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เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย การแนะน าต ารา และบทวิจารณ์บทความในสาขา
การศึกษาและจิตวิทยา สาขานิเทศศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขา
นิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  พยาบาลศาสตร์และอ่ืน ๆ 

2.เพ่ือเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยาการและเทคนิคใหม่ ๆ อันน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะและศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัยและบริการทางวิชาการระหว่าง
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ 

3.เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการน าเสนอบทความทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยหรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
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ความท้าทายการพัฒนาร่วมสมัยในประเทศไทย  
  

 ณัฐพล  ขันธไชย1  
กาญจนา ธรรมาวาท2 

วรรณนภา วามานนท์3 
 
บทคัดย่อ 

ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่ งยืนในระหว่าง พ.ศ. 2503-2540  ดังนั้น
ธนาคารโลกจึงจัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลางขั้นสูงใน พ.ศ. 2554 และปัจจุบัน
ประเทศไทยเปน็ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ หลังจาก พ.ศ.2540ซึ่งเกิดวิกฤตทางการเงินในประเทศไทยและ
ขยายตัวไปทั่วโลก อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความผันผวนตลอดมา ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า
ความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญท่ีผู้บริหารการพัฒนาประเทศควรให้ความสนใจ ได้แก่ อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ ากว่าศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับต่ า ข้อจ ากัดด้าน
อุปทานต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รายได้ชาวนาและเกษตรกรตกต่ า สัดส่วนของหนี้
ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ในระดับสูง ความไม่เสมอภาคในระบบการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ และการ
กระจายรายมีความเหลื่อมล้ าสูง 

 
ค าส าคัญ: ความท้าทายในการพัฒนา ประเทศไทย ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ-สังคม 
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Abstract 

Thailand’s economic growth was sustained during B.E. 2503-2540. As a result, the World 
Bank has placed Thailand as an Upper Middle Income Country since B.E. 2554. In addition, the 
country also has enjoyed a status of Newly Industrialised Country (NIC) at present. And yet, 
Thailand’s economic performance has experienced a considerable fluctuation since B.E.2540  
in which a financial crisis was triggered in Thailand and spread to other parts of the world. For 
development administrators, major contemporary challenges to development in Thailand 
include the following: sub-potential economic growth rates, low level of international 
competitiveness, supply constraints to sustainable economic expansion, low income of rice 
farmers and agricultural households, extremely high household debt service ratios, horizontal 
inequality in social protection system for the aging population, and high disparity in the income 
distribution. 
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1.บทน า 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Wyatt, 2003) 
แสดงว่า ประเทศไทยหรือประเทศสยาม(Siam)ในยุค
ต้นของกรุงเทพฯ เริ่มมีการพัฒนาประเทศตามแนว
ทางการสร้างภาวะทันสมัย (Modernization) ตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2394-
2411) จากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวส่งเสริมและด าเนินการให้มีการศึกษาเล่า
เรียนภาษาอังกฤษขึ้นในราชส านัก และมีการศึกษา
เล่าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา
ดาราศาสตร์ตามแนวทางของตะวันตก รวมทั้งมีการ
เปิดประเทศติดต่อกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอังกฤษ และฝรั่งเศส เป็นต้น 
       ในสมัยรัชกาลที่  5 (พ.ศ. 2411-2453) ตรง
กับสมัยจักรพรรดิ์เมจิแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเริ่มเปิด
ประเทศและเริ่มพัฒนาประเทศญี่ปุ่นให้ทันสมัยตาม
แบบประเทศตะวันตก ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งการบริหารภาครัฐ กิจการทหาร และ
ทางด้านสาธารณูปโภค เช่น รถไฟ โทรคมนาคม 
และการประปา เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการศึกษาแบบแผน
ตะวันตกจากประเทศอังกฤษได้พัฒนาประเทศสยาม
ให้ทันสมัยตามแบบประเทศตะวันตกสืบเนื่องต่อจาก
รัชกาลที่4 โดยได้ริ เริ่มด า เนินการกิจการด้ าน
สาธารณูปโภค  ต่าง ๆ เช่น การรถไฟ โทรเลข และ
การประปา และมีรถรางใช้วิ่งในกรุงเทพฯเป็น
ประเทศแรกในทวีปเอเชีย เริ่มการปฏิรูปการ
ปกครองใน พ.ศ. 2435 โดยยกเลิกการปกครองแบบ
จตุสดมภ์ จัดแบ่งประเทศเป็น 12 กรม (กระทรวง) 
มีเสนาบดีเป็นเจ้ากระทรวง รวมเมืองหลายเมืองเป็น
มณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง ขึ้นกับ
กระทรวงมหาดไทยเป็นต้น อย่างไรก็ดีการเมืองใน
ประเทศสยามอยู่ในสภาพถูกคุกคามเป็นอันมาก จาก
จักรวรรดิ์นิยมและการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสและ
อังกฤษ มีผลท าให้ประเทศสยามต้องประนีประนอม

กับจักรวรรดิ์นิยมและการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส
และอังกฤษ โดยการยอมยกดินแดนทางภาค
ตะวันออกบางส่วน (ลาวและกัมพูชา)และภาคใต้
บางส่วนของประเทศไทยให้อยู่ในความปกครองของ
ฝรั่งเศสและอังกฤษ การพัฒนาประเทศจึงมีความ
จ ากัดอย่างมาก 
 ในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) การ
คุกคามจากจักรวรรดิ์นิยมและการล่าอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสและอังกฤษมีความคลี่คลายลง เพราะอังกฤษ
และฝรั่งเศสเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 กับเยอรมนี 
แต่ก็มีผลท าให้ประเทศสยามมีขนาดเล็กลง ในส่วน
ของการเมืองภายในประเทศมีความพยายาม
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญา 
สิทธิราช (Absolute monarchy) เป็นระบบ
สาธารณรัฐ (Federation) แบบสหรัฐอเมริกาหรือ
ร ะ บ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย (Democracy) ซึ่ ง                 
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
(Constitutional monarchy) แบบอังกฤษ ท าให้
เกิดการแตกแยกทางความคิดเห็นทางการเมืองและ
การปกครอง มีการจับกุมคุมขังผู้ที่ต้องการน าระบบ
สาธารณรัฐ (Federation) แบบสหรัฐอเมริกามาใช้
ในประเทศสยาม มีการเปลี่ยนธงชาติจากธงพ้ืนแดง
และมีสัญลักษณ์รูปช้างเผือก เป็นธงไตรรงค์และ
สถาปนาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็น
สถาบันสูงสุดของชาติ ระบบเศรษฐกิจกลไกตลาดยัง
ไม่ได้รับการพัฒนา บทบาทของภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจกลไกตลาดยังไม่เข้มแข็งที่จะเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 รัชกาลที่ 7 ขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. 2468 
หลังการสวรรคตของรัชกาลที่ 6 แต่ต่อมาไม่นานใน
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เกิดการปฏิวัติโดย
คณะราษฎร์และมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ประเทศ จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบบ
ประชาธิปไตย (Democracy) ซึ่งมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional 
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monarchy) แบบอังกฤษ การเมืองการปกครอง
ประเทศสยาม ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทย
(Thailand) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ดังกล่าว ไม่มีเสถียรภาพส าหรับการพัฒนาประเทศ 
กล่าวคือ มีการปฏิวัติหรือรัฐประหารโดยคณะผู้น า
ทางการทหาร ซึ่งน าไปสู่การล้มล้างรัฐธรรมนูญและ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลายครั้งหลายหน
บรรยากาศทางการเมืองไม่มีเสถียรภาพส าหรับการ
พัฒนา รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนภายในประเทศไม่มี
ความมั่นใจในการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจ 
 การพัฒนาประเทศไทยในยุคใหม่ กล่าวได้
ว่า เริ่มข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ในสมัยการปกครองโดย
คณะปฏิวัติซึ่งมีผู้น าคือ จอมพล สฤษดิ์ ธนรัชต์ เป็น
หัวหน้าคณะปฏิวัติและนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-
2509) มีการพัฒนาประเทศภายใต้หลักการ
เศรษฐกิจเสรีนิยมโดยระบบกลไกตลาด (Market 

economy) โดยมีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
บริหารประเทศ สลับกับการรัฐประหารน าโดยคณะ
นายทหารระดับสูงขึ้นบริหารประเทศตลอดมา เป็น
เวลาเกือบ 60 ปี ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ประเทศไทย
อยู่ภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช) โดย พลเอกประยุทธ จันทร์
โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งท าการรัฐประหารยกเลิกรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งเพ่ือท าการจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศต่อไป 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประเทศไทย 
 ธนาคารโลก (World Bank, 2008) 
ประเมินผลการพัฒนาประเทศไทย รายงานว่า
ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ในระหว่าง พ.ศ. 2503-2540 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ระบบเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่มีการเจริญเติบโตระดับสูง และระดับรายได้เฉลี่ยต่อคน   

ระบบเศรษฐกิจ ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ มี ก า ร
เจริญเติบโตระดับสูง** 

   ระดับรายได้   เฉลี่ยต่อคน (US$) 
    ระยะแรก               พ.ศ.2548*** 

 

Botswana 2503-2548      210 3,800 
Brazil 2493-2523      960 4,000 
China 2504-2548     105 1,400 
Hong Kong, China* 2503-2540     3,100 29,900 
Indonesia 2509-2540     200 900 
Japan* 2493-2526     3,500 39,6000 
Korea, Republic of* 2503-2544     1,100 13,200 
Malaysia 2510-2540       790 4,400 
Malta* 2506-2537     1,100 9,600 
Singapore* 2510-2545     2,200 25,400 
Taiwan, China* 2508-2545     1,500 16,400 
Thailand 2503-2540        330 2,400 
ที่มา: World Bank (2008: 20) 

*ระดับเศรษฐกิจที่ประสบความส าเร็จเทียบเท่าประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมรายได้ระดับสูง 
**ระยะเวลาที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ร้อยละ 7 หรือสูงกว่า 
***คิดประเมินตามราคาคงที่ของดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ.2543 
 

ประเทศไทยประสบความส าเร็จเปลี่ยนเป็น
ประเทศรายได้ระดับปานกลางชั้นสูง (Upper-
Middle Income Country) ใน พ.ศ.2554 (World 
Bank, 2011) ประสบความส าเร็จในการลดปัญหา
ความยากจนของประเทศลงได้อย่างน่าชมเชยในช่วง
ทศวรรษที่ 1980s และ ในปัจจุบันเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialised 
Country, NIC) โดยมีมูลค่าผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศต่อหัวต่อปี (GDP per capita) ตาม
ราคาตลาดใน พ.ศ. 2558 ประมาณ 5,456. - 
ดอลลาร์สหรัฐ (ตารางที่ 2) โดยอยู่ในอันดับที่ 90 
ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ใน ภูมิภาค ASEAN  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 1 January - June  2017 

 

ตารางที่ 2 อันดับประเทศตามมูลค่าของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยต่อหัวต่อปีตามราคาตลาดในป ี  
พ.ศ.2558 

 
อันดับ ประเทศ GDP per capita ($US) 

1 ลักเซมเบอร์ก               103,187.- 
5 สหรัฐอเมริกา 56,401.- 
7 สิงค์โปร์ 53,224.- 
25 ญี่ปุ่น 33,481.- 
29 บรูไน 26,804.- 
62 มาเลย์เซีย 10,073.- 
74 จีน 8,280.- 
90 ไทย 5,456.- 
118 อินโดนีเซีย 3,416.- 
123 ฟิลิปปีนส์ 2,951.- 
131 เวียตนาม 2,171.- 
138 สปป. ลาว 1,785.- 
140 อินเดีย 1,688.- 
147 เมียรมา 1,269.-     
153 กัมพูชา 1,140.- 

 ที่มา: International Monetary Fund, 2015. 
 
3. ความท้าทายในการพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศเป็นสิ่งที่มีความส าคัญไม่
เป็นสองรองเป้าหมายอ่ืนใด แต่การพัฒนาประเทศก็
มิใช่งานที่ท าให้สัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย และเป็นสิ่งที่ท้า
ทายความสามารถของผู้บริหารประเทศ ส าหรับ
ประเทศไทยประเด็นปัญหาที่ผู้บริหารประเทศ
ปัจจุบันควรน ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดเป้าหมายเชิง
นโยบาย (Policy objectives) และมาตรการ
ทางด้านนโยบาย (Policy measures) ในการท าให้
บรรลุเป้าหมาย อาจกล่าวได้ว่า มีดังนี้ 
  
 
 
 

3.1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ ากว่าศักยภาพ 
 “Thailand Weakest ASEAN Economy in 
2016” 
                          (World Bank, 2016) 
 ธนาคารโลก (World Bank) พยากรณ์ว่า ใน 
พ.ศ.2559 GDP ของไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.0 
ลดลง จาก 2.5 ในปี พ.ศ.2558 โดยเป็นอัตราการ
ขยายตัวที่ต่ าที่สุดในกลุ่มประเทศ ASEAN ไปจนถึง 
พ.ศ.2561 (ตารางที่ 3) และธนาคารพัฒนาแห่ง
เอเชีย (2017) รายงานว่าอัตราการเจริญเติบโตของ 
GDP ของไทย ขยายตัวร้อยละ 2.9 ใน พ.ศ.2558 
และร้อยละ 3.2 ใน พ.ศ.2559 
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       สวนดุสิตโพล(ไทยรัฐ, 2560:4) เสนอผลการ
ส ารวจว่า “ ...การบริหารบ้านเมืองของนายกฯลุงตู่
และ ครม....ที่ประชาชนหนักใจมากท่ีสุด ปัญหา
เศรษฐกิจตกต่ า ร้อยละ 87.92 ส่งผลให้เกิดการ

ว่างงาน สินค้าราคาแพง ผลผลิตตกต่ า การส่งออกมี
ปัญหา ...ควรหาผู้มีความรู้และเก่งเรื่องเศรษฐกิจมา
ช่วยอีกแรง ...”

 
ตารางท่ี 3 อัตราการขยายตัวของ GDP ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558-2561 (%) 
 

 2558 2559 2560 2561 
Cambodia  6.9 6.9 6.8 6.8 
China  6.9 6.7 6.5 6.5 
Fiji  4.0 3.5 3.1 3.0 
Indonesia  4.7 5.3 5.5 5.5 
Laos  6.4 7.0 6.9 6.9 
Malaysia  4.7 4.5 4.5 5.0 
Mongolia  2.3 0.8 3.0 6.4 
Myanmar  6.5 7.3 8.5 8.5 
Papua New Guinea  8.7 3.3 4.0 3.8 
Philippines  5.8 6.4 6.2 6.2 
Solomon Islands  3.3 3.0 3.5 3.4 
Thailand  2.5 2.0 2.4 2.7 
East Timor  6.8 6.9 7.0 7.0 
Vietnam  6.5 6.6 6.3 6.0 

 ที่มา: World Bank (2016) 
 

ปัญหาส าคัญในระบบเศรษฐกิจไทยที่ท าให้ 
GDP มีอัตราการขยายตัวต่ า ได้แก่ การส่งออกที่การ
ขยายตัวติดลบตลอดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 
2558 และอุปสงค์ภายในประเทศอ่อนตัวเนื่องจาก
ภาระหนี้สินของครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้น จากร้อยละ 
51.7 ของ GDP ใน พ.ศ. 2550  เป็นร้อยละ 81.5  
ของ GDP ใน พ.ศ. 2550 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2558)   
 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็ง
ทั้งภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาค

บริการ  ถ้าภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในการบริโภค
และการลงทุน  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระดับร้อยละ 5 – 6  เป็นสิ่งที่ไม่เกินศักยภาพ การ
ลดลงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีความ
ห ม า ย ถึ ง ก า ร สู ญ เ สี ย ข อ ง ร า ย ไ ด้  (Income 
foregone) ห รื อ ค่ า ต้ น ทุ น ก า ร เ สี ย โ อ ก า ส 
(Opportunity cost)  ของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
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3.2  ความสามารถในการแข่งขันของไทยยังอยู่ใน
ระดับต่ า 
 ความสามารถในการแข่งขันของไทย  เป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ  และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ
เศรษฐกิจไทย  เพราะระบบเศรษฐกิจโลกทั้งองค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization, WTO)   
แ ล ะ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น  (ASEAN 
Economic Community, AEC) เป็นต้น  ต่างก็

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการแข่งข้นและถือว่าระบบ
เศรษฐกิจของโลกเป็นระบบเปิดทั้งสิ้น 
 จากการส ารวจการจัดอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่ งขัน โดยสภาเศรษฐกิจ โลก (World 
Economic Forum, WEF) ระหว่างปี พ.ศ. 2556-
2557  จ านวน 148 ประเทศ  พบว่าในปี พ.ศ.2556  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ที่อันดับ 
37  ถดถอยจากอันดับ 32  ในปี  พ.ศ.  2547  
(แผนภาพที่ 1) 

แผนภาพที่ 1  อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย 

 
 

        รายงานของ  IMD World Competitiveness 
Yearbook 2015  ท าการจัดอันดับ 61 ประเทศ    
จ า ก ก า ร พิ จ า ร ณ า วั ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน 4 ด้าน ได้แก่  ด้าน
เศรษฐกิจ  รัฐบาล  ภาคเอกชน  และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยจัดอันดับ 1 คือ ขีดความสามารถด้านใน
แข่งขันสูงสุด  และอันดับ 61 คือ  ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันต่ าสุด  ตารางที่ 4 แสดงอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันแต่ละด้านของแต่ละ
ประเทศ ส าหรับขีดความสามารถโดยรวมทุกด้าน 
Hong Kong  Malaysia  Philippines  Singapore  
Taiwan  และ Thailand มีขีดความสามารถโดยรวม
ในอันดับที่ 2, 14, 41, 3, 11 และ 30 ตามล าดับ 

 

ที่มา: World Economic Forum, 2014. 
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ตารางท่ี 4 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันบางประเทศ (ข้อมูล พ.ศ.2558) 

ประเทศ 
ด้าน 

Hong 
Kong 

 

Malaysia 
 

Philippines 
 

Singapore 
 

Taiwan 
 

Thailand 
 

เศรษฐกิจ 
(Economic 

Performance) 
9 6 34 3 11 13 

รัฐบาล 
(Government 

Efficiency) 
1 16 36 2 9 27 

เอกชน 
(Business 
Efficiency) 

1 10 26 7 14 24 

โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) 

15 27 57 7 18 46 

รวม 2 14 41 3 11 30 

ที่มา: International Institute for Management Development (IMD), 2015. 
 

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิรูปทั้ง 4 ด้าน  และอันดับในปัจจุบันอยู่ห่างไกล 
Hong Kong ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยรวมสูงอยู่ในระดับที่ 2  ทั้ง ๆ ที่มีทรัพยากรน้อย
กว่าไทย 
 
3.3 ข้อจ ากัดด้านอุปทานต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
 เศรษฐกิจไทยมีข้อจ ากัดเชิงโครงสร้างที่สะสม
กันมาอย่างยาวนาน  และยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งท า
ให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยถดถอยลง
เป็นล าดับ และท าให้ไทยไม่สามารถตักตวงประโยชน์

จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกได้มากเท่าประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน  ปัจจัยข้อจ ากัดด้ าน
โครงสร้างที่ส าคัญได้แก่  ด้านแรงงาน  และด้าน
โครงสร้างการผลิต 
 ในด้ านแรงงาน  ผลิตภาพแรงงานไทย 
(Labour productivity) ใน พ.ศ. 2543-2555 
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี ลดลงจากร้อยละ 6.8 
ต่อปี  ในช่วง พ.ศ. 2529 -2539 (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2556.)สาเหตุส่วนใหญ่น่าจะมาจาก
การสะสมทุนโดยเฉพาะในภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง 
(ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 อัตราการขยายตัวของการสะสมทุนต่อแรงงาน 
 

2530-2539 2540-2542 2543-2550 2551-2555 

8.5% 3.9% 0.6% 1.6% 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556. 

อุปทานและอุปสงค์ ในตลาดแรงงานมี
ลักษณะไม่สอดคล้องกัน (Labour-skill mismatch) 
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตต้องการแรงงาน
ระดับล่างถึงระดับกลาง ซึ่งได้แก่  แรงงานที่จบ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือต่ ากว่า  แต่แรงงาน
เลือกเรียนสายสามัญจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย  
และไม่เลือกเรียนในสาขาที่ภาคธุรกิจต้องการ เช่น 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนั้น จาก
โครงสร้างประชากรไทยซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ
ผลจากภาวะเจริญพันธุ์ลดลง ท าให้สัดส่วนของ
แรงงานในวัยท างานมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย 

 ในด้านโครงสร้างการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ภาคอุตสาหกรรมส่งออก เพราะการส่งออกเป็น
ปัจจัยส าคัญที่สุดของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทยในปี พ.ศ. 2553 อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไทยเท่ากับร้อยละ 7.3 (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2556)  สูงที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 
2557 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเท่ากับร้อยละ 62.07 อุตสาหกรรม
ส่งออกของไทยยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการใน
ตลาดโลกได้มากนัก ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ลดลง แม้เศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัว เช่น อุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่ม  หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ  
และฮาร์ ดดิ สก์ ไ ด ร ฟ์  เป็ นต้ น  อุ ตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้ องการของตลา ดที่ มี คว าม
หลากหลายมากขึ้น เช่น ผู้บริโภคปัจจุบันนิยมแท็บ
เล็ตและสมาร์ทโฟนที่มีขนาดเล็กและพกพาสะดวก  
เพราะไม่มีฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนประกอบ รวมทั้งหลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอื่น ๆ มีขนาดเล็กลง 
ผู้ผลิตไทยเพียงไม่กี่รายที่สามารถผลิตได้  จึงท าให้
การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยชะลอตัวลง  
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประเทศไทยยังขาดวิศวกร
และการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีการผลิต (ธนาคารแห่งประเทศ, 2556) 
 
3.4  รายได้ชาวนาและเกษตรกรตกต่ า 
 รายได้เกษตรกรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้เป็นผลโดยตรงมาจากการ
หดตัวของราคาผลิตผลทางการเกษตรเป็นส าคัญ 
(ตารางที่ 6) ภาวะตกต่ าของรายได้เกษตรกรท าให้
บั่นทอนก าลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกรที่มีสัดส่วน 1 
ใน 3 ของครัวเรือนในประเทศ  และยังมีผลต่อเนื่อง
ถึงความเชื่อมั่นและการฟ้ืนตัวของการบริโภค
ภาคเอกชนด้วย 
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ตารางท่ี 6 อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เกษตรกร ผลผลิตเกษตรกรรม และราคาสินค้าเกษตรกรรม (ร้อยละ
เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน) 

 

รายการ พศ.2555 พศ.2556 พศ.2557 พศ.2558 

รายได้เกษตรกร* -6.0 -3.0 -5.3 -1.2 

ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม 4.9 -2.2 1.0 0.4 

ราคาสินค้าเกษตรกรรม -10.3 -0.1 -6.2 -1.6 

*รายได้เกษตรกรไม่รวมรายได้ที่มาจากมาตรการภาครัฐ เช่น โครงการรับจ าน าข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนา 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557 

โครงการรับจ าน าข้าวในรัฐบาล นางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร  ท าให้ราคาข้าวเปลือกโดยเฉลี่ยทรง
ตัวอยู่ในระดับประมาณ 10,000 บาทต่อตัน  ต่ ากว่า
ราคารับจ าน าข้าวซึ่งก าหนดไว้ที่ 15,000 บาทต่อตัน  
และมีแนวโน้มของราคาลดต่ าลงต่อไปอีกหลังสิ้นสุด
โครงการรับจ าน าข้าว  โดยราคาตลาดโดยเฉลี่ยในปี 
พ.ศ. 2557  และ 2558  อยู่ที่ประมาณ 7,700 บาท
ต่อตัน  ราคายางพาราแผ่นดิบชั้น 3  อยู่ที่ 43 บาท
ต่อกิโลกรัม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557  เพราะความ
ต้องการยางธรรมชาติชะลอตัวลงเนื่องจากราคา
น้ ามันโลกลดลง  และภาวะเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็น
ผู้บริโภคยางพาราร้อยละ 36 ของโลก  ชะลอตัวลง  
โดยไทยเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก 

ถึงร้อยละ 35  ของตลาดโลก(ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2557)   

 รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการภาครัฐสนับสนุน
รายได้ให้แก่เกษตรกร  (ตารางที่ 7)  โดยส่วนใหญ่
เริ่มต้นในไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2557 และด าเนินการ
ต่อเนื่องใน ปีพ.ศ.  2558 ยกเว้นเงินช่วยเหลือ
ชาวนามูลค่า 4หมื่นล้านบาท เฉพาะปี พ.ศ. 2557  
อย่างไรก็ดี คาดว่า ไม่น่าจะเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร
ได้มากนักดังเช่นในอดีต  เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นการ
บรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า
เฉพาะในระยะสั้น และหลีกเลี่ยงการแทรกแซงกลไก
ตลาด  อีกทั้งยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน  และที่จะมี
ประสิทธิผลในการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรกรรม  ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาค
เกษตรกรรมในระยะยาว 
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ตารางท่ี 7 มาตรการภาคเกษตรที่ส าคัญของรัฐบาล พ.ศ. 2557-2558 

 

 

โครงการ 

สินค้า
เกษตรกรรม 

งบประมาณ 

(พันล้านบาท) 

วงเงินสินเชื่อ
ธนาคารรัฐ 

(พันล้านบาท) 

-เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ข้าวและยาง 48.5 - 

-จ าน ายุ้งฉาง ข้าว 3.9 34.8 

-กองทุนผลิตภัณฑ์กันชน ยาง 6.0 - 

-สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยต่ า ข้าวและยาง 1.6 40.0 

-สินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ า ยาง 0.6 20.0 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557 

 
3.5  สัดส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ใน
ระดับสูง 
 ในปี พ.ศ.2550 สินเชื่อของครัวเรือนประมาณ
ร้อยละ 51.7  ของ GDP  แต่ในไตรมาสที่ 3 ของปี
พ.ศ. 2557 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ร้อย
ละ 84.7 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง และเป็นปัญหาท า
ให้การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนเป็นไป
อย่างเชื่องช้า เนื่องจากครัวเรือนส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทยเป็นครัวเรือนเกษตรกร ราคาสินค้าเกษตรกรรม
ส าคัญที่อยู่ในระดับต่ า แม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร แต่ก็ไม่สามารถพยุงก าลังซื้อได้มากนัก  

เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่น าเงินไปใช้คืนหนี้และซื้อ
ปัจจัยการผลิตก่อนน าไปบริโภค โดยส่วนที่เหลือ
ส าหรับการบริโภคมีเพียงประมาณร้อยละ 20 – 30 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) 
 เมื่อพิจารณาจากภาระหนี้ตามกลุ่มประชากร  
จ าแนกตามครัวเรือนเกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว รายได้
ประจ า และผู้สูงอายุ  มีสัดส่วนครัวเรือนเป็นหนี้ร้อย
ละ 30, 18, 39  และ 13  ตามล าดับ  แผนภาพที่ 2  
แสดงสัดส่วนภาระรายจ่ายช าระหนี้ (เงินต้นรวม
ดอกเบี้ย)  ต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  

 

 

 

 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

 

แผนภาพที่ 2 ภาระหนี้ของครัวเรือนแต่ละกลุ่ม Debt Service Ratio (DSR )แยกตามอาชีพ  ปี พ.ศ.2556  
(สัดส่วนครัวเรือน) 

 
  

จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า แต่ละกลุ่ม
ครัวเรือนมีสัดส่วนภาระรายจ่ายช าระหนี้ (เงินต้น
รวมดอกเบี้ย) ต่อรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอย่างต่ า    
ร้อยละ 50 (กลุ่มครัวเรือนเกษตรกร) และสูงที่สุด
ร้อยละ 61 (กลุ่มผู้มีรายได้ประจ า) เงินที่เหลือจาก
ช าระหนี้จึงมีน้อยส าหรับการใช้จ่ายในสินค้าคงทน
หรือการลงทุน  หรือในเงินออมเพ่ือให้ธนาคารปล่อย
กู้ส าหรับสะสมทุนในภาคธุรกิจ อัตราส่วนของทุนต่อ
แรงงานในระบบเศรษฐกิจไทยจึงต่ า และมีผล
สืบเนื่องให้ระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนไทยอยู่ในระดับต่ า
ดังกล่าวแล้ว 

3.6  ความไม่เสมอภาคในระบบการคุ้มครองทาง
สังคมแก่ผู้สูงอายุ 
 ใน พ.ศ. 2503 ก่อนเริ่มแผนพัฒนาประเทศ
ฉบับที่1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ประชากรของ
ประเทศไทยมีจ านวน 27,362,310 คน โดยมีอัตรา
เพ่ิมประชากรเท่ากับร้อยละ 2.96 ต่อปี การรณรงค์
ใช้การคุมก าเนิดอย่างมีประสิทธิผล ท าให้อัตราการ
เพ่ิมประชากรลงลงเหลือร้อยละ 0.30 ต่อปี  และ
ประชากรเ พ่ิมขึ้น เป็น 67,400,746 คน  ในปี      

ที่มา: World Economic Forum (WEF), 2014. 
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พ.ศ. 2558  และจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ประชากรดั งกล่ าว  คาดว่ า  ในปี  พ .ศ .  2563  
ประชากรไทยจะมีจ านวนทั้งสิ้น 67,857,997 คน  
โ ดยมี อั ต ร า เ พ่ิ ม เ พี ย ง ร้ อยละ  0 . 14  เ ท่ า นั้ น 
(Wordometers, 2017) 
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญพันธุ์ 
(Fertility)  จากประสิทธิผลของการใช้การคุมก าเนิด  

และความก้าวหน้าทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร (ตาราง
ที่ 8) กล่าวคือ  มีประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 14 
ปี)  มีสัดส่วนลดลง ประชากรวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งอัตราส่วน
ระหว่างผู้สูงอายุต่อเด็ก 100 คน (ดัชนีผู้สูงอายุ) เพ่ิม
สูงขึ้นด้วย 

 

ตารางท่ี 8 จ านวนประชากรและดัชนีผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2578 

ปี พ.ศ. 
ประชากร (ล้านคน) ดัชนีผู้สูงอายุ 

(ผู้สูงอายุ/เด็ก 100 คน) ทั้งหมด วัยเด็ก ผู้สูงอายุ 

2548 62.2 14.3 6.4 45.0 

2553 63.7 13.2 7.5 57.0 

2558 64.6 12.3 9.0 73.4 

2563 65.1 11.2 11.0 98.0 

2564 65.2 11.0 11.3 103.2 

2568 65.1 10.4 12.9 123.6 

2573 64.5 9.8 14.6 149.9 

2578 63.4 9.1 15.9 174.4 

ที่มา: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559. 

 
นักสถิติประชากรของธนาคารโลกคาดว่า  

สัดส่วนของประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป จะเพ่ิมขึ้นใน
ระยะเวลา 50 ปี กล่าวคือ จากร้อยละ 15 ใน ปี 
พ.ศ. 2553  เป็นร้อยละ 36 ในปี พ.ศ. 2603 โดยที่
สัดส่วนของประชาวัยท างาน (อายุ 15 – 59 ปี)    
จะหดตัวลงจากประมาณร้อยละ 54 ใน พ.ศ. 2563  
เหลือเพียงร้อยละ 46  ในปี พ.ศ. 2593   
          ส าหรับประเทศไทย ใน พ.ศ. 2555 มี
ผู้สูงอายุ 9,600,000 คน หรือร้อยละ 13.7 ของ

ประชากรใน พ.ศ. 2593 คาดว่าจะมีผู้สูงอายุ
ประมาณ 22,260,000 คน หรือร้อยละ 31.8 ของ
ประชากร และอัตราความยากจนจะสูงในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2553 ร้อยละ 10.9 ของ
ผู้ มี อ า ยุ ตั้ ง แ ต่  6 0  ปี ขึ้ น ไ ป เ ป็ น ค น ย า ก จ น   
เปรียบเทียบกับร้อยละ 7.7 ของประชากรทั้งหมดที่
เป็นคนยากจน (World Bank, 2014)  
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 ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง  (Social 
Protection System) แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย  
อาจจ าแนกได้เป็น 3 ระบบคือ 

 1.  ระบบข้าราชการ (Government Official 
System) 

 2.  ระบบประกันสังคม (Social Security 
System)  และ 

 3.  ระบบการประกันสังคมแบบไม่ต้องส่งเงิน
สมทบเข้ากองทุน (Non-Contributory Social 
Protection System) 

 ในทางปฏิบัติ  ระบบทั้งสามนี้มีความไม่เท่า
เทียมกันในแนวนอน (Horizontal inequality) ต่อ
ผู้สูงอายุ  กล่าวคือ  ระบบข้าราชการเป็นระบบที่ให้
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ  ระบบประกันสังคมให้
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่พนักงานในธุรกิจ
เ อกชน  ให้ ป ร ะ โ ยชน์ ร อ งล งม า  ส่ ว น ร ะบ บ
ประกันสังคมแบบไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น
ระบบที่ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองน้อยที่สุด ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2555  ถึงปัจจุบัน ระบบนี้ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้สูงอายุดังนี้ (ตารางท่ี 9) 

 
ตารางท่ี 9 เงินช่วยผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 

อายุ (ปี) 
เงินช่วยเหลือ 

บาท/เดือน US$/วัน 

60-69 600.00 0.571 

70-79 700.00 0.666 

80-89 800.00 0.761 

90 ขึ้นไป 1000.00 0.952 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
จะเห็นได้ว่า  ผู้สูงอายุมีรายได้ต่อวันต่ ากว่าวันละ 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ (อัตราแลกเปลี่ยน 35 บาทต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ)  หรือต่ ากว่าขีดความยากจน
สมบูรณ์  (Absolute poverty line)  ซึ่งองค์การ
สหประชาชาติก าหนดไว้เท่ากับ 1.25 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อคนต่อวัน (พ.ศ. 2558) 
 
3.7 อสมภาพของการกระจายรายได้มีความเหลื่อม
ล้ าสูง 
 อสมภาพของการกระจายรายได้ (Income 
inequality)  หรือความแตกต่างระหว่างระดับ

รายได้ของผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้สูง  เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประชากรในระบบเศรษฐกิจ
กลไกตลาดและเป็นผลลัพธ์ของความล้มเหลวของ
กลไกตลาด (Market failure) เพราะในระบบกลไก
ตลาด  การจัดสรรรายได้ (Income distribution) 
จ านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของ
ปัจจัยการผลิต เนื่องจากมนุษย์มีขีดความสามารถ
แตกต่ า งกัน (Human differences) ผู้ มี
ความสามารถสูงจะได้ รับรายได้มาก ส่ วนผู้ มี
ความสามารถต่ าก็จะได้รับรายได้น้อย  ดังนั้น จึงเป็น
เหตุให้เกิดอสมภาพของการกระจายรายได้ 
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 ทฤษฎีการพัฒนาประเทศกล่ าวว่ า   ใน
ระยะแรก ๆ ของการพัฒนา  ผู้มีความสามารถสูงจะ
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาก่อน  อสมภาพ
ของร าย ได้ จ ะมี สู ง   ต่ อม า เ มื่ อ พัฒนายิ่ ง ขึ้ น  
ผลประโยชน์จากการพัฒนาจะตกลงมาถึงบุคคล

ประเภทอ่ืน ๆ  เช่น  ผู้ใช้แรงงาน และอสมภาพของ
รายได้จะลดน้อยลง (Trickle-down effect) 

 ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับอสมภาพของการ
กระจายรายได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2556  
น าเสนอในตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 10 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ จ าแนกตามเขตพ้ืนที่ ปี พ.ศ.2531-

2556 
 

ปี ทั่วประเทศ กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ 
2531 0.487 0.388 0.435 0.439 0.454 0.463 
2533 0.515 0.420 0.480 0.468 0.434 0.469 
2535 0.536 0.457 0.462 0.476 0.471 0.481 
2537 0.520 0.405 0.461 0.468 0.472 0.498 
2539 0.513 0.401 0.468 0.458 0.470 0.470 
2541 0.507 0.415 0.443 0.462 0.460 0.491 
2543 0.522 0.417 0.448 0.470 0.484 0.476 
2545 0.508 0.438 0.440 0.470 0.471 0.464 
2547 0.493 0.422 0.432 0.482 0.454 0.447 
2549 0.514 0.457 0.440 0.488 0.508 0.477 
2550 0.499 0.468 0.418 0.474 0.483 0.464 
2552 0.490 0.470 0.412 0.452 0.486 0.478 
2545 0.484 0.514 0.395 0.441 0.464 0.462 
2556 0.465 0.451 0.397 0.433 0.442 0.443 

 
ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย ส านัก
พัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ของครัวเรือนปี 2549, ปี 
2550, ปี 2552 และปี 2554 ได้ปรับข้อมูลรายได้ที่บันทึกติดลบ หรือขาดทุนให้เป็น 0 (ศูนย์) (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
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แม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร
ไทยได้สูงขึ้น และความยากจนลดลง(National 
Economic and Social Development 
Board, 2010)  แต่อสมภาพของการกระจาย
รายได้มิได้ลดลงอย่างน่าพอใจ  กล่าวคือ  จากค่า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ค ว า ม ไ ม่ เ ส ม อ ภ า ค  (Gini 
Coefficients)  ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.0 – 1.0  และ
ค่าสูง  แสดงว่า  มีความเหลื่อมล้ าหรืออสมภาพ
สูง  แสดงให้เห็นว่า  ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 
2531 กับ พ.ศ. 2556 อสมภาพของประเทศอยู่ที่
ระดับ 0.487  และ 0.465  โดยในกรุงเทพฯ 
อสมภาพเพ่ิมขึ้น  ภาคเหนือ  อีสาน และใต้ อยู่

ในระดับใกล้เคียงกัน  เฉพาะภาคกลางเท่านั้น  
ที่อสมภาพของการกระจายรายได้ลดลงเล็กน้อย 
4. สรุป 
 ส าหรับประเทศไทยและประเทศก าลัง
พัฒนาอื่น ๆ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา
ของความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ และการ
เรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา บาง
ประเทศประสบความส าเร็จ แต่บางประเทศ
ยังคงตดิอยู่ในกับดักของความด้อยพัฒนา ปัญหา
ปัจจุบันของการพัฒนาประเทศไทยดังกล่าวแล้ว 
เป็นความท้าทายส าหรับผู้บริหารประเทศให้
สามารถบริหารจัดการต่อความท้าทายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

  พรรณวดี สมกิตติกานนท์1                   
                                                                                                                   ผ่องพรรณ  เกดิพทิักษ์2   
                                                                                                                ประสาร มาลากลุ อยุธยา3 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา 
2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของความส าเร็จใน
การบริหารเวลาของนักศึกษา และ 3) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ศึกษาคุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 422 
คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นจากประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการเสริมสร้างคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลา  เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่ 1 จ านวน       
24 คน และสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้    
1) คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นคุณลักษณะความส าเร็จด้านการวางแผนในการบริหารเวลารายด้าน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง 2) รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของความส าเร็จในการ
บริหารเวลาของนักศึกษา  พัฒนาจากการบูรณาการแนวคิด และเทคนิคของทฤษฎีต่าง ๆ ของการให้การ
ปรึกษากลุ่ม 3) คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ  หลังการทดลองและหลังการติดตามผลเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  4) คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ  หลังการทดลองและหลังการติดตามผลสูงกว่า
คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ  5) ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่า  นักศึกษา
กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการหลังการติดตามผล  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ  ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ และทักษะการปฏิบัติตนที่ท าให้บรรลุถึง
คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลา 

 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา การให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 
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The Development of Integrative Group Counseling Model for Enhancing  
Time Management Success Attributes of Saint Louis College Students 

                                                                                              Punvadee Somkittikanon1   
                                                                                                Pongpan Kirdpitak2 

                                                                               Prasarn  Malakul  Na  Ayudhaya3    
                                                                                                                                                                                                                                                
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study time management success 
attributes of the students, 2) to develop an integrative group counseling model for 
enhancing time management success attributes of the students, and 3) to evaluate the 
effectiveness of the integrative group counseling for enhancing time management success 
attributes of the students. The sample of the time management success attributes study 
was 422 first to fourth year students of Saint Louis College. Those were selected by 
stratified random sampling from the population. The sample of the enhancement 
management success attributes was 24 first year Psychology students of the faculty of 
Arts. They were randomly assigned into an experimental group and a control group. Each 
group consisted of 12 students. The results of this research were as follows: 1) The total 
mean score and each dimension score of time management success attributes of the 
students were high except time management planning dimension was average. 2) The 
integrative group counseling model for enhancing time management success attributes of 
the students was developed from the concepts and the techniques of group counseling 
theories. 3) The time management success attributes of   the experimental group after 
participating  in the integrative group counseling model and after the follow up were 
significantly higher than before the experiment at .01 level. 4) The time management 
success attributes of the experimental group after participating in the integrative group 
counseling model and after the follow-up were significantly higher than that of the 
control group at .01 level. 5) Focus group report of the experimental group after the 
follow up showed that they were satisfied with the integrative group counseling model. 
The model could promote knowledge, understandings and also self practical techniques 
to fulfill their time management success attributes. 
Keywords: Time management success attributes of students, Integrative group counseling 
 
 

1Ph.D. Candidate, Ph.D. Program in Psychology, Kasem Bundit University. 
1761 Patanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250 
e-mail: punvadee@slc.ac.th 
2Professor, Doctor of Philosophy in Psychology, Kasem Bundit University 
1761 Patanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250 
e-mail: psy.phd@kbu.ac.th 
3Vice-President for Academic Affairs,  Associate Professor, and  Doctor of Philosophy in Psychology, Kasem  Bundit University 
1761 Patanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250 
e-mail: psy.phd@kbu.ac.th 
 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

บทน า 
            สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (2550)  
ทรงประทานเกี่ยวกับความส าคัญของเวลาว่า  
เวลาเป็นของมีค่า ควรใช้เวลาให้มีประโยชน์โดย
การท างานอดิเรก ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ  ไม่ใช่
สะสมของมีค่ า  ฉะนั้นคนเราต้องจัดล าดับ
ความส าคัญของกิจกรรมชีวิต    
            สภาวะปัจจุบันมีแนวโน้มการแข่งขัน
ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และ การศึกษา เพราะ
ต่างคนต่างมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือความอยู่
รอดและการมีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการใช้เวลา
ของแต่ ล ะคน  ก าร ใ ช้ เ ว ล าของนั กศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษา จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียน 
และการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ที่ท าให้นักศึกษาไม่
สามารถจัดสรรเวลากับภาระงานการเรียนและ
กิจกรรมที่ค่อนข้างมาก ไม่เห็นความส าคัญใน
การบริหารเวลา  ขาดการวางแผนและการ
ควบคุมตนเอง  ไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียนและท า
กิจกรรม ขาดเรียนและไม่ เข้าร่ วมกิจกรรม
นักศึกษา ต้องเรียนใหม่พร้อมรุ่นน้อง ลาออกลาง
คัน  ไม่ป้องกันเหตุการณ์แทรกซ้อนในการใช้
เวลาท าภาระงานที่ตนรับผิดชอบ ปัญหาต่าง ๆ
ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบให้นักศึกษาไม่ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา และนักศึกษาที่ไม่
ประสบผลส าเร็จในการเรียน ไม่ให้เวลาอ่าน
หนังสือส าหรับการสอบ และส่วนใหญ่ไม่เห็น
ความส าคัญของเวลา (Ezekiel, 2009-2012 )   
          การบริหารเวลาท าให้นักศึกษารู้จัก
วางแผนและจัดสรรเวลาในการท างานอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
(สถาบันด ารงราชานุภาพ, 2553)  และนักศึกษา
ที่ประสบความส า เร็จ ในการศึกษาจะเป็น

นักศึกษาที่มีการบริหารเวลาที่ดี (Miqdadi et 
al., 2014)  
           คุณลักษณะของความส าเร็จในการ
บริหารเวลาของนักศึกษา ประกอบด้วยการ
ตระหนักรู้ในความคิด  ทัศนคติของการใช้เวลา   
การวางแผนงาน  และการตรวจสอบตนเองขณะ
มีการท ากิจกรรม  รวมทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับ  
(Claessen, Eerde, Rutte & Roe, 2005)  
นอกจากนี้ยังประกอบด้วย แรงจูงใจในตนเองใน
การเรียน การตั้งเป้าหมายการเรียน  รู้จักความ
ต้องการของตนเอง มีการจัดระบบงานที่ดี  การ
จัดการเวลาในการท ารายงาน ก าหนดวันส่ง
รายงาน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง มีวินัยในตนเองใน
การเตรียมพร้อมการเรียนและการสอบ  มีความ
รับผิดชอบ ปรับปรุงการบริหารเวลาในการเรียน  
มีระบบสนับสนุนในการเรียนที่ท าให้ผู้ เรียน
ประสบความส าเร็จการเรียน (Garcis et al., 
2010) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1.เพื่อศึกษาคุณลักษณะของความส าเร็จ
ในการบริหารเวลาของนักศึกษา   
          2.เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา    
          3.เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช้
รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของความส าเร็จในการ
บริหารเวลาของนักศึกษาโดย  
            3.1 เปรี ยบเทียบคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง  ก่อนการทดลอง  หลังการทดลอง  และ
หลังการติดตามผล 
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            3.2 เปรี ยบเทียบคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองกับกลุ่ม ควบคุม ก่อนการทดลอง หลัง
การทดลอง  และหลังการติดตามผล 
            3.3 ป ร ะ เ มิ น ค ว าม พึ งพอ ใ จ ขอ ง
นักศึกษากลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเ พ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลา
ของนักศึกษา ภายหลังได้รับการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการ โดยการท าสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น  
         1. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลา ประกอบด้วย
การตระหนักรู้ในตนเองในการบริหารเวลา การ
วางแผนในการบริหารเวลา การควบคุมเวลา การ
มีวินัยในตนเอง แรงจูงใจเป้าหมาย และการ
ป้องกันปัญหาในการบริหารเวลา     
         2. ตัวแปรที่ใช้ในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลา
ของนักศึกษาประกอบด้วย  
            2.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ รูปแบบการให้
การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ  
            2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
         1.คุณลักษณะของความส าเร็จในการ
บริหารเวลาของนักศึกษาที่ได้รับการให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการหลังการทดลองและ
เมื่อสิ้นสุดการการติดตามผลเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนการ
ให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ   

         2.คุณลักษณะของความส าเร็ จในการ
บริหารเวลาของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ หลังการ
ทดลองและหลั งการติดตามผลสูงกว่ากลุ่ ม
ควบคุมที่ไม่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
         การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  
(Mixed methods research) โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้ 
Nonparametric statistics ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         ประชากร  เป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปี 1-4  ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 
2557 ในคณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  
และคณะกายภาพบ าบัด  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
จ านวน 815 คน 
         กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา
ปี1-4 ที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  จ านวนทั้งหมด  
422 คนที่ได้มาจากการเปิดตารางของ Krejcie & 
Morgan (1970) โดยก าหนดสัดส่วนจาก
ประชากรขนาด 800  คนกลุ่มตัวอย่าง 396 คน  
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แล้วจึงสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified random sampling) ตามเกณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  และสุ่มแบบเจาะจง 
จากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  สาขาวิ ชา
จิตวิทยาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลาโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และคัดเลือกจากล าดับที่มี
คะแนนต่ าสุดจนถึงล าดับที่ 24 จ านวน 24  คน  
และสุ่มอย่างง่าย เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลอง12 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

คนที่เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของความส าเร็จในการ
บริหารเวลาของนักศึกษา  และเป็นกลุ่มควบคุม 
12 คนที่ไม่ได้รับการปรึกษาใดๆ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          1.แบบวัดคุณลักษณะของความส าเร็จใน
การบริหารเวลาของนักศึกษา จ านวน 88 ข้อ 
ตรวจสอบความตรง เชิ ง เนื้ อหา  (Content 
Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ  มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item - Objective 
Congruence: IOC) เท่ากับ .67-1.00 และมีค่า
ความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ .954   
          2.รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการ เ พ่ือ เสริมสร้ า งคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา  มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .67-1.00  
 

 ผลการวิจัย 
            1. ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สามารถเก็บแบบวัดฉบับ
สมบูรณ์ได้จ านวน 422 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ย
ของคุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหาร
เวลาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.69, SD = 
0.39) และมีคะแนนคุณลักษณะของความส าเร็จ
ในการบริหารเวลารายด้านได้แก่ด้านการควบคุม
เวลา  ด้านการมีวินัยในตนเอง  ด้านการมี
แรงจูงใจเป้าหมาย  ด้านการตระหนักรู้ตนเองใน
การบริหารเวลา ด้านการป้องกันปัญหา และด้าน
การควบคุมเวลาอยู่ในระดับมาก (  อยู่ระหว่าง 
3.62-3.96 และSD อยู่ระหว่าง .37-.50) ส่วน
ด้านการวางแผนในการบริหารเวลาอยู่ระดับปาน
กลาง (  = 3.41, SD = 0.49) ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 

 
ตารางท่ี 1   คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=422) 
              
คุณลักษณะของความส าเร็จ 
ในการบริหารเวลาของนักศึกษา 

จ านวน     
ข้อ 

Min Max        

 
SD แปล     ล าดับที่            

ผล               

1. การตระหนักรู้ตนเองในการบริหารเวลา 16 2.50 4.62 3.74 0.37 มาก           3 

2. การวางแผนในการบริหารเวลา 16 1.38 4.62 3.41 0.49 ปานกลาง    6 

3. การควบคุมเวลา 16 1.81 4.69 3.62 0.51 มาก           5 
4. การมีวินัยในตนเอง 12 1.75 5.00 3.96 0.50 มาก           1 

5. การมีแรงจูงใจเป้าหมาย 12 1.75 4.75 3.79 0.48 มาก           2 

6. การป้องกันปัญหาในการบริหารเวลา 16 1.94 4.88 3.69 0.47 มาก           4 
โดยรวม 88 2.16 4.55 3.69 0.39 มาก 
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 2. การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา
ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะของความส าเร็จ
ในการบริหารเวลาทั้ง 6 ด้าน  เพ่ือท าให้เกิดพฤติ
กรรมการบริหารเวลาทั้งด้านการเรียนและ
กิจกรรมนักศึกษาที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง  
และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเลือก  รูปแบบ
ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ .67-1.00และทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 12 คน โดยด าเนินการทดลอง 8 ครั้งๆ 
ละ 2 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2558 
ถึงวันที ่13 มีนาคม  2558   โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
               2.1 ขั้นเริ่มต้นการให้การปรึกษา
แบบบูรณาการ ผู้วิจัยด าเนินการปฐมนิเทศ สร้าง
สัมพันธภาพและชี้แจงวัตถุประสงค์ กฎระเบียบ 
ประโยชน์  สถานที่   และการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของความส าเร็จในการ
บริหารเวลาของนักศึกษา  โดยผู้วิจัยมีบทบาทใน
การเป็นผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก
กลุ่ม  และติดตามผลของการให้การปรึกษากลุ่ม
แต่ละครั้งก่อนด าเนินการการให้การปรึกษากลุ่ม  
       2.2 ขั้ น ด า เ นิ น ก า ร ก าร ให้ ก า ร
ปรึ กษ ากลุ่ ม แบบบู รณากา ร  ขั้ น ตอนนี้ มี
วัตถุประสงค์เ พ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา ทั้ง 
6 ด้านได้แก่ การตระหนักรู้ตนเองในการบริหาร
เวลา  การวางแผนในการบริหารเวลา  การ
ควบคุมเวลา  การมีวินัยในตนเอง  แรงจูงใจ
เป้าหมาย และการป้องกันปัญหาในการบริหาร
เวลา  โดยผู้วิจัยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี  และ

เทคนิคการให้การปรึกษากลุ่ม ตามกรอบแนวคิด
จากการทบทวนทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีการให้
การปรึกษากลุ่มบุคคลเป็นศูนย์กลาง  ทฤษฎีการ
ให้การปรึกษากลุ่มเกสตอลท์ ทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรม  และทฤษฎีการ
ให้ ก ารปรึ กษากลุ่ ม เหตุ ผล  อา รมณ์  และ
พฤติกรรม  ดังนี้    
                    2.2.1 การเสริมสร้างการตระหนัก
รู้ของความส าเร็จในการบริหารเวลา   ผู้วิจัยบูรณา
การแนวคิดของทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มเกส
ตอลท์ร่วมกับทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มเหตุผล  
อารมณ์  และพฤติกรรม โดยใช้ 1) เทคนิคการ
จินตนาการ เพ่ือให้นักศึกษารับรู้ถึงความส าคัญ
ของการจัดสรรเวลาในการเรียนและกิจกรรม
นักศึกษา  2) เทคนิคเก้าอ้ีว่างและ การสลับ
บทบาท เพ่ือให้นักศึกษา  ไม่รู้สึกสับสน  และจด
จ่อในงานที่ท า  และ 3) เทคนิคการโต้แย้งกับ
ความคิดไม่สมเหตุผล  เพ่ือให้นักศึกษาได้ท างาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
                    2.2.2 การเสริมสร้างการ
วางแผนของความส าเร็จในการบริหารเวลา    
ผู้วิจัยบูรณาการแนวคิดของทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมร่วมกับทฤษฎีการให้
การปรึกษากลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรม โดยใช้     
1) แผนผังความคิด (Mind Map)เพ่ือให้นักศึกษา
ตั้งเป้าหมายและก าหนดทิศทางในการท างานให้
ส าเร็จ 2) การวิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ ABC     
เพ่ือให้นักศึกษาก าหนดแนวทางในการวางแผน
โดยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 3) เทคนิคการ
คัดสรรสาระส าคัญและการคิดเชื่อมโยง  เพ่ือ
คัดเลือกประเด็นส าคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
และสรุปปัญหาในภาพรวม และ 4)  เทคนิคการ
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ก ากับพฤติกรรมตนเอง เ พ่ือให้นักศึกษาหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารเวลา  
และตรวจสอบแผนด า เนิ นงานพร้อมการ
ประเมินผลว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  
                    2.2.3 ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร
ควบคุมเวลาของความส าเร็จในการบริหารเวลา    
ผู้วิจัยบูรณาการแนวคิดของการให้การปรึกษา
กลุ่มพฤติกรรมนิยม ร่วมกับทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยใช้  1) 
เทคนิคการแก้ไขปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข
หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวันเวลาที่
ก าหนด  2) เทคนิคการเรียนและการบริหารเวลา
เพ่ือการจัดล าดับความส าคัญของงาน และจด
บันทึกงานที่ท าแล้วและยังไม่ ได้ท า 3) การ
เสริมแรงเพ่ือให้ก าลังใจแก่นักศึกษาต่อพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์  รวมทั้ง 4) การฝึกสมาธิและฝึก
การหายใจ ส าหรับผู้ที่รู้สึกเครียด  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  
                    2.2.4 การเสริมสร้างการสร้าง
วินัยในตนเองของความส าเร็จในการบริหารเวลา    
ผู้วิจัยบูรณาการแนวคิดของทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มเผชิญความจริงร่วมกับทฤษฎีการให้
การปรึกษากลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรม  โดยใช้ 1) 
เทคนิคระบบ WDEP เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก
ประเมินพฤติกรรม การตรงต่อเวลาและหน้าที่
ของตน  การปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบ 2) 
เทคนิคศิลปะการตั้ งค าถามและ 3) การคิด
เชื่อมโยง  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
แก้ไขปัญหา  ตรงต่อเวลา การปฏิบัติตนให้ถูก
ระเบียบ  และการไม่ผัดวันประกันพรุ่ง   
                    2.2.5 การเสริมสร้างแรงจูงใจ
เป้าหมายของความส าเร็จในการบริหารเวลา    
ผู้วิจัยบูรณาการแนวคิดของทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมร่วมกับทฤษฎีการให้

การปรึกษากลุ่มบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ 1) 
เทคนิคตัวแบบเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการท า
ภาระงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตน   
2) เทคนิคค าถามสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้นักศึกษา
มีความเอาใจใส่ ในงาน และ 3) เทคนิคการ
สะท้อนความรู้สึกและการท าความกระจ่าง  
เพ่ือให้นักศึกษาพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
                    2.2.6 การเสริมสร้างการป้องกัน
ปัญหาของความส าเร็จ ในการบริหารเวลา    
ผู้วิจัยบูรณาการแนวคิดของทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมร่วมกับทฤษฎีการให้
การปรึกษากลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรม โดยใช้ 1) 
ทักษะการปฏิเสธเพ่ือฝึกการข่มใจตนเองต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2) เทคนิคการฝึกพฤติกรรม
การแสดงออกที่ เ หมาะสม เ พ่ื อหลี ก เลี่ ย ง
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเวลาท างาน และ 3) 
เทคนิคการคิดเชื่อมโยงเพ่ือปรับบางกิจกรรมให้
กระชับเร็วขึ้นถ้าถูกแทรกแซงด้วยเหตุการณ์ที่
จ าเป็นและเตรียมแผนส ารองเพ่ือท างานให้ส าเร็จ    
               2.3 ขั้นยุติการให้การปรึกษากลุ่ม
แบบบู รณาการ  ผู้ วิ จั ย ให้ สมาชิกกลุ่ มสรุป
สาระส าคัญที่ได้รับจากการเข้าร่วมการให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ และผู้ วิจัยสรุป
เพ่ิมเติม 
             3.ผลการประเมินประสิทธิผลของการ
ให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะความส าเร็จในการบริหารเวลาของ
นักศึกษา 
                3.1 ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลา
ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล แสดงในตารางที่ 
2 และแผนภาพที่ 1 



 

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 1 January - June  2017 

 

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบคุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาโดยรวม  ของนักศึกษากลุ่ม

ทดลอง (n=12) ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล  
 
 

  คุณลักษณะของ
ความส าเร็จใน
การบริหารเวลา 

 
 

ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มที่     
น ามาเปรียบเทียบ 

Negative   
Rank 

 Positive 
Rank 

Tie
s 

Z P 

คุณลักษณะของ
ความส าเร็จใน
การบริหารเวลา
โดยรวม 

ก่อนทดลอง 3.32 
หลังทดลอง 4.12 
 
หลังติดตามผล 4.20 

หลังทดลอง-ก่อนทดลอง 
หลังการติดตามผล- 
หลังทดลอง 
หลังการติดตามผล- 
ก่อนทดลอง 

0.00 
6.00 
 
0.00 

12.00 
6.00 
 
12.00 

0 
6 
 
0 

 3.56** 
   4.20 
  
 4.06** 

.00 
1.0 
 
.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
          จากตารางที่ 2 พบว่า คุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาโดยรวมของ
นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการ หลังการทดลองและก่อน
การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  ส่วนการติดตามผลและหลังการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน  และหลังการติดตามผล

และก่อนทดลอง  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลาโดยรวมหลัง
การทดลอง (  

 = 4.12) และหลังติดตามผล (  
=4.20) เพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง 
( =3.32) 

 
   

    แผนภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาโดยรวมระหว่างก่อนการทดลอง  
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หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
            3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลาของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม ระหว่างก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ตาม
ตารางที ่3 และแผนภาพที2่ 

 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบคุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาโดยรวม ของนักศึกษากลุ่ม

ทดลอง (n =12) และกลุ่มควบคุม (n=12) ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง  และหลังการ
ติดตามผล 

               

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
           
 จากตารางที่ 3  พบว่าก่อนการทดลอง
นักศึกษากลุ่ มทดลองและ กลุ่ มควบคุม  มี
คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองและ
หลังการติดตามผลนักศึกษากลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม  มีคุณลักษณะของความส าเร็จใน
การบริหารเวลาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยหลังการทดลองของ
กลุ่มทดลอง ( = 4.12) มากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ควบคุม ( =3.18)  และค่าเฉลี่ยหลังการติดตาม
ผลของกลุ่มทดลอง ( =4.20) มากกว่าค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มควบคุม ( =3.21) 

 
 

คุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการ
บริหารเวลา 

กลุ่ม 
ร ะ ย ะ ก า ร
ทดลอง  ค่าคะแนน 

ค่ า  Mann-
Whitney U 

ค่า Z 
ค่ า 
p 

คุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการ
บริหารเวลาโดยรวม 

ทดลอง ก่อนทดลอง 3.32 Mean Rank = 16.92 
Sum of Ranks 203.00 

19.00 -1.88** .06 

 หลังทดลอง 4.12 Mean Rank = 18.21 
Sum of Ranks =218.50 

3.50 -3.96** .00 

 ติดตามผล 4.20 Mean Rank = 18.50 
Sum of Ranks =222.00 

.00 -4.16** .00 

ควบคุม ก่อนทดลอง 3.27 Mean Rank = 8.08 
Sum of Ranks = 97.00 

 

 หลังทดลอง 3.18 Mean Rank = 6.79 
Sum of Ranks = 81.50 

 ติดตามผล 3.21 Mean Rank = 6.50 
Sum of Ranks = 78.00 
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       แผนภาพที่ 2  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลาโดยรวม
ระหว่าง นักศึกษากลุ่มทดลองและนักศึกษากลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการ
ติดตามผล 
            
 3.3 .การวิ เคราะห์ เชิ งคุณภาพโดย
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลอง
ที่มี ต่ อรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่ ม เ พ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของความส าเร็จในการ
บริหารเวลา  โดยใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ภายหลังการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ    
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้
การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ  ได้เรียนรู้ถึงการ
ตระหนักรู้ ในการบริหารเวลา  การวางแผน   
การควบคุมเวลา  การมีวินัยในตนเอง  แรงจูงใจ
เป้าหมาย  และการป้องกันปัญหาในการบริหาร
เวลา   รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็น   และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ท าให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารเวลา  และรู้สึกพึงพอใจที่มีโอกาสได้
พัฒนาคุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหาร
เวลาของตนเอง 
 
 
 

อภิปรายผล   
      1. คุณลักษณะของความส าเร็จในการ

บริหารเวลาของนักศึกษา  พบว่าคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษาราย
ด้านได้แก่ด้านการตระหนักรู้ตนเองในการบริหาร
เวลา การควบคุมเวลา  การมีวินัยในตนเอง  การ
มีแรงจูงใจเป้าหมาย  การป้องกันปัญหาในการ
บริหารเวลา อยู่ ในระดับมาก ส่วนด้านการ
วางแผนในการบริหารเวลา อยู่ในระดับปานกลาง  
แสดงให้ เห็ นว่ านั กศึกษาส่ วน ใหญ่ จะ เห็ น
ความส าคัญของเวลาและมีความตระหนักรู้
ตนเองในการบริหารเวลา สามารถวางแผนการ
บริหารเวลาได้ แต่บางครั้งอาจไม่ชัดเจนและ
ครอบคลุมในการจัดสรรเวลา ควบคุมเวลาในการ
ท าภาระงานด้านการเรียนและกิจกรรมนักศึกษา
ได้  เนื่องจากมีวินัยในตนเอง มีกฎระเบียบใน
การเข้าเรียนตรงเวลา มีแรงจูงใจในการท าภาระ
งานให้เสร็จตามก าหนดเวลาส่งงาน สามารถ
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หลีกเลี่ยงเหตุการณ์แทรกซ้อนที่อาจท าให้ส่งผล
กระทบต่อการท าภาระงานประจ าวัน  แต่อาจ
ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนและการ
จัดสรรเวลาได้ไม่ต่อเนื่อง หรือไม่เข้าใจในวิธีการ
บริหารเวลาที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลต่อภารกิจด้าน
การเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของงามพันธุ์  สัยศรี 
(2555: 2036)ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบ
ตรวจสอบรายการประเมินทักษะการจัดการเวลา
และเทคนิคการจัดการเวลาส าหรับนักเรียน  และ
พบว่านักเรียนเห็นคุณค่าด้านการจัดการเวลา
ระดับสูง  การจัดการเวลาของนักเรียนจ าแนก
รายด้านจะพบว่าอยู่ระดับปานกลาง โดยมีทักษะ
ด้านการจัดระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  รองลงมาคือการวางแผนและการจัดเวลา  
แต่ถึงแม้นักเรียนส่วนใหญ่จะเห็นคุณค่าด้านการ
จัดการเวลาในระดับสูง แต่พบว่าประสิทธิภาพ
ของการจัดการเวลาอยู่ในระดับปานกลาง  แสดง
ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพยายามจะ
ควบคุมตนเองให้มีการจัดการเวลายังไม่สัมพันธ์
กับระดับการเห็นคุณค่าของเวลา จ าเป็นที่
ผู้เกี่ยวข้องต้องปลูกฝังในเรื่องนี้ใหม่  เพราะการ
ตระหนักรู้แต่เพียงความส าคัญของเวลา  แต่ไม่
พัฒนาตนเองให้รู้จักการจัดการเวลาย่อมส่งผล
กระทบต่อการเรียน ตรงกันข้ามถ้านักศึกษา
จัดสรรเวลาในการเรียนและการกระท าต่างๆได้
อย่างเหมาะสม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า จะท าให้ผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับ Garcis 
et al (2010) ที่ศึกษาพบว่า คุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของผู้ เรียน 
ประกอบด้วย แรงจูงใจในตนเองในการเรียน 
ตั้งเป้าหมายการเรียน รู้จักความต้องการของ
ตนเองไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  การจัดการเวลาใน

การท า ร าย ง าน   มี วิ นั ย ในตน เอง ในกา ร
เตรียมพร้อมการเรียนและการสอบ มีความ
รับผิดชอบ  ปรับปรุงการบริหารเวลาในการเรียน      

     2.การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา  
โดยบูรณาการแนวคิดและเทคนิค ทฤษฎีการให้
การปรึกษากลุ่ม ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษาทั้ง
ด้านการตระหนักรู้ตนเองในการบริหารเวลา การ
ควบคุมเวลา การมีวินัยในตนเอง  การมีแรงจูงใจ
เป้าหมาย และการป้องกันปัญหาในการบริหาร
เวลา ดังนี้ 
             2.1 การเสริมสร้างคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา   
ด้านการตระหนักรู้ตนเองในการบริหารเวลา 
ได้แก่ การรับรู้ถึงความส าคัญของการจัดสรรเวลา  
ท างานตามระยะเวลาที่ก าหนด จดจ่อในงานที่ท า  
และระลึกถึงประสบการณ์ที่ผิดพลาดที่มีผลต่อ
การจัดสรรเวลา ผู้วิจัยให้การปรึกษากลุ่ม 2 
ชั่วโมง โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มเกสตอลท์ร่วมกับทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม     
โดยใช้เทคนิค การจินตนาการ เพื่อให้นักศึกษาได้
สัมผัสกับความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม       
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในการบริหาร
เวลากับสมาชิกกลุ่ม แต่ถ้านักศึกษารู้สึกอึดอัด
กับปัญหาการบริหารเวลาของตน ผู้วิจัยจะใช้
เทคนิคเก้าอ้ีว่างให้นักศึกษาระบายความรู้สึกที่
ตนปฏิเสธ หรือความรู้สึกขัดแย้งในใจออกมา  
แล้วจึงใช้การสลับบทบาทเพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของนักศึกษา
ที่จัดสรรเวลาได้ดี และเทคนิคการโต้แย้งกับ
ความคิดไม่สมเหตุผล เพ่ือมุ่งความสนใจไปที่
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ความไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างอารมณ์
กับความคิดที่ไม่มีเหตุผล และให้นักศึกษาได้เห็น
คุณค่าของตนในการบริหารเวลา ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับ Corey (2006) ที่ได้กล่าวว่า การ
ให้การปรึกษากลุ่มช่วยให้วัยรุ่นจัดการกับการ
ยึดถือตนเองเป็นที่ตั้งในขณะที่ต้องถูกผลักดันให้
เผชิญความจริง  ท าให้ได้พบแนวทางและแบบ
แผนที่ ดี    และสามารถ เลื อกทาง เลื อกที่
สร้างสรรค์เพ่ือชีวิตที่พึงพอใจ  และบรรยากาศ
ของกลุ่มจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่น  ความ
ไว้วางใจ รวมทั้ง เอ้ือให้สมาชิกในกลุ่มได้ส ารวจ
ตนเอง เข้าใจตนเอง และสามารถที่จะลงมือ
ปฏิบัติในการแก้ปัญหาของตนเองได้ (Corey, 
1985)  
               2.2 การเสริมสร้างคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา   
ด้านการวางแผนในการบริหารเวลา ได้แก่ การ
ตั้งเป้าหมายในการท างาน  การก าหนดทิศทางใน
การด า เ นิ น ง าน  การตรว จสอบแผนกา ร
ด าเนินงานและการประเมินผลสิ่งที่ก าหนดว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม่ ผู้วิจัยให้การปรึกษากลุ่ม  
2 ชั่วโมง โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมร่วมกับทฤษฎีการให้
การปรึกษากลุ่มการรู้คิด -พฤติกรรม โดยใช้
เทคนิค  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ABC เพ่ือ
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะฝึกการสังเกตใน
เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการบริหารเวลา
ที่ผิดพลาด และใช้เทคนิคการคัดสรรสาระส าคัญ  
คัดเลือกประเด็นที่ส าคัญของเหตุการณ์มา
แลกเปลี่ ยนความคิด เห็นและคิด เชื่ อมโยง      
ความสัม พันธ์ ร ะหว่ า ง เหตุ การณ์ก่อน เกิ ด
พฤติกรรมและผลที่เกิดตามมาภายหลังที่เกิด
พฤติกรรมในการบริหารเวลา แล้วจึงใช้การก ากับ
พฤติกรรมตนเอง เพ่ือตั้งเป้าหมายและวางแผน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และให้การเสริมแรง
เพ่ือให้ก าลังใจส าหรับความคิด ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับ รัฐศักดิ์ รักสลาม (2557) ได้กล่าวว่า เมื่อ
วัยรุ่นได้มีโอกาสเข้าร่วมการปรึกษากลุ่ม จะท า
ให้สมาชิกกลุ่มมีความมุ่งหวังกับอนาคตด้านการ
เรียนและอาชีพ มีเป้าหมายและการวางแผน 
รู้จักวางแผนอนาคตตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมี
การพัฒนาตน สามารถก ากับตนเองและ
แก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย 
  2. 3. การเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา   
ด้านการควบคุมเวลา ได้แก่  การจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด จดบันทึกงานที่ท าแล้วและยัง
ไม่ได้ท าเพ่ือท าในวันถัดไป และการปรับปรุง
แก้ไขหากการด าเนินงานไม่เป็นตามวันเวลาที่
ก าหนด ผู้วิจัยให้การปรึกษากลุ่ม 2 ชั่วโมง โดย
บูรณาการแนวคิดทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่ม
พฤติกรรมนิยมร่วมกับทฤษฎีการให้การปรึกษา
กลุ่มบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยใช้เทคนิคการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือระบุปัญหา หาความต้องการของ
ตนเองและแก้ไขปัญหา และใช้เทคนิคการเรียน
และการบริหารเวลา เช่นการจัดตารางเวลาของ
ภาระงานในเวลาที่ก าหนด การบันทึกงานที่ท า
แล้วและยังไม่ได้ท า เพ่ือจัดท างานให้ครบตามที่
ระบุไว้ ใช้เทคนิคการเสริมแรงเพ่ือให้นักศึกษา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองทางบวก และ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางลบกับความส าเร็จในการ
บริหารเวลา  และถ้ามีความเครียด  วิตกกังวลให้
ใช้เทคนิค การฝึกสมาธิ การฝึกการหายใจ เพ่ือ
ลดความเครียดของตน  ซึ่งสอดคล้องกับ สุนันทา 
พลับแดง (2558)  ได้ศึกษาเรื่อง  ผลของการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมความ
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รับผิ ดชอบด้ านการ เรี ยนของนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิ โ รฒประสานมิ ต ร (ฝ่ า ยมั ธ ยม )  
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความ
รับผิดชอบด้านการเรียนสูงขึ้น หลังการได้รับการ
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ความรับผิดชอบด้านการเรียน
ตามที่บลูมเบิร์ก (Blumberg. 2009) ได้กล่าวว่า
การ พัฒนาความรับผิดชอบด้ านการ เรี ยน
ประกอบด้วย การพัฒนา ทักษะการบริหารเวลา 
ทักษะการควบคุมสั่งการตนเอง ทักษะการตั้ง
จุดมุ่งหมาย ทักษะการอ่าน ทักษะการค้นคว้า  
ทักษะการรู้จักและเข้าใจความต้องการของ
ตนเอง ประเมินศักยภาพด้านการเรียนของ
ตนเองอยู่เป็นประจ า รู้วิธีแสวงหาความรู้  รู้ว่า
จะต้องถามใคร หรือจากแหล่งข้อมูลใด มีทักษะ
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา   
               2.4.  การเสริมสร้างคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา   
ด้านการมีวินัยในตนเอง ได้แก่การมีวินัยใน
ตนเองในการตรง ต่อเวลา และหน้าที่ของตนเอง
ในงานที่ท า การปฏิบัติตัวถูกต้องตามกฎระเบียบ  
และการไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ผู้วิจัยให้การปรึกษา
กลุ่ม 2 ชั่วโมง โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการ
ให้การปรึกษากลุ่มเผชิญความจริงร่วมกับทฤษฎี
การให้การปรึกษากลุ่มการรู้คิด-พฤติกรรม โดย
ใช้เทคนิคระบบ WDEP เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจว่า
ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ก าหนดต้องการอะไร เขา
ท าอย่างไร และประเมินสิ่งที่ เขาท า  แล้วจึง
วางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ประสบความส าเร็จใน
การบริหารเวลา  และอาจใช้ศิลปะการตั้งค าถาม  
เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในการ
ด าเนินชีวิตของตน ใช้เทคนิคการคิดเชื่อมโยง
ระหว่าง 3 สถานการณ์ที่ก าหนดว่ามีปัญหาและ

แนวทางแก้ไขแตกต่างกันอย่างไร โดยไม่มองข้าม
ข้อมูลและบริบทที่ ส าคัญ  ซึ่ งสอดคล้องกับ 
วาสนา ค าวัง (2551) ใช้การให้การปรึกษากลุ่ม
ในการพัฒนาวินัยด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียน พบว่าการให้การปรึกษากลุ่มช่วยให้
นักเรียนโดยรวมมีการพัฒนาวินัยด้านความ
รับผิดชอบของนักเรียนอยู่ในระดับ มาก  
                2.5. การเสริมสร้างคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษาด้าน
การมีแรงจูงใจเป้าหมาย  ได้แก่การมีเป้าหมายใน
สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการท างานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ  ความเอาใจใส่ในงาน และความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยให้การปรึกษา
กลุ่ม 2 ชั่วโมง โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการ
ให้การปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมร่วมกับทฤษฎี
การให้การปรึกษากลุ่มบุคคลเป็นศูนย์กลาง   
โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวแบบที่เป็นภาพเคลื่อนไหว   
เ พ่ื อ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไ ด้ ฝึ ก สั ง เ ก ต พ ฤ ติ
กรรมการบริหารเวลาด้านการเรียนและกิจกรรม
นักศึกษา วิเคราะห์ความคิดและความรู้สึกในการ
ปฏิบัติตน ใช้ค าถามสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้เขา
รู้สึกมีความหวังในการปรับเปลี่ยนการบริหาร
เ วล า ในมุ มมองที่ ดี  เ ช่ น เ ดี ย วกั บ  Deci & 
Ryan.(1985) ให้ทัศนะว่าความรับผิดชอบต่อ
ภาระงานด้านการเรียน เป็นผลมาจากแรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation)ที่ผลักดันให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตั้งใจเรียนหรือเอาใจใส่ในการ
เรียน โดยไม่ต้องใช้กฎระเบียบควบคุม หรือการ
กระท ากิจกรรมต่างๆที่ท้าทายเพ่ือแสดงศักยภาพ
ด้านการเรียนออกมา   
                2.6. การเสริมสร้างคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาด้านการป้องกัน
ปัญหาในการบริหารเวลาได้แก่การข่มใจตนเอง



 

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 1 January - June  2017 

 

ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อเวลาการท างาน ปรับบางกิจกรรม
ให้กระชับและเร็วขึ้นถ้าถูกแทรกแซงเวลาด้วย
เหตุการณ์ที่จ าเป็น และการเตรียมแผนส ารอง
เพ่ือท างานให้ส าเร็จ  ผู้วิจัยให้การปรึกษากลุ่ม  2 
ชั่วโมง โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการให้การ
ปรึกษากลุ่มพฤติกรรมนิยมร่วมกับทฤษฎีการให้
การปรึกษากลุ่มการรู้คิด -พฤติกรรม เพ่ือให้
นักศึกษามีการข่มใจตนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเวลาการ
ท างาน  ปรับบางกิจกรรมให้กระชับและเร็วขึ้น
ถ้าถูกแทรกแซงเวลาด้วยเหตุการณ์ที่จ าเป็น   
และการเตรียมแผนส ารองเพ่ือท างานให้ส าเร็จ   
โดยใช้ทักษะการคิดเชื่อมโยงของเหตุการณ์ที่มา
แทรกซ้อนกับการท าภาระงานตามก าหนด ท าให้
เกิดผลกระทบแก่นักศึกษา จึงใช้ทักษะการ
ปฏิเสธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้นักศึกษามี
ความข่มใจ ตั้งใจปฏิเสธจริง ใช้เหตุผลเป็นข้ออ้าง  
และเป็นการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสมในการใช้ทักษะการปฏิเสธที่จับคู่แสดง
บทบาทสมมติกับเพ่ือนนักศึกษา  และใช้เทคนิค
การเสริมแรงเมื่อนักศึกษาแสดงพฤติกรรมได้
ถูกต้องเหมาะสม เช่นเดียวกับTrotzer. (1999; 
อ้างถึงในอุรปรีย์ เกิดในมงคล,2557:28-29) ได้
กล่าวว่า การให้การปรึกษากลุ่มช่วยให้สมาชิกได้
พัฒนาทักษะทางสังคมร่วมกันจัดการกับปัญหา  
และเกิดพฤติกรรมการปรับตัวในทิศทางที่พึง
ประสงค์  และผลงานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ 
Corey (2004) ที่กล่าวว่าในการให้การปรึกษา
กลุ่ม  สมาชิกจะได้ประโยชน์จากข้อคิดเห็นของ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ และข้อคิดเห็นจากผู้น ากลุ่ม ได้
เรียนรู้วิธีเผชิญปัญหาจากสมาชิกคนอ่ืนๆที่มี
ปัญหาคล้ายกัน และครอบคลุม 3 ปัจจัย คือ 
ความคิด ความรู้สึก  และการกระท า   

 3. การประเมินประสิทธิผลของการใช้
รูปแบบรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการเ พ่ือ เสริมสร้ า งคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา 
  3.1 การเปรียบเทียบนักศึกษากลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการเข้าร่วมรูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเ พ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหารเวลา
โดยรวม  หลังการทดลองและหลังการติดตามผล  
เพ่ิมขึ้นกว่าก่อนการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการ  ที่เป็นเช่นนี้เพราะคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลา จะส่งผลดีต่อผล
การเรียนและการท ากิจกรรมนักศึกษา  ถ้า
นักศึกษาสามารถควบคุมและจัดการกับเวลาของ
ตนได้  รู้จักคุณค่าของเวลาเพ่ิมขึ้น ไม่สับสนใน
ชีวิตเกี่ยวกับภาระงาน ยอมรับขอ้บกพร่องในการ
บริหารเวลาของตนเอง ลดความเครียดภาระงาน
ในการเรียน  รู้วิธีการในการบริหารเวลาดีขึ้น มี
เวลามากขึ้น  มีการตั้งเป้าหมายในการบริหาร
เวลา  รู้จักจัดสรรเวลา สามารถแบ่งเวลาท า
หน้าที่อย่างอ่ืนได้ เรียงล าดับความส าคัญของงาน
ได้  รู้ว่าต้องท าอะไรก่อนหลัง มีการจัดตารางการ
ท างาน มีเวลาอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น ควบคุมตนเอง
ได้รู้ จักใช้ เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์  มี เวลา
พักผ่อนมากขึ้น แม้จะมีรายงานมากก็จะท า
รายงานให้เร็วขึ้นและไม่นอนดึกจะได้ไม่ตื่นสาย  
มีแรงจูงใจที่ดีในการบริหารเวลา ท าให้คะแนน
สอบดีขึ้น  ได้รับค าชมจากทางบ้านว่าแบ่งเวลา
ได้ดีขึ้นมาก แม้ว่าบางวิชาค่อนข้างยากก็สามารถ
เปิดใจและปรับทัศนคติในการเรียนวิชานั้นให้ดี
ขึ้ น  รู้ จั ก ให้ก าลั ง ใจตน เอง ในการท าพฤติ
กรรมการบริหารเวลาได้ส าเร็จ  มีระเบียบวินัย
เพ่ิมขึ้น  ท าให้เข้าเรียนได้ตรงเวลา และตั้งใจ
เรียน ท าให้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเพ่ิมขึ้น ท าภาระ
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งานได้ตามที่ระบุไว้ในตาราง มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ ของตน และไม่ผัดวันประกันพรุ่ ง  
สามารถป้องกันปัญหาและมีวิธีการหลีกเลี่ยงกับ
สถานการณ์แทรกซ้อนได้ดีขึ้น รู้จักการปฏิเสธ
เพ่ือนในการชวนไปเที่ยว  ไม่คล้อยตามใคร   
ง่าย ๆ  มีการปรับปรุงตนเองในการบริหารเวลาที่
ไม่ เหมาะสม ถ้ารู้ สึกเหนื่อยหรือท้อถอยจะ
ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นจะได้ไม่ท้อถอย  
                 3.2  การเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา
กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มแบบ
บูรณาการหลังการทดลองและหลังการติดตามผล
สูงกว่ากลุ่มควบคุมไม่ได้รับการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการ  ที่เป็นเช่นนี้เพราะ 
              1) นักศึกษากลุ่มทดลองสมัครใจและ
ตั้งใจเข้าร่วมกลุ่มการให้การปรึกษาแบบบูรณา
การ ท าให้ เกิดพฤติกรรมที่ พึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
    2) สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกกลุ่ม
กับผู้วิจัย  เนื่องจากนักศึกษาในกลุ่มควบคุมไม่ได้
รับการปรึกษาใดใด จึงไม่มีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิด
เช่นเดียวกับกลุ่มทดลองที่มีบรรยากาศของการมี
สัมพันธภาพเป็นกันเอง ในการเปิดเผยเรื่องราว
ของแต่ละคน  และได้รับการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน จึงท าให้การปรึกษากลุ่มมีประสิทธิภาพ 
    3) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการแสดงออกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสมาชิก  
ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา  
   4) สมาชิกได้รับก าลังใจจากเพ่ือน
สมาชิก  ผู้วิจัยและผู้ปกครองในการปฏิบัติตน
ตามที่ได้เข้าร่วมกลุ่มการให้การปรึกษา จึงท าให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้    
 3.3 การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษากลุ่มทดลองที่มีต่อรูปแบบการให้การ

ปรึกษากลุ่มเ พ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลา  โดยใช้การ
สนทนากลุ่มเฉพาะภายหลังเมื่อสิ้นสุดการติดตาม
ผล  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ  ได้เรียนรู้
ถึงการตระหนักรู้ในการบริหารเวลา การวางแผน
ในการบริหารเวลา  การควบคุมเวลา การมีวินัย
ในตนเอง  แรงจูงใจเป้าหมาย และการป้องกัน
ปัญหาในการบริหารเวลา มีความสม่ าเสมอใน
การเข้าเรียนและร่วมกิจกรรมนักศึกษา และมี
โอกาสได้ท ากิจกรรมอ่ืนๆเพ่ิมขึ้น มีเวลาเป็น
ส่วนตัวของตนเอง  ท าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความสามารถในการบริหารเวลา ลดความเครียด
จากภาระงานด้านการเรียนและกิจกรรม และ
การบริหารเวลายังแสดงถึงความมีวุฒิภาวะของ
นักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะความรับผิดชอบใน
การจัดสรรเวลาของภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีผลการเรียนที่ดีขึ้นตามล าดับ นักศึกษารู้สึก
พึงพอใจที่มีโอกาสได้พัฒนาคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของตนเอง และ
ต้องการให้รุ่นน้องที่เข้ารับการศึกษาใหม่ในชั้นปี
ที่  1  ได้ เข้ ารับการ พัฒนาคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาอย่างต่อเนื่องทุกปี  
เพราะนักศึกษาเล็งเห็นประโยชน์ของการบริหาร
เวลาที่ ได้ รับต่อชีวิตนั กศึกษาในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จากที่นักศึกษามีความรู้สึกว่า
เขาอยู่ไปวันวัน  ต้องปรับตัวในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่ค่อนข้างมาก ต้องมี
สัมพันธภาพกับเ พ่ือนและอาจารย์ ใหม่  ซึ่ ง
สถานการณ์เหล่านี้เป็นการทดสอบชีวิตของเขา 
และเขาควรได้รับการสนับสนุน การชี้แนะ การ
ให้ค าปรึกษา เพ่ือเป็นการปลูกฝังรากฐานของ
นักศึกษาที่เข้มแข็งในการวางแผนเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จของการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติใน
อนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ   
  1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุง
การบริหารเวลาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะของความส าเร็จในการบริหาร
เวลาให้มากข้ึน 
  1.2 ในการน าแบบวัดคุณลักษณะของ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาไปใช้ควรค านึงถึง
ตัวแปรและระดับชั้นปีของนักศึกษาที่น าไปใช้  
ก่อนจะน าไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของแบบ
วัด  และการแปลความหมาย  และน าผลไปใช้ใน

การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา จัดการฝึกอบรมให้แก่
ครูแนะแนวและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าวิจัยกับนักศึกษาคณะวิชาอ่ืน 
  2.2 ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษา  
  2.3 ควรมีการติดตามผลการน าไปใช้ใน
ชีวิตของนักศึกษาที่จะศึกษาต่อ หรือท างานอย่าง
ต่อเนื่อง หลังจากได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ของความส าเร็จในการบริหารเวลาไปแล้ว เช่น
ภายใน 6 เดือนหรือ 1ปี  
  2 . 4  ค ว รมี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภ าพที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลาเช่น การบริหารเวลา
เป็นการชี้วัดวุฒิภาวะของแต่ละบุคคล การ
บริหารเวลาสามารถใช้สื่อหลากหลายได้ในเวลา
ใกล้เคียง 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

มณฑกานต์  ฉิมเกิด1 
สุธรรม พงศ์ส าราญ2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของฝ่ายวิชาการและแนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ปีการศึกษา 2557 คณะ
ศึกษาศาสตร์ เลือกตัวอย่างจ านวน 255 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test F-test และ One-Way 
ANOVA  ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและก าลังศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความไว้วางใจ ด้านความเอาใจ
ใส่ ด้านการตอบสนองทันที และด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ สาขาวิชาไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของนิสิต 
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Service Quality Improvement Guidelines of Academic Affairs, Faculty of 
Education, Srinakharinwirot University 

 
Monthakan  Chimkerd1  
Suthum  Pongsumran2  

Abstract 
The primary purpose of this study was to determine service quality improvement 

guidelines of academic affairs, Faculty of Education, Srinakharinwirot University. The samplings 
were 255 bachelor of education students who attended Srinakharinwirot University by using a 
questionnaire as a tool of study. The statistical application was percentage, mean, standard 
deviation, t-test, f-test, and one-way ANOVA. Findings from the study indicated that most of 
respondents were females and studying elementary education courses. The opinions of 
students’ satisfaction on service quality of academic affairs were in medium level with the 
reasons in descending order, such as trust, caring, responses, and physical image, respectively. 
The personal different, such as gender and major were not affected on service satisfaction of 
academic affairs department at statistical significant 0.05 level. 
 
Keywords: Service quality, Students’ satisfaction 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
 ภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษาไม่ใช่
เพียงจัดการศึกษาเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนา
คุณภาพ การให้บริการด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็น
สถาบันที่มีคุณภาพสร้างความประทับใจ ความ
พึงพอใจแก่ผู้เรียน หรือผู้มารับบริการด้วย และ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ นดิ น  (ฉบับที่  5 )  พ .ศ .  2545 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 
2551) ดังนั้น การปรับปรุงคุณภาพการบริการจึง
เป็นแนวทางหนึ่ งที่ จ า เป็นอย่ างยิ่ งต่อการ
บริหารงานวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถตอบสนองตามความต้องการของ
นิสิตและนักศึกษา  
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถานศึกษา  ที่
ให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาระดับสูง มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม ให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทังด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสามารถออกมาสร้างสรรค์
ผ ล ง า น ที่ มี คุ ณ ภ า พ ให้ กั บ สั ง ค ม ไ ด้ ต่ อ ไ ป 
มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษามาโดยตลอด ไม่
ว่าจะเป็นการให้บริการการศึกษา ส่ง เสริม
วิชาการและวิชาชีพชันสูง การสอน การวิจัย 
และให้บริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นส าคัญ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึง
ให้ความส าคัญส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิตในทุกด้าน
จะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มี
การศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความ
พึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  
 คุณภาพการบริการเป็นมโนทัศน์และ
ปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการ  โดย

ท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง 
(expectation service) กับการบริการที่รับรู้จริง 
(perception service)  จากผู้ให้บริการซึ่งหากผู้
ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการ
บริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง 
จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการ
ให้บริการซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอ ใ จ จ า ก บ ริ ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก 
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988) 
และการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจต้อง
ตอบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่ ง
ความคาดหวังเป็นเรื่องของจิตใจอาจแสดงออก
โดยตรงทางค าพูดบอกกล่าวผู้รับบริการ มีความ
เอาใจใส่ผู้มาติดต่อและให้ความส าคัญกับทุกคน
เท่าเทียมกัน มีท่าทีที่สุภาพ ดังนั้นการรับรู้ความ
คาดหวังของผู้รับบริการยิ่งเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะ
ท าให้ สามารถตอบสนองความต้องการให้
ผู้รับบริการเกิดความพอใจ (สมิต  สัชณุกร , 
2550) 
 ฝ่ายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิ ทย าลั ยศรี นคริ นทรวิ โ รฒ  มี หน้ าที่
รับผิดชอบเกี่ ยวกับการให้บริการทางด้ าน
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ประสานงานและอ านวยความสะดวกด้าน
วิชาการให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร บุคคล
ทั่วไปและคณะต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกัน รับผิดชอบ
งานด้ านการจั ดการศึ กษาของนิ สิ ตคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่การ รับนิสิตเข้าศึกษา การ
จัดแผนการศึกษา การจัดตารางสอน ตารางการ
ใช้ห้องเรียน การจัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  รวมทั้งการ
ประสานงานเรื่องการจบการศึกษาของนิสิต เป็น
ศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการของนิสิตที่เหมาะสม
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ต่อการจัดระบบสารสนเทศ  อันเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของคณะต่อไป 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นในฐานะ
ที่ เป็นนักวิชาการศึกษาปฏิบัติ งานในคณะ
ศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ จึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์    
เพ่ือน าข้อมูลไปเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
ให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ าย
วิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
 2 .  เ พ่ื อศึ กษาแนวทางการ พัฒนา
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ขอบเขตในการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ 
มุ่งศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 
(Physical Appearance) 2)  ด้านความไว้วางใจ
ได้ (Reliability) 3) ด้านความเชื่อถือได้ 
(Assurance) 4) ด้านการตอบสนองทันที 
(Responsiveness) และ 5) ด้านความเอาใจใส่ 
(Empathy)  

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากร    คือ 
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5ปี) ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลือกตัวอย่าง
จ านวน 255 คน 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา
ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2558  
                      
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ า ย
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  
 2.  ท า ให้ทราบแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของของฝ่ายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 3. น าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของของฝ่ายวิชาการไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพการบริการของฝ่ายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต่อไป 
 
สมมติฐาน 
 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีผลต่อ
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ฝ่ายวิชาการต่างกัน 
 
แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อการบริการ 
 1.1 ความหมายของค าว่า ความพึง
พอใจ (Satisfaction) มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้  
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ณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติ งาน หมายถึง  ทัศนคติความรู้ สึกใน
ทางบวกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ เป็น
แรงผลักดันท า ให้ บุ คคลท างานด้ วยความ
กระตือรือร้นมีขวัญและก าลังใจ ท าให้การท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 สุรางค์ โค้วตระกูล (2541) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางบวก และ
ความรู้สึกทางลบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ
บุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 อ า รี  พั น ธุ์ ม ณี  ( 2 5 4 6 )  ใ ห้
ความหมาย ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกความพึง
พอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ และความพึงพอใจนั้นจะลดลงหรือไม่
เกิดขึ้นถ้าหากความต้องการหรือเป้าหมายนั้น
ไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งระดับความพึงพอใจจะ
มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการ
บริการ 
 Cullen (2001) ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นการรับรู้ของบุคคล
ทั้งที่ เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวที่มีต่อ
คุณภาพการบริการต่างๆ ทั้งในระดับแคบที่
เกี่ยวกับลักษณะบริการที่มีต่อคุณภาพ การ
บริการ เช่น ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ
และความไว้วางใจของผู้ให้บริการ ส่วนในระดับ
กว้างเป็นมุมมองของผู้รับบริการที่ได้จากบริการ
ทุกประเภทที่น าไปเป็นข้อสรุปโดยรวมของความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อองค์กร 
 กล่ า ว โดยสรุ ป  ความ พึงพอใจ 
หมายถึง  ความคิด ความรู้สึก ทางบวกที่มีต่อสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งเมื่อได รับการตอบสนองตามความ
ต้องการของบุคคลและและความพึงพอใจนั้นจะ
ลดลงหรือไม่เกิดขึ้นถ้าหากความต้องการหรือ
เป้าหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งระดับ
ความพึงพอใจจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบของการบริการ 
 1.2 แนวคิดของความพึงพอใจใน
การบริการ 
  สุเทพ พานิชพันธุ ได้สรุป
สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจไว ดังนี้ 
 1. สิ่ งจูงใจที่ เป็นวัตถุ (material 
inducement) ไดแก เงิน สิ่งของ หรือสภาวะ
ทางกายที่ให้แกผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. สภาพทางกายที่ พึงปรารถนา 
(desirable physical condition) คือ  
สิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง  
เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทาง
กาย 
 3. ผลประโยชนทางอุดมคติ  (ideal 
benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่สนองความ
ต้องการของบุคคล 
 4 .  ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ท า ง สั ง ค ม 
(association attractiveness)คือ ความสัมพันธ์
ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะท าให้เกิดความ
ผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการอยู ร่วมกัน
อันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือ
ความมั่นคงในสังคม  
  สิ ริ กันยา  พัฒนภูทอง  (2546 ) 
กล่ า ว ว่ า  ค ว าม พึ งพอ ใ จ ในกา รบริ ก า รมี
ความส าคัญในการด าเนินงานด้านการบริการที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจในการแสดงออก
ทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคลต่อ
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สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์บริการ บุคคลจะรับรู้
สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการบริการได้จาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสกับบริการ
ต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะเกิดความ
พึงพอใจ 
 2 .  ความ พึงพอใจ เกิดจากการ
ประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ง
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง ความคาดหวังใน
สิ่งที่ควรจะได้รับมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การบริการ ถ้าผู้รับบริการได้รับในสิ่งที่คาดหวัง
ผู้รับบริการย่อมเกิดความพึงพอใจ 
3.  ความพึงพอใจสามารถเปลี่ ยนแปลงได้
ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบท่ีผันแปร
ได้ตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่ง
บุคคลอาจไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังไว้ แต่อีกช่วงเวลาหนึ่งหากได้รับ
การตอบสนองในสิ่ งที่คาดหวังไว้บุคคลอาจ
เปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นในทางบวกได้ทันที 
 นอกจากนี้ พิมล เมฆสวัสดิ์ (2550) 
กล่าวถึง หลักการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย  
 1. ผลิตภัณฑ์บริการ ในการน าเสนอ
บริการนั้นจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มีคุณภาพ
และระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการต้องแสดงความ
เอาใจใส่และความจริงใจต่อการบริการ 
 2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและ
รูปแบบการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่ต้อง
จ่ายออกไป โดยผู้ด าเนินการต้องก าหนดราคา
ค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพบริการ 

 3. สถานที่บริการ ต้องเป็นสถานที่ 
ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีความ
กว้างขวางเพียงพอ และต้องค านึงถึงการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในทุกด้าน 
 4. การส่งเสริมแนะน าบริการ ผู้
ให้บริการต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่
ผู้ ใช้บริ การในด้านคุณภาพ การให้บริ การ 
ภาพลักษณ์ของการบริการ ผ่านทางสื่อต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้ 
 5. ผู้ให้บริการจะต้องตระหนักถึง
ตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดความพึง
พอใจในการบริการของผู้ ใช้บริการ โดยการ
ก าหนดกระบวนการจัดการหรือรูปแบบการ
บริการจะต้องค านึงถึงผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ ทั้ง
ก า รแสดงพฤติ ก ร รมการ ให้ บ ริ ก า ร  แล ะ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วย
ความเอาใจใส่ด้วยจิตส านึกของ การบริการ 
 6. สภาพแวดล้อมของการบริการ 
ควรสร้างความสวยงามของอาคารสถานที่ การ
แบ่ ง พ้ื น ที่ ใ ช้ ส อย ที่ เ ห ม า ะส ม  ก่ อ ให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการ 
 7 .  ก ร ะบ วนกา รบริ ก า ร  ค ว ร
จัดระบบการบริการที่มีความคล่องตัวและ
สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ โดยการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการให้บริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 
 กล่าวโดยสรุปความพึงพอใจเป็น
เพียงปฏิกิริยาด้านความรู สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง
กระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์
สุดท้ายของกระบวนการประเมิน  โดยบ่งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะ
ทิศทางบวก หรือทิศทางลบ หรือไมมีปฏิกิริยา 
คือเฉย ๆ  ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้นโดยมี
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ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือชี้บ่งถึง
ปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ 
 
1.3 ทฤษฏีความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การบริการ  
 ทฤษฎี ก า ร จู ง ใ จ ขอ งม าส โ ล ว
(Maslow’s theory motivation) Maslow ได
เสนอความต้องการในด้านต่างๆ กันของมนุษย์
เรียงล าดับจากความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือกา
รอยูรอดไปจนถึงความต้องการ   ทางสังคมและ
ความต้องการยอมรับนับถือจาก  กลุ่มว่าตนมี
คุณค่า และการพัฒนาตนเอง    ให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น มาสโลว์ถือว่าการเรียงล าดับความต้องการ
นี้มีความส าคัญ โดยมนุษย์จะมีความต้องการใน
ระดับสูง ๆ ไดก็ต่อเมื่อความ ตองการขั้นพ้ืนฐาน
ได รับการตอบสนองแล ว Maslow ได้
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลไว้
ว่า 1) คนมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีวัน
สิ้นสุดเมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนอง
แล้วก็จะเกิดความต้องการอย่างอ่ืนต่อไปเรื่อยๆ  
2) ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองจะยัง
เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดพฤติกรรม ส่วนความต้องการ
ที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีก
ต่อไป และ 3) ความต้องการของคนจะเรียง
ตามล าดับความส าคัญ เมื่อความต้องการขั้นใด
ได้รับการตอบสนองแล้วจะเกิดความต้องการใน
ขั้นสูงขึ้น (พูนศิริ วัจนะภูมิ,2544:149-150) 
 กล่าวได้ว่า ความต้องการตามล าดับ
ขั้นเป็นแรงจูงใจเกี่ยวกับความต้องการด้าน
ร่างกาย ด้านเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน การจูงใจแต่
และประเภทจะไม่มีทางได้รับการตอบสนอง
อย่างครบถ้วน ดังนั้น แหล่งที่มาของการกระตุ้น
จึงยังคงมีอยู่เสมอ 

 ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร เบิร ก 
(Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory)  
 Herzberg ไดกล่าวถึงปัจจัยการจูง
ใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานด้านความพึง
พอใจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ปัจจัยกระตุ้นให้
เกิดการจูงใจ (Motivation Factor)  เป็นปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างานในระดับสูง 
การท างานเป็นทีมเพ่ิมมากขึ้น ผลผลิตเพ่ิมขึ้น
ก่อให้เกิดความพอใจในการท างาน ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ได้รับการ
ยกย่อง การเป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน ปัจจัย
เหล่านี้ท าให้คนท างานมีความรู้สึกในด้านดี และ 
2) ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) เป็น
ปัจจั ยที่ ไม่ ใช่ แรงจู ง ใจ โดยตรงในการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานแต่เป็นข้อก าหนด
เบื้องต้นที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่
พอใจในงาน  ที่ท าอยู่  ปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ 
นโยบายและการบริการขององค์กรหรือการนิเทศ 
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร สภาพการ
ท างาน ความมั่นคงในงาน (พูนศิริ วัจนะภูมิ
,2544:151-154) 
 กล่าวโดยสรุปทฤษฎีการจูงใจของ
มาสโลว์ไดเสนอความต้องการในด้านต่าง ๆ กัน
ของมนุษย์เรียงล าดับจากความต้องการ ขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือการอยูรอดไปจนถึงความต้องการ
ทางสังคมและความต้องการยอมรับนับถือ จาก
กลุ่มว่าตนมีคุณค่า และการพัฒนาตนเองให้
ก้ าวหน้ ายิ่ งขึ้ น  ส่ วนทฤษฎีการจู ง ใจ  การ
บ ารุงรักษาของเฮอรเบิรกได้กล่าวถึงปัจจัยการจูง
ใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน ความพึง
พอใจ ไดแก โอกาสความส าเร็จ  การยอมรับ 
ความรับผิดชอบความเจริญ  ก้าวหน้าและปัจจัย
การบ ารุงรักษาซึ่งเป็นตัวขัดขวางความพึงพอใจ 
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ซึ่งทฤษฏีดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ
บริการ  
  2. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการ 
  พ้ื น ฐ า น ที่ เ ป็ น หั ว ใ จ น า ไ ป สู่
ความส าเร็จของการให้บริการที่มีคุณภาพ โดย
น าเอาค าว่า “บริการ”ที่ตรงกับภาษาอังกฤษ วา 
“SERVICE” มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว  เป็นค า
ขึ้นต้นขององค์ประกอบของความส าเร็จในการ
บริการ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2544: 55) ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(Satisfaction) การให้บริการที่ดีต้องมีเป้าหมาย
อยู่ที่ผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นหลักส าคัญโดยผู้
ให้บริการจะต้องถือเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้อง
พยายามกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด เท่าที่จะท าได
เพราะผู้ใช้บริการจะต้องมีจุดมุ่งหมายของการมา
รับบริการและคาดหวังให้มีการตอบสนองความ
ต้องการนั้น หากผู้ให้บริการ (ผู้บริหารการบริการ
และผู้ที่ปฏิบัติงานบริการ) สามารถรูเท่าทันหรือ
รับรูความต้องการของผู้รับบริการและสามารถ
แสดงพฤติกรรมที่สนองการบริการไดตรงกันพอดี  
ผู้รับบริการย่อมเกิดความพึงพอใจและมีความรู
สึกที่ดีต่อการบริการดังกล่าว 
  2. ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
(Expectation) เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อกับ
องค์กร หรือธุรกิจบริการใดๆก็มักจะคาดหวังที่
จะไดรับการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผู้ ให้
บริการจ าเป็นที่จะต้องรับรูและเรียนรู เกี่ยวกับ
ความคาดหวังพ้ืนฐานและรู จักส ารวจความ
คาดหวังเฉพาะของผู้รับบริการเพื่อสนองบริการที่
ตรงกับความคาดหวังซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจขึ้นได
หากการบริการนั้นเกินความคาดหวังที่มีอยู่ เป็น

ที่ยอมรับว่าผู้รับบริการมักจะคาดหวังการบริการ
ที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพแสดงออกด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ทั้งนี้สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว
นั้นจะแตกต่างผันแปรไปตามลักษณะของงาน
บริการ เช่น ความคาดหวังของคนไข ที่รอให้
แพทย์มาตรวจเช็คอาการป่วยย่อมแตกต่างจาก
การคาดหวังของวัยรุ่นที่ยืนรอเขาแถวเพ่ือขึ้นเรือ
เหาะในสวนสนุกเพราะคนไขรูสึกไมสบายก็จะ
คาดหวังให้ไดรับบริการที่รวดเร็วและเอาใจใส
อย่างดีเป็นพิเศษ การวิจัยตลาดเกี่ยวกับความ
ต้องการการรับรู การจูงใจและเจตคติรวมทั้ง
พฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการจะช่วย
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจาก
งานบริการหรือความต้องการบริการใหม่ๆ ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการให้
สามารถด าเนินไปอย่างราบรื่น 
  3 .  ความพร อมในการบริการ 
(Readiness) ประสิทธิภาพของการบริการยอม
ขึ้นอยู่กับความพร อมที่จะให้บริการในสิ่ งที่
ผู้รับบริการต้องการภายในเวลาและด้วยรูปแบบ
ที่ต้องการ ความต้องการของบุคคล  เป็นเรื่องที่
ซับซ้อนและไมอาจก าหนดตายตัวไดเพราะความ
ต้องการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตาม
ธรรมชาติทั้งยังแปรเปลี่ยนไปไดทุกขณะตาม
สถานการณที่เกิดขึ้น หน่วยบริหารหรือธุรกิจ
บริการจ าเป็นต้องตรวจสอบดูแลให้บุคลากร
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆใหมีความพรอมอยู่
ตลอดเวลาในอันที่จะสนองบริการได อย่าง
ฉับพลันและทันใจก็จะท าให้ผู้ รับบริการชอบใจ
และรูสึกประทับใจ ผู้ให้บริการจึงจ าเป็นต้อง
มั่นใจว่าได เตรียมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการไวพรอมสรรพที่จะให้บริการไดทันทีเมื่อมี
ผู้มารับบริการ 
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  4. ความมีคุณค่าของการบริการ 
(Values) คุณภาพของการให้บริการที่
ตรงไปตรงมาไม เอาเปรียบลูกค้าด้วยความ
พยายามที่จะท าให้ลูกค้าชอบและถูกใจกับ
บริการที่ได รับ ย อมแสดงถึงคุณค่าของการ
บริการที่คุ้มค่าส าหรับผู้รับบริการอาชีพบริการมี
ลักษณะต่ างๆกันและมี วิ ธี การบริการที่ ไม
เหมือนกัน คุณค่าของการบริการขึ้นอยู่กับสิ่งที่
ผู้รับบริการไดรับและเกิดความรูสึกประทับใจเช่น 
ลูกค้าเข้าไปในภัตตาคารแห่งหนึ่งพนักงานเสิร์ฟ
ให้การ  ต้อนรับด้วยความสุภาพ รับค าสั่งและน า
อาหารมาเสิร์ฟถูกต้องไมตองรอนาน อาหารมี
รสชาติดีโตะอาหารถูกจัดไวอย่างสวยงามด้วย
อุปกรณ์เข้าชุดกัน  มีเสียงดนตรีเบาๆ ภายใน
ภัตตาคารตกแต่ง อย่างทันสมัยไมแออัดและ
สะอาดเรียบร้อย หลังจากจ่ายเงินค่าบริการ
ลูกค้าไมมีความรูสึกเสียดายเงินที่จ่ายไปและ
ตั้งใจว่าจะกลับมาภัตตาคารนี้อีกเพราะอาหาร
อร่อยและบริการดีเยี่ยมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
ลูกค้าไดรับคุณค่าจากการบริการอย่างเต็มเปี่ยม 
  5 .  ความสนใจต่ อการบริ กา ร 
(Interest) การให้ความสนใจอย่างจริงใจ  ต่อ
ลูกค้าทุกระดับและทุกคนอย่างยุติธรรมหรือการ
ให้บริการเท่าเทียมกันนับเป็นหลักการของการ
ให้บริการที่ส าคัญที่สุด ไมวาลูกค้าจะเป็นใครก็
ตามเขาก็ต้องการไดรับบริการที่ดีด้วยกันทั้งสิ้น ผู้
ให้บริการจึงจ าเป็น ต้องให้ความสนใจต่อลูกค้า
หรือผู้รับบริการที่เข้ามาติดต่อโดยเสมอภาคกัน 
การเอาอกเอาใจเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าครั้งละ
มากๆ หรือลูกค้าที่มีฐานะดีแต่งตัวดีโดยไมเอาใจ
ใสต่อลูกค้าอ่ืน ยอมท าให้ลูกค้านั้นรับรูถึงการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันนี้และอาจไมพอใจที่จะมา
เป็น ลูกค้าอีกต่อไป ดังนั้นการปฏิบัติต่อลูกค้า
จะต้องสุภาพอ่อนโยน และให้ เกียรติลูกค้า

ตลอดเวลาในกรณีที่ ลูกค้ามาขอรับบริการก่อน 
โดยไมดวนตัดสินลูกค้าจากเพียงรูปโฉมหรือก าลัง
ซื้อเท่านั้น ผู้ให้บริการจะต้องทราบเทคนิคการให
บริการที่เหมาะสมและเรียนรู พฤติกรรมของ
ลูกค้าในการให้ความสนใจ ไดอย่างเหมาะสมด้วย 
  6. ความมีไมตรีจิตในการบริการ 
(Courtesy) การต้อนรับลูกค้าด้วยใบหน้าที่ยิ้ม
แย้มแจ่มใสและท่าทีที่สุภาพอ่อนโยนของผู้
ให้บริการแสดงถึงอัธยาศัยของความเป็นมิตรและ
บรรยากาศของการบริการที่อบอุ่นและเป็น
กันเองจะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความรู สึกที่ดี
และประทับใจต่อการบริการที่ไดคุณสมบัติของผู้
ให้บริการและพฤติกรรมการบริการที่ดีจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญในการให้บริการด้วยไมตรีจิตแก
ลูกค้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องมีบุคลิกสง่างาม มี
ชีวิตชีวายิ้มแย้ม  แจ่มใสพูดจาสุภาพอ่อนโยน รู
จักค้นหาความ ตองการของผู้รับบริการมีทักษะ
และจิตส านึกของการให้บริการ 
  7. ความมีประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานบริการ (Efficiency) ความส าเร็จของ
การบริการขึ้นอยู่กับการบริการอย่างเป็นระบบที่
มีข้ันตอนที่ชัดเจน เนื่องจากการบริการเป็นงานที่
เ กี่ ยวข้อง   ระหว่ า งคนกับคนการก าหนด 
“ปรัชญาการบริการ” หรือแผนในการให้บริการ
และพัฒนากลยุทธ์การบริการเพ่ือให้การบริการที่
มี คุณภ าพสม่ า เ สมอย่ อมแสด ง ให้ เ ห็ นถึ ง
ประสิทธิภาพของการบริการซึ่งเริ่มต้นจาก  การ
วิเคราะห์วิจัยความต้องการปฏิกิริยาตอบสนอง
และความประทับใจของผู้ รับบริการ น ามา
ก าหนดเป้าหมายของการบริการรวมทั้งรูปแบบ
และปัจจัยพ้ืนฐานของการบริการที่สอดคลองกับ
ความต้องการของผู้รับบริการโดยให้ความส าคัญ
กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการทุกฝ่ายซึ่ งมี
บทบาทรับผิดชอบงานบริการที่ตนเองถนัดและมี
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อ านาจในการตัดสินใจขณะปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบและปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
อย่างสม่ าเสมอให้เป็นไปตามเกณฑ์และความ
คาดหวังของ  ผู้รับบริการ ตลอดจนการฝึกอบรม
บุคลากร   ผูปฏิบัติงานในหน้าที่ไดมาตรฐาน
คุณภาพของงานบริการอย่างสม่ าเสมอ 
 ส่วน Parasuraman และคณะ 
(1989 : 133) ได้ก าหนดคุณภาพการให้บริการที่
ส่ ง ผ ลต่ อ ค ว าม พึ งพอ ใ จ ขอ งผู้ รั บ บ ริ ก า ร
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
  1 .  ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ภ า ย น อ ก 
(Tangibles) ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น หรือสิ่งที่
จับต้องได เช่น วัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมืออาคาร
สถานที่บุคคล 
  2 .  ด้ า น ค ว า ม เ ชื่ อ ถื อ ไ ด
(Reliability) ความสามารถที่จะแสดงผลงาน
และใหบริการที่สัญญาไว้อย่างมีคุณภาพและ
ถูกต้องแม่นย า 
  3. ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(Responsiveness) ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ
และให้บริการผู้ใช้หรือลูกค้าอย่างทันท่วงที 
  4 .  ด้ า น ค ว า ม มั่ น ใ จ ไ ด้  
(Assurance) ความรูและมนุษย์สัมพันธ์ของผู้
ให้บริการที่แสดงออกท าให้ผู้ใช้บริการมีความ
เชื่อมั่นในบริการที่ไดรับ (เป็นการรวมปัจจัยด้าน
ความสามารถ ความมีมารยาทที่ดี  ความน่า
ศรัทธาและความปลอดภัยเข้าด้วยกัน 
  5 .  ด้ า น ก า ร เ ข้ า ถึ ง จิ ต ใ จ 
(Empathy) การดูแลเอาใจใสและความสนใจที่ผู้
ให้บริการมีต่อผู้ใช้บริการเป็นการรวม  ปัจจัย
ด้านการเข้าถึงบริการการสื่อสารและความเข้าใจ
เข้าด้วยกัน 
 กล่าวได้ว่ า  ความส าเร็จในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ความพึง

พอใจของผู้ รับบริการ  ความคาดหวั งของ
ผู้รับบริการ  ความพรอมในการบริการความมี
คุณ ค าของการบริการ  ความสนใจต่อการ
บริการ  ความมีไมตรีจิตในการบริการ และความ
มีประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริการ  ส่วน
ปั จ จั ย ที่ ก า ห น ด คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประกอบด้วยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะภายนอกที่ปรากฏให้
เห็นหรือสิ่งที่จับต้องได้  2) ด้านความเชื่อถือได
ความสามารถที่จะแสดงผลงานและให้บริการ
อย่างมีคุณภาพและถูกต้องแม่นย า 3) ด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว  ความเต็มใจที่ จะ
ช่วยเหลือและให้บริการผู้ ใช้หรือลูกค้าอย่าง
ทันท่วงที 4) ด้านความมั่นใจได้ผู้ ให้บริการที่
แสดงออกท าให้ผู้  ใช้บริการมีความเชื่อมั่นใน
บริการที่ไดรับ และ 5) ด้านการเข้าถึงจิตใจการ
ดูแลเอาใจใสและความสนใจที่ผู้ให้บริการมีต่อ
ผู้รับบริการ 
 3. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
บริการ 
 จากการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการให้บริการจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พ บ ว่ า ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม ค า ด ห วั ง  ( Vroom’s 
Expectancy Theory) เป็นทฤษฏีที่ให้
ความส าคัญกับพฤติกรรมการให้บริการ โดย
เสนอสาระส าคัญของทฤษฏี ดังนี้ 
 ทฤษฎีความคาดหวัง (Vroom’s 
Expectancy Theory) เป็นทฤษฏีที่ได้รับความ
นิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจ
ของมนุษย์ในการท างานโดย Vroom มีความเห็น
ว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท างานเพ่ิมขึ้นนั้น
จะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการ
รับรูของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะท างาน
เพ่ิมขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะไดอะไร
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จากการกระท านั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นเมื่อเขาไดแสดงพฤติกรรมบางอย่างใน
กรณีของการท างาน พนักงานจะเพ่ิมความ
พยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการกระท านั้น
น าไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามีความพึงพอใจ 
เช่น เมื่อท างานหนักข้ึนผลการปฏิบัติงานของเขา
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นท าให้เขาไดรับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งและได้ค่าจ้างเพ่ิมขึ้น คา
จ้างกับต าแหน่งเป็น  ผลของการท างานหนักและ
เป็นรางวัลที่เขา  ตองการเพราะท าให้เขารูสึกว่า
ไดรบัการยกยองจากผู้อ่ืนมากขึ้น แต่ถ้าเขาคิดว่า
แม้เขาจะท างานหนักขึ้นเท่าไรก็ตามหัวหนาของ
เขาก็ไมเคยสนใจดูแลยกย่องเขาจึงเป็นไปไมไดที่
เขาจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง
เขาก็ไมเห็นความจ าเป็นของการท างานเพ่ิมขึ้น 
ความรุนแรงของพฤติกรรมที่จะท างานขึ้นอยู่กับ
การคาดหวังที่จะกระท าตามความคาดหวังนั้น
รวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธ์ที่จะไดรับซึ่งจะ
มีเรื่องของการดึงดูดใจ การเชื่อมโยงรางวัลกับ
ผลงาน และการเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความ
พยายามโดยทฤษฎีนี้จะเน้นเรื่องของการจ่าย
และการให้รางวัลตอบแทนเน้นในเรื่องพฤติกรรม
ที่คาดหวังเอาไวต่อเรื่องผลงานผลรางวัลและ
ผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็น
ตัวก าหนดระดับของความพยายามของพนักงาน 
นอกจากนี้ ท ฤษฎี ค ว ามคาดหวั ง ของ  วู ม 
(Vroom’s Expectancy Theory) ยังไดอธิบาย
ว่า บุคคลจะแสดงพฤติกรรมโดยอาศัยความ
น่าจะเป็นในการรับรู ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
พยายาม เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดย
ทฤษฎีความคาดหวังจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอน 3 
ประการ คือ (1) การใช้ความพยายามในการ
ท างานของพนักงาน (2) การปฏิบัติงาน (3) 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

 อา จก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า  ท ฤ ษฎี ค ว า ม
คาดหวังของ Voom เชื่อว่า เมื่อบุคคลไดใช้
ความพยายาม (Effort)  ในการท างาน บุคคลนั้น
จะคาดหวังถึงผลงาน (Performance) อันเกิด
จากความพยายามที่ใช้ไป จากนั้นบุคคล  ก็จะ
คาดหวังต่อเนื่องไปยังขั้นถัดไป คือ ผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่จะไดรับจากผลงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
บุคคลนั้นย่อมคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ไดจะมีคุณค่า
สูงตามที่ต้องการ 
    
วิธีด าเนินการศึกษา 
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ผู้ ศึ ก ษ า ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร เ ก็ บ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
บริการและความพึงพอใจต่อการบริการ  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ใน
การศึกษาครั้งนี้  คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 700 คน โดยขนาดของกลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง ค า น ว ณ ไ ด้ ต า ม สู ต ร  Yamane 
(Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 255 คน จากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม –  
เมษายน พ.ศ.2558   
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามความพึง
พอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
ฝ่ายวิชาการ  
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการให้การบริการ  
 
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม จาก
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ ทั้ งต ารา 
เอกสารและผลการศึกษาวิจัยอื่นที่เก่ียวข้อง  
 2 .  ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร เ ก็ บ
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและ รับคืน
มาด้วยตนเอง หลังจากนั้นด าเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามและน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานของ
การศึกษาวิเคราะห์ ค่าสถิติ t-test , F-test , 
One way ANOVA 
 
ผลการศึกษา  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศ
หญิงมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของฝ่ายวิชาการฯ ไม่แตกต่างกัน และ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่สาขาวิชาต่างกันมีระดับ

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่าย
วิชาการต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงตามล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย ได้
ดังนี้ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความไว้วางใจ ด้าน
ความเอาใจใส่ ด้านการตอบสนองทันที และด้าน
รูปลักษณ์ทางกายภาพ 
 
การอภิปรายผล  
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี
ประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย เนื่องจากนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ของปีการศึกษา 2557 
คณะศึกษาศาสตร์มี สั ดส่ วนนิสิ ต เพศหญิ ง
มากกว่าเพศชายทุกปีการศึกษาและจากการ
สั ง เ ก ต ข อ ง ผู้ ศึ ก ษ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์ พบว่านิสิตหญิงส่วนใหญ่อยู่ท า
กิจกรรมในคณะจ านวนมากกว่านิสิตเพศชายจึง
ท าให้การศึกษาครั้งนี้มีจ านวนนิสิตเพศหญิงตอบ
แบบสอบถามมากกว่ านิ สิ ต เพศชาย ส่ วน
สาขาวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
นิสิตสาขาการประถมศึกษา รองลงมาคือนิสิต
จิตวิทยาการแนะแนว และนิสิตสาขาเทคโนโลยี
การสื่อสารการศึกษา ซึ่งเป็นมีจ านวนที่ไม่มีความ
แตกต่างกันมากซึ่งนิสิตสาขาเทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษาที่มีจ านวนน้อยสุดเนื่องจากมีนิสิต
สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาส่วนหนึ่งออกไป
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ท ากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผู้ศึกษาเก็บ
ข้อมูล 
 2 .  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
ฝ่ายวิชาการโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางนั้น  
อาจเป็นเพราะนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ  มี ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
(Expectation) ต่อคุณภาพการให้บริการของ
ฝ่ายวิชาการเมื่อนิสิตมาขอรับบริการว่าต้องมี
ความรวดเร็วและได้รับการช่วยเหลือในทุก
ขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ แต่เมื่อนิสิตมาขอรับ
บริการกับฝ่ายวิชาการกลับพบกับสถานการณ์
การให้บริการของเจ้าหน้าที่   ที่ท าให้นิสิตรับรู้ว่า
การให้บริการไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังทุก
ครั้ง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมสรรญก์   
วงษ์อยู่น้อย และคณะ (2555) ที่ส ารวจความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระดับปานกลาง โดย
นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดไม่ค่อยมีน้ าใจบริการและ ไม่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนร่วมทั้งการ พูดจาไม่สุภาพ
กับนักเรียน 
 3. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลางทั้ง
ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ด้านความไว้วางใจ 
ด้านความเชื่อถือได้  ด้านการตอบสนองทันที 
และด้านความเอาใจใส่ อาจเป็นเพราะความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้การบริการของบุคคล
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัย
แวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะความ
พึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบที่ผันแปรตามความ

คาดหวั งและการรั บรู้ ของบุคคล ในแต่ ละ
สถานการณ์  ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจไม่พอใจต่อ
สิ่งหนึ่งเพราะการรับรู้ต่ ากว่าความคาดหวังที่ตั้ง
ไว้แต่อีกช่วงเวลาหนึ่งหากได้รับการตอบสนองใน
สิ่งที่คาดหวังไว้บุคคลอาจเปลี่ยนความรู้สึกเดิม
ต่อสิ่งนั้นในทางบวกได้ทันที  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) 
ที่พบว่าการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดไม่ค่อยมีน้ าใจบริการ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีกับนักเรียนพูดจาไม่สุภาพมีผลต่อคุณภาพ
การให้บริการ และสอดคล้อง วีรพงษ์ เฉลิมจิ
ระวัฒน์ (2542 : 56-58) ที่กล่าวว่า สาเหตุของ
ความด้อยในประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประการหนึ่ง คือ ความไม่รู้ 
ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานบริการขาดความรู้
ความสามารถ ทักษะขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน ขาดทักษะการสื่อสาร ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์
ในการท างานบริการมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมมา
ปฏิบัติงานการบริการซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการเกิด
ความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการบริการ  
 4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของฝ่ายวิชาการ พบว่า ประเด็นที่ควรพัฒนา คือ 
“เจ้าหน้าที่” เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานประเภทที่
ต้องปรากฏตัวและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการใน
ระดับสูงเป็น ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า (Front Line 
Employee or Front Office Employee) ที่
ต้องเผชิญหน้ากับนิสิตโดยตรงดังนั้นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการจึงเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้นิสิตเกิด
ความ พึงพอใจต่อคุณภาพการให้การบริการของ
ฝ่ายวิชาการ สอดคล้องกับ รวีวรรณ โปรย
รุ่งโรจน์ (2551:43-54) กล่าวว่า การสร้างความ
พึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้รับบริการนั้นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญที่ท าให้งานบริการบรรลุผลส าเร็จ 
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คือ  ผู้ ปฏิบั ติ ง านการ ให้ บริ การ  เนื่ อ งจาก
ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน ให้ บ ริ ก า ร เป็ นกล ไกส า คัญที่
ขับเคลื่อนให้งานบริการด าเนินได้อย่างมีคุณภาพ
และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้
ผู้ปฏิบัติงานการให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติของ
ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน ให้ บ ริ ก า ร เ ฉพาะ   คื อ  1 )  มี
บุคลิกภาพและมารยาทที่ เหมาะสม  2) มี
วาทศิลป์หรือศิลปะในการพูด 3) มีมนุษย์สัมพันธ์ 
4) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และ 5) มีเจตคติที่ดีต่องานบริการ
และมีใจรักงานบริการ ถึงจะช่วยส่งเสริมให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
  5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการเป็นเพราะการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการให้บริการที่เท่าเทียมกันไม่มีการ
เลือกเพศ แต่ผู้ใช้บริการในสาขาวิชาที่ต่างกันมี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสอดคล้อง
กับการศึกษาของ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง (2555) 
ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดตรัง 4 ด้าน คือ ด้านบริการ
วิชาการ ด้านห้องสมุดอัตโนมัติด้านระบบสื่อการ
เรียนการสอน และด้านอาคารสถานที่และสิ่งอา
นวยความสะดวก โดยจ าแนกตามสาขาวิชา 
พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญา
โทที่มี สาขาวิชาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน  
 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ควรมีการเพ่ิมแผนผังสายงานของ
เจ้าหน้าที่ แต่ละคนที่มีความรับผิดชอบงานในแต่
ละด้าน นอกจากนี้ยังควรติดตั้งกล่องรับแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการในจุดที่ เห็นได้อย่างชัดเจนเพ่ือน า
ข้อคิดเห็นของผู้ ใช้บริการไปปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ควรมีแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการเพ่ือปลูกจิตส านึก เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มี
เ จตคติที่ ดี ต่ อการให้บริ การ  และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
 3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิ โ รฒ ควรมีการสอบถามปัญหา 
อุปสรรค ในการให้บริการจากเจ้าหน้าที่เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการที่มี
คุณภาพต่อไป 
 4. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ   
  4.1 ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 
ควรติดป้าย ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ๆ รับผิดชอบ 
และเบอร์ติดต่อมีแผนผังการปฏิบัติงานและระบุ
เวลาที่ติดต่อได้ เพ่ิมเก้าอ้ีนั่งรอและจัดสถานให้มี
ความเป็นระเบียบ  
  4.2 ด้านความไว้วางใจและด้าน
การตอบสนองทันทีและด้านความเอาใจใส่ ควรมี
การให้ความรู้ เรื่อง “service mind”แก่
เจ้าหน้าที่ใหม่และเจ้าหน้าที่ทุกคน  
  4.3 ด้านความเชื่อถือได้จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ และด้านอ่ืนๆ คือ 
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จัดท ากล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
                1.  ควรมีการศึกษากลยุทธ์การ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์  
 2. ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ และการประเมินความ

ต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ของการ
ให้บริการที่มีคุณภาพของผู้มาใช้บริการฝ่าย
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
 3 .  ควรมี ก ารศึ กษาการจั ดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของฝ่ าย
วิชาการและการประเมินผลการปฏิบัติงาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของฝ่ าย
วิชาการ 
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การศึกษาการบริหารเปรียบเทียบบทบาทผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว  
 

  พนิดา  ชินสุวพลา1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยโดยใช้หลัก POSDCORB มาวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบโดยวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ก่อนและหลัง พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิพากษาสมทบ มีการวางแผน และออกแบบแผนงานในด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ การจัดการองค์การมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ การสรรหาบุคลากร ได้มีการก าหนดคุณลักษณะของผู้
พิพากษาสมทบ การอ านวยการเป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับและติดตามให้เป็นไปตามค าพิพากษา การ
ประสานงาน เป็นผู้ประสานงานเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ และการจัดสรรงบประมาณให้สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนได้ อย่างไรก็ดี หน้าที่รับผิดชอบของผู้พิพากษาสมทบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์บ้านเมือง และสภาพปัญหาที่วิกฤตขึ้น คุณลักษณะของผู้พิพากษาสมทบต้องมีวุฒิภาวะ
มากขึ้น มีประสบการณ์ และเข้าใจความรู้สึก ความคิดของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันให้สมตามเจตนารมณ์
ของศาลเยาวชนและครอบครัว   
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A Comparative Administration Study of the Roles of Associate Judges in 
the Juvenile and Family Court  

  
 Panida Chinsuvapala1 

Abstract 
This research applied POSDCORB principles of public administration to analyse 

status and role of Associate Judges in the Juvenile and Family Court by means of a 
qualitative research approach before and after the Juvenile and Family Court and Judicial 
Examination and Determination Act B.E. 2553. It was revered that the principles of public 
administration were put to action by Associate Judges as follows: planning and 
programming for implementation, organization of various duties and functions, 
recruitment of qualified Associate Judges, directing for appropriate monitoring of the 
verdicts, coordinating so that the verdicts were enforced effectively, and preparation of 
annual budget for successful implementation of plans and activities. However, roles of 
Associate Judges changed over time due to changes in political and other related issues 
that became more critical. Therefore Associate Judges have to be more qualified, e.g, 
more maturity, experienced and understanding of feeling and thought of youths at 
present time in order to fulfill the aspiration of the Juvenile and Family Court. 
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1.บทน า 
 ประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น จะต้องมุ่ งเน้นนโยบาย
สาธารณะทีต้องตอบสนองต่อความต้องการ
และค่านิยมของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ 
นโยบายสวัสดิภาพ นโยบายสิ่ งแวดล้อม 
นโยบายการส่งเสริมการศึกษา หรือนโยบายใน
เชิงกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เป็นต้น โดยต้อง
มุ่งเน้นในการให้การบริการอย่างเสมอภาคและ
ทั่วถึง นโยบายรวมทั้งการบริหารจัดการเพ่ือให้
มีประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนั้น ล้วนเป็น
รากฐานส าคัญที่จะท าให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างทั่วหน้า เพ่ือน าไปสู่สังคมที่ดี และ
ประเทศท่ีเจริญ 
 ถึงแม้ว่า Woodrow Wilson (1877) 
ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทส าคัญในการ
พยายามน าเสนอแนวคิดในการแยกการเมือง
ออกจากการบริหารให้ชัดเจน โดยเห็นว่าโดย
หลักการแล้วระบบการเมืองท าหน้าที่ในการ
บัญญั ติ กฎหมาย  และก า หนดน โ ยบาย
สาธารณะ ในขณะที่ระบบบริหารท าหน้าที่หลัก
ใ น ก า ร น า น โ ย บ า ย ไ ป ป ฏิ บั ติ ใ ห้ บ ร ร ลุ
เปูาประสงค์ และเพ่ือให้เป็นการส่งเสริมให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควร
พิจารณาระบบบริหารราชการให้มีลักษณะ
เช่นเดียวกับการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะการ
บริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหาร
ราชการ และยังมีนักวิชาการ เช่น Luther 
Gulick and Lyndall Urwick (1933) 
สนับสนุนความคิดดังกล่าวโดยมีสาระส าคัญคือ 
การบริหารต้องสนใจหลักประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล จะมีได้ต่อเมื่อได้มีการแบ่งงานตาม
ถนัด การจัดหน่วยงานต้องมีลักษณะเป็นปิรา
มิ ด  และ เขา เ รี ย กหลั กการที่ ส า คัญนี้ ว่ า 
POSDCORB ประกอบด้วย การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
สรรหาบุคลากร (Staffing) การอ านวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) 

การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting) ท าให้ศาสตร์การบริหารได้รับ
ความสนใจและน า ไปสู่ ก ารปฏิบั ติ อย่ า ง
แพร่หลาย 
 ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ 
POSDCORB ในการวิเคราะห์บทบาทของผู้
พิพากษาสมทบในการบริหารงานยุติธรรม 
กรณีศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวไทย ก่อน
และหลัง พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวก่อน
และหลัง พ.ศ. 2553 โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
2.ศาลเยาวชนและครอบครัวไทย 
 ไม่ว่าจะเป็นการงานในระดับใด การ
บริหารจัดการนั้ นต้ องอาศัยมนุษย์  หรื อ
บุคลากรในองค์การนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด เป็นผู้
น าไปปฏิบัติ เป็นผู้ประเมินผล อาจจะรวมถึง
เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรม หรือ
โครงการนั้น ๆ ศาลเยาวชนและครอบครัว ก็
เป็นหนึ่งในโครงสร้างด้านงานยุติธรรม ของ
ส านักงานศาลยุติธรรม เนื่องจากปัญหาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวเป็นปัญหาที่มีความ
ละเอียดอ่อน กระทบต่อความรู้สึกนึกคิดและ
ทัศนคติในการด าเนินชีวิตของคนทุกวัยในฐานะ
สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มี
ปัญหาในศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่ว่าจะ
เป็นคดีในทางแพ่งหรือทางอาญา บุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบและมีปัญหาเรื้อรังได้แก่กลุ่มเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องมีวิถีชีวิตอีก
ยาวไกลและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต หาก
ไม่ได้รับการแก้ไขบาดแผลจากความบกพร่อง
และอ่อนแอของครอบครัวจะท าให้เกิดปัญหา
สังคมอ่ืน ๆ ตามมา โดยในการปูองกันและ
แก้ ไขปัญหาที่ เ กิ ดกั บ เด็ ก  เยาวชน และ
ครอบครัวจะอาศัยเฉพาะตัวบทกฎหมายเพียง
อย่ า ง เดี ยวยั ง ไม่ เ พีย งพอและ เหมาะสม 
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนร่วมด้วยเพ่ือให้เกิดการแก้ไข
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ปัญหาอย่ า งค รบว งจ รและปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของเด็ก เยาวชน และครอบครัวใน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและปรับทัศนคติในการ
ด าเนินชีวิต 
 
3.สถานภาพและบทบาทของผู้พิพากษา
สมทบ  
 การบริหารจัดการนั้น นอกจากผู้
พิพากษา อัยการ ทนายความ และเจ้าหน้าที่ใน
ส่วนอื่น ๆ แล้ว อีกบุคลากรหนึ่งที่มีความส าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อน และเป็นผู้อาสาเข้ามาเพ่ือช่วยเด็ก
และเยาวชนที่หลงผิดให้เปลี่ยนทัศนคติของการ
ด ารงตนอย่างมีคุณภาพ บุคลากรเหล่านี้มี
หน้ าที่ เ ข้ า ม าบริ ห า รจั ดการ ง านที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนที่เข้ามาในร่มเงาความ
ยุติธรรม คือ ผู้พิพากษาสมทบ ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญมาก กลไกส าคัญประการหนึ่งคือ การ
ก าหนดให้มีผู้พิพากษาสมทบร่วมพิจารณาคดี
และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้กระท าผิดและ
เหยื่ อที่ถูกกระท าให้สามารถปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กลับตัวเป็นคน
ดีของสังคมสืบต่อไป เพราะศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีฐานะเป็นสถาบันทางสังคม (social 
institution) ซึ่งมีบทบาทและภารกิจโดยตรงใน
การบริหารจัดการ สนับสนุน และส่งเสริมงาน
สวัสดิการ และความยุติธรรม เพ่ือเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว (child welfare and justice 
for children, youth and families)  ทั้งนี้
ก่อนการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน ประเทศ
ไทยได้พยายามใช้วิธีการพิเศษในการอบรม 
และฝึกอาชีพ เพ่ือสงเคราะห์ เยียวยา และ
แก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดแทนการส่ง
ตัวเด็กและเยาวชนเหล่านั้นไปคุมขังในเรือนจ า 
ซึ่ งท าให้ เป็นตราบาปแก่ เด็กและเยาวชน 
รวมทั้งท าให้มีการถ่ายทอดอุปนิสัยตลอดจน
พฤติกรรมที่เลวร้ายจากนักโทษที่เป็นผู้ใหญ่ 

เ ช่ น  กา รจั ดตั้ ง โ ร ง เ รี ยนฝึ กอาชี พ  ต าม
พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบาง
จ าพวก  พ .ศ .  2479 ซึ่ ง เดิ ม เป็ นของกรม
ราชทัณฑ์ และต่อมาได้โอนกิจการดังกล่าว
ให้แก่กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบาง
จ าพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501 เป็นต้น ส่วนวิธี
พิจารณาคดีอาญานั้น ตามกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ. 127 และประมวลกฎหมายอาญาก็
ได้ก าหนดให้ศาลพิเคราะห์ถึงความรู้สึกผิดชอบ
ของเด็กและเยาวชนประกอบกับลักษณะของ
ความผิดที่เด็กและเยาวชนได้กระท าลง แล้ว
ก าหนดโทษไปตามความเหมาะสมกับผิดและ
ความรู้สึกผิดชอบของเด็กและเยาวชน แต่ศาล
ก็ไม่อาจค้นหาสาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระท า
ผิดและพยายามแก้ไขสาเหตุดังกล่าวยิ่งกว่าที่
จะมุ่งลงโทษ เพราะยังขาดหน่วยงานพิเศษที่มี
อ านาจหน้าที่ในการสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อศาล
เพ่ือทราบสาเหตุที่ เด็กและเยาวชนกระท า
ความผิด ตลอดจนการสงเคราะห์และบ าบัด
แก้ไขให้เด็กและเยาวชนกลับตนเป็นพลเมืองดี 
ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว  มีปรากฏอยู่ ในหมายเหตุท้ าย
พระราชบัญญั ติ จั ดตั้ ง ศ าล เย าวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 ที่ว่า (วิชา มหาคุณ, 
2543) “โดยที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
คดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนมีบทบัญญัติที่ไม่
เหมาะสมหลายประการ เช่น มิได้ให้อ านาจ
พนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบปรับ
คดีอาญาที่เด็กและเยาวชนต้องหาว่ากระท า
การอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ศาลไม่
อาจควบคุมการสั่งค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ของผู้อ านวยการสถานพินิจได้อย่างเต็มที่ ไม่
มีบทบัญญัติที่เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนรีบ
ส่งส านวนการสอบสวนเด็ก หรือเยาวชนที่
ต้องหาว่ากระท าความผิดไปยังพนักงาน
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อัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาล และศาลไม่อาจ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ช่วยพนักงาน
คุมประพฤติได้  นอกจากนี้การพิจารณา
พิพากษาคดีเกี่ยวกับครอบครัวเป็นอ านาจ
ของศาลธรรมดา โดยไม่มีวิธีการเป็นพิเศษที่
จะช่วยเหลือและคุ้มครองสถานภาพของการ
สมรส สามี ภริยา และบุตรได้อย่างเต็มที่ 
สมควรปรับปรุงวิธีพิจารณาพิพากษาคดีเด็ก
และเยาวชนให้เหมาะสม เพื่อคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
ของประเทศเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า 
ทั้งให้คดี เกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเป็นคดีที่ มี
ปัญหาละเอียดอ่อน เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับคดี
เด็กและเยาวชน ได้รับการพิจารณาในศาลที่
มี วิธีพิจารณาเป็นพิ เศษแตกต่างจากคดี
ธรรมดา โดยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวขึ้น แทนศาลคดีเด็กและเยาวชน 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพและเสริมสร้างค่านิยม
ทาง จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ของเด็กและเยาวชน ตลอดจน ลดปัญหา
ความแตกแยกของครอบครัว และปัญหาเด็ก
และเยาวชนที่เกิดจากครอบครัวไม่ปกติสุข”  
ดังนั้น หัวใจของการท างานในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว คือ การประสานความพยายามของ
ผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขเด็กและเยาวชน อันได้แก่ นักสังคม
สงเคราะห์  นักจิตวิทยา แพทย์  พยาบาล 
พนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งผู้ พิพากษา ผู้
พิพากษาสมทบ  และที่ ปรึ กษากฎหมาย 
โดยเฉพาะรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน จะต้องเกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
ระหว่ างพนักงานคุมประพฤติ  นั กสั งคม
สงเคราะห์ และนักจิตวิทยา เพ่ือที่จะเสนอ

ข้อมูลและการแก้ไขเก่ียวกับตัวเด็กและเยาวชน
แต่ละรายได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
บุ ค ลิ ก ภ า พ  วิ ถี ชี วิ ต  ค ว า ม เป็ น อ ยู่ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งถือได้ว่า
ในการก าหนดให้มีผู้พิพากษาสมทบเป็นองค์
คณะร่วมในการพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน
และครอบครัวเป็นการส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟู
มากกว่าเป็นการลงโทษผู้กระท าความผิด   
 สิ่งที่ส าคัญกว่านั้น คือ หน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนในศาลเยาวชน
และครอบครัว ซึ่งนับตั้งแต่มีการจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัว มีการก าหนดกฎหมาย
ส าหรับการด าเนินงานของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมาทั้ งสิ้นจ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
พระร าชบัญญั ติ จั ดตั้ ง ศ าล เย าวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534, พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เ ย า ว ช น แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว  พ . ศ . 2543,  
พระราชบัญญั ติ จั ดตั้ ง ศ าล เย าวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2548 และ พระราชบัญญัติ
จัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
โดยการบริหารงานในส่วนของผู้พิพากษาสมทบ
นั้น ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
ตามความหนัก เบา และวิกฤติของปัญหา 
รวมทั้ งตามค่านิยมงานบริหารของแต่ละ
ผู้บังคับบัญชา ดังที่จะได้มีการเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างของการก าหนด
คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษา
สมทบก่อน และภายใต้พระราชบัญญัติฯ ใน
ฉบับปัจจุบัน ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้พิพากษาสมทบก่อนปี พ.ศ. 2553 กับตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2553 ถึงปัจจุบัน 
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อายุ มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบปี

บริบูรณ ์
มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี
บริบูรณ ์

การมีบุตร หรือการมี
ประสบการณ์ในการสงเคราะห์ 
หรือการอบรมเด็ก 

มี หรือ เคยมีบุตรมาแล้ว หรือ 
เคยท างานเกี่ ยวข้องกับการ
สงเคราะห์ หรือการอบรมเด็ก
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

มี หรือ เคยมีบุตรมาแล้ว หรือ 
เคยท างานเกี่ ยวข้ องกับการ
สงเคราะห์ หรือการอบรมเด็ก
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

พ้ืนความรู้ ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ 

มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการ
พลเรือนหรือกฎหมายว่ าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ 
เว้นแต่ในเรื่องพ้ืนความรู้ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ขณะนี้ก าหนดพ้ืนความรู้อย่าง
น้อยชั้น ม. 6 หรือ ม.ศ. 3 (ตาม
หลักสูตรเดิม) หรือ ม. 3 (ตาม
หลักสูตรปัจจุบัน) 

มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการ
พลเรือนได้ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ 
เว้นแต่ในเรื่องพ้ืนความรู้ ซึ่งต้อง
ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ป ริ ญญ าตรี  ห รื อ
เ ที ย บ เ ท่ า  ห รื อ เ ค ย เ ป็ น ผู้
พิพากษาสมทบ 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง ความ
มุ่งหมายของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และหน้าที่ตุลาการ
มาแล้วตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ได้รับการอบรมความรู้ และผ่าน
การทดสอบในเรื่องเจตนารมณ์ 
และการพิจารณาคดีของศาล
เยาวชนและครอบครัว ความรู้
เกี่ยวกับจิตวิทยา การสั งคม
สงเคราะห์ การให้ค าปรึกษา
แนะน า และการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ตลอดจนหน้าที่ของบุคลากร 
ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะ เวลาที่ ก าหนดใน
ระเบียบประธานศาลฎีกา และ
จะต้องปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดี
ผู้ พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ผู้พิพากษา
หั ว ห น้ า ศ า ล เ ย า ว ช น แ ล ะ
ค ร อ บ ค รั ว จั ง ห วั ด  ห รื อ ผู้
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พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด 
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
ซึ่งตนจะเข้าสังกัด แล้วแต่กรณี
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเที่ยง
ธรรม และรักษาความลับใน
ราชการ 

เงื่อนไขด้านอาชีพ ไ ม่ เ ป็ น ข้ า ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า 
ข้าราชการการเมือง สมาชิก
รัฐสภา หรือทนายความ 

ไ ม่ เ ป็ น ข้ า ร า ช ก า ร  ห รื อ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
ข้าราชการการเมือง สมาชิก
รัฐสภา หรือทนายความ 

ความประพฤติ อัธยาศัย และความประพฤติ
เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว 

- 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบจะด ารงต าแหน่ง
วาระละ 3 ปี แต่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ที่ พ้นจาก
ต าแหน่ง เนื่องจากครบวาระให้
ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกก็ ได้  ผู้
พิพากษาสมทบที่พ้นจากต าแหน่ง
เนื่องจากครบวาระให้คงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ พิพากษา
สมทบคนใหม่จะเข้ารับหน้าที่ “ผู้
พิพากษาสมทบ” เจ้าพนักงานใน
ต าแหน่งตุลาการ ตามประมวล
กฎหมายอาญา 

ด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี และ
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ พ้ น จ ากต า แหน่ ง
เนื่ องจากครบวาระให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไปอีกก็ ได้  แต่จะ
ด ารงต าแหน่งเกิน สองวาระ 
ติดต่อกันมิได้ ผู้พิพากษาสมทบ
ที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบ
วาระให้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าผู้พิพากษาสมทบคนใหม่
จะเข้ารับหน้าที่ 

การพ้นจากต าแหน่ง (1) ออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 26 
(5) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามเวร
ปฏิบัติการที่ก าหนดถึง 3 ครั้ง 
โดยไม่มีเหตุอันควร หรือกระท า
การใด ๆ ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการตุลา
การแล้ว จะต้องพ้นจากต าแหน่ง
เพราะถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออกตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ 

การพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 4 
หรื อ  ข้ อ  5 ต้ อง ได้ รั บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตุลา
การตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝุายตุลาการ และให้
น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้พ้นจากต าแหน่ง 
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       การพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 
2 หรือ ข้อ 3 ให้น าความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงทราบ ถ้าเป็น 
การพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 4 
หรื อ ข้ อ 5 ต้ องได้ รั บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตุลา
การตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝุายตุลาการ และให้
น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้พ้นจากต าแหน่ง 

        ใ น ก ร ณี ที่ ต า แ ห น่ ง ผู้
พิ พ า ก ษ า ส ม ท บ ว่ า ง ล ง 
นอกเหนือจากการออกตามวาระ
จะทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการตุลา
การคัดเลือกขึ้นมาแทนต าแหน่งที่
ว่างก็ได้  โดยจะด ารงต าแหน่ง
เท่ ากั บวาระที่ เ หลื ออยู่ ของ
ต าแหน่งที่ว่าง 

 
 นอกจากนี้ องค์ประกอบส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้การปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้พิพากษา
สมทบนั้น มีการก าหนดและปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้พิพากษาสมทบก่อนปี พ.ศ. 2553 กับตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2553 ถึงปัจจุบัน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ก่อนปี พ.ศ. 2553 พฤษภาคม 2553 – ปัจจุบัน 
ท าหน้าที่เป็นองค์คณะร่วม
พิจารณาพิพากษาคดีกับผู้
พิพากษา 

ต้องวางตัว เป็นกลางในการ
พิจารณาพิพากษาคดี โดยไม่
เข้าข้างคู่ความฝุายหนึ่งฝุายใด 
โดยเฉพาะการฟังความต้องฟัง
จากคู่ความทั้งสองโดยเสมอ
ภาคกัน และต้องปราศจากอคติ 
น อก จ า ก นั้ น จ ะ ต้ อ ง รั ก ษ า
ความลับของทางราชการด้วย
การไม่น าเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผย

วางตัวเป็นกลาง รักษาความลับ
ของทางราชการ และในการ
ก าหนดองค์คณะ ถ้าศาลเห็นว่า
ค ดี ค ร อ บ ค รั ว ใ ด ที่ ศ า ล จ ะ
พิจารณาพิพากษาเป็ นคดี ที่
ผู้เยาว์ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วน
ได้ส่วนเสีย ก่อนเริ่มพิจารณาคดี
ให้ ศ าลสอบถามคู่ ค ว ามว่ า
ประสงค์จะให้มีผู้พิพากษาสมทบ
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ไปให้ผู้อ่ืนทราบ เพราะจะท าให้
เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ยต่ อ ท า ง
ราชการได้  เช่น ไม่น าผลค า
พิพากษาซึ่ งยั ง ไม่ ได้ อ่ านไป
เ ปิ ด เ ผ ย ใ ห้ คู่ ค ว า ม ห รื อ
บุคคลภายนอกทราบ 

เป็นองค์คณะด้วยหรือไม่  ถ้ า
คู่ความทั้งสองฝุาย หรือฝุายใด
ฝุายหนึ่ งไม่ประสงค์จะให้มีผู้
พิพากษาสมทบเป็นองค์คณะด้วย 
ให้ผู้พิพากษาไม่น้อยกว่าสองคน
เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
คดีได้ 
ในกรณีจ าเป็นต้องฟังความเห็น
จากผู้ เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ 
จิ ตวิ ทยา การให้ ค าปรึ กษา 
แนะน า การสังคมสงเคราะห์ 
และการคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ืนศาลอาจเรียก
บุ ค ค ล ดั ง ก ล่ า ว ม า ร่ ว ม
ปรึกษาหารือ หรือให้ความเห็นได้ 

ให้การอบรมสั่งสอนเด็กและ
เยาวชนที่ถูกด าเนินคดีอาญาและ
ช่วยประนีประนอมในคดี
ครอบครัว 

ในการพิจารณาคดีอาญา ผู้
พิพากษาสมทบต้องท าหน้าที่ 
อบรม สั่ งสอน แก่ เ ด็ กและ
เยาวชนด้วย เพ่ือจูงใจให้เด็ก
แ ล ะ เ ย า ว ช น ก ลั บ ต น เ ป็ น
พลเมืองดีของชาติต่อไป ส่วนใน
ค ดี ค ร อ บ ค รั ว ก็ ต้ อ ง ช่ ว ย ผู้
พิพากษาในเรื่องที่จะให้คู่ความ
ประนีประนอมยอมความกัน
เพ่ือความสงบสุขของครอบครัว
และพยายามให้สามี – ภริยา 
ได้อยู่ร่วมกันให้มากที่สุด ทั้งนี้
เพราะครอบครัวเป็นรากฐาน
ของความอบอุ่น หากครอบครัว
เป็นสุขก็จะลดปัญหาสังคมได้ 

ในการพิจารณาคดีอาญา ผู้
พิพากษาสมทบต้องท าหน้าที่ 
อบรม สั่ งสอน แก่ เ ด็ กและ
เยาวชนด้วย เพ่ือจูงใจให้เด็ก
แ ล ะ เ ย า ว ช น ก ลั บ ต น เ ป็ น
พลเมืองดีของชาติต่อไป ส่วนใน
ค ดี ค ร อ บ ค รั ว ก็ ต้ อ ง ช่ ว ย ผู้
พิพากษาในเรื่องที่จะให้คู่ความ
ประนีประนอมยอมความกัน
เพ่ือความสงบสุขของครอบครัว
และพยายามให้สามี – ภริยา 
ได้อยู่ร่วมกันให้มากที่สุด ทั้งนี้
เพราะครอบครัวเป็นรากฐาน
ของความอบอุ่น หากครอบครัว
เป็นสุขก็จะลดปัญหาสังคมได้ 

ไม่ขาดการปฏิบัติงานในหน้าที่ถึง 
3 ครั้ง  

ถ้าผู้พิพากษาสมทบท่านใดไม่
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
วันเวลาที่ได้รับมอบหมายก็ต้อง
ยื่นใบลาพร้อมทั้งแสดงเหตุผลที่
ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้
ศาลทราบ เพ่ือให้ผู้ที่มีอ านาจ
เชิญผู้พิพากษาสมทบท่านอ่ืนมา
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ท น  ห า ก ผู้

ถ้าผู้พิพากษาสมทบท่านใดไม่
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
วันเวลาที่ได้รับมอบหมายก็ต้อง
ยื่นใบลาพร้อมทั้งแสดงเหตุผลที่
ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้
ศาลทราบ เพ่ือให้ผู้ที่มีอ านาจ
เชิญผู้พิพากษาสมทบท่านอ่ืนมา
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ท น  ห า ก ผู้
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พิพากษาสมทบท่านใดละเลยไม่
มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับเชิญ
ถึง 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร และไม่แจ้งเหตุใด ๆ ให้
ทางศาลทราบก็อาจถูกถอด
ถอนออกจากต าแหน่งได ้

พิพากษาสมทบท่านใดละเลยไม่
มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับเชิญ
ถึง 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร และไม่แจ้งเหตุใด ๆ ให้
ทางศาลทราบก็อาจถูกถอด
ถอนออกจากต าแหน่งได ้

ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
เช่นเดียวกับข้าราชการฝุายตุลา
การ 

ผู้พิพากษาสมทบจะต้องอยู่ใน
ระเบียบวินัยอย่างเคร่ งครัด 
เ พ่ื อ น า ม า ซึ่ ง ค ว า ม เ ค า ร พ 
ศรัทธา และความเลื่อมใสของ
ประชาชน มิฉะนั้นจะต้องถูก
ถอดถอนออกจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ 

ผู้พิพากษาสมทบจะต้องอยู่ใน
ระเบียบวินัยอย่างเคร่ งครัด 
เ พ่ื อ น า ม า ซึ่ ง ค ว า ม เ ค า ร พ 
ศรัทธา และความเลื่อมใสของ
ประชาชน มิฉะนั้นจะต้องถูก
ถอดถอนออกจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ 

ให้ความช่วยเหลือทางสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

“รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ยุ ติ ธ ร ร ม  มี อ า น า จแ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชน ส าหรับสถานพินิจ
ฯ เพ่ือท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา
แก่ผู้อ านวยการสถานพินิจฯ 
และช่วยเหลือกิจการสถาน 
พินิจฯ เ พ่ือสวัสดิภาพ และ
อนาคตของเด็กและเยาวชน” 
ด้วยเหตุฉะนี้ ผู้พิพากษาสมทบ
จึ ง มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร
สงเคราะห์ของศาลอีกด้วย โดย
ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและ
ร่วมมือแก่ทางราชการในการ
จัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่เด็กและ
เยาวชน เนื่องจากงบประมาณ
ของทางราชการไม่ เ พียงพอ 
รวมทั้งส่งเสริมการจัดการบ าบัด 
ฟ้ืนฟู  
เด็กและเยาวชนในรูปแบบของ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษา 
การฝึกวิชาชีพเพ่ิมเติม และ  
อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมด้วย 

“รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ยุ ติ ธ ร ร ม  มี อ า น า จแ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชน ส าหรับสถาน  
พิ นิ จ ฯ  เ พ่ื อ ท า ห น้ า ที่  ใ ห้
ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการสถาน
พินิจ ฯ และช่วยเหลือกิจการ
สถาน พินิจฯ เพ่ือสวัสดิภาพ 
แ ล ะ อ น า ค ต ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า ว ช น ”ด้ ว ย เ ห ตุ ฉ ะ นี้  ผู้
พิพากษาสมทบจึงมีหน้าที่เป็น
กรรมการสงเคราะห์ของศาลอีก
ด้วย โดยท าหน้าที่ ให้ความ
ช่วยเหลือและร่วมมือแก่ทาง
ราชการในการจัดหาอุปกรณ์
หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องจาก
งบประมาณของทางราชการไม่
เพียงพอ รวมทั้งส่ งเสริมการ
จัดการบ าบัด ฟ้ืนฟู  
เด็กและเยาวชนในรูปแบบของ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษา 
การฝึกวิชาชีพเพ่ิมเติม และ  
อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมด้วย 
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ให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่
ทางศาล 

ต้อง ให้ความช่วย เหลือและ
ร่วมมือกับทางศาลฯ ในกิจการ
ต่าง ๆ ที่ศาลจัดขึ้นและการ
จัดหาทุนเข้ามูลนิธิสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนของศาล เพ่ือ
น าดอกผลที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนใน
สถานฝึกอบรมต่อไป 

ต้อง ให้ความช่วย เหลือและ
ร่วมมือกับทางศาลฯ ในกิจการ
ต่าง ๆ ที่ศาลจัดขึ้นและการ
จัดหาทุนเข้ามูลนิธิสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนของศาล เพ่ือ
น าดอกผลที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนใน
สถานฝึกอบรมต่อไป 

 
4.ผู้พิพากษาสมทบกับบทบาทการบริหารงานตุลาการ 

บทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว เมื่อน าหลักการ POSDCoRB 
มาวิเคราะห์สามารถอธิบายโดยใช้ตารางวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
 
 
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์การน าเสนอ POSDCoRB มาใช้ในการบริหารจัดการบทบาทหน้าที่ของผู้

พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว 
 

หลักการบริหาร ผลการวิเคราะห์ 
การวางแผน (Planning) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น มีการ

ออกแบบแผนงานในการปฏิบัติหน้าที่ ยกตัวอย่างเช่น การพิจาณาคดีอาญา 
กรณีที่จ าเลยรับสภาพ: หลักจากผู้พิพากษา ได้สอบถามจ าเลยเสร็จสิ้นแล้ว ผู้
พิพากษาสมทบจะอบรมจ าเลยเพ่ือการส านึกผิดและกลับตัวเป็นพลเมืองดี ชี้
สาเหตุการกระท าผิด และแนะข้อแก้ไขให้จ าเลย โดยค านึงถึงสวัสดิภาพ
อนาคตที่จะให้จ าเลยได้รับการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพการส่งเสริมด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม ถ้าจ าเลยประพฤติเสียหายเพราะ ผู้ปกครองมีส่วนผิด 
ก็ควรชี้แนะให้ผู้ปกครองแก้ไขด้วย และควรให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่จะปูองกันมิให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกลับไปกระท าผิดอีกครั้ง 
       กรณีจ าเลยปฎิเสธ: ผู้พิพากาสมทบไม่ต้องท าการอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น 
เพราะกฎหมายถือว่าจ าเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ผู้พิพากษาสมทบจะต้องฟัง
ค าเบิกความระหว่างสืบพยานฝุายโจทก์และฝุายจ าเลยให้ครบทุกปากเพ่ือการ
ปรึกษาพิจารณาคดีขององคณะในการพิจารณา เป็นต้น 

การจัดองค์การ 
(Organizing) 

รูปแบบการจัดองค์การส าหรับผู้พิพากษาสมทบนั้น จะมีการแบ่งกลุ่ม
ภารกิจ เช่น การเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดี การท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมยอมความ 
การประชุมกลุ่มเยียวยา การให้ค าปรึกษาแนะน า 

การสรรหาบุคลากร 
(Staffing) 

มีการก าหนดคุณลักษณะของผู้พิพากษาสมทบในการคัดเลือกเพ่ือเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
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หลักการบริหาร ผลการวิเคราะห์ 
1. อายุ 
2. การมีบุตร หรือการมีประสบการณ์ในการสงเคราะห์ หรือการอบรมเด็ก 
3. พ้ืนความรู้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการ 
4. การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
5. เงื่อนไขด้านอาชีพ 
6. ความประพฤติ 
7. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
8. ก าหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่ง 

การอ านวยการ 
(Directing) 

การอ านวยการหรือการสั่งการส่วนใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
สมทบจะเป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติตามค าพิพากษาคดี โดยท าหน้าที่
ก ากับและติดตามให้เป็นไปตามค าพิพากษาเป็นส าคัญในมาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญา 

การประสานงาน 
(Coordinating) 

การด าเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการด าเนินงานในมาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญา ผู้พิพากษาสมทบจะมีบทบาทส าคัญในการประสานงาน
กับส่วนงานต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติตามค าสั่งศาลประสบ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละราย 

การรายงาน 
(Reporting) 

การรายงานผลเป็นงานส าคัญอีกประการหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
พิพากษาสมทบ เพ่ือเป็นการบันทึกการปฏิบัติงาน และผลของการน า
มาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบัติ 

การงบประมาณ 
(Budgeting) 

ในส่วนของงบประมาณนั้นมีหลายกิจกรรม หรือโครงการในความ
รับผิดชอบของผู้พิพากษาสมทบ ดั้งนั้น หลักการงบประมาณก็เป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาประสงค์ และสามารถ
ขับเคลื่อนได้ตามกรอบของงบประมาณท่ีเหมาะสม 

 
5. แนวทางการพัฒนาผู้พิพากษาสมทบ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการในงานจิต
อาสา กรณีศึกษา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน
และครอบครั วกลางนั้ น  วิ ชา   มหาคุณ ผู้
พิพากษาและนักวิชาการด้านกฎหมาย ได้
กล่าวถึงบทบาทและแนวทางพัฒนาผู้พิพากษา
สมทบไว้ว่า ผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชน
และครอบครัวเปรียบประดุจ “กลุ่มผู้น าทาง
ศีลธรรม (Moral Entrepreneurs)” ที่มีความ
เชื่อว่า บรรดาเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการ
ปกปูองให้ปลอดภัย อันเป็นแนวความคิดเดียวกับ
การเริ่มต้นปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเด็ก
และเยาวชน ซึ่งต้องการแยกเด็กและเยาวชนที่

กระท าผิดออกจากผู้ใหญ่ที่กระท าผิด และเป็น
ต้นก าเนิดของ “ศาลคดีเด็กและเยาวชน (The 
Juvenile Court)” ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ซึ่ ง มี พ้ื น ฐ า น ม า ก จ า ก ค ว า ม คิ ด ที่ ว่ า  รั ฐ
เปรียบเสมือนผู้ปกครอง ศาลจะท าหน้าที่
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเป็น
รายบุคคล ตรวจวินิจฉัย และบ าบัด แนะแนว 
และให้ค าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหา 
วางข้อก าหนดในค าพิพากษาที่มีคุณประโยชน์ต่อ
สั ง คม  และทั้ ง สิ้ นทั้ ง ป ว งล้ วน เป็ น ไป เ พ่ื อ 
“ประโยชน์สูงสุดอันจะตกได้แก่เด็กและเยาวชน”  
โดยถือว่าผู้พิพากษาสมทบเป็นบุคคลในชุมชนที่มี
บทบาทเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ พิพากษา ซึ่งมี
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ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย จึงเป็น
การผสมผสานกันระหว่างผู้ ท างานในด้าน
สวัสดิการ (Welfare) และในด้านความยุติธรรม 
(Justice) อย่างเหมาะสม กลมกลืน และลงรอย
เป็นเนื้อเดียวกัน  

ดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
สมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องน าหลักการบริหารจัดการมาใช้
ด้วยเช่นกัน เพราะผู้พิพากษาสมทบมิได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ แต่เป็น
การปฏิบั ติ หน้ าที่ บน พ้ืนฐานของการ เป็ น
อาสาสมัคร หรือบุคคลที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติ
หน้าที่ รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ส าหรับบทบาทหน้าที่ที่ เปลี่ยนแปลงไปของผู้
พิพากษาสมทบ คือ การน าหลักการบริหาร
จั ด ก า ร ที่ เ รี ย ก ว่ า  POSDCoRB ม า ใ ช้ เ ป็ น
เครื่องมือ โดยเริ่มจาก การวางแผน ตั้งเค้าโครง
เปูาหมายที่จะท า, จัดโครงสร้างองค์กร, จัดคน
เ ข้ า ต าม โ ค ร งส ร้ า ง , อ า น ว ยกา ร  สั่ ง ก า ร 
ตามล าดับชั้น ให้งานเดินไปสู่เปูาหมาย จากนั้น
จะต้องมีการประสานงานระหว่างฝุาย แผนกต่าง 
ๆ ให้มีความต่อเนื่องกัน โดยมีการรายงานเพ่ือให้
ท ร า บ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ สุ ด ท้ า ย มี
งบประมาณไว้คอยควบคุมทางการเงินให้เป็นไป
ตามเปูาหมาย ซึ่งการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้
พิพากษาสมทบนั้น ผู้พิพากษาสมทบจะมีอ านาจ
หน้าที่เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีเด็ก
และเยาวชน ทั้ งในคดีอาญาและในคดีแพ่ง
ร่วมกับผู้พิพากษา ในการก าหนดเวรปฏิบัติงาน
ของผู้พิพากษาสมทบนั้นอธิบดีผู้พิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง หรือผู้ พิพากษา
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือ ผู้
พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่แทน เป็นผู้ก าหนดเวรปฏิบัติงานของผู้
พิพากษาสมทบ โดยก าหนดดังนี้ 

(1) เวลาปฏิบัติงาน เริ่มเวลา 08.30 น. 
ผู้ พิพากษาสมทบต้องลงนามในบัญชีลงเวลา
ปฏิบัติงานในแต่ละวันที่มาปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
หน้ า ที่ ไ ป จนกว่ า จ ะ เส ร็ จ สิ้ น คดี ที่ จ ะต้ อ ง
รับผิดชอบ (โดยตรวจสอบจากบัญชีนัดความ 
หรือ บัญชีลอย หรือใบลอย) ในวันนั้น 

(2) ศึกษาภูมิหลังของเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ในคดีที่รับผิดชอบโดยขอรับ
รายงานแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
จากผู้พิพากษาเจ้าของส านวน เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาคดี การอบรม และการพิพากษาต่อไป 

(3) การนั่งพิจารณาคดี องค์คณะ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบ
ร่วมพิจารณาคดี ทั้งนี้องค์คณะผู้พิพากษาสมทบ
ในการพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัว 
ต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และผู้
พิพากษาสมทบอีก 2 ท่าน ซึ่งอย่างน้อยคนหนึ่ง
ต้องเป็นสตรี ยกเว้นคดีที่อยู่ ในอ านาจของผู้
พิพากษาท่านเดียว คือ คดีอาญาที่มีอัตราโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไมเ่กิน 60,000 บาท  

(4) การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา 
กรณีที่จ าเลยรับสารภาพ : หลังจากผู้พิพากษา 
ได้สอบถามจ าเลยเสร็จสิ้นแล้ว ผู้พิพากษาสมทบ
จะอบรมจ าเลยเพ่ือการส านึกผิดและกลับตัวเป็น
พลเมืองดี ชี้สาเหตุการกระท าผิด และแนะข้อ
แก้ไขให้จ าเลย  

ในการอบรมจ าเลยต้องใช้วาจาสุภาพ 
ไม่ควรพูดให้ความหวังกับจ าเลยในท านองว่า 
ศาลฯ จะรอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ
ให้จ าเลย  

กรณีจ าเลยปฏิเสธ : ผู้พิพากษาสมทบไม่
ต้องท าการอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะกฎหมายถือ



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

ว่าจ าเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ แต่ผู้พิพากษาสมทบ
จะต้องฟังค าเบิกความระหว่างสืบพยานฝุาย
โจทก์และฝุายจ าเลยให้ครบทุกปากเพ่ือการ
ปรึกษาพิจารณาคดีขององค์คณะในการพิจารณา 

(5) ก า ร พิ จ า ร ณ า พิ พ า ก ษ า ค ดี
ค ร อ บ ค รั ว  ใ ห้ ยึ ด ห ลั ก ก า ร ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย
ประนีประนอมในข้อพิพาท โดยค านึงถึงความ
สงบสุขของการอยู่ร่วมกันในครอบครัว รวมทั้ง
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์และความสุขที่ผู้เยาว์
พึงจะได้รับทั้งในปจัจุบันและในอนาคต 

(6) การปรึ กษาคดี  องค์ คณะร่ ว ม
ปรึ กษาคดี และ พิจารณาพิพากษาคดี โ ดย
รอบคอบ จากนั้นผู้พิพากษาสมทบจะต้องลงนาม
ในรายงานกระบวนพิจารณาและค าพิพากษาทั้ง
ต้นฉบับและส าเนาในอันดับที่ 3 และ อันดับที่ 4 
ตามล าดับ ชื่อที่ปรากฏที่ปกส านวน ส่วนอันดับที่ 
1 และอันดับที่ 2 เป็นการลงนามของผู้พิพากษา 
2 ท่าน 

ก า ร ด า ร ง ต น  ( Appearance)  ผู้
พิพากษาสมทบควรด ารงตนหรือวางตนให้
เหมาะสมกับต าแหน่ ง แต่ งกายต้องสุภาพ
เรียบร้อย กริยามารยาทต้องส ารวม ใช้วาจา
สุภาพ มีจิตใจแจ่มใสและทัศนคติที่ดี  ส่วน
เครื่องประดับไม่ควรจะหรูหรา การใช้น้ าหอม
ต่างๆ ในกรณีที่จ าเป็นต้องสวมแว่นตาไม่ควรจะ
เป็นแว่นตาสีด าหรือสีชา เพราะต าแหน่งผู้
พิพากษาสมทบเป็นต าแหน่งอันทรงเกียรติ 
บุคคลทั่วไปย่อมให้เกียรติและเคารพโดยเฉพาะ
ในต่างจังหวัด 

ทัศนคติ พึงมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กหรือ
เยาวชนที่กระท าผิด ไม่ควรมองเด็กหรือเยาวชน
ในแง่ร้ายว่าเด็กหรือเยาวชนเหล่านี้เป็นคนเลวไม่
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ควรจะมองด้าน
ความเข้าใจและเห็นใจพร้อมที่จะให้ค าแนะน าให้

กลับตนเป็นคนดี โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีจิตใจ
แจ่มใสและมีเมตตาธรรมต่อเด็กและเยาวชน 

การรักษาวินัย ผู้พิพากษาสมทบจักต้อง
รักษาวินัยท านองเดียวกับผู้พิพากษา กล่าวคือ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต้อง
แสดงออกเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชน
ทั่วไป พึงรักษาความสามัคคีในหมู่ผู้พิพากษา
สมทบด้วยกัน ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
กฎหมายและศีลธรรมอันดีงามเสมอ เคารพใน
ความอาวุโสซึ่งกันและกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ควรสุภาพอ่อนน้อม ไม่ควรโอ้อวดตนเองหรือ
อวดอ้างว่าตนเป็นผู้พิพากษาสมทบ รวมทั้งการ
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบต่าง ๆ  

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  
ผู้พิพากษาสมทบต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยง
ธรรมโดยปราศจากอคติสี่ กล่าวคือ ต้องปราศจาก
ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะรักหรือเห็นแก่พวกพ้อง 
ต้องปราศจากโทสาคติ ล าเอียงเพราะโกรธ ต้อง
ปราศจากภยาคติ ล าเอียงเพราะความกลัวต่างๆ 
นานา และต้องปราศจากโมหาคติ ล าเอียงเพราะ
เขลา จิตใจต้องมั่นคงแจ่มใสไม่ใช้อารมณ์กับเด็ก
หรือเยาวชนหรือผู้ปกครองของเยาวชน ต้องมีความ
อดทนและอดกลั้น อย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานวัด 

การรักษาความลับของทางราชการ ผู้
พิพากษาสมทบที่เป็นองค์คณะในการพิจารณา
คดีในศาลไม่ว่าจะเป็นคดีครอบครัวหรือคดีอาญา 
เมื่อตนได้ล่วงรู้ชื่อ สกุล ของเด็กหรือเยาวชน
รวมทั้งชื่อ สกุล ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
เด็กหรือเยาวชนในคดีอาญา หรือ ชื่อ สกุล 
คูค่วามในคดีครอบครัวตลอดจนข้อเท็จจริงในคดี 
รวมทั้ง ชื่อ สกุล ของพยานที่มาเบิกความเป็น
พยานในคดีหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์
แห่งคดี จะน าไปพูดคุยหรือเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน
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ไม่ได้ หรือแม้กระท่ังจะน าไปพูดคุยกับผู้พิพากษา
สมทบด้วยกันก็ไม่พึงกระท า  
  
6.สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การเปรียบเทียบคุณลักษณะและหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้พิพากษาสมทบ ตั้งแต่อดีต
จนถึ งปั จจุบัน  เปลี่ ยนไปตามสถานการณ์
บ้านเมืองและสภาพปัญหาที่วิกฤตมากขึ้นทุกวัน
ของเด็กและเยาวชน  ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะที่
ต้องมีวุฒิภาวะมากขึ้น มีประสบการณ์ เข้าใจ
ความรู้สึกและตามทันความคิดของเด็กและ
เยาวชนในยุคนี้ แต่ ในแง่ของศีลธรรมและ
จริยธรรมก็ยังคงเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของข้ าราชการตุลาการ  หากเราดู ในด้ าน
ความสามารถและทักษะของการท างาน การ

ประสานงานและความรับผิดชอบนั้นจะตระหนัก
ถึ งการ เ พ่ิมปริมาณอย่ างมีนั ยยะส าคัญยิ่ ง 
สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการของ
ภาคเอกชนมากขึ้น คือต้อง Proactive ท าตัวใน
เชิงรุกมากยิ่งขึ้น เป็นการปรับสถานภาพและ
หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ พิพากษา
สมทบซึ่งเป็นบุคลากรเชิงจิตอาสา 
 ฉะนั้นในอนาคตบุคลากรที่เข้ามาท างาน
เชิ งจิ ตอาสานั้ นจะต้ องมี การปรั บ เปลี่ ย น
คุณลักษณะ ทัศนคติและความตั้งใจในการอุทิศ
ตน เ พ่ื อท า ง าน ด้ า นนี้ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะบ บ  มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  เ พ ร า ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม
เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น 
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
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กลวิธีโน้มน้าวและทัศนคติต่อกลวิธีที่ใช้ในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม 
 

  ซัลมาณ ดาราฉาย1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือศึกษากลวิธีโน้มน้าวและความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีโน้มน้าว

ที่ปรากฏใช้ในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูล
ภาษาจากหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามภาษาไทย และข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมุสลิม
ในกรุงเทพมหานครที่มีต่อกลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคืออัตราส่วนร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค าสอน
ศาสนาอิสลามปรากฏว่า กลวิธีโน้มน้าวสามารถจ าแนกเป็น 3 ประเภท เรียงตามล าดับการปรากฏจากก่อน
ไปหลัง ได้แก่ กลวิธีทักทายผู้อ่าน กลวิธีด าเนินเรื่อง และกลวิธีแสดงความคาดหวังของผู้เขียน ส าหรับผล
การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมุสลิมพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมเห็นด้วยในระดับ
มากถึงมากท่ีสุดต่อกลวิธีโน้มน้าวที่ปรากฏใช้ในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามภาษาไทย 
 
ค าส าคัญ: กลวิธีโน้มน้าว  ภาษาโน้มน้าว  ทัศนคติต่อภาษา  หนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม 
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Hortatory Strategies and Attitudes towards Strategies Used in Islamic  
Textbooks. 

 
Salman Darachai1 

 
Abstract 

The main purposes of this research were to determine the hortatory strategies in 
Islamic texts in Thai, and to explore  the respondents’ attitudes towards hortatory strategies 
used in Islamic texts in Thai. The data in this study derived from two sources, namely Thai 
hortatory discourse in Islamic texts, and Thai Muslim respondents’ attitudes towards language 
used in Islamic texts in Thai. The statistical analysis was descriptive. The analysis of hortatory 
strategies revealed that the main strategies of the Thai hortatory discourse consisted of three 
types, namely salutation, story telling, and the author’s expectations. The respondents’ 
attitudes towards the strategies used in Islamic texts in Thai, was rated between favorably and 
most favorably for salutation and story telling strategies in most cases. 

 
Keywords: Hortatory strategies, Hortatory discourse, Attitudes towards language, Islamic Texts 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลามคือหนังสือที่

ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมสั่งสอนผู้อ่านที่เป็น
มุสลิมให้ปฏิบัติตามหลักธรรมของอิสลาม โดยการ
อ้างอิงวจนะของพระเจ้าและ/หรือวจนะของศาสดา
ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาค าสอนที่ผู้เขียนก าลังน าเสนอ 
ดังตัวอย่างค าสอนในหนังสือที่เขียนโดยยะกู๊บ ท้วม
ประถม (2552ก) มีความตอนหนึ่งว่า “เรื่องของการ
ให้เราร าลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้านี้ 
องค์อัลเลาะฮ์ทรงเตือนเราทั้งหลายเอาไว้มากมาย
ในอัลกุรอานว่า “มิให้พวกเจ้าเคารพสักการะสิ่งใด 
ๆ นอกจากพระองค์ และต่อบิดามารดาผู้บังเกิด
เกล้าทั้งสองก็จงปฏิบัติแก่ท่านโดยดีอย่าได้พูดจา
ท านองขู่ตะคอกขาดความเคารพแก่ท่านทั้งสองด้วย 
จงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยค าพูดที่สุภาพอ่อนโยน
เถิด”” กล่าวได้ว่า ตัวอย่างค าสอนนี้แสดงให้เห็น
การถ่ายทอดเนื้อหาด้วยการกล่าวอ้างวจนะของพระ
เจ้าที่บันทึกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน 

ภาษาท่ีใช้ในการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนาโดยทั่วไปเป็นภาษาประเภทหนึ่งที่จัดอยู่
ในกลุ่มภาษาโน้มน้าว (Hortatory discourse) 
(Longacre, 1976; 1983) ซึ่งหมายถึง ภาษาระดับ
ข้อความที่มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 2 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก ภาษาโน้มน้าวเป็นภาษาที่อิงผู้รับสาร 
(Addressee-oriented) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า 
ผู้ รับสารเป็นผู้ เกี่ ยวข้องหลักของการสื่ อสาร 
เนื่องจากทิศทางของการสื่อสารด าเนินไปเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ซึ่งอาจน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับ
สาร และประการที่สอง ได้แก่ ภาษาโน้มน้าวเป็น
ภาษาที่แสดงให้เห็นกลวิธีโน้มน้าวประเภทต่าง ๆ 
อาทิ การใช้สภาวะเงื่อนไข (Condition) การแสดง
สาเหตุ (Cause) การใช้ค าสั่ง (Imperative) และ
การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ (Rhetorical question)  

แนวคิดเกี่ยวกับภาษาโน้มน้าวดังกล่าว
ข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยภาษาโน้มน้าวใน
ระยะต่อมาหลายเรื่อง อาท ิ การศึกษาของซิปริอานิ 
(Cipriani, 2002) ที่พบกลวิธีประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
การกล่าวอ้างผู้มีสิทธิอ านาจ (Establishment of 
authority) การน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 
(Presentation of problem and solution) การ
ใช้ค าสั่ง (Issuing command) และการสร้าง
แรงจูงใจ (Resort to motivation) ส่วนงานของ
เรนคีมา (Renkema, 2004) พบกลวิธีหลัก 4 
ประเภท ประกอบด้วย การให้เหตุผล (give a 
reason) การเปรียบเทียบ (make a comparison) 
การให้ตัวอย่าง (give an example) และการกล่าว
อ้างแหล่งอ านาจ (name an authoritative 
source) และการศึกษาของอัลเบรัก (Albayrak, 
2012) ที่พบกลไกทางวาทศิลป์ (Rhetorical 
device) ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ค าถามเชิง
วาทศิลป์ (Rhetorical question) การใช้ท านอง
เสียง (Intonation) การใช้บทกวี (Poem) การ
ประชดประชัน (Irony) และการใช้อารมณ์ขัน 
(Humour)  

ส าหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาโน้ม
น้าวในภาษาไทย อาทิ การศึกษาของดิษยา ศุภราช
โยธิน (Supharatyothin, 2002) ที่พบรูปแบบของ
การชักชวน (form of exhortation) ซึ่งจ าแนก
ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ การกล่าวถึงความ
ประสงค์ (want statement) การใช้ค าสั่ง 
(Imperative) การสั่งแบบไม่ชัดแจ้ง (implicit 
command) การแนะน า (hint) การใช้ค าสั่งโดย
อ้อม (Imbedded imperative) การขอร้อง 
(Request) และการ ใ ช้ รู ปแบบผสม 
(Combination) ส่วนงานของเคิร์ก อาร์ เพอร์ซัน 
(2539) พบรูปแบบของการเทศนาธรรมในพุทธ
ศาสนา ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการน าแนวคิดเรื่องต่าง ๆ 
มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยใช้การเล่าเรื่องเพ่ือ
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ถ่ายทอดค าสั่งสอนทางอ้อม และใช้เทคนิคให้ผู้ฟังมี
ส่วนร่วมด้วยการถามค าถามเชิงวาทศิลป์ เพ่ือให้
ผู้ ฟังรู้สึกโน้มเอียงที่จะคล้อยตามข้อสรุปของผู้
เทศนาได้ง่ายขึ้น ส าหรับการศึกษาวิจัยของอัญชลี 
ถิรเนตร (2543) มีข้อค้นพบว่า หลักค าสอนของ
พระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมีกลวิธีด าเนินเรื่องโดย
การใช้หลักฐานอ้างอิงค าสอนด้วยการอธิบายให้
รายละเอียด การพรรณนาขยายความ การบอกเล่า
จากประสบการณ์ตรง การยกตัวอย่าง และการ
เปรียบเทียบกับสิ่งใกล้ตัว  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยภาษาโน้มน้าว
ในภาษาไทยที่ เกี่ยวข้องกับค าสอนของศาสนา
อิสลามยังมีจ านวนไม่มากนัก ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้วิจัย
สนใจศึกษากลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค าสอนศาสนา
อิสลามภาษาไทยเพ่ือตอบค าถามที่ว่า กลวิธีโน้ม
น้าวที่ปรากฏใช้ในหนังสือค าสอนมีลักษณะอย่างไร 
และชาวไทยมุสลิมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องหลัก
ของการสื่อสารด้วยภาษาโน้มน้าวตามแนวคิดของ
ลองเอเคอร์ (อ้างแล้ว) มีความคิดเห็นอย่างไรต่อ
กลวิธีต่าง ๆ ที่ปรากฏใช้ในหนังสือค าสอน ผู้วิจัยจึง
มีความประสงค์ที่จะศึกษากลวิธี โน้มน้าวและ
ทัศนคติต่อกลวิธีที่ ใช้ ในหนังสือค าสอนศาสนา
อิสลามที่จัดพิมพ์เผยแพร่ด้วยภาษาไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญดังต่อไปนี้  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค า
สอนศาสนาอิสลาม  

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อกลวิธีโน้มน้าวใน
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม 

  
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศึกษากลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค าสอน
ศาสนาอิสลามที่เขียนโดยฮัจยียะกู๊บ ท้วมประถม 
(อดี ตนายกสมาคมคุ รุ สั ม พันธ์  สั ง กั ดส านั ก

จุฬาราชมนตรี และอดีตผู้กล่าวค าเทศนาหรือ
ปาฐกถาธรรมประจ ามัสยิดต้นสน แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร) ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 
8 เล่ม 

2. ศึกษาทัศนคติต่อกลวิธีโน้มน้าวใน
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม โดยศึกษาทัศนคติ
ข อ ง ช า ว ไ ท ย มุ ส ลิ ม เ ฉ พ า ะ ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลจากหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม 

ผู้ วิ จั ยคัด เลือกหนั งสือค าสอนศาสนา
อิสลามภาษาไทยด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive random sampling) (Leedy and 
Ormrod, 2013) โดยได้คัดเลือกหนังสือที่เขียน
โดยฮัจยียะกู๊บ ท้วมประถม (อดีตผู้กล่าวค าเทศนา
หรือปาฐกถาธรรมประจ ามัสยิดต้นสน แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และอดีตนายก
สมาคมคุรุสัมพันธ์ สังกัดส านักจุฬาราชมนตรี) ซึ่งมี
จ านวนทั้งสิ้น 8 เล่ม จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ ส.วงศ์
เสงี่ยม (ยะกู๊บ ท้วมประถม, 2552ก; 2552ข; 2552
ค; 2552ฆ; 2552ง; 2552จ; 2552ฉ; 2552ช) 
จากนั้นวิเคราะห์ลักษณะภาษาในหนังสือค าสอน 
โดยใช้แนวคิดเรื่องภาษาโน้มน้าวของลองเอเคอร์ 
(Longacre, 1976, 1983) แนวคิดเรื่องกลวิธีโน้ม
น้าวของเรนคีมา (Renkema, 2004) และแนวคิด
เรื่องภาษาโน้มน้าวหรือชักจูงของชลธิชา บ ารุงรักษ์ 
(2544) 

2. การสร้างแบบสอบถามและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาทัศนคติของชาวไทยมุสลิมที่มี
ต่อกลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดของการ์เร็ท (Garrett, 2010) เพ่ือ
ศึ กษ าทั ศน คติ ต่ อ ภ าษ าด้ ว ย วิ ธี ต ร ง  (direct 
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approach) เนื่องจากเรื่องที่ศึกษาเป็นเรื่องที่ มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่างและ
เป็นเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ส าหรับเครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถามจ านวน 1 
ชุด โดยผู้วิจัยได้น าผลบางส่วนจากการวิเคราะห์
กลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค าสอนมาใช้เป็นข้อมูล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม  เ พ่ื อ ใ ห้
แบบสอบถามมีจ านวนหน้าที่ไม่มากเกินไปและอยู่
ในวิสัยที่กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบข้อค าถามและ
แสดงความคิดเห็นตามรายการประเมินได้ด้วยความ
ตั้ ง ใ จ  ค า ถ ามและข้ อคว ามที่ ใ ห้ ป ระ เมิ น ใน
แบบสอบถามมีทั้งแบบให้เติมค าตอบและแบบให้
ประเมินโดยใช้มาตรการประเมินแบบ 5 ช่วง
คะแนน  

ส าหรับความหมายของค่าคะแนน ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์การจ าแนกระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยค านวณค่าเฉลี่ย (mean) ตามช่วง
คะแนน ดังนี้ 

4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
เมื่อจัดเตรียมแบบสอบถามในเบื้องต้น

เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับสัปปุรุษประจ ามัสยิดอมันนฤมิต เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาข้อบกพร่องและน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้นแล้วจึงน าไป
ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกลวิธี
โน้มน้าวในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม โดยใช้
วิ ธี ก ารสุ่ มตั ว อย่ า งแบบเจ าะจ ง  ( Purposive 
sampling) (Leedy and Ormrod, 2013) เพ่ือให้
ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ 2 ประการ ดังนี้ 

1) เป็นผู้ที่เคยอ่านหนังสือค าสอนที่เขียน
โดยฮัจยียะกู๊บ ท้วมประถม 

2) เป็นผู้ที่อ่านหนังสือค าสอนศาสนา
อิสลามสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน   

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว
ข้างต้นได้สุ่มมาจากมัสยิดจ านวน 12 มัสยิด ใน
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (simple random sampling) (Leedy 
and Ormrod, 2013) จากมัสยิดที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลในกรุงเทพมหานครจ านวนทั้ งสิ้น 174 
มัสยิด ซึ่งจ าแนกออกเป็น 6 กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่ม
มัสยิดของส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้วิจัยสุ่มเลือกกลุ่มละ 2 มัสยิด 
รวมมัสยิดที่ได้จากการสุ่มจ านวน 12 มัสยิด โดยมี
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มจากแต่ละ
มัสยิดจ านวน 30 คน รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
360 คน 

3. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้จัดส่งหนังสือแนะน าตนเองและ
ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับการวิจัย พร้อมทั้งแนบ
ตัวอย่างแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด ถึงอิหม่าม
ประจ ามัสยิดทั้ง 12 มัสยิดที่คัดเลือกไว้ เพ่ือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสัปปุรุษ
ของแต่ละมัสยิด และได้ติดต่อนัดหมายวัน เวลา 
และสถานที่ ในการแจกแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์  ในการนี้  ผู้ วิ จั ยสามารถรวบรวม
แบบสอบถามได้คืนจ านวนทั้งสิ้น 306 ชุด (ร้อยละ 
85.00) จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือค านวณ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และน าเสนอ
ผลการวิจัยด้วยการบรรยายและตาราง 
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ผลการวิจัย 
1. กลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค าสอน

ศาสนาอิสลาม  
 จากการวิเคราะห์ข้อความพบว่า กลวิธีโน้ม
น้ าวในหนั งสื อค าสอนศาสนาอิสลามจ าแนก
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลวิธีทักทาย กลวิธี
ด าเนินเรื่อง และกลวิธีแสดงความคาดหวัง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.1 กลวิธีทักทาย 

กลวิธีทักทาย หมายถึง กลวิธีที่ผู้ เขียน
หนังสือค าสอนใช้เรียกขานผู้อ่านเพ่ือให้ทราบว่า
เรื่องท่ีก าลังจะกล่าวถึงต่อไปเกี่ยวข้องกับผู้อ่านในแง่
ใดแง่หนึ่ง กลวิธีทักทายมีรูปภาษาที่เป็นตัวบ่งชี้เริ่ม
จากค าบอกบุรุษ ค าว่า “ท่าน” และค าเรียกญาติ 
ค าว่า “พ่ีน้อง” และอาจตามด้วยคุณานุประโยค 
(relative clause) ที่ขึ้นต้นด้วยค าเชื่อมเดี่ยว (ค า
ค าเดียวที่เป็นค าเชื่อม) ได้แก่ ค าว่า “ผู้” “ที่” หรือ
ค าเชื่อมผสม (กลุ่มค าที่เป็นค าเชื่อม) ได้แก่ “ผู้ที่” 
ซึ่งเป็นส่วนขยายเพ่ือบรรยายคุณลักษณะของผู้อ่าน 
รวมทั้งอาจตามด้วยค าบอกความรู้สึก เช่น ค าว่า 
“ที่รัก” “ที่เคารพ” “ที่รักและเคารพ” เป็นต้น และ
ค าบอกจ านวน ค าว่า “ทั้งหลาย” ตามล าดับ  

กลวิธีทักทายผู้อ่านสามารถจ าแนกเป็น 2 
ประเภท เรียงตามล าดับความถี่ที่ปรากฏจากมากไป
น้อย ได้แก่ การทักทายโดยระบุคุณลักษณะของ
ผู้อ่าน (ร้อยละ 90.08) และการทักทายโดยไม่ระบุ
คุณลักษณะของผู้อ่าน (ร้อยละ 9.92) ทั้งนี้ กลวิธี
ทักทายด้วยการระบุคุณลักษณะของผู้อ่านแบ่งเป็น
ประเภทย่อยได้ 6 ประเภท เรียงตามล าดับความถี่ที่
ปรากฏจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้อ่านที่มีความเชื่อ
ความศรัทธา (ร้อยละ 34.35) ผู้อ่านที่มีความ
คาดหวัง (ร้อยละ 29.01) ผู้อ่านที่ได้รับการน าทาง
จากพระเจ้า (ร้อยละ 12.98) ผู้อ่านที่มีความเพียร
พยายาม (ร้อยละ 8.40) ผู้ อ่านที่มีทัศนคติที่

เหมาะสม (ร้อยละ 4.58) และผู้อ่านที่มีบิดามารดา 
(ร้อยละ 0.76) ดังตัวอย่างกลวิธีทักทายต่อไปนี้  

 
(1) “ท่านพ่ีน้องผู้ศรัทธาอีหม่านเชื่อม่ันต่อ

เรื่องชีวิตในอาคิเราะฮ์ทั้งหลาย” (ยะกู๊บ ท้วม
ประถม, 2552ก) 

(2) “ท่านพ่ีน้องผู้ปรารถนาความโปรด
ปรานจากเอกองค์อัลเลาะฮ์ที่รักทั้งหลาย” (ยะกู๊บ 
ท้วมประถม, 2552ข) 

(3) “ท่านพ่ีน้องผู้ได้รับ ฮิดายะฮ์จากอัล
เลาะฮ์ที่รักท้ังหลาย” (ยะกู๊บ ท้วมประถม, 2552ก) 

ตัวอย่างที่ (1) แสดงให้เห็นกลวิธีทักทาย
ด้วยการกล่าวถึงความเชื่อความศรัทธาของผู้อ่าน 
รูปภาษาที่เป็นตัวบ่งชี้คือถ้อยค าที่มีความหมาย
เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธา ได้แก่ กริยาเรียง 
“ศรัทธาอีหม่านเชื่อม่ัน” (อีหม่าน หมายถึง ศรัทธา) 
ตามด้วยบุพบทวลี “ต่อเรื่องชีวิตในอาคิเราะฮ์” 
(อาคิเราะฮ์ หมายถึง โลกหน้าซึ่งเป็นโลกถาวร)  

ส่วนตัวอย่างที่ (2) แสดงให้เห็นกลวิธี
ทักทายด้วยการกล่าวถึงความคาดหวังของผู้อ่าน 
กลวิธีนี้ ใช้ถ้อยค าที่มีความหมายเกี่ยวกับความ
มุ่งหวังหรือความต้องการเป็นตัวบ่งชี้ที่ปรากฏร่วม 
ได้แก่  ค ากริยา “ปรารถนา” ตามด้วยนามวลี 
“ความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะฮ์”  

ส าหรับตัวอย่างที่ (3) แสดงให้เห็นกลวิธี
ทักทายด้วยการกล่าวถึงผู้อ่านที่ได้รับการน าทาง
จากพระเจ้า รูปภาษาที่ปรากฏร่วม ได้แก่ ค ากริยา 
“ได้รับ” ตามด้วยนามวลี “ฮิดายะฮ์จากอัลเลาะฮ์” 
(ฮิดายะฮ์ หมายถึง การชี้ทางที่ถูกต้อง)  

กลวิธีต่อไปที่ผู้ เขียนหนังสือค าสอนใช้
หลังจากกลวิธีทักทายก็คือกลวิธีด าเนินเรื่องซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.2 กลวิธีด าเนินเรื่อง 
กลวิธีด าเนินเรื่อง หมายถึง กลวิธีที่ผู้เขียน

หนังสือค าสอนใช้หลังจากการทักทายผู้อ่านเพ่ือ
ด าเนินเรื่องต่อไปตามความประสงค์ของผู้เขียน จาก
การวิเคราะห์ข้อความพบว่า กลวิธีด าเนินเรื่อง
จ าแนกเป็น 9 ประเภท เรียงตามล าดับความถี่ที่
ปรากฏจากมากไปน้อย ได้แก่ การแสดงความ
คิดเห็น (ร้อยละ 20.31) การชี้แนะ (ร้อยละ 15.18) 
การแสดงสาเหตุ (ร้อยละ 13.89) การกล่าวอ้าง
วจนะ (ร้อยละ 13.73) การแสดงอุปลักษณ์ (ร้อยละ 
10.61) การเปรียบเทียบ (ร้อยละ 9.16) การแสดง
เงื่อนไข (ร้อยละ 8.38) การถาม (ร้อยละ 8.16) 
และการแสดงตัวอย่าง (ร้อยละ 0.58) ดังตัวอย่าง
กลวิธีด าเนินเรื่องต่อไปนี้ 

(4) “ครอบครัวของมุสลิม พ่อแม่ลูกใน
ทัศนะของอิสลามจะต้องเป็นครอบครัว จะต้องเป็น
สายตระกูลที่อยู่ร่วมกันทั้งในดุนยา (โลกนี้ซึ่งเป็น
โลกชั่วคราว) และจะต้องไปอยู่ร่วมกันอีกในร่มเงา
แห่งพระเมตตาแห่งองค์อัลเลาะฮ์ในอาคิเราะฮ์ (โลก
หน้าซึ่งเป็นโลกถาวร)” (ยะกู๊บ ท้วมประถม, 2552
ก) 

(5)  “เมื่อเข้าสู่เดือนรอมะดอน (ชื่อเดือน
ตามปฏิทินอิสลาม) แล้ว ขอให้เราตั้งใจขวนขวาย
แสวงหากุศล... ขอให้เราเข้าสู่เดือนรอมะดอนด้วย
ความย าเกรงต่ออัลเลาะห์ ขอให้เราเก็บเกี่ยวกุศล
จากการถือศีลอดให้สมบูรณ์ตั้งแต่วันแรกจนวัน
สุดท้าย” (ยะกู๊บ ท้วมประถม, 2552ฉ) 

(6) “...ก็เพราะความเชื่อ ความศรัทธาของ
เราอย่างนี้แหละ ที่เราก้มหน้าก้มตาละหมาดห้า
เวลา ที่เราออกซะกาต (ทรัพย์สินที่ต้องบริจาคให้แก่
ผู้มีสิทธิได้รับ) ที่เราขอดุอาห์ (การวิงวอนหรือการ
ขอพรต่อพระเจ้า) เพื่อให้กิจการของเราส าเร็จตามที่
เราปรารถนา ทุกสิ่งมาจากความศรัทธา ทุกเรื่องเรา
ท าเพราะเรามีความย าเกรงต่อองค์พระผู้อภิบาล
เป็นหลักใหญ่” (ยะกู๊บ ท้วมประถม, 2552ฆ) 

 
ตัวอย่างที่ (4) แสดงให้เห็นกลวิธีด าเนิน

เรื่องด้วยการแสดงความคิดเห็น โดยมีตัวบ่งชี้คือ
ถ้อยค าบอกความเห็นที่เป็นการซ้ าโครงสร้างภาษา 
“จะต้อง... จะต้อง... จะต้อง...”  

ตัวอย่างที่  (5) เป็นการชี้แนะให้ปฏิบัติ
ตามท่ีบอกกล่าวไว้ ตัวบ่งชี้ที่ปรากฏร่วมคือถ้อยค าที่
มีความหมายบอกให้กระท าหรือปฏิบัติตามที่เป็น
การซ้ าโครงสร้างภาษา “ขอให้เรา... ขอให้เรา... 
ขอให้เรา...”  

ส่วนตัวอย่างที่ (6) แสดงให้เห็นการแสดง
สาเหตุที่มีค าเชื่อมบอกเหตุ ค าว่า “เพราะ” น า
หน้าข้อความแสดงสาเหตุ ได้แก่ “ความเชื่อความ
ศรัทธาของเรา...” และ “เรามีความย าเกรง...” 
ตามล าดับ 

ส าหรับกลวิธีสุดท้ายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
คือกลวิธีแสดงความคาดหวัง  

1.3 กลวิธีแสดงความคาดหวัง 
กลวิธีแสดงความคาดหวัง หมายถึง กลวิธีที่

ผู้ เขียนหนังสือค าสอนใช้ในการยุติการถ่ายทอด
ภาษาโน้มน้าวด้วยการแสดงความมุ่งหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งของผู้ เขียน เพ่ือให้ผู้ อ่านเชื่อมั่นหรือ
ประพฤติปฏิบัติ ตามที่บอกกล่ าวไว้  จากการ
วิเคราะห์ข้อความพบว่า รูปภาษาท่ีเป็นตัวบ่งชี้กลวิธี
แสดงความคาดหวัง ได้แก่ ค าเชื่อมข้อความลงท้าย 
ค าว่า “สุดท้ายนี้” และ “ดังนั้น” ตามด้วยข้อความ
ที่แสดงกลวิธีแสดงความคาดหวัง ซึ่งจ าแนกได้เป็น 
7 ประเภท เรียงตามล าดับความถี่ที่ปรากฏจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ การชี้แนะ (ร้อยละ 53.00) การแสดง
ความคิดเห็น (ร้อยละ 15.00) การแสดงสาเหตุ 
(ร้อยละ 10.00) การกล่าวอ้างวจนะ (ร้อยละ 9.00) 
การเปรียบเทียบ (ร้อยละ 6.00) การแสดงเงื่อนไข 
(ร้อยละ 5.00) และการถาม (ร้อยละ 2.00) 
ตามล าดับ ดังตัวอย่างกลวิธีแสดงความคาดหวัง
ต่อไปนี้ 
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(7) “ดังนั้น เราออกห่างไกลเถิดเรื่องการ

เนรคุณพ่อแม่ เพราะเราเคยเห็นต าหูต าตามามาก 
คนเนรคุณพ่อแม่ คนที่ท าให้พ่อแม่ช้ าใจ พวกนี้ไม่
เจริญไปได้สักรายเดียว” (ยะกู๊บ ท้วมประถม, 2552
ก) 

(8) “สุดท้ายนี้ ท่านรซูลุลเลาะฮ์ (ศาสดา) 
ทรงเตือนพวกเราเอาไว้ว่า “ท่านพึงปรับปรุงการ
ด ารงชีพของท่านในโลกนี้  และพึงปฏิบัติอามัล 
(ความดีงาม) เพ่ือโลกหน้าประดุจดังท่านจะจบชีวิต
ในวันพรุ่งนี้”” (ยะกู๊บ ท้วมประถม, 2552ข) 

(9) “ดังนั้น มองเขาในแง่ดี นึกถึงส่วนที่มี
ดีกว่าเรา ไม่ใช่นึกเอาแต่ด้านเดียวว่า เราดีกว่าเขา
... พอความคิดออกมาว่าเราดีกว่าเขา ท่าทางมันก็
แสดงออกมาในแง่วางท่า วางโต” (ยะกู๊บ ท้วม
ประถม, 2552ง) 

 
ตัวอย่างที่ (7) แสดงให้เห็นกลวิธีแสดง

ความคาดหวังด้วยการแสดงสาเหตุ รูปภาษาที่เป็น
ตัวบ่งชี้กลวิธีนี้ ได้แก่ ค าเชื่อม “ดังนั้น” ตามด้วย
ข้อความลงท้ายที่มีค าเชื่อมบอกสาเหตุ ค าว่า 
“เพราะ”  

ส่วนตัวอย่างที่ (8) แสดงให้เห็นการกล่าว
อ้างวจนะของศาสดา ตัวบ่งชี้ที่ปรากฏร่วมคือ 
ค าเชื่อม “สุดท้ายนี้” ตามด้วยข้อความลงท้ายที่มี
ถ้อยค าอ้างถึงท่านศาสดามุฮัมมัด ได้แก่ “ท่านรซูลุล

เลาะฮ์” และรูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวกับการ
บอกกล่าวซึ่งเป็นราชาศัพท์ ได้แก่ “ทรงเตือน...ว่า
...” ตามล าดับ  

ตัวอย่างที่ (9) แสดงให้เห็นค าเชื่อม ค าว่า 
“ดังนั้น” ตามด้วยข้อความลงท้ายที่มีค าแสดงการ
เปรียบเทียบเชิงบวก ค าว่า “ดีกว่า” ในข้อความ 
“มองเขาในแง่ดี นึกถึงส่วนที่มีดีกว่าเรา ไม่ใช่นึกเอา
แต่ด้านเดียวว่า เราดีกว่าเขา... พอความคิดออกมา
ว่าเราดีกว่าเขา...”  

ส าหรับผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของชาวไทยมุสลิมที่มีต่อกลวิธีโน้มน้าวที่ปรากฏใช้
ในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธีโน้มน้าวใน
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม 

ในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกลวิธี
โน้มน้าวในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม ผู้วิจัยได้
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกลวิธี
โน้มน้าวใน 2 ประเด็น ได้แก่ การทักทายผู้อ่าน 
และการด าเนินเรื่อง ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทักทาย
ผู้อ่าน 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ทักทายผู้ อ่าน ซึ่ ง เป็นข้อมูลที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถามปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทักทายผู้อ่าน 
 

การทักทายผู้อ่าน นักเรียน มุสลิมทั่วไป ค่าเฉลี่ย 
1. ระบุคุณลักษณะของผู้อ่าน    
   1.1 มีความเชื่อความศรัทธา 4.73 4.36 4.44 
   1.2 มีความคาดหวัง 4.50 4.21 4.28 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

การทักทายผู้อ่าน นักเรียน มุสลิมทั่วไป ค่าเฉลี่ย 
   1.3 ได้รับการน าทางจากพระเจ้า 4.48 4.14 4.22 
   1.4 มีความเพียรพยายาม 4.41 4.14 4.21 
   1.5 มีทัศนคติที่เหมาะสม 4.27 4.02 4.08 
   1.6 มีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า 3.92 3.33 3.48 
2. ไม่ระบุคุณลักษณะของผู้อ่าน 4.24 3.58 3.73 

ค่าเฉลี่ย 4.36 3.97 4.06 
 

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในภาพรวม
การทักทายที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับมากที่สุดมี 4 ประเภท เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การกล่าวถึงความ
เชื่อความศรัทธา (ค่าเฉลี่ย 4.44) การกล่าวถึงความ
คาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.28) การกล่าวถึงการน าทาง
จากพระเจ้า (ค่าเฉลี่ย 4.22) และการกล่าวถึงความ
เพียรพยายาม (ค่าเฉลี่ย 4.21) ตามล าดับ ส่วนการ
ทักทายที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มตัวอย่างในระดับ
มากมี 3 ประเภท เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ การกล่าวถึงทัศนคติที่ เหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 4.08) การไม่ระบุคุณลักษณะของผู้อ่าน 
(ค่าเฉลี่ย 3.73) และการกล่าวถึงบิดามารดาผู้บังเกิด
เกล้า (ค่าเฉลี่ย 3.48) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
กลุ่มนักเรียนและกลุ่มมุสลิมทั่วไปพบว่า มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน โดยมีความสนใจในระดับมาก
ที่สุดต่อการทักทาย 2 ประเภท ได้แก่ การกล่าวถึง
ความเชื่อความศรัทธา (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.73 
และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 4.36) และการกล่าวถึงความ
คาดหวัง (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.50 และกลุ่ม
มุสลิมทั่วไป 4.21)  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมี
ความเห็นไม่สอดคล้องกันต่อการทักทาย 5 ประเภท 
ได้แก่ การกล่าวถึงการน าทางจากพระเจ้า การ

กล่าวถึงความเพียรพยายาม การกล่าวถึงทัศนคติที่
เหมาะสม การไม่ระบุคุณลักษณะของผู้อ่าน และ
การกล่าวถึงบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า โดยกลุ่ม
นักเรียนมีความสนใจในระดับมากที่สุดแต่กลุ่ม
มุสลิมทั่ว ไปมีความสนใจในระดับมากต่อการ
กล่าวถึงการน าทางจากพระเจ้า (ค่าเฉลี่ยกลุ่ม
นักเรียน 4.48 และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 4.14) การ
กล่าวถึงความเพียรพยายาม (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 
4.41 และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 4.14) การกล่าวถึง
ทัศนคติที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.27 
และกลุ่ มมุ สลิมทั่ ว ไป  4.02) และการไม่ ร ะบุ
คุณลักษณะของผู้อ่าน (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.24 
และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 3.58)  

นอกจากนี้ กลุ่มนักเรียนมีความสนใจใน
ระดับมาก ในขณะที่กลุ่มมุสลิมทั่วไปมีความสนใจ
ในระดับปานกลางต่อการกล่าวถึงบิดามารดาผู้
บังเกิดเกล้า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 3.92 และกลุ่ม
มุสลิมทั่วไป 3.33) 

เมื่อพิจารณาการทักทายในภาพรวมพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.06) ต่อการทักทายที่ปรากฏใช้ในหนังสือค าสอน 
ศาสนาอิสลาม โดยกลุ่มนักเรียนมีความสนใจใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.36) ส่วนกลุ่มมุสลิม
ทั่วไปมีความสนใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97)  
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2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินเรื่อง 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ต อ บ

แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินเรื่องดังรายละเอียดในตาราง
ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินเรื่อง 
 

การด าเนินเรื่อง นักเรียน มุสลิมทั่วไป ค่าเฉลี่ย 
1. การกล่าวอ้างวจนะของพระเจ้า 4.65 4.34 4.42 
2. การชี้แนะ 4.56 4.29 4.36 
3. การแสดงสาเหตุ 4.53 4.28 4.34 
4. การแสดงอุปลักษณ ์ 4.48 4.23 4.29 
5. การแสดงความเห็น 4.50 4.15 4.24 
6. การถาม 4.47 4.05 4.15 
7. การแสดงเงื่อนไข 4.33 4.04 4.11 
8. การแสดงตัวอย่าง 4.26 3.98 4.05 
9. การกล่าวอ้างวจนะของศาสดา 4.11 3.81 3.87 
10. การเปรียบเทียบ 3.97 3.82 3.86 

ค่าเฉลี่ย 4.39 4.10 4.17 
 

ตารา งข้ า งต้ นแสดง ให้ เ ห็ น ว่ า  ใน
ภาพรวมการด าเนินเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นคล้อยตามในระดับมากที่สุดมี 5 ประเภท 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 
การกล่าวอ้างวจนะของพระเจ้า (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
การชี้แนะ (ค่าเฉลี่ย 4.36) การแสดงสาเหตุ 
(ค่าเฉลี่ย 4.34) การแสดงอุปลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย 
4.29) และการแสดงความเห็น (ค่าเฉลี่ย 4.24) 
ส่วนการด าเนินเรื่องทีก่ลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
คล้อยตามในระดับมากมี 5 ประเภท เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การ
ถาม  (ค่าเฉลี่ย 4.15) การแสดงเงื่อนไข (ค่าเฉลี่ย 
4.11) การแสดงตัวอย่าง (ค่าเฉลี่ย 4.05) การ
กล่าวอ้างวจนะของศาสดา (ค่าเฉลี่ย 3.87) และ
การเปรียบเทียบ (ค่าเฉลี่ย 3.86)  

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม
นักเรียนและกลุ่มมุสลิมทั่วไปปรากฏว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกัน 
โดยมีความเห็นคล้อยตามในระดับมากที่สุดต่อ
การด าเนินเรื่อง 4 ประเภท ได้แก่ การกล่าวอ้าง
วจนะของพระเจ้า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.65 
และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 4.34) การชี้แนะ (ค่าเฉลี่ย
กลุ่มนักเรียน 4.56 และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 4.29) 
การแสดงสาเหตุ (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.53 
และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 4.28) และการแสดงอุป
ลักษณ์ (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.48 และกลุ่ม
มุสลิมทั่วไป 4.23) รวมทั้งมีความเห็นสอดคล้อง
กัน โดยมีความเห็นคล้อยตามในระดับมากต่อ
การด าเนินเรื่อง 2 ประเภท ได้แก่ การกล่าวอ้าง
วจนะของศาสดา (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.11 
และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 3.81) และการเปรียบเทียบ 
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(ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 3.97 และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 
3.82)  

อนึ่ ง  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ทั้ ง ส อ ง ก ลุ่ ม มี
ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการด าเนินเรื่อง 4 
ประเภท ได้แก่ การแสดงความเห็น การถาม การ
แสดงเงื่อนไข และการแสดงตัวอย่าง โดยกลุ่ม
นักเรียนมีความคิดเห็นคล้อยตามในระดับมากที่
สุดแต่กลุ่มมุสลิมทั่วไปมีความคิดเห็นคล้อยตาม
ในระดับมากต่อการด าเนินเรื่องประเภทการ
แสดงความเห็น (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.50 และ
กลุ่มมุสลิมทั่วไป 4.15) การถาม (ค่าเฉลี่ยกลุ่ม
นักเรียน 4.47 และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 4.05) การ
แสดงเงื่อนไข (ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.33 และ
กลุ่มมุสลิมทั่วไป 4.04) และการแสดงตัวอย่าง 
(ค่าเฉลี่ยกลุ่มนักเรียน 4.26 และกลุ่มมุสลิมทั่วไป 
3.98) นอกจากนี้ กลุ่มนักเรียนประเมินว่า การ
ด าเนินเรื่องในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) แต่กลุ่มมุสลิมทั่วไป
ประเมินว่ ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.10) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

กลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค าสอนศาสนา
อิสลามแบ่งเป็นกลวิธีหลัก 3 ประเภท เรียง
ตามล าดับการปรากฏจากก่อนไปหลัง ได้แก่ 
กลวิธีทักทายผู้อ่าน กลวิธีด าเนินเรื่อง และกลวิธี
แสดงความคาดหวัง กลวิธีหลักแต่ละประเภท
จ าแนกเป็นกลวิธีย่อยได้หลายกลวิธี กล่าวคือ 
กลวิธีทักทายผู้อ่านแบ่งเป็นการระบุคุณลักษณะ
ของผู้อ่านและการไม่ระบุคุณลักษณะของผู้อ่าน 
การระบุคุณลักษณะของผู้อ่านแบ่งเป็นกลวิธีย่อย 
6 ประเภท เรียงตามล าดับความถี่ในการปรากฏ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้อ่านที่มีความเชื่อความ
ศรัทธา ผู้อ่านที่มีความคาดหวัง ผู้อ่านที่ได้รับการ

น าทางจากพระเจ้า ผู้อ่านที่มีความเพียรพยายาม 
ผู้อ่านที่มีทัศนคติที่เหมาะสม และผู้อ่านที่มีบิดา
มารดา ส่วนกลวิธีด าเนินเรื่องแบ่งเป็นกลวิธีย่อย 
9 ประเภท เรียงตามล าดับความถี่ในการปรากฏ
จากมากไปน้อย ได้แก่ การแสดงความคิดเห็น 
การชี้แนะ การแสดงสาเหตุ การกล่าวอ้างวจนะ 
การแสดงอุปลักษณ์ การเปรียบเทียบ การแสดง
เงื่อนไข การถาม และการแสดงตัวอย่าง ส าหรับ
กลวิธีแสดงความคาดหวังแบ่งเป็นกลวิธีย่อย 7 
ประเภท เรียงตามล าดับความถี่ในการปรากฏ
จากมากไปน้อย ได้แก่ การชี้แนะ การแสดงความ
คิดเห็น การแสดงสาเหตุ การกล่าวอ้างวจนะ 
การเปรียบเทียบ การแสดงเงื่อนไข และการถาม  

ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสอดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่า ภาษาโน้มน้าวเป็นภาษาระดับ
ข้ อ ค ว ามที่ แ ส ด ง ให้ เ ห็ น กล วิ ธี โ น้ มน้ า ว ที่
หลากหลาย (Longacre, 1976; Renkema, 
2004; ชลธิชา บ ารุงรักษ์, 2544) รวมทั้ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง 
“กระบวนการสื่อสารผ่านคุตบะฮฺวันศุกร์ของชาว
ไทยมุสลิม” (ธารินี ธาดาดุสิตา, 2547) ที่พบว่า 
กลยุทธ์การบรรยายคุตบะฮฺ (ค าสอนศาสนา
อิสลาม) ที่คอเต็บ (ผู้กล่าวค าเทศนาหรือปาฐกถา
ธ ร ร ม )  แ ล ะ อิ ห ม่ า ม ใ ช้ ใ น ก า ร บ ร ร ย า ย
ประกอบด้วยการยกตัวอย่างจากคัมภีร์อัลกุรอาน
และหนังสือรวบรวมอัลหะดิษ (จริยวัตรของท่าน
ศาสดามุฮัมมัด) นอกจากนี้ ผลการศึกษาเกี่ยวกับ
กลวิธีย่อยประเภทหนึ่ง ได้แก่ การถาม ซึ่งอาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นค าถามเชิงวาทศิลป์นั้นก็
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “Features 
of Zapotec Hortatory Discourse” (Riggs, 
2011) ที่พบการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ด้วย
เช่นกัน 
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ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นอีกด้วย
ว่า ผู้เขียนหนังสือค าสอนมักทักทายผู้อ่าน โดย
การกล่าวถึงความเชื่อความศรัทธาที่คาดว่าผู้อ่าน
ซึ่งเป็นมุสลิมมีร่วมกัน เช่น ศรัทธาในพระเจ้า 
ศรัทธาในศาสดา และศรัทธาในวันสิ้นโลกหรือวัน
พิพากษา เป็นต้น ความเชื่อเหล่านี้ล้วนยึดโยงกับ
หลักศรัทธาเบื้องต้นของอิสลามที่มีจ านวน 6 
ประการ ได้แก่ ศรัทธาในพระเจ้าองค์ เดียว 
ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะฮ์ (เทวทูต) ศรัทธาใน
บรรดาคัมภีร์ ศรัทธาในบรรดารสูล (ศาสนทูต) 
ศรั ทธา ในวั น พิพากษา  และศรั ทธา ในกฎ
สภาวการณ์ของพระเจ้า (ภัทรพร สิริกาญจน, 
2546) 

รูปภาษาที่ปรากฏใช้ในกลวิธีโน้มน้าวใน
หนังสือค าสอนศาสนาอิสลามก็สัมพันธ์กับ
หลักธรรมค าสอนของอิสลามด้วยเช่นกัน อาท ิ
การทักทายผู้ อ่านมีการใช้ค าบอกบุรุษ ค าว่า 
“ท่าน” ค าเรียกญาติ ค าว่า “พ่ีน้อง” และ
ถ้อยค าบอกความรู้สึก ได้แก่ “ที่รัก” “ที่เคารพ” 
“ที่เคารพรัก” และ “ที่รักและเคารพ” เป็นต้น 
การเลือกใช้ค าบอกบุรุษ ค าว่า “ท่าน” เพ่ือ
หมายถึงผู้อ่านอาจเป็นการแสดงความสุภาพและ
การยกย่องให้เกียรติผู้อ่าน ทั้งนี้ การใช้ค าบอก
บุรุษดังกล่าวสอดคล้องกับค าสอนของอิสลามใน
เรื่องการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ เป็น
จริยธรรมประการหนึ่ งตามค าสอนของท่าน
ศาสดา (มันศูร อับดุลลอฮ์, 2553) ส าหรับการใช้
ค าเรียกญาติ ค าว่า “พ่ีน้อง” สอดคล้องกับคติ
ธรรมความเชื่อของมุสลิมที่ว่า มุสลิมทุกคน
เปรียบเสมือนพ่ีน้องกัน ไม่ทุจริตต่อกันและกัน 
(อะลี อับดุลหะลีม มะฮ์มูด, 2555) ส่วนการใช้ค า
บอกความรู้สึกดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นการแสดง
ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อ่าน ซึ่งเป็นไป
ตามค าสอนของท่านศาสดาที่กล่าวว่า “ผู้ใด

แสดงความรักต่อผู้ อ่ืน เขาก็จะได้รับความรัก
จากอัลลอฮ์” (มันศูร อับดุลลอฮ์, 2555) 

ส าหรับการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อกลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค าสอน
ศาสนาอิสลามภาษาไทยปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมมีความเห็นว่า กลวิธีทักทายผู้ อ่านที่
ดึงดูดความสนใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ การ
ทักทายโดยระบุความเชื่อความศรัทธาของผู้อ่าน 
ซึ่งเป็นกลวิธีที่มีความถี่ในการปรากฏมากที่สุด
สอดคล้องกัน อย่ างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมแสดงความเห็นว่า กลวิธีด าเนินเรื่อง
ประเภทการกล่าวอ้างวจนะของพระเจ้าเป็น
กลวิธีที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นคล้อยตามใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับกลวิธีที่ปรากฏ
ใช้มากท่ีสุดคือการแสดงความคิดเห็น 

กลา่วโดยสรุป กลุ่มตัวอย่างโดยรวมเห็น
ด้วยอย่างมากทั้งต่อการทักทายผู้อ่านและการ
ด าเนินเรื่องในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลาม ซึ่ง
น่ าจะ เป็ นปั จ จั ยด้ านบวกต่ อการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้มุสลิมทั้งที่อยู่ในกลุ่มนักเรียนและ
กลุ่มมุสลิมทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับ
อิสลามด้วยการอ่านหนังสือค าสอนอย่างเป็น
กิจวัตร เนื่องจากการอ่านถือเป็นภารกิจส าคัญ
อย่างหนึ่งที่มุสลิมทุกเพศทุกวัยต้องปฏิบัติในการ
แสวงหาความรู้ซึ่งมิได้สิ้นสุดลงด้วยการได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร แต่การเรียนรู้ที่
แท้จริงตามแนวทางของอิสลามหมายถึงการอ่าน
และการศึกษาต่อไปตลอดช่วงชีวิต (มุฮัมมัด อาลี 
อัล-ฮาชิมี, 2540) อาจกล่าวได้ว่า “การอ่าน” 
เป็นวิธีการหลักในการแสวงหาความรู้ตาม
แนวทางของอิสลาม โดยมุสลิมพึงแสวงหาความรู้
ความเข้าใจจากการอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาอันควร 
เพ่ือให้สามารถน าหลักธรรมค าสอนของอิสลาม
มาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในอนาคต ได้แก่ ควรมีการเปรียบเทียบ
กลวิธีโน้มน้าวในหนังสือค าสอนศาสนาอิสลามที่
เขี ยนโดยผู้ เขี ยนที่ แตกต่างกัน และควรมี
การศึกษาทัศนคติต่อกลวิธีที่ปรากฏใช้ในหนังสือ

ค าสอนศาสนาอิสลามว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ทางสังคมของบุคคลหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ เขียนหนังสือค า
สอนศาสนาอิสลาม ได้แก่ ควรแสดงค าสอน โดย
พิจารณาเลือกใช้กลวิธีที่ผู้อ่านเห็นคล้อยตามมาก
ที่สุดและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมากที่สุด    

 
References 
Abdullah, M. (2553). All Good Deeds Get Rewarded. Songkhla: ALP Publishing House. 
------------------. (2553). Messages for Self-Development and Invitation. Songkhla: Nanpi 

Publishing House. 
Albayrak, I. (2012). Friday sermons and the question of home-trained imams in Australia. 

Australian e-Journal of Theology, 19, 29-42.  
Al-Hashimi, M. A. (2540). Ideal Muslim: True Islamic Personality from Qur’an and Sunnah. 

(Amorntat, K., translator). Bangkok: Media Tech. 
Bamrungrak, C. (2544). Classification of Discourse in Thai. In Chintana Damronglert (editor), 

Witchayapanya (pp. 162-177). Bangkok: Sahatammik. 
Cipriani, A. C. (2002). Power in Religious Discourse: A Discourse Analysis of Two Sermons 

from the Universal Church of the Kingdom of God. Unpublished master’s 
dissertation, Universidade Federal de Santa Catarina.    

Garrett, P. (2010). Attitudes towards Language. Cambridge: Cambridge University Press. 
Longacre, R. E. (1976). An Anatomy of Speech Notions. Ghent: The Peter de Ridder Press. 
---------------------. (1983). The Grammar of Discourse. New York, NY: Plenum Press. 
Leedy, P. D. and Ormrod, J. E. (2013). Practical Research: Planning and Design. Boston, MA: 

Pearson. 
Mahmood, A. A. (2012). 6 Steps to Brotherhood in Islam. (Suepsuk, S., translator). 

Petchaburi: Al-Ihsan. 
Person, K. R. (1996). Hortatory Speech of Phra Phayom: Discourse Considerations in Sermons. 

Journal of Language and Linguistics, 15, 1-20. 
 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

Renkema, J. (2004). Introduction to Discourse Studies. Amsterdam: John Benjamins 
Publishing.

Riggs, D. B. (2011). Features of Zapotec hortatory discourse. SIL-Mexico Branch Electronic 
Working Papers, 11, 1-16. 

Sirikan, P. (2546). Islam. In Sirikan, P. (editor), Fundamental Knowledge of Religion. (pp. 
81-102). Bangkok: Thammasat University Press. 

Supharatyothin, D. (2002). Hortatory Discourse in Thai: A Sociolinguistic Perspective. 
Unpublished doctoral dissertation, Indiana University of Pennsylvania, The 
Graduate School and Research, Department of English.  

Tadadusita, T. (2547). The Communication Process in Friday Khutbah of Muslims. 
Master’s Thesis, Chulalongkorn University, Faculty of Communication Arts, 
Department of Development Communication. 

Thiranet, A. (2543). Persuasive Communication Strategies in Lord of Buddha’s 
Scripture. Master’s Thesis, Chulalongkorn University, Faculty of Communication 
Arts, Department of Development Communication. 

ThuamPrathom, Y. (2543a). Friday Khutbah Book 1. Bangkok: S. Wongsa-ngiam. 
ThuamPrathom, Y. (2543b). Friday Khutbah Book 2. Bangkok: S. Wongsa-ngiam. 
ThuamPrathom, Y. (2543c). Friday Khutbah Book 3. Bangkok: S. Wongsa-ngiam. 
ThuamPrathom, Y. (2543d). Friday Khutbah Book 4. Bangkok: S. Wongsa-ngiam. 
ThuamPrathom, Y. (2543e). Friday Khutbah Book 5. Bangkok: S. Wongsa-ngiam. 
ThuamPrathom, Y. (2543f). Friday Khutbah Book 6. Bangkok: S. Wongsa-ngiam. 
ThuamPrathom, Y. (2543g). Friday Khutbah Book 7. Bangkok: S. Wongsa-ngiam. 
ThuamPrathom, Y. (2543h). Friday Khutbah Book 8. Bangkok: S. Wongsa-ngiam. 
 
. 



 

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 1 January - June  2017 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เมตตา  เสมสมบรูณ์1 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิ จ               
กับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                
แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 50 ชุดข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
บางส่วน ผลการวิจัยพบว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมีสหสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P≤ 0.05) กับอัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในบริหารสินทรัพย์ ได้แก่ อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้             
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีสหสัมพันธ์          
เชิงบวกกับอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                
มีสหสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระหนี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤ 0.05)  
ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนค่าความนิยมจากการ
รวมธุรกิจไม่มีสหสัมพันธ์กับอัตราส่วนวัดสภาพคล่อง ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนเร็ว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) 
 
ค าส าคัญ: ค่าความนิยม การรวมธุรกิจ อัตราส่วนทางการเงิน 
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The Relationship between Goodwill from Business Combinations               
and Financial Ratios of the Group of Companies in Service Industry   Listed 
on the Stock Exchange of Thailand  

   

Metta  Semsomboon1 

Abstract 
The purpose of this research was to study the relationship between goodwill form 

business combinations and financial ratios of the companies in service industry group 
which were listed on the Stock Exchange of Thailand, using secondary data during 2008 – 
2010 of 50 sets of data . The statistical techniques used for data analysis were descriptive 
statistics and partial correlation analysis. It was demonstrated that the goodwill from 
business combinations was positively and significantly (P≤ 0.05) correlated with asset 
management ratios i.e., account receivable turnover, total assets turnover, and non-
current assets turnover; and profitability ratios i.e., return on equity (ROE); but negative 
and significantly (P≤0.05) correlated with leverage ratios i.e., debt to asset ratio and debt 
to equity ratio. However, the goodwill from business combinations exhibited non-
significant association (P≤0.05) with liquidity ratio i.e., current ratio and quick ratio. 
 
Key words: Goodwill, Business combinations, Financial ratios 
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บทน า 
 ปัจจุบันภาวการณ์แข่ งขันทางธุ รกิ จ              
มีความรุนแรงมากขึ้น สืบเนื่องมาจากประเทศ
ไทยได้เปิดตลาดเสรีทางการค้าและการลงทุน
เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายหลักขององค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization) อีก
ทั้งยังเปิดตลาดเสรีในรูปแบบของสัญญาทวิภาคี 
(Free Trade Agreement) กับหลายประเทศ 
อาทิเช่น ออสเตรเลีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น 
ท าให้ภาคธุรกิจต้องพยายามปรับตัว พัฒนา และ
ใช้เครื่องมือหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันกับธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศได้ 
การรวมธุรกิจ (Business combinations)            
ถือเป็นกลยุทธ์และทางเลือกหนึ่งในการสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอด
และการเติบโตทางธุรกิจ การรวมธุรกิจจะช่วยลด
ต้นทุนในการด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพใน     
การบริหารและการจัดการของบริษัทให้ดีขึ้นจาก
การประหยัดจากขนาดการผลิต หรือขอบเขต            
การผลิ ต  การ ได้ ผลประโยชน์ จ ากการ ใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการวิจัย การพัฒนา และ
การตลาด ช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงิน กระจาย
ความเสี่ยงทางธุรกิจ เพ่ิมอ านาจทางการค้า          
ช่วยปรับโครงสร้างของกิจการ และยังเป็นวิธีที่
ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้น  
 การรวมธุรกิจเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทั่วโลก
น ามาใช้ในการขยายกิจการให้ เติบโตอย่าง               
ก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ          
ที่ พั ฒ น า แ ล้ ว  อ ย่ า ง เ ช่ น  ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป ส าหรับในประเทศไทยการรวมธุรกิจ
เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเช่นกัน ทั้งกรณีที่บริษัท
ไทยควบรวมกิจการกันเอง และบริษัทไทยไปซื้อ
กิจการในต่างประเทศปัจจัยที่มีผลต่อการรวม

ธุรกิจที่ เ พ่ิมมากขึ้นในประเทศไทย มีสาเหตุ
ส าคัญมาจากการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ราคา
น้ ามันที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการก ากับ
ดู แลของหน่ ว ย ง านก า กั บดู แล  ตลอดจ น              
ก า ร เ ปิ ด เ ส รี ท า ง ก า ร ค้ า แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น 
(Urapeepattanapong et al., 2550)  
 การรวมธุรกิจมีรูปแบบและลักษณะ               
ที่แตกต่างกันออกไป  กิจการต้องประเมินว่า
ร า ยก า รห รื อ เ หตุ ก า รณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ถื อ เ ป็ น               
การรวมธุรกิจหรือไม่ ตามมาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงิน ฉบับที่  3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
(ปรับปรุง 2552) ได้ระบุไว้ว่า การรวมธุรกิจ 
หมายถึง รายการหรือเหตุการณ์อ่ืนใดซึ่งท าให้              
ผู้ซื้อได้อ านาจในการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจ  
โดยองค์ประกอบที่จ าเป็นของธุรกิจประกอบด้วย
ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการที่จะน ามาใช้กับ
ปัจจัยน าเข้านั้นเพ่ือท าให้ได้ผลผลิตขึ้น ส่วนการ
บันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจให้ปฏิบัติตาม
วิธีการซื้อ (Purchase method) โดยกิจการต้อง
ระบุผู้ซื้อ ก าหนดวันซื้อ รับรู้และวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มา หนี้สินที่รับมาและ         
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ รวมถึง 
รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจหรือก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ 
(Federation of Accounting Professions 
Under the Royal Patronage of His 
Majesty the King, 2009) 
 ค่าความนิยม (Goodwill) จากการรวม
ธุรกิจ เป็นสินทรัพย์รายการหนึ่ งที่ แสดงถึ ง
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่กิจการจะ
ได้รับจากสินทรัพย์อ่ืนและยังไม่สามารถระบุ 
และรับรู้เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้           
จึ ง เ ส มื อ น เ ป็ น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ว่ า กิ จ ก า ร ที่ ซื้ อ ม า                  
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มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ดี Kiatkrajai 
and Srijunpetch (2544) ได้กล่าวไว้ว่าค่าความ
นิยมเป็นส่วนที่ท าให้กิจการสามารถหาก าไรได้  
สูงกว่าระดับปกติส าหรับกิจการประเภทเดียวกัน 
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากชื่อเสียงของกิจการ ท าเล
ที่ ตั้ งของกิจการ ประสิทธิภาพในการผลิต             
และการบริหารงาน หรือการผูกขาดในสินค้า             
ในอดีตพบว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ                  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการ
ท าก าไร ซึ่งวัดโดยอัตราผลตอบแทนก าไรขั้นต้น 
และอัตราผลตอบแทนจากการด า เนินงาน 
(Nuanpradit, 2547) อัตราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Poolchareon, 2555)              
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานใน
อนาคตขององค์กร (Suriyacherdchusakul, 
2548; Teitel, 2001) และมีความสัมพันธ์             
เชิงบวกต่อมูลค่าหลักทรัพย์และผลตอบแทน  
ของหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงมูลค่าของ
องค์กร (Teitel, 2001; Henning, Lewis, and 
Shaw, 2000; Jennings et al., 1996; 
McCarthy and Schneider, 1995) 
 จากการศึกษางานวิจัย ในอดีตพบว่า             
กลุ่ ม อุตสาหกรรมบริการที่ จดทะเบียนใน             
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกลุ่ม           
อุตสาหกรรมที่มีรายการค่าความนิยมจากการ            
รวมธุ รกิ จแสดงอยู่ ในงบการ เงินมากที่ สุ ด                    
(Suriyacherdchusakul, 2548; Nuanpradit, 
2547) ประกอบกับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 
เนื่ องจากเป็น อุตสาหกรรมที่ ส ร้ า งราย ได้             
สร้างงานให้กับประเทศ และเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานในการช่วยสนับสนุนการพัฒนาภาค           
การผลิตอ่ืน ๆ ของประเทศ 

 จากประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสรุป
ได้ ว่ าค่ าความนิยมจากการรวมธุ รกิ จ เป็ น
สินทรัพย์รายการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อผู้ใช้            
งบกา ร เ งิ น เนื่ อ ง จ าก เป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อนถึ ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น  แ ล ะ
ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ จึงเป็น
แนวคิดให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับ
อัตราส่วนทางการเงิน เนื่องจากต้องการทราบว่า
มีอัตราส่วนทางการเงินใดที่มีความสัมพันธ์กับ   
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจให้แก่    
ผู้ใช้งบการเงินในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่              
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส ารวจรายการค่าความนิยมจาก
การรวมธุรกิจในงบการเงินของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เ พ่ื อศึ กษาความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า ง             
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับอัตราส่วน
ทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 
อัตราส่ วนวั ดประสิทธิภ าพในการบริหาร
สินทรัพย์ อัตราส่วนวัดความสามารถในการ 
ช าระหนี้ และอัตราส่วนวัดความสามารถในการ
ท าก าไร ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมี
สหสัมพันธ์กับอัตราส่วนวัดสภาพคล่องของ
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2. ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมี
สหสัมพันธ์กับอัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

3. ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมี
สหสัมพันธ์กับอัตราส่วนวัดความสามารถในการ         
ช าระหนี้ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมี
สหสัมพันธ์กับอัตราส่วนวัดความสามารถในการ             
ท าก าไรของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ            
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ศึกษาครั้ งนี้  คือ 
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียน
ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ประกอบด้วย 6 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ หมวด
พาณิชย์ หมวดการแพทย์ หมวดการท่องเที่ยว
และสันทนาการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ หมวด
ขนส่งและโลจิสติกส์  และหมวดบริการเฉพาะกิจ  

2. การวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก           
งบการเงินของกลุ่มตัวอย่างในช่วงปีพ.ศ. 2551 - 
2553 โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม ของทุกปี 
เพ่ือให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้  
 3. ข้อมูลในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของกลุ่มตัวอย่างจะต้องแสดง
รายการค่าความนิยมในปีที่ศึกษา เพ่ือแสดงถึง    
การรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในอดีตหรือภายในงวด
บัญชีนั้น ๆ โดยรายการค่าความนิยมนี้อาจแสดง
ไว้ในรายการชื่อส่วนเกินของเงินลงทุนที่สูงกว่า

มูลค่าตามบัญชี ส่วนเกินมูลค่าตามบัญชีของ          
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ส่วนเกินของราคาทุนที่
สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ หรือใน
ชื่ออ่ืนที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน  

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) 
คือ ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน ซึ่งปรับให้อยู่ภายใต้สินทรัพย์รวมของ
กิจการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เพ่ือลดความแตกต่าง
และความแปรปรวนในด้านขนาดของแต่ละ
กิจการ            

ค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวม  = 
มูลค่าตามบัญชีของค่าความนยิม ณ วันสิน้งวดบัญช ี

มูลค่าสนิทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

 ตัวแปรควบคุม (Control variable) เพ่ือ
ควบคุมความแตกต่างของแต่ละกิจการในการ
ประมวลผลโดยอาจมีปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่จะ
กระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินของกิจการ
นอกเหนือจากค่าความนิยมที่เป็นตัวแปรอธิบาย
ที่สนใจศึกษา  จึงก าหนดตัวแปรควบคุมที่ใช้ใน
งานวิจัยฉบับนี้  คือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งไม่
ร ว ม มู ล ค่ า ต า ม บั ญ ชี ข อ ง ค่ า ค ว า ม นิ ย ม 
(Rojanarat, 2550; Jennings et al., 2539) 
โดยตัวแปรควบคุมจะถูกหารด้วยมูลค่าสินทรัพย์
รวม ณ วันสิ้นงวดบัญชี เพ่ือประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบข้อมูล และลดข้อแตกต่างของกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย 

สินทรัพย์สทุธิต่อสินทรัพย์รวม  =                           
มูลค่าสนิทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นงวดบัญช ี

มูลค่าสนิทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดบัญช ี
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 ตัวแปรตาม (Dependent variables) 
คือ อัตราส่วนทางการเงิน 4 กลุ่ม ได้แก่  
 1) อั ต ร า ส่ ว น วั ด ส ภ า พค ล่ อ ง 
(Liquidity ratios) ประกอบด้วย อัตราส่วน
เ งิ นทุ นหมุ น เ วี ยน  และ อัตราส่ วน เ งิ นทุ น
หมุนเวียนเร็ว   
 2)  อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพใน
การบริหารสินทรัพย์ (Efficiency ratios) 
ประกอบด้วย อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม และอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
 3) อัตราส่วนวัดความสามารถใน
การช าระหนี้ (Leverage ratios) ประกอบด้วย 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนหนี้สิน           
ต่ อส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น  และอัตราส่ วนแสดง               
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย  
 4)  อัตราส่วนวัดความสามารถใน
การท าก าไร (Profitability ratios)ประกอบด้วย 
อัตราผลตอบแทนขั้นต้น อัตราผลตอบแทนจาก
การด าเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
 
แนวความคิ ด  ทฤษฎี และผลงาน วิจั ยที่
เกี่ยวข้อง 

1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
รวมธุรกิจ 
 การรวมธุรกิจ คือ การที่กิจการที่ เป็น
อิสระจากกันตั้ งแต่สองกิจการมารวมเป็น
หน่วยงานทางเศรษฐกิจเดียวกัน ซึ่งภายหลังจาก
การรวมธุรกิจอาจจะคงเหลือเป็นนิติบุคคล           
แห่งเดียวกันหรือยังเป็นกิจการที่แยกอิสระ       
จากกันแต่กิจการหนึ่ งสามารถเข้ าควบคุม

สินทรัพย์สุทธิ และการด าเนินงานของอีกกิจการ
หนึ่งได้ Urapeepattanapong et al. (2007) 
กล่าวว่า การรวมธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรหลายด้าน เช่น ลดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงานซึ่ งน าไปสู่การประหยัดต่อขนาด 
(Economy of scale) ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ล ง ไ ด้ เ นื่ อ ง จ ากกา ร ใ ช้ ท รั พย าก ร อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ มีอ านาจด้านการตลาดเพ่ิมขึ้น 
กระจายความเสี่ยง เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
สินค้า รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ  

2. แนวความคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับ            
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี 
สภ า วิ ช า ชี พบัญชี ใ น พระบรม ร าชู ป ถั ม ภ์
Federation of Accounting Professions 
Under the Royal Patronage of His 
Majesty the King (2009) ได้ให้ค านิยามใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ไว้ว่า             
ค่ าความนิยมจากการรวมธุ รกิ จ  หมายถึ ง 
“สินทรัพย์ที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ่ืนที่ได้มาจาก
การรวมธุรกิจซึ่งไม่สามารถระบุและรับรู้เป็น
รายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้”และผู้ซื้อต้อง
รับรู้ค่าความนิยม ณ วันซื้อ หากพบว่าผลรวมที่
เกิดจากรายการต่อไปนี้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมา ผลรวมดังกล่าวเกิดจาก
รายการดังนี้ 

1)  สิ่งตอบแทนที่ผู้ซื้อโอนให้ซึ่งวัดด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ  

2) ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมใน          
ผู้ถูกซื้อ 

3) ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของใน
กิจการผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ 
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ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้น ๆ ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ 
 ต าราทางด้านบัญชี วารสาร และบทความ
ต่าง ๆ ได้น าเสนอเกีย่วกับค่าความนิยมไว้ ดังนี้ 
 Fischer, Taylor, and Cheng (1998) 
ได้กล่าวถึงค่าความนิยมไว้ว่า “ประโยชน์ต่าง ๆ 
ในอนาคต ได้แก่ ความสามารถในการท าก าไร          
ที่สู งขึ้นหรือการมีภาวะที่ประหยัดต่อขนาด 
เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันท าให้สามารถ
เพ่ิมผลผลิตได้มากขึ้น และต้นทุนคงที่ก็จะถูก
เฉลี่ยไปกับผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจนท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของผลผลิตลดลง” 
 Beams, Brozovsky, และ Shoulders 
(2000) ได้กล่าวถึงค่าความนิยมไว้ว่า “มูลค่า
ปัจจุบันของก าไรส่วนเกินในอนาคตซึ่งมากกว่า
ก าไรปกติ เมื่อพิจารณาภายในอุตสาหกรรม
เดียวกัน” 
 Kiatkrajai และ Srijunpetch (2544) ได้
กล่าวถึงค่าความนิยมไว้ว่าเป็นส่วนที่ท าให้กิจการ
สามารถหาก าไรได้สูงกว่าระดับปกติส าหรับ
กิจการประเภทเดียวกัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
ชื่ อ เสียงของกิจการ ท า เลที่ ตั้ งของกิจการ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารงานหรือ
การผูกขาดในสินค้า 
 นอก จ า ก นี้  ง า น วิ จั ย ใ น อดี ตพบ ว่ า          
ค่ า ค ว า มคว าม นิ ย มจ า กก า ร ร วม ธุ ร กิ จ มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น               
อนาคตขององค์กร (Rojanarat, 2550; 
Suriyacherdchusakul, 2548; Teitel, 2001)              
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการ            
ท าก าไรของธุรกิจ (Poolchareon, 2555; 
Nuanpradit, 2547; Hake, 1998; Chauvin 
and Hirschey, 1994)   มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อมูลค่ าหลักทรัพย์ และผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงมูลค่าขององค์กร 
(Teitel, 2001; Henning, Lewis, and Shaw, 
2000; Jennings et al., 1996; McCarthy and 
Schneider, 1995) 

3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน คือ  
การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข 2 รายการ
จากงบการเงินของกิจการ ถือเป็นเครื่องมือที่
สามารถประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการ
หาก าไร และประสิทธิภาพในการบริหารงานได้
ดี ก ว่ า ตั ว เ ล ข ข้ อ มู ล ดิ บ จ า ก ง บ ก า ร เ งิ น 
(Wisinarom, 2006) ประเภทของอัตราส่วนทาง
การเงินที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1) อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity 
ratios) คือ อัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถใน
การช าระหนี้สินระยะสั้น โดยพิจารณาจาก         
เงินสดและสินทรัพย์ใกล้เงินสดที่กิจการมีอยู่ว่า
เพียงพอที่จะจ่ายภาระผูกพันระยะสั้นหรือไม่ 
 2) อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ (Efficiency ratios) คือ 
อัตราส่วนที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ที่มีอยู่ของกิจการ โดยการหาอัตราการ
ห มุ น เ วี ย น ข อ ง สิ น ท รั พ ย์  ซึ่ ง แ ส ด ง ถึ ง
ความสามารถของกิจการในการสร้างยอดขาย
จากสินทรัพย์ที่ลงทุน 
 3) อัตราส่วนวัดความสามารถในการ
ช าระหนี้ (Leverage ratios) หมายถึง อัตราส่วน
ที่ใช้วิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน โดยการ
วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของเงินทุนของกิจการว่า
ได้เงินทุนมาจากผู้เป็นเจ้าของ และจากการก่อ
หนี้สินมากน้อยเพียงใด สัดส่วนเหมาะสมหรือไม่ 
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และมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจมากน้อย
เพียงใด   
 4) อัตราส่วนวัดความสามารถในการท า             
ก าไร (Profitability ratios) หมายถึง อัตราส่วน
ที่ ใช้วัดความสามารถของกิจการในการหา
ผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
และส่วนของเจ้าของ ใช้วัดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีเกิดจากนโยบาย และการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจากต ารา
วิชาการ  บทความในอดีต  และงานวิ จั ยที่
เกี่ยวข้องพบว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
เป็นสินทรัพย์รายการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อผู้ใช้
งบกา ร เ งิ น เนื่ อ ง จ าก เป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อนถึ ง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการได้ 
Rojanarat (2550) Suriyacherdchusakul 
(2548)  และ Teitel (2001) พบว่าค่าความนิยม

จากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงานในอนาคตขององค์กร Poolchareon 
(2012) Nuanpradit (2004) Hake (1998) และ 
Chauvin and Hirschey (1994) พบว่า             
ค่ า ค ว า มคว าม นิ ย มจ า กก า ร ร วม ธุ ร กิ จ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการ           
ท าก าไรของธุรกิจ Teitel (2001) Henning, 
Lewis, and Shaw (2000) Jennings et al. 
(1996) และ McCarthy and Schneider 
(1995) พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อมูลค่า
หลักทรัพย์และผลตอบแทนของหลักทรัพย์            
ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงมูลค่าขององค์กร  ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงก าหนดค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
เป็นตัวแปรอิสระในการอธิบายถึงประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของกิจการ โดยมีสินทรัพย์สุทธิ
ต่อสินทรัพย์ รวมเป็นตั วแปรควบคุม และ
ก าหนดให้อัตราส่วนทางการเงินเป็นตัวแปรตาม
ในการวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบ  กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
- อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง 
- อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
- อัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระหนี ้
- อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร 

 

 

 

ตัวแปรอธิบาย                              
ค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวม 

ตัวแปรควบคุม                         
สินทรัพย์สุทธิต่อสินทรัพยร์วม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) โดยการน าข้อมูลทาง
การเงินจากงบการเงินและรายงานประจ าปีของ
บริษัทมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกิจกับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริ การจดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดการ
ด าเนินการวิจัยมีดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

คื อ  บ ริ ษั ท ในกลุ่ ม อุ ตส าหกรรมบริ ก า รที่                  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2553 และมีรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดย           
ปี 2551 มีจ านวน 84 บริษัท ปี 2552 มีจ านวน 
82 บริษัท และปี 2553 มีจ านวน 81 บริษัท           
รวมเป็นจ านวน 247 ชุดข้อมูล 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ใ ช้ วิ ธี ก า ร คั ด เ ลื อ ก แ บ บ เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง 
(Purposive sampling) คือ บริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาด
หลั กท รั พย์ แห่ ง ป ระ เทศ ไทย ที่ มี ร า ยก า ร                   
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจแสดงอยู่ ใน               
งบการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 และมี 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ของทุกปี  โดยปี 2551 มีจ านวน 18 บริษัท               
ปี  2552 มีจ านวน 16 บริษัท และปี 2553 
จ านวน 16 บริษัท รวมชุดข้อมูลที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ 50 ชุดข้อมูล 

 
 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลทาง

การเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มูลค่าตามบัญชีของ    
ค่าความนิยม (Book Value of Goodwill)      
มูลค่าสินทรัพย์รวม (Total assets) มูลค่าหนี้สิน
รวม (Total liabilities)  และอัตราส่วนทาง  
การเงิน (Ratios) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ งบการเงินและรายงาน
ประจ าปีของบริษัทที่ ได้ เปิดเผยไว้กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง          

ทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ ฐานข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก SETSMART (SET 
Market Analysis and Reporting Tool) โดย
เก็บข้อมูล ที่จ าเป็นต้องศึกษาจากงบการเงินและ
รายงานประจ าปีที่บริษัทได้เปิดเผยไว้กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ประมวลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ในการน าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

4.1 สถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive 
statistics) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ           
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ค่าความนิยมต่อสินทรัพย์
รวม และข้อมูลของตัวแปรตาม ได้แก่ อัตราส่วน             
วัดสภาพคล่อง อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ อัตราส่วนแสดงความสามารถ         
ในการช าระหนี้ และอัตราส่วนวัดความสามารถ 
ในการท าก าไร ในรูปของความถ่ี (Frequency)  
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สัดส่วนหรือร้อยละ (Proportion) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด 
(Minimum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  

4.2 ส ถิ ติ เ ชิ ง อ นุ ม า น  ( Inferential 
statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง            
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับอัตราส่วน
ทางการ เ งิน  โ ดย ใช้ เทคนิคการวิ เ คราะห์
สหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation)  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการส ารวจรายการค่าความนิยม
จากการรวมธุรกิจในงบการเงินของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ         
ตัวแปรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างหรือบริษัทที่มีรายการค่าความนิยม           
จากการรวมธุรกิจแสดงในงบการเงินช่วงปี                  
พ.ศ. 2551 – 2553 และมีรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี  มีจ านวน
ทั้งสิ้น 50 ชุดข้อมูล จากจ านวน 247 ชุดข้อมูล 
โดยปี 2551 มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างสูงสุดคือ              
18 ชุดข้อมูล ปี 2552 และปี 2553 มีจ านวน
กลุ่มตัวอย่างเท่ากัน คือ 16 ชุดข้อมูล  

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า แ ย ก ต า ม ห ม ว ด
อุตสาหกรรม พบว่าหมวดอุตสาหกรรมพาณิชย์
และหมวดอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์มีจ านวน

กลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกัน เนื่องจากบริษัทใน
หม วด อุต ส า ห กร รม พา ณิ ช ย์  แ ล ะหม ว ด
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์มีการเข้าซื้อหุ้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการรวมธุรกิจและเกิดรายการ                  
ค่าความนิยมเป็นจ านวนหลายบริษัท ประกอบ
กับจ านวนบริษัทของทั้ง 2 หมวดอุตสาหกรรมนี้ 
มี จ านวนค่อนข้ างมากเมื่ อ เทียบกับหมวด
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
รองลงมาคือหมวดอุตสาหกรรมการแพทย์ ส่วน
หมวดอุตสาหกรรมบริการเฉพาะกิจมีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากจ านวนบริษัท    
จดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมนี้มีน้อยที่สุด 
เมื่อเทียบกับหมวดอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ   

จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา         
ของค่าความนิยม ซึ่งแสดงอยู่ในรูปอัตราส่วน         
ค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวม เ พ่ือให้ข้อมูล            
ที่แสดงสามารถเปรียบเทียบกันได้ในแต่ละ 
หมวดอุตสาหกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 
โดยมีอัตราส่วนค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวม                 
อยู่ระหว่างร้อยละ 0.00036 – 26.65 ของ
สินทรัพย์รวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.420 – 
7.226 ของสินทรัพย์รวม โดยหมวดอุตสาหกรรม
พาณิชย์ มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนค่าความนิยม 
ต่อสินทรัพย์รวมต่ าสุด หมวดอุตสาหกรรมสื่อ
และสิ่งพิมพ์มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนค่าความนิยม
ต่อสินทรัพย์รวมสูงสุด 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วนระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับ
อัตราส่วนทางการเงิน 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 

ค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวม  
(ควบคุมสนิทรัพย์สุทธิต่อสินทรัพย์รวมให้คงที่) 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ (r) 

ระดับนัยส าคัญ        
ทางสถิติ  

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง   
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน   .246  .088 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว .260  .071 

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์   
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ .320  .025* 
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ .083           .588 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม .334  .019* 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน .354  .012* 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระหนี้   
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ -.552  .000** 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -.458  .001** 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการช าระดอกเบี้ย -.120        .426 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร   
อัตราผลตอบแทนขั้นต้น .003  .984 
อัตราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน .171  .241 
อัตราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ .239  .099 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม .213  .141 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น .314  .028* 

  * มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั ≤ 0.05   ** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ ≤0.01  
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 2. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์บางส่วน
ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับ
อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนวัดสภาพ
คล่อง อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ อัตราส่วนวัดความสามารถในการ 
ช าระหนี้ และอัตราส่วนวัดความสามารถในการ
ท าก าไร ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์             
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วนระหว่าง              
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับอัตราส่วน
ทางการเงิน เมื่อมีการควบคุมสินทรัพย์สุทธิต่อ
สินทรัพย์รวมให้คงที่พบว่าค่าความนิยมจากการ
รวมธุรกิจมีสหสัมพันธ์กับอัตราส่วนวัดสภาพ
คล่องซึ่งวิเคราะห์จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  มีสหสัมพันธ์ เชิ งบวกกับ
อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในบริหารสินทรัพย์ 
ได้แก่ อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม และอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ≤0.05 มีสหสัมพันธ์
เชิงบวกกับอัตราส่วนวัดความสามารถในการ          
ท าก าไร ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ            
ผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ≤0.05 
และมี สหสั ม พันธ์ เ ชิ ง ลบกั บ อัต ราส่ วนวั ด
ความสามารถในการช าระหนี้ ได้แก่ อัตราส่วน
หนี้สินต่อสินทรัพย์ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
≤0.01 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง             
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับอัตราส่วน

ทางการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริ ก ารที่ จ ดทะ เบี ยน ในตลาดหลั กทรั พย์               
แห่งประเทศไทยอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  การส ารวจรายการค่าความ
นิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินของบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 จากการส ารวจรายการค่าความ
นิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินของบริษัท 
ช่วงปีพ.ศ. 2551 – 2553 มีจ านวนทั้งสิ้น 50    
ชุดข้อมูล พบได้มากในหมวดอุตสาหกรรม
พาณิชย์ รองลงมาคือหมวดอุตสาหกรรมสื่อและ
สิ่ งพิมพ์ และหมวดอุตสาหกรรมการแพทย์
ตามล าดับ โดยมีอัตราส่วนค่าความนิยมต่อ
สินทรัพย์รวมอยู่ระหว่างร้อยละ 0.00036 – 
26.65 ของสินทรัพย์รวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
0.420 – 7.226 ของสินทรัพย์รวม โดยพบว่า
หมวดอุตสาหกรรมพาณิชย์มีค่ า เฉลี่ ยของ
อัตราส่วนค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวมต่ าสุด 
หมวดอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์มีค่าเฉลี่ย             
ของอัตราส่วนค่าความนิยมต่อสินทรัพย์รวม
สูงสุด หากเปรียบเทียบกับงานวิจัยในอดีต 
Nuanpradit (2547) ศึกษาอัตราส่วนดังกล่าว
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์           
แห่งประเทศไทย ช่วงปีพ.ศ. 2543 – 2546 
พบว่ามีอัตราส่วนค่าความนิยมต่อสินทรัพย์
รวมอยู่ระหว่างร้อยละ 0.00035 - 30.046 ของ
สินทรัพย์รวม Suriyacherdchusakul (2548) 
ศึกษาอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงปีพ.ศ. 
2543 – 2547 พบว่ามีอัตราส่วนอยู่ระหว่าง         
ร้อยละ 0.0004 - 30.046 ของสินทรัพย์รวม          
จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนค่าความนิยมต่อสินทรัพย์
รวมของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่         
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดใกล้เคียงกับของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แสดงถึ งมูลค่าของความนิยมที่ แสดงอยู่ ใน             
งบการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
มีความแตกต่างของข้อมูลค่อนข้างมาก  
 2. กา รทดสอบคว ามสั ม พัน ธ์
ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับ
อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนวัดสภาพ
คล่อง อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ อัตราส่วนวัดความสามารถในการ   
ช าระหนี้ และอัตราส่วนวัดความสามารถในการ           
ท าก าไร  
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า              
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์         
เชิงบวกกับอัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ ซึ่งวิ เคราะห์จากอัตราการ
หมุนเวียนของลูกหนี้  อัตราการหมุนเวียน            
ของสินทรัพย์รวม และอัตราการหมุนเวียน               
ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับ            
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการรวมธุ รกิ จ
Urapeepattanapong et al. (2550) ได้สรุป         
ไว้ว่า การควบรวมกิจการจะก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยบริษัทที่
ด าเนินการเป็นอิสระก่อนการควบรวมกิจการ
อาจมีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
หลังจากควบรวมกิจการแล้วการใช้ทรัพยากร 
ต่าง ๆ ของบริษัทร่วมกันก็จะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น Fischer, Taylor, and Cheng (1998)  
ได้กล่าวไว้ว่า ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
เป็นผลประโยชน์ต่ าง  ๆ ในอนาคต ได้แก่
ความสามารถในการท าก าไรที่สูงขึ้นหรือการมี
ภาวะที่ประหยัดต่อขนาด เนื่องจากมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิต            

ได้มากขึ้น และต้นทุนคงที่ก็จะถูกเฉลี่ยไปกับ
ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น จนท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของ
ผลผลิตลดลง  มี ความสัม พันธ์ เชิ งบวกกับ
อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร              
ซึ่งวิเคราะห์จากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ               
ผู้ ถือหุ้ นสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่           
กล่าวไว้ว่า ค่าความนิยมแสดงถึงความสามารถ
ในการท าก า ไรที่ เหนือปกติส าหรับกิจการ
ประเภทเดียวกัน ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Kiatkrajai and Srijunpetch, 2001; 
Beams, Brozovsky, and Shoulders, 2000; 
Fischer, Taylor, and Cheng, 1998) 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต             
ที่ พบ ว่ า ค่ า ค ว ามนิ ย มมี ค ว ามสั ม พัน ธ์ กั บ
ความสามารถในการท าก าไร (Poolchareon, 
2012; Nuanpradit, 2004; Chauvinand and 
Hirschey, 1994) และมีความสัมพันธ์เชิงลบ          
กับอัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระหนี้   
ซึ่งวิเคราะห์จากอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 
และ อัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนของ ผู้ ถื อหุ้ น           
แสดงถึงมูลค่าของค่าความนิยมที่แสดงอยู่ใน          
งบการเงินหากมีมูลค่ามากกิจการจะมีความเสี่ยง
ลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ Urapeepattanapong 
et al. (2550) ได้สรุปไว้ว่า การควบรวมกิจการ
ท าให้มีกิจการที่หลากหลายมากขึ้นนับเป็นการ
กระจายความเสี่ยงที่ดี  กล่าวคือถ้ากิจกรรม        
ด้านใดประสบความล้มเหลวก็ยังมีกิจกรรม          
ด้านอ่ืนที่คอยค้ าจุนให้กิจการด ารงอยู่ได้ ท าให้
บริษัทมีความม่ันคงมากยิ่งข้ึน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต  
 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับอัตราส่วน
ทางการเงินในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือให้ผู้ใช้
ง บก า ร เ งิ น ส าม า รถน า ผ ลกา ร วิ จั ย ม า ใ ช้
ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  
 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับอัตราส่วน

ทางการเงินอ่ืน เช่น อัตราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไรสุทธิ (Price per Earning Ratio) อัตราส่วน
ราคาตลาดต่อมูลค่าบัญชี (Price per Book 
Value Ratio) หรืออัตราส่วนจากงบกระแส        
เงินสด เพ่ือให้ผลการวิจัยในเรื่องดังกล่าวมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
References 
Beams, F. A., Brozovsky, J.A., and Shoulders, C.D. (2000). Advanced Accounting. 7th ed.           

New Jersey: Prentice Hall. 
Chauvin, K.W., and Hirschey, M. (1994). Goodwill, Profitability, and the Market Value                     

of the Firm. Journal of Accounting and Public Policy, 13 (2), 159-180. 
Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of His Majesty the King. 

(2009). Financial Reporting Standard No. 3 (Revised 2009) Business 
Combinations. Bangkok. 

Fischer, P.M., Taylor, W.J., and Cheng, R. H. (1998). Advanced Accounting. Australia:              
South-Western. 

Hake, E. R. (1998). Financial Innovation as Facilitator of Merger Activity. Journal of 
Economic Issue, 32 (1), 145-170.  

Henning, S. T., Lewis, B.L., and Shaw, W.H. (2000). Valuation of the Components of 
Purchased Goodwill. Journal of Accounting Research, 38 (2), 375-386.  

Jennings, R., Robinson, J., Thompson, R. B., and Duvall, L. (1996). The Relations Between 
Accounting Goodwill Numbers and Equity Values. Journal of Business Finance & 
Accounting, 23 (4), 513-533. 

Kiatkrajai, Methakul and Srijunpetch, Sillapaporn. (2544). Accounting Theory. 10th ed. 
Bangkok: TPN Press. 

McCarthy, M. G., and Schneider, D. K. (1995). Market Perception of Goodwill: Some 
Empirical Evidence. Accounting and Business Research, 26 (1), 69-81 

Nuanpradit, Sirada. (2547). The Relationship between Goodwill Occurring from 
Business Combination and Profitability of Listed Firms in the Stock Exchange 
of Thailand. Master of Business Administration thesis in Accounting, Faculty of 
Commerce and Accountancy Chulalongkorn University. 



 

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 1 January - June  2017 

 

Poolchareon, Lakana. (2555). The Relationship between Goodwill Obtaining from 
Business Acquisition and Profitability of Listed Firms in the Stock Exchange of 
Thailand (SET). Master of Business Administration Thesis in Accounting, Faculty of 
Business Administration Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 

Rojanarat, Woraluk. (2550). The Relationship among Intangible Assets, Stock Prices, 
and Future Earnings of Listed Firms in the Stock Exchange of Thailand. Master 
of Accountancy Program in Accounting, Faculty of Commerce and Accountancy 
Chulalongkorn University. 

Suriyacherdchusakul, Sansanee. (2548). The Relationship between Goodwill and Future 
Operating Performance and Cash Flows of the Listed Firms in the Stock 
Exchange of Thailand. Master of Business Administration thesis in Accounting, 
Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University. 

Teitel, K. (2001). The Association of Acquisition Premium with Market Value and Future 
Firm Operating Performance. Working Paper. 2002 Northeast Region AAA Meeting. 

Urapeepattanapong, Kittipong et al. (2550). Mergers: Opportunities of Thai Business. 
Bangkok: The Stock Exchange of Thailand. 

Wisinarom, Wanpen. (2549). Business Finance. Bangkok: Triple Education Company. 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย: กรณีศึกษา จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี  
  

พล.ร.ท. ไพบูลย์ เตมิสมเกตุ รน.1 

พ.อ. บุญเอื้อ บุญฤทธิ์2 
ร.อ. ทินพันธุ์ นาคะตะ3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะนโยบายเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ผลการศึกษาพบว่าป่าชายเลยและสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง
ทะเลเสื่อมโทรมมากเนื่องจากการท านากุ้ง การปล่อยของเสียจากโรงงาน การปล่อยสารเคมีจากการท านา
ข้าว และการทิ้งขยะของสมาชิกชุมชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งการกัดเซาะชายฝั่งของคลื่นจากทะเล 
นโยบายสาธารณะที่เสนอแนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ปัญหาสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม 
การกัดเซาะชายฝั่งของคลื่นจากทะเลและการจัดการขยะของชุมชน 
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Environmental Conservation along the Coast in the Gulf of Thailand:       
A Case Study of Rayong and Chanthaburi Provinces 
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Colonel Boonaue Boonrith2 
Captain Thinapan Nakata3 

Abstract 
The main purposes of this research were to look into the environmental conditions and 

problems of environmental conservation and to suggest policies pertaining to environmental 
conservation along the coast in the gulf of Thailand. The investigation revealed that the 
mangrove forest and environment in the coastal areas were greatly deteriorated due mainly to 
shrimp farming, emission of liquid wastes from factories, release of chemicals from rice farms, 
and garbage disposal by community members and tourists. Coastal erosion due to sea wave 
added to further deterioration of the coastal areas. Public policy measures were recommended 
for alleviation of the deteriorating mangrove forest, and coastal erosion, and for community 
garbage management  
 
Keywords: Environmental conservation, Gulf of Thailand, Mangrove forest, Waste 

emission, Garbage management   
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ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้
ประเทศไทยเป็นหนึ่ ง ในประเทศผู้น าด้ าน
เศรษฐกิจและหุ้นส่วนด้านการพัฒนาในภูมิภาค
อาเซียน อย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศยังคงต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการผลิต 
และผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท า
ให้ชุมชนเมืองมีการขยายตัว มีการเจริญเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ส่งผลให้
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเกินศักยภาพในการรองรับของระบบ
นิเวศ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ขาดความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง และท าให้ เกิดผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ภาครัฐจึง
ควรให้ความส าคัญต่อการด า เนินการตาม
นโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยสร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่
มุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับ
ที่ เหมาะสมมีเสถียรภาพ มีการกระจายการ
พัฒนา การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มั่นคง(ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2555) 
 พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ที่ดินชายฝั่ง
ทะเลมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ค่ามากมาย เช่น ก๊าชธรรมชาติ น้ า แร่ธาตุ 
อาหาร ชายหาด และทัศนียภาพอันงดงาม และ

ยังเป็นพ้ืนที่ส าคัญของโครงข่ายคมนาคมที่เป็น
ประตูเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ดังนั้นพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลจึงเป็นฐานเศรษฐกิจที่ผลิตสินค้า 
ต่าง ๆ มีที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งพาณิชย 
กรรม และแหล่งท่องเที่ยว แต่ขณะเดียวกัน 
พ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลก็ยั ง เป็นบริ เวณที่มีความ
ซับซ้อนและละเอียดอ่อนในด้านระบบนิเวศ ซึ่ง
อาจถูกท าลายได้ง่าย ทั้งโดยภัยธรรมชาติ และ
การกระท าของมนุษย์ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องระวัง
เป็นอย่างยิ่ งในการพัฒนา โดยมิให้ เกิดการ
ท าลายคุณค่าที่ มีอยู่  เช่น  โดยการตักตวง
ผลประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลมากจนเกินไปหรือโดยการก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ (เผด็จ สีจันทร์, 
2548) 
 ปัญหาหลักในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเล คือ การเสื่อมสภาพของที่ดินชายทะเลและ
ทรัพยากรชายฝั่ง รวมถึงการเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม โดยการถูกท าลาย การใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือย และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดในเขตพ้ืนที่ชายทะเลซึ่งส่งผล
กระทบทางลบมากมายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ทรัพยากรชายฝั่งที่
ส าคัญหลายชนิด เช่น ป่าชายเลน ที่ดินชายหาด 
แนวปะการัง หญ้าทะเล และน้ าทะเลใกล้ชายฝั่ง
ได้ถูกท าลายและเสื่อมโทรมลงไปจนอยู่ในขั้นที่
ต้องการการเอาใจใส่ และจัดการอย่างเร่งด่วน
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, [ออนไลน์], 
2552) 
 ปัญหาของเสียที่ระบายออกจากอาคาร
บ้านเรือนและบริเวณที่พักนักท่องเที่ยว มีการ
ก่อสร้างอาคารและรั้วรุกล้ าลงไปจนถึงแนว
ชายหาด การตกตะกอนทับถมของเศษดินและ
หินจากการท าเหมืองแร่ในอดีต การท าเหมือง
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ทรายในบริเวณหรือใกล้กับบริ เวณชายหาด 
รวมถึงการก่อสร้างในกิจการต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
และคราบน้ ามันจากเรือ ต่างก็มีส่วนท าให้สภาพ
ของชายหาดเสื่อมโทรมลง การกัดเซาะพังทลาย

ที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาดและการท าลายแนว
ปะการังจะเป็นตัวเร่งความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ชายหาดเร็วขึ้น(กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, [ออนไลน์], 2552) 

 

 
 

ภาพที่ 1 พื้นที่ป่าชายเลนถูกท าลาย 
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ระยอง+จันทบุรี, 2557) 

 
 
การตั้ งถิ่นฐานชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 
บริเวณท่องเที่ยว และท่าเรือตามแนวชายฝั่ง
ทะเลได้ก่อให้เกิดมลพิษในน้ าทะเล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน ที่ขาดการ
ควบคุมปริมาณของเสีย ทั้งน้ าเสีย และขยะจาก
บริเวณชุมชน และเรืออ่ืน ๆ ล้วนแต่เป็นปัญหา
ร้ายแรง ปริมาณมลพิษที่เพ่ิมมากขึ้นเหล่านี้ เป็น
อันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของมนุษย์และระบบ
นิเวศของ ชายฝั่งทะเล และภัยธรรมชาติ การกัด
เซาะพังทลายชายฝั่งทะเล การตื้นเขินบริเวณ
ปากน้ า น้ าท่วมในฤดูมรสุม ปัญหาที่ส าคัญที่สุด
ของการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลก็คือ การ
ขาดความร่วมมือประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

และจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล การขาดความเข้าใจและการเอาใจ
ใส่ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลซึ่งต้อง
มีการปรับปรุงทางด้านนโยบายและแนวทาง
บริหารเสียใหม่ การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งและท่ีดิน เช่น ป่าชาย
เลน แนวปะการัง หญ้าทะเล แหล่งประมงและ
พ้ืนที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง ทรัพยากรแร่ ชุมชนที่อยู่
อาศัย การพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายทะเล ซึ่งกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เพ่ือน าพาประเทศก้าวสู่การพัฒนาที่
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ยั่งยืนตลอดไป(กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, [ออนไลน์], 2552) 
 การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมใน
ประเทศของตนให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับ
ประเทศอ่ืนๆทั่วโลกได้ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีความ
เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ งนี้ เองท าให้ เกิดความ
ซับซ้อนยิ่ งขึ้น ในด้านการผลิต โดยมีความ
พยายามคิดค้นอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆมาใช้เพ่ือ
น าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆมาเป็นวัตถุดิบป้อน
โรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ใช้เป็นพลังงาน
เพ่ือจะท าให้มีผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่า
จะเป็นแร่ธาตุต่างๆ ถ่านหิน น้ ามัน ป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเล ส่งผลกระทบให้
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆทั่วโลกถูกท าลายอย่าง
รวดเร็ว และอาจกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ทุกประเภทก าลังประสบปัญหาทั้งในด้านปริมาณ
และด้านคุณภาพโดยเมื่อพิจารณาในภาพรวม
แล้วพบว่ามนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของปัญหา
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (วศิน 
อิงคพัฒนากุล และ ดุสิต เวชกิจ ,2550) 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ งซึ่ ง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการท าลายสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดย
แต่เดิมนั้นประชาชนในประเทศไทยมีวิถีชีวิตที่
เ รี ยบ ง่ า ยมี ค ว าม เชื่ อ จ า รี ตประ เพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข็ง คนในชุมชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม และ
ท าประมงพ้ืนบ้านเศรษฐกิจเป็นแบบพอเพียง จึง
ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมารัฐบาลได้มี
ความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่  (กมลทิพย์  คง
ประเสริฐอมร, 2544 ) จึงประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การท าลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยเฉพาะ
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย 

 ชายฝั่ ง อ่ า ว ไทยตอนบนมี พ้ื นที่ ร ว ม         
9 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตราด จันทบุรี 
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ชายฝั่ง
อ่าวไทยบริเวณนี้ได้รับน้ าจืดจากแม่น้ าส าคัญ 9 
สาย คือ แม่น้ าตราดจังหวัดตราด แม่น้ าจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี แม่น้ าประแส และแม่น้ าระยอง
จั งหวั ด ระยอง  แม่ น้ า บ า งประกงจั งหวั ด
ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  แ ม่ น้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ แม่น้ าท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร 
แม่น้ าแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม และแม่น้ า
เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี ชายฝั่งอ่าวไทยได้เกิด
การทับถม และตกตะกอนจากแม่น้ าทั้ง 9 สาย 
จนท าให้สภาพพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลกลายเป็นแหล่ง
อาหารที่ อุดมสมบูรณ์ ชายฝั่ ง อ่าวไทยเคยมี
ปริมาณสัตว์น้ าที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า
วัยอ่อน มีพันธุ์สัตว์น้ าที่หลากหลายท าให้บริเวณ
ชายฝั่ งอ่าวไทยเป็นแหล่งประมงที่ส าคัญมีผู้
ประกอบอาชีพประมงอย่างหนาแน่น แต่หากใช้
เครื่องมือจับวิธีการจับไม่เหมาะสมจะเป็นการ
ท าลายปลาที่ยังไม่ โตเต็มวัยรูปแบบการท า
ประมงพ้ืนบ้านที่จับสัตว์น้ าเพียงพอประมาณมี
ความแตกต่างกันอย่างมากกับการท าประมง
พาณิชย์ชาวประมง ที่จะอาศัยเพียงเรือและ
เครื่องมือประมงขนาดเล็กที่มีอยู่หลากหลายชนิด
หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตามชนิดของสัตว์น้ า 
วิธีการและการเลือกใช้เครื่องมือของชาวประมง
พ้ืนบ้านถูกก าหนดโดยสภาพหรือลักษณะของ
สัตว์น้ าและชายฝั่งทะเลในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจาก
ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยในการท า
ประมงอย่างเรือประมงพาณิชย์ชาวประมง
พ้ืนบ้านจึงต้องอาศัยความรู้รอบด้านเช่นความ
รอบรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ าดินฟ้าอากาศและธรรมชาติ
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ของท้องทะเลการออกแบบเครื่องมือประมง  
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ า (มูลนิธิ
รักษ์ไทย, 2549)  
 อย่างไรก็ตาม จากการใช้ เครื่องมือ
ประมงต่าง ๆ ด้วยความความพยายามที่จะเร่งให้
ได้ผลผลิตทางประมงมากขึ้น จึงมีเรือประมง
พาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถในการจับ
สัตว์น้ ามากกว่ามากระท าการละเมิดกฎหมาย
ประมงเข้ามาจับสัตว์น้ าในเขต 3,000 เมตรจาก
ชายฝั่งของเรืออวนลากอวนรุนหรือเครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมายอ่ืนๆเช่นระเบิดยาเบื่อหรือ
แม้แต่การพัฒนาเทคโนโลยีการประมงเช่นการใช้
ไฟฟ้าแรงสูงล่อจับปลาสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิด
ปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทยส่งผลให้สัตว์
น้ าชายฝั่งลดปริมาณลงจนถึงขั้นวิกฤติในขณะนี้
และที่ส าคัญที่สุดได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ชาวประมงพ้ืนบ้านตลอดแนวชายฝั่ง (สมาพันธ์
ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้, 2541)  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งซึ่งมีความส าคัญเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจหลายชนิดถูกน ามาใช้อย่างไม่เหมาะสม 
ไม่คุ้มค่า และยังได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ประเทศสาขาอ่ืน เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร การท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัว
ของชุมชน ซึ่งในทางปฏิบัตินโยบายภาครัฐไม่
สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมชายฝั่งฟ้ืนตัวได้มาก
นัก เนื่องจากความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยง
สลับซับซ้อนของนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประมงพ้ืนบ้านและสิ่ งแวดล้อมชายฝั่ ง  ที่มี
หน่วยงานรับผิดชอบอยู่เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุ
นี้ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย 
  
 

ค าถามการวิจัย 
 1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าว
ไทยมีสภาพเป็นอย่างไร 

 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าว
ไทยในปัจจุบันมีปัญหาอะไร 

 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทยควรเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาสภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชายฝั่งอ่าวไทย 

2.เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ปั ญ ห า ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย 

 3.เพ่ือน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย จะท าการวิจัย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย
ขององค์กรชุมชนในพ้ืนที่ 2 จังหวัด คือ ระยอง 
และจันทบุรีโดยมีบุคคลผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่มคือ 
กลุ่ม ก. กลุ่มผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย จ านวน 10 คน 
กลุ่ม ข. กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน 15 คน และ
กลุ่ม ค. ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย 
จ านวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน 
ระยะเวลาการด าเนินการวิจัยเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย 
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 2. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ เป็น
แนวทา ง ในการแก้ ไ ขปัญห ากา รอนุ รั กษ์
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทยได้ 
 3. เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชายฝั่งอ่าวไทยทั่วประเทศต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชายฝั่งอ่าวไทยขององค์กรชุมชน ของงานวิจัย
ฉบับนี้ ผู้วิจัยแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิด คือ 

1. ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
เป็นข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นเอกสารที่ เป็น
หนังสืองานวิจัยและบทความทางวิชาการ ที่เป็น
เอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์ออนไลน์จาก
เว็บไซต์ของฐานข้อมูลทางวิชาการ ผู้วิจัยได้
รวบรวมมาแล้วแบ่งกลุ่มตามประเด็นที่ต้องการ 
โดยได้สรุปไว้เป็นฐานข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทาง
ในการสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2. ข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ า กกา รสั มภ าษณ์
เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
กลุ่มตลอดจนการสังเกตของผู้วิจัย เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวไทย 

3. ในการสัมภาษณ์ เมื่อผู้วิจัยได้ชื่อ 
และที่อยู่ของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะติดต่อกับผู้ให้
ข้อมูลแต่ละคนโดยทางโทรศัพท์ และจดหมาย
เพ่ือเชิญเข้าร่วมในโครงการวิจัย เพ่ือนัดหมาย
เวลาและสถานที่ เ พ่ื อกา รสั มภาษณ์  กา ร
สัมภาษณ์จะเป็นไปโดยเปิดเผย มีการซักถามซ้ า 
หรือขอค าอธิบายเพ่ิมเติมหลาย ๆ ด้านจากผู้ให้
สัมภาษณ์ 

4. ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะ
ใช้การจดบันทึกด้วยมือ และขออนุญาตผู้ ให้

สัมภาษณ์ใช้การบันทึกเสียงประกอบ เพื่อป้องกัน
ข้อมูลตกหล่นจากการเขียนในสมุดบันทึก และได้
ท าการบันทึกภาพในท่ีจริงด้วย 

5. ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์จะ
ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง  โ ด ย
เปรียบเทียบกับผู้ ให้ข้อมูลอ่ืน และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมในการวิจัย โดยเคร่งครัด โดยไม่มีการ
หลอกหลวงผู้ ให้ข้อมูล  เก็บข้อมูลที่ ได้ เป็น
ความลับ เพ่ือจะใช้ในงานศึกษาวิจัยนี้เท่านั้น มี
การตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยค า และส่ง
ร ายงานการสั มภาษณ์ ไป ให้ ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล ได้
ตรวจสอบ และยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความแม่นตรง และมี
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้ วิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด้ านข้ อมู ล  ใ ช้ ก า รตรวจสอบ
เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เวลา โดยการน าค าถาม
เดียวกันไปซักถามบุคคลอ่ืน ๆ แล้วน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบกันว่า ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลนั้นตรงกันหรือไม่ หากข้อมูลตรงกัน แสดง
ว่าข้อมูลดังกล่าวมีความแม่นตรง และมีความ
น่าเชื่อถือ 

2. ด้านการรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน แต่เป็นข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน เช่น ใช้วิธีสังเกต ควบคู่กับการซักถาม 
พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากเอกสารของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย รวมทั้งยังมี
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ิมเติม ในกรณีที่
ผู้วิจัยไม่ปักใจเชื่อว่าแหล่งข้อมูลที่ได้มานั้นเป็น
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ครบถ้วนจากนั้นใช้เทคนิค
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท าการวิเคราะห์
เนื้อหา ดังนี้ 

1) ระหว่างการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้
น ามาตรวจสอบกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ถูกต้องมากที่สุด แล้วน ามา
วิเคราะห์เชิงอุปนัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1.1) น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
เรียบเรียงให้เป็นระบบ โดยการถอดข้อความจาก
เครื่องบันทึกเสียงแล้วท าการบันทึกด้วยการพิมพ์
ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมข้อมูล
ในการจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ 
ด้วยการแยกข้อมูลแต่ละประเภทของค าให้
สัมภาษณ์ที่สอดคล้องกัน หรือค าให้สัมภาษณ์ที่
ขัดแย้งกัน 

1.2)  ให้ความหมายกับข้อมูล โดย
อาศัยการตีความจากข้อมูลเบื้องต้นให้ เป็น
ข้อความที่สื่อความหมายของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัย
เป็นผู้ตีความของข้อมูลดังกล่าวเอง 

1.3)  แยกประเภทความหมาย
ของข้อมูล โดยการน าเอาความหมายที่ให้ไว้ใน
ข้อ 1.2)มาจัดเป็นหมวดหมู่ หลังจากนั้นจึงน าเอา
ความหมายที่จัดหมวดหมู่แล้วมาตีความ สร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัยกล่าวคือ สร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลที่เป็นรูปธรรม หรือจากปรากฏการณ์ที่
มองเห็นหลาย ๆ เหตุการณ์ ตามที่ผู้วิจัยได้ตั้ง
สมมุติฐานชั่วคราวไว้ มาทดสอบกับข้อสรุปที่จะ
สร้างว่ามีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ 
แล้วจึงลงมือสร้างข้อสรุปนั้นเพ่ือน าไปตรวจสอบ 
และยืนยัน ให้ เป็นข้อสรุปที่มีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ 

2) วิเคราะห์และสรุปความ โดยน า
ข้อสรุปต่าง ๆ มาเชื่อมโยงจนเกิดเป็นโครงสร้าง
ของข้อสรุปที่สามารถตอบปัญหาการวิจัยได้ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยส าหรับการตีความ
ข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ 
และสรุปรวบรวมความหมายแล้วน ามาสรุปทุก
เรื่อง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มา 
เพ่ือตรวจสอบถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง โดย
การตีความข้อมูลอย่างสอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรม และบริบทของพ้ืนที่ที่ปรากฏการณ์
นั้นเกิดขึ้นด้วยการวิเคราะห์เชิงอุปนัย 

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปภาพรวมของงานวิจัยนี้  พบว่ า     
1) ป่าชายเลนเสื่อมโทรมจากนายทุนบุกรุกพ้ืนที่
เพ่ือขุดบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาด าตามแนวชายฝั่ง มีการ
ปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ า ป่าโกงกางที่เป็นแนว
ป้องกันทรายที่มากับคลื่นหายไป ปัญหาก็คือขาด
การบ าบัดน้ าเสียจากนากุ้ง โรงงานใช้เงินปิดปาก
กรรมการหมู่บ้าน ป่าชายเลนถูกท าลายจาก
สารเคมี 2) การกัดเซาะชายฝั่งจากสิ่งก่อสร้างท า
ให้ระบบนิเวศน์ขาดความสมดุล และกรแสน้ า
เปลี่ยนทิศหันไปกัดเซาะชายฝั่งอ่ืน ๆ ปัญหาก็คือ
ชายหาดหายไป โดยเฉพาะหาดทรายและหาด
เลน รวมทั้งท าให้ดินงอกลงไปถมคลอง เรือเล็ก
เข้าออกไม่ได้ 3) การจัดการขยะ มีทั้งขยะที่ถูก
ทิ้งจากเรือนานาชนิด รวมทั้งขยะจากชุมชน และ
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  ปัญหาก็คือ ยั งขาด
กรรมการหมู่บ้านดูแล ชุมชนชายฝั่ งยังไม่มี
จิตส านึกในเรื่องนี้  รวมทั้งไม่มีหน่วยงานใด
รับผิดชอบการจัดการขยะในทะเล โดยเฉพาะ
ขยะที่ไปติดอวน และติดตามต้นโกงกาง และ 4) 
การจัดการน้ าเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้ง โรงงานแปรรูป
อาหารทะเล โรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมี
ในนาข้าวริมชายฝั่ง และสิ่งปฏิกูลจากชุมชน ท า
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ให้น้ า เสียไหลลงสู่ แม่น้ าล าคลอง และเกิด
มลภาวะทางน้ า สภาพน้ าทะเลชายฝั่งไม่สะอาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหามี
ดังนี้ คือ 1) การแก้ปัญหาป่าชายเลยเสื่อมโทรม 
ต้องให้โรงงานและฟาร์มกุ้งสร้างบ่อพักน้ าเสีย 
ฟ้ืนฟุป่าชายเลน โดยการปลูกป่าทดแทน ท า
ปะการังเทียม ไม่ให้มีการบุกรุกป่าชายเลน
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งทวงคืนผืนป่า จัดตั้งชมรมอนุรักษ์
ป่าชายเลน 2) การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
โดยก าหนดพ้ืนที่ส าหรับโซนก่อสร้าง ปลูกไม้

โกงกาง ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น และปลูกต้นไม้ที่
เหมาะสม เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ 3) การแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะชุมชน โดยรณรงค์ให้มีการ
ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง มีการเฝ้าระวังร่วมกัน 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการจัดการขยะ และ 4) 
การแก้ไขปัญหาน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า โดยให้
โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบก าจัดน้ าเสีย บ่อ
เลี้ยงกุ้งต้องมีบ่อพักเลน รณรงค์ให้เกษตรกรใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ ให้ท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าในทะเลแทน
การเลี้ยงในล าคลอง และห้ามปล่อยน้ าเสียจาก
บ่อกุ้งสู่ทะเลจนกว่าจะได้บ าบัดแล้ว 
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ภาวะผู้น ากับประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพ  
    

แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์1 
นิคม  เจียรจินดา2   

                                                                                           วิรมล  เวศสุนทรเทพ3 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า กับประสิทธิผลในการ
บริหารงานตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพ ของเทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ จากประชากร  คือ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกของเทศบาลต าบลบางละมุง 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  จ านวน 125  คน โดยใช้แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.70 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะทางบุคลิกภาพเป็นด้านส าคัญที่สุดของภาวะผู้น า ในส่วน
ประสิทธิผลของการบริหารงานตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.77  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มุมมองด้านกระบวนการภายในองค์การ อยู่ในระดับสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.82  การวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานตาม
หลักการประเมินแห่งดุลยภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ หลักการประเมินแห่งดุลยภาพ มุมมองด้านกระบวนการ
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Leadership and Effectiveness in Management in Terms of the Balanced 
Score Card. 

  Keawtar Phuphatthanapong1 
 Nikom Jearrajinda2 

Viramon Wetsuntornthep3  
 
Abstract 

This research aimed to study the relationship between leadership and effectiveness in 
management, with in the framework of the balanced score card, in Banglamung Municipality, 
Banglamung   District,  Chonburi Province by means of  a complete enumeration, units of 
analysis being the Board of Directors, officials, members of Banglamung Councils. Data 
collection was conducted by a questionnaire for statistical analysis. It was demonstrated that 
overall leadership was high at 3.70, personality being the most important characteristic.  Overall  
effectiveness of management,  based on the principle of equilibrium assessment, was high at 
3.77, the perspective on organization process management being the highest level at 3.82. 
Moreover, leadership affected effectiveness in management significantly at 0.05 

 
Keywords: Leadership, Personal characteristic, Equilibrium assessment, Perspective on 

organization process management. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2475 จากระบอบ
สมบู รณาญา  สิ ท ธิ ร าช ย์  ม า เป็ น ระบอบ
ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศ
ไทยได้จัดระเบียบการบริหารราชการ เป็ น
ราชการส่วน กลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น    
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ
บริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 โดยใน
ส่วนของราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้ง 
เทศบาล ขึ้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2476   

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดบทบาท ภารกิจ 
และอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเทศบาลซึ่งถือ
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญมาก
หน่วยหนึ่ ง ในปัจจุบัน  เพราะเป็นองค์การ
ปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่น
มากที่สุด รับรู้ในปัญหา  และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และเป็นผู้ที่
ต้องปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามกฎหมาย นโยบาย
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด  ก ล่ า ว คื อ 
กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล อาทิ เช่น 
นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต
คอรัปชั่น และในขณะเดียวกัน เทศบาลก็ต้อง
แก้ ไขปัญหาของ เทศบาลเอง  เช่น  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ชุมชนแออัด การจราจร รวมถึงการ
ก่อ สร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการ
ด าเนินงานดังกล่าว จ าเป็นต้องยึดหลักการบูรณา

การในการด าเนินงาน  มีการประสานงานในด้าน
ต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของสังคม  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เป็นการด าเนินงานที่มีวิสัยทัศน์ 
ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
(เอกสารของสภาร่างรัฐธรรมนูญ,2550) 

ในขณะที่อ านาจ หน้าที่ ตามโครงสร้าง
ขององค์การ ได้ก าหนดหน้าที่ซึ่งเป็นภาระความ
รับผิดชอบที่กว้างขวาง ท าให้มีภาระหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติ เป็นอันมาก และขณะเดียวกัน
ผู้ รับบริการก็มี อัตราการเ พ่ิมขึ้น และมี เป็น
จ านวนมาก การให้บริการต้องให้บริการรวดเร็ว 
ซึ่งหากเทศบาลปฏิบัติงานด้วยความล่าช้าย่อม
หมายถึง การสูญเสียเวลาอันมีค่าของประชาชน
ผู้ใช้ บริการ ซึ่งการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะ
รูปแบบเทศบาลนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  ดังนั้นหากการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการล่าช้า
ย่อมหมายถึงการบริหารงานของเทศบาลนั้นไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์การก าหนดไว้ 
นอกจากปัญหาในเรื่องภารกิจหลักของเทศบาล
แล้ว ยั งมีปัญหาต่าง ๆ อีกอาทิเช่น ปัญหา
ทางด้านการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ปัญหาทางด้านนโยบายและแผนการ
บริหารท้องถิ่ น  ปัญหาการบริ หารจัดการ
ทรัพยากร เป็นต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นกับองค์การ  
นอกจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังมีผู้ที่มี
บทบาทในการเป็นผู้น า และมีบทบาทในการ
บริหารอีกด้วย บุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า
องค์การ หรือผู้บริหาร ล้วนถือว่ามีความส าคัญ
อย่างยิ่ ง  ซึ่ งจะเป็นผู้ที่บริหารองค์การให้มี
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ความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่
ก าหนดไว้นั้น   

ผู้น าองค์การนั้น เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในหลักของการบริหารงาน เพราะผู้น าจะ
เป็นผู้ที่ตัดสินใจ ก าหนดปัญหา วางแผน จัด
โครงสร้างขององค์การ และรับผิดชอบต่อความ 
ส า เ ร็ จ  ร ว ม ทั้ ง น า พ าอ งค์ ก า ร ให้ อ ยู่ ร อ ด 
ด าเนินการได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และต้อง
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์การอีกด้วย 
ดั ง นั้ น ก า รที่ อ ง ค์ ก า ร ใ ดก็ ต ามจะประส บ
ความส าเร็จ และพัฒนาไปได้ด้วยดีจ าเป็นต้อง
อาศัยผู้น าที่มีความสามารถ  มีภาวะผู้น าสูง และ
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

จากที่ กล่ าวมาข้างต้น ผู้ วิ จั ย เห็นถึ ง
ความส าคัญของภาวะผู้น า จึงต้องการศึกษา
ภาวะผู้น ามีความ สัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
บริหารงานตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพ
หรือไม ่โดยศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้น า/คุณลักษณะ
ผู้น าของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางละมุ ง  
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และหาความ 
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า/คุณลักษณะผู้น า กับ
ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักการ
ประเมินแห่งดุลยภาพ เพ่ือต้องการทราบว่า 
ภาวะผู้ น าควรมี คุณลั กษณะแบบใด  และ
คุณลักษณะใดบ้างท่ีมีความ สัมพันธ์และส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักการ
ประเมินผลแห่งดุลยภาพ ความสัมพันธ์และส่งผล
นั้นมีมากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยที่ได้จะเป็น
ข้อมูลที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้บริหารเทศบาล 
และเพ่ิมประสิทธิผล การบริหารงานเทศบาล
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า 

กับประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักการ
ประเมินแห่งดุลยภาพ ของเทศบาลต าบลบางละ
มุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้   เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า กับประสิทธิผล
ในการบริหารงาน ตามหลักการประเมินแห่งดุลย
ภาพ ของเทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรีโดยภาวะผู้น า จะเป็นศึกษาถึง
มิ ติ ใ น ส่ ว น ข อ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ผู้ น า  ไ ด้ แ ก่ 
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทาง
แรงจูงใจ  คุณลักษณะทางทักษะ  และก าหนดให้
เป็นตัวแปรต้น (Independent variables) 
 ส่วนการศึกษา ประสิทธิผลการปฏิบัติ 
งานของเทศบาลนคร ฯ ในครั้งนี้จะท าการศึกษา
ถึง หลักการวัดผลงานเชิงดุลยภาพ ได้แก่ ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการธุรกิจ
ภายใน และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ และ
ก า ห นด ให้ เ ป็ น ตั ว แ ป ร ต าม  ( Dependent 
variables)  
 สามารถสร้างเป็นกรอบแนวความคิดได้
ดังนี้ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 คุณลักษณะของผู้ น าทางบุคลิ กภาพ 
คุณลักษณะของผู้น าทางแรงจูงใจ  คุณลักษณะ
ของผู้น าทางทักษะ มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
กับประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักการ
ประเมินแห่งดุลยภาพ 
 
แนวความคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 จากความหมายที่สามารถสรุปได้ ภาวะ
ผู้น า หมายถึง ความสามารถในการมีอิทธิพลต่อ
กลุ่มของผู้น า เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มนั้น 
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีการ
สรุปว่า  การใช้ภาวะผู้น ามีความส าคัญ และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อความส าเร็จ หรือความ
ล้ม เหลวขององค์การ  โดยที่  แนวคิ ดของ 
Benjamin M. Sachs (1966)ได้ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับลักษณะของผู้บริหารที่ดี ซึ่งเกี่ยวกับตัว
ของผู้บริหารเองไว้ว่า 1.ต้องมีความเข้าใจตนเอง 
และสามารถประเมินค่าตนเองได้อย่างถูกต้อง  
2. ต้องยอมรับฟังและเคารพความคิดของผู้อ่ืน   
3. ต้องมีความเข้าใจในสถานภาพของผู้ร่วมงาน

เป็ นอย่ า งดี   และ4 . ต้ อ งมี ค ว ามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้ า งสรรค์ ต้ อ งสามารถน าความ คิดของ
ผู้ร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของ
ตน  ส าหรับแนวคิดของ Barnard  (1968) ที่
กล่าวว่า คนที่จะเป็นผู้น ามีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งจะขาดเสียมิได้ 5 ประการ 
คือ 1. ความมีชีวิตชีวาและอดทน (Vitality and 
endurence)   2. ความสามารถในการตัดสินใจ 
(Decisiveness)   3.ความสามารถในการจูงใจ
คน (Persuasiveness) 4. ความรับผิดชอบ
(Responsibility)  และ 5. ความฉลาดมีไหวพริบ
(Intellectual capacity) หมายถึง ความเฉียบ
แหลม มีความรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
 นอกจากนี้  Hoy and Miskel ยังได้
ท าการศึกษาต่อในเรื่องประสิทธิผลของผู้น า และ
แบ่งคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิผลออกเป็น 3 
ลักษณะ ดังนี้  1.คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  2. 
คุณลักษณะแรง จูงใจ  3. คุณลักษณะทางทักษะ 
ส าหรับแนวคิดของ  Magnuson  (1971)ได้
จ าแนกคุณลักษณะภาวะผู้ น าของผู้ จัดการ
โ ร ง เ รี ยนที่ ป ระสบความส า เ ร็ จ  ออก เป็ น

คุณลักษณะผู้น า 
     1.คุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ  
    2. คุณลักษณะแรงจูงใจ   
    3. คุณลักษณะทางทักษะ   

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
ตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพ 
    1. มุมมองการเงิน 
    2.  มุมมองผู้เกี่ยวข้องภายนอก
องค์การ 
    3. ด้านกระบวนการภายใน
องค์การ 
    4. ด้านนวัตกรรม และการเรียนรู้ 
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คุณลักษณะด้านอาชีพและคุณลักษณะส่วนตัว 
คือ 1. คุณลักษณะด้านอาชีพ 2.คุณลักษณะ
ส่วนตัว    
 ในการศึกษาคุณลักษณะผู้น าจะเห็นได้ว่า 
มีการศึกษาอยู่ในรูปแบบ หรือคุณลักษณะต่าง ๆ
หลายประการ ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะทาง
ร่ า ง ก า ย  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า    
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน และคุณลักษณะทาง
สังคม เป็นต้น โดยวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้กรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผู้น าที่ดีตาม
แนวคิดของ  Hoy and Miskel (2001) โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
 1.คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ได้แก่ความ
มั่นใจ ความอดทนต่อภาวะกดดัน ความมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ และการยึดมั่นในคุณธรรม  
 2. คุณลักษณะแรงจูงใจ ได้แก่ มีแรงขับใน
การท างานและมีแรงก ระตุ้ น ในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความมุ่งมั่นใน
ความส าเร็จ และมีความต้องการในอ านาจ  
 3. คุณลักษณะทางทักษะ ประกอบด้วย 
ทักษะทางเทคนิค ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะ
ทางความคิดรวบยอด และทักษะทางการบริหาร 
 
แนวความคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับประสิทธิผล 
 ปัจจุบันแนวความคิดเรื่ององค์การที่มี
ประสิทธิผลเป็นเรื่องที่มีผู้ศึกษาและ มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาองค์การของตนให้ก้าวไปถึงความเป็น
อ ง ค์ ก า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  แ ต่ ใ น บ า ง ค รั้ ง
ความหมายของประสิทธิ ผล  องค์การที่ มี
ประสิทธิผลยังคงมีความแตกต่างตามแต่ที่จะ
พิจารณาทั้ ง ในด้านปริมาณ คุณภาพ หรือ
ผสมผสานกัน โดยที่  Fiedler (1967)  กล่าวว่า 
ประสิทธิผล คือ การที่ผู้น าได้ใช้ความสามารถ
ท างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ ง

ถือว่าเป็นประสิทธิภาพของกลุ่ม  และ Price 
(1968)  มีแนว ความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
องค์การจ ากัดอยู่เพียงว่า เป็นระดับองค์การหรือ
ความสามารถในการบรรลุถึงเป้าหมาย ( Degree 
of Goal Achievement )ที่ก าหนดไว้เท่านั้น  
ในส่วนของ Reddin (1971),  Barnard (1968)  
และ Lawless (1979) ได้แสดงแนวความคิด
เป็นไปในทิศทาง เดียวกันว่าประสิทธิผลเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการกระท าของผู้บริหาร ให้ผลงาน
บรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์การอย่าง
สมบูรณ์ 
 ซึ่ง ภรณี มหานนท์ (2529) ได้อธิบายถึง
ลักษณะ ระดับของประสิทธิผลไปในทิศทาง
เดียวกันกับ Gibson (2005) ซึ่งได้อธิบายถึง
ประสิทธิผลในบริบทของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
(Cause and effect)ได้แบ่งความมีประสิทธิผล
ออกเป็น 3 ระดับกล่าวคือ 
 1. ประสิทธิผลของบุคคล ( Individual 
effectiveness) เป็นผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่งานของพนักงานหรือสมาชิกขององค์การ       
2. ประสิทธิผลของกลุ่ม (Group effectiveness) 
เป็นผลรวมของการช่วยเหลือสนับสนุนของ
สมาชิกในกลุ่มทั้ งหมด 3.  ประสิทธิผลของ
องค์การ (Organizational effectiveness) 
องค์ ก า รประกอบไปด้ ว ยบุ คคลและกลุ่ ม       
ดังนั้นประสิทธิผลขององค์การจึงประกอบด้วย
ประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม   
 โดยที่  Parsons (1960) ได้ เสนอ
แนวความคิดในการวัดประสิทธิผลขององค์การ 
(Talcott Parsons’s Structural Functionalism)  
4 ประการ ที่จ าเป็นต่อระบบต่าง ๆ คือ  

1. Adaptation (การปรับตัว) โดยมีตัว
บ่งชี้ที่จะใช้วัดคือ    
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1.1 ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
(Adaptability)   

1.2 นวัตกรรม (Inno - vation)  
1.3 ความเจริญเติบโต (Growth) 
1.4 การพัฒนา   (Development)   
2. Goal Attainment (การบรรลุ

เป้าหมาย)โดยมีตัวบ่งชี้ที่จะวัด ดังนี้  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
2.2 คุณภาพ (Quality)  
2.3 การ แสวงหาทรัพยากร ( Resource  

acquisition) 
2.4 ประ สิทธิภาพ (Efficiency) 

 3. Integration (บูรณาการ) โดยมีตัวบ่งชี้
ที่จะวัด ดังนี้ 

3.1 ความพอใจ (Satisfaction)  
3.2 บรรยากาศ (Climate) 
3 . 3 ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย

(Communication) 
3.4 ความขัดแย้ง (Conflict)  
4. Latency (Pattern maintenance)

โดยมีตัวบ่งชี้ที่จะวัด ดังนี้  
4.1 ความภักดี (Loyalty)  
4.2ความสนใจของคนส่วนใหญ่ (Central 

Life Interest) 
4.3 แรงจูงใจ (Motivation) 
4.4 เอกลักษณ์ (Identity)  

 ส่วน Caplow (1964) ได้สร้าง
แบบจ าลองที่ เสนอแนะว่า ประสิทธิผลของ
องค์การ 2 องค์การ คือ องค์การเดี ยวใน
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน    สามารถเปรียบเทียบ
กันได้และประเมินผลโดยวัดจาก ตัวแปร 4 ตัว
แปรด้วยกัน คือ  1) ความมั่นคง (Stability) 2) 
การผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  3) ความ 

สมัครใจ (Voluntarism)  และ 4) ความสัมฤทธิ์
ผล  (Achievement)   
 โดยที่หลักการประเมินแห่งดุลยภาพ 
(Balanced Score Card) เป็นกรอบแนวคิดอีก
รูปแบบหนึ่งในการวิเคราะห์หาประสิทธิผลใน
การด า เนินงานขององค์การ  เ พ่ือพิจารณา
องค์การจากมุมมองด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จึง
เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างทันสมัยที่จะน ามาเป็นตัว
แบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การ ในปัจจุบันการน าหลักการประเมินแห่ง
ดุลยภาพ (Balanced Score Card) มาใช้นั้น
ได้รับการยอมรับและน าไปประยุกต์ใช้ เป็น
เครื่องมือด้านการบริหาร จัดการองค์การอย่าง
แพร่ ห ล า ยทั้ ง ใ น หน่ ว ย ง านภ าค รั ฐ  แล ะ
ภาคเอกชน (พสุ เตชะรินทร์ ,2547) 
 ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
มุมมองการประเมินแห่งดุลยภาพ ประกอบด้วย 
1. มุม มองด้านกระบวนการภายในองค์การ     
2. มุมมองด้านการเงิน 3. มุมมองด้านผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายนอกองค์ การ 4. มุมมองด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในองค์การ จากการศึกษา
ในเรื่ อ งภาวะผู้ น า  กับประสิ ทธิ ผล ในการ
บริหารงานตามหลักการประเมิน แห่งดุลยภาพ
ของเทศบาลต าบลบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็น 
ตัวแปรตามของการวิจัยครั้งนี้ 
 
นิยามศัพทเ์ชิงปฏิบัติการ 

1. ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการใช้
อิทธิพลโน้มน้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม
หรือวัตถุประสงค์ขององค์การหรือกระบวนการ
ใช้อิทธิพล กระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมการ
ท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ โดยตัวชี้วัด หรือ
เป็นสิ่งบ่งบอกที่จะท าให้ทราบค่าของผู้น าในแต่
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ละคน ว่ามีความเป็นภาวะผู้น ามากน้อยเพียงใด 
คือ คุณลักษณะผู้น า ซึ่งในการวิจัยครั้ งนี้แบ่ง
ออกเป็น 3 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางแรงจูงใจ และ  
คุณลักษณะทางทักษะ 

2. ประสิทธิผลของการบริหารงานตาม
หลักการประเมินแห่งดุลยภาพ หมายถึง การ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางละมุง   อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการประเมินผล
ความส าเร็จขององค์การด้วยการประเมินผลหรือ
วัดผลด้านการปฏิบัติการอ่ืน ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
ประกอบด้วยมุมมอง 4 ด้าน มุมมองการเงิน  
มุมมองผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์การ มุมมองด้าน
กระบวนการภายในองค์การ และมุมมองด้าน
นวัตกรรม และการเรียนรู้  
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และสมาชิกของเทศบาลต าบลบางละ
มุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จ านวน 125  
คน ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของ
กลุ่มประชากร จ านวนทั้งสิ้น 125 คน เป็นการ
แ จ ง นั บ ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก ห น่ ว ย  (Complete 
enumeration) แบบสอบถามและน ามา
วิ เคราะห์ข้อมูล  โดยมีขอบเขตระยะเวลา 
ด าเนินการในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่
ประกอบด้วย  ตอนที่  1 .สอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของ ผู้ตอบแบบสอบถาม   ตอนที่ 2. 
สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า และตอนที่ 3. 
สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า ในการ
บริหารงาน ของเทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามมุมมองการประเมิน
แห่งดุลยภาพ 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ 
ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ผู้น า และประสิทธิผลตามมุมมองการประเมิน
แห่งดุลยภาพ 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย   
  3. นิยามตัวแปรสร้างแบบสอบถามให้
ครอบ คลุมตามกรอบแนวคิด ค านิยามเชิงปฏิบัติ 
การ และตัวบ่งชี้ 
 4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกของของเทศบาล
ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด แล้วน ามาหา
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม
โดย วิ ธี สั มป ระสิ ทธิ์ อั ล ฟ่ า ขอ งครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า ความ
เชื่อมั่น 0.98 
 5. น าแบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความ
เชื่อมั่น ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท โดยผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ ลูกจ้าง เขต
เทศบาลต าบลบางละมุง รวมจ านวน 125 คน   
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 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป จากเอกสารราย 
งานผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิด
และการวิเคราะห์สรุปผล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย  
 ใช้วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive analysis)และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลด้วยค่า 
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. สถิติ เชิ งอนุมาน ( Inferential 
statistic) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร  โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ร ะหว่ า ง ตั ว แปร  โ ดย ใช้ สู ต รสั มประสิ ท ธิ์ 

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) ณ ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05  และเพ่ือพยากรณ์คุณลักษณะผู้น า
ทีส่ามารถส่งผลกับประสิทธิผลในการบริหารงาน
ตามหลัก การประเมินแห่งดุลยภาพทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ  (Multiple regression analysis) 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 54.4  มีอายุระหว่าง 
31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.4 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 51.2 ท างานใน
ต าแหน่งลูกจ้างประจ า/ตามภารกิจ คิดเป็นร้อย
ละ 36.0 และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 6 – 10 
ปี คิดเป็นร้อยละ 38.4 

  
การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะภาวะผู้น า 

ตารางท่ี 1 ระดับภาวะผู้น าเทศบาลต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

                 คุณลักษณะของผู้น า 
 

S.D ระดับภาวะผู้น า 

1. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  
2. คุณลักษณะแรงจูงใจ  
3. คุณลักษณะทางทักษะ 
 

3.74 
3.70 
3.66 
 

.560 

.682 

.631 

สูง 
สูง 
สูง 

รวม 3.70 .560 สูง 
 

จ า ก ต า ร า ง  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
คุณลักษณะของผู้น า  พบว่า ผู้น าของเทศบาล
ต าบลบางละมุง  อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ในภาพรวมมีลักษณะผู้น าในระดับสูง  โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.70 จากคะแนนเต็ม 4.0 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะ ทางบุคลิกภาพ 
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โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 รองลงมาคือ คุณลักษณะ 
ทา งแร งจู ง ใ จ  โ ดยมี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  3 . 70  และ 

คุณลักษณะทางทักษะ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.66 
ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้น า ของเทศบาลต าบลบางละมุง ตามหลักการประเมิน
แห่งดุลยภาพ  
ตารางท่ี 2 ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน  

 
S.D ประสิทธิผล 

1. มุมมองด้านกระบวนการภายในองค์การ 
2. มุมมองด้านการเงิน 
3. มุมมองส่วนของผู้เกี่ยวข้อง 
4. ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมในองค์การ 

3.82 
3.77 
3.75 
3.74 

.638 

.613 

.674 

.647 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

รวม 3.77 .601 สูง 
 จ า ก ต า ร า ง ที่  2  พ บ ว่ า  ร ะ ดั บ
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน ของผู้น าเทศบาล
ต าบลบางละมุง ตามหลักการประเมินแห่งดุลย
ภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.77  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ
ประสิทธิผล ในการบริหารงานของเทศบาลต าบล
บางละมุง ตามมุมมองการประเมินแห่งดุลยภาพ 

สูงที่สุดคือ มุมมองด้านกระบวนการภายใน
องค์การ โดยมีค่าเฉลี่ย  3.82 รองลงมาคือ 
มุมมองด้านการเงิน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 มุมมอง
ส่วนของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 และ 
มุมมองด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมในองค์การ 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 ตามล าดับ 
 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ตารางที่ 3 สหสัมพันธ์(Pearson’s Correlation)ระหว่างภาวะผู้น ากับประสิทธิผลในการบริหารงาน 
ภาวะผู้น า ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

 
Pearson Sig. ระดับความ ทิศทาง 

  Correlation (2-tailed) สัมพันธ์   

1.คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ .821** .000 สูง บวก 
2.คุณลักษณะทางแรงจูงใจ .843** .000 สูง บวก 
3.คุณลักษณะทางทักษะ .884** .000 สูง บวก 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
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  จากตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ างภาวะผู้ น า  กับประสิทธิผลในการ
บริหารงานตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพ 
พบว่า คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะ
ทางแรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงาน
ตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพ เนื่องจาก มี

ค่า sig เท่ากับ .000  ซึ่งน้อยกว่า .01 นั่นคือ 
ภาวะผู้น า  ด้านคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  
คุณลักษณะทางแรงจูงใจ และคุณลักษณะทาง
ทักษะ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานตามหลักประเมินแห่งดุลยภาพ 
 

 
ตารางท่ี 4 อิทธิพลของภาวะผู้น าต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน 

  ตัวแปรพยากรณ์ b SE  Beta t Sig. 

1.คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ .346 .083 .323 4.149* .000 

2.คุณลักษณะทางแรงจูงใจ -.022 .098 -.025 -.227 .820 
3.คุณลักษณะทางทักษะ .618 .089 .649 6.937* .000 
ค่าคงที่  .297 
R     =   .902        R2   =  .817        R2 adj  =  .813       F overall = 180.167         p = .000 
 
 จากตารางที่  4 การวิ เคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุเพ่ือพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักการ
ประเมินแห่งดุลยภาพ พบว่า มีตัวแปรอิสระ     
2 ตัว คือ ภาวะผู้น า ด้านคุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ และด้านคุณลักษณะทางทักษะ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานตาม
หลักการประเมินแห่งดุลยภาพ ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยภาวะผู้น าด้านทักษะ
มีอิทธิพลสูงสุด (Beta = .649) และภาวะผู้น า
ด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลรองลงมา (Beta = 
.323) คุณลักษณะของภาวะผู้น าทั้ง 3 ด้าน
สามารถร่วมกัน พยากรณ์ได้ ร้อยละ 81.3 (R2 
adj = .813) 

 เมื่ อน าตั ว แปรพยากรณ์ปั จ จั ยที่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานตาม
หลักการประเมินแห่งดุลยภาพ  มาเขียนเป็น
สมการวิเคราะห์พหุในรูปของคะแนนดิบได้ดังนี้   
 ประสิทธิผลในการบริหารงาน =  .297 
+ 0.346 (ภาวะผู้น า ด้านคุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ) +0.618 (ภาวะผู้น า ด้านคุณลักษณะ
ทางทักษะ)- 0.022 (ภาวะผู้น าด้านแรงจูงใจ) 
 
การอภิปรายผล   
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น ากับ
ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักการ
ประเมินแห่งหลักดุลยภาพของเทศบาลต าบลบาง
ละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” สามารถ
อภิปรายผล โดยแยกประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
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 ผ ล ก า ร วิ จั ย  พ บ ว่ า  ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ท างานในต าแหน่งลูกจ้างประจ า/ตามภารกิจ 
และปฏิบัติงานเป็นระยะ เวลา 6 – 10 ปี ซึ่ง
บุคลากรของเทศบาลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ และเป็นคนในท้องที่ ท าให้ท างานได้สะดวก 
รับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริ ง เ พ่ือให้การบริหารงานของ
เทศบาลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของเทศบาล ฯ 
ซึ่งเป้าหมายสูงสุด ก็คือการท าให้ประชาชนที่เป็น
สมาชิกของเทศบาลฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งร่วม
พัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง ส่งผลให้ประเทศมีความ
เจริญ มั่นคง และม่ังคั่ง 
 ส าหรับภาวะผู้น า ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า คุณลักษณะผู้น าซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะ
ทางบุคลิก-ภาพ  ด้านคุณลักษณะทางแรงจูงใจ 
และด้านทักษะนั้น เป็นคุณลักษณะที่ผู้น าต้องมี 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Hoy and Miskel 
(2001) กล่าวว่า คุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิผล
จะเป็นผู้ที่มี  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ จะ
ประกอบด้วย 1.ความมั่นใจ 2. ความอดทนต่อ
ภาวะกดดัน 3. ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ 
4. การยึดมั่นในคุณธรรม คุณลักษณะทาง
แรงจูงใจจะประกอบด้วย 1. มีแรงขับในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  2.มี แ ร ง ก ร ะ ตุ้ น ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3. มีความมุ่งมั่นใน
ความส าเร็จ 4.มีความต้องการในอ านาจและ 
คุณลักษณะทางทักษะ ประกอบด้วย 1. ทักษะ
ทางการบริหาร 2. ทักษะทางเทคนิค  3. ทักษะ

ระหว่างบุคคล และ 4. ทักษะทางความคิดรวบ
ยอด   
 ดังนั้น การที่เทศบาลต าบลบางละมุง  
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผู้น ามีที่มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ของผู้น า ซึ่งวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ของผู้ น า  เป็นตั วบ่ งชี้ ที่ บ่ งบอกถึ ง
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้น าที่ดี และเป็น
ผู้น าที่มีคุณลักษณะทางแรงจูงใจที่ดี  เป็น ผู้น าที่
แรงขับในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีแรงกระตุ้นใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความ
มุ่งมั่นในความส าเร็จ และเป็นผู้มีความต้องการ
ในอ านาจที่  นั่นหมายความถึง  เป็นผู้น าที่มี
คุณลักษณะทางแรงจูงใจที่ดี นอกจากนี้ผู้น าของ
เทศบาลต าบลบางละมุง  เป็นผู้น าที่มีทักษะใน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะทางการบริหาร ที่
ผู้น าหรือผู้บริหารน ามาเป็นหลักในการบริหารที่
จะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามภารกิจ 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะท า
ให้ผลการด าเนิน งานขององค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 ส าหรับประสิทธิผลของการบริหารงาน  
ตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพ ซึ่ งการ
ปฏิบัติงานนั้น เป็นไปตามที่ผู้บริหารของเทศบาล
เป็นวางแผนเอาไว้ การด าเนินงานได้ปฏิบัติตาม
หลักการประเมินแห่งหลักดุลยภาพในทุกด้าน ไม่
ว่าจะเป็น ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน 
ด้านส่วนของผู้เกี่ยวข้อง และด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรมในองค์การ จึงท าให้องค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามท่ีวางเอาไว้ 
 สามารถที่จะกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้น า
ของเทศบาลต าบลบางละมุง  อ าเภอบางละมุง 
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  เ ป็ น ผู้ ที่ มี ภ า ว ะ ผู้ น า  ซึ่ ง
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ประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้น าทางบุคลิกภาพ 
คุณลักษณะของผู้น าทางแรงจูงใจ  คุณลักษณะ
ของผู้น าทางทักษะ ท าให้การปฏิบัติงานนั้นท าให้
เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักการ
ประเมินแห่งหลักดุลยภาพ โดยที่คุณลักษณะ
ผู้น า ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ตามหลักการประเมินแห่งหลักดุลยภาพ และ
สามารถน ามาพยากรณ์  ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ
ทางบุคลิกภาพและ ด้านคุณลักษณะทางทักษะ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้ งนี้ ได้ท าการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะของเทศบาลต าบลบางละมุง  
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  เท่านั้น และ

เพ่ือให้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับ
ส่วนงานเทศบาล หรือหน่วยงานอ่ืน  ในอนาคต
จึงควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกับเทศบาลใน
อ าเภอต่าง ๆ ให้ครอบคลุม     เ พ่ือน าผล
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุง
แก้ไขการบริหารงานขององค์การ ต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึ งน า
ผลการวิจัยมาพิจารณาเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้ างและปรับปรุ งการบริหารงานใน
หน่ วยงาน  องค์ การ   และสามารถน าผล
การศึกษาไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและเป็น
ประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้สนใจต้องการศึกษา
และในการท าวิจัยในอนาคต 
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อ านาจและหน้าที่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น   
 

ธีรวัฒน์  หาญใจไทย1 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ ศึกษาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
หรือไม่ และจะแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายอย่างไรเพ่ือรองรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการ
นั้นได้โดยถูกต้อง เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า จึงขาดสิ่งที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้อย่างเปนนรูปธรรม 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะน าขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ตามอ านาจ
หน้าที่มาผลิตเปนนพลังงานไฟฟ้าได้  ดังนั้น จึงควรจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือเปนนกฎหมายหลักที่จะรองรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า   
 
ค าส าคัญ: การผลิตพลังงานไฟฟ้า, ขยะมูลฝอย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Local Administration’s Authority in Producing Electricity from Wastes: A 
Comparative Study between Thailand and Japan  
 

 Theerawat  Hanjaithai 

Abstract 
The main objectives of this research were to study Local Administration’s Authority in 

Producing Electricity and to enact or amend the existing Local Administration Act to authorize 
Local Administration Organization in producing electricity from wastes. Currently, there was no 
law or regulation allowing Local Administration Organization explicitly to produce electricity 
from waste. Therefore, there should be an amendment in the law or regulation of Local 
Administration Organization, and the Act of Plans and Procedures for Decentralization of Local 
Administration B.E. 2542 to be implemented as the main Act  that authorises local 
administration in producing electricity. 
 
Key words: Electricity production, Waste , Local Administration Organization. 
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บทน า 
 ในปัจจุบันขยะมูลฝอยเปนนปัญหาส าคัญ
ที่สุดประการหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในหลายท้องที่ไม่มีพ้ืนที่จัดเก็บและไม่มีพ้ืนที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยเหล่านั้น บางครั้งเกิดความขัดแย้งในการ
ด าเนินการและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยังคง
มีขยะมูลฝอยอีกเปนนจ านวนมากที่สามารถน ากลับมา 
ใช้ผลิตเปนนไฟฟ้าได้ ดังนั้น จึงนับได้ว่าประเทศไทยมี
โอกาสและศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
ซ่ึงดูแลว้เปนนทางเลือกท่ีมีประโยชน์อย่างมาก เพราะ
นอกจากจะเปนนการลดปริมาณขยะมูลฝอยได้แล้ว 
ยังเปนนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยไปพร้อม ๆ
กันและยังได้ผลผลิตเปนนไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้หรือขาย
สร้างรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อีกด้วย 
โดยที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถน าขยะมูลฝอย
มาผลิตไฟฟ้าได้ในหลากหลายวิธี มีตั้งแต่ลงทุนน้อย
ไปจนถึงลงทุนมหาศาล แต่กฎหมายยังไม่มีความ
ชัดเจนเพียงพอที่จะใช้เปนนสิ่งขับเคลื่อนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้น
ประเด็นส าคัญ คือ จะท าอย่างไรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจผลิตไฟฟ้าได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย แต่ในขณะเดียวกันจะจ ากัดอ านาจในการ
ด าเนินการไว้เช่นไรเพ่ือไม่ให้ทับซ้อนกับภารกิจ
อ านาจหน้าที่หลักของรัฐวิสาหกิจที่ผลิตไฟฟ้า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกจัดตั้งขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
เพ่ือสนองความต้องการประชาชนในท้องถิ่นของตน 
ซึ่งตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทต่างๆ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(18) , มาตรา 
17(11) และมาตรา 18 ได้บัญญัติไว้แต่เพียงว่าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลในเขตพ้ืนที่ แต่มิได้บัญญัติว่าในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยนั้นจะกระท าโดยวิธีใด และจะ              
น าขยะมูลฝอยเหล่านั้นมาผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่            
ซึ่งอาจจะเปนนเพราะประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายหลักเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย  

การผลิตไฟฟ้าเปนนอ านาจหน้าที่หลักของ
รัฐวิสาหกิจที่ผลิตไฟฟ้า โดยที่ยังไม่มีการถ่ายโอน
ภารกิจหรือกระจายอ านาจผลิตไฟฟ้ามาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
ได้หรือไม่  ซึ่งจ าต้องพิจารณาตามหลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองเกี่ยวกับ 
“หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”  โดยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะกระท าการใด ๆ ได้ จะต้องมี
กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งให้อ านาจกระท าเช่นนั้น 
คือ ต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ ดังนั้น การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจในการผลิต
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยได้หรือไม่ ก็จะต้องพิจารณา 
ในกฎหมายจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทนั้น ๆ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับ
การผลิตไฟฟ้า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยว่าได้มีบัญญัติถึงอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
ดังกล่าวนั้นไว้หรือไม่ อย่างไร มีข้อห้ามหรือข้อจ ากัด
ประการใดหรือไม่  
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แต่ทั้ งนี้  ก็จะต้องมีข้อจ ากัดอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ด้วย เพ่ือจะได้      
ไม่เปนนการทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ 
และประเด็นต่อไป คือ ควรจะบริหารจัดการไป           
ในแนวทางใดเกี่ยวกับการด าเนินการผลิตไฟฟ้า              
ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้าลงทุนและจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น  
และนอกจากนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจผลิตไฟฟ้าได้แล้ว จะใช้ประโยชน์จากไฟฟ้า 
ในรูปแบบใด ใครเปนนผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์จากไฟฟ้าได้ในหลายรูปแบบ โดยอาจจะ
ใช้ไฟฟ้านั้นในส านักงานของตน หรือใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนเปนนการส่วนรวม หรืออาจน าไฟฟ้าดังกล่าว
ออกขายให้กับประชาชนหรือหน่วยงานอื่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดว่าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่ และ
จะแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับใด อย่างไร เพ่ือเปนน
การรองรับอ านาจดังกล่าวอย่างถูกต้อง 

2. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและนโยบาย
ของประเทศญี่ปุ่นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ในประเทศญี่ปุ่นมีอ านาจในการผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่ 
อย่างไร  

3. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบของการด าเนินการ 
ข้อจ ากัดทางกฎหมายของการด าเนินการ และการ 
ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
 
 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 การก าจัดขยะมูลฝอยเปนนอ านาจหน้าที่ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการในเขต
ท้องถิ่นของตน อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งมีศักยภาพพอที่จ าน าขยะมูลฝอยมาผลิต
เปนนไฟฟ้าได้แต่ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติ ใช้อ านาจ
ด าเนินการได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงควรจะได้มีการ
บัญญัติหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือเปนนการ
รองรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการ
ผลิตไฟฟ้าได้   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้ งนี้มุ่ งวิ เคราะห์ถึงตัวบท
กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าได้ให้อ านาจแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลิตไฟฟ้าหรือไม่ 
ซึ่งหากกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจดังกล่าวหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้ยัง
ไม่ชัดเจน ควรจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมายอย่างไร  
 
ทฤษฎี และกรอบความคิดส าหรับการวิจัย 
 1. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครอง  
  การกระท าใดๆของฝ่ายปกครองจะต้อง
เปนนไปตามที่กฎหมายก าหนดและจะกระท านอก
ขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนดไม่ได้ ซึ่งหลักดังกล่าว
ท าให้เกิดผลตามมา คือ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ฝ่ายปกครองจะต้องเปนนไปตามที่กฎหมายให้อ านาจ 
หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการใด ๆ ได้  ดังนั้น “กฎหมาย” จึงเปนนทั้ง   
ที่มา (Source) ของการใช้อ านาจ และขณะเดียวกัน           
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ก็เปนนข้อจ ากัด (Limitation) ในการใช้อ านาจของ
ฝ่ายปกครองด้วย ดังนั้น จึงอาจเรียกหลักดังกล่าวว่า 
“หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” โดยตัวบทกฎหมาย
ที่ฝ่ายปกครองใช้อ้างอิงเพ่ือการใช้อ านาจนั้นจะต้อง
เปนนกฎหมายที่มีเนื้อหาดีด้วย คือ ต้องเปนนกฎหมาย
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักในเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
ราษฎร (วิษณุ วรัญญู และคณะ, 2551) 
  ในการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองโดย          
ส ่วนใหญ่เปนนการก่อนิต ิส ัมพันธ ์ก ับประชาชน                   
อันเรียกว่า “การกระท าทางปกครอง”  โดยที่           
ฝ่ายปกครองจะก่อให้เกิดการกระท าทางปกครอง            
ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้ ด้วยเหตุดังกล่าว 
การกระท าทางปกครองต่าง ๆ จึงต้องชอบด้วย
กฎหมาย โดยฝ่ายปกครองจะกระท าการใดที่               
อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพหรือ
ประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนได้  ก็ต่อเมื่อ               
มีกฎหมายให้อ านาจและต้องกระท าภายในกรอบ             
ที่กฎหมายก าหนด (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2555)  
  2. หลักความสามารถทั่วไป 
  หลักความสามารถทั่ ว ไป  (General 
competence) เปนนกรอบแนวคิดที่ให้อ านาจแก่
ท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะใดๆ ก็ได้      
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ของตน ตราบเท่าที่ไม่ไปก้าวล่วงต่ออ านาจหน้าที่
ของหน่วยการปกครองอ่ืน ๆ ดังนั้น การปกครอง
ท้องถิ่นจึงมิใช่การจัดท าภารกิจที่มีอยู่  หากแต่
หมายถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่อาจจะมีขึ้นใน
อนาคตตามความจ าเปนนของท้องถิ่นด้วย ด้วยเหตุนี้ 
อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นจึงมีอยู่อย่างกว้างขวางและ
ไม่ถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย (นครินทร์            

เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2545) ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจะด าเนินการจัดท าภารกิจนั้น
ได้ทันทีหากมีศักยภาพเพียงพอ โดยไม่ต้องมีการ
ออกกฎหมายให้อ านาจในการจัดท า ประเทศที่มี
พัฒนาการทางด้านกฎหมายมหาชนอย่างฝรั่งเศสก็
ยึดถือหลักการนี้  โดยที่เรียกว่า “หลักการบริหาร
โดยอิสระ” ส าหรับประเทศในแถบเอเชียก็ปรากฏ
หลักการในลักษณะนี้  เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  ซึ่ ง
แนวคิดนี้สอดคล้องกับความพยายามที่จะรักษาสิทธิ
ของท้องถิ่นในการปกครองตนเองให้มากที่สุด 
(Local self-government principle) (โกวิทย์  
พวงงาม, 2555)  โดยที่องค์กรปกครองท้องถิ่นควร
เปนนองค์กรหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งรัฐบาลมี
หน้าที่ก ากับดูแลและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ ปลอดภัย 
ประหยัด และได้มาตรฐาน (จรัส สุวรรณมาลา, 
2542) 
 หลักความสามารถของท้องถิ่น (Local 
Capability) เกิดจากแนวคิดทีว่่าการด าเนินกิจกรรม
สาธารณะเปนนหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ในระดับล่างสุด หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับสูง
จะด าเนินกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ก็ต่อเมื่อท้องถิ่น
ระดับล่างไม่มีศักยภาพที่จะด าเนินการได้ หรือหาก
ด าเนินการอาจเกิดปัญหากระทบกับท้องถิ่นอ่ืนหรือ
เปนนผลเสียหายต่อประเทศโดยรวม ซึ่งมีแนวคิดว่า
หน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถท ากิจกรรมอะไร
ก็ได้ที่ตนเองเห็นเหมาะสม ยกเว้นที่กฎหมายห้ามไว้  
โดยในประเทศยุโรปตะวันตก และในหลายมลรัฐ         
ของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ท้องถิ่นสามารถกระท า



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

กิจการใด ๆ ก็ได้ ยกเว้นกิจกรรมที่กฎหมายห้ามไว้ 
เรียกหลักนี้ว่า “หลักการกฎท้องถิ่น” (Home Rule 
Principle) (อุดม ทุมโฆสิต, 2552) 

 Jordi Borja & Manuel Castells 
กล่าวว่า “ความเปนนอิสระของท้องถิ่นมิใช่เพียงการ
ยอมรับทางการเมืองและทางกฎหมาย การปกป้อง
ทางกฎหมายให้แก่ความสามารถของท้องถิ่นในการ
วางผังเมือง การจัดการการให้บริการ นอกจากนั้น 
ยังมิอาจขึ้นอยู่กับการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ชัดเจน
ระหว่างหน่วยบริหารระดับต่างๆภายในรัฐ แต่ทว่า 
ความเปนนอิสระของท้องถิ่นจะต้องมีเนื้อหาใหม่ๆ
ได้แก่สิทธิที่จะสร้างสรรค์ทางการเมือง ประสานงาน 
หน่วยงานท้องถิ่นหลายระดับและหลายประเภท 
เพ่ือด าเนินนโยบายแบบบูรณาการ มองหาช่องทาง
ท าภารกิจที่ถูกมองในอดีตว่ามิใช่ภารกิจของท้องถิ่น 
เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน...” (ธเนศวร์  
เจริญเมือง, 2551)    
  3. หลักเกณฑ์ในการจัดท าบริการสาธารณะ  

 มีหลักเกณฑ์ส าคัญอันต้องค านึงถึงอยู่   
3 ประการ (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552)  
  3.1 หลักว่าด้วยความเสมอภาค 
  เนื่องจากบริการสาธารณะเปนนกิจการ ที่
รัฐจัดท าขึ้นโดยอาศัยอ านาจทางกฎหมาย ซึ่งมิได้ มี
จุดมุ่งหมายที่จะจัดท าบริการสาธารณะขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เปนนการจัดท า
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคน โดยทุกคนย่อม 
มีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จาก
บริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงความ
เสมอภาคที่จะได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน  
 3.2 หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง 

  เนื่องจากบริการสาธารณะเปนนกิจกรรม
ที่มีความจ าเปนนส าหรับประชาชน ดังนั้น หากบริการ
สาธารณะหยุดชะงักลง ไม ่ว ่าด ้วยเหตุใดก็ตาม 
ประชาชนผู ้ใช ้บริการสาธารณะย่อมได้ร ับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้  การบริการ
สาธารณะจึงต้องมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
  3.3 หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 การจัดท าบริการสาธารณะจะต้องปรับ
ให ้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
ตลอดเวลา ฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขปรับปรุง
บริการสาธารณะได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากบุคคลใด โดยจะต้องค านึงถึงความจ าเปนนในการ
รักษาผลประโยชน์สาธารณะอยู่เสมอ และจะต้อง
ปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการโดยส่วนรวมของ
ประชาชน ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงการจัดท าบริการ
สาธารณะต้องท าโดยมีกฎหมายให้อ านาจ  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย
เอกสาร (Documentary research) จากหนังสือ 
ต ารา บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์  ข้อมูล
สารสนเทศ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
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ผลการวิจัย 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย 
 การก าจัดขยะมูลฝอยเปนนหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการ ในเขต
ท้องถิ่นของตนอยู่แล้ว อีกทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายแห่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะน าขยะมูล
ฝอยมาผลิตเปนนไฟฟ้านอกจากนี้การก าจัดขยะมูล
ฝอยและการผลิตไฟฟ้าต่างก็เปนนบริการสาธารณะที่
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรงและ
จ าเปนนอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต  
 พลังงานไฟฟ้าเปนนสิ่งส าคัญอย่างมากต่อ
การด ารงชีวิต จนอาจกล่าวได้ว่ากลายเปนนปัจจัยที่ 5 
เปนนความจ าเปนนพ้ืนฐานซึ่งแทบจะขาดไม่ได้ เพราะ
การไม่มีไฟฟ้าใช้ แม้จะไม่ท าให้ถึงตาย แต่ก็ท าให้
การด ารงชีวิตเปนนไปอย่างล าบาก ขาดความสะดวก 
สบาย โดยความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกวัน 
รัฐวิสาหกิจที่ผลิตไฟฟ้าอาจผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้การบริโภคและการขับเคลื่อนในระบบ
เศรษฐกิจ จึงเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนไฟฟ้ามาก
ยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะเมื่อรวมกลุ่มกันเปนนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้ว ท าให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ การใช้ไฟฟ้าย่อมมีมากขึ้นไปอีก ก็เปนน
การสมควรที่จะให้รัฐวิสาหกิจที่ผลิตไฟฟ้าเน้น
บทบาทไปที่การด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหลักอยู่เช่นเดิม เช่น จากเขื่อน ถ่านหิน  
เ พ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าในภาพรวมของ
ประเทศ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และระหว่างประเทศ  ส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรจะได้มีอ านาจด าเนินการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน (แหล่งพลังงานรอง) ในท้องถิ่นของ

ตนโดยเฉพาะจากขยะมูลฝอย อันเปนนสิ่งที่เปนนไป
ได้มากที่สุดและเกี่ยวข้องกับหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องก าจัดขยะมูลฝอยอยู่แล้ว  
ซึ่งถ้าสามารถด าเนินการได้อย่างเปนนรูปธรรมแล้ว               
ก็จะเปนนการก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืน  
 ในกฎหมายจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทต่างๆมิได้บัญญัติถึงอ านาจหน้าที่         
ในการผลิตไฟฟ้าเอาไว้ แต่ก็มีบางถ้อยค าที่ปรากฏ 
ในกฎหมายดังกล่าว อันอาจจะตีความให้ไกลไปถึง
การผลิตไฟฟ้าได้อยู่บ้าง เช่น ถ้อยค าว่า “ให้มีและ
บ ารุงการไฟฟ้า” ซึ่งน่าจะเปนนค าที่ใกล้เคียงเปนน
อย่างมากกับการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจผลิตไฟฟ้าได้ อันขึ้นอยู่กับการตีความหมาย
ของค านั้นอย่างกว้างเพียงใด แต่ค าว่า “ให้มี” ใน
บริบทนี้ก็ ไม่ ใช่ค าที่จะชี้ชัดให้ เห็นถึงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจผลิตไฟฟ้า ประกอบ
กับเมื่อเทียบเคียงพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ที่แยกค าว่า “ผลิต” 
กับ “จัดให้ได้มา” ออกจากกัน จึงอาจอนุมานได้ว่า               
ค าว่า “ให้มี” ไม่น่าจะรวมไปถึง “การผลิต” 
นอกจากนั้น ในความเปนนจริง การจัดให้มีและบ ารุง
การไฟฟ้านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการโดยติดต่อประสานงานขอขยายเขตไฟฟ้า
กับรัฐวิสาหกิจที่ผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้เข้ามาด าเนินการ
จัดให้มีไฟฟ้าบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตน 
โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ด าเนินการ
ผลิต ติดตั้ง หรือจัดให้มีไฟฟ้านั้นเอง   
 นอกจากนี้ ยังมีค าว่า “การพาณิชย์” ซึ่ง
สามารถตีความได้ทั้งการเปนนผู้ขายแต่เพียงอย่าง
เดียว หรือตีความว่าเปนนทั้งผู้ขายและผู้ผลิตด้วย  
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โดยในขั้นของการผลิตไฟฟ้าและการขายไฟฟ้านั้น
สามารถแยกกระบวนการออกต่างหากจากกันได้  
ดั งนั้ น  แม้ ว่ าองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจะ
ด าเนินการพาณิชย์ได้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตีความค าว่า “การพาณิชย์” ให้ไกลไปถึงขั้นการ
ผลิตไฟฟ้าได้ นอกจากนั้น หากผลิตไฟฟ้าได้แล้ว
ไม่ได้น าออกขาย แต่เก็บไว้ใช้เอง หรือใช้ในการ
บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ก็จะไม่เข้า
ลักษณะของการพาณิชย์  ดังนั้น หากจะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจผลิตไฟฟ้าได้ ก็น่าจะ
ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนไปเลย 
 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้บัญญัติถึงอ านาจหน้าที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยไว้ 
แต่ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการเปนนการ
เฉพาะไว้  จึ งขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งการก าจัดขยะมูล
ฝอยในบางวิธีก่อให้เกิดผลพลอยได้เปนนไฟฟ้าขึ้น 
โดยอาจตีความว่าไฟฟ้านั้นเปนนเพียงผลพลอยได้ใน
การก าจัดขยะมูลฝอยเท่านั้น ไม่ใช่การผลิตไฟฟ้าขึ้น
โดยตรง แต่ ไม่ว่ ากรณีจะเปนนอย่างไร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะผลิตไฟฟ้าได้ ก็ต้องมีฐานทาง
กฎหมายรองรับให้อ านาจด าเนินการได้ด้วย  
ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ไม่ได้บัญญัติถึงค าว่า “ผลิตไฟฟ้า” ไว้ 
แต่มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการสาธารณูปโภคไว้ ซึ่งแม้ค าว่า 
“สาธารณูปโภค” น่าจะรวมถึงกิจการไฟฟ้าด้วย แต่
ก็มิได้เปนนกฎหมายที่ก าหนดโดยตรงเกี่ยวกับการ
ผลิตไฟฟ้า โดยเปนนเพียงบทบัญญัติในลักษณะกว้างๆ

เปนนการทั่วไปที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณูปโภค
เพ่ือบริการแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นของตนเท่านั้น  
และนอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากค าว่า “จัดระบบ
การบริการสาธารณะเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค” 
อาจจะตีความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจผลิตไฟฟ้าได้ด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็อาจ
ตีความเพียงว่าจัดระบบการให้บริการไฟฟ้าที่จัดหา
มาเท่านั้น โดยไม่ได้รวมถึงการผลิตไฟฟ้าขึ้นเอง 
 ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และ2 ยังไม่มีแนวคิด
เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจอ านาจหน้าที่ในการ 
ผลิตไฟฟ้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในด้าน
โคร งสร้ า ง พ้ืนฐ าน เกี่ ย วกับแผนภารกิ จด้ าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้บัญญัติถึง
เฉพาะกลุ่มภารกิจแหล่งน้ า/ประปาชนบท เท่านั้น  
โดยภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วตามแผนข้างต้น ส าหรับ
กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ได้ถ่ายโอน แต่
เพียงภารกิจงานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเท่านั้น โดย
ไม่มีการถ่ายโอนภารกิจอ านาจหน้าที่ผลิตไฟฟ้า แต่
ว่าในร่างแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) เริ่มมีแนวคิดที่อาจ
เชื่อมโยงไปสู่อ านาจผลิตไฟฟ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้  โดยมีการก าหนดเกี่ยวกับภารกิจที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและด้านสังคมที่มีลักษณะคาบเกี่ยว 
เช่น การประปา การไฟฟ้า ระบบการขนส่งมวลชน  
 โดยหลักการทั่วไปแล้ว การถ่ายโอนภารกิจ
จะไม่ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ซึ่งถ้า
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พิจารณาว่าการผลิตไฟฟ้าเปนนงานที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศแล้ว จะถ่ายโอนภารกิจอ านาจ
หน้าที่นั้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้  
โดยควรจะให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท
พิจารณาว่าควรถ่ายโอนอ านาจผลิตไฟฟ้าหรือไม่ 
หรือจะถ่ายโอนอ านาจบางส่วนได้หรือไม่ แต่โดย
หลักการในเบื้องต้น เพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน 
ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่วน
ใหญ่ยังไม่มีความพร้อมที่จะด าเนินการผลิตไฟฟ้า  
ดังนั้น ไม่ควรถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้า
ทั้งหมดไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ควร
เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเลือก
ที่จะผลิตไฟฟ้าหรือไม่ก็ได้ กล่าวคือ ให้เปนนอ านาจ 
แต่ไม่ใช่หน้าที่ เพราะคงจะเปนนไปไม่ได้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะมีศักยภาพผลิตไฟฟ้า  
แต่ทั้งนี้ หากจะมีการถ่ายโอนภารกิจอ านาจข้างต้น
จริง ๆ ก็ควรเปนนการถ่ายโอนเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่ง
จะไม่เปนนการตัดทอนอ านาจของรัฐวิสาหกิจที่ผลิต
ไฟฟ้าลง  และต้องจ ากัดการด าเนินการประเด็น
ต่างๆไว้ เช่น ก าหนดรายได้ขั้นต่ าเท่าไรจึงจะให้
ด าเนินการผลิตไฟฟ้าได้ จ ากัดวงเงินในการลงทุน 
จ ากัดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเท่านั้นโดย
ไม่ให้อ านาจผลิตจากพลังงานหลัก จ ากัดก าลังการ
ผลิตไฟฟ้าต่อวันหรือต่อเดือนไว้ จ ากัดพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการผลิตเฉพาะในเขตท้องถิ่นตน เปนนต้น 
 นอกจากนั้น ในร่างแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้เสนอให้แก้ไขกฎหมายที่จ าเปนนเพ่ือ
ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ได้มีการเสนอให้แก้ไขกฎหมายจ านวน 7 ฉบับ โดยที่
ไม่ได้เสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการไฟฟ้าแต่อย่างใด โดยเชื่อว่าคงจะไม่มี
การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ดังกล่าวในเร็ววันนี้  หรือ
อาจจะไม่มีการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่นั้นเลยก็เปนนได้   
 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 มิได้มีการกล่าวถึงกรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่ 
ประกอบกับตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เองก็มิได้บัญญัติว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจประกอบกิจการ
พลังงานเอาไว้ ดังนั้น จึงยังไม่มีจุดเชื่อมโยงมาใช้
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ซึ่งถ้าจะให้เกิดความชัดเจน ก็ควรจะมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเพิ่มเติมถ้อยค า
ว่า “การประกอบกิจการพลังงาน ทั้งนี้ เปนนไปตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550” ลงไปในมาตราที่ก าหนดเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วจึง
มาด า เนินการออกเปนนระเบียบของกระทรวง
พลังงานหรือระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานอีกครั้ งหนึ่ ง เกี่ยวกับการอนุญาต การ
ก าหนดประเภท และอายุใบอนุญาตให้สอดคล้อง 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

กับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภท
ต่าง ๆ   
 
กรณีองค์กรปกครองท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น   
 จากการศึกษากฎหมายและแนวนโยบาย
ของประเทศญี่ปุ่นแล้วพบว่า การปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะท า
ให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยิ่งใหญ่กว่ารัฐบาลกลาง  โดยแนวคิดเรื่อง Local 
Government First  ซึ่งเน้นให้ท้องถิ่นท ามากกว่า
รัฐบาลกลางมาท าเอง รัฐบาลกลางจะท าหน้าที่
เฉพาะเรื่องใหญ่ๆที่อยู่นอกเหนือจากความสามารถ
ของท้องถิ่น เช่น งานป้องกันประเทศ เปนนต้น
(สถาบันวิถีทรรศน์, 2551) 
 ประเทศญี่ปุ่นมี Waste Management 
and Public Cleansing Law (Law No.137 of 
1970)  เปนนกฎหมายหลักที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปนนองค์กรหลักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โดยการด าเนินการจะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน
จัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรา 6  (Municipal 
Solid Waste Management Plan) การจัดเก็บ 
ขนส่ง และการก าจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา 6 -2 
(Management by Municipalities) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ
ญี่ปุ่นมีบทบาทส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ
ต่างๆ โดยเปนนองค์กรหลักที่มีอ านาจหน้าที่จัดการ
ขยะมูลฝอยและก็มีอ านาจผลิตไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกัน 
โดยตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลิต
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

จากขยะมูลฝอยที่เมือง Fukuoka ถือว่าเปนน
โรงไฟฟ้าที่มีความทันสมัยมาก ซึ่ งมีแนวคิดที่
น่าสนใจ คือ เกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเมือง Fukuoka กับบริษัทผลิต
ไฟฟ้าชื่อ Kyushu Electric Power Co.,Inc หรือที่
เรียกว่า KEPCO ซึ่งเปนนบริษัทเอกชนที่ได้รับ
สัมปทานผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในเมือง Fukuoka 
ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาชื่อว่า “Fukuoka Clean 
Energy Corporation” โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัทใหม่นี้ร้อยละ 51 และบริษัท 
KEPCO ถือหุ้นอยู่อีกร้อยละ 49 โดยที่ความเปนนมา
ของการตั้งโรงไฟฟ้าแห่งนี้ คือ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็น
ว่าขยะมูลฝอยเปนนปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีทั่ว ๆ ไป
ที่ใช้กันอยู่ เช่น การเผา การฝัง ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา
เรื่ องสิ่ งแวดล้ อม แต่ กลับจะ เปนนการท าลาย
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปอีก ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดการ 
ตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะมูลฝอยขึ้นมาซึ่ง
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้เงินสนับสนุนจ านวนหนึ่งด้วย โดย
จุดเริ่มต้นอยู่ที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่แล้ว องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นได้ร่วมทุนกับบริษัท KEPCO ตั้งบริษัทใหม่
ขึ้นมา เปนนบริษัทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะมูล
ฝอย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้
บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเข้ามาท าด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ของตน โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเปนนผู้ร่วมทุนก็จะต้องจ่ายค่าก าจัด
ขยะมูลฝอยให้กับบริษัทใหม่นี้ด้วยเพราะการก าจัด
ขยะมูลฝอยเปนนหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ในเมื่อมิได้ด าเนินการนั้นเอง แต่จ้าง
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บริษัทใหม่ให้ท าหน้าที่นั้นแทนตน ในขณะที่บริษัท 
KEPCO ซึ่งเปนนผู้ร่วมทุนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็ไปท าสัญญากับบริษัทใหม่เพ่ือซื้อพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้านั้น ส่วนบริษัทใหม่ที่
เกิดขึ้นก็จะมีรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าให้กับ
บริษัท KEPCO (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2558) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 รูปแบบของการด าเนินการส าหรับการผลิต
ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้
หลายวิธี แต่วิธีที่น่าจะเหมาะสมที่สุด คือ การร่วม
ด าเนินการกับบริษัทเอกชน โดยจัดตั้งนิติบุคคลใหม่
ขึ้นมาด าเนินการในรูปแบบบริษัทจ ากัด เพราะการ
ผลิตไฟฟ้าถือเปนนเรื่องใหม่ เปนนบริการสาธารณะ
เฉพาะด้านที่ยังไม่เคยด าเนินการ อีกทั้งยังใช้เงิน
ลงทุนมหาศาล มีความเสี่ยงสูง มีความซับซ้อน และ
ต้องอาศัยเทคนิคพิเศษมากกว่ากิจการทั่ว  ๆ ไป 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญจึง
แบกรับความเสี่ยงเหล่านั้นเองไม่ไหว อันเปนนปัญหา
เรื่องศักยภาพความพร้อม ดังนั้น การเข้าร่วมกับ
บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญจึงน่าจะเหมาะสม
ที่สุด โดยอาจจะใช้ต้นแบบการด าเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นมาปรับ
ใช้ตามความเหมาะสม  แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
บริษัทเปนนนิติบุคคลแยกต่างหากจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงสามารถด าเนินกิจการใดๆได้ตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งย่อมจะรวมไปถึงกิจการ
อ่ืนๆที่ไม่ใช่กิจการสาธารณูปโภคด้วย แต่หากบริษัท
มีวัตถุประสงค์หลายประการมิใช่เฉพาะกิจการ
สาธารณูปโภค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่อาจ

ไปถือหุ้นในบริษัทนั้นได้  นอกจากนั้น ภายหลังจาก
ได้เข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นต้องคอยระวั งมิ ให้บริษัทมีหรื อขยาย
วัตถุประสงค์ในลักษณะที่จะท าให้ไม่อาจคงถือหุ้นใน
บริษัทนั้นต่อไปได้  ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาตามมา จึงไม่เหมาะที่จะไปร่วมทุนกับบริษัท
เดิมที่มีวัตถุประสงค์อ่ืนๆอยู่ด้วย แต่ควรจะตั้งเปนน
บริษัทใหม่ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบ
กิจการสาธารณูปโภคไฟฟ้าเท่านั้น  
 การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นมี
หลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่เหมาะสมและดูเหมือน 
จะเปนนการตอบโจทย์เรื่องบริการสาธารณะและ
ประโยชน์สาธารณะได้ดีที่สุด คือ การขายไฟฟ้านั้น
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพราะถือว่าเปนนการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ของตน โดยเมื่อขายไฟฟ้าได้แล้ว ก็น าเงินนั้นมาใช้ 
ในการก าจัดขยะมูลฝอย อันถือได้ว่าเปนนเรื่องที่ 
เกี่ยวกันโดยตรง ซึ่งเมื่อด าเนินการไปเรื่อย ๆ ก็เปนน
การลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 
   การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขาย
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใดนั้น ต้องค านึงความต้องการไฟฟ้า
ของประชาชนในท้องถิ่นตนก่อนเปนนหลัก และ
พิจารณาถึงก าลังการผลิตไฟฟ้าด้วย โดยการขาย
ไฟฟ้าให้กับประชาชนนอกท้องถิ่นตนนั้นไม่ ใช่
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่สมควร เพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ
ในเขตท้องถิ่นตน เว้นแต่ว่าจะผลิตไฟฟ้าออกมาได้
ปริมาณมากจนเกินความต้องการประชาชนใน
ท้องถิ่นของตน  ส่วนการเอาไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นเก็บไว้
ใช้ในส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  
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ก็อาจจะถูกมองว่าไม่ใช่การบริการสาธารณะ หรือ
แม้กระทั่งการให้ผู้ด้อยโอกาสหรือยากจนได้ใช้ไฟฟ้า
ฟรีหรือขายในราคาถูก ก็ดูเหมือนจะเปนนการท า             
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะขัด
กับหลักความเสมอภาค 
 ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 เพ่ือเปนนการรองรับให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น มี อ า น า จผลิ ต ไฟ ฟ้ า ไ ด้  ส่ ว น ใ น
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของการด าเนินการ 
ข้อจ ากัดอ านาจทางกฎหมาย มาตรการทาง
กฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัย การควบคุม
ก ากับดูแลการผลิตไฟฟ้า และเรื่องอ่ืนๆ ควรจะได้มี
การบัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องต่อไป   
 นอกจากนี้ รัฐอาจจัดให้มีโครงการน าร่อง
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการผลิต
ไฟฟ้าในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบเหล่านั้นจะได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณและด้านอ่ืนๆจากรัฐเปนนกรณีพิเศษ 
เพ่ือจะได้เปนนแบบอย่างและสาธิตให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆได้เรียนรู้การด าเนินการและมีแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องเปนนไปตามที่กฎหมายก าหนด   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 . ก า รแก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม กฎหมายจั ด ตั้ ง             
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นประ เภทต่ า ง  ๆ             

และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
  1.1 ควรจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 จากเดิมที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่ก าจัดขยะมูลฝอยในเขตท้องถิ่นของ
ตน แก้ไขเพ่ิมเติมโดยใช้ถ้อยค าว่า “จัดการ” เข้าไป
แทนที่ค าว่า “ก าจัด” ซึ่งก็มีแนวทางตาม Waste 
Management and Public Cleansing Law ที่ใช้
ค าว่า “Management” ที่แปลได้ว่า “การจัดการ” 
อันรวมถึงการก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ด้วยในตัวและก็
ยังหมายความรวมถึงการน าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งก็รวมไปถึงการน าขยะมูล
ฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วย     
 1 . 2  ค ว ร จ ะมี ก า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม กฎหมา ย           
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆและ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
โดยเพิ่มเติมถ้อยค าว่า “การประกอบกิจการพลังงาน 
ทั้งนี้ เปนนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550” ลงไปในมาตราของบท
กฎหมายหลักที่ก าหนดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ ซึ่ งจะท าให้
สามารถเชื่อมโยงน าพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาปรับใช้ได้  
 2. การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการ 
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                 
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 2 .1  ควรจะมี การ เ พ่ิม เติ มบทบัญญัติ            
เปนนอีกหมวดหนึ่งต่างหากขึ้นในพระราชบัญญัติ            
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.  2550 คือ 
“หมวดการประกอบกิจการพลังงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งจะมีการบัญญัติให้อ านาจ
ด าเนินการผลิตไฟฟ้า แต่ไม่ได้บังคับถึงขนาดที่จะ
บัญญัติให้ เปนนหน้าที่ อันต้องด าเนินการ โดยใน
บท บั ญญั ติ ข้ า ง ต้ น จ ะมี บั ญ ญั ติ ว า ง น โ ย บ า ย                   
แนวทางการด าเนินการ การจัดการ และควบคุม 
การประกอบกิจการพลังงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  การจั ดท าแผนการจั ดการและ            
การป้องกันบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และ
เรื่องอ่ืนๆที่จ าเปนน ทั้งนี้ จะไม่ใช่การบัญญัติเน้นเพียง
เรื่ องการผลิตไฟฟ้าเท่ านั้ น  แต่ควรบัญญัติ ไว้               
อย่างกว้างๆเพ่ือเปนนการเปิดช่องให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถประกอบกิจการพลังงานอ่ืนๆ 
ในอนาคตได้อีกด้วย 
 2.2 ควรมีการเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  เกี่ยวกับ 
“คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผลิตไฟฟ้า” เพ่ือเปนนองค์กรพิจารณาใน
กา รออก ใบอนุญ าตประกอบกิ จ ก าร  โ ดยที่
คณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยทุกหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้ าที่ พิจารณาอนุญาตและอนุมัติ                
ซึ่งอาจจะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานด้วย 
 3. องค์กรก าหนดนโยบาย องค์กรพิจารณา
อนุญาต และองค์กรก ากับดูแล 
  ควรจะมีการแบ่งแยกองค์กรก าหนด
นโยบาย องค์กรพิจารณาอนุญาต และองค์กร              

ก ากับดูแล ออกจากกัน เพ่ือให้ด าเนินการได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและไม่ทับซ้อนกัน 
  3.1 ในการก าหนดนโยบาย ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติควรจะมี
บทบาทในการก าหนดนโยบายด้านไฟฟ้าของ
ประเทศในภาพรวม และกระทรวงมหาดไทย โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจะก าหนด
ทิศทาง นโยบาย และก ากับดูแลการด าเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  
  3.2 ในการพิจารณาอนุญาต รัฐควรตั้ง 
“คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผลิตพลังงานไฟฟ้า” ซึ่งประกอบด้วย 
ทุกหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต
และอนุมัติทั้งหมด โดยก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
  3.3 ในการก ากับดูแล  รัฐควรจะตั้ง 
“คณะกรรมการก ากับดูแลการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศ” 
โดยอาจจะให้เปนนส่วนหนึ่งของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน และควรตั้ง “คณะกรรมการก ากับ
ดูแลการผลิตพลังงานไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับจังหวัด” ขึ้นดูแลเปนนการเฉพาะเรื่อง
ส าหรับการผลิตไฟฟ้าขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเท่านั้น  
  3.4 รัฐควรตั้ง “คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการและประเมินมาตรฐาน
การให้บริการผลิตพลังงานไฟฟ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” โดยอาจจะให้คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน ออกเปนนประกาศมาตรฐานคุณภาพ
การบริการ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และ
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นอกจากนั้น ควรตั้งเกณฑ์และจัดท าตัวชี้วัดในมิติ
ต่าง ๆ ก าหนดค่าเป้าหมายขั้นต่ าในการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้ง 
“คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน” (Citizen 
Advisory Board) เพ่ือให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข การวางแผนโครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าในอนาคตด้วยก็ได้ เพราะประชาชน
ผู้รับการบริการน่าจะเปนนผู้ ให้ค าตอบเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบริการได้ดีที่สุด  
 4. แนวทางในการปฏิบัติ 
 4 . 1  คว ร จะแบ่ ง อ า น าจหน้ าที่ ค ว าม
รับผิดชอบในการด าเนินการ โดยให้รัฐวิสาหกิจ               
ที่ผลิตไฟฟ้ารับผิดชอบในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหลัก และกรณีการขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท
ใหญ่ ๆ หรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณ
มาก และกรณีท่ีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  แต่
ส าห รั บการผลิ ต ไฟ ฟ้ าจ ากพลั ง ง านทดแทน
โดยเฉพาะจากขยะมูลฝอย ควรจะให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ โดยเน้นไปที่ การ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายให้ครัวเรือนโดยตรง คือแค่จะ
กระทบต่อความเปนนอยู่ประชาชนในท้องถิ่น แต่จะ
ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ   
  4 .2  ควรตรา “ระ เบี ยบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้นมารองรับเปนนการเฉพาะ 
เพ่ือให้มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพราะ
การผลิตไฟฟ้าเปนนเรื่องใหม่และใช้งบประมาณ
ด าเนินการจ านวนมหาศาล ควรจะได้มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนแน่นอน และเปนนไปในแนวทางเดียวกัน                                                
 4.3 หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เสียหายต่อทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย อันเกิดจาก
ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า ต้องมี
การเยียวยาโดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย
ให้แก่ประชาชนเหล่านั้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรจะเตรียมการตั้งงบประมาณในส่วนนี้เผื่อ
เอาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย  
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ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองตามองค์ประกอบสุขภาพที่ดี
ของพระสงฆ์ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

      ธนศักดิ์  โปตระนันท์1 
ทวีศักดิ์ กสิผล2 

ชฎาภา ประเสริฐทรง3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาความสามารถในการดูแลตนเองและตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองตามองค์ประกอบสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 222 รูป ผลการวิจัยมีดังนี้ ความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมของพระสงฆ์ 
พบว่า อยู่ในระดับสูง (Mean = 3.11,  S.D. = .47) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติ
และคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับสูง (Mean = 3.17S.D. =.35 และ Mean = 3.17  S.D. = .44 
ตามล าดับ) ส่วนพลังความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง (Mean =2.99, S.D. = .61) อายุ ระดับการศึกษา 
ดัชนีมวลกาย การมีโรคประจ าตัว และจ านวนพรรษา ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเอง
ตามองค์ประกอบสุขภาพดีโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ การมีโรคและไม่มีโรคประจ าตัวท าให้พลัง
ความสามารถในการดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  อายุที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณสมบัติขั้นพื้นฐานเกีย่วกับการดูแลสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ค าส าคัญ:  ความสามารถในการดูแลตนเอง  พระสงฆ์  องค์ประกอบสุขภาพทีดี่ 
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Variables Associated with Self-Care  Capacity within the Framework of 
Good Health Components among Monks In Dusit District, Bangkok. 
 

Tanasak  Potranan1 
           Taweesak  Kasipol2 

           Chadapa  Prasertson3 
Abstract 

This research aimed to study and to identify variables that were correlated with 
the self-care Capacity within the framework of good health components among monks in 
Dusit District, Bangkok.  The sample consisted of 222 monks.  The research revealed the 
following: The self-care capacity within the framework of good health components of 
monks was high (Mean = 3.11, S.D. =.47),  the capabilities for self-care operation and the 
foundational capabilities were high (Mean=3.17, S.D.=.35 and Mean=3.17, S.D.=.44 
respectively), power capabilities for self-care was moderate (Mean=2.99, S.D.=.61), age, 
education, body mass index, underlying disease, and years of ordainment were not 
associated significantly with self-care capacity within the framework of good health 
components of monks.  Moreover, self-care capability was associated with physical health 
conditions significantly (<.01), whereas age was related to the foundational capabilities for 
health care significantly (P≤ 0.05) 
 
Keywords: Self-care agency, Monks, Good health Components 
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บทน า 
การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์มีอุปสรรคต่อ

การส่งเสริมสุขภาพหลายประการ เช่น ด้าน
อาหาร  เพราะพระสงฆ์ ไม่ ส ามารถ เลื อก
รับประทานอาหารได้เอง ต้องรับการอังคาสจาก
ฆราวาส การศึกษาของศนิกานต์ ศรีมณีและคณะ 
(2556)  พบว่า  พฤติกรรมการบริ โภคของ
พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ฉันอาหารที่มีคาร์โบไฮเด
รทสูงและโปรตีนต่ า นอกจากนี้มีการวิจัยของ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่าในมิติของสุขภาวะทางกาย พระสงฆ์มี
พฤติกรรมเสี่ยงหลักอยู่หลายประการ ทั้งสาเหตุ
หลักจากการฉันอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ท าให้
เกิดโรคอ้วนถึง ร้อยละ 45.10 อีกทั้งยังพบ
พร ะส งฆ์ ป่ ว ย เ ป็ น โ ร ค คว าม ดั น โ ล หิ ต สู ง 
โรคเบาหวาน โรคข้อกระดูก การศึกษาวิจัยของ
จงจิตร อังคทะวานิช อ้างถึงในศนิกานต์  ศรีมณี  
แล ะคณะ  ( 2 556 )  พบว่ า อาหา รที่ บ ร ร จุ
ถุงพลาสติกจากการออกบิณฑบาตนั้นเน้นหนัก
แต่แป้ง คาร์โบไฮเดรต มีปริมาณโปรตีนค่อนข้าง
น้อย และไม่สะอาดพอพบการปนเปื้อนโคลิ
ฟอร์มเกือบร้อยละ 50  ของตัวอย่างทั้งหมด ซึ่ง
บ่งชี้ว่าการปรุงอาหารที่จ าหน่ายยังมีการดูแลไม่
เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร น้ าปานะ ซึ่ง
เป็นเครื่องดื่มหลังเพลนั้นท าให้ เกิดการท้องร่วง
ได้ง่าย ดังนั้นพระสงฆ์ในชุมชนเมืองเสี่ยงต่อ
ภาวะโภชนาการเกินจ าเป็นต้องให้ความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับ
พระมหามินภัทร คาชะนาม (2552) กล่าวว่า 
ปกติจะมีประชาชนน าอาหารไปท าบุญกันในวัน
พระใหญ่กันมาก เพราะเชื่อว่าการท าบุญในวันนี้
จะได้รับอานิสงส์มากทั้งต่อตนเองและผู้ล่วงลับ 
โดยนิยมน าอาหารที่เป็นสิริมงคล หรือที่ตนเอง
และผู้ล่วงลับชอบไปถวายพระสงฆ์ส่วนใหญ่มี

ส่วนประกอบของกะทิและน้ าตาล อาทิ แกงกะทิ
ขนมทองหยอดและฝอยทอง เป็นต้น ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดโรคตามมาได ้
         ข้อมูลจากส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประจ าปี 2550 พบว่า มีจ านวนพระสงฆ์ทั่ว
ประเทศจ านวนรวมทั้งสิ้น 250,437 รูป พบ
พระสงฆ์อาพาธ โดยมีสาเหตุจากโรค 5 อันดับ
แรกได้แก่1)โรคเบาหวาน 2)โรคความดันโลหิตสูง       
3)โรคหัวใจขาดเลือด 4) ภาวะไขมันในเลือดสูง 
และ5) โรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งส่งผลมาจากการดูแล
ตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาหาร เพราะ
พระสงฆ์ไม่สามารถจัดหาอาหารได้เอง ต้องรับ
ก า ร อั ง ค า ส จ า ก ฆ ร า ว า ส  ท า ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค
โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
(พุทธทาสภิกขุ อ้างถึงในปัณณธร ชัชวรัตน์ , 
2553) ด้านการออกก าลังกายไม่สามารถออก
ก าลังในลักษณะเดียวกับฆราวาสได้ เพราะจะดู
ไม่ส ารวม ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการออกก าลัง
กาย (ทองอยู่ ญาณวิสุทธิโธ. 2551) ด้านอารมณ์
เมื่อถูกจ ากัดด้วยพระธรรมวินัยจ านวน 227 ข้อ 
พระสงฆ์บางรูปจะเกิดความเครียดที่ต้องอยู่ใน
วัตรปฏิบัติตามพระไตรปิฎกได้ (ทองอยู่ ญาณวิ
สุทธิโธ, 2551) ด้านอโรคยา พระสงฆ์ต้องพ่ึงพิง
การดูแลจากระบบบริการสาธารณสุข การดูแล
ตนเองจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่าในวัดมีปัจจัยเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมจากสัตว์เลี้ยง ความแออัด 
การจุดธูป เทียน ซึ่ ง เป็นผลต่อสุขภาพของ
พระสงฆ ์
     ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพพบว่าอายุเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการดูแลตนเองเนื่ องจาก
ความสามารถในการดูแลตนเองจะเพ่ิมมากขึ้น
ตามอายุ  เช่น เด็กเล็กๆอาจจะยังไม่ พัฒนา
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ความสามารถในการดูแลตนเองและจะมี
ความสามารถสูงสุดในวัยผู้ใหญ่ขณะเดียวกัน
ความสามารถในการดูแลตนเองจะลดลงในวัย
สูงอายุ ปัณณธร  ชัชวรัตน์ (2553) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยาผลการศึกษา 
พบว่ าปั จจั ยด้ านอายุ มีคว ามเกี่ ยวข้ องกับ
พฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตรงกับการศึกษาเชิง
วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม ข อ ง พ ร ะ ส ง ฆ์ ที่ ป ร า ก ฏ ใ น
พระไตรปิฎกของพระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิ
สุทธิโธ. 2551)ที่พบว่าการออกก าลังกายของ
พระสงฆ์สามารถกระท าได้อย่างสม่ าเสมอเช่น
การท ากิจวัตรประจ าวันการกวาดวิหารลานเจดีย์
เป็นต้น  ส่วนจ านวนพรรษามีความเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับปัจจัยด้านเพศและอายุ (ปัณณธร 
ชัชวรัตน์. 2555) ส าหรับระดับการศึกษา ภัสราว
ลัย ศีติสาร และคณะ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะ
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ พบว่า ระดับ
การศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     นอกจากนี้ดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นการ
แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักกับส่วนสูง
ของบุคคล และสามารถระบุระดับความเสี่ยงต่อ
โรคภัยไข้เจ็บของบุคคลนั้น ผลการวิจัยระบุว่า
การลดน้ าหนักในผู้ที่มีน้ าหนักเกินจะช่วยลด

โอกาสการเกิดโรค หัวใจ และโรคเบาหวาน 
น อก จ า ก นี้ พ บ ว่ า มี ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ความสามารถในการดูแลตนเองของพระสงฆ์ 
ได้แก่ อายุ จ านวนพรรษา ระดับการศึกษาดัชนี
มวลกาย และโรคประจ าตัว โรคเรื้อรังที่ควบคุม
ไม่ได้ และการป้องกันโรคไม่ให้เกิดขึ้น และติดต่อ
ไปยังคนปกติ ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคนั้นมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ดังค ากล่าวที่ว่า 
“สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเอง”การ
ดูแลสุขภาพตนเองจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งของ
พระสงฆ์  
      ความสามารถในการดูแลตนเอง (Self-care 
agency) ของการวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของโอเร็ม (Orem. 2001) ที่กล่าวถึง 
ความสามารถในการดูแลตนเอง ว่าเป็นมโนมติที่
กล่าวถึงคุณภาพอันสลับซับซ้อนของมนุษย์ซึ่ง
บุ ค คล ที่ มี คุ ณ ภ า พดั ง กล่ า ว จ ะส ร้ า งห รื อ
พัฒนาการดู แลตน เอง ได้  โ ครงสร้ า งของ
ความสามารถในการดูแลตนเองมี 3 ระดับคือ 1) 
ความสามารถในการปฏิบัติการเพ่ือดูแลตนเอง 
(Capabilities for self-care operations)      
2) พลังความสามารถในการดูแลตนเอง (Power 
capabilities for self-care) และ 3) คุณสมบัติ
ขั้นพ้ืนฐาน(Foundational capabilities) และ
แนวคิดเรื่ององค์ประกอบสุขภาพดี (5 อ.) ของ
กระทรวงสาธารณสุข มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลตนเอง 
(Self-care agency) ของพระสงฆ์ของพระสงฆ์
ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดของการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากการศึกษาในเรื่องนี้มีจ านวนน้อยมาก 
และผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาไม่ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ เป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือ
พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของ
พระสงฆ์ โดยไม่ขั ดต่อวั ตรปฏิบัติ ของสงฆ์   
เพ่ือให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดี  ถ้วนหน้า  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      1. ประชากร คือ พระสงฆ์ ใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 516 รูป 
(ส านักงานพระพุทธศาสนากรุงเทพมหานคร. 
2556)  
       2. กลุ่มตัวอย่าง คือพระสงฆ์ ในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร มาจากตารางค่าเฉลี่ยของยามา
เน่ ที่ประชากร 500 ความเชื่อมั่น95% และยอม
ให้มีขนาดความคาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยได้ไม่เกิน 
 5% (Yamane. 1973) สุ่มกลุ่มตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 44 ของประชากรที่มีอยู่จริงจาก

จ านวน 14 วัด ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
จากนั้นใช้การสุ่มอย่างง่ายร้อยละ 44 ของ
ประชากรในแต่ละวัด  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
227 รูป 
 เกณฑ์การคัดเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
1)  เป็นพระสงฆ์ที่บวชในพุทธศาสนา บวชมา
นานไม่น้อยกว่า 1 พรรษา  2) มีสติสัมปชัญญะ
บริบูรณ์ และมีความจ าปกติ  3) สามารถเขียน
อ่านและสื่อสารภาษาไทยได้ดี 4) ยินดีและเต็มใจ
เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
      เกณฑ์การคัดออก ได้แก่ 1) พระสงฆ์ลา
สิกขา 2) มีเหตุให้ไม่สามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       แบบสอบถามความสามารถในการดูแล
ตนเองตามองค์ประกอบสุขภาพดี จ าแนกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนที่1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ อายุ จ านวนพรรษาท่ีบวช ระดับการศึกษา 
ดัชนีมวลกายและโรคประจ าตัว   

            ข้อมูลทัว่ไป                        
อาย ุ           
ระดับการศึกษา    
ดัชนีมวลกาย 
โรคประจ าตัว 
จ านวนพรรษาที่บวช 

 

 

ความสามารถในการดแูลตนเอง 
ตามองค์ประกอบสขุภาพด ี(5 อ.) 

1. ความสามารถในการปฏบิัติ 
   1.1 การประเมินสถานการณ์ 
   1.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท าร้ายสุขภาพ 
   1.3 การลงมือปฏิบัต ิ
2. พลังความสามารถ 

2.1 การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลของการกระท า 
2.2 การมีเป้าหมายและแรงจูงใจที่จะกระท า 
2.3 การแสวงหาความรู ้
2.4 การควบคุมตนเอง 

3. คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน 
3.1 ความห่วงใยในสุขภาพ 
3.2 การบริหารเวลาเพือ่การดูแลตนเอง 
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      ส่วนที่2 ความสามารถในการดูแลตนเอง
ตามองค์ประกอบสุขภาพดี  ประกอบด้ วย
ความสามารถในการปฏิบัติ  พลังความสามารถ 
และคุณสมบัติขั้น พ้ืนฐาน จากแนวคิดเรื่อง
ความสามารถในการดูแลตนเองของโอเร็ม 
(Orem.2001) และองค์ประกอบสุขภาพดี 5 อ. 
(กระทรวงสาธารณสุข.2553) ได้แก่ อาหาร ออก
ก าลั งกาย  อารมณ์  อโ รคยา  และอนามั ย
สิ่งแวดล้อม  
 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
       ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความสามารถ
ในการดูแลตนเองตามองค์ประกอบสุขภาพดี มี
จ านวนข้ อค าถาม 76 ข้อ    ไป เ รี ยน เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) ได้ข้อค าถามที่มี
ค่าความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไปมาใช้ได้ข้อ
ค าถามจ านวน 73 ข้อ น ามาทดลองใช้กับ
พระสงฆ์ที่ ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 รูป 
จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficients) เท่ากับ 
0.97 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 – 1 กันยายน 2559 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
     น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดย
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
      1. ลักษณะข้อมูลทั่วไปใช้การวิเคราะห์
การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ(Percentage) 

      2. วิเคราะห์ระดับความสามารถในการ
ดูแลตนเองตามองค์ประกอบสุขภาพดี โดยการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 3. วิเคราะห์ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ดู แ ล ต น เ อ ง ต า ม
องค์ประกอบสุขภาพดี โดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  ทดสอบ
สมมติฐานตัวแปรอิสระกับความสามารถในการ
ดูแลตนเองตามองค์ประกอบสุขภาพดี โดยการ
ทดสอบค่าที (t–test) และค่า (ANOVA) ทดสอบ
ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05  
 
ผลการวิจัย 
     การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เพ่ือศึกษาปัการดูแล
ตนเองตามองค์ประกอบสุขภาพดีของพระสงฆ์  
เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ส่งแบบสอบถามจ านวน 
227 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนที่มีความ
สมบูรณ์คืนจากพระสงฆ์จ านวน 222 รูป  คิด
เป็นร้อยละ 97.79 
 
     ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
     พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20 – 39 ปี 
(ร้อยละ55.40) มีระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
39.20)มีดัชนีมวลกายระดับ 18.60–22.90 ซึ่ง
เป็นระดับปกติ(ร้อยละ 38.70) ไม่มีโรคประจ าตัว 
(ร้อยละ 63.40) และมีจ านวนพรรษาที่บวช 1–5 
พรรษา (ร้อยละ 37.80)  
      ความสามารถในการดูแลตนเองตาม
องค์ประกอบสุขภาพดี  
     1. พระสงฆ์มีความสามารถในการดูแลตนเอง
โดยรวมของพระสงฆ์ พบว่า อยู่ ในระดับสูง 
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(Mean = 3.11,  S.D.=.47) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า 
        1.1 ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ ใน
ระดับสูง (Mean=3.17,S.D=.35) เมื่อจ าแนก
รายด้านย่อย   พบว่า    พระสงฆ์มีการลงมือ
ปฏิบัติ  และการประเมินสถานการณ์อยู่ ใน
ร ะ ดั บ สู ง  ( Mean=3 . 1 7 ,S.D.=.3 5 แ ล ะ 
Mean=3.06 ,S.D.=.46 ตามล าดับ) ส่วนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท าร้ายสุขภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง (Mean=2.92,S.D=.38) 
        เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ความสามารถใน
การปฏิบัติมีข้อค าถามที่พระสงฆ์มีความสามารถ
ในการดูแลตนเองสูงสุด 3 อันดับแรก คือข้อที่ 1  
อาตมาฉันอาหารทุกมื้อในภาชนะที่สะอาด
(Mean=3.63, S.D=.52)  ข้อที่11 อาตมาเดินจง
กลมทุกวัน  (Mean=3.63, S.D=.78)  และข้อที่ 
21 อาตมาส่งเสริมให้ วัดเป็นสถานที่ปลอด
อบายมุขทั้งปวง (Mean=3.35, S.D=.61) ส่วน
อันดับท้ายสุดคือ ข้อที่  3  อาตมาสามารถ
ประเมินความผิดปกติของร่างกายขณะและหลัง
การออกก าลังกา(Mean=2.55, S.D=.78) ข้อที่ 
13 อาตมาดูแลวัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้วัดมี
อากาศที่ดี (Mean=2.55, S.D. =.79) ตามล าดับ 
        1.2  พลังความสามารถอยู่ในระดับปาน
กลาง (Mean=2.99, S.D.=.61)  เมื่อจ าแนกราย
ด้านย่อย พบว่า  พระสงฆ์มี เป้ าหมายและ
แรงจูงใจที่จะกระท า  การควบคุมตนเอง  การ
วิเคราะห์สาเหตุและผลของการกระท าอยู่ใน
ระดับสูง (Mean=3.10, S.D.=.47 Mean=3.04, 
S.D. =.42 Mean=3.00, S.D.=.54 ตามล าดับ)  
ส่วนการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 
(Mean=2.84, S.D.=.49)  
       เ มื่ อ จ า แ น ก ร า ย ข้ อ  พ บ ว่ า  พ ลั ง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ดู แ ล ต น เ อ ง ต า ม

องค์ประกอบสุขภาพดีของพระสงฆ์พบว่า ข้อ
ค าถามที่พระสงฆ์มีพลังความสามารถในการดูแล
ตนเองสูงสุด 3 อันดับแรก คือข้อที่ 29 อาตมา
รับประทานอาหารที่ปรุงสะอาดเพ่ือให้ร่างกาย
แข็งแรง (Mean=3.32, S.D =.59) ข้อที่ 48 
อาตมาท าความสะอาดกุฏิและบริเวณที่พักให้
สะอาดอยู่เสมอ (Mean=3.32, S.D.=.60) และ
ข้อที่  47 เมื่ออาตมาได้รับยาใหม่อาตมาจะ
สอบถามถึงวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง(Mean=3.24, 
S.D=.73) ส่วนอันดับท้ายสุดคือข้อที่ 38 อาตมา
มักจะพูดคุยกับเพ่ือนหรือญาติโยม พระสงฆ์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนวิธีการดูแลตนเอง (Mean = 2.73, 
S.D=.78) 
        1.3 คุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับสูง 
และMean=3.17, S.D=.44 ตามล าดับ) เมื่อ
จ าแนกรายด้านย่อย พบว่า พระสงฆ์มีความ
ห่วงใยสุขภาพ และการบริหารเวลาอยู่ ใน
ระดับสูง (Mean=3.27, S.D.=.46 Mean=3.06, 
S.D. =.43 ตามล าดับ)   
      เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า คุณสมบัติขั้น
พ้ืนฐานความสามารถในการดูแลตนเองของ
พระสงฆ์ พบว่า ข้อค าถามที่พระสงฆ์มีคุณสมบัติ
ขั้นพ้ืนฐานความสามารถในการดูแลตนเองสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 49 อาตมาจะใส่ใจกับ
ความปลอดภัยของอาหาร  ( Mean=3 .36 , 
S.D=.59) ข้อที่ 51 อาตมารู้สึกห่วงใยสุขภาพ
ตนเอง (Mean=3.36, S.D=.59) ส่วนอันดับ
ท้ า ยสุ ดคื อ  ข้ อที่  5 7  อาตมาจะพยายาม
เคลื่อนไหวร่างกายแทนการจ าวัด (Mean=2.97, 
S.D=.72)  
     2. ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการดูแลตนเองตามองค์ประกอบสุขภาพดี
โดยรวม พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ดัชนีมวล
กาย การมีโรคประจ าตัว และจ านวนพรรษาไม่มี
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ความสัมพันธ์กับ ความสามารถในการดูแลตนเอง
ตามองค์ประกอบสุขภาพดีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า การมีโรค
ประจ าตัว มีความสัมพันธ์กับพลังความสามารถ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
อายุมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 พระสงฆ์มีความสามารถในการดูแล
ตนเองตามองค์ประกอบสุขภาพดีอยู่ในระดับสูง 
เ มื่ อ จ า แ น ก ร า ย ด้ า น  พบ ว่ า  พ ร ะส ง ฆ์ มี
ความสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง และ
ด้านคุณสมบัติพ้ืนฐานอยู่ในระดับสูง  ส่วนด้าน
พลังความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง อาจ
เนื่องจากพระสงฆ์ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
มีปัจจัยที่เอ้ือต่อคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐาน เช่น การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพได้ง่าย สามารถ
มาปรึกษาหรือรับการรักษาที่ โรงพยาบาลได้
สะดวก ท าให้พระสงฆ์เกิดการเรียนรู้เรื่องการ
ดูแลตนเอง เรียนรู้ที่จะดูแลและรักษ์สุขภาพของ
ตนเอง จนเกิดเป็นทักษะหรือความสามารถใน
การปฏิบัติ  สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏีการดูแล
ตนเองของโอเร็ม (Orem. 2001) ที่ได้อธิบาย
ทฤษฎีการดูแลตนเองไว้ ว่าการดูแลสุขภาพ
ตนเองเป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริ เริ่ม
กระท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเองเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ชีวิตสุขภาพและสวัสดิภาพของตนเองการดูแล
ตนเองเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นพฤติกรรม
ที่สามารถเรียนรู้ ได้ภายใต้ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชนแต่ละกลุ่มการ
ดูแลสุขภาพของตนเองนี้เป็นความรับผิดชอบของ
แต่ละคน เป็นการกระท าที่มีเป้าหมายและจงใจ   
สอดคล้องกับแนวคิดของโจเซฟ (Joseph:1980) 

ที่กล่าวว่า ความสามารถในการดูแลตนเอง 
(Self-care agency) คล้ายกับความสามารถของ
มนุษย์ ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติ คุณสมบัติของความสามารถ
ในการดูแลตนเองมีพ้ืนฐานมาจากคุณสมบัติของ
ความสามารถของมนุษย์ เช่น ความสามารถใน
การดูแลตนเอง เพื่อการริเริ่มและกระท าการดูแล
ตนเองมีพ้ืนฐานมาจาก ความรู้เกี่ยวกับความ
ต้องการดูแลตนเอง ทัศนคติ เกี่ยวกับสุขภาพ 
และทักษะในการกระท ากิจกรรมการดูแลตนเอง  
        ตัวแปรด้านอายุ  ระดับการศึกษา  ดัชนี
มวลกาย การมีโรคประจ าตัว  และจ านวน
พรรษา ผลการศึกษา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์
กั บความสามารถ ในการดู แลตน เองตาม
องค์ประกอบสุขภาพดี โ ดยรวมอย่ า ง ไม่ มี
นัยส าคัญทางสถิติ   ผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของปัณณธร ชัชวรัตน์ (2553)  ที่
ศึกษาพบว่าพระสงฆ์มีพรรษามากระดับของ
พฤติกรรมด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพอยู่ใน
ระดับมาก และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ 
(Pender ,1987) ที่กล่าวว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
สูงย่อมมีโอกาสแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพได้ดีกว่ าผู้ ที่ มี
การศึกษาน้อย เบคเกอร์ (Becker, 1974) ให้
แ น ว คิ ด ว่ า  ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ค ว า ม รู้ เ ป็ น
ปั จ จั ย พ้ืนฐานที่ จ ะส่ งผล ไปถึ งการปฏิ บั ติ 
นอกจากนี้เจนจิรา บุราคร (2547) และวรายุทธ 
วงศ์บา(2552) ได้ศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  
ส่วนปัจจัยด้านดัชนีมวลกาย พบว่า ไม่สอดคล้อง
กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง โ ร เ ซ น เ บ ค  แ ล ะค ณ ะ 
(Rosenbek, et al. 2011) ที่ศึกษาพบว่า ผู้ที่มี
การดูแลตนเองจะสามารถควบคุมค่าดัชนีมวล
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กายให้มีระดับลดลง ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
      เมื่อวิ เคราะห์ความสัมพันธ์รายด้าน 
พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับกับความสามารถใน
การดูแลสุขภาพตนเองรายด้านคุณสมบัติขั้น
พ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
สอดคล้องแนวคิดของ (Orem, 2001) ที่กล่าวว่า 
อายุเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่บ่งชี้ความแตกต่างด้าน
พัฒนาการทั้งในด้านร่างกายและความรู้สึกนึกคิด 
อายุจะเป็นตัวบ่งชี้วุฒิภาวะหรือความสามารถใน
การจัดการกับสิ่งแวดล้อม ภาวะจิตใจ และการ
รับรู้ อายุมีอิทธิพลในการก าหนดความสามารถ
ในการดูแลตนเองของบุคคล ซึ่งจะเพ่ิมตามอายุ
จนสูงสุดในวัยผู้ใหญ่และอาจลดลงเมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของปัณณธร ชัชว
รัตน์ (2553) ที่ศึกษาพบว่า อายุมีความเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และอายุมีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยพบว่า
พระสงฆ์ที่มีอายุมากมีพฤติกรรมด้านสุขภาพ
อนามัยในระดับมาก  
  ส่วนโรคประจ าตัวมีความสัมพันธ์กับ
สามารถในการดูแลสุขภาพตนเองรายด้านพลัง
ความสามารถอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สอดคล้องกับแนวคิดของฮิลและสมิท (Hill 
and Smith, 1985 อ้างถึงใน ศรัญญา ดวงเจริญ 

และศันสนีย์ อรุณศิริ. 2550)  กล่าวว่า การดูแล
ตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่งๆท าหน้าที่
โดยตัวเอง และเพ่ือตัวเอง ในการป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการสืบค้นหาโรค และ
การรักษาขั้นต้นด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ
การศึกษาของปัณณธร ชัชวรัตน์ (2553) และภัส
ราวลัย ศีติสาร อรุณวรรณ สุวรรณรัตน์ และจารุ
วรรณ ใจลังกา (2555) ที่ศึกษาพบความสัมพันธ์
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีโรคระจ าตัวและการรักษา
อยู่ในระดับสูงจะมีดูแลตนเองอยู่ในระดับสูงด้วย
เช่นกัน  
 
ข้อเสนอแนะ          
 1. การน าผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติ 
     เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับบุคลากรทาง
สุขภาพน าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลสุขภาพตนเองโดยไม่ขัดต่อวัตรปฏิบัติ
ของพระสงฆ ์
 2. การวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การดูแลตนเองของพระสงฆ์ในเขตเมืองกับพระ
ในชนบลหรือวัดป่า  
 2 . 2  เ ค รื่ อ ง มื อ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ความสามารถในการดูแลตนเอง ควรปรับปรุงข้อ
ค าถามให้สามารถใช้ได้ทั้งกับพระสงฆ์ทุกนิกาย
ทั่วประเทศไทย 
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รัฐเสรีประชาธปิไตยกับการแทรกแซงระหว่างประเทศ: จากมุมมองของแนวคิดเสรีนิยมเชิง
สังคม 

  เอนกชัย เรืองรัตนากร 1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถึงรูปแบบของการแทรกแซงที่เหมาะสมของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยและประชาคมระหว่างประเทศต่อกิจการภายในของรัฐอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย
และรัฐที่มิใช่เสรีประชาธิปไตย โดยใช้แนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคม (Social liberalism) เป็นกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์   ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการปกครองของรัฐที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
ส่งผลต่อความชอบธรรมและรูปแบบของการแทรกแซงของรัฐเสรีประชาธิปไตย กล่าวคือ ประการแรก   
รัฐเสรีประชาธิปไตยมีเหตุผลเพียงพอในการด าเนินแทรกแซงเพียงแค่รัฐที่มิใช่เสรีประชาธิปไตยนั้นละเมิด
หลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของตน โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงเหตุผลอ่ืน เพราะทั้งสองไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างแน่นแฟ้นหรืออยู่ในชุมชนการเมืองเดียวกัน ทั้งนี้ รูปแบบการแทรกแซงที่
เหมาะสมของรัฐเสรีประชาธิปไตยต่อรัฐที่มิใช่เสรีประชาธิปไตยตามแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคม ได้แก่ การ
ประณาม การแทรกแซงเพ่ือมนุษยธรรม และมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าหมาย ประการที่
สอง รัฐเสรีประชาธิปไตยมีความชอบธรรมในการด าเนินการการแทรกแซงกิจการของรัฐเสรีประชาธิปไตย
ด้วยกัน เฉพาะกรณีที่รัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ๆ ละเมิดกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร่วมกันหรือมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมเสรีหรือคุณค่าอันสูงส่งที่ พึงรักษา โดยเฉพาะการละเมิด
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้ นอกจากรูปแบบการแทรกแซงดังกล่าวแล้ว  รูปแบบการแทรกแซง
รูปแบบอื่น ๆ ที่ส าคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยต่อรัฐเสรีประชาธิปไตยตามแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคม ได้แก่ 
มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ 
 
ค าส าคัญ: เสรีนิยมเชิงสังคม, รัฐเสรีประชาธิปไตย, การแทรกแซง 
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Liberal Democratic States and International Interventions: From the 
Perspective of Social Liberalism 
 

Anekchai  Rueangrattanakorn 1 

 
Abstract 

The purpose of this article was to analyze the appropriate forms of interventions of 
liberal democratic states and international community in the internal affairs of other states- 
both liberal democratic and non-liberal democratic states. The social liberalism approach was 
applied as a framework. It was revealed that the regime type of the states, which committed 
human rights violations and undemocratic practices, affected legitimacy and types of 
international interventions in the domestic affairs of those states as follows: Firstly, liberal 
democratic states had strong enough reasons to interfere in non-liberal democratic states when 
the latter violated human rights and democratic norms, although both were not members of 
the same political community or did not have close relationship. Condemnation, humanitarian 
intervention, and targeted sanctions were the forms of interventions of liberal democratic 
states in the non-liberal democratic states. Secondly, from social liberal perspective, liberal 
democratic states had the legitimacy of interventions in other liberal democratic states when 
the latter violated the set of shared rules and regulations, or deviated from social norms of 
liberal society or the shared value, especially when they committed a massive scale of injustice 
and human rights violations. In addition to the forms of interventions as mentioned above, 
economic sanctions, in social liberalism perspective, were main forms of interventions of liberal 
democratic states in liberal democratic states. 

 
Keywords: Social liberalism, Liberal democratic state, Intervention 
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บทน า 
หลังจากสหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลง

น ามาสู่การสิ้นสุดของสงครามเย็น ประชาคมโลก
น าโดยประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้
เ ชิ ด ชู แนวคิ ดทา งการ เมื อ งแบบ เสรี นิ ยม
ประชาธิปไตย (liberal democracy) และ
อุดมการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน (human rights) 
และยอมรับค่านิยมที่เป็นสากลและปฏิบัติใน
กรอบต่างๆ เป็นคุณค่าหลัก ตลอดจนเรียกร้องให้
ประชาคมระหว่างประเทศให้ความส าคัญต่อ
แนวคิดดังกล่าว (Cingranelli and Richards, 
1999: 511)  ในขณะเดียวกัน แนวคิดเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนก็ได้รับการให้ความส าคัญ
และมีการพัฒนากลไกต่างๆขึ้นอยู่สม่ าเสมอ 
(Arnold, 2012) เริ่มจากการจัดตั้งองค์การ
ระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติ และการ
รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) 
เมื่อ ค.ศ. 1948 ให้มีผลผูกพันรัฐในฐานะ
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่รัฐต้อง
ตระหนักถึงและเรียกร้องให้ต้องปฏิบัติตาม หรือ
องค์การ ในระดับภูมิ ภาค เช่ น  สภายุ โ รป 
(Council of Europe)  และตราสารสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค เช่น 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ค.ศ. 
1950 (ECHR) และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่ง
ทวีปอเมริกา ค.ศ. 1978 (ACHR) โดยมีหน้าที่
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ของรัฐภาคีที่ ลงนามในอนุสัญญาด้านสิทธิ
มนุษยชนในระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (Council of Europe, 2007)   

ในปัจจุบัน กฎหมายระหว่างประเทศที่
เ กี่ ยวกับสิทธิมนุษยชนได้ เปิ ดช่อ ง ให้สิ ทธิ
มนุษยชนที่จากเดิมถือเป็นกิจการภายในของรัฐ

นั้น ๆ (Domestic jurisdiction)   หลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศได้กลายเป็นสิทธิ ระหว่าง
ประเทศ (International right)  ในการด าเนิน 
การแทรกแซงเพ่ือยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยไม่ถือเป็นการละเมิดต่อหลักการแทรกแซง
กิจการภายใน (Non-intervention) ของรัฐ   
อ่ืน ๆ (Ahmed, 2006)  ซึ่งวางอยู่บนหลักการ
แทรกแซงเพ่ือมนุษยธรรม (Humanitarian 
intervention) หรือหลักความรับผิดชอบในการ
ปกป้อง (Responsibility to protect) เมื่อ
ปรากฏเงื่อนไขของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การฆ่า
ล้างทางชาติพันธุ์ อาชญากรรมสงคราม และ
อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (Bantekas and 
Oette, 2013) 

อนึ่ง งานวิชาการจ านวนมากมุ่งศึกษาถึง
ขอบเขตความเหมาะสมของรัฐหนึ่ง ๆ ต่อการเข้า
ไปเกี่ยวพัน (Involvement) กับกิจการภายใน
ข อ ง รั ฐ อ่ื น ต า ม แ น ว คิ ด พ ล เ มื อ ง โ ล ก 
(Cosmopolitanism) ซึ่งมีค าอธิบายที่ตายตัวว่า 
ทุกคนบนโลกย่อมเป็นพลเมืองเท่าเทียมกันทุกรัฐ
และควรเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างเสมอเท่า
เทียม (Shue, 2004; Rawls, 1999a) และ
ประชาคมระหว่างประเทศมีสิทธิและพันธกรณี
ในการเข้าไปเกี่ยวพันกับรัฐอ่ืนได้ หากรัฐนั้นมี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ล ะ เ มิ ด คุ ณ ค่ า ส า ก ล อ ย่ า ง
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนต่อพลเมืองของ
ตนหรือต่อพลเมืองของรัฐอ่ืน (Buchanan, 
2007)  ตัวอย่างเช่น งานศึกษาเพ่ือตรวจสอบถึง
ค ว า มช อบ ธ ร ร ม ขอ ง ก า ร แ ทร ก แ ซ ง เ พ่ื อ
มนุษยธรรม (Gibbs, 2009; Greenwood, 
2002; Holzgrefe and Keohane, 2003; 
Luck, 2008; Malanczuk, 1993; Weiss, 2004) 
และงานศึกษาเพ่ือตรวจสอบถึงความเหมาะสม
ของความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐที่ร่ ารวย



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

แก่รัฐที่ยากจนกว่า (Nagel, 2005; Navin, 
2014; Nussbaum, 2006; Miller, 1998)  

แต่กระนั้น งานศึกษาดังกล่าวได้ตัดขาด
จากการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ในศตวรรษที่
ผ่านมา  ในหลายกรณีรัฐเสรีประชาธิปไตยได้
กลายเป็นตัวแสดงที่ละเมิดคุณค่าสูงส่งดังกล่าว
เอง ตลอดจนละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
เช่น การทรมานนักโทษ การกักขังโดยไม่มี
ก าหนดเวลา (Indefinite detention) เป็นต้น 
ทั้ ง ๆ ที่ ต า ม ห ลั ก ก า ร ข อ ง ก า ร เ ป็ น รั ฐ เ ส รี
ประชาธิปไตยจะต้องค านึงถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและประชาธิปไตยก็ตาม 

ข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวน าไปสู่วัตถุประสงค์
ของบทความนี้ เ พ่ื อศึ กษา เชิ งบรรทั ดฐาน 
(Normative) ถึงความชอบธรรมและรูปแบบของ
การแทรกแซงของรัฐเสรีประชาธิปไตย (Liberal 
democratic state) และประชาคมระหว่าง
ประเทศต่อกิจการภายในของรัฐอ่ืน ทั้งที่เป็นรัฐเสรี
ประชาธิปไตยและรัฐที่มิ ใช่ เสรีประชาธิปไตย 
(Non-liberal democratic state)  โดยใช้แนวคิด
เสรีนิยมเชิงสังคม (Social liberalism) เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์  โดยบทความนี้จะน าเสนอ
ใน 5 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ส่วนถัดไปจะอธิบายถึงการ
แทรกแซงในสังคมระหว่างประเทศ ส่วนที่สาม 
กล่าวถึงสารัตถะของกรอบแนวคิดเสรีนิยมเชิง
สังคม ส่วนที่สี่ อธิบายถึงการแทรกแซงของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยต่อรัฐอ่ืนตามแนวคิดเสรีนิยมเชิง
สังคม ทั้งที่เป็นรัฐที่มิใช่เสรีประชาธิปไตยและรัฐ
เสรีประชาธิปไตย และส่วนสุดท้ายเป็น บทสรุป  
 
การแทรกแซงในสังคมระหว่างประเทศ 

การแทรกแซง (Intervention) หมายถึง 
กระบวนการที่ เกิดขึ้น เมื่ อสมาชิกในหน่วย
การเมืองหนึ่งเข้าไปพัวพัน (Engagement) กับ

กิจการภายในของอีกหน่วยการเมืองหนึ่ง โดยมุ่ง
ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปกป้องโครงสร้างทาง
อ านาจ (Structure of power) และโครงสร้าง
ทางอ านาจหน้าที่ (Structure of authority) ใน
หน่วยการเมืองนั้น ๆ ตลอดจนมุ่งหมายที่จะให้
หน่วยการเมืองนั้นกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ
เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ 
การแทรกแซงอาจท าโดยล าพังหรือหลายฝ่ายก็
ได้ โดยอาจใช้ทั้งเครื่องมือทางการเมือง ทาง
เศรษฐกิจ และทางการทหาร ซึ่งเป็นทั้งใน
ลักษณะข่มขู่คุกคาม (Coercion) หรือการให้
รางวัล (Reward) เพ่ือจูงใจหรือลงโทษอีกรัฐหนึ่ง 
(Holsti, 1992: 125-126; MacFarlane, 2002: 
13)  อย่างไรก็ดี ศาสตราจารย์ Louis Henkin 
กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
เกี่ยวกับนิยามของการแทรกแซงในสังคมระหว่าง
ประเทศ เพราะรัฐต่างๆไม่ต้องการมีข้อจ ากัดใน
การด าเนินการแทรกแซง (Henkin et al., 
1993) 

ทั้ งนี้  สามารถแบ่ งประเภทของการ
แทรกแซงโดยพิจารณาจากวิธีการ (means) ที่ใช้
ในการด าเนินการได้ 2 ลักษณะ ได้แก่  

1. การแทรกแซงแบบใช้ก าลัง 
(Forcible intervention) หรือการแทรกแซง
ด้วยก าลังทางทหาร (Military intervention) 
หมายถึง การที่ประเทศหรือกลุ่มประเทศส่งก าลัง
ทหารข้ามเข้าไปในพรมแดนของประเทศอ่ืน มี
วัตถุประสงค์ในการบีบบังคับให้ประเทศนั้นๆ
กระท าหรือละเว้นการกระท าใดๆ แต่ต้องไม่มี
เป้าหมายในการยึดครองหรือแย่งชิงดินแดน โดย
จะถอนก าลั งทางทหารออกเมื่ อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว (Art, 1980)  ทั้งนี้ งาน
วิชาการจ านวนหนึ่งได้อธิบายประเภทของการ
แทรกแซงแบบใช้ก าลังออกไว้หลายประเภท เช่น 
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การแทรกแซง เ พ่ือมนุ ษยธ ร รม  และการ
แทรกแซงด้วยก าลังทหารเพ่ือการป้องกันตัว 
(Preventive intervention) ซึ่งเป็นการใช้ก าลัง
ทางทหารในการโจมตีประเทศที่ เป็นคู่กรณี
เพ่ือให้ท าลายความสามารถหรือโอกาสของ
ประเทศนั้น และเพ่ือเป้าหมายในการสร้างสมดุล
แห่งอ านาจด้วย (Troxell, 2004) 

2. การแทรกแซงแบบไม่ใช้ก าลัง (Non-
forcible intervention) คือ การที่ประเทศ
หรือกลุ่มประเทศท าเพ่ือจูงใจหรือลงโทษประเทศ
อ่ืนให้กระท าหรือไม่กระท าการใดๆเ พ่ือให้
ประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ (1) การแทรกแซงแบบนุ่มนวล (Soft 
intervention) คือ การแสดงออกถึงท่าทีอย่าง
เป็นทางการต่อเหตุการณ์ภายในของประเทศ
หนึ่ งๆ  เช่น  การหารือทางการทูต การให้
ค าแนะน า  รวมถึ งการประณามหรื อออก
แถลงการณ์ร่วมทั้งในฐานะประเทศและกลุ่ม
ประเทศ (2) การแทรกแซงแบบแข็งกร้าว (Hard 
intervention) คือ การที่ประเทศและ/หรือกลุ่ม
ประเทศด าเนินมาตรการต่างๆโดยประกาศเป็น
นโยบายอย่างชัดเจน แต่ต้องไม่ใช้ก าลังทางทหาร 
เช่น มาตรการลงโทษทางการทูต มาตรการ
ลงโทษทางเศรษฐกิจ (Scheffer, 1992; Teson, 
1996, 1997)   
 
สารัตถะของแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคม 

แน ว คิ ด เ ส รี นิ ย ม เ ชิ ง สั ง ค ม  ( Social 
liberalism) ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากลัทธิเสรี
นิยมคลาสสิก (Classical liberalism) ในช่วง
หลังทศวรรษ 1870 เป็นต้นมา โดยมีพัฒนาการ
ที่ส าคัญ 4 ประการ นั่นคือ แนวคิดเชิงบวก
เกี่ยวกับเสรีภาพ แนวคิดเชิงบวกเก่ียวกับบทบาท

ของรัฐ ปัญหาความยากจนและการว่างงานที่
เกิดขึ้นจากการปฏิวัติ อุตสาหกรรมและการ
ขยายตัวของเมืองในประเทศอังกฤษ และการ
เติบโตของขบวนการแรงงานและชนชั้นแรงงาน
ของสังคมอุตสาหกรรม มีนักคิดคนส าคัญ คือ 
Thomas Hill Green นักปรัชญาชาวอังกฤษ 
และนักวิชาการในปัจจุบันที่ส าคัญ ได้แก่  David 
Miller แห่งมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด, John 
Vincent แห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย 
และ John Rawls นักปรัชญาชาวอเมริกัน 
(Beitz, 1999) 

แนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคมสามารถอธิบาย
โดยสรุปได้ใน 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ (1) ปัจเจก
บุคคลที่มีความหมายเฉพาะในเชิงสังคม (Social 
individual) กล่าวคือ มนุษย์มีศักยภาพในการ
พัฒนาทางศีลธรรม และปัจเจกบุคคลเป็นตัว
สะท้อนสังคมที่สร้างปัจเจกบุคคลนั้น ๆ เสมอ  
(2) ความหมายในเชิงบวกของเสรีภาพ (Positive 
conception of liberty) ที่เสนอว่า รัฐต้องเข้า
แบกรับโครงสร้างการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
สังคมการเมือง โดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยสี่ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เพ่ือท าให้ปัจเจกบุคคล
ทั้งปวงได้มีเสรีภาพที่มีประสิทธิผลจริงๆในการ
พัฒนาศักยภาพ มิใช่มีแค่เสรีภาพเพียงในนาม 
และ (3) ความหมายเชิงบวกของรัฐ (Positive 
view of the state) หมายถึง รัฐที่สามารถ
ปกป้องคุ้มครองปัจเจกบุคคลที่ อ่อนแอและ
ยากไร้ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ในสังคมอุตสาหกรรมที่
แข่งขันกัน โดยต้องไม่ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานใน
การยังชีพ เยาวชนต้องได้รับการศึกษา แรงงาน
ต้องมีที่ท างานที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานทาง
สุขอนามัย เพ่ือท าให้ปัจเจกบุคคลเหล่านั้นมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
ซึ่ ง รั ฐที่ จะท าหน้าที่ ดั งกล่ าวได้ต้ อง เป็นรั ฐ
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ประชาธิปไตยซึ่งเกิดบนพ้ืนเพของสังคมที่เป็นเสรี
นิยม (Liberal society) โดยแท้ (Wantana, 
2012) 

ส าหรับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตามแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคม  รัฐสมาชิกของ
สังคมระหว่างประเทศที่เป็นเสรีนิยมจะยึดมั่นใน
หลักการว่าด้วยอิสระในการปกครองตนเอง 
(Autonomy) และสิทธิในการก าหนดใจตนเอง 
(Rights of self-determination) (Wingo and 
Waldron, 2003) จึงท าให้รัฐเสรีประชาธิปไตย
มุ่งให้ความส าคัญแก่ผลประโยชน์ของรัฐตนเป็น
ส าคัญ และไม่ ให้ ค่ าน้ าหนักต่อการ เข้ า ไป
แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอ่ืน ยกเว้นในกรณี
ที่ รั ฐ เ ส รี ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อ่ื น มี ก า ร ล ะ เ มิ ด
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขึ้นจึงจะท าให้
สั งคมระหว่ า งประ เทศที่ เ ป็ น เส รี นิ ยมที่ มี
ความชอบธรรมและจ าเป็นในการเข้าไปเกี่ยวพัน 
(Greaves, 2008; May, 1992; Walzer, 1980, 
1992:) หรือการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
ของแก่รัฐที่ยากจนเฉพาะเมื่อพลเมืองของรัฐที่
ยากจนไมไ่ด้รับมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ าอย่าง
เพียงพอ (Miller, 1999; Nagel, 2005)  

เหตุผลที่แนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคมคัดค้าน
การด าเนินการการแทรกแซงในกิจการภายใน
ของรัฐอ่ืน อธิบายได้ดังนี ้

1) สิทธิ (rights) : รัฐไม่มีสิทธิในการ
แทรกแซงรัฐอ่ืนตามหลักสถานภาพทางศีลธรรม 
(moral status) และหลักความเป็นอิสระของรัฐ  
ตราบเท่าที่พฤติกรรมของรัฐอ่ืนยังไม่เป็นภัย
คุกคามต่อค่านิยมอันสูงส่งของสังคมเสรีอย่างมี
นัยส าคัญ (Miller, 1995) หรือตามที่ John 
Rawls เสนอว่า แม้ความยุติธรรมจะต้องการ
ความเท่าเทียมกันของปัจเจกภายในรัฐ แต่
แนวคิดดังกล่าวไม่หมายรวมถึงความเท่าเทียม

ระหว่างรัฐ เพราะระบบของรัฐที่อาศัยความ
ร่วมมือจากรัฐต่างๆก็ยังคงเป็นอิสระต่อกัน ซึ่ง
เป็นการจัดการสถาบันระดับโลกที่เหมาะสม 
(Ruangphornwisut, 2008) ดังนั้น การ
แทรกแซงที่มุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐอ่ืนเป็นแนวทางที่ผิดตามทฤษฎีความ
ยุติธรรม (Theory of Justice) และอาจจะยิ่งท า
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม (Rawls, 1999b) 

2) หน้าที่/พันธกรณี (Obligation):   
รัฐไม่มีหน้าที่หรือพันธกรณีในการแทรกแซงรัฐ
อ่ืน และรัฐก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแบกรับ
ต้นทุนในการด าเนินการแทรกแซงไม่ว่าจะเป็น
การแทรกแซงด้วยก าลังทางทหาร หรือการ
มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ (Doxey, 1996)  
ตามสมมติฐานของแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคมที่
มองว่า รัฐเสรีประชาธิปไตยมีหน้าที่ต่อประชาคม
ระหว่างประเทศที่ตนเป็นสมาชิก  แต่ไม่มีหน้าที่
พิเศษใดๆต่อรัฐหรือประชาคมระหว่างประเทศ
อ่ืนที่ตนไม่ได้เป็นสมาชิก (Miller, 2005)  ทั้งนี้ 
ศาสตราจารย์ Thomas Nagel (2005) แห่ง
มหาวิทยาลัยนิวยอร์กเสนอถึงหลักการกระจาย
ความยุติธรรม (Distributive justice) ที่อธิบาย
ว่า ปัจเจกในชุมชนทางการเมืองหนึ่งๆมีคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ที่เสมอภาคและมีสิทธิที่จะ
ได้รับการคุ้มครองเสมอเหมือนกัน แต่กระจาย
ความยุติธรรมในมุมมองของแนวคิดเสรีนิยมเชิง
สังคมไม่ได้หมายรวมถึงการมีหน้าที่ ในการ
กระจายความยุติธรรมแก่รัฐที่อยู่นอกชุมชนทาง
การเมืองของตน  เพราะฉะนั้น รัฐจะแทรกแซง
กิจการภายในของรัฐอ่ืนเฉพาะเมื่อมีปัญหาที่
ร้ายแรงเท่านั้น   

3) ผลลัพธ์ ของการกระท า 
(Consequentialism): แนวคิดเสรีนิยมเชิง
สังคมมองว่านโยบายใด ๆ ควรถูกก าหนดเพ่ือ
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ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่คนส่วนมากที่สุด และการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐควรเกิดจากพลวัตภายในของ
รัฐนั้นๆเองตามหลักความเป็นอิสระของรัฐ ซึ่ง 
Walzer (1992) เรียกว่า หลักการว่าด้วยการที่
รัฐมีสิทธิช่วยเหลือตัวเอง (Self-help) เพราะการ
แทรกแซงอาจน ามาสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิผล 
เนื่องจากผู้ก าหนดนโยบายต่างประเทศมัก
ตีความการเมืองภายในของรัฐอ่ืนผิดพลาด จึงมี
ความเสี่ยงในการใช้เครื่องมือทางนโยบาย อันจะ
ท าให้เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง (Walzer, 
1992) เช่น หากให้ความช่วยเหลือทางเงินต่อรัฐ
หนึ่ง ๆ โดยมากเกินพอดีอาจส่งให้เกิดเป็นการ
บิดเบือนกลไกการตลาดและกระทบต่อการ
พัฒนาของสถาบันการเมืองของรัฐนั้นๆ หรือเมื่อ
พิจารณาถึงประสิทธิผลของการด าเนินมาตรการ
ลงโทษทางเศรษฐกิจในระหว่าง ค.ศ. 1914-
2000 พบว่าประสบความความส าเร็จตาม
เป้าหมายเพียงร้อยละ 34 เท่านั้น (Hufbauer 
et al., 2007) ตลอดจนยังก่อให้เกิดผลกระทบ
ข้างเคียงแก่ประชาชนของรัฐเป้าหมายอย่าง
กว้างขวาง ท าให้เกิดเป็นข้อถกเถียงถึงประเด็นที่
รัฐผู้ก าหนดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมัก
ละเลยประเด็นด้านจริยธรรมต่อรัฐเป้าหมาย 
ทั้งๆที่รัฐผู้ลงโทษมักใช้เหตุผลด้านจริยธรรมเพ่ือ
สร้างความชอบธรรมแก่การด าเนินมาตรการ
ลงโทษทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ 

 
การแทรกแซงของรัฐเสรีประชาธิปไตยต่อรัฐ
อ่ืนตามแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคม 

ในส่วนนี้ ผู้เขียนจะวิเคราะห์ถึงความชอบ
ธรรมและรูปแบบของการแทรกแซงของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยต่อรัฐที่มีรูปแบบการปกครองที่
ต่างกัน ทั้งที่เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยและรัฐที่
มิใช่เสรีประชาธิปไตย โดยใช้เหตุผลคัดค้านการ

ด าเนินการแทรกแซงตามแนวคิดเสรีนิยมเชิง
สังคมเป็นกรอบแนวคิด อธิบายได้ดังนี้ 

(1) การแทรกแซงของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยต่อรัฐที่มิใชเ่สรีประชาธิปไตย   

รัฐเสรีประชาธิปไตยมีเหตุผลเพียงพอใน
ก า ร ด า เ นิ น แ ท ร ก แ ซ ง ต่ อ รั ฐ ที่ มิ ใ ช่ เ ส รี
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ไ ด้  เ พี ย ง แ ค่ รั ฐ ที่ มิ ใ ช่ เ ส รี
ประชาธิปไตยนั้นละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตยของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องค านึง
เหตุผลที่ชัดเจนเช่นการแทรกแซงต่อรัฐเสรี
ประชาธิปไตย เพราะทั้งสองไม่ได้มีความสัมพันธ์
ในมิติต่างๆต่อกันอย่างแน่นแฟ้น หรืออยู่ ใน
ชุมชนการเมืองเดียวกัน ตลอดจนมีคุณค่าอัน
สู งส่ งและบรรทัดฐานที่ ยึ ดถือแตกต่ างกัน 
(Pasternak, 2008) 

ดังนั้น ผู้เขียนวิเคราะห์ถึงรูปแบบของการ
แทรกแซงที่เหมาะสมของรัฐเสรีประชาธิปไตยต่อ
รัฐที่มิใช่เสรีประชาธิปไตยตามแนวคิดเสรีนิยม
เชิ งสั งคมที่ อยู่ ในกรอบของ  “สิทธิ ”  และ 
“หน้าที่/พันธกิจ” ของรัฐเสรีประชาธิปไตย และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของรัฐเป้าหมาย 
ได้แก่ 

1. การประณาม (Condemnation) รัฐ
เสรีประชาธิปไตยตามแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคมมี 
“สิทธิ” ในการแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อ
พฤติกรรมของรัฐอ่ืนที่เบี่ยงเบนไปจากค่านิยมที่
ร่วม โดยการประณามหรือการออกแถลงการณ์ 
เพ่ือโน้มน้าวให้รัฐนั้นๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทิศทางที่เหมาะสม (Rawls, 1999b) รัฐใน
สังคมเสรีอาจใช้การแสดงออกถึงความไม่พึง
พอใจดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ยืนยันถึงความยึดมั่น
ในค่านิยมอันสูงส่งนั้นๆ (Gordon, 1999)  

2. การแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม 
หมายถึง การที่ประเทศหรือกลุ่มประเทศใช้ก าลัง
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ทางทหารในระยะสั้นเข้าไปในดินแดนของอีกรัฐ
หนึ่ง โดยที่รัฐนั้นมิได้ยินยอมพร้อมใจ โดยอ้างถึง
ประเด็นมนุษยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก 
โดยค านึ งถึ งประเด็นมนุษยธรรมเป็นหลัก 
(Lilliched, 1973) ซึ่งนับเป็นการทดสอบชุมชน
ระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนฐานของหลักกติกา
อ านาจอธิปไตยและหลักการไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของกันและกัน ตัวอย่างการแทรกแซงเพ่ือ
ม นุ ษ ย ธ ร ร ม  เ ช่ น  รั ฐ บ า ล อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
นายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลร์ (Tony Blair) ได้น า
กองทัพเข้าร่วมนาโต้ (NATO) เพ่ือสนับสนุนการ
แทรกแซงเพ่ือมนุษยธรรมในสงครามโคโซโวใน 
ค.ศ. 1999 (Dorman, 2009) โดยแบลร์กล่าวว่า 
การแทรกแซงดังกล่าวเป็นหน้าที่ของอังกฤษใน
ฐานะอารยประเทศ (Civilized nation) ในการ
ช่วยเหลือชีวิตชาวโคโซโวจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
ซึ่ งถื อ เป็ นการปกป้องมนุษยธรรมอัน เป็ น
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ แ ห่ ง ช า ติ ข อ ง อั ง ก ฤ ษ ด้ ว ย 
(Waterfield, 2011; Welsh, 2004) รวมถึงการ
แทรกแซงจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น 
สหประชาชาติให้อ านาจแก่การรวมตัวของรัฐ
ต่างๆในการต่อต้านการบุกโจมตีคู เวตของ
กองทัพอิรักเมื่อ ค.ศ. 1990  แต่กระนั้น หลาย
ประเทศก็ยังมีข้อสงวนต่อการแทรกแซงเพ่ือ
มนุษยธรรม เพราะยังเป็นกังวลว่าจะเป็นข้ออ้าง
ให้ประเทศมหาอ านาจใช้ก าลังทหารต่อประเทศ
ที่อ่อนแอกว่าเพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติ ฉะนั้น 
การแทรกแซงด้วยข้ออ้างใดๆก็ควรได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องทางศีลธรรมทั้ งสิ้ น 
(Buchanan, 2003) 

 3. มาตรการลงโทษแบบมุ่งเป้าหมาย 
(Targeted sanctions/Smart sanctions) 
เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการด าเนินมาตรการ
ลงโทษทางเศรษฐกิจที่พบว่า  รัฐที่มิ ใช่ เสรี

ประชาธิปไตยจะผลักภาระจากผลกระทบของ
มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจไปสู่ประชาชน 
และเพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการ
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชน  ตลอดจนประชาชนของรัฐที่มิใช่เสรี
ประชาธิปไตยก็แทบจะไม่สามารถเรียกร้องหรือ
ต่ อ ร อ ง กั บ รั ฐ บ า ล ข อ ง ต น ไ ด้ แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด 
เพราะฉะนั้น การด าเนินมาตรการลงโทษทาง
เศรษฐกิจต่อรัฐที่มิ ใช่ เสรีประชาธิปไตยจะ
กลายเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนโดยรวม
มากกว่าจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาล ดังจะเห็นได้
จากตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม คือ มาตรการลงโทษ
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่อพม่าในช่วง 
ค.ศ. 1988-2008 ไม่ได้สร้างภาวะยากล าบาก
ทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบโดยตรงต่อรัฐบาล
ทหารพม่า ในขณะเดียวกันได้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของชาวพม่า 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากแค้นทางเศรษฐกิจที่
ถดถอยเข้าสู่ขั้นวิกฤต ภาวะว่างงานที่เพ่ิมสูงขึ้น 
และปัญหาการขาดแคลนความต้องการพ้ืนฐาน
ทางสาธารณสุขและความกินดีอยู่ดีของชาวพม่า 
(Rueangrattanakorn, 2555) 

มาตรการลงโทษแบบมุ่งเป้าหมายจึงเป็น
การมุ่งลงโทษเฉพาะบุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคล 
เ พ่ื อขจั ด ผลกระทบข้ า ง เ คี ย ง ที่ จ ะ เ กิ ดต่ อ
ประชาชนในรัฐเป้าหมายโดยรวม ซึ่งมาตรการ
ลงโทษแบบมุ่งเป้าหมายต้องไม่กระทบถึงความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ ที่มีต่อรัฐ
เป้าหมายด้วย (Tostensen and Bull, 2002: 
373-374) ตัวอย่างของมาตรการลงโทษแบบมุ่ง
เป้าหมาย ได้แก่ เหตุการณ์การโจมตีฉนวนกาซ่า
ของอิสราเอล ส่งผลให้คณะกรรมาธิการว่าด้วย
การคว่ าบาตร การเลิกกิจการ และมาตรการ
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ลงโทษแห่งชาติของปาเลสไตน์  (Palestinian 
Boycott, Divestment and Sanctions 
National Committee) รณรงค์ให้ด าเนิน
มาตรการลงโทษแบบมุ่งเป้าหมายต่อบริษัทที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ดังกล่าว เป็น
ผลให้ในที่สุดองค์กร The Presbyterian 
Church ถอนการลงทุนรวมหลายล้านดอลลาร์
สหรัฐจากบริษัท Caterpillar ซึ่งจัดหาอุปกรณ์
แก่อิสราเอลในการใช้ท าลายบ้านเรือนของชาว
ปาเลสไตน์, บริษัท Hewlett-Packard ซึ่งจัดหา
เทคโนโลยีและการส่งก าลังบ ารุงทางทหารเพ่ือ
สกัดกั้นทางทะเลในฉนวนกาซา และบริษัท 
Motorola Solutions ซึ่งสนับสนุนด้าน
ก า ร ท ห า ร แ ล ะ จั ด ห า ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั ง 
(Surveillance systems) แก่กองทัพอิสราเอล 
เมื่อ ค.ศ. 2014 เป็นต้น (Erdman and 
Brumfield, 2014)  ทั้งนี้ แม้การถอนการลงทุน
ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงหลักต่อบริษัทสัญชาติ
อิสราเอลเพียงไม่กี่บริษัท แต่ก็ถือเป็นการส่งสาร
แสดงความไม่เห็นด้วยต่อเหตุการณ์ความรุนแรง
ในฉนวนกาซ่าไปทั่วอิสราเอล 

(2)การแทรกแซงของรัฐเสรีประชาธิปไตย
ต่อรัฐเสรีประชาธิปไตย   

จากการศึกษาพบว่า การแทรกแซงของรัฐ
เสรีประชาธิปไตยต่อรัฐเสรีประชาธิปไตยอ่ืน
สามารถหักล้างข้อคัดค้านของแนวคิดเสรีนิยม
เชิงสังคมในประเด็น “ประสิทธิผลของการ
แทรกแซง”  ได้ อธิบายดังต่อไปนี้ 

เมื่ อรั ฐ เสรีประชาธิปไตยด า เนินการ
แ ท ร ก แ ซ ง ต่ อ รั ฐ เ ป้ า ห ม า ย ที่ เ ป็ น รั ฐ เ ส รี
ประชาธิปไตยเช่นกัน และเกิดผลกระทบจากการ
แทรกแซงนั้นต่อรัฐเป้าหมายขึ้น ย่อมท าให้รัฐ
เป้าหมายที่ เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยยินยอม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามข้อเรียกร้องของรัฐเสรี

ประชาธิปไตยที่เป็นเป็นรัฐผู้ด าเนินการแทรกแซง  
เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก ก า ร พ้ื น ฐ า น ข อ ง รั ฐ เ ส รี
ประชาธิปไตย คือ หลักประชาธิปไตยและหลัก
นิติรัฐ โดยประชาชนในรัฐมีสิทธิพลเมือง สิทธิ
ทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ จึงท าให้มี
ส่วนรวมในระบบการเมือง (Political system) 
ได้อย่างเต็มที่  ประชาชนของรัฐมีอ านาจและ
อ านาจหน้าที่เหนือฝ่ายการเมืองของรัฐ เพราะ
รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นอิสระและ
ยุติธรรม รัฐบาลจึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
ประชาชนของตน (Birch, 1993; Dahl, 1989; 
Held, 1996; Rawls, 1993)  ดังกล่าวข้างต้นจึง
ท าให้การแทรกแซงรัฐเสรีประชาธิปไตยโดยรัฐ
เสรีประชาธิปไตยอ่ืนมักมีประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่ระบุไว้ (Cortright and Lopez, 
2000) 

ส าหรับหักล้างข้อคัดค้านของแนวคิดเสรี
นิยมเชิงสังคมในประเด็น “สิทธิ” และ “หน้าที่” 
ของรัฐเสรีประชาธิปไตยในการแทรกแซงต่อรัฐ
เสรีประชาธิปไตยอ่ืน อธิบายได้ว่า เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในปัจจุบันมีลักษณะ
พ่ึ ง พ า อ า ศั ย ซึ่ ง กั น แ ล ะกั น อ ย่ า ง ซั บ ซ้ อ น 
(Complex interdependence) มีเป้าหมาย
หรือค่านิยม ตลอดจนผลประโยชน์และภาระ
ผูกพันร่วมกัน อีกทั้งมีฉันทามติร่วมกันเกี่ยวกับ
ลักษณะและเป้าหมายของชุมชนระหว่างประเทศ 
จึงอาจน าไปสู่การร่วมมือกันก่อตั้ง “ประชาคม
ระหว่างประเทศ” ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่าง
หลากหลาย เกิดขึ้นทั้ ง ในขอบเขตภูมิภาค 
(Regional) ระดับข้ามภูมิภาค (Cross-regional) 
และระหว่างภูมิภาค (Inter-regional) เช่น 
สหภาพยุโรป (EU) หรือการรวมตัวของสหภาพ
ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อ เ ม ริ ก า ใ ต้  ( UNASUR) 
(Chinwanno, 2557; Pimoljinda, 2552) 
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เมื่อเหล่ารัฐเสรีประชาธิปไตยร่วมมือกัน
เป็นประชาคมระหว่างประเทศ ย่อมท าให้ค่านิยม
หรือความเชื่อที่มีร่วมกันของรัฐเสรีประชาธิปไตย
เหล่านั้นมีความส าคัญต่อการก าหนดพฤติกรรม
ของประชาคมระหว่างประเทศนั้น (Taylor, 
1994)  ดังนั้น แนวคิดสังคมเสรีจึงมองว่า หากรัฐ
เสรีประชาธิปไตยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ค่านิยมหรือคุณค่าอันสูงส่งพึงรักษาร่วมกันของ
ประชาคมระหว่างประเทศที่ตนเป็นสมาชิก รัฐ
เสรีประชาธิปไตยย่อมมี “สิทธิ” และ “หน้าที่/
พันธกิจ” ในการแทรกแซงรัฐเสรีประชาธิปไตย
นั้น เช่น การกดดันทางการทูตและด าเนิน
มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลที่
โหดร้ายป่าเถื่อน (Brutal regime) หรือรัฐบาลที่
กดขี่ (Oppressive regime) (Walzer, 2002)  
เพราะการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตยย่อมส่งผลกระทบต่อค่านิยมหรือ
คุณค่าอันสูงส่งของรัฐสมาชิกของประชาคม
ระหว่างรัฐเสรีประชาธิปไตยด้วย อย่างไรก็ดี การ
แทรกแซงของรัฐเสรีประชาธิปไตยต้องไม่เป็นไป
เพ่ือบีบบังคับรัฐอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐสมาชิกปฏิบัติตาม
ค่านิยมอันสูงส่งที่มีร่วมกัน เพราะจะท าให้
กฎเกณฑ์ของโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคมเสรี
นั้นๆได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก (Crumm, 
1995) 

นอกจากการแทรกแซงในรูปแบบการ
ประณาม การแทรกแซงเพ่ือมนุษยธรรม และ
มาตรการลงโทษแบบมุ่งเป้าหมายแล้ว  การ
แทรกแซงของรัฐเสรีประชาธิปไตยต่อรัฐเสรี
ประชาธิปไตยอ่ืนตามแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคมยัง
รวมถึ งการก าหนดมาตรการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ (Economic sanctions)  ทั้งนี้ แม้
ประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการด าเนิน
มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจยังคงเป็นที่

ถกเถียงกันในปัจจุบัน (Doxey, 1996; Gordon, 
1999, 2002; Pape, 1997) แต่เมื่อพิจารณา
บทความของศาสตราจารย์ Johan Galtung 
(1967) เสนอว่า หากประชาชนของรัฐเป้าหมาย
ได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินมาตรการ
ลงโทษทางเศรษฐกิจจะท าให้เกิดความสามัคคีใน
กลุ่ มประชาชนในการต่อต้ านรั ฐผู้ ก าหนด
มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความว่า 
การด าเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐ
เป้าหมายที่เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยหรือมีระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีจะบรรลุประสิทธิผลตาม
เป้าหมายมากกว่าการด าเนินการต่อรัฐที่ปกครอง
แบบเผด็จการ (Lopez, 1999) ดังนั้น แนวคิด
เสรีนิยมเชิงสังคมจึงเห็นด้วยต่อการด าเนิน
มาตรการลง โทษทาง เศรษฐกิ จต่ อรั ฐ เสรี
ประชาธิปไตยที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ค่านิยมหรือคุณค่าอันสูงส่งที่พึงรักษาร่วมกัน แต่
ทว่ า ต้ อ ง ไม่ เ ป็ นการท า ล าย กระบวนการ
ประชาธิปไตยหรือเสถียรภาพทางการเมืองของ
รัฐนั้น ๆ  

 
บทสรุป 

แนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคมให้ความส าคัญ
กับหลักการว่าด้วยอิสระในการปกครองตนเอง
และสิ ทธิ ใ นก ารก าหนด ใจตน เองของรั ฐ 
นอกจากนั้นยั งคัดค้านการด า เนินการการ
แทรกแซงในกิจการภายในของรัฐอ่ืนด้วยเหตุผล 
3 ประการ ได้แก่ รัฐไม่มีสิทธิในการแทรกแซงรัฐ
อ่ืน รัฐไม่มีหน้าที่หรือพันธกรณีในการแทรกแซง
รัฐอ่ืน และการแทรกแซงมักไม่บรรลุประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และยังอาจส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางต่อประชาชนในรัฐด้วย  
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เมื่ อน า เหตุ ผลคั ดค้ านดั ง กล่ า วมา
วิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบของการแทรกแซงที่
เหมาะสมต่อรัฐอ่ืนตามแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคม
พบว่า รูปแบบการปกครองของรัฐที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและประชาธิปไตยส่งผลต่อความชอบ
ธรรมและรูปแบบของการแทรกแซงของรัฐเสรี
ประชาธิปไตย กล่าวคือ 

ประการแรก รัฐเสรีประชาธิปไตยมี
เหตุผลเพียงพอในการด าเนินแทรกแซงต่อรัฐที่
มิใช่เสรีประชาธิปไตยได้ เพียงแค่รัฐที่มิใช่เสรี
ประชาธิปไตยนั้นละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตยของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องค านึง
เหตุผลอ่ืน เพราะทั้งสองไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อ
กันอย่างแน่นแฟ้น หรืออยู่ในชุมชนการเมือง
เดียวกัน ทั้งนี้ รูปแบบการแทรกแซงที่เหมาะสม
ของรั ฐ เส รี ประชาธิ ป ไตยต่ อรั ฐ ที่ มิ ใ ช่ เ ส รี
ประชาธิปไตยตามแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคม 
ได้แก่ การประณาม การแทรกแซงเพ่ือ
มนุษยธรรม และมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ
แบบมุ่งเป้าหมาย  

ประการที่สอง รัฐเสรีประชาธิปไตยมี
ความชอบธรรมในการด าเนินการการแทรกแซง
กิจการของรัฐเสรีประชาธิปไตยด้วยกัน เฉพาะ
กรณีที่รัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นๆละเมิดกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ร่วมกันหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
จากบรรทัดฐานของสังคมเสรีหรือคุณค่าอันสูงส่ง
ที่พึงรักษา โดยเฉพาะการละเมิดประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามหลักการว่าด้วย
อิสระในการปกครองตนเองและสิทธิในการ
ก าหนดใจตนเองของรัฐ ซึ่งรูปแบบการแทรกแซง
ที่เหมาะสมของรัฐเสรีประชาธิปไตยต่อรัฐเสรี
ประชาธิปไตยตามแนวคิดเสรีนิยมเชิงสังคม 
นอกเหนือจากรูปแบบการแทรกแซงดังกล่าวใน
ประการแรกแล้ว ได้แก่ มาตรการลงโทษทาง
เศรษฐกจิ 

อนึ่ ง การแทรกแซงดังกล่าวมีความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งต่อจริยธรรมระหว่าง
ประเทศหรือไม่ มิได้ถูกอธิบายในบทความนี้ ซึ่ง
ควรได้รับการศึกษาในประการต่อไป 
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การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6   
 

จุลศักดิ์ สุขสบาย1 
มนตา ตลุย์เมธาการ2 

วิไลลักษณ์ ลังกา3 
อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล4 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มตัวอย่ างเป็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(โรงเรียนสาธิต) ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 643 คน 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จ านวน 
814 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับแบบลิเคริท มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อย่อยกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .30 - .69 ค่าความ
เชื่อมั่นโดยวิธีการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัค เท่ากับ .981 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ พบว่า แบบวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความสามารถในการ
เรียนรู้ (2) แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ (3) ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน (4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และ (5) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า  โมเดลคุณลักษณะผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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Development of a Lifelong Learners Characteristics Measurement Scale of 
Elementary School Students Grade 4th – 6th  
 

Junlasak Suksabay1 
Manaathar Tulmethakaan2 

Wilailak Langka3 
Ittipaat Suwatanpornkool4 

 
Abstract 

The purpose of this research was to develop a  lifelong learner characteristics scale of 
elementary grade 4th-6th students. The samples comprised 2 groups of students (643 and 814 
students) in the Higher Education Commission schools located in Bangkok Metropolitan Region 
in academic year 2015. The research tool was a 5 – point Likert scale, with a item-total 
correlation of .30 - .69. and Conbrach's alpha of .981.  Exploratory factor analysis indicated that 
characteristics of lifelong learners were (1) learning  ability  (2) achievement motive (3) learning 
and co-existence ability's . (4) technology utilization ability and (5) desire for knowledge and 
learning. Confirmatory factor analysis supported the said results.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
  ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต  ( Lifelong 
Learning) เป็นการเรียนรู้ของบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทุกช่วงวัยของชีวิต เป็นการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นที่ตัวบุคคล (Individual oriented) เป็น
ผู้รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จาก
ความคิดริเริ่มของตนเอง  (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2549) การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึง
เป็นการเรียนรู้ที่มีความส าคัญที่ทุกคนสามารถ
กระท าได้ในทุกช่วงวัยของชีวิตและเรียนรู้ได้ใน
ทุกสถานที่ ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ โดยทุกคนมี
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในโอกาส
ทางการศึกษา และมีวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
การด า เนินชีวิต  รวมทั้ งสาระการเรียนรู้ ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ทุกคนมีอิสระในการเลือกที่
จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้และเลือกวิธี
เรียน (รุ่งอรุณ ไลยโสภณ. 2551) เป็นการเรียนรู้
ที่ครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบเป็นเครื่องมือที่
ช่วยเหลือทุกคนให้มีความพร้อมและภูมิคุ้นกันที่
จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่า
ทัน และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในทุก
ช่ ว งวั ย   จึ งควรมีการส่ ง เสริม ให้ ผู้ เ รี ยนมี
คุณลักษณะผู้ เ รียนรู้ตลอดชีวิตตั้ งแต่ระดับ
ประถมศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิ จั ย
เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า 
โดยส่วนใหญ่กล่าวถึงนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่ง
สรุปองค์ประกอบของคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต ประกอบด้วย จิตใจรักการแสวงหาความรู้ 
วิสัยทัศน์กว้างไกล ด าเนินภารกิจต่าง ๆ ด้วยการ
พ่ึงตนเอง ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะ
การเรียนรู้ การคิดค านวณ ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะ
การ ใช้ เทคโน โลยี  ทั กษะทางสั งคม  และ

วัฒนธรรม ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ทักษะการ
เรียนรู้วิธี เรียน การปรับเปลี่ยนให้รับกับการ
เปลี่ยนแปลง (European commission. 2002; 
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร .  2 5 5 1 ;
กระทรวงศึกษาธิการ. 2553; นิตยา ส าเร็จผล.
2547; จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา. 2551 ;
ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน. 2554) ส่วนการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบวัด
เพ่ือวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า โดย
ส่วนใหญ่แบบวัดมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 4-7 ระดับ ใช้วัด
คุณลักษณะของ  ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับ
ปริญญาตรี และวัยท างาน (นิตยา ส าเร็จผล.
2547; จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา. 2551; 
อารักษ์  อินทร์พยุง. 2554; ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน. 
2554; ณิชาพัฒน์ รัตนเวชชาพัฒน์. 2555) 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นวัยที่
สมควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต มากที่สุด ทั้งทางด้านทักษะ 
ความสามารถ บุคลิกภาพ และเจตคติ  จน
สามารถน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังที่ได้กล่าว
มา รวมทั้งที่มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ.  2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ 
ฉบับที่ 11 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่
ปัญหาที่พบคือยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่ส าคัญของคุณลักษณะผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษา และ
ยังไม่มีการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะของผู้เรียนรู้
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ตลอดชีวิตส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
เลย   
  ดั ง นั้ น จึ ง ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า ตั ว บ่ ง ชี้
คุณลักษณะผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต  เ พ่ือ ใช้ เป็น
เครื่องมือในการก าหนดแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
การประเมินความส าเร็จ ผลจากการศึกษาจะท า
ให้ทราบถึงระดับคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักเรียนแต่ละคนในระดับประถม รวมถึง
สถานะของการศึกษาเกี่ยวกับการส่ง เสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยรวมทั้งใน
ระดับโรงเรียน และในระดับสังกัด พร้อมทั้งน า
ผลที่ได้จากการวัดไปวางแผนก าหนดนโยบาย 
และแนว ทา งก า ร พัฒนา ให้ นั ก เ รี ย น เ กิ ด
คุณลักษณะของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
  2. เพ่ือตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี้
คุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ก าลังศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4,219 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ก าลังศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
   2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 

Factor Analysis, EFA) เป็นนักเรียนใน ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบสองขั้นตอน ขั้นที่ 1 ท าการสุ่มอย่างง่าย 
โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมานคร และปริมณฑล 
จ านวน 4 แห่ง จากโรงเรียนสาธิต 11 แห่ง ขั้นที่ 
2 ท าการสุ่มอย่างง่าย นักเรียนแต่ละชั้นปีใน
โรงเรียนที่สุ่มได้ในขั้นที่ 1 มา ระดับชั้นละ 55 
คน รวมเป็น 165 คน ต่อ 1 แห่ง ท าให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 660 คน 
ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง ได้
แบบสอบถามสมบรูณ์ จ านวน 643 คน 
   2 .2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ น กา ร
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis, CFA) เป็นนักเรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบสองขั้นตอน ขั้นที่ 1 ท าการสุ่มอย่างง่าย 
โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมานคร และปริมณฑล 
จ านวน 4 แห่ง จากโรงเรียนสาธิต 11 แห่ง ขั้นที่ 
2 ท าการสุ่มอย่าง่าย  นักเรียนแต่ละชั้นปีใน
โรงเรียนที่สุ่มได้ในขั้นที่ 1 มา ระดับชั้นละ 70 
คน รวมเป็น 210 คน ต่อ 1 แห่ง ท าให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 840 คน 
ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง ได้
แบบสอบถามสมบรูณ์ จ านวน 814 คน  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบวัด
คุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6  แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ดังนี้  1) ค่าสถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
2) สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
วิเคราะห์รายข้อ (item analysis) เพ่ือหาค่า
อ านาจจ าแนก,  ความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
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validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC), 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Alpha coefficient), 3) สถิติเพ่ือส ารวจและ
ระบุ อ งค์ ป ระกอบร่ ว มที่ ส า มา ร ถอธิ บ า ย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) และ 4) สถิติตรวจสอบความ
ตรง โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
  1. การสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
  2. ก าหนดองค์ประกอบคุณลักษณะผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.  สร้างแบบวัดคุณลักษณะผู้ เรี ยนรู้     
ตลอดชีวิต 
  4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
  5. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 
การสร้างแบบวัด 
  การสร้างและพัฒนาแบบวัดน าเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 
  1. การสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
   1.1  การศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง พบว่า คุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ขององค์กรหรือหน่วยงาน หรือนักศึกษา โดย
ส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงกลุ่มบุคคลโดยทั่วไปและ
นิสิตระดับปริญญาตรี ส่วนในระดับประถมศึกษา
นั้นมีกล่าวถึงแต่ไม่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นกรอบ
ความคิดของ  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอด

ชีวิต ผู้วิจัยใช้กรอบตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการของกลุ่มสหภาพยุโรป 
(European Commission, 2002) ด้าน
ส ม ร ร ถ น ะ ทั ก ษ ะ แ ล ะ เ จ ต ค ติ  ( Skills, 
Competencies and Attitudes)  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้ เ รียน ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน พุทธศักราช  25 51 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551), คุณลักษณะของ
เด็กไทยในประชาคมอาเซียน ด้านทักษะ/
กระบวนการ  ของส านั กงานวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2553) และงานวิจัยของนิตยา ส าเร็จผล (2547),  
จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา (2551), อารักษ์ 
อินทร์พยุง (2554), ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน (2554)  
และณิชาพัฒน์ รัตนเวชชาพัฒน์ (2555) ซึ่ง
ก าหนดเป็นแนวคิดในการศึกษาคุณลักษณะผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.2  การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่
เป็น  ผู้รอบรู้ และรู้ลึกในประเด็นเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 7 คน วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพ่ือสรุปเรียบ
เรียงความคิดเห็น ค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความส าคัญของเรื่องและสถานการณ์ ตลอดจน
ความเชื่อ ความหมายต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในแง่มุม
ต่างๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในประเทศ
ไทยที่ควรจะเป็น 
  2. ก าหนดองค์ประกอบคุณลักษณะผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
         2.1 ประมวลข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน
ที่ 1 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
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ใช้ เทคนิคการวิ เคราะห์ เนื้ อหา  สรุป ได้  7 
องค์ประกอบ คือ 1) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 2) 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3) การเรียนรู้ที่จะเรียน การรู้
หนังสือและการค านวณ 4) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
6) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 7) การท างานและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  และสังเคราะห์องค์ประกอบจาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา สรุปได้ 9 องค์ประกอบ คือ 1)  
พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน  2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์                  
3) ความสามารถในการเรียนรู้และการใช้ภาษา
ในการสื่อสาร 4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 5) ความสามารถในการสืบค้นและ
จัดการข้อมูล  6) ความสามารถในการคิด  7) สุจิ
ปุลิ (การฟัง, การคิด, การอ่าน, การเขียน)  8) 
ความสามารถในการก ากับตนเอง  และ 9) 
ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน  
  2.2 ก าหนดคุณลักษณะผู้ เรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีความเหมาะสม ผู้วิจัยสังเคราะห์
องค์ประกอบจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ 
สามารถสรุปได้ 5 องค์ประกอบใหม่ ได้แก่ 1) 
ความใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  3) 
ความสามรถในการเรียนรู้ 4) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 5) ความสามารถในการเรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 3.  สร้างแบบวัดคุณลักษณะผู้ เรี ยนรู้      
ตลอดชีวิต 
    3.1 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และ
วิธีการเขียนแบบวัด จากเอกสาร แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   3.2 ก าหนดตัวชี้วัดและนิยามศัพท์
เฉพาะของคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน า
ทฤษฎี แนวคิด และผลการสัมภาษณ์ มาแปลง

เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ และน านิยามปฏิบัติการ       
มาแยกให้เห็นตัวชี้วัดย่อย ๆ ส าหรับน าไปตั้งเป็น   
ข้อค าถามต่อไป 
  3 . 3  ส ร้ า ง ข้ อ ค า ถ า ม ต า ม
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ เป็นแบบวัด 
เ พ่ือวัดคุณลักษณะผู้ เ รี ยนรู้ ตลอดชีวิตของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยลักษณะ
ของข้อค าถามเป็นข้อความเกี่ยวกับคุณลักณะผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตรงตามระดับความคิด/
ความรู้สึก/การปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติของ
นักเรียน และให้นักเรียนเลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียว ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุด มาก   
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 160 ข้อ 
      3.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) 
  ผู้วิจัยน าแบบวัดที่สร้างเสร็จแล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใช้ภาษา และความสอดคล้องของ
ข้อความบ่งชี้ในแบบวัดกับนิยามศัพท์เป็นรายข้อ 
พร้อมทั้งปรับปรุงภาษาเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา  น าคะแนนการพิจารณาแบบวัด 
จากผู้ เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อความบ่งชี้ในแบบวัดกับนิยามศัพท์ 
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า
หรือเท่ากับ .5 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 
2547: 179) และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห์ พบว่า  แบบวัดมี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตั้งแต่ .60 – 1.00  
คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .60 ขึ้นไปได้
จ านวน 115 ข้อ  จากจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 
160 ข้อ 
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  3.5 ตรวจสอบคุณภาพ  ค่าอ านาจ
จ าแนก และค่าความเชื่อมั่น โดยน าแบบวัดไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิต สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 153 คน  
  1 )  น า ข้ อ มู ล ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนน
รวมจากข้ออ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด ( item-total 
correlation) โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient: rXY)   
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์. 2547) พบว่า ค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .30 - .69 
  2) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความ
เชื่ อมั่ นความสอดคล้ องภาย ใน โดยหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญ
อนันตพงษ์. 2547) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.981   
  3) คัดเลือกข้อค าถาม โดยใช้เกณฑ์
ในการพิจารณาเลือกข้อค าถามเพ่ือสร้างแบบวัด 
ดังนี้  (1) โดยการเลือกข้อค าถาม จากพฤติกรรม
ย่อยท่ีได้จากการสังเคราะห์และสัมภาษณ์ให้ครบ
ทุกองค์ประกอบย่อย อย่างน้อยองค์ประกอบ
ย่อยละ 2 ข้อ  (2)  คัดเลือกค่าอ านาจจ าแนก
แบบ Corrected Item-Total Correlation ที่มี

ค่าสูง ที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .30 ขึ้นไป และ 
( 3 )  พิ จ า รณาข้ อค า ถ ามที่ ไ ม่ ซ้ า กั น  ห รื อ
ความหมายใกล้เคียงกัน  รวมจ านวน 86 ข้อ 
จากจ านวนทั้งหมด 115 ข้อ 
  4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(EFA) โดยวิธีองค์ประกอบหลัก (PC) และหมุน
แกนองค์ประกอบ เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่เป็น
อิ ส ร ะต่ อ กั น ด้ ว ย วิ ธี แ ว ริ แ ม กซ์  คั ด เ ลื อ ก
องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่าหรือเท่ากับ
หนึ่ง และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ตั้งแต่ .30 ขึ้น
ไป เพ่ือก าหนดองค์ประกอบของคุณลักษณะผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน าแบบวัดไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 643 
คน   
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1) การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการ
วิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลโดย
ภาพรวม ก่อนที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความสัมพันธ์อย่างเพียงพอ
ต่อการวิ เคราะห์องค์ประกอบหรือไม่  โดย
พิจารณาค่าความเหมาะสมของข้อมูล คือ ค่าของ
ไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin: 
KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett's 
Test of Sphericity) ดังตาราง 1 
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ตาราง  1  ค่าสถิติ KMO และ Bartlett's Test of Sphericity ของแบบวัด 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity 

Chi-Square d.f. Sig. 
                  .956          26138.728     3655     .000 
 
จากตาราง 1 พบว่า ค่าสถิติของ KMO มีค่า
เท่ากับ .956  ซึ่งควรมีค่ามากกว่า .80 (Kim; & 
Mueller. 1978) แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลทั้งหมด
และตัวแปรต่างๆ นั้นมีความสัมพันธ์กันดีมาก 
สามารถน าไปวิ เคราะห์องค์ประกอบตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัยได้ 
  ค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test 
of Sphericity) ค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) ที่ใช้ใน
การทดสอบ มีค่าเท่ากับ 26138.728 ซึ่ งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงให้เห็นว่า 

เ มต ริ ก ซ์ ส หสั ม พัน ธ์ ข อ งตั ว แป รต่ า ง ๆ  มี
ความสัมพันธ์กัน ดังนั้น เมตริกซ์สหสัมพันธ์ จึง
เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่อไปได ้
   2 ) การสกัดองค์ประกอบ โดย
ผู้วิจัยได้ท าการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก  ( principal 
component: PC)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3) การหมุนแกนองค์ประกอบ และ
อธิบายความหมายขององค์ประกอบ โดยผู้วิจัย
ได้ท าการหมุนแกนองค์ประกอบ เพ่ือให้ตัวแปรมี
ลักษณะที่ชัดเจนมากขึ้น โดยท าการหมุนแกน
แบบมุมฉาก (Orthogonal rotation) ด้วยวิธี 

แวริแมกซ์ (Varimax method) พบว่า ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบภายหลังจากการหมุน 
สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบได้ทั้งหมด 5 
องค์ประกอบ ซึ่งข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบ
นั้นเข้าพอดีกับองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 

ตาราง 2 จ าแนกองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมในแต่ละองค์ประกอบของแบบวัด 

 
องค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน 
ค่าร้อยละของความ

แปรปรวนสะสม 
1. ความสามารถในการเรียนรู้ 24.322 28.282 28.282 
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3.550 4.128 32.410 
3. ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 3.162 3.677 36.087 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 2.147 2.496 38.583 
5. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 1.934 2.249 40.832 
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โดยสามารถอธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ทั้ง 5 องค์ประกอบ  ได้ดังนี ้
 องค์ประกอบที่  1 มีค่าไอเกนเท่ากับ 
24.322  มีพิสัยของค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .309 - .672  และเม่ือพิจารณาข้อความ
โดยรวม จะเป็นซึ่ งผู้ วิ จั ยท าการหมุนแกน
องค์ประกอบ และพบว่า ได้องค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ ซึ่งข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบ
นั้น เข้าพอดีกับองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
มีพิสัยของค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.934 – 24.322 
และมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 40.832 
ดังตาราง 2   ข้อความที่ เกี่ ยวกับ การสรุป
ประเด็นการเรียนรู้   ทักษะการสังเคราะห์  และ
ทักษะการวิเคราะห์ จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบที่  2 มีค่าไอเกนเท่ากับ 
3.550  มีพิสัยของค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .377 - .603  และเม่ือพิจารณาข้อความ

โดยรวม จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ ความมุ่งมั่น  
ความตระหนัก  กระตือรือร้น  และการควบคุม
ตนเอง จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 
 องค์ประกอบที่  3 มีค่าไอเกนเท่ากับ 
3.162  มีพิสัยของค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .351- .725  และเมื่อพิจารณาข้อความ
โดยรวม จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ การเรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืน และความกล้าแสดงความคิดเห็น  
จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า ความสามารถในการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
 องค์ประกอบที่  4 มีค่าไอเกนเท่ากับ 
2.147  มีพิสัยของค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .328 - .781  และเม่ือพิจารณาข้อความ
โ ด ย ร ว ม  จ ะ เ ป็ น ข้ อ ค ว า ม ที่ เ กี่ ย ว กั บ 
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี  จึงเรียก
องค์ประกอบนี้ ว่ า  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

 องค์ประกอบที่ 5 มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.934  มีพิสัยของค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .426 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

จากตาราง 3 พบว่า  ค่ าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ   
มีค่าอยู่ระหว่าง  .239 – .600 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรู้มี
คว ามสั ม พันธ์ กับแรงจู ง ใจ ใฝ่ สั มฤทธิ์ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด ส่วนความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับความใฝ่รู้

ตาราง 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  (n1=643) 
 

องค์ประกอบ CLL3 CLL2 CLL5 CLL4 CLL1 
1. ความสามารถในการเรียนรู้ (CLL3) 1.00     
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (CLL2) .600** 1.00    
3. ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน (CLL5) .442** .502** 1.00   
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี(CLL4) .312** .349** .451** 1.00  
5. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน (CLL1) .467** .413** .360** .239** 1.00 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ใฝ่เรียนต่ าสุด .239  และเมื่อพิจารณาข้อความ
โดยรวม จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ การรักการ
อ่าน การมีความสุขสนุกกับการเรียน และความ
อยากรู้อยากเห็น จึงเรียกองค์ประกอบนี้ว่า 
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  4) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ มาวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ดังตาราง 3 

5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(CFA)  เ ป็ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

คุณลั กษณะ  ผู้ เ รี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต  ที่ ผู้ วิ จั ย
พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
โดยน าแบบวัดไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน 814 คน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลภายหลังปรับโมเดล ดังตาราง 4 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง 4 พบว่า โมเดลองค์ประกอบ
คุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  พิจารณาจากค่า 
χ

2= 8.568, df =4 , p = .072, χ2/df = 
2.142, GFI = .966, AGFI = .984, RMSEA = 
.037, SRMR = .012 แสดงว่าโมเดลคุณลักษณะ
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
พบว่า มีค่าเป็นบวกทั้งหมดมีขนาดตั้งแต่ .315  
ถึง .504  และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัว 

  เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐ าน  (B) พบว่ า  ตั ว แปรที่ มี น้ าหนั ก
ความส าคัญมากที่สุด คือ ความสามารถในการ
เรียนรู้ มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 
.854 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ
คุณลักษณะผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 72.7,  
รองลงมา ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ อ่ืน มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ  
.715 และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ
คุณลักษณะผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 51.2, 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ .647 และมีความแปรผัน

ตาราง 4  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (n2=814) 
 

องค์ประกอบ น้ าหนักองค์ประกอบ สปส. คะแนน 
b B SE t R2 องค์ประกอบ 

1. ความสามารถในการเรียนรู้ .485 .854 .019 25.645** .727 .926 
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ .481 .647 .026 18.248** .418 .179 
3. ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน .504 .715 .024 20.769** .512 .289 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี .315 .592 .019 16.718** .350 .205 
5. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน .361 .631 .020 18.123** .399 .243 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ร่วมกันกับองค์ประกอบคุณลักษณะผู้ เรียนรู้
ตลอดชีวิต ร้อยละ 41.8, ความใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน          
มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .631 
และมีความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบ
คุณลักษณะผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 39.9  
และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .592 และมีความ
แปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบคุณลักษณะผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 35.0  
 
อภิปรายผล 
   จากผลการวิจัยการสร้างและการพัฒนา
แบบวัดคุณลักษณะผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีประเด็น
การอภิปรายดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ    
ไ ด้ ทั้ ง ห ม ด  5  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  ดั ง นี้  1) 
ความสามารถในการเรียนรู้ 2) แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 3) ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้
อ้ืน 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ 5) 
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ ของกระทรวงศึกษาธิการของกลุ่ม
สหภาพยุโรป (European Commission. 2002) 
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของยุโรป ด้านสมรรถนะทักษะและเจตคติ 
ประกอบด้วย 1) การรู้หนังสือ 2) การค านวณ 3) 
ทักษะใหม่เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ทักษะ
การเรียนรู้ที่จะเรียน และ 5) ความเป็นพลเมืองผู้
กระตือรือร้น ทักษะวัฒนธรรมและทักษะสังคม 
สอดคล้องกับ เลขาธิการคณะกรรมมาธิการ
แรงงานด้านทักษะที่จ าเป็นเพ่ือความส าเร็จของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Knapper & Cropley. 
2000: 44 ;  อ้างอิงจาก Secretary of Labor’s 
Commission on Achieving Necessary 

Skills. 1991: A15) ได้ก าหนดทักษะ ความรู้
พ้ื น ฐ า น  เ พ่ื อ เ ต รี ย ม ผู้ เ รี ย น ส า ห รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและ เก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เรียกชื่อว่า “ทักษะ และความรู้ที่
น าไปสู่ความพร้อมส าหรับตอบสนองความ
ต้องการเรียนรู้” ประกอบด้วย 1) ความรู้และ
ทักษะในการรวบรวม การวิเคราะห์ และจัด
หมวดหมู่ ความรู้ข้อมูล ข่าวสาร 2) ความรู้และ
ทักษะในการสื่อสารแนวความคิด และความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร 3) ความรู้และทักษะในการ
วางแผน และการจัดการทรัพยากร 4) ความรู้
และทักษะในการเข้าใจและการวางแนวคิดอย่าง
เป็นระบบ 5)  ความรู้ และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 6) ความรู้และทักษะในการแก้ไข
ปัญหา 7) ความรู้และทักษะในการใช้เทคนิค 
และความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และ 8) ความรู้
และทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน (2554) ได้
สังเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ เรียนรู้
ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง ผู้ เ รี ย น  2) ค ว าม ใ ฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น           
3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4) ความสามารถในการ
ก ากับตนเอง 5) ความสามารถในการเรียนรู้
ร่ ว มกับผู้ อ้ืน  และ  6 )  ความพร้อมรั บการ
เปลี่ยนแปลง 
  2. การตรวจสอบความตรงของโมเดลตัว
บ่งชี้วัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เมื่อน าค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมาทดสอบนัยส าคัญด้วย 
ไคสแควร์ (χ2) พบว่า มีค่าเท่ากับ 8.568 ค่า
ความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ .0729 ที่องศาอิสระ
เท่ากับ 4 แสดงว่าค่าไคสแควร์ไม่แตกต่างจาก
ศูนย์อย่ างมีนัยส าคัญ ดัชนีความกลมกลืน
ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในรูปของค่า
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ไค-สแควร์สัมพันธ์ (χ2/df) เท่ากับ 2.142 ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .966 ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 
.984 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 
.0372 สอดคล้องกับ Hu & Bentler (1999) ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า ค่าสถิติมีค่าขึ้นอยู่กับองศาอิสระ 
โดยทั่วไปค่า RMSEA ที่น้อยกว่า .70 ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้  
  จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ค่าสถิติที่ใช้
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงว่า
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจได้ 5 องค์ประกอบ 1) ความสามารถใน
ก า ร เ รี ย น รู้  2 )  แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝ่ สั ม ฤ ท ธิ์  3 ) 
ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืน 4) 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ 5) ความ
ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ยน  หน่ วย งานทางการศึ กษา ใน
ระดับประเทศ ควรน าไปวัดกับนักเรียน เพ่ือให้

ทราบระดับคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ภาพรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้คุณลักษณะผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตจะต้องมีการปลูกฝังและใช้เวลานาน
ก ว่ า จ ะ เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะดั ง ก ล่ า ว  ดั ง นั้ น
สถานศึกษาควรมีการวัดคุณลักษณะผู้ เรียนรู้
ตลอดชีวิตกับนักเรียนทุกคนในต้นปีการศึกษา 
เพ่ือให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน และท าให้ทราบว่าแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวของสถานศึกษาที่
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อีกท้ังสามารถใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งอยู่
ในช่วงอายุ 10 – 12 ปี ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้
และวิธีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง
ของโมเดลการวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักเรียนระดับประถม โดยที่ไม่จ ากัดอยู่กับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จึงควรมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของโมเดลคุณลักษณะดังกล่าวกับ
กลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อเป็นการยืนยันโมเดล
คุณลักษณะดังกล่าว 
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ตัวแปรที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนครนายก    

 
เรวัตร งะบรุงค์1 

ต้องลักษณ์ บุญธรรม2 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาระดับตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา และ ตัวแปรที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 32 คนและครูผู้สอนจ านวน 191 คน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย เชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาและระดับตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และ ตัวแปรที่
ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา ได้แก่ ตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ตัวแปรด้าน
แรงจูงใจ และตัวแปรด้านโครงสร้างองค์การเชิงทางการ สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 80  
 
ค าส าคัญ: สุขภาพองค์การ, วัฒนธรรมองค์การ, แรงจูงใจ, โครงสร้างองค์การ 
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Variables Affecting Organizational Health of Schools Under the Primary 
Educational Service Area Office, Nakorn Nayok Province. 
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Thongluck BoonthamAbstract2 

 
Abstract 
 
 The purposes of this research were to study the level of organizational health and 
variables affecting the organizational health of schools under the Nakhonnayok Primary 
Education Service Area Office. The sample consisted of 191 teachers and 32 administrators. The 
research revealed that  the overall, as well as individual, level of organizational health of 
schools was at a high level. The variables affecting the organizational health of the schools 
were the motivation,  the constructive organizational culture,  and the formal organization 
structure. These variables were able to significantly predict the organizational health of the 
schools for 80%. 
 
Key words: Organizational health, Organization culture, Motivation, Organization structure. 
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บทน า 
กระแสสังคมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ความเจริญรุ่งเรือง
ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เข้าสู่ยุคที่เป็น
โลกแห่งเศรษฐกิจ และสังคมฐานความรู้ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศจะต้อง
เต รี ยมคว ามพร้ อม เ พ่ื อ ให้ ส ามารถรองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ในปี 1998 นักวิชาการ  Rowan Gibson ได้ให้
ข้อคิดเห็น ไว้ว่า กระแสการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้
องค์การต้องมีการปฏิรูปเพ่ือให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากผลกระทบที่เกิดขึ้นท า
ให้สถานศึกษาจะต้องหาแนวทางต่าง ๆ เพ่ือที่จะ
สามารถท าให้สถานศึกษาคงอยู่ได้ โดยสมาชิกใน
องค์การจะต้องร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คุณภาพของการจัดการศึกษาต้องได้รับ
การพัฒนา คุณภาพที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาจะท า
ให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีระบบและ
ระเบียบแบบแผน (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, น.11) จึง
ได้มีการก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
เกิดขึ้น เพ่ือปรับโครงสร้างขององค์การและการ
บริหาร เ พ่ือให้พร้ อมต่อการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (สุดาพร ทองสวัสดิ์, 2555, น.338) 
เพราะสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ
เยาวชน สถานศึกษามีคุณภาพสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้เกิด
คุณภาพของผู้เรียน 
 สุขภาพองค์การเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่ง
ของการมีประสิทธิภาพขององค์การ (Hoy & 
Ferguson, 1985, p.117) องค์การใดมีสุขภาพดี 
องค์กรนั้นย่อมมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

(Hoy & Miskel, 2013) ได้รับความไว้วางใจจาก
สังคม ท าให้เกิดการเชื่อถือและการยอมรับเกิดขึ้น  
ช่วยท าให้องค์การเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ 
(จิราประภา อัครบวร, 2549 น.100) การละเลย
การปรั บปรุ ง พัฒนาองค์ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
โดยเฉพาะองค์การที่ท าหน้าที่จัดการศึกษา ความ
หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ มิเพียงแต่ท าลายสมรรถนะของ
องค์การแต่ยังกัดกร่อนความมั่นคงของสังคมใน
อนาคต ซึ่งจะต้องย้อนกลับไปพิจารณาที่องค์การ
ทางการศึกษาว่ามีสุขภาพ มีอาการเจ็บป่วยหรือไม่ 
สมรรถนะการบริหารจัดการเป็นอย่างไร (ชัชวาล 
ทัตศิวัช, 2552, น.78) แนวคิดสุขภาพองค์การ
นิยมน ามาประเมินการด าเนินงานขององค์การและ
สถานบันการศึกษา (Clark & Fairman, p.112) 
จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับผู้ เรี ยนที่ส า เร็จ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีโอกาสได้
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือพัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานของประชาชนให้สูงขึ้น จาก
การศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาพบว่าสภาพ
ปัจจุบันสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ภายใต้สั งกั ดส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครนายก ยังประสบปัญหาใน
หลายๆด้าน ที่ท าให้สถานศึกษายังขาดสภาพกา
ด าเนินงานให้ เป็นไปตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
ตลอดจนยังขาดความพร้อมที่จะอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  ( ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครนายก, 2556) หรือเรียกว่า
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ปัญหาสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สุขภาพ
องค์การของสถานศึกษา คือสภาพการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาที่ เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจความรับผิดชอบ ที่มีความพร้อมที่จะคงอยู่
กลางสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสมสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้
การพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 จากสภาพผลการปฏิบัติงานดังกล่าว 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้วิจัย
ต้องการทราบถึงระดับสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกว่าอยู่ ในระดับใด โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาสุขภาพองค์การจากด้วยแนวคิดของ 
(Hoy & Feldman, 1987) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) 
ความเข้มแข็งขององค์การกล่าวคือสถานศึกษาที่
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การ
ให้บริการชุมชนด้านวิชาการ การให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2) อิทธิพลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นพฤติกรรมของผู้บริหาร
ในการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การควบคุม 
และการมอบหมายงาน มีเทคนิคในการบริหารงาน 
มีการวางแผนร่วมกันด้วยวิธีการอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจงานร่วมกันปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ 3) ภาวะผู้น าด้านมิตร
สัมพันธ์เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่
มุ่งสร้างความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน แสดงตนเป็น
เพ่ือนร่วมงานที่ดี รับฟังและเคารพความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความไว้ใจ เพ่ือจะ
น าไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 4) ภาวะ
ผู้น าด้านกิจสัมพันธ์เป็นพฤติกรรมของผู้บริหาร ที่
มุ่งเน้นทั้งงานและความส าเร็จของงานโดยการ
สร้างความเข้าใจ ด้านภารกิจ และเป้าหมาย และ
การวิธีการปฏิบัติ มีการคาดหวังอย่างชัดเจน มี

การควบคุมมาตรฐานการท างานและมีระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน 5) การสนับสนุนทรัพยากรเป็น
ความสามารถของผู้บริหารในการจัดหาระดมความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ร่วมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 6) ขวัญในการปฏิบัติงาน เป็น
ความรู้สึกในจิตใจของบุคลากรที่มีต่อสถานศึกษาที่
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการท างานของบุคลลากรที่
มีต่อองค์การระดับของความสม่ าเสมอในการ
ปฏิบัติงาน และ 7) มุ่งเน้นวิชาการความพยายาม
ของทางสถานศึกษาที่มุ่งเน้นทางวิชาการด้วยการ
ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และผู้วิจัย
ยังต้องการทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่ งผลต่อ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาและวิ เคราะห์ เอกสารและงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ครอบคลุมเพียงพอ เ ป็ น
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของ 
สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มี
ต่ อปั จจั ยต่ า งๆที่ เ กิ ดขึ้ นจริ ง ในสถานศึกษา
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ
แบบทางการการจัดส่วนเป็นงานต่างๆอย่างเป็น
ทางการโดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ตามสายงานความ
รับผิดชอบ 2)  ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การเชิ ง
สร้างสรรค์สมาชิกภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่ 
ร่วมกันก าหนด สร้างแบบแผนหรือวิถีการด าเนิน
ชีวิตในสถานศึกษาจนเกิดการกฎระเบียบแบบ
แผนสืบทอด 3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการเป็น
ประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่าย มาใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อองค์การ 4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบอยู่ภายนอก
สถานศึกษาที่ ส่ งผลต่ อการด า เนิ นงานของ
สถานศึกษาและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
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สถานศึกษา และ 5) ปัจจัยด้านแรงจูงใจเป็น
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถ
กระตุ้นให้ครูเกิดแรงขับตามความต้องการหรือเกิด
พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น ก า ร ก ร ะ ท า ต่ า ง ๆ ใ ห้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย โดย
ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะค้นพบ เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญ
ในการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา และสามารถ
น าผลการวิจัยที่ ได้น าไปสู่การพัฒนาการจัด
การศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือประเมินระดับสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาและระดับปัจจัยสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

2.เพ่ือระบุตัวแปรที่มีผลต่อสุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 

 
กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยได้

จากการสังเคราะห์งานวิจัยของLikert (1967), 
Litwin&Stringer (1968), Jame&Jones (1974), 
Smith&Purkey (1983),Dubrin (1984), Schine 
(1985) Kotter(1978), Mckinsey(1996), 
Scheerens&Booke (1997), Steeres (1997), 
Hoy&Miskel (2001), ทวีศักดิ์ เดชสองชั้น 
(2549), พัชรีวรรณ กิจมี (2550), อรัญญา สารี
โพธิ์ (2553), สราวุฒิ ปุริสา (2553), คณพงศ์ ดา
เลิศ, (2556) และธัชชัย จิตรนันท์ (2556) 
สามารถสรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพองค์การ
ประกอบด้วย 5 ปัจจัยได้แก่ 1) โครงสร้างองค์การ
แบบทางการ 2) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ 3) วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ 4) 
แรงจูงใจ 5) เทคโนโลยี  
ตัวแปรตามได้แก่ สุขภาพองค์การตามแนวคิดของ 
Hoy & Feldman (1987) มีทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 
1) ความเข้มแข็งขององค์การ 2) อิทธิพลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 3) ภาวะผู้น าด้านมิตร
สัมพันธ์ 4) ภาวะผู้น าด้านกิจสัมพันธ์ 5) การ
สนับสนุนทรัพยากร 6) ขวัญในการปฏิบัติงาน7) 
มุ่งเน้นวิชาการ 

                
            

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 
 

สุขภาพองค์การ 
1) ความเข้มแข็งขององค์การ  
2) อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา  
3) ภาวะผู้น าด้านมิตรสัมพันธ์  
4) ภาวะผู้น าด้านกจิสัมพันธ์  
5) การสนับสนุนทรัพยากร  
6) ขวัญในการปฏิบัติงาน 
7)  การมุ่งเน้นวิชาการ 
 

โครงสร้างองค์การแบบทางการ 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

แรงจูงใจ 

เทคโนโลย ี

วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค ์



 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตาม
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  ศิริชัย  กาญ
จนวาสี, ทวีวัฒน์   ปิตยานนท์ และ ดิเรก   ศรีสุโข 
(2555) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 223 คน ได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยแบ่งตาม
ขนาดของสถานศึกษา เป็นขนาดสถานศึกษาขนาด
เล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง เป็นผู้บริหาร 32 คน 
และครู 191  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  เป็ น
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่ งผล และตอนที่  3 สุขภาพ
องค์การของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .969 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่                   
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  
 
ผลการวิจัย  

1.  จ ากกา รศึ กษ าวิ จั ยพบว่ า  ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุ 51 ปี
ขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งครูผู้สอนของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป 

2. จากการศึกษาวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจาก
มาก ไปหาน้อย ได้แก่ ขวัญก าลังใจในการท างาน 
การมุ่งเน้นด้านวิชาการ ภาวะผู้น าด้านมิตรสัมพันธ์ 
อิทธิพลของผู้บริหาร ภาวะผู้น าด้านกิจสัมพันธ์ การ
สนับสนุนทรัพยากร ความเข้มแข็งขององค์การ 

3.  จากการศึ กษาวิ จั ยพบว่ า ตั วแปรที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้าน
แรงจูงใจ ด้านโครงสร้างองค์การแบบทางการ ด้าน
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

4. ตั วแปรที่ ใช้ ในการพยากรณ์สุขภาพ
องค์การของสถานศึกษา ทุกตัวร่วมกันพยากรณ์
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 80 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์รายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าอ านาจจ าแนกมากที่สุด คือ 
วัฒนธรรมองค์การเชิ งสร้ างสรรค์  (x5) มีค่ า
สัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ เท่ากับ 0.335 รองลงมา 
คือ แรงจูงใจ(x4) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
เท่ากับ 0.286 โครงสร้างองค์การแบบทางการ (x1)มี
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.171 ส่วน 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ(x2) และเทคโนโลยี
(x3) ไม่สามารถพยากรณ์สุ ขภาพองค์การของ
สถานศึกษา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 



 

 

ตารางท่ี  1 ค่าสมการถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ตัวแปร b S.E.b B t sig 
 Constant .800 .128  6.270 .000 

โครงสร้างองค์การแบบทางการ (x1)  .171 .040 .206 4.247 .000 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ(x2)   .012 .047 .014 .255 .799 
เทคโนโลยี(x3)  .005 .044 .005 .115 .908 
แรงจูงใจ(x4)   .286 .046 .346 6.215 .000 
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ 
(x5) 

.335 .045 .410 7.389 .000 

 R  =  0.896*      
 R2   = .80      

 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
y   =  0.800 + 0.171 x1+0.012 x2 + 0.005 x3 + 0.286x4 + 0.335x5 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
yZ   = 0.206 x1 + 0.014 x2 + 0.005 x3  + 0.436 x4 + 0.410 x5 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจน ามา
อภิปรายได้ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า  สุขภาพ
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การที่สถานศึกษา มีการด าเนินการและการ
พัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่ง เน้นให้
หน่วยงานทางการศึกษาสามารถพัฒนาตัวเอง ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมี

ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงเป็นหน้าที่
หลักของผู้บริหารและครูผู้สอนที่จะต้องร่วมมือ
กัน พัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริ มเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จึงต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุง
ศั ก ย ภ าพ ในด้ า นต่ า ง  ๆ  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ ยนแปลงการท างานที่ มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาส มีการ
แข่งขั้นสูงในเรื่องคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้
ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและชุมชน 
สถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น จึงส่งผลให้
สุขภาพองค์การโดยรวมของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครนายกอยู่ ในระดับสู ง  ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา 
สารี โพธิ์  (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หนองคลาย พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หนองคลาย ตามการรับรู้ของครูผู้สอนโดยรวมมี
สุขภาพองค์การอยู่ในระดับสูง และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธัชชัย จิตรนันท์ (2556) ได้
ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษาในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามทัศนคติของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน ทั้งโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับสูง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้การวิจัย 
พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษาของสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายกอยู่ในระดับสูง 

2.  จากผลการวิ จั ยปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สราวุฒิ ปุริสา (2553) ได้ท าการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย ด้านภาวะผู้น า 
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
ด้านแรงจูงใจ และด้านสภาพแวดล้อมของ
องค์การ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การ 
อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ อรัญญา สารีโพธิ์ 
(2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหนองคลาย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่หนองคลาย โดยรวมอยู่
ในระดับสูง โดยมีปัจจัยด้านแรงจูงใจมีระดับมาก
อยู่ ใน อับดับแรก ทั้ งนี้ อาจ เป็น เพราะ (1) 
โครงสร้างองค์การมีการก าหนดลักษณะที่เด่นชัด 
มีการก าหนดความรับผิดชอบทุกต าแหน่งอย่าง
ชัดเจน มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาเป็น
อย่างดี จนผู้ปฏิบัติงานรับรู้   (2) วัฒนธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ ที่ มี ในสถานศึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานแสดงพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีกับ
ผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่และทุกคนในสถานศึกษา มี
ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
สถานศึกษาได้ดี มีความเคารพและศรัทธากันใน
ตัวผู้ปฏิบัติงาน (3)มีแรงจูงใจที่ดี เช่นผู้บริหารให้
ความยุติธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง เมื่อครูผู้สอนท างานประสบความส าเร็จ 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้การยกย่อง ชมเชย การ
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานอยาก
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น (4) สภาพแวดล้อมภายนอกดี 
พร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินกิจการต่าง ๆของ
สถานศึกษา (5) สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยี
มาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน ท าให้
สถานศึกษาเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สิ่ง
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงท าให้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษาในระดับสูงซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ แมททิว บี มายส์ 
(Matthew, 1973) ได้ให้ความเห็นว่า องค์การที่
ดีนั้นควรจะเริ่มจากการศึกษาสุขภาพองค์การ
เป็นอันดับแรก โดยจะให้ความส าคัญกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีท าร่วมกันของบุคคลในองค์การ และ
ปรับปรุงองค์การให้มีสภาพและบรรยากาศใน
การท างานที่ด ี
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3. ตัวแปรที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก พบว่า ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ด้านเทคโนโลยี ด้านแรงจูงใจ และด้านวัฒนธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีความสามารถในการพยากรณ์
ได้ร้อยละ 80 มีความสามารถเขียนเป็นสมาการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สราวุฒิ ปุริสา (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร พบว่าการ
เคราะห์การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน ตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครู โดยรวมร้อยละ 57.40  สามารถ
จึงกล่าวได้ว่า โครงสร้างองค์การ สภาพแวดล้อม
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ และแรงจูงใจ เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
และ เมื่ อประกอบกันแล้ วจะส่ งผลต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 จากผลการวิจัย พบว่าสุขภาพของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
ส่วนด้านที่มีสุขภาพองค์การของสถานศึกษาต่ า
ที่สุดคือด้าน ความเข้มแข็งขององค์การ ดังนั้น 
สถานศึกษาควรสร้างนโยบายที่ความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน การเปิดโอกาศให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการ

เปลี่ยนแปลง และจะช่วยให้สุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา ด้านความเข้มแข็งขององค์การเพ่ิม
มากขึ้น 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่ส่งผล
ต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านที่มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การต่ าที่สุดคือ ด้าน
สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ ก า ร  ดั งนั้ น 
สถานศึกษาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
ชุมชนเนื่ องจากสถานศึกษาอยู่ ท่ ามกลาง
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ 
ก า ร เ มื อ ง  สั ง ค ม  โ ค ร ง ส ร้ า ง ก ฎ ห ม า ย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล้านี้ล้วน
เป็นปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อองค์การ เพราะ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ดีจะสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.  จากการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้าน
โครงสร้างองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ เทคโนโลยี แรงจูงใจ และวัฒนธรรม
องค์การเชิงสร้างสรรค์ เป็นตัวแปรพยากรณ์
สุขภาพองค์ ดังนั้นในการส่งเสริมสุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
ส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของ
สถานศึ กษ าสู่ ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รภ าย ใ น
สถานศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

2 ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาและสังเคราะห์ตัวแปร

ด้านอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อสุขภาพ องค์การ
ของสถานศึกษา เช่น นโยบายและเป้าหมาย   
ตัวแปรด้านงบประมาณ ตัวแปรด้านสังคม และ
ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ 
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การบังคับช าระหนี้ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด: กรณีศึกษาสังหาริมทรัพย์ 
กิตติ  สุวรรณะ1  

ภูมิ  มูลศลิป์2  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้
ความคุ้มครองทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์ว่า จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับจ าน า หรือบังคับให้ขาย
ทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ เช่นทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ผู้คนที่พักอาศัยในอาคารชุดที่จะได้รับความเดือดร้อน หากถูกเจ้าหนี้เจ้าของร่วมรายใดน ายึดทรัพย์
ส่วนกลางประเภทที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ออกขายทอดตลอดเพ่ือช าระหนี้ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเสนอแนะว่า 
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรื่องทรัพย์ส่วนกลางทุกประเภทให้ได้รับ
การคุ้มครองที่มิอาจถูกฟ้องให้แบ่งแยก หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้ เพ่ือเป็น
หลักประกันให้กับผู้ที่พักอาศัยในอาคารชุด และเพ่ือพัฒนากฎหมายอาคารชุดให้ทัดเทียมนานาประเทศ
และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

 
ค าส าคัญ: พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  สังหาริมทรัพย์ 
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The Execution of Central Property of Condominium for Debt Payment : A 
Case Study on Movable Properties 

Kidti  Suwanna1  
Poom Moolsilpa2  

Disaphol Chansiri3 
 
Abstract 

The main objective of this study was to analyze impacts resulted from the execution of 
Condominium Act B.E. 2522 on movable properties of condominium for debt payment. 
Condominium residents would be directly affected from compulsory execution on movable 
properties because of the loophole in the Act. It was the author’s argument that debts of any 
individuals should not be executed from central properties of condominium juristic person 
even if they were movable properties. The author therefore recommended that the 
Condominium Act should accordingly be revised in response to such need. Protection from 
compulsory execution of individuals’ debts should not  be extended over movable properties 
in order to guarantee and ensure that residents living in the condominium should be entitled 
to use common facilities available in the condominium. The new or amended regulation or law 
would standardize our Thai law to be internationally and generally accepted in the future. 

 
Keywords: Condominium Act B.E. 2522, Moveable property 
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บทน า 
 ปัจจุบันในประเทศไทย มีอาคารชุด
เกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่เป็นอาคารขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ และนับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้น 
เหมือนเช่นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก สาเหตุมา
จากหลายปัจจัย ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเพ่ิม
จ านวนของประชากรภายในประเทศที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง แต่มีทรัพยากรพ้ืนดินที่จ ากัด ที่ พัก
อาศัยจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบจากที่เป็น
แนวราบมาเป็นแนวสูงแทน เพ่ือให้สามารถ
รองรับกับความต้องการได้อย่ า ง เ พียงพอ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเมืองหลวง หรือเมือง
ท่องเที่ยว พ้ืนที่ดินมีราคาแพงมาก และมีจ ากัด 
ไม่เหมาะกับการปลูกสร้าง ที่พักอาศัยในแนวราบ 
อาคารชุดนับว่าเป็นที่พักอาศัยเหมาะส าหรับท า
ให้คนที่ท างานในเมืองมาก เพราะไม่ต้องเสียเวลา
กับการเดินทางที่มีการจราจรคับคั่ง ติดขัดเป็น
ประจ า คนไทยมีจ านวนไม่น้อยที่เลือกพักอาศัย
ในอาคารชุด เพราะเห็นว่ามีความสะดวกสบาย 
และปลอดภัยสูง นอกจากนี้ก็ยังมีชาวต่างชาติที่
เข้ามาพ านักในประเทศไทยแต่ครั้งละนานๆ เป็น
ประจ า เพ่ือประกอบธุรกิจ หรือท่องเที่ยว ซึ่ง
ชาวต่างชาตินี้มีโอกาสในการถือครองกรรมสิทธิ์
ในที่ดินเพ่ือปลูกสร้างที่พักอาศัยในลักษณะของ
บ้านเดี่ยวหรืออาคารพานิชย์ได้น้อยมากส่วนใหญ่
จึงเลือกซื้ออาคารชุดไว้เป็นที่พักอาศัยแทน ซึ่ง
ขณะนี้ กฎหมายเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ ถือ
ครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุดได้ใกล้เคียง
กับสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์ของคนไทยมาก 
คือร้อยละ 49 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2558 เมื่อ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน ก็จะมี
การ เปิดกว้ า งทางการค้า  การลงทุน และ
ตลาดแรงงานจะมีชาวต่างชาติจากประเทศกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนเอง และชาวต่างชาติจากประเทศ

คู่ค้าอ่ืนเดินทางเข้ามาในประเทศเพ่ิมมากขึ้น
หลายเท่าตัว เพ่ือมาท าการค้า การลงทุน และ
รับจ้างแรงงาน เพราะมีความสะดวกและลด
ขั้นตอนการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 ดังนั้น  เมื่ อมีชาวต่างชาติ เข้ ามาใน
ประเทศไทยมาก ความต้องการด้านที่พักอาศัยก็
ต้องเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้มีการพัฒนา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านอาคารชุด และธุรกิจ
วัสดุก่อสร้างให้เจริญ เติบโตอีก ทางหนึ่ง 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ที่
ใช้บังคับในปัจจุบันก าหนดให้เจ้าของร่วมใน
อาคารชุดมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางตาม
มาตรา 14 บัญญัติว่า อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วม ให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้อง 
กับเนื้อที่ของห้องชุดทั้ งหมดในอาคารชุดนี้ 
ในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา 6 
 มาตรา 15 ทรัพย์สินต่อไปนี้ให้ถือ
ว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลาง 
 1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด 
 2) ที่ดินที่มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 3) โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพ่ือความ
มั่นคงและเพ่ือการป้องกันความเสียหายต่อตัว
อาคารชุด 
 4) อาคารหรือส่วนของอาคาร และ
เครื่องอุปกรณ์ที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์
ร่วมกัน 
 5) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีไว้เพ่ือใช้ 
หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
 6) สถานที่ที่ มี ไว้ เ พ่ือใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 
 7) ทรัพย์สินอ่ืนที่มีไว้เพ่ือใช้ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 8) ส านักงานของนิติบุคคลอาคารชุด 
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 9) อสังหาริมทรัพย์ ที่ซื้อ หรือได้มา 
ตามมาตรา 48 (1) 
   10) สิ่งก่อสร้าง หรือระบบที่สร้างขึ้น 
เพ่ือรักษาความปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อม 
ภายในอาคารชุด เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย การ
จัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การปรับอากาศ 
การระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสีย หรือการก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 11) ทรัพย์สินที่ใช้เงิน ตามมาตรา 18 
ในการดูแลรักษา (พระราชบัญญัติอาคารชุด , 
2522 : 4) 
 มาตรา 16 ทรัพย์ ส่ วนกลางที่ เป็น
อสังหาริมทรัพย์ จะถูกฟ้องให้แบ่งแยกบังคับ
จ านอง หรือบังคับให้ขายทอดตลาด แยกจาก
ทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ (พระราชบัญญัติอาคารชุด, 
2522 : 4) 
 เมื่ อ พิจารณาถึ งทรัพย์ ส่ วนกลางที่
กฎหมายบัญญัติไว้แล้วเห็นว่า มีทั้งประเภทที่
เป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์  โดย
ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์
จะถูกฟ้องให้แบ่งแยกบังคับจ านองหรือบังคับให้
ขายทอดตลาด แยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ แต่
กฎหมายมิได้บัญญัติห้ามถึงทรัพย์ส่วนกลาง
ประเภทที่เป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีจ านวนมาก 
อาทิ ลิฟท์โดยสาร เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวกับระบบป้องกันรักษา
ความปลอดภัย ฯลฯ ไว้ ในลักษณะท านอง
เดียวกัน ว่าจะถูกฟ้องให้แบ่งแยกหรือบังคับให้
ขายทอดตลาด แยกจากทรัพย์ส่วนบุคคล มิได้ 
จึงท าให้เกิดช่องว่างเป็นปัญหาในการตีความข้อ
กฎหมายได้ว่าทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นประเภท
สังหาริมทรัพย์นี้สามารถบังคับ ให้ขายทอดตลาด 
แยกออกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้หรือไม่อย่าง
น้อยคาดว่ามีความเห็นเป็น 2 แนวทางคือ เห็นว่า

ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นประเภทสังหาริมทรัพย์ไม่
สามารถบังคับให้ขายทอดตลาด แยกจากทรัพย์
ส่วนบุคคลได้กับเห็นว่า ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็น
ประเภทสังหาริมทรัพย์สามารถบั งคับขาย
ทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้ โดยแต่
ละฝ่ายต่างมีเหตุผลที่สนับสนุนกล่าว คือ ฝ่าย
อ้ า ง ว่ า ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ป ร ะ เ ภ ท ที่ เ ป็ น
สังหาริมทรัพย์ไม่สามารถบังคับขายทอดตลาด
แยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้ก็  เพราะทรัพย์
ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วเป็น
ทรัพย์ที่ติดตั้งอยู่ ในอาคารชุดเพราะฉะนั้นถือว่า
เป็นทรัพย์อุปกรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่บัญญัติ ไว้ ในมาตรา 147 ว่ า 
อุปกรณ์ หมายความว่าสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดย
ปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจงของ
เจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นของใช้ประจ าอยู่
กับทรัพย์ที่ เ ป็ นประธานเป็ นอาจิ น ต์  เ พ่ื อ
ประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษา
ทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้น ามา
สู่ทรัพย์ที่เป็นประธาน โดยการน ามาติดต่อ หรือ
ปรับเข้าไว้ หรือท าโดยประการอ่ืนใด ในฐานะ
เป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น 
 อุปกรณ์ที่แยกออกจากทรัพย์ที่ เป็น
ประธานเป็นการชั่วคราว ก็ยังไม่ขาดจากการเป็น
อุปกรณ์ ของทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น 
 อุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับทรัพย์ที่ เป็น
ประธาน เว้นแต่จะมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 เพราะฉะนั้น เมื่อทรัพย์ประธานคือ
โครงสร้างอาคารชุด และพ้ืนดินต่อเนื่องกับที่ตั้ง
อ า ค า ร เ ป็ น ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ป ร ะ เ ภ ท
อสังหาริมทรัพย์ ที่ พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 มาตรา 16 ได้บัญญัติไว้แล้วว่า 
ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ จะถูกฟ้อง
ให้แบ่งแยกบังคับจ านอง หรือบังคับให้ขาย
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ทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ แล้ว
ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์  ซึ่งเป็น
ทรัพย์อุปกรณ์ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์
ประธานก็ไม่สามารถที่จะบังคับขายทอดตลาด
แยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้ท านองเดียวกัน 
 ส่วนฝ่ายที่อ้างว่า ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็น
สั งหาริมทรัพย์  ส ามารถถู กบั งคับยึ ดขาย
ทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้ก็เพราะ 
เมื่อพิจารณาจาก พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 
2522 มาตรา 15 (4) (5) (7) และ (11) แล้ว
ทรัพย์ส่วนกลางในอนุมาตราเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วน
เป็นทรัพย์ส่วนกลางประเภทสังหาริมทรัพย์แทบ
ทั้งสิ้น และเมื่อกฎหมายเฉพาะไม่ได้บัญญัติห้าม
ไว้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นและไม่ควรตีความขยาย
ออกไปเพราะอาจเป็นโทษแก่บุคคลภายนอก จึง
ต้องใช้หลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาบังคับใช้ท าให้
ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ก็จะถูกฟ้อง
ให้บังคับขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคล
ได ้
 ทรัพย์ส่วนกลางเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของ
เจ้าของร่วมในอาคารชุดทุกคน หากไม่มีกฎหมาย
บัญญัติ ห้ามบังคับยึดขายทอดตลาดแยกจาก
ทรัพย์ส่วนบุคคลไว้อย่างชัดเจน หากเกิดปัญหา
พิพาทแล้วศาลอาจใช้ดุลพินิจตีความว่าทรัพย์
ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์สามารถบังคับขาย
ทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้แล้ว ก็จะ
กระทบต่อเจ้าของร่วมรายอ่ืน เช่น กรณีเจ้าของ
ร่วมรายใดเป็นหนี้บุคคลภายนอกแล้วไม่ช าระก็
จะถูกฟ้องและถูกบังคับยึดห้องชุดซึ่งเป็นทรัพย์
ส่วนบุคคลมาขายทอดตลาดเพ่ือช าระหนี้และ
หากไม่เพียงพอบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเจ้าหนี้
ตามค า พิพากษาก็มี สิ ทธิ ที่ จ ะน ายึ ดทรัพย์
ส่ ว นกลา งของอาคารชุ ด  ประ เภทที่ เ ป็ น

สังหาริมทรัพย์มาขายทอดตลาดเพ่ือช าระหนี้
ตามส่วนของลูกหนี้ได้เพราะเจ้าของร่วมรายที่
เป็นหนี้มีกรรมสิทธิ์ ร่ วมในทรัพย์ส่วนกลาง
เจ้าของร่วมรายอ่ืน หรือนิติบุคคลอาคารชุดก็มิ
อาจโต้แย้ งหรือคัดค้านการน ายึด เ พ่ือขาย
ทอดตลาดได้ คงมีสิทธิแต่เพียงการขอกันส่วน
ของตนได้เท่านั้น 
 อาคารชุดมีเจ้าของร่วมจ านวนมากพัก
อาศัย ถือว่าเป็นชุมชนหนึ่ง ทรัพย์ส่วนกลางที่
เป็นสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความส าคัญไม่ต่างไป
จ า ก ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ที่ เ ป็ น ป ร ะ เ ภ ท
อสังหาริมทรัพย์ เพราะ มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือเพ่ือป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉะนั้น  หาก
กฎหมายไม่ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจ
ตีความแล้วอาจมีแนวโน้มที่จะถูกบังคับคดี ยึดมา
ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้ก็จะ
ส่งผลให้เจ้าของร่วมที่พักอาศัยร่วมกันในอาคาร
ชุดได้รับความเดือดร้อน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เ พ่ือศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายอาคารชุด 
 2.  เพ่ือศึกษากฎหมายอาคารชุดของ
ต่างประเทศเกี่ยวกับการบังคับช าระหนี้เอากับ
ทรัพย์ส่วนกลางในอาคารชุด 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาการตีความการ
บังคับช าระหนี้กับทรัพย์ส่วนกลางตาม พระราช 
บัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
 4.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
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ปัญหาและบทวิเคราะห์ข้อกฎหมาย 
 1. ปัญหาการตีความเกี่ยวกับทรัพย์
ส่วนกลางเพ่ือช าระหนี้ กฎหมายอาคารชุดของ
ประเทศไทย ปัจจุบันนับว่ายังคงมีปัญหาต้อง
ตีความเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง เพ่ือช าระหนี้อยู่
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ป ร ะ เ ภ ท
สังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายยังคงมิ ได้บัญญัติ 
ยกเว้นไว้ชัดเจน  ดังเช่น  ทรัพย์ส่วนกลาง
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายบัญญัติว่าไม่
สามารถบังคับช าระหนี้ได้  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ตีความเพ่ือค้นหาเหตุผลอันแท้จริงในกฎหมาย
หรือที่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เจตนารมณ์ของ
กฎหมาย (The spirit of Law) หรือ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย (The objectives of  
Law) เพ่ือจะได้ใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็น
ธรรม หรือบรรลุถึงความยุติธรรม ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
ทรงมีพระราชกระแสในเรื่องการใช้กฎหมายดังนี้ 
คือ กฎหมายทั้งปวงจะช าระความยุติธรรมและ
ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับการใช้ คือ ถ้าใช้ให้ได้ถูกวัตถุประสงค์ 
หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ จริงแล้วก็จะ
ทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์
ไ ว้ แ ต่ ห า กน า ไ ป ใ ช้ ผิ ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
เจตนารมณ์ โดยการพลิกแพลงบิดพลิ้ว ให้ผัน
ผวนไปด้วยความหลงผิด ด้วยอคติ หรือด้วย
เจตนาอันไม่สุจริตต่างๆ กฎหมายก็เสื่อมความ
ศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพลงทันที และกลับ
กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่
หลวง (สุเมธ จานประดับ, 2553 : 21) 
 1) ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ที่ เ ป็ น
สังหาริมทรัพย์จะถูกบังคับช าระหนี้ได้หรือไม ่
 พระราชบัญญัติอาคารชุดของประเทศ
ไทยได้ยกร่างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยกรม

ที่ดิน  ซึ่ งร่ างพระราชบัญญัติฉบับนั้นชื่ อว่ า 
พระราชบัญญัติว่าด้วยกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด 
โดยได้บัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางเพ่ือการ
ช าระหนี้ไว้ในมาตรา 10 ว่า ทรัพย์ส่วนกลางจะ
ถูกฟ้องแบ่งแยกบังคับจ านอง หรือบังคับให้ขาย
ทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ และได้
ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่าง และ
ในที่ประชุมก็ได้ถกเถียงกันในเรื่องของนิติบุคคล
อาคารชุดว่า เมื่อนิติบุคคลอาคารชุดมีสภาพ
บุคคลแล้ว สามารถมีทรัพย์สินเป็นของตนเองได้
หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า 
ถ้ามีสภาพบุคคลแล้ว ก็สามารถมีทรัพย์สินเป็น
ของตนเองได้ แต่ผู้ยกร่างในขณะนั้น เห็นว่า  นิติ
บุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการ
ดูแลทรัพย์ส่วน กลางของอาคารชุด เท่านั้น จึงไม่
สามารถที่ จะมีทรัพย์สิน เป็นของตนเองได้ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ให้กรมที่ดินกลับไป
พิจารณายกร่างมาใหม่ และระหว่างที่น าร่าง
กลับไปแก้ไขปรับปรุง กรมที่ดินเห็นว่า การเคหะ
แห่งชาติ ซึ่ งขณะนั้นเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยควรเป็นเจ้าภาพในการยก
ร่าง เพราะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการ
เรื่องที่อยู่อาศัยในรูปแบบของแฟลตและการ
เ ค ห ะ แ ห่ ง ช า ติ  ก็ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ย ก ร่ า ง
พระราชบัญญัติอาคารชุด ท าให้มาตรา 10 มี
ข้อความเปลี่ยนไป จากเดิมที่กรมที่ดินยกร่างไว้ 
โ ด ย บั ญ ญั ติ ว่ า  ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ที่ เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์ จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับ 
จ านอง หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจาก
ท รั พ ย์ ส่ ว น บุ ค ค ล  มิ ไ ด้  แ ล ะ ไ ด้ ส่ ง ใ ห้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่าง ซึ่ งใน
ประเด็นนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เห็นว่า ถ้อยค าที่บัญญัติไว้มีเจตนารมณ์เพ่ือ
ป้องกันมิให้เจ้าหนี้ฟ้องขอให้แบ่งแยก บังคับ
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จ านองหรือบังคับ ให้ขายทอดตลาดทรัพย์
ส่วนกลางที่เป็นที่ดินที่ตั้งของอาคารชุดแยกจาก
ทรัพย์ส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ถ้า นิติบุคคลอาคาร
ชุดมีหนี้สินจากการบริหารงานและเจ้าของร่วมมี
มติโดยเสียงข้างมากในที่ประชุมใหญ่ให้แบ่งขาย
ที่ดิน ดังกล่าว แยกจากทรัพย์ส่วนบุคคล เพ่ือ
ช าระหนี้ก็มีสิทธิที่จะท าได้ ท าให้พระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีความชัดเจนใน
ก า ร ตี ค ว า ม ว่ า ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ที่ เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถที่จะถูกบังคับช าระหนี้
ได้ ตามมาตรา 16  บัญญัติว่า ทรัพย์ส่วนกลางที่
เป็นอสังหาริมทรัพย์จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับ
จ านอง หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจาก
ทรัพย์ส่วนบุคคล มิได้ แต่ยังคงต้องพิจารณา
ต่อไปว่าทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์ จะ
ถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับจ านองหรือบังคับให้
ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลหรือถูก
บังคับช าระหนี้ได้หรือไม ่
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า อาคารชุดเปรียบ
เหมือนชุมชน ชุมชนหนึ่งเพราะมีผู้พักอาศัย อยู่
เป็นจ านวนมาก ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดก็มีทั้งคนไทยและคน
ต่างชาติจึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายอาคารชุดรองรับ
โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ พ ร า ะ ร ะ บ บ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใ น 
อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ไม่อาจสนองความต้องการของประชาชน 
ซึ่ งต้องอาศัยในอาคารเดียวกัน โดยร่วมมี
กรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารนั้นแยกจากกันเป็น
สัดส่วนได้ สมควรวางระบบกรรมสิทธิ์ห้องชุดขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารเดียวกัน สามารถถือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารส่วนที่เป็นของตนแยก
จากกันเป็นสัดส่ วน และสามารถจัดระบบ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอาคารได้ 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับปัจจุบัน
บัญญัติชาวต่างชาติมีสิทธิที่จะถือกรรมสิทธิ์ใน
อาคารชุดแต่ละแห่งได้ร้อยละ 49 เพราะฉะนั้น 
บทบัญญัติต่างๆ ของพระราชบัญญัติอาคารชุด 
ควรเป็นสากลและที่ส าคัญถ้อยค าควรบัญญัติให้
ชัดเจนเหมือนกับบทบัญญัติของกฎหมายอาคาร
ชุดประเทศต่างๆ ทั่วโลก  เพ่ือชาวไทยเองและ
ชาวต่างชาติที่ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดจะได้
เข้าใจโดยชัดเจน 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
ฉบับปัจจุบันก าหนดว่าเจ้าของร่วมในอาคารชุดมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและมีกรรมสิทธิ์
ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง เพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินทั้ง 2 ประเภทนี้ จะต้องอยู่ควบคู่กัน
เสมอและทรัพย์ส่วนกลางในอาคารชุดของทุก
ประเทศทั่วโลก ก็มีทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์แต่พระราชบัญญัติอาคารชุด
ประ เทศไทยได้บัญญัติ ไ ว้ เ ฉพาะว่ าทรัพย์
ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่จะถูก
ฟ้องให้แบ่งแยก บังคับจ านอง หรือบังคับให้ขาย
ทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ แต่มิได้
บัญญัติถึงทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์ว่า 
จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับจ านองหรือบังคับให้
ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้
หรือไม ่
 การที่พระราชบัญญัติอาคารชุดบัญญัติ
ในลักษณะนี้  หากตีความตามตัวอักษรแล้วก็
ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ที่ เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับ
จ านอง หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจาก
ทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ แต่ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็น
สังหาริมทรัพย์ สามารถที่จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก
บังคับจ านอง หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยก
จากทรั พย์ ส่ ว นบุ คคล ได้ ก็ จ ะท า ให้ ขั ดกั บ
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เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ที่
ก าหนดว่า เจ้าของร่วมในอาคารชุดมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์ส่วนบุคคลและมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์
ส่วนกลาง และท าให้กระทบกระเทือนต่อการ
ด ารงชีพของผู้พักอาศัยเป็นอย่างมากผู้เขียนเห็น
ว่าแม้ว่ากฎหมายจะบัญญัติไว้ชัดเจนให้เรื่อง
ถ้อยค าแต่ก็ยังต้องตีความถึงถ้อยค าที่ว่าทรัพย์
ส่วนกลางที่ เป็นสังหาริมทรัพย์จะถูกฟ้องให้
แบ่ งแยก บั งคับจ านอง หรือบั งคับให้ขาย
ทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้หรือไม่ 
เ พีย ง ใด  เนื่ อ ง จากมี ข้ อส งสั ย  หรื ออาจมี
ความหมายหลายนัย ท าให้เกิดปัญหาโต้เถียงกัน
หาข้อยุติไม่ได้ เพราะทรัพย์ส่วนกลางในอาคาร
ชุดที่เป็นสังหาริมทรัพย์ อาทิ ลิฟท์โดยสาร ปั้ม
น้ า เครื่องปั่นไฟ และอ่ืนๆ อีกหลายรายการถือ
ว่าเป็นสิ่งส าคัญขั้นพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นแก่ผู้ พัก
อาศัยในอาคารชุด กฎหมายจึงควรให้ความ
คุ้มครองลูกหนี้  หรือผู้ พักอาศัยในอาคารชุด 
เช่นเดียวกับกรณีที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง
ลูกหนี้ว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพประจ าวันเจ้าหนี้ไม่อาจบังคับช าระหนี้ได้
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 285 ดังนั้น จึงต้อง
ตีความเพ่ือให้ได้ความหมายที่แท้จริงของถ้อยค า
หรือข้อความนั้น จากที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นเบื้องต้นว่า
เหตุที่บัญญัติถ้อยค าเฉพาะทรัพย์ส่วนกลางที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับ
จ านองหรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจาก
ทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ นั้น เพียงเพ่ือป้องกันมิให้
ที่ดินซึ่ งเป็นที่ตั้งอาคารชุดถูกเจ้าหนี้ ฟ้องให้
แบ่ งแยกบั งคับจ านอง  หรื อบั งคับ ให้ ขาย
ทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลเท่านั้น อาจ
มองข้ามไปว่า ในอาคารชุดยังมีทรัพย์ส่วนกลางที่

เป็นสังหาริมทรัพย์ด้วย กฎหมายจึงมีช่องว่าง
เสมอไม่สามารถที่จะยกร่างให้สมบูรณ์แบบใน
ครั้งเดียว ดังค ากล่าวของท่านศาสตราจารย์
ธานินทร์ กรัยวิเชียร ว่า ถ้าหากว่าฝ่ายนิติบัญญัติ
สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังทุก
กรณี และบัญญัติกฎหมายไว้อย่างแจ้งชัดรัดกุม 
ครอบคลุมทุกกรณีก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องตีความ
กฎหมาย แต่เรื่องดังกล่าว เป็นการพ้นวิสัยที่จะ
ท าได้แม้จะใช้ความพยายามอย่างใดๆ ก็ไม่อาจ
ท าได้ นอกจากนี้ยังมีนักกฎหมายชาวอังกฤษคือ 
ลอร์ด เดนนิ่ง ได้กล่าวว่า การที่กฎหมายตราไว้
โดยมีความหมายไม่แน่นอนหรือเคลือบคลุม นั้น
ก็ เพราะเราต้องระลึกอยู่ เสมอว่า ผู้บัญญัติ
กฎหมายเองก็ เป็นปุถุชน ซึ่ งไม่อาจเล็งเห็น
ข้อเท็จจริงอันสลับซับซ้อน ซึ่งจะเกิดเป็นกรณี
พิพาทขึ้นในภายภาคหน้าหรือแม้ว่าอาจจะ
เล็ ง เห็น ได้  ก็ เป็น เรื่ อง พ้นวิสั ยที่ จะบัญญัติ
กฎหมายให้ครอบคลุมกรณีเหล่านั้น ทั้งหมด
อย่างปราศจากความเคลือบคลุม 
 เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ย่อมท าให้
เกิดปัญหาการตีความเกี่ยวกับการยึดทรัพย์
ส่วนกลางที่สังหาริมทรัพย์เพ่ือช าระหนี้อย่าง
แน่นอนเพราะทรัพย์ส่วนกลางในอาคารชุด 
เจ้ าของร่ วมถือกรรมสิทธิ์ ร่ วมกัน  แต่มิ ได้
หมายความว่าเจ้าของร่วมทุกคนมีกรรมสิทธิ์ใน
ส่วนเท่าๆ กัน เพราะกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์
ส่วนกลางนั้น เป็นไปตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์ส่วนกลาง กล่าวคือ 
 อ า ค า ร ชุ ด ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น ไ ว้ ก่ อ น
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 มีผลบังคับ (วันที่  4 กรกฎาคม 
2551) เป็นไปตามอัตราส่วนระหว่างราคาของ
ห้องชุดแต่ละห้องกับราคา รวมของห้องชุด
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ทั้งหมดในขณะจดทะเบียนอาคารชุด และอาคาร
ชุดที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 
เป็นไปตามอัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ของห้องชุด 
แต่ละห้องชุดกับเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมด ใน
อาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด 
 2) การตีความส่วนแบ่งของเจ้าของ
ร่วมแต่ละรายที่ได้รับจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์ส่วนกลาง  
 ทรัพย์ส่วนกลาง ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
ได้ถูกก าหนดไว้ในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในห้อง
ชุ ดว่ า  เ จ้ าของร่ วม  หรื อแต่ ละห้ อ งชุ ด  มี
อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางเท่าใด แต่
ทรัพย์ส่วนกลางส่วนที่เป็นสังหาริมทรัพย์ใน
อาคารชุด ก็มีอยู่จ านวนมากหลายรายการ แต่
มิได้ระบุอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
เหล่ านี้ ไ ว้ ว่ าห้องชุดแต่ละห้องมี อัตราส่ วน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์แต่ละประเภทเท่าใด และหาก
มีการบังคับช าระหนี้ทรัพย์ส่วนกลางที่ เป็น
สังหาริมทรัพย์ ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าลูกหนี้ซึ่ง
เป็นเจ้าของห้องชุดรายที่ถูกเจ้าหนี้ ฟ้องให้
แบ่งแยกให้บั งคับจ านองหรือบังคับให้ขาย
ทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลนั้น เมื่อขาย
ทอดตลาดแล้วเจ้าหนี้ของเจ้าของห้องชุดรายนั้น
จะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินนั้นเป็นจ านวน
เท่าใด และเจ้าของร่วมรายอ่ืน เมื่อใช้สิทธิตาม
กฎหมายขอกันส่วนแบ่งของตนจากเงินที่ขาย
ทอดตลาดแล้ว เจ้าของร่วมแต่ละรายจะได้ส่วน
แบ่งเท่าใด เพราะอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ร่วมใน
ทรัพย์ส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 ปัจจุบัน ก าหนดให้ เป็นไปตาม
อัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้องชุด
กับเนื้อที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น ในขณะ
ที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด  แต่ทรัพย์สินที่เป็น

สังหาริมทรัพย์เหล่านั้นไม่อาจน าพ้ืนที่ห้องชุด
ทั้งหมดมาค านวณหาส่วนแบ่งได้  
 นอกจากนี้ เมื่อทรัพย์ส่วนกลางที่เป็น
สังหาริมทรัพย์ถูกยึดขายทอดตลาดแล้ว เจ้าของ
ร่วมทุกคนจะต้องร่วมกันออกเงินซื้อทรัพย์
ส่ วนกลางเหล่ านั้ น ใหม่ เ พ่ือทดแทนทรัพย์
ส่วนกลางที่ถูกยึดไป และจะเป็น อยู่อย่างนี้
ตลอดไป ท าให้กฎหมายอาคารชุดของประเทศ
ไทยไม่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านที่อยู่อาศัย เพราะ
ประชากรจะไม่นิยมพักอาศัยในอาคารชุดอีก 
และจะกระทบต่อการลงทุนจากชาวต่างชาติได้ 
เพราะชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศส่วน
ใหญ่จะซื้อห้องชุดไว้พักอาศัย  
 3) เจ้าของร่วมรายที่ถูกน ายึดทรัพย์
ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์จะต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายต่อเจ้าของร่วมรายอ่ืน หรือไม่ 
 โดยปกติทรัพย์ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็น
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์จะมีไว้เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมทุกรายและ
สามารถใช้ได้ตลอดเวลา แต่เมื่อมีเจ้าหนี้ของ
เจ้ าของร่ วมรายใด บั งคับคดีน ายึ ดทรัพย์
ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์ไปขายทอดตลาด
แล้วท าให้เจ้าของร่วมรายอ่ืนไม่สามารถใช้งานใน
ทรัพย์ส่วนกลางนั้นได้อีกต่อไปจะถือว่า เจ้าของ
ร่วมรายนั้นก่อให้เจ้าของร่วมรายอ่ืนได้รับความ
เสียหายและเจ้าของร่วมรายนั้น ต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนหรือไม่ 
 ผู้เขียนเห็นว่า หลักกรรมสิทธิ์ร่วมตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุดนั้น แตกต่างกับหลัก
กรรมสิทธิ์รวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กล่าวคือตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1363 บัญญัติว่า เจ้าของร่วมคน
หนึ่ง ๆ มีสิทธิเรียกให้แบ่งแยกทรัพย์สินได้ และ
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ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของร่วมแต่ละรายมีส่วนเท่าๆ 
กัน แต่น ามาใช้กับกรรมสิทธิ์ ร่ วมกัน ตาม
พระราชบัญญั ติ อ าค าร ชุ ด  ไม่ ไ ด้  เ พ ร า ะ
เจตนารมณ์ของกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
ของอาคารชุด มีไว้เพ่ือเจ้าของร่วมทุกรายใน
อาคารชุดนั้น ไว้ใช้ประโยชน์และทรัพย์สินที่
เจ้าของร่วมถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินที่เป็น
ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดนั้น ก็ล้วนแล้วแต่
เป็นทรัพย์สินที่ส าคญัจ าเป็นต้องมีไว้ในอาคารชุด 
ต่างกับทรัพย์สินที่บุคคลทั่วไปถือกรรมสิทธิ์รวม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เพราะ
การถือกรรมสิทธิ์ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  เกิดจากความสมัครใจและเป็น  
นิติกรรมอย่างหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายผูกนิติสัมพันธ์ต่อ
กันในการ ก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่ง
สิทธินั้น และเมื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้ว ไม่ว่า
จะแต่ละฝ่ายออกเงินเป็นค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน
เท่าใด  กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าของ
ร่วมแต่ละรายมีสิทธิในทรัพย์สินที่ถือกรรมสิทธิ์
ร่วมเท่ากัน นอกจากนี้เจ้าของร่วมรายใดจะขอให้
แบ่งส่วนของตนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ถือว่าก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน 
 หากการถือกรรมสิทธิ์ ร่วมในทรัพย์
ส่วนกลางของอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุดนั้น เจ้าของร่วมแต่ละรายมิได้มีเจตนา
สมัครใจที่จะถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินร่วมกันใน
ลักษณะของนิติกรรม แต่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
โดยผลของกฎหมาย เพราะเมื่อบุคคลใดเข้ามา
เป็นเจ้าของถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุดใดก็
จะต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางของ
อาคารชุดนั้น โดยปริยายทันทีและมีหน้าที่ต้อง
จ่ายค่าส่วนกลางตามกฎหมายเพ่ือดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และสัดส่วนการถือ
กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางนั้น เจ้าของร่วม

แต่ละรายมีสิทธิในทรัพย์สินไม่เท่ากัน เป็นไป
ตามอัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ห้องชุดกับเนื้อที่ห้อง
ชุดนั้นทั้งหมด ในกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า การถือ
ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ร่ ว ม ใ น ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ต า ม
พระราชบัญญัติอาคารชุด ยิ่งใหญ่กว่าการถือ
กรรมสิทธิ์รวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เจ้าของร่วมรายที่ถูกเจ้าหนี้น ายึดทรัพย์
ส่วนกลางไปขายทอดตลาด น่าจะอยู่ในข่ายเป็น
ผู้ท าละเมิด โดยประมาทเลินเล่อให้ผู้ อ่ืนได้รับ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆ  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงจ าต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ต่อเจ้าของร่วมรายอ่ืนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพย์ส่วนกลางที่ถูกยึดไปขายทอดตลาดได้ 
 นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่า เจ้าของร่วม
รายนั้นยังต้องรับผิดชอบในความเสียหายพิเศษ
อันควร คาดหมายได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 222 ที่บัญญัติว่า การเรียก
เอาค่าเสียหายนั้นได้แก่ เรียกค่าสินไหมทดแทน 
เพ่ือความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่
การไม่ช าระหