงาน งานวิจัยของ วิชุดา     
นุชพงษ์ ิโ55ใี ทีไพบวาพนักงานทีไมีอายุกินกวา ไเ ปีมี
ความผูกพันตอองค์การสูงกวาพนักงานทีไมีอายุตไ ากวา   
ไเ ปี 
 ดຌานระดับการศึกษาพบวา พนักงานระดับหัวหนຌา
งานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันทีไมีการศึกษา
ตกตางกันมีความผูกพันตอองค์การเมตกตางกัน 
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ บรรพต เชยกิจ ิโ55โี       
ทีไพบวาระดับการศึกษาเมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพัน
ตอองค์การของพนักงาน มืไอพิจารณา฿นรายละอียด
พบวาพนักงานทีไมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.มี
ความผูกพันตอองค์การมากกวาพนักงานทีไมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีละปริญญาท สอดคลຌองกับ
งานวิจัยของพิทยา  ภคา ิโ55โี ทีไพบวาระดับ
การศึกษาทีไตกตางกันมีระดับความผูกพันของพนักงาน
ทีไ มี ต อ อ ง ค์ ก า ร  ต ก ต า ง กั น  ง า น วิ จั ย ข อ ง             
พรรษา สือค า ิ โ55ใีทีไพบวาระดับการศึกษาทีไตางกัน
มีความผูกพันตอองค์การตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ 
เ.เแ งานวิจัยของจันทนา  สียงจริญ ิโ55ไี ทีไพบวา
ระดับการศึกษาทีไตกตางกันมีความผูกพันตอองค์การ
ของพนักงานตกตางกัน งานวิจัยของ วิชุดา นุชพงษ์ 
ิโ55ใี ทีไพบวาพนักงานทีไมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีมีระดับความผูกพันตไ ากวาพนักงานทีไมีระดับ
การศึกษาตไ ากวาปริญญาตรี  

 ดຌานสถานภาพทางการสมรส พนักงานระดับ
หัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันทีไมี
สถานภาพทางการสมรสตกตางกันมีความผูกพันตอ
องค์การเมตกตางกัน สอดคลຌองกับงานวิจัยของพิทยา  
ภคา ิโ55โี ทีไพบวาสถานภาพทีไตกตางกันมีระดับ
ความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์การเมตกตางกัน 
งานวิจัยของ บรรพต เชยกิจ ิโ55โี ทีไพบวาสถานภาพ
เมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองค์การของพนักงาน  
ต มืไอพิจารณา฿นรายละอียดพบวาพนักงานทีไมี
สถานภาพทางการสมรสยกกันอยูมีความผูกพันตอ
องค์การมากกวาคนสด ละสมรส หรือยกกันอยู
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ วิชุดา  นุชพงษ์  ิโ55ใี        
ทีไพบวาพนักงานทีไสมรสลຌวมีความผูกพันตอองค์การ
มากกวาพนักงานทีไสด  
 ดຌานอายุงาน พบวา พนักงานระดับหัวหนຌางาน
ของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันทีไมีอายุงาน
ตกตางกันมีความผูกพันตอองค์การเมตกตางกัน 
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ บรรพต  เชยกิจ ิโ55โ ี      
ทีไพบวาระยะวลาการท างานเมมีอิทธิพลตอระดับความ
ผูกพันตอองค์การของพนักงานต มืไอพิจารณา฿น
รายละอียดพบวาพนักงานทีไมีอายุงานตัๅงต ่ ปีขึๅนเปมี
ความผูกพันตอองค์การมากกวาพนักงานทีไมีอายุงานนຌอย
กวา สอดคลຌองกับงานวิจัยของพิทยา  ภคา ิโ55โีทีไ
พบวาระยะวลา฿นการปฏิบัติงานทีไตกตางกันมีระดับ
ความผูกพันของพนักงานทีไมีตอองค์การตกตางกัน 
งานวิจัยของพรรษา  สือค า ิ โ55ใีทีไพบวาอายุงานทีไ
ตางกันมีความผูกพันตอองค์การตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญ เ.เแ งานวิจัยของ วิชุดา  นุชพงษ์ ิโ55ใี ทีไ
พบวาพนักงานทีไมีอายุงานมากกวา แเ ปีมีระดับความ
ผูกพันตอองค์การสูงกวาพนักงานทีไมีอายุงานระหวาง 5-
แเ ปีงานวิจัยของจันทนา  สียงจริญ ิโ55ไี ทีไพบวา
ระยะวลา฿นการปฏิบัติงานทีไตกตางกันมีความผูกพัน
ตอองค์การของพนักงานตกตางกัน  
 ดຌานรายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา พนักงานระดับ
หัวหนຌางานของบริษัท฿นนิคมอุตสาหกรรมบางชันทีไมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกันมีความผูกพันตอองค์การ
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ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ เ.เแ สอดคลຌองกับงานวิจัย
ของพรรษา  สือค า ิ โ55ใีทีไพบวารายเดຌฉลีไยตอดือน
ทีไตางกันมีความผูกพันตอองค์การตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญ เ.เแ งานวิจัยของจันทนา  สียงจริญ ิโ55ไี 
ทีไพบวางินดือนทีไตกตางกันมีความผูกพันตอองค์การ
ของพนักงานตกตางกัน  
 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหวางปัจจัย
ภาย฿นองค์การกับความผูกพันตอองค์การของพนักงาน
ระดับหัวหนຌางานพบวาปัจจัยภาย฿นองค์การดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌา
งานตอองค์การดຌานพฤติกรรมการป็นสมาชิกทีไดีตอ
องค์การดยรวม สอดคลຌองกับรูปบบจ าลองของ Aon  
Hewitt (โเแใี ทีไกลาววาปัจจัยภาย฿นองค์การป็น
ปัจจัยทีไผลักดันท า฿หຌพนักงานกิดความผูกพันตอองค์การ
ละจะสดงความผูกพันออกมา฿นรูปบบพฤติกรรมการ
ป็นสมาชิกทีไดีตอองค์การ 
 
ขຌอสนอนะท่ีไดຌจากการวิจัย 
 จากการศึกษารืไอง ความผูกพันของพนักงาน
ระดับหั วหนຌ า งานต อองค์ การของบริษัท ฿นนิ คม
อุตสาหกรรมบางชันผลการศึกษาพบวาปัจจัยภาย฿น
องค์การทีไส าคัญ ๆ ประการคือรูปบบ฿นการท างาน 
ิWork) สมาชิกละผูຌทีไกีไยวขຌองกับองค์การ ิPeople) 
อกาสความกຌาวหนຌา฿นการท างาน ิOpportunities) 
คาตอบทนละผลประยชน์ ิTotal Rewards) การ
ปฏิบัติงานขององค์การ ิCompany Practices) ละ
คุณภาพชีวิต ิQuality of life) ป็นปัจจัยทีไผลักดัน฿หຌ
พนักงานมีความผูกพันตอองค์การซึไงผูຌบริหารควร฿หຌ
คว ามส า คัญกั บปั จ จั ย หล านีๅ  ดั ง นัๅ น  ผูຌ วิ จั ย จึ ง มี
ขຌอสนอนะทีไสามารถน าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
สริมสรຌางความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนຌางานตอ
องค์การทีไส าคัญดังนีๅ 
 แ. ผูຌบริหารระดับสูงควร฿หຌความส าคัญกับการ
ก าหนดคาตอบทนละผลประยชน์ตามสภาพศรษฐกิจ 
ปรับครงสรຌางคาตอบทน฿หຌมีความทัดทียมกับธุรกิจทีไ
มีลักษณะงาน฿กลຌคียงกัน  

 โ. ผูຌบริหารระดับสูงควรก าหนดจ านวนพนักงานทีไ
หมาะสมกับปริมาณงาน มีการจัดท าสายงานอาชีพ 
ก าหนดสมรรถนะของต าหนงทีไชัดจน  วางผนการ
พัฒนาบุคลากรขຌาสูสายงาน สนับสนุน฿หຌอกาส฿น
การศึกษาตอ ละการอบรมสัมมนาทีไป็นประยชน์ตอ
การท างาน ตลอดจนมีการประมินผลการปฏิบัติงานพืไอ
ลืไอนต าหนงอยางยุติธรรม 
 ใ. ผูຌบริหารระดับสูงควรมีการสงสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมพืไอสรຌางชืไอสียง ภาพลักษณ์฿หຌกบริษัท
อยางตอนืไองละสมไ าสมอ 
 ไ. ผูຌบริหารระดับสูงควรจัดหาอุปกรณ์ ครืไองมือ 
ครืไอง฿ชຌทีไทันสมัยมา฿ชຌ ฿นการท างาน ละมีการ
บ ารุงรักษา฿หຌอยู฿นสภาพทีไดีพรຌอมส าหรับการ฿ชຌงาน 
 5. ผูຌบริหารระดับสูงควรจัด฿หຌมีการพบปะสังสรรค์
กันภาย฿นองค์การพืไอสรຌางความรักความสามัคคีอันจะ
กอ฿หຌกิดความผูกพันกัน฿นหมูพนักงานนอกจากนัๅน
ผูຌ บั งคับบัญชาควร ฿หຌความชืไ นชมละยอมรั บ ฿น
ความสามารถของพนักงานทีไมีผลการปฏิบัติงานทีไดีซึไงจะ
สงผล฿หຌพนักงานกิดความรูຌสึกวาตนทรงคุณคาละมี
ประยชน์ตอองค์การ ตลอดจน สนับสนุนการจัดกิจกรรม
฿หຌพนักงานเดຌมีอกาสพบปะสังสรรค์กับพืไอนรวมงาน
นอกวลาท างาน 
 ๆ. ผูຌบริหารระดับสูงควรก าหนดกฎระบียบสรຌาง
ความยืดหยุน฿นการท างาน ดຌวยวิธีการชน ริไมงานละ
ลิกงานยืดหยุน ขຌาสายลิกชຌา มีวันหยุดพิไมขึๅน กรณีเม
ขาด เมลา เมสาย ฿หຌหยุดงานดยเดຌรับคาจຌาง฿นวันกิด
ของพนักงาน ป็นการ Recognition พนักงาน ฿หຌสิทธิเม
ตຌองขຌาบริษัทสัปดาห์ละ แ วัน เปนัไงท างานทีไทีไบຌานหรือ
ทีไเหนกใเดຌ ฿หຌวันหยุดพักรຌอนพิไมหรือสะสมวันหยุดพัก
รຌอนนืไองจาก฿นยุคทีไทคนลยีมีความกຌาวหนຌา การ
ติดตอสืไอสาร การชืไอมตอถึงกันละกัน  การท างาน
สามารถท าเดຌตลอด โไ ชัไวมง การตามงานท าเดຌ
ตลอดวลา  ป็นผล฿หຌวลา฿นการท างานตຌองมีความ
ยืดหยุนมากขึๅน ทัๅงนีๅผลการวิจัยรืไองความยืดหยุน฿นการ
ท างานปรากฎชัดวามีผลท า฿หຌพนักงานลดอัตราการขาด
งานลงเปเดຌมากกวาดิม ท า฿หຌพนักงานรูຌสึกวาองค์การ฿หຌ
ความส าคัญกับขา฿นฐานะมนุษย์เม฿ชหุนยนต์ พนักงาน
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จะ฿ส฿จละ฿หຌความส าคัญกับการท างาน฿หຌองค์การมาก
ขึๅน 
 ็. ผูຌบริหารระดับสูงควรปลูกจิตส านึกพนักงาน฿หຌ
หในถึงความส าคัญของงานทีไปฏิบัติปຂดอกาส฿หຌสดง
ความคิดริริไม฿หมโ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌพนักงานมีสวน

รวม฿นการประชุมก าหนดนยบายตามความหมาะสม
พืไอลกปลีไยนทัศนคติ฿นการท างานระหวางพนักงาน
ระดบัหัวหนຌางานกับผูຌบริหารพืไอประยชน์฿นการพัฒนา
องค์การ 
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อุไร ทองหัวไผ่แ 

 

บทคัดย่อ 
 การทดสอบซอฟต์วร์มีวัตถุประสงค์พืไอคຌนหาขຌอผิดพลาดทีไมีอยู฿นระบบ ผูຌทีไท าการทดสอบรียกวา
ทีมทดสอบประกอบเปดຌวย นักทดสอบมืออาชีพ นักวิคราะห์ระบบ นักออกบบระบบ ผูຌชีไยวชาญการ
จัดการครงบบ ละ ผูຌ฿ชຌ การทดสอบความผิดพลาดของซอฟต์วร์บงป็น โ ระดับคือระดับปรกรม ละ
ระดับระบบ ส าหรับระบบขนาด฿หญการทดสอบบงป็น ๆ ระยะเดຌก การทดสอบมอดูลหรือทดสอบหนวย  
การทดสอบรวม การทดสอบฟังก์ชัน การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบการยอมรับ ละการทดสอบการ
ติดตัๅง การทดสอบซอฟต์วร์สามารถท า฿หຌลูกคຌามัไน฿จเดຌวาระบบสามารถกระท าหนຌาทีไละสามารถกຌปัญหา
เดຌตามขຌอก าหนดทีไระบุ฿นอกสารก าหนดความตຌองการเดຌอยางถูกตຌอง ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบเดຌก
ครืไองมือจ าลอง ระบบฝ้าสังกต ละครืไองมือการวิคราะห์ อกสารทีไจ าป็น฿นการทดสอบเดຌก ผน
ทดสอบ ขຌอก าหนดการทดสอบละประมินผล รายละอียดการทดสอบละรายงานการวิคราะห์การทดสอบ 
 
ค าส าคัญ: การทดสอบซอฟต์วร์ ผนทดสอบ ทีมทดสอบ    
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Software Testing 

 
Urai Thonghuaphai1 

 
Abstract 
 Software testing aims to find errors that exist in the system. Group of persons who 
perform the testing are the test team. Test team members consist of professional testers, 
system analysts, system designers, configuration management specialists, and users. Testing 
of software errors is divided into two levels i.e, the program level, and system level. In the 
development of a large system, testing involves 6 stages, namely, module testing or unit 
testing, integration testing, function testing, performance testing, acceptance testing and 
installation testing. System testing can ensure that the system will be functioning as 
required and can help solve the problem that occurs. Several tools are available for 
example, simulators, monitor, and analyzer. Several types of documentation are needed in 
the software testing, e.g., test plan, test specification and evaluation, test description, and 
test analysis report. 
 
Key words: System testing, Test plan, Test team, Module testing, Unit testing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Asst. Prof Computer Science, Ramkhamhang University. 
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บทน า 
 การทดสอบซอฟต์วร์ิsoftware testing) ป็น
ขัๅนตอนหลักของการพัฒนาซอฟต์วร์ ป็นกระบวนการ
คຌนหาขຌอผิดพลาดทีไมีอยู฿นระบบ ชวย฿หຌซอฟต์วร์ทีไ
พัฒนาขึๅนมีความถูกตຌอง  สมบูรณ์ ปลอดภัย ละมี
ประสิทธิภาพละคุณภาพทีไดี ผูຌทีไท าการทดสอบรียกวา
ทีมทดสอบ ิtest team) ดยทัไวเปประกอบเปดຌวย นัก
ทดสอบมืออาชีพ นักวิ คราะห์  นักออกบบระบบ  
ผูຌชีไยวชาญการจัดการครงบบ ละ ผูຌ฿ชຌ การทดสอบ
ซอฟต์วร์ประกอบดຌวยหลายขัๅนตอน ละบงออกป็น 
หลายระยะ ดังรายละอียดตอเปนีๅ 
 
ขั นตอนการทดสอบซอฟต์วร์ 
 การทดสอบความผิดพลาดของซอฟต์วร์บงป็น โ 
ขัๅนตอนคือ การทดสอบระดับปรกรมละการทดสอบ
ระดับระบบ ดังมีรายละอียดดังนีๅ 
 แ. การทดสอบระดับปรกรม มีวัตถุประสงค์พืไอ
ตรวจสอบปรกรมทีไถูกสรຌางขึๅนดยปรกรมมอร์มืไอ
รวมกันป็นระบบการท างานลຌวสามารถกระท างานเดຌ
ตามทีไออกบบเวຌ  ความผิดพลาดทีไอาจกิดขึๅน฿นระดับนีๅ
เดຌก ความผิดพลาดของขัๅนตอนวิธี ิalgorithm error)  
ความผิดพลาดดຌานเวยากรณ์ ิsyntax error)  ความ
ผิดพลาดทางดຌานการค านวณ ิcomputation and 
precision error) ความผิดพลาดของอกสาร 
ิdocumentation error) ความผิดพลาดทีไกิดจากการ
ปฏิบัติงานกินสิไงทีไก าหนดเวຌ ิstress and overload 
error)  ความผิดพลาดทีไระบบท างานกินประสิทธิภาพของ

ระบบ ิcapacity or boundary error)  ความผิดพลาด
ของวลา ิtiming or coordination error) ความผิดพลาด
฿นรืไองประสิทธิภาพ ิthroughput หรือ performance 
error)ความผิดพลาด฿นการกูຌคืน ิrecovery error)  ความ
ผิดพลาด฿นดຌานฮาร์ตวร์ละซอฟต์วร์ ิhardware and 
system software error) ความผิดพลาดของมาตรฐาน
ละกระบวนการ ิstandard and procedure error)  
ป็นตຌน 
 โ. การทดสอบระดับระบบ มีวัตถุประสงค์พืไอ
ตรวจสอบวาระบบทีไพัฒนาขึๅนสามารถกຌปัญหาเดຌตรง
ตามความตຌองการทีไระบุ฿นอกสารก าหนดความตຌองการ 
ความผิดพลาดทีไอาจกิดขึๅน฿นระดับนีๅเดຌก การวิคราะห์
ความตຌองการเมชัดจน การปลความหมายเมถูกตຌอง การ
สืไอสารระหวางทีมงานพัฒนาผิดพลาด การออกบบระบบ
ละการออกบบปรกรมผิดพลาด การพัฒนาปรกรม
ละอกสารผิดพลาด ความผิดพลาดทีไอาจกิดขึๅนนีๅ
สามารถกิดขึๅนจากลูกคຌา นักออกบบระบบ นักออกบบ
ปรกรม  ปรกรมมอร์ ทีมงานทดสอบ รวมทัๅงทีมงาน
฿นการบ ารุงรักษาระบบ 
 
ระยะของการทดสอบซอฟต์วร์ 
 การพัฒนาระบบงานขนาด฿หญ  การทดสอบ
ซอฟต์วร์บงป็น ๆ ระยะเดຌก การทดสอบมอดูลหรือ
ทดสอบหนวย การทดสอบรวม การทดสอบฟังก์ชัน การ
ทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบการยอมรับละการ
ทดสอบการติดตัๅง ดังภาพทีไ แ 
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แ. การทดสอบมอดูลหรือทดสอบหนวยิmodule 
testing หรือ unit testing)  ป็นระยะรกของการทดสอบ
หลังจากทีไผูຌพัฒนาปรกรมเดຌขียนค าสัไงปรกรมตามทีไ
เดຌ รั บมอบหมายสรใ จสิๅ น   ระยะนีๅ ป็ นการคຌนหา
ขຌอผิดพลาดของมอดูลหรือหนวยปรกรม อาจป็น
รูปบบหรือเวยากรณ์ภาษาผิดพลาด  ความหมาย
ผิดพลาด  สูตรการค านวณผิดพลาด  หรือล าดับของการ
ท างานผิดพลาด  กระบวนการทดสอบหนวยมีหลายวิธีการ
เดຌก  

แ.แ การทบทวนปรกรม ิprogram 
review) ป็นกระบวนการทบทวนค าสัไงปรกรมละ
อกสารทีไปรกรมมอร์พัฒนาขึๅนซึไงปลจากรายละอียด
ทีไระบุ฿นอกสารการออกบบปรกรมเปป็นค าสัไ ง
ปรกรมละอกสาร ดยกลุมผูຌชีไยวชาญพืไอตรวจสอบ
ละคຌนหาความผิดพลาดทีไอาจกิดขึๅน฿นปรกรมดย
วิธีการตรวจตลอดปรกรม ิprogram walk-through) 
ซึไงป็นวิธีการทบทวนปรกรมทีไเม฿ชຌคอมพิวตอร์ดย
ผูຌพัฒนา ปรกรมจะน าค าสัไงปรกรมละอกสารทีไเดຌ
จากการพัฒนาสนอ฿หຌกับกลุมผูຌชีไยวชาญพืไอตรวจสอบ
ความถูกตຌองละคຌนหาความผิดพลาด฿นปรกรมป็น
ระยะ โ อยางเมป็นทางการ หรืออาจ฿ชຌวิธีการตรวจสอบ
ปรกรม ิprogram inspection) ป็นการทบทวน
ปรกรมอยางป็นทางการมี อกสารประกอบการ
ตรวจสอบดยการทบทวนปรกรมวิธีนีๅ  ผูຌ พัฒนา 
ปรกรมตຌองพัฒนาปรกรม฿หຌสรใจสมบูรณ์กอนจึงสนอ
฿หຌกลุมผูຌชีไยวชาญพืไอท าการทบทวนปรกรม   

แ.โ การพิสูจน์ความถูกตຌองของปรกรม    
ิ proving programs correct ) ป็นการทดสอบ
ขຌอทใจจริงทางครงสรຌางของปรกรม พิจารณาการเหล

ของตรรกะดยขียนค าสัไงปรกรม฿หม฿นทอมของระบบ
ตรรกะทีไป็นทางการ ซึไงสามารถพิสูจน์นิพจน์฿หมหลานีๅ
ดຌวยทฤษฏีบทคณิตศาสตร์ ซึไงคาความป็นจริงของทฤษฏี
สามารถน ามา฿ชຌพิสูจน์ความถูกตຌองของปรกรมเดຌ  

แ . ใ ก า ร ท ด ส อ บ  ป ร  ก ร ม  ิ testing 
programs) ป็นการตรวจสอบความถูกตຌองของปรกรม
฿นมุมมองทีไ ตกต าง ดยสดงวิ ธี การทีไ ปรกรม
ด านินการจากภายนอกปรกรม ป็นชุดของการทดลอง
ิexperiment) ผลลัพธ์ทีไเดຌป็นพืๅนฐาน฿นการตัดสิน฿จของ
ปรกรม พืไ อท างาน฿นสถานการณ์ทีไ ก าหนด฿น
สภาพวดลຌอมจริง ดยทุก โ ค าสัไงละการปฏิบัติการจะ
ถูกประมวลผลอยางนຌอย แ ครัๅง  กลยุทธ์ของการทดสอบ
฿นลักษณะนีๅรียกวากลองขาวิwhite box) การทดสอบ
ปรกรมตຌองกระท าอยางละอียด ขຌอมูลทดสอบตຌอง
สดงพฤติกรรมทีไป็นเปเดຌทัๅงหมด  

โ. การทดสอบรวม ิintegration testing)  ป็นการ
ทดสอบการท างานของมอดูลปรกรมทัๅงหมด ดยน า
มอดูลทัๅงหมดมาทดสอบรวมกัน วิธีการทดสอบรวมนัๅนจะ
ถูกมองป็นล าดับชัๅนของมอดูลสอดคลຌองกับการออกบบ
ป็นมอดูลิmodular design) ตละมอดูลจะอยู฿นชัๅน
ิlayer)ของการออกบบ ซึไงมีหลายวิธีการดังกลาวตอเปนีๅ 

โ.แ วิ ธีการจากล างขึๅนบนิbottom-up 
approach) ป็นปรัชญาทีไนิยม฿นการรวมมอดูลส าหรับ
ทดสอบระบบขนาด฿หญ วิธีการนีๅมอดูล฿นระดับลางสุดถูก
ทดสอบกอน ตอจากนัๅนจะรียกมอดูล฿นล าดับชัๅนทีไอยู
กอนน ามาทดสอบรวมกัน กระท าทีละล าดับชัๅนจากลางขึๅน
บนจนกระทัไงทดสอบครบทุกมอดูล วิธีการนีๅป็นประยชน์
มืไอมีรูทีนอัตถประยชน์ิutility routine)ป็นมอดูล฿น
ระดับลางจ านวนมากทีไถูกรียก฿ชຌดยมอดูล฿นระดับบน 
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ภาพทีไ 2 สดงวิธีการจากลางขึๅนบน 

 
  2.2 จากบนลงลาง(top-down approach) 
การทดสอบวิธีการนีๅจะริไมจากมอดูลระดับชัๅนบนสุดซึไง
จะทดสอบตัวอง ตอจากนัๅนมอดูล฿นล าดับชัๅนถัดมาจะ
ถูกรียกพืไอรวมละทดสอบป็นหนวย฿หญขึๅน ละจะ

กระท าซๅ า฿นล าดับชัๅนถัด โ มาจนกระทัไงทุกมดูลรวมกัน
พืไอทดสอบทัๅงหมด วิธีการทดสอบวิธีนีๅอาจรียกมอดูลทีไ
ยังเมเดຌท าการทดสอบดังนัๅนอาจตຌองขียนปรกรม
จ าลองกิจกรรมของมอดูลทีไขาดหายเป 

                                                        

 
                                                 ภาพทีไ 3 วิธีการจากบนลงลาง 
 
 วิธีการหนึไง฿นการหลีกลีไยงการจ าลองกิจกรรม
ของมอดูลทีไขาดหายเปดยการ฿หຌตละระดับชัๅนท าการ
ทดสอบตนองกอนทีไจะน ามารวมกัน รียกวา  การ
ทดสอบการปรับปลีไยนจากบนลงลาง(modified top-
down testing) ดังภาพทีไ 4 

2.3 วิธีการบิก-บง(big-bang approach)
ป็นการทดสอบรวมทีไน าทุกมอดูล฿นระบบทัๅงหมด
ทดสอบยกออกจากกัน ตอจากนัๅนจึงน ามอดูลทัๅงหมด
มารวมกันพืไอทดสอบรวมพียงครัๅงดียว ดังภาพทีไ 5 
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ภาพทีไ 4 การทดสอบการปรับปลีไยนจากบนลงลาง 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพทีไ 5 สดง การทดสอบรวมวิธีการบิก-บง 
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2.4 วิธีการซนวิชิsandwich approach)

ป็นวิธีการทดสอบรวมทีไผสมผสานระหวางวิธีการ
จากบนลงลางละวิธีการจากลางขึๅนบน วิธีการนีๅ
มองระบบป็น 3 ชัๅนหมือนกับการท าซนวิชเดຌก
ชัๅนป้าหมายิtarget layer)ซึไงป็นชัๅนทีไอยูตรงกลาง 
ชัๅนทีไอยู หนือชัๅนป้าหมายละชัๅนทีไอยูลางชัๅน

ป้าหมาย ดยการทดสอบรวมวิธีจากบนลงลางถูก
฿ชຌ฿นระดับชัๅนบนสุด ละ วิธีการทดสอบรวมจาก
ลางขึๅนบนถูก฿ชຌ฿นระดับชัๅนลางสุด การทดสอบถูก
ควบคุมดยชัๅนป้าหมายซึไงลือกล าดับการทดสอบ
จากคุณลักษณะของระบบหรือครงสรຌางล าดับชัๅน
ของระบบ ดังภาพทีไ 6 

 
 

 
 

 
ภาพทีไ 6 สดง การทดสอบรวมวิธีการซนวิช 

 
 อาจปรับปลีไยนวิธีการทดสอบรวมพืไอ฿หຌมอดูล฿นระดับชัๅนป้าหมายสามารถทดสอบตนองกอนทีไ
น ามาทดสอบรวมเดຌ ดังภาพทีไ 7 
 

           
ภาพทีไ 7 สดงการทดสอบรวมวิธีการปรับปลีไยนซนวิช 
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 การลือกวิธีการ฿นการทดสอบรวมนัๅนขึๅนอยู
กับคุณลักษณะของระบบละความคาดหวังของ
ลูกคຌาทีไตຌองการหในภาพการท างานของระบบ ผูຌ
ทดสอบตຌองสรຌางผนงานการทดสอบรวม฿หຌระบบ
สามารถท างานพืๅนฐานเดຌตัๅงตระยะริไมตຌนของ
ก ร ะ บว นก า ร ทดส อบ  ซึไ ง ทัๅ ง ผูຌ ท ดส อบ ล ะ
ปรกรมมอร์จะท างานขนานกันเป   
 3. การทดสอบฟังก์ชันิfunction testing) 
ป็นการทดสอบมุงนຌนเปทีไการท างานตามทีไลูกคຌา
ตຌองการ ดยตรวจสอบจากอกสารระบุความ
ตຌองการ ดยปรียบทียบระหวางระบบทีไสรຌาง
ขึๅนกับอกสารทีไระบุความตຌองการ ฿นระยะนีๅทีมงาน
ทดสอบเมสน฿จครงสรຌางของระบบตสน฿จฉพาะ
กิจกรรมทีไระบบสามารถกระท าเดຌ ทานัๅนป็ น
ลักษณะกลองปຂดิclosed box)ดังนัๅน฿นการทดสอบ
จึงจ าป็นอยางยิไงทีไตຌองทราบถึงหนຌาทีไละกิจกรรม
ตาง โ ทีไตຌองการ฿หຌระบบสามารถกระท าเดຌ 
 กิจกรรมหรือหนຌาทีไตาง โ ทีไระบบกระท านัๅน  
ประกอบดຌวยกลุมมอดูลตาง โ ทีไท างานรวมกัน
รียกวาธรด ิthread)  ซึไงการทดสอบ฿นระยะนีๅ
บางครัๅงรียกวาการทดสอบธรดิthread testing)  
ส าหรับกลุมมอดูลทีไมีขนาดลใก  ผูຌทดสอบสามารถ
คຌนพบหาความผิดพลาดเดຌงายกวากลุมของมอดูลทีไ
มีขนาด฿หญ  ดังนัๅนกิจกรรมหรือหนຌาทีไอาจถูก
ก าหนดป็นระดับทีไซຌอนกันรียกวาสปຂนิ spin)
 วิธีการวิคราะห์ความตຌองการพืไอสรຌางกรณี
ทดสอบนัๅนสามารถสรຌางป็นความสัมพันธ์ทาง
ตรรกะระหวางอินพุตละอาต์พุต หรือระหวาง
อินพุตละการปลีไยนรูป  รียกอินพุตวาหตุ
ิcause) รียกอาต์พุตละการปลีไยนรูปวาผล
ิeffect) ผลลัพธ์จะอยู฿นรูปของกราฟบูลีนซึไง
สะทຌอนความสัมพันธ์รียกกวากราฟหตุละผล
ิcause and effect graph) 

 4. การทดสอบประสิทธิภาพิperformance 
testing) ป็นการปรียบทียบมอดูลทีไผานการ
ทดสอบรวม ิintegrated module) กับความ
ตຌองการทีไเมป็นฟังก์ชัน ดยการทดสอบสามารถ
กระท า฿นสภาพวดลຌอมผูຌ฿ชຌงานจริง รียกวาระบบ
ตรวจสอบความสมหตุสมผลิvalidated system) 
หรือทดสอบ฿นสภาพวดลຌอมจ าลอง รียกวาระบบ
ทวนสอบิverified system) อຌางอิงกับวัตถุประสงค์
ของลูกคຌาบนพืๅนฐานของความตຌองการ  เดຌก 
  4.1 ก า รทดสอบความตึ ง  ค รี ยด
ิstress  test) ป็นการทดสอบความสามารถของ
ระบบมืไอกิดความตึงครียด฿นชวงวลาสัๅน โ ชน
การทดสอบอุปกรณ์ละผูຌ฿ชຌระบบตามทีไระบุเวຌ
พรຌอมกันดยปกติป็นจ านวนทีไมากทีไสุดทีไระบบ
สามารถปฏิบัติเดຌ 
  4.2 การทดสอบปริมาณ ิvolume 
test) ป็นการทดสอบปริมาณของขຌอมูลทีไมากทีไสุด
ทีไระบบสามารถจัดการเดຌ  รวมทัๅงตรวจสอบขนาด
ละการ฿สขຌอมูล฿นรายการขຌอมูล ิfield) ระบียน
ิrecord) ละฟ้มขຌอมูลิfile)วามีขนาดทีไหมาะสม
กับปริมาณขຌอมูล 
  4.3 ก า ร ท ด ส อ บ  ค ร ง  บ บ
ิconfiguration test) ป็นการวิคราะห์ครงบบ
ฮาร์ดวร์ละซอฟต์วร์ทีไระบุ฿นอกสารความ
ตຌองการ ดยระบบอาจมีการ฿หຌบริการหลายกลุม
หลายครงบบ ผูຌ฿ชຌคนดียวหรือผูຌ฿ชຌหลายคน การ
ทดสอบครงบบจะประมินครงบบทีไป็นเปเดຌ
ทัๅงหมดพืไอ฿หຌน฿จวาระบบสามารถท างานตาม
ความตຌองการเดຌ 
  4.4 การทดสอบความขຌากันเดຌ
ิcompatibility test) ป็นการทดสอบทีไจ าป็น
ส าหรับระบบทีไมีการปฏิสัมพันธ์กับระบบอืไน ถຌา
ระบบมีการติดตอสืไอสารกับฐานขຌอมูลขนาด฿หญ 
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การทดสอบความขຌากันเดຌจะตรวจสอบความรใว 
ความถูกตຌอง฿นการดึงขຌอมูล 
  4.5 การทดสอบความถดถอย
ิregression test) ป็นการทดสอบทีไจ าป็นส าหรับ
การน าระบบงาน฿หมทนทีไระบบงานทีไก าลั ง
ปฏิบัติ ง านอยู   พืไ อรับประกันว าระบบ฿หมมี
ประสิทธิภาพดีกวา ฿ชຌทดสอบส าหรับการพัฒนาทีไมี
หลายระยะิphased development)  
  4.6 การทดสอบความปลอดภัย
ิsecurity test) ป็นการทดสอบความปลอดภัยของ
ระบบ ซึไงเดຌระบุเวຌ฿นอกสารความตຌองการ ดย
ตรวจสอบการขຌาถึงฟังก์ชันการท างาน  การขຌาถึง
ขຌอมูลของผูຌ฿ชຌระดับตาง โ 
  4.7 การทดสอบระยะวลา ิtiming 
test) ป็นการประมินผลวลาตอบสนองของ
ผูຌ฿ชຌงานทีไกระท าหนຌาทีไตาง โ ของระบบ 
  4.8 ก า รทดสอบสภาพวดลຌ อม
ิenvironmental test) ป็นการพิจารณา
ความสามารถของระบบทีไสามารถปฏิบัติงาน฿น
สถานทีไติดตัๅง  รวมถึงความคลาดคลืไอนทีไกิดจาก
ความรຌอนิheat) ความชืๅนสัมพัทธ์ ิhumidity) การ
คลืไอนเหว ิmotion) การปรากฏของสารคมี
ิchemical presence) ความชืๅนิmoisture) 
ความสามารถ฿นการคลืไ อนยຌ ายิportability) 
สนามเฟฟ้าหรือม หลใกิelectrical and 
magnetic field) การหยุดชะงักของการ฿ชຌพลังงาน
ิdisruption of power) หรือ คุณลักษณะอืไน โ 
พืไอรับประกันวาระบบมีประสิทธิภาพภาย฿ตຌ
งืไอนเขทีไก าหนด 
  4.9 การทดสอบคุณภาพิquality  
test)  ป็นการประมินผลความนาชืไอถือ
ิreliability)การบ ารุงรักษาระบบิmaintainability) 
ละความพรຌอมของระบบิavailability)  

  4.10 ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร กูຌ คื น
ิrecovery test)  ป็นการทดสอบการตอบสนอง
ของระบบกรณีกิดขຌอผิดพลาด การสูญหายของ
ขຌอมูล  อุปกรณ์ หรือพลังงานเฟฟ้า พืไอ฿หຌหในวา
ระบบสามารถกูຌคืนเดຌอยางถูกตຌอง  
  4.11 การทดสอบการบ ารุงรักษา
ิmaintenance test) ป็นการตรวจสอบครืไองมือ
หรือกระบวนการทีไชวยส าหรับวิคราะห์ความ
ผิดพลาด เดຌก ปรกรมวิคราะห์ความผิดพลาด
ิdiagnostic)  ผนผังสดงการ฿ชຌหนวยความจ า
ิmemory map)  รองรอยของการท ารายการ
ิtrace of transaction) ผนภาพของวงจร
ิdiagram of circuitry) ป็นตຌน ดยตรวจสอบ
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการบ ารุงรักษาระบบทีไระบุเวຌ฿น
อกสารความตຌองการหลานีๅมีอยูจริงสามารถ
น ามา฿ชຌงานเดຌอยางถูกตຌอง 
  4.12 ก า ร ท ด ส อ บ  อ ก ส า ร
ิdocumentation test) ป็นการตรวจสอบอกสาร
คูมือผูຌ฿ชຌ อกสารบ ารุงรักษาระบบ อกสารทาง
ทคนิคทีไจ าป็น ทีไมีอยูวามีความคงทีไ  ถูกตຌอง ละ
งายตอการอาน มีรูปบบตรงตามทีไระบุเวຌ   
  4.13 ก า ร ท ด ส อ บ ม นุ ษ ย ปั จ จั ย
ิhuman  factor test) มุงนຌนเปทีไการปฏิสัมพันธ์
ของผูຌ ฿ชຌ ดยทดสอบการสดงผลทางจอภาพ  
ขาวสารตาง โ ทีไสดง  รูปบบของรายงาน  หรือ
ดຌานอืไน โ ทีไท า฿หຌผูຌ฿ชຌสะดวกสบาย ฿ชຌงานเดຌงาย  
 5. การทดสอบการยอมรับ ิacceptance 
testing) การทดสอบ฿นระยะนีๅป็นการปรียบทียบ
ประสิทธิภาพของระบบกับความคาดหวังของลูกคຌา
ดยตรวจสอบจากอกสารก าหนดความตຌองการ
ิrequirement definition document) ตรวจสอบ
คุณลักษณะของระบบพืไอ฿หຌน฿จวาระบบสามารถ
ท างานตามทีไเดຌก าหนดเวຌเดຌ วิธีการ฿นการทดสอบ
การยอมรับมีหลายวิธีการ ดังกลาวตอเปนีๅ   
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  5.1 ทดสอบกณฑ์มาตรฐาน
ิbenchmark test)การทดสอบดຌวยวิธีนีๅลูกคຌาจะ
ตรียมกลุมของกรณีทดสอบซึไงทนการปฏิบัติงาน
ของระบบจริง โ ลูกคຌาจะทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ฿นตละกรณีทดสอบ ดย฿ชຌผูຌ฿ชຌทีไกระท างาน
จริง โ ฿นระบบหรืออาจป็นทีมงานทดสอบทีไ
ปฏิบัติงานฉพาะกรณีกใเดຌ  วิธีการนีๅลูกคຌาสามารถ
ทดสอบความตຌองการพิศษฉพาะ ชน ทดสอบ
ความรใวของขายงานสียงหรือทดสอบการ฿ชຌงาน
ขຌอมูล ส าหรับระบบงานทีไตຌองการจัดซืๅอจากผูຌจัด
จ าหนาย  ลูกคຌาสามารถทดสอบระบบดย฿ชຌวิธีการ
นีๅพืไอตัดสิน฿จลือกระบบทีไตรงกับความตຌองการ
มากทีไสุด 
  5.2 ทดสอบน ารอง ิpilot test) ป็น
การทดสอบบนพืๅนฐานของการทดลอง ดยผูຌ฿ชຌท า
การทดสอบฟังก์ชันทัๅงหมดทีไตຌองท างานป็นประจ า
ทุกโวัน การทดสอบวิธีนีๅป็นครงสรຌางละป็น
ทางการนຌอยกวาวิธีการรก ตวิธีนีๅหมาะส าหรับ
ระบบทีไมีปรับปรุงหรือกຌเขการท างานของระบบ
ดิม ชน ระบบส านักงานอัตนมัติ หรือระบบ
ปฏิบัติงานวอร์ชัน฿หม  การทดสอบน ารองอาจ
กระท าการทดสอบรอบรกิalpha test) ละ
ทดสอบรอบสองิbeta test) ดย 

 การทดสอบรอบรกิalpha test) หมายถึง 
การน าอาปรกรมเป฿หຌผูຌ฿ชຌทดลอง฿ชຌดย฿ชຌขຌอมูล
สมมุติ พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌตรวจสอบบืๅองตຌน 

 ทดสอบรอบสองิbeta test) หมายถึง การ 
น าอาปรกรมเป฿หຌผูຌ฿ชຌทดลอง฿ชຌป็นครัๅงทีไสอง
ดย฿ชຌขຌอมูลจริงภาย฿ตຌสถานการณ์จริง฿นการ
ทดสอบ  
  5.ใ ทดสอบบบขนานิparallel 
test)  ถຌาพัฒนาระบบ฿หมทนทีไระบบปัจจุบันหรือ
ระบบ฿หมป็นสวนหนึไงของระยะของการพัฒนา
ิphase development)  การทดสอบบบขนาน

ป็นวิธีการหนึไงทีไหมาะสมพราะป็นวิธีการทดสอบ
ทีไท า฿หຌผูຌ฿ชຌคุຌนคยกับระบบ฿หมกอน วิธีการทดสอบ
บบขนานนัๅนระบบกาละระบบ฿หมท างานขนาน
กันเป ผูຌ฿ชຌระบบสามารถปรียบทียบละหในความ
ตกตางระหวางระบบ฿หมกับระบบกาท า฿หຌผูຌ฿ชຌ
ระบบกิดความชืไอมัไน 
 ๆ .  กา รทดสอบการติ ดตัๅ ง ิ installation 
testing) ป็นการทดสอบระบบพืไอ฿หຌน฿จวา
สามารถกระท างานเดຌจริง ดยทดสอบการติดตัๅง
ระบบ฿นสภาพวดลຌอมจริง ป็นการตัๅงคาระบบ฿น
สภาพวดลຌอมของผูຌ ฿ชຌ  ติดตัๅ ง อุปกรณ์ต า งโ   
จัดสรรฟ้มขຌอมูลก าหนดการขຌาถึงฟังก์ชันละ
ขຌอมูล การติดตอสืไอสารกับระบบอืไนเดຌ การทดสอบ
วิธีการนีๅมุงเปทีไความสมบูรณ์ิcompleteness)ของ
การติดตัๅงระบบละการตรวจสอบิverification) 
คุณลักษณะทีไป็นฟังก์ชันละเมป็นฟังก์ชันทีไสงผล
ตอสถานทีไติดตัๅ ง ถຌาลูกคຌาพอ฿จ฿นผลของการ
ทดสอบ ระบบพรຌอมสงมอบ฿หຌลูกคຌาตอเป 
 
ครื่องมือทดสอบซอฟต์วร์ 
 ครืไองมือทีไ สามารถน ามา฿ชຌชวย฿นการ
ทดสอบซอฟต์วร์นัๅนมีมากมาย  สวนมากป็น
ครืไองมืออัตนมัติ  พืไอ฿ชຌส าหรับจับิcapture) 
ขຌอมูล พืไอ฿ชຌส าหรับค านวณประสิทธิภาพของ
ระบบ ชน 
 แ .ครืไองมือจ าลอง ิsimulator) ป็น
ครืไองมือทีไชวยสดงคุณลักษณะของอุปกรณ์ละ
ระบบทีไเมมีครืไองมือหรืออุปกรณ์จริง ชน การ
จ าลองการบินทีไเมมีครืไองบินจริง โ ตมีอุปกรณ์
จ าลองทีไสามารถ฿หຌผูຌ ฿ชຌ เดຌ รี ยนรูຌการบินจาก
ครืไองบินจ าลองนีๅ ป็นตຌน ครืไองมือจ าลองจะ
รายงานสถานะมืไอกิดความผิดพลาด ชวยหาหลง
ของขຌอผิดพลาด ชวยทดสอบความตึงครียดิstress 
test)ละทดสอบปริมาณ ิvolume test) 
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 โ. ระบบฝ้าสังกต ิmonitor)  ป็นอุปกรณ์
฿นการดักจับขຌอมูลทีไผานจากพรซสหรืออุปกรณ์
ตัวหนึไงเปยัง พรซสหรืออุปกรณ์อีกตัวหนึไง ชน 
ระบบฝ้าสังกตขຌอมูลขຌาละขຌอมูลออกระหวาง
พรซสซอร์ โ ตัว ซึไงสามารถกใบหตุการณ์กอน
ละหลังจากหตุการณ์ทีไมีขຌอผิดพลาดกิดขึๅนดย
บันทึกป็นส านาชัไวคราวิsnapshot) ซึไงชวย฿หຌ
คຌนหาหลงของความผิดพลาดละตรวจสอบ
ประสิทธิภาพทีไหมาะสม 
 ใ.ครืไองมือการวิคราะห์ิanalyzer)  ป็น
ครืไองมือ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลตางโตามระบียบทีไ
ก าหนด เดຌก 
  ใ.แการวิ คราะห์บบคงทีไ ิ static 
analysis) ป็นครืไองมือทีไชวยทีมงานทดสอบละ
ปรกรมมอร์วิคราะห์ความถูกตຌองของปรกรม
ตຌนฉบับิsource program)กอนท างาน ิrun) เดຌก  
- ครืไองมือวิคราะห์ค าสัไงิcode analyzer) ป็น
ครืไองมือส าหรับวิคราะห์ความถูกตຌองของรูปบบ
หรือเวยากรณ์ภาษาดยอัตนมัติ   ประยคหรือ
ค าสัไง฿ดทีไผิดรูปบบภาษา จะถูกก าหนดถบสวาง
พืไอบอกถึงต าหนงทีไผิด฿หຌกผูຌทดสอบ 
-  ครืไ อ งมื อตรวจสอบครงสรຌ า ง ิ structure 
checker) ป็นครืไองมือทีไตรวจสอบครงสรຌางของ
มอดูล อาจสรຌาง฿นรูปของกราฟ หรือล าดับชัๅนของ
มอดูลหรือกลุมของมอดูล พืไอหาขຌอบกพรองของ
ครงสรຌาง 
- ครืไองมือวิคราะห์ขຌอมูลิdata analyzer) ป็น
ครืไองมือตรวจสอบครงสรຌางขຌอมูล การประกาศ
ขຌอมูลละการตຌตอบของมอดูล  ครืไองมือชนิดนีๅจะ
บันทึกความผิดพลาดทีไ กิดขึๅนระหวางมอดูล  
รวมทัๅ งการก าหนดขຌอมูลละการ฿ชຌ ขຌอมูลทีไ
ผิดพลาด 
- ครืไองมือตรวจสอบล าดับิsequence checker) 
ป็นครืไองมือทีไตรวจสอบล าดับของหตุการณ์ตางโ

ทีไ กิดขึๅน฿นมอดูล ถຌากิดความผิดพลาดจะท า
ครืไองหมายหรือบันทึกต าหนงทีไผิดพลาดพืไอ฿หຌผูຌ
ทดสอบทราบ 
  ใ .โ  การวิ  คราะห์ บบเดนามิ ก
ิdynamic analysis) 
  ป็นครืไองมือทีไชวยทีมงานทดสอบ
ละปรกรมมอร์ทราบหตุการณ์ตาง โ ทีไกิดขึๅน
ระหวางการท างานของปรกรมตຌนฉบับิsource 
program) ซึไงจะท าหนຌาทีไดูละรายงานพฤติกรรม
ของปรกรม  รายงานวลาทีไปฏิบัติงาน฿นตละ
มอดูล  รายงานจุดตัดสิน฿จทีไมีการกระดดขຌามเป
฿นปรกรม บันทึกจ านวนครัๅงทีไมอดูลยอยถูกรียก
หรือบรรทัดของค าสัไงทีไถูกปฏิบัติการ ซึไงขาวสาร
ตางโทีไเดຌรับนีๅชวยทีมงานทดสอบ฿นการค านวณ
ประสิทธิภาพของระบบอีกทัๅงสถิติตางโ฿นการ
ปฏิบัติงานของปรกรมสามารถน าเปป็นขຌอมูล฿ชຌ
สรຌางตัวปรฉพาะตาง โ ชน คาริไมตຌน  คา
สุ ดทຌ าย  ค านຌ อยสุ ด  ค ามากสุ ด  หรื อ  จุ ด พัก
ิbreakpoint) ฿นการทดสอบ ป็นตຌน 
  
อกสารทดสอบซอฟต์วร์ 
 ระบบทีไมีความซับซຌอนทีไมีการประมวลผล
บบกระจายหรือการประมวลผลบบทันทีิreal 
time) การทดสอบระบบทีไมีผูຌ฿ชຌจ านวนมาก฿น
ลักษณะนีๅท า฿หຌการทดสอบมีความซับซຌอนละยาก  
วิธีการ฿นการควบคุมความซับซຌอนละความยาก฿น
การทดสอบนัๅนสามารถกระท าเดຌดยออกบบ
อกสารทดสอบทีไมีความสมบูรณ์ละครอบคลุม  
อกสารทีไจ าป็นมีหลายชนิด เดຌก ผนทดสอบ
ิtest plan) ขຌอก าหนดการทดสอบละประมินผล
ิtest specification and evaluation) 
รายละอียดการทดสอบิtest description) ละ
รายงานการวิคราะห์การทดสอบิtest analysis 
report) ดังรายละอียดตอเปนีๅ 
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 แ.ผนทดสอบ ิtest plan) ป็นอกสาร฿น
การวางรูปบบของการทดสอบระบบทัๅงหมด ดย
บงระบบป็นฟังก์ชันยอย องค์ประกอบของผน
ทดสอบประกอบดຌวย 
  - วัตถุประสงค์ ิobjective) ดยทัไวเป
การวางผนการทดสอบริไมจากระบุวัตถุประสงค์
ของการทดสอบดยนะน าวิธีการจัดการทดสอบ 
นะน าทคนิคตาง โ ทีไ฿ชຌ฿นระหวางการทดสอบ 
สรຌางผนงานละก าหนดระยะวลา฿นการทดสอบ  
รวมทัๅ งระบุ อุปกรณ์ทีไ จ า ป็น  วิ ธี การทดสอบ  
ผลลัพธ์ทีไตຌองการ อธิบายลักษณะละขอบขตของ
ตละการทดสอบ อธิบายถึงวิธีการของการทดสอบ
ทีไสามารถประมินหนຌาทีไละประสิทธิภาพของ
ระบบเดຌ  บรรยายขຌอมูลทดสอบละผลทีไคาดวาจะ
เดຌรับ 
  - การอຌางอิงอกสาริdocument 
reference)  ผนการทดสอบตຌองอຌางอิงกับอกสาร
ทีไผลิตขึๅนระหวางการพัฒนาครงงาน ซึไ งผน
ทดสอบจะอธิบายความสัมพันธ์ระหวางอกสารระบุ
ความตຌองการ อกสารการออกบบ อกสารการ
สรຌางระบบ ละกระบวนการทดสอบ   
  - การสรุประบบ ิsystem summary) 
ป็นการก าหนดผนงานละหตุการณ์ตาง โ ทีไ
กิดขึๅน฿นการทดสอบดยคราว โ ชนขຌอมูลน าขຌา
ละผลลัพธ์ทีไส าคัญทานัๅน  
  - การทดสอบทีไส าคัญิmajor test)  
ป็นการบรรยายวิธีการทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบ ซึไงผน
ทดสอบมีความตกตางกัน฿นการทดสอบฟังก์ชัน 
ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบการยอมรรับ ละ
ทดสอบการติดตัๅง   
  - ผนงาน ิschedule) ป็นการ
วางผนกรอบวลา฿นรูปของผนผังหลักชัย
ิmilestone) หรือกราฟ 

  - กิจกรรม ิ activity graph) ประกอบดຌวย
ระยะวลาการทดสอบทัๅงหมด วลาริไมตຌนละวลา
หยุดของการทดสอบตละสวนยอย ความตຌองการ
กอนการทดสอบ วลาส าหรับตรียมละทบทวน
รายงาน การวิคราะห์การทดสอบ ถຌาการทดสอบมี
สถานทีไหลายหง ผนการทดสอบตຌองมีผนงาน
การทดสอบของตละ สถานทีไ ซึไงสดงฮาร์ดวร์ 
ซอฟต์วร์ ละบุคคลทีไจ าป็นส าหรับการบริหาร
จัดการทดสอบ ชวงวลาของการ฿ชຌทรัพยากรตาง โ 
การฝຄกอบรมพิศษละการบ ารุงรักษาทีไจ าป็น 
 - วัสดุทีไจ าป็น ิmaterial need) การ
วางผนทดสอบตຌองก าหนดวัสดุหรือปัจจัยทีไจ าป็น
฿นการสงมอบระบบ ชน ผูຌ฿ชຌ คูมือผูຌควบคุมครืไอง 
รายการตัวอยาง อุปกรณ์ทดสอบ ตารางฐานขຌอมูล 
หรือสืไอกใบขຌอมูล ซึไงปัจจัยหรือวัสดุหลานีๅจะถูก
สงเปยังสถานทีไทดสอบ ชนการทดสอบระบบการ
จัดการฐานขຌอมูล ผูຌทดสอบสรຌางฐานขຌอมูลสมมุติ
ขึๅนมาพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌจริงทดลอง฿ชຌกอนทีไทีมงานทดสอบ
จริงจะท าการทดสอบ หรือการทดสอบความ
ปลอดภัยหรือสิทธิตาง โ ฿นการท างาน ผูຌ฿ชຌอาจ
สรຌางรหัสผานิpassword) หรือ สิทธิ฿นการขຌาถึง
พิศษส าหรับทีมงานทดสอบ กอนทีไการทดสอบจะ
ริไมขึๅน ป็นตຌน 
 โ. ขຌอก าหนดการทดสอบละประมินผล 
ิtest specification and evaluation) ริไมจาก
ขียนรายการความตຌองการของระบบยอยซึไงอຌางอิง
จากอกสารก าหนดความตຌองการ พืไอ฿หຌผูຌทดสอบ
สามารถมองหในความสมนัยิcorrespondence) 
ระหวางความตຌองการละการทดสอบ ดยทัไวเปจะ
สรຌางอยู฿นรูปของตารางหรือผนผัง ป็นนวทางทีไ
ผูຌทดสอบสามารถน ามา฿ชຌก าหนดวิธีการ฿นการ
ทดสอบเดຌ 
 ใ . ร า ย ล ะ  อี ย ด ก า ร ท ด ส อ บ ิ test 
description) ป็นอกสารทีไถูกขียนขึๅนส าหรับ
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ทดสอบขຌอก าหนดตางโของความตຌองการอยาง
ล ะ  อี ย ดละชั ด  จน   ป ร ะ กอบดຌ ว ย ขຌ อมู ล 
กระบวนการ ละวิธีการควบคุม  ส าหรั บการ
ทดสอบขຌอมูลสามารถพิจารณาเดຌ฿นหลายสวน
เดຌก ขຌอมูลน าขຌา ิinput data) ค าสัไงน าขຌา
ิinput command)  ขຌอมูลผลลัพธ์ิoutput data) 
ละขาวสารทีไสรຌางดยระบบ ิsystem message) 
ดยทัไวเปรียกกระบวนการทดสอบวาบททดสอบ
ิtest script) นืไองจากมีรายละอียดการทดสอบที
ละขัๅน ิstep-by-step) บททดสอบนีๅจะอธิบาย฿หຌ
หในหตุการณ์ตางโทีไกิดขึๅนจริง฿นการปฏิบัติการ  
การปรากฏสารสนทศบนหนຌาจอ หรือผลลัพธ์ทีไ
กิดขึๅนจากการท างานป็นล าดับของกิจกรรมทีไ
ตຌองการทดสอบเปจนกระทัไงสิๅนสุดการทดสอบ   
 ไ. รายงานการวิคราะห์การทดสอบ ิtest 
analysis report) ป็นอกสารทีไบรรยายผลลัพธ์
ของการทดสอบละ฿นกรณีทีไ กิดขຌอผิดพลาด
อกสารนีๅจะตรียมสารสนทศทีไจ าป็นพืไอ฿หຌทราบ
หลงของความผิดพลาดท า฿หຌสามารถกຌ เข
ขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅนเดຌงายขึๅน นอกจากนีๅยัง฿หຌ
ขຌอมูลทีไจ าป็น฿นการตรวจสอบมืไอครงงานทีไ
พัฒนาสรใจสมบูรณ์ป็นการสรຌางความชืไอมัไน฿น
ประสิ ท ธิ ภ า พของ ร ะบบ  ขຌ อ ผิ ดพล า ดหรื อ
ขຌอบกพรองทีไ กิดขึๅนสามารถบันทึกเวຌ ฿นบบ
รายงานความคลาดคลืไอน ิdiscrepancy report 
form : DRF) ซึไงประกอบเปดຌวยสถานะของระบบ
กอนกิดขຌอผิดพลาด หตุการณ์ทีไกิดขຌอผิดพลาด 
กิจกรรมหรือกระบวนการทีไปรากฏขึๅนน าเปสู
ขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅน รายละอียดของระบบทีไควร
ท างาน฿นกรณีทีไเมกิดความผิดพลาด การอຌางอิงทีไ
 กีไ ย วขຌ อ งกับความตຌ อ งการ  ผลกระทบของ

ขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅน฿นระบบ ระดับความรุนรง 
ป็นตຌน ผูຌพัฒนาสามารถ฿ชຌสารสนทศของบบ
รายงานความคลาดคลืไอนพืไอตัดสิน฿จถึงสิไงทีไควร
กระท า บบรายงานความคลาดคลืไอนถูกก าหนด
รูปบบดยทีมจัดการครงบบ ิconfiguration  
management  team)ซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบถึงการ
ปลีไยนปลงตาง โ ทีไกิดขึๅน฿นระบบมืไอมี
ขຌอผิดพลาดกิดขึๅน ทราบต าหนงทีไ กิดความ
ผิดพลาด ละผลกระทบตาง โ ดยอຌางอิงกับขຌอ
ก าหนดการทดสอบ ส าหรับขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅนมี
ระดับความรุนรงตกตางกัน ซึไงกรณีทีไมีความ
รุนรงระดับตไ าทีมงานทดสอบสามารถท าการ
ทดสอบ฿นขัๅนตอนอืไนโตอเปนีๅ ตถຌาป็นความ
รุนรงระดับสูงอาจตัดสิน฿จหยุดการทดสอบพืไอ
กຌเข 
 
สรุป 
 การทดสอบความผิดพลาดของซอฟต์วร์
บงป็น โ ขัๅนตอนคือ การทดสอบระดับปรกรม
ละการทดสอบระดับระบบ บงป็น ๆ ระยะเดຌก 
การทดสอบมอดูลหรือทดสอบหนวย การทดสอบ
รวม การทดสอบฟังก์ชัน การทดสอบประสิทธิภาพ 
การทดสอบการยอมรับละการทดสอบการติดตัๅง 
ครืไองมือทดสอบซอฟต์วร์เดຌก ครืไองมือจ าลอง
ิsimulator) ระบบฝ้าสังกตุ ิmonitor) ละ
ครืไองมือการวิคราะห์ิanalyzer) อกสารทดสอบ
ซอฟต์วร์เดຌก ผนทดสอบ ิtest plan) ขຌอ
ก า ห น ด ก า ร ท ด ส อ บ  ล ะ ป ร ะ  มิ น ผ ล ิ test 
specification and evalution) รายละอียดการ
ทดสอบิtest description) ละรายงานการ
วิคราะห์การทดสอบิtest analysis report) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการยกวຌนภาษีงินเดຌจากการอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง฿น
อสังหาริมทรัพย์฿หຌกทายาท ผลจากการวิจัยพบวาการยกวຌนภาษี งินเดຌจากการทีไทายาทขาย
อสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌรับดยทางมรดกหรือจากการ฿หຌดยสนหาเดຌรับการยกวຌนเมกินสองสนบาทฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ทีไตัๅงอยู฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลทานัๅน ละการยกวຌนภาษีงินเดຌทีไบิดามารดาอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรดยชอบดຌวยกฎหมายดยเมมีคาตอบทนละ
การอน฿หຌดยทางมรดกดยเมจ ากัดจ านวนอสังหาริมทรัพย์ทีไยก฿หຌ นอกจากนีๅยังเดຌยกวຌนภาษีธุรกิจฉพาะ
฿หຌกทายาทผูຌขายอสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌมาดยทางมรดกหรือทีไเดຌรับจากการ฿หຌดยสนหาภาย฿นหຌาปีนับต
วันทีไเดຌรับมา กฎหมายยกวຌน฿หຌฉพาะทายาทผูຌรับมรดกทานัๅน ซึไงการยกวຌนดังกลาวกอ฿หຌกิดความเมป็น
ธรรมกับทายาทหรือบุคคลอืไนทีไเมอยู฿นหลักกณฑ์ทีไจะเดຌรับยกวຌน จึงควรกຌเขพิไมติมกฎหมายทีไกีไยวกับ
การยกวຌนภาษีงินเดຌจากการอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกทายาทพืไอ฿หຌกิด
ความสมอภาคละป็นธรรมละท า฿หຌรัฐสามารถจัดกใบภาษีเดຌพิไมขึๅนพืไอ฿ชຌ฿นการบริหารประทศตอเป 
 
ค าส าคัญ:  ประมวลรัษฎากร  การยกวຌนภาษีงินเดຌ   อสังหาริมทรัพย์ 
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การยกวຌนภาษีจากการขายหรือการอนอสังหาริมทรัพย์ที่ไดຌมาดยทางมรดก 
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Tax Exemption with Respect to Sales or Transfer of Inherited Realty. 

 
Orawan  Potjananurat 1 

 
Abstract 
 The main objective of this research was to look into the issues related to tax 

exemption when the realty was inherited or sold to the third person.  The studies found 

that tax exemption of not more than baht 200,000 was applicable only when the inherited 

realty in the Sub-District Administration Organization was sold to the third person. Moreover, 

it was also applicable when any realty was transferred to lawful children without payment 

for unlimited quantity of the realty. Furthermore business tax exemption was applied when 

the inherited realty was sold within five years since the day it was transferred. However, 

income tax exemption, as mentioned, causes unfairness to people who are not entitled to 

the exemption. As a result, amendment should be made to bring about equality and 

fairness. The government, under this circumstance, could earn more income from taxation 

for the administration of the country. 

 

Key words: Revenue Code, Exemption of income tax, Realty. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

แAssoc.Prof., Faculty of Law, Kasem Bundit University 



 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ แๆ ฉบับทีไ โ กรกฎาคม – ธันวาคม โ55่ 

 

บทน า  
 ทีไดินมีความส าคัญ฿นการท ามาหากินละการอยู
อาศัย คนทีไเมมีทีไดินป็นของตนองกใขวนขวายพืไอ฿หຌเดຌ
ทีไดินมาป็นของตน ฿นปัจจุบันจ านวนประชากรพิไมมาก
ขึๅนความตຌองการทีไดินกใมีจ านวนพิไมมากขึๅนชนกัน ต
ทีไดินกลับลดนຌอยลงพราะทีไดินราย฿หญเปอยู฿นความ
ครอบครองของผูຌทีไมีฐานะรไ ารวยซึไงป็นประชากรกลุมนຌอย
ของประทศ พราะประชากรสวน฿หญของประทศจะถือ
ครองทีไดินรายละเมมาก นืไองจากกฎหมายเมเดຌจ ากัดสิทธิ
฿นการถือครองทีไดิน ละการจัดกใบภาษีบ ารุงทຌองทีไดย
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีอัตราตไ ามาก พราะ พ.ร.บ.
ภาษีบ ารุงทຌองทีไ พ.ศ. 2508 ก าหนด฿หຌน าราคาปานกลาง
ของปี พ.ศ. 2521 ถึง 2524 มา฿ชຌป็นราคาปานกลางพืไอ
ค านวณภาษี฿นปีปัจจุบันิพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, 2544: 
190) ละอัตราภาษีบ ารุงทຌองทีไสูงสุดเรละ 80 บาท    
ิพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, 2544: 215) ทานัๅน จึงท า฿หຌผูຌถือ
ครองทีไดินทีไมีฐานะรไ ารวยยอมเมดือดรຌอน฿นการสียภาษี
บ ารุงทຌองทีไ 
 นอกจากนีๅมาตรา 39 หงประมวลรัษฎากรเดຌ
บัญญัติยกวຌนการอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง฿น
อสังหาริมทรัพย์ ฿หຌกทายาทเมวาป็นทายาทผูຌ รับ
พินัยกรรมหรือทายาทดยธรรมดยเมตຌองสียภาษีงินเดຌ
ละเมเดຌจ ากัดจ านวนอสังหาริมทรัพย์ทีไยก฿หຌกทายาท 
จึงท า฿หຌจຌามรดกทีไมีฐานะรไ ารวยเมตຌองสียภาษีงินเดຌ   
ทัๅ ง  โ  ทีไ มี ความสามารถจะสี ยภาษี เดຌ  ละยั งมี
กฎกระทรวง ฉบับทีไ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ฿น
ประมวลรัษฎากรวาดຌวยการยกวຌนรัษฎากร ขຌอ 2 (17) 
ยกวຌนงินเดຌจากการทีไทายาทขายอสังหาริมทรัพย์อันป็น
มรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌรับจากการ฿หຌดยสนหาทีไ
ตัๅงอยูนอกขตกรุงทพมหานคร ทศบาล สุขาภิบาล หรือ
มืองพัทยา หรือการปกครองทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมายจัดตัๅง
ขึๅนดยฉพาะ ฿หຌเดຌรับยกวຌนงินเดຌจากการขาย฿นสวนทีไ
เมกินสองสนบาทตลอดปีภาษีนัๅน ขຌอยกวຌนขຌอนีๅ฿หຌ
ประยชน์กทายาท฿นกรณีทีไขายอสังหาริมทรัพย์฿นขต
องค์การบริหารสวนต าบลซึไงท า฿หຌทายาทผูຌรับมรดกหรือ
จ ากการ เดຌ รั บอสั ง ห า ริ มท รั พย์  ด ย  สน ห าข าย

อสังหาริมทรัพย์นอกขตองค์การบริหารสวนต าบลเมเดຌรับ
ยกวຌน จึงกอ฿หຌกิดความเมป็นธรรมกทายาทผูຌมีทีไดิน
ตัๅงอยูนอกขตองค์การบริหารสวนต าบล ิอบต.ี ละ
กฎกระทรวง ฉบับทีไ 126 (พ.ศ. 2509) ขຌอ 2 (18) เดຌ
ยกวຌนงินเดຌจากการอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง฿น
อสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรดยชอบดຌวยกฎหมายของตน
ดยเมมีคาตอบทน บุตรชอบดຌวยกฎหมายดังกลาวเม
รวมถึงบุตรบุญธรรมดຌวย การยกวຌนขຌอนีๅเมมีการจ ากัด
จ านวนของอสังหาริมทรัพย์ทีไอน฿หຌกบุตรดยสนหาซึไง
฿นปัจจุบันผูຌครอบครองทีไดินบางรายมีทีไดินจ านวนมากป็น
พันป็นหมืไนเร มืไอยกวຌนภาษีการอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรดยชอบดຌวย
กฎหมายดยเมจ ากัดจ านวนท า฿หຌรัฐสูญสียรายเดຌปีหนึไงโ 
ป็นจ านวนมาก 
 นอกจากนีๅยังมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความ฿น
ประมวลรัษฎากรวาดຌวยการขายอสังหาริมทรัพย์ทาง
การคຌาหรือหาก าเร ิฉบับทีไ 342) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 (6) 
(ขี ทีไ ยกวຌ นภาษี ธุ รกิ จฉพาะ฿หຌกทายาททีไ ขาย
อสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌมาดยทางมรดกภาย฿นหຌาปีนับต
วันทีไเดຌมาซึไงอสังหาริมทรัพย์นัๅน ซึไงการทีไกฎหมายบัญญัติ
ยกวຌนชนนีๅยอมกอ฿หຌกิดความเมป็นธรรมกับผูຌทีไซืๅอ
อสังหาริมทรัพย์มาลຌวขายเปภาย฿นหຌาปีนับตวันทีไเดຌมา
ซึไงอสังหาริมทรัพย์นัๅนชนดียวกัน 
 จากขຌอยกวຌนดังกลาวขຌางตຌน จะหในเดຌวาเมวาจะ
ป็ นประมวลรั ษฎากร กฎกระทรวง ฉบับทีไ  126        
(พ.ศ. 2509) หรือพระราชกฤษฎีกา ิฉบับทีไ 342) พ.ศ. 
2541 ลຌวนลຌวตอ านวยประยชน์฿หຌกจຌาของทีไดินละ
ทายาททัๅงสิๅนท า฿หຌรัฐสูญสียภาษีทีไควรจะเดຌตละปีป็น
จ านวนมิ฿ชนຌอย จึงสมควรจะหานวทางกຌเขกฎหมาย
ดังกลาวพืไอ฿หຌรัฐจัดกใบภาษีเดຌพิไมมากขึๅน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์฿นการศึกษา
ประดในส าคัญ โ ดังนีๅ 
 1. พืไอศึกษาความหมาย นวคิด หลักกฎหมายทีไ
กีไยวขຌองกับการยกวຌนภาษีงินเดຌจากการอนกรรมสิทธิ์
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หรือสิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกทายาทดย
น านวคิดกีไยวกับการป็นธรรมมาประกอบการวิคราะห์ 
 2. พืไอวิ คราะห์ถึงสภาพปัญหาทางกฎหมาย
กีไยวกับการยกวຌนภาษีงินเดຌจากการอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกทายาท 
 3. พืไอศึกษานวทางกຌเขกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับ
การยกวຌนภาษีงินเดຌจากการอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกทายาท พืไอ฿หຌ
กรมสรรพากรสามารถน ากฎหมายดังกลาวเปกຌเข พืไอ฿หຌ
กิดความป็นธรรมกับทายาทรายอืไน โ ละรัฐกใสามารถ
จัดกใบภาษีเดຌพิไมมากขึๅน 
 
ระบียบวิธีวิจัย 
 ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ มีวิธีวิจัยทีไ฿ชຌการวิจัยชิง
คุณภาพ ิQualitative research) มุงนຌนการวิคราะห์
อกสาร ิDocumentary research) ซึไงผูຌวิจัยจะศึกษา
กรณีการยกวຌนภาษีงินเดຌจากประมวลรัษฎากรละศึกษา
กฎหมายอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง เดຌก ประมวลกฎหมายพง
ละพาณิชย์ ประมวลกฎหมายทีไดิน พระราชบัญญัติสภา
ต าบลละองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 พระราช
กฤษฎีกาละกฎกระทรวงพืไอน ามาวิคราะห์ละหานว
ทางกຌเขตอเป 
 
สาระส าคัญของประมวลรัษฎากร 
 กรมสรรพากรมีหนຌาทีไ฿นการจัดกใบภาษีดยอาศัย
ประมวลรัษฎากรป็นครืไองมือ฿นการจัดกใบภาษี  ต
ประมวลรัษฎากรกใมีทัๅงการบังคับจัดกใบภาษีละการ
ยกวຌนภาษี ดยประมวลรัษฎากรเดຌบัญญัติ฿หຌยกวຌนทัๅง฿น
ประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง ละพระราชกฤษฎี ซึไงการ
บัญญัติยกวຌนการจัดกใบภาษีงินเดຌจากการอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกทายาท
ดังกลาวมีความเมหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึง
กอ฿หຌกิดปัญหาดังจะเดຌวิคราะห์ตอเป 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษากฎหมายกีไยวกับการยกวຌนภาษีงิน
เดຌ จากการอนกรรมสิทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครอง฿น

อสังหาริมทรัพย์฿หຌกทายาท ปัจจุบันเมสมควรจะยกวຌน
฿หຌลຌว พราะทีไดิน฿นปัจจุบันมี ราคาสูงขึๅนตามภาวะ
ศรษฐกิจ ละผูຌครอบครองทีไดินบางรายกใครอบครองทีไดิน
ป็นจ านวนมาก การยกวຌนจึงท า฿หຌคนทีไมีฐานะตกตาง
กันละครอบครองอสังหาริมทรัพย์จ านวนตกตางกัน ต
เดຌรับการยกวຌนภาษีหมือนกัน ซึไงตามหลักความป็นธรรม
เมควรจะป็นชนนัๅน พราะผูຌมีงินเดຌมากตຌองสียภาษีมาก 
ผูຌมีงินเดຌนຌอยตຌองสียภาษีนຌอย การทีไกฎหมายบัญญัติ฿หຌ
ยกวຌนภาษีงินเดຌ หมือนกันจึงท า฿หຌ กิดปัญหายก
วิคราะห์เดຌป็น 3 กรณีดังตอเปนีๅคือ 
 กรณีที่หนึ่ง การยกวຌนภาษีงินเดຌจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดกทีไเดຌรับดยสนหา฿นขต
องค์การบริหารสวนต าบล฿นสวนทีไเมกินสองสนบาท 
 การยกวຌนภาษีงินเดຌตามกรณีนีๅ  กฎกระทรวง  
ฉบับทีไ 126 (พ.ศ. 2509) วาดຌวยการยกวຌนรัษฎากร ขຌอ 2 
(17) ก าหนดวา งินเดຌจากการขายอสังหาริมทรัพย์อัน
ป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ทีไ เดຌรับจากการ฿หຌดย
สนหา ทีไตัๅงอยู฿นขตกรุงทพมหานคร ทศบาล สุขาภิบาล 
หรือมืองพัทยา หรือการปกครองทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมาย
จัดตัๅงขึๅนดยฉพาะ ทัๅงนีๅ ฉพาะงินเดຌจากการขาย฿นสวน
ทีไเมกินสองสนบาทตลอดปีภาษีนัๅน” 
 จากบทบัญญัติดังกลาวยกวຌน฿หຌกทายาทผูຌเดຌรับ
อสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดกหรือจากการ฿หຌดยสนหา 
ลຌวน าอสังหาริมทรัพย์นัๅนเปขาย งินเดຌจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌรับดังกลาวถຌาอสังหาริมทรัพย์ตัๅงอยู
นอกขตกรุงทพมหานครกใจะเดຌรับยกวຌนฉพาะงินเดຌจาก
การขาย฿นสวนทีไเมกินสองสนบาทตลอดปีภาษีนัๅน ซึไง
ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ทีไตัๅงอยูนอกขตกรุงทพฯ เมมี
ลຌว พราะกรุงทพฯ ฿นปัจจุบันบงการปกครองออกป็น 
50 ขต อสังหาริมทรัพย์จึงอยู฿นขตกรุงทพฯ ทัๅงสิๅน 
ทายาทขายอสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดกหรือจากการ฿หຌ
ดยสนหาจึงเมเดຌรับยกวຌนตามกฎกระทรวงขຌอนีๅ ซึไง
ผูຌขายจะตຌองสียภาษีจากงินทีไขายเดຌทัๅงจ านวน 
 สวนสุขาภิบาล฿นปัจจุบันเดຌมีพระราชบัญญัติ
ปลีไยนปลงฐานะของสุขาภิบาลป็นทศบาล พ.ศ. 2542 
(พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, 2544: 549) มืไอสุขาภิบาล
กลายป็นทศบาล ถຌาทายาทขายอสังหาริมทรัพย์อันป็น
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มรดกหรือจากการ฿หຌดยสนหา฿นขตทศบาลกใจะเมเดຌ
รับยกวຌนชนดียวกัน ตถຌาขายอสังหาริมทรัพย์ดังกลาว
นอกขตทศบาลกใจะเดຌรับยกวຌนอสังหาริมทรัพย์นัๅนตถຌา
อสังหาริมทรัพย์ตัๅงอยูนอกขตทศบาลกใตຌองตัๅงอยู฿นขต
องค์การบริหารสวนต าบล ซึไงองค์การบริหารสวนต าบล
ตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหาร
สวนต าบล พ.ศ. 2537 ตามหลักการกระจายอ านาจ฿หຌ
ทຌองถิไนจัดการบริหารกันอง องค์การบริหารสวนต าบลกใ
มิ฿ชการปกครองสวนทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมายจัดตัๅงขึๅน
ดยฉพาะชนกรุงทพมหานคร หรือมืองพัทยา ซึไงมือง
พัทยาป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมาย
จัดตัๅงขึๅนดยฉพาะหมือนกับกรุงทพมหานคร มีการ
ก าหนดอาณาขตพืๅนทีไของมืองพัทยา ถຌาทายาทขาย
อสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดกหรือจากการ฿หຌดยสนหา฿น
ขตมืองพัทยากใเมเดຌรับยกวຌนตามกฎกระทรวงฉบับนีๅ
ชนดียวกัน สวนอสังหาริมทรัพย์ทีไอยูนอกขตมืองพัทยา
กใตຌองเปตัๅงอยู฿นขตทศบาล หรือ฿นขตองค์การบริหาร
สวนต าบล ิอบต.ี ซึไง อบต. ป็นองค์กรปกครองทຌองถิไนทีไ

ลใกทีไสุด฿นประทศเทยตามหลักการกระจายอ านาจละเม
ถือวาป็นองค์กรปกครองทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมายจัดตัๅงขึๅน
ดยฉพาะ 
  มืไอองค์การบริหารสวนต าบล ิอบต.ี มิ฿ชการ
ปกครองทຌองถิไนอืไนทีไมีกฎหมายจัดตัๅงขึๅนดยฉพาะ ดังนัๅน
ทายาทผูຌขายอสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดกหรือจากการ฿หຌ
ดยสนหา ละอสังหาริมทรัพย์นัๅนตัๅงอยู฿นขต อบต. 
ยอมเดຌรับยกวຌนสองสนบาทตลอดปีภาษี ภาย฿นหนึไงปี
จะบงขายอสังหาริมทรัพย์นัๅนกีไครัๅงกใตามจะเดຌรับยกวຌน
รวมกันลຌวเมกินสองสนบาท ฿นกรณีนีๅถຌาปรียบทียบ
ระหวางทายาทผูຌขายอสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดก หรือ
จากการ฿หຌดยสนหา฿นขตกรุงทพมหานครหรือ฿นขต
ทศบาลหรื อ฿น ขตมื อง พัทยากั บทายาทผูຌ ขาย
อสังหาริมทรัพย์฿นขตองค์การบริหารสวนต าบล ิอบต.ี 
จะมีความตกตางกัน พราะผูຌขายอสังหาริมทรัพย์ทีไเมเดຌ
ตัๅงอยู฿นขตองค์การบริหารสวนต าบล ิอบต.ี จะตຌองสีย
ภาษีมากกวาผูຌทีไมีอสังหาริมทรัพย์ทีไตัๅงอยู฿นขตองค์การ
บริหารสวนต าบล ดังตอเปนีๅ 

   
ตัวอย่างที่ 1   นายดงเดຌรับมรดกทีไดินหนึไงปลงจากบิดา มืไอปี พ.ศ. 2553 มืไอครอบครองมาเดຌ 4 ปี นายดงเดຌน า
ทีไดินปลงนัๅนเปขาย฿นปี พ.ศ. 2556 ฿นราคา 2,000,000 บาท ทาราคาทีไจຌาพนักงานประมินก าหนดเวຌ ทีไดินดังกลาว
ตัๅงอยู฿นขตทศบาล นายดงจะตຌองสียภาษีงินเดຌ ดยการถูกหักภาษี ณ ทีไจาย ดังนีๅ 
 (1) ตัๅงราคาขาย ิราคาประมิน   = 2,000,000  บาท 
 (2) หัก คา฿ชຌจายรຌอยละ 50   = 1,000,000  บาท 
  หลืองินเดຌสุทธิ    = 1,000,000  บาท 
 (3) หารจ านวนปีทีไถือครอง ิ4 ปีี  = 1,000,000  บาท 
                                        4 
  หลืองินเดຌฉลีไยตอปี   =   250,000  บาท 
 (4) ค านวณภาษี 250,000 x   5    =         12,500  บาท 
                                   100 
 (5) คูณดຌวยจ านวนปีทีไถือครอง 12,500 x 4 =     50,000  บาท 
 (6) นายดงจะตຌองถูกหักภาษี ณ ทีไจาย =     50,000  บาท 
 
ตัวอย่างที่ 2   นายด าเดຌรับมรดกทีไดินหนึไงปลงจากมารดา มืไอปี พ.ศ. 2553 มืไอครอบครองมาเดຌ 4 ปี นายด าเดຌน า
ทีไดินปลงนัๅนเปขาย฿นปี พ.ศ. 2556 ฿นราคา 2,000,000 บาททาราคาทีไจຌาพนักงานประมินก าหนดเวຌ ทีไดินดังกลาว
ตัๅงอยู฿นขตองค์การบริหารสวนต าบล ิอบต.ี นายด าจะตຌองสียภาษีงินเดຌ ดยการถูกหักภาษี ณ ทีไจาย ดังนีๅ 
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  (1) ตัๅงราคาขาย ิราคาประมินี   = 2,000,000   บาท 
  (2) หัก งินเดຌทีไเดຌรับยกวຌนเมกิน  =    200,000 บาท 
   หลืองินเดຌหลังหักคา฿ชຌจาย  = 1,800,000  บาท 
  (3) หัก คา฿ชຌจายรຌอยละ 50   =    900,000  บาท 
   หลืองินเดຌสุทธิ    =    900,000  บาท 
  (4) หารจ านวนปีทีไถือครอง ิ4 ปีี  =    900,000  บาท 
                                                                                   4 
   หลืองินเดຌฉลีไยตอปี   =    225,000  บาท 
  (5) ค านวณภาษี 225,000 x   5    =      11,250  บาท 
                                                                     100 
  (6) คูณดຌวยจ านวนปีทีไถือครอง 11,250 x 4 =      45,000 บาท 
  (7) นายดงจะตຌองถูกหักภาษี ณ ทีไจาย =      45,000 บาท 
  
 จากตัวอยางทีไ  1 ขายอสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌรับ
มรดก฿นราคา 2,000,000 บาท ตทีไดินตัๅงอยู฿นขต
ทศบาลเมเดຌรับยกวຌนสองสนบาทตามกฎกระทรวง 
ฉบับทีไ 126 (พ.ศ. 2509) ขຌอ 2 (17) จึงสียภาษีหัก ณ ทีไ
จ าย จ านวน 50,000 บาท ส วนตัวอย างทีไ  2 ขาย
อสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌรับมรดก฿นราคา 2,000,000 บาท
ชนดียวกัน ตทีไดินตัๅงอยู฿นขตองค์การบริหารสวน
ต าบล ิอบต. ี  จึ ง เดຌ รับยกวຌนสองสนบาทตาม
กฎกระทรวง ฉบับทีไ 126 (พ.ศ. 2509) ขຌอ 2 (17) จึงสีย
ภาษีหัก ณ ทีไจาย จ านวน 45,000 บาท จ านวนภาษีทีไ
ตกตางกันจ านวน 5,000 บาท ซึไงถຌาเมเดຌรับยกวຌน รัฐ
จะเดຌรับภาษีตใมจ านวน 50,000 บาท ตมืไอกฎหมาย
ยกวຌน฿หຌท า฿หຌรัฐเดຌรับภาษีนຌอยลง 5,000 บาท ปัจจุบัน
องค์การบริหารสวนต าบล ิอบต.ี ทัไวประทศมีจ านวน 
5,335 หง ตละหงมีการอนขายทีไดินอยูตลอดวลา 
ทีไดินบางปลงอาจจะมีราคาสูงหรือตไ ากวา 2 ลຌานบาท 
ต อบต. มีจ านวนมากยอมท า฿หຌรัฐเดຌรับภาษีลดนຌอยลง
ป็นจ านวนมากชนกัน ละ฿นขณะดียวกันการยกวຌน฿น
กรณีนีๅยอมกอ฿หຌกิดความเมป็นธรรมกับผูຌทีไเดຌรับมรดก
หรือเดຌรับจากการ฿หຌดยสนหา ตทีไดินเมเดຌตัๅงอยู฿น
ขต อบต. ตตัๅงอยู฿นขตทศบาล หรือกรุงทพมหานคร 
หรือขตมืองพัทยา ลຌวเดຌขายทีไดินเปกใเมเดຌรับยกวຌน
ชนดียวกัน ซึไงปัจจุบันรัฐมีภาระทีไจะตຌอง฿ชຌจายงิน฿น
การบริหารประทศจ านวนมาก ถຌากใบภาษีสวนนีๅเดຌ

พิไมขึๅน รัฐกใน างินทีไพิไมขึๅนนีๅมา฿ชຌ฿นการบริหารประทศ 
฿นปัจจุบันการยกวຌนงินจ านวนสองสนบาทจึงเม
หมาะสมละเมมีความจ าป็นจะตຌองยกวຌน฿หຌ พราะผูຌ
ทีไเดຌรับอสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดกหรือเดຌรับจากการ฿หຌ
ดยสนหา ป็นการเดຌมาดยเมเดຌสียคาตอบทนละยัง
ยกวຌนภาษีงินเดຌ฿หຌกับจຌามรดกดຌวย ดังนัๅนมืไอทายาท
ขายเปจึงเมควรเดຌรับยกวຌนอีก ถຌาทียบกับผูຌทีไซืๅอ
อสังหาริมทรัพย์มาลຌวตอมาขายเปกใตຌองสียภาษีดย
เมเดຌรับยกวຌน มຌจะขายเดຌก าเรกใตาม ชนดียวกับผูຌทีไ
เดຌอสังหาริมทรัพย์ดยทางมรดกหรือทีไเดຌรับมาดย
สนหา มืไอขายเปกใเดຌก าเรชนดียวกัน พราะภาษี
จัดกใบตามราคาประมินทุนทรัพย์ของส านักงานทีไดิน
ตามราคา฿นวันทีไมีการอนกรรมสิทธิ์ เมวาจะเดຌมาดยมี
คาตอบทนหรือเมมีคาตอบทน ฿นการจัดกใบภาษีกใ฿ชຌ
หลักกณฑ์ดียวกัน จึงเมสมควรทีไจะยกวຌนภาษีงินเดຌ
จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดกหรือทีไเดຌรับ
จากการ฿หຌดยสนหาทีไตัๅงอยู฿นขต อบต. ตอเป พราะ
ตละปีท า฿หຌรัฐสูญสียภาษีงินเดຌ฿นสวนนีๅป็นจ านวน
มิ฿ชนຌอย 
 กรณีที่สอง การยกวຌนภาษีงินเดຌจากการอน
อสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรดยชอบดຌวยกฎหมาย ดยเมมี
คาตอบทนละการอนมรดก฿หຌกทายาท 
 ตามหลักผูຌอนกรรมสิทธิ์฿นอสังหาริมทรัพย์เมวา
จะมีคาตอบทนหรือเมมีคาตอบทน ถือวาป็นการขาย



 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ แๆ ฉบับทีไ โ กรกฎาคม – ธันวาคม โ55่ 

 

ตามมาตรา 39 หงประมวลรัษฎากร มืไอถือวาป็นการ
ขายลຌว มาตรา 41 ทวิ หงประมวลรัษฎากร บัญญัติวา 
฿นกรณีการอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง฿น
อสังหาริมทรัพย์ ดยเมมีคาตอบทน฿หຌถือวาผูຌอนป็นผูຌ
มีงินเดຌ ละตຌองสียภาษีตามบทบัญญัติ฿นสวนนีๅ” จาก
บทบัญญัติดังกลาวจะหในเดຌวาการอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์เมวาจะมีคาตอบทน
หรือเมมีคาตอบทนกใตาม กใตຌองสียภาษีดยผูຌอนป็นผูຌ
สียภาษี ตกฎกระทรวง ฉบับทีไ 126 (พ.ศ. 2509) ขຌอ 2 
(18) เดຌยกวຌนงินเดຌจากการอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรดยชอบดຌวย
กฎหมายของตนดยเมมีคาตอบทน บุตรชอบดຌวย
กฎหมายเมรวมถึงบุตรบุญธรรมดຌวย 
 ขຌอยกวຌนตามขຌอนีๅเมรวมถึงการอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรบุญ
ธรรม ถຌาอน฿หຌกบุตรบุญธรรมถือวาขาย ผูຌรับบุตรบุญ
ธรรมจะตຌองสียภาษี ตถຌาบิดามารดาอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรดย
ช อ บ ดຌ ว ย ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ฉ บั บ ทีไ  126          
(พ.ศ. 2509) ขຌอ 2 (18) ยกวຌนภาษีงินเดຌละภาษีธุรกิจ
ฉพาะ฿หຌสียตคาฤชาธรรมนียม รຌอยละ 0.5 ละคา
อากรสตมป์อีกรຌอยละ 0.5 รวมป็นงินรຌอยละ 1 ของ
ราคาประมินทุนทรัพย์ ผูຌขียนหในดຌวยทีไกฎกระทรวง 
ฉบับทีไ 126 (พ.ศ. 2509) ขຌอ 2 (18)  ยกวຌนการสียภาษี
งินเดຌ ฿หຌกบิดามารดาทีไ อนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรดยชอบดຌวย
กฎหมายพราะบิดามารดาเมเดຌรับคาตอบทน฿ด โ จาก
บุตรละถຌากใบภาษีจากบิดามารดาผูຌอน บิดามารดา
อาจจะเมมีงินจายภาษีละอาจจะเดຌรับความดือดรຌอน
จากการอนอสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรพราะตามปกติ
บิดามารดายอมสะสมทรัพย์สมบัติพืไอยก฿หຌกบุตรของ
ตน การยกวຌนดังกลาวยอมหมาะสมลຌว ตขຌอยกวຌน
ขຌอ 2 (18) นีๅมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตปี พ.ศ. 2525 ซึไง฿ชຌบังคับ
มาป็นวลา 30 กวาปีลຌว กฎหมายออกมา฿นวลานัๅน
ถือวาหมาะสมกับสมัยนัๅน ตการยกวຌนดังกลาว฿น
ปัจจุบันอาจจะเมหมาะสมลຌว พราะปัจจุบันทีไดินมี

จ านวนลดนຌอยลงตทีไดินจ านวนมากกลับเปอยู฿นความ
ครอบครองของนายทุนละผูຌทีไมีฐานะรไ ารวย ละ
ปัจจุบันราคาสูงขึๅนมาก ฿นกรณีทีไบิดามารดาอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌก
บุตรชอบดຌวยกฎหมายเมวาจ านวนมากนຌอยพียง฿ดกใ
เดຌรับยกวຌนชนดียวกับบิดามารดาทีไอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์พียงลใกนຌอย฿หຌก
บุตรดยชอบดຌวยกฎหมาย จะหในเดຌวาขຌอยกวຌนขຌอนีๅเม
สามารถน าหลักความป็นธรรมมา฿ชຌเดຌ พราะสิไงทีไจะ฿ชຌ
วัดความทาทียมกันหรือความตกตางกันพืไอประยชน์
฿นการจัดกใบภาษีอากร฿หຌป็นธรรมนัๅนตกตางกันเป
ตามยุคตามสมัย ฿นปัจจุบันมาตรวัดความทาทียมหรือ
ความตกตางทีไควรพิจารณาเดຌมีอยู 2 อยาง คือ ความ
ทาทียมกันหรือตกตางกัน฿นประยชน์ทีไเดຌรับจากรัฐ 
ิBenefit basis) ละความสามารถของผูຌสียภาษีอากร 
ิAbility basis) (วิทย์ ตันตยกุล, 2528: 24) 
 สิไงทีไ฿ชຌวัดความทาทียมกันหรือความตกตางกัน
พืไอความป็นธรรม฿นการจัดกใบภาษีอากรทีไดีทีไสุด฿น
ปัจจุบันคือความสามารถ฿นการสียภาษี ซึไงถือวาผูຌมี
ค ว า มส ามา รถ  สี ย ภ า ษี ม า กกใ ค ว ร  สี ย ม าก  ผูຌ มี
ความสามารถ฿นการสียภาษีนຌอยกใควรจะสียนຌอย
หรือเมสียภาษีลย ความสามารถ฿นการสียภาษี฿น
ปัจจุบันนิยมวัดจากทรัพย์สิน รายเดຌหรือรายจายของต
ละบุคคลป็นกณฑ์฿นการก าหนดจ านวนภาษีทีไตຌองสีย 
 จากกฎกระทรวง ฉบับทีไ 126 (พ.ศ. 2509) ขຌอ 2 
(18) เมสอดคลຌองกับหลักความสามารถ฿นการสียภาษี
อากร พราะผูຌทีไมีทีไดินจ านวนมากกใคือผูຌทีไมีทรัพย์สินละ
งินทองมากจึงเดຌน างินเปซืๅอทีไดินสะสมเวຌมากมืไออน
กรรมสิทธิ์฿นทีไดิน฿หຌกบุตรดยชอบดຌวยกฎหมายยอมมี
ความสามารถ฿นการสียภาษี ตกฎกระทรวง ฉบับทีไ 
126 ขຌอ 2 (18) เดຌยกวຌนภาษีงินเดຌจากการอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง฿หຌกทายาทดยธรรมดย
เมมีคาตอบทน ถຌายึดหลักอ านวยรายเดຌ฿หຌกรัฐกรณีนีๅ
ท า฿หຌรัฐสูญสียรายเดຌป็นจ านวนมากชนดียวกัน 
 นอกจากนีๅมาตรา 39 หงประมวลรัษฎากร฿น
สวนของความหมายของค าวา ขาย” ยังเมรวมถึง ิ2) 
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คือการอนดยทางมรดก฿หຌกทายาทซึไงกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์เมถือป็นการขายจึง
เดຌรับยกวຌน ส าหรับการยกวຌนภาษีงินเดຌตามขຌอนีๅเมมี
การก าหนดจ านวนทีไดินทีไยก฿หຌดยทางมรดก ละ
ทายาทผูຌรับมรดกกใเมจ าป็นจะตຌองป็นบุตรชอบดຌวย
กฎหมาย จะป็น฿ครกใเดຌทีไจຌามรดกพอ฿จจะยกมรดก฿หຌ
ซึไงอาจเม฿ชบุตรชอบดຌวยกฎหมาย ตป็นบุคคลอืไนทีไจຌา
มรดกท าพินัยกรรมยก฿หຌกใเดຌรับยกวຌนชนดียวกัน ตาม
กฎกระทรวง ฉบับทีไ 126 (พ.ศ. 2509) ขຌอ 2 (18) ถຌา
การยก฿หຌดยเมมีคาตอบทนกผูຌ฿ดกใตาม ค าวาขาย 
ตามมาตรา 39 ยอมถือวาป็นการขายทัๅงสิๅน มืไอถือป็น
การขายกใตຌองสียภาษีงินเดຌ ตมืไอกฎหมายยกวຌนการ
อนดยทางมรดก฿หຌกทายาทซึไงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์ผูຌอน จึงเมตຌองสียภาษี
งินเดຌเมวาทายาทนัๅนจะป็นผูຌ฿ดกใตามกใเดຌรับยกวຌนภาษี
งินเดຌทัๅงสิๅน การอนอสังหาริมทรัพย์จะตกตางกันทีไการ
สียคาธรรมนียม ถຌาป็นการอนมรดกระหวางบุพการี
กับผูຌสืบสันดานหรือระหวางคูสมรสจะสียคาธรรมนียม
฿นอัตรารຌอยละ 0.5 ตถຌาป็นการอนมรดก฿หຌกบุคคล
อืไนตป็นทายาทผูຌรับพินัยกรรมจะสียคาธรรมนียม฿น
อัตรารຌอยละ 2 ตภาษีงินเดຌละภาษีธุรกิจฉพาะจะ
เดຌรับยกวຌนเมตຌองสียภาษีงินเดຌ ฿นกรณีนีๅการอนดย
ทางมรดกกใ เม เดຌจ ากัด นืๅ อทีไ ของอสังหาริมทรัพย์
ชนดียวกับการอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง฿น
อสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรดยชอบดຌวยกฎหมายทีไเมมี
การก าหนดจ านวนชนดียวกัน ฿นปัจจุบันผูຌมี ฐานะ
รไ ารวยนิยมซืๅอทีไดินสะสมเวຌป็นจ านวนมากพราะทีไดิน
นับวันจะมีจ านวนนຌอยลงพราะความตຌองการทีไดินมี
จ านวนมากขึๅน มืไอผูຌมีฐานะรไ ารวยจากการประกอบ
ธุรกิจจึงเดຌซืๅอทีไดินกใบสะสมเวຌพืไอท าประยชน์฿นภาย
ภาคหนຌาหรือพืไอ฿หຌป็นมรดกกลูกหลาน มืไอจຌามรดก
ถึงกความตายอสังหาริมทรัพย์กใจะตกป็นมรดกก
ทายาท จຌามรดกหลานีๅเมเดຌมีฉพาะอสังหาริมทรัพย์ทีไ
อน฿หຌทานัๅน ตยังมีทรัพย์สินงินทองอยางอืไนรวมทัๅง
ธุรกิจอีกมากมายทีไตกป็นของทายาท ทายาทยอมมี
ความสามารถ฿นการสียภาษีพราะงินเดຌทีไเดຌรับจากการ
รับมรดกกใเดຌรับยกวຌนตามมาตรา 42 (10) หงประมวล

รัษฎากร มืไอเดຌรับอสังหาริมทรัพย์ดยทางมรดกกใเดຌรับ
ยกวຌนอีก ทัๅง โ ทีไมรดกทีไเดຌรับอาจจะมีจ านวนมหาศาล
ละทายาทกใมีความสามารถทีไจะสียภาษีงินเดຌจาก
มรดกทีไเดຌรับชนกัน 
 การทีไประมวลรัษฎากรเดຌบัญญัติ฿หຌยกวຌนภาษี
งินเดຌกผูຌทีไ อนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง฿น
อสังหาริมทรัพย์฿หຌกบุตรดยชอบดຌวยกฎหมายของตน
ดยเมมีคาตอบทนหรือการอนดยทางมรดก฿หຌก
ท า ย า ท ซึไ ง ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค ร อ บ ค ร อ ง ฿ น
อสังหาริมทรัพย์ ผูຌขียนหในดຌวยกับบทบัญญัติดังกลาว 
พราะสวนมากเมวาจะป็นการ฿หຌดยสนหาหรืออน฿หຌ
ดยทางมรดกกใป็นการอน฿หຌดยเมมีคาตอบทน ถຌา
ตຌองสียภาษีอีกผูຌอนกใจะเดຌรับความดือดรຌอน กรณีนีๅ
ผูຌ ขียนเมตຌองการ฿หຌยกลิกบทบัญญัติดังกลาว ต
อยากจะ฿หຌก าหนดจ านวนนืๅอทีไของอสังหาริมทรัพย์ทีไยก
฿หຌวาจ านวนนืๅอทีไทา฿ดควรจะเดຌรับยกวຌนละกิน
จ านวนทา฿ดทีไตຌองสียภาษีงินเดຌ ถຌามีการก าหนด
จ านวนนืๅอทีไทีไเดຌรับยกวຌนกใจะกอ฿หຌกิดความป็นธรรม
ละป็นการขจัดความหลืไอมลๅ าระหวางคนมีทรัพย์สิน
มากกับคนมีทรัพย์สินนຌอยละป็นการอ านวยรายเดຌ
฿หຌกรัฐดยการจัดกใบภาษีงินเดຌพิไมมากขึๅน 
 กรณีที่สาม การยกวຌนภาษีธุรกิจฉพาะจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌมาดยทางมรดก 
 ผูຌทีไขายอสังหาริมทรัพย์ป็นทางการคຌาหรือหา
ก าเรเมวาอสังหาริมทรัพย์นัๅนจะเดຌมาดยวิธี฿ดกใตามยอม
ตຌองสียภาษีธุรกิจฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) หง
ประมวลรัษฎากร มຌจะครอบครองทีไดินนัๅนมากิน 5 ปีกใ
ตาม ตถຌาการขายอสังหาริมทรัพย์ทีไเมเดຌมุง฿นทาง
การคຌาหรือหาก าเรละขายเปภาย฿น 5 ปี กใตຌองสียภาษี
ธุรกิจฉพาะชนดียวกัน฿นอัตรารຌอยละ 3.3 รวมภาษี
ทຌองถิไน ตามพระราชกฤษฎีกา ิฉบับทีไ 342) พ.ศ. 2541 
ตพระราชกฤษฎีกาฉบับนีๅกใยังมีขຌอยกวຌนถຌาป็นการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌมาดยทางมรดกตามมาตรา 4  
(6) (ขี มຌจะขายเปภาย฿นหຌาปีนับตวันทีไเดຌมากใเมตຌอง
สียภาษีธุรกิจฉพาะ 
 ทายาททีไเดຌรับมรดกเมวาจะป็นทายาทดยธรรม
หรือทายาทผูຌรับพินัยกรรม มืไอน าอสังหาริมทรัพย์ทีไ
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เดຌรับเปขายจะเดຌรับยกวຌนภาษีธุรกิจฉพาะ฿นอัตรารຌอย
ละ 3.3 มຌจะขายเปภาย฿น 5 ปี นับตวันทีไเดຌรับมรดก
มากใตาม ชน ทายาทเดຌรับมรดกทีไดินมาหนึไงปลงจาก
จຌามรดก฿นปี พ.ศ. 2555 ลຌวน าทีไดินปลงดังกลาวเป
ขาย฿นปี พ.ศ. 2556 จຌาพนักงานทีไดินประมินราคา 5 
ลຌานบาท ถຌาตຌองสียภาษีธุรกิจฉพาะจะป็นงินจ านวน 
165,000 บาท ตมืไอพระราชกฤษฎีกา ฉบับทีไ 342 
มาตรา 4 (6) (ขี เดຌยกวຌนภาษีงินเดຌธุรกิจฉพาะจาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌมาดยทางมรดกจึงเมตຌอง
สียภาษีธุรกิจฉพาะจ านวน 165,000 บาท จึงท า฿หຌต
ละปีรัฐเดຌสูญสียภาษีธุรกิจฉพาะป็นจ านวนมากพราะ
มีการขายตลอดปี  ละยังท า฿หຌทຌองถิไนขาดรายเดຌเปดຌวย
พราะทຌองถิไนจะเดຌรับสวนบงภาษีธุรกิจฉพาะ฿นอัตรา
รຌอยละ 10 ของอัตราภาษีธุรกิจฉพาะรຌอยละ 3.0 คือ 
รຌอยละ 0.3 
 การอนอสังหาริมทรัพย์ทางมรดก฿หຌกทายาท 
จຌามรดกกใเดຌรับยกวຌนภาษีงินเดຌกับภาษีธุรกิจฉพาะเป
ลຌว สียตคาธรรมนียม฿นอัตรารຌอยละ 0.5 มืไอทายาท
เดຌรับอสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดกมาลຌวเดຌน าเปขาย 
กฎหมายกใยกวຌนภาษีธุรกิจฉพาะ฿หຌอีก ป็นการยกวຌน
ทัๅ ง ก า ร รั บ  ล ะ ก า ร ข า ย ถຌ า  ป รี ย บ กั บ ผูຌ ทีไ ซืๅ อ

อสังหาริมทรัพย์มาดยเมเดຌมุง฿นทางการคຌาหรือหาก าเร 
มืไอครอบครองมายังเมครบ 5 ปี ตมีความจ าป็นตຌอง
ขายเปภาย฿นหຌาปียอมตຌองสียภาษีธุรกิจฉพาะ ทัๅง โ ทีไ
ตอนซืๅอมากใสียคาตอบทนตอนขายเปกใตຌองสียทัๅงภาษี
งินเดຌละภาษีธุรกิจฉพาะ฿นอัตรารຌอยละ 3.3 ของ
รายรับ ละยังตຌองสียคาธรรมนียมการจดทะบียนสิทธิ
ละนิติกรรมตามราคาประมินทุนทรัพย์ของจຌาพนักงาน
ทีไดิน฿นอัตรารຌอยละ 2 สวนอากรสตมป์฿นอัตรารຌอยละ 
0.5 เดຌรับยกวຌนพราะสียภาษีธุรกิจฉพาะเปลຌวยอม
เดຌ รับยกวຌนคาอากรสตมป์  ส วนทายาทผูຌ เดຌ รับ
อสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดกลຌวน าอสังหาริมทรัพย์นัๅน
เปขายภาย฿นหຌาปีนับตวันทีไเดຌรับมรดกจะสียภาษีงิน
เดຌ สวนภาษีธุรกิจฉพาะ฿นอัตรารຌอยละ 3.3 ของรายรับ
เดຌรับยกวຌน สียตคาธรรมนียมรຌอยละ 2 ละคาอากร
สตมป์฿นอัตรารຌอยละ 0.5  การสียภาษีธุรกิจฉพาะกับ
อากรสตมป์ตຌองสียอยาง฿ดอยางหนึไงมืไอภาษีธุรกิจ
ฉพาะเดຌรับยกวຌน฿นอัตรารຌอยละ 3.3 จึงตຌองสียคา
อากรสตมป์฿นอัตรารຌอยละ 0.5 อัตราภาษีธุรกิจฉพาะ
สียมากกวาจึงท า฿หຌรัฐขาดรายเดຌ฿นสวนนีๅเปป็นจ านวน
ตกตางกันดังตัวอยางตอเปนีๅ 

 
   
ตัวอย่างที่ 1  นายดงเดຌซืๅอทีไดินมาหนึไงปลงมืไอปี พ.ศ. 2553 ลຌวขายทีไดินปลงดังกลาว฿นปี พ.ศ. 2556 ฿นราคา 3 
ลຌานบาทตามราคาประมินทุนทรัพย์พืไอรียกกใบคาธรรมนียมของจຌาพนักงานประมิน นายดงครอบครองทีไดินมา 4 ปี
จะตຌองสียภาษีธุรกิจฉพาะจ านวนทา฿ด 
 วิธีค านวณ 
  นายดงขายทีไดิน฿นราคา    = 3,000,000 บาท 
  อัตราภาษีธุรกิจฉพาะรຌอยละ 3.3   = 3,000,000 x  3.3  = 99,000 บาท 
                                           100 
  นายดงจะตຌองสียภาษีธุรกิจฉพาะจ านวน  =  99,000 บาท 
 
ตัวอย่างที่ 2  นายด าเดຌรับอนทีไดินมรดกมาหนึไงปลงมืไอปี พ.ศ. 2553 ละน าทีไดินปลงดังกลาวเปขาย฿นปี พ.ศ. 
2556 ฿นราคา 3 ลຌานบาท ตามราคาประมินทุนทรัพย์พืไอรียกกใบคาธรรมนียมของจຌาพนักงานประมิน นายด า
ครอบครองทีไดินมา 4 ปีเดຌรับยกวຌนภาษีธุรกิจฉพาะ นายด าจะตຌองสียคาอากรสตมป์จ านวนทา฿ด 
 วิธีค านวณ 
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   นายด าขายทีไดินมรดกจ านวน = 3,000,000  บาท 
  สียคาอากรสตมป์฿นอัตรารຌอยละ 0.5 = 3,000,000 x 0.5  = 15,000 บาท 
                                                                          100 
  นายดงจะสียคาอากรสตมป์จ านวน  = 15,000 บาท 
  
 
 
จากตัวอยางดังกลาวขຌางตຌน จะหในเดຌวาเมวานายดงหรือ
นายด าตางกใขายทีไดิน ซึไงป็นอสังหาริมทรัพย์ทีไครอบครอง
มา 4 ปี ถือวาขายเปภาย฿นหຌาปีหมือนกัน ขาย฿นราคา
ทากัน ตการสียภาษีตางกัน พราะนายดงเมเดຌรับ
ยกวຌนภาษีธุรกิจฉพาะจึงตຌองสียภาษีจ านวน 99,000 
บาท สวนนายด าเดຌรับยกวຌนภาษีธุรกิจฉพาะตามพระราช
กฤษฎีกา ิฉบับทีไ 342) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 (6) (ขี จึงเม
ตຌองสียภาษีธุรกิจฉพาะ สียตคาอากรสตมป์จ านวน 
15,000 บาท จ านวนงินทีไนายดงละนายด าสียตางกัน
จ านวน 84,000 บาท ตามตัวอยางป็นการสมมติจ านวน
งินทีไขายเดຌพียง 3 ลຌานบาท ตการซืๅอขาย฿นปัจจุบันทีไ
ส านักงานทีไดินทัๅงประทศมีจ านวนมากมาย ท า฿หຌรัฐ
สูญสียภาษีธุรกิจทีไรัฐจะเดຌรับตละปีป็นจ านวนมิ฿ชนຌอย 
ซึไงการยกวຌนดังกลาวท า฿หຌองค์การบริหารสวนทຌองถิไน
สูญสียรายเดຌ ฿นการพัฒนาทຌองถิไนป็นจ านวนมาก
ชนดียวกัน 
 
บทสรุปละขຌอสนอนะ 
 จากผลการศึกษาขຌางตຌน สรุปเดຌวาการทีไกฎหมาย
ยกวຌนภาษี งินเดຌจากการอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกทายาท กอ฿หຌกิด
ค ว า ม เ ม  ป็ น ธ ร ร ม กั บ ท า ย า ท อืไ น  มຌ จ ะ เ ดຌ รั บ
อสังหาริมทรัพย์หมือนกัน ตบางรายกใเมเดຌรับยกวຌน 
ละบางกรณีกใท า฿หຌรัฐเมสามารถจัดกใบภาษีเดຌนืไองจาก
กฎหมายบัญญัติยกวຌนเวຌ จึงขอสนอนะนวทางกຌเข
พิไมติมกฎหมายออกป็น 3 กรณีดังตอเปนีๅ 
 1.  น ว ท า ง  กຌ เ ข ก ร ณี ย ก  วຌ น ก า ร ข า ย
อสังหาริมทรัพย์฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลเมกินสอง
สนบาทตลอดปีภาษี สนอนะ฿หຌยกลิกกฎกระทรวง 
ฉบับทีไ 126 (พ.ศ. 2509) ขຌอ 2 (17) 

  หตุ฿หຌยกลิกพืไอ฿หຌกิดความป็นธรรมเมวา
จะป็นทายาทผูຌเดຌรับอสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดกหรือ
เดຌรับจากการ฿หຌดยสนหาทีไตัๅงอยู฿นหรือนอกขตองค์การ
บริ หารส วนต าบล ิอบต. ี  กใ ตຌ องน า งิ นเดຌ ทีไ ขาย
อสังหาริมทรัพย์ทัๅงหมดมาสียภาษีดยเมมีการยกวຌน฿ดโ 
ทัๅงสิๅน พืไอ฿หຌกิดความป็นธรรมตามหลักภาษีอากรทีไดี
ละหลักอ านวย  
 2. นวทางกຌเขปัญหากรณีอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง฿นอสังหาริมทรัพย์฿หຌกทายาทดยสนหาละ
ดยทางมรดกขอสนอนะกຌเขป็น 2 ประดใน ดังนีๅ 
  2.1 ควรกຌเขพิไมติมกฎกระทรวง ฉบับทีไ 
126 (พ.ศ. 2509) ขຌอ 2 (18) ดย฿หຌพิไมจ านวน
อสังหาริมทรัพย์ทีไยกวຌนเมกินหนึไงรຌอยเร 
   หตุทีไ฿หຌกຌเขพิไมติมชนนีๅพราะเม
ท า฿หຌผูຌทีไ อนทีไดิน฿หຌกทายาทเม กิน100 เร  เดຌรับ
ผลกระทบ นอกจากผูຌทีไมีฐานะรไ ารวยหรือนายทุนบางคนมี
ทีไดินป็นจ านวนพัน โ เร หรือป็นหมืไน โ เรขึๅนเป ซึไง
บุคคลหลานีๅจะเมเดຌรับความดือดรຌอนพราะมีฐานะดี
พียงพอทีไจะสียภาษีเดຌ ถຌาอนกรรมสิทธิ์฿หຌกบุตรชอบ
ดຌวยกฎหมายของตนดยเมมีคาตอบทนเมกิน 100 เร 
จะเดຌรับยกวຌนชนดียวกัน สวนทีไกิน 100 เรขึๅนเป จึง
น ามาค านวณสียภาษีจะท า฿หຌรัฐเดຌรับภาษีพิไมขึๅนละลด
ความหลืไอมลๅ าระหวางคนรวยกับคนจนเดຌ 
  2.2 ควรกຌเขพิไมติม มาตรา 39 ห ง
ประมวลรัษฎากร กรณีการอนดยทางมรดก฿หຌก
ท า ย า ท  ซึไ ง ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค ร อ บ ค ร อ ง ฿ น
อสังหาริมทรัพย์จ านวนเมกิน 100 เร”   
   กรณีการอนดยทางมรดกกใควรจะ
ก าหนดจ านวนเมกิน 100 เร หมือนการ฿หຌดยสนหา
ชนกัน สวนทีไกิน 100 เรขึๅนเป ควรตຌองน ามาค านวณ
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พืไอสียภาษี฿หຌกรัฐพืไอท า฿หຌรัฐสามารถจัดกใบภาษีเดຌ
พิไมขึๅนตามหลักการอ านวยรายเดຌ฿หຌกรัฐ 
 3. นวทางกຌเขควรยกลิกพระราชกฤษฎีกา 
ิฉบับทีไ 342) พ.ศ. 2541 ขຌอ ิ6) (ขี ทีไ฿หຌยกวຌนภาษี
ธุรกิจฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทีไเดຌมาดยทาง
มรดกภาย฿นหຌาปีนับตวันทีไเดຌมาซึไงอสังหาริมทรัพย์นัๅน 
  หตุทีไ฿หຌยกลิกพราะจะเดຌกิดความสมอ
ภาคระหวางผูຌทีไเดຌขายอสังหาริมทรัพย์อันป็นมรดก

ภาย฿นหຌาปี ฿หຌสียภาษีหมือนกับผูຌทีไซืๅออสังหาริมทรัพย์
มาลຌวขายเปภาย฿นหຌาปี ชนดียวกันพืไอ฿หຌกิดความ
ป็นธรรมกับผูຌขายอสังหาริมทรัพย์ดยทาทียมกัน เมวา
จะเดຌมาดยทาง฿ดกใตามละท า฿หຌรัฐละองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนสามารถกใบภาษีเดຌพิไมขึๅน 
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ณัฐพล ขันธไชยแ 

 
I 

 
 ศรษฐศาสตร์ ิEconomics) คือ องค์ความรูຌ
วาดຌวยการจัดสรร (Allocation) ทรัพยากร ซึไงมีอยู
อยางจ ากัด (Scarce resources) พืไอตอบสนอง
ความตຌองการของมนุษย์ซึไ งมีอยูอยางเมจ าจัด 
(Unlimited human wants) (Lipsey and 
Courant, 1996: 4) ศรษฐศาสตร์บงออกป็น โ 
ภ า ค  เ ดຌ  ก   ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ จุ ล ภ า ค 
(Microeconomics) ละศรษฐศาสตร์มหภาค 
(Macroeconomics) การบงยกมีวัตถุประสงค์
พืไอการศึกษา฿นรายละอียดละการสรຌางความ
ชีไ ยวชาญฉพาะดຌ าน (Specialization)ส าหรั บ
นักศึกษาละนักศรษฐศาสตร์อาชีพ(Professional 
economists)ดยตระหนักดีวา฿นทางทฤษฎี ละ
ทางปฏิบัติ ศรษฐศาสตร์ทัๅ ง  โ ภาค ป็นสิไ งทีไ
กีไยวพันดย฿กลຌชิด ละตางกใมีปฏิสัมพันธ์ตอกัน 
ดยฉพาะอยางยิไงดຌานนยบายศรษฐกิจ นยบาย
ศรษฐกิจมหภาค ชนนยบายการงิน (Monetary 
policy)จะมีผลกระทบตอศรษฐกิจจุลภาค หรือ
องค์กรธุรกิจ ผูຌประกอบการละผูຌ฿ชຌรงงาน ฿นทาง
ตรงกันขຌาม ภาวะศรษฐกิจภาคจุลภาค ชน 
ภาวการณ์ผลิต฿นภาคอุตสาหกรรม ละภาค
กษตรกรรม กใจะประมวลป็นภาพศรษฐกิจดย
สวนรวมของประทศ หรือศรษฐกิจมหภาคดຌวย
ชนกัน 

 ฿นดຌานการศึกษาวิชาศรษฐศาสตร์ ต ารา
ศรษฐศาสตร์มักจัดท าป็น ใ ภาค คือ ภาคหลัก
ศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) ชน 
ต ารารียบรียงดย Mankiw (1997), Lipsey and 
Courant (1996) ละ Boyes and Melvin 
(1997) ป็นตຌน ดยเมบงป็นศรษฐศาสตร์จุลภาค 
ละมหภาคดยชัดจน พราะตຌองการน าสนอหลัก
ศรษฐศาสตร์ทัไวเป ภาคศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(Microeconomics) วาดຌวยการศึกษา ทางลือก
ตาง โ ของ ผูຌบริภค (Consumers) องค์กรธุรกิจ
(Firms)ละรัฐบาล ละผลกระทบของการตัดสิน฿จ
ตอตลาดสินคຌาละบริการตละประภท นัไนคือ
การศึกษาพฤติกรรมทางศรษฐกิจ฿นระดับหนวย
ศรษฐกิจยอย ละตลาดของสินคຌา หรือบริการต
ล ะปร ะ ภท  ต า ร า  ศรษฐศาสตร์ ซึไ ง มุ ง  นຌ น
รายละอียดดังกลาวนีๅเดຌก ต ารารียบรียงดย 
Perloft (2004) ละ O’ Sullivan and 
Shefflin(2001)ป็นตຌน ละภาคศรษฐศาสตร์   
มหภาค (Macroeconomics) วาดຌวยการศึกษา 
พฤติกรรมทางศรษฐกิจ฿นระดับระบบศรษฐกิจ 
(Economy) หรือดยสวนรวมของบุคคล องค์กร 
ละตลาดสินคຌาละบริการ 
 

 
 

1 Ph.D. รองศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานยบายสาธารณะละการจัดการมหาวิทยาลัยกษฒบัณฑิต  
 

บทวิจารณ์หนังสือ 
Raa, Thijs ten (2013) Microeconomics: Equilibrium and Efficiency.  
New York: Palgrave Macmillan (348pp.). 
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II 

Thijs ten Rua ผูຌขียนต ารา Microeconomics: 
Equilibrium and Efficiency ป็นรองศาสตราจารย์
฿นสาขาวิชาศรษฐศาสตร์ ฿น Tilburg University 
ประทศนธอร์ลนด์ คยเดຌรับรางวัล Wassily 
Leontief Centennial Medal ละตงต าราซึไง 
เดຌรับการตีพิมพ์หลายลม ชน Economics of 
Benchmarking (2009) ป็นตຌน  
 หนังสือ Microeconomics: Equilibrium 
and Efficiency ป็นต าราส าหรับการศึกษาวิชา
ศรษฐศาสตร์ภาคศรษฐศาสตร์จุลภาคดยฉพาะ 
฿นดຌ านสาระ (Content)บ งออก ป็ น  ๆ  ภาค 
ิParts) ละ แๆ บท (Chapters) ดังนีๅ 
 Part I  Economic Principles 

  Chapter 1 Economic building 
blocks and the importance of elasticites 
  Chapter 2 Scarcities and how 
they are priced 
 Part II  The Demand Side of 

the Economy 
  Chapter 3 Utility and expenditures  
  Chapter 4 Demand: Income and 
substitution effects 
  Chapter 5 Measuring consumer 
well – being 

 Part III  The Supply Side of the 

Economy 
  Chapter 6 Production analysis: Inputs, 
outputs, coefficients, and productivity. 
  Chapter 7 Production functions 
  Chapter 8 Supply and market 
power 
 Part IV Building the Model of the 

Economy 
  Chapter 9 Equilibrium 
  Chapter 10 Efficiency theory 
 Part V Putting the Model to Use 

  Chapter 11 Measuring economic 
performance 
  Chapter 12 Market forms and 
competition policy 
  Chapter 13 Public economics 
 Part VI Market Perfections 

  Chapter 14 Game theory and 
the new industrial organization 
  Chapter 15 Analyzing uncertainty 
and missing information 
  Chapter 16 Search, transaction, 
and switching costs 
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III

ต าราศรษฐศาสตร์จุลภาค อาจบงเดຌป็น  
ใ ระดับ คือระดับบืๅองตຌน (Principles of 
microeconomics) ส าหรับนักศึกษาวิชาอก
 ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ฿ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
(Undergraduate) ชน ต าราตงดย Perloff 
(2004) ละ O’ Sullivan and Sheffirin ิโเเแี 
ป็ น ตຌ น   ศ รษฐศาสตร์ จุ ล ภ าคร ะดั บ กล า ง 
(Intermediate microeconomics) ส าหรับ
นักศึกษาวิชาอกศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี 
รียนป็นต าราศรษฐศาสตร์จุลภาคตอจาก    
ระดับบืๅองตຌน ชน ต าราตงดย Pindyck and 
Rubinfeld (2001) ละ Varian (1990) ป็นตຌน 
 มืไอพิจารณาจากสาระ(Content) ของต ารา 
Microeconomics: Equilibrium and Efficiency 
ของ Thijs ten Raa จะหในเดຌวามีความตกตาง
จากนืๅอหาสาระ฿นต าราศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับ
ทัไวเป ละระดับกลางดังกลาวลຌว จึงกลาวเดຌวา
 ป็ น ต า ร า  ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ จุ ล ภ า ค ชัๅ น สู ง
(Advanced)ทัๅ ง ฿ น ร ะ ดั บ ลึ ก   ล ะ ข อ บ  ข ต
(Coverage) 
 ฿นระดับลึกมีรายละอียดของการวิคราะห์
ละก าหนดราคาของทรัพยากรทีไมีอยูอยางจ ากัด฿น
ภาคทีไ  โ  ละ การวั ดความอยู ดี มี สุ ข (Well-
being)ของผูຌบริภค฿นบททีไ 5 ป็นตຌน 
 สวน฿นดຌานขอบขต หรือทางกวຌาง มีการ
น าสนอ การวิคราะห์ความเมนนอน ละขຌอมูล-

ขาวสารทีไขาดหายเป (Uncertainty and missing 
information) ฿นบททีไ แ5 ศรษฐศาสตร์สาธารณะ
(Public economics)฿นบททีไ แใ ละตຌนทุนการ
คຌนหา ธุรกรรม ละการปรับปลีไยน (Search, 
transaction, and switching costs) ฿นบททีไ แๆ 
ป็นตຌน 
 มืไอพิจารณา฿นดຌานนืๅอหาทีไน าสนอ จึง
กลาวเดຌวาต ารา Microeconomics : Equilibrium 
and Efficiency ป็นต าราทีไหมาะส าหรับนักศึกษา
วิ ช า  อ ก  ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ฿ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต           
ศึกษา(Graduate studies) ละผูຌมีวิชาชีพป็นนัก
ศรษฐศาสตร์ดยฉพาะอยางยิไงผูຌซึไงตຌองการพัฒนา
ค ว า ม  ชีไ ย ว ช า ญ (Specialization)ท า ง ดຌ า น
ศรษฐศาสตร์จุลภาค 
 อยางเรกใดี฿นดຌานการน าสนอทฤษฎีหลัก
ศรษฐศาสตร์ละการวิคราะห์กรณีตัวอยาง ต ารา 
Microeconomics: Equilibrium and Efficiency 
ลมนีๅ ฿ชຌนวทางการน าสนอดຌวยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ชัๅนสูง ชน คลคูลัส (Calculus) ละ
ศรษฐมิติ (Econometrics) ซึไงป็นวิธีการทีไนิยม฿ชຌ
กันทัไ ว เป฿นการศึกษาละการวิ คราะห์ทาง
ศรษฐกิจ฿นปัจจุบัน ดังนัๅน ผูຌอานทีไจะสามารถ
ขຌา฿จ ทฤษฎี ละ การวิคราะห์ทีไน าสนอ฿นต ารา
ลมนีๅจึงจ าป็นตຌองมีพืๅนฐานทางคณิตศาสตร์ชัๅนสูง 
ละศรษฐมิติ ป็นอยางดี 

 

IV 

จุ ด  ด น ข อ ง ต า ร า  Microeconomics: 
Equilibrium and Efficiency อาจสรุปเดຌดังนีๅ 

1. การน า สนอมีความกระชับละ฿หຌ
นวคิดทีไดี (Concise and intuitive) ดังนัๅน ผูຌอาน
จึงเมพียงตจะมีความขຌา฿จสาระทีไน าสนอทานัๅน 

ตจะสามารถขຌา ฿จทฤษฎี  ละตัวบบทาง
ศรษฐศาสตร์จุลภาคเดຌดีอีกดຌวย 

2. มีตั วอย างขຌอทใจจริ ง ฿นทางปฏิบัติ
(Empirical, real-world examples) กลาวคือ 
นวความคิดทางศรษฐศาสตร์ทีไมีการน าสนอ฿น
ต าราเดຌพัฒนา฿นนวทางทีไสามารถวัดคาเดຌ ชน 
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การวัดการด านินงาน (Performance measures) 
สามารถน าเปประยุกต์เดຌ฿นระดับ องค์กรธุรกิจ 
(Firms) อุตสาหกรรม ละระดับชาติ 

3. ฿ ชຌ ก า ร พิ จ า ร ณ า ทีไ  ป็ น ร ะ บ บ 
(Systematic approach) กลาวคือพิจารณา
ศรษฐกิจป็นระบบ (system) ดยพิจารณาการ
ท างานกีไยวขຌององค์ประกอบตาง โ ฿นระบบ การ
ก าหนดราคาละความสัมพันธ์กันของตลาด ป็น
ตຌน 

4. ป็นต าราทีไมีการน าสนอสิไง฿หมทืไดนชัด 
(Unique innovations) ชน การน าสนอ ทฤษฎี

ดุลยภาพทัไวเป ดย฿ชຌวิธีของ Negishi กลาวคือ 
การวิคราะห์ดุลยภาพดย฿ชຌทคนิคซึไง฿ชຌ฿นตัวบบ
ขຌอทใจจริงชิงประจักษ์ (Empirical models) 

5. มีการน าสนอหัวขຌอ฿หม โ ิModern 
topics) ชน ศรษฐศาสตร์สิไงวดลຌอม การคຌนหา
ขຌ อ มู ล ข า ว ส า ร  พืไ อ ป ร ะ  ย ช น์ สู ง สุ ด   ล ะ
ทฤษฎีการวัดอสมภาพ (Theory of inequality 
measurement) 

6. มีบทสรุป ละบบฝຄกหัดทຌายบท (End-
of-chapter summaries and exercises) พรຌอม
ดຌวยค าตอบบบฝຄกหัด฿นภาคผนวก 

 

V 

กลาวดยสรุป ต ารา Microeconomics: 
Equilibrium and Efficiency ป็นต าราทีไกลาวเดຌ
วา ป็น นวตกรรมของต าราศรษฐศาสตร์จุลภาค 
ซึไ งน าสนอทฤษฎีศรษฐศาสตร์จุลภาค฿นชิง
ประยุกต์ ดยการ฿ชຌตัวอยางขຌอมูลชิงประจักษ์ซึไง
กิดขึๅน฿นลกของความป็นจริง ป็นต าราซึไ ง
สามารถปຂดชวงวางระหวางทฤษฎี ละการประยุกต์

ทฤษฎีศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึไงจะสามารถอ านวย
ประยชน์ ฿หຌนั กศึกษาหรือผูຌ อ าน ิซึไ ง ป็นนัก
ศรษฐศาสตร์ ี  ส ามารถ ขຌ า ฿จตั ว บบทาง
ศรษฐศาสตร์ (Economic models) ทีไมีการ
น ามา฿ชຌอยางพรหลาย฿นอุตสาหกรรม การ
วางผนศรษฐกิจ การคຌา ละการศึกษาดຌาน
สิไงวดลຌอม ป็นตຌน 
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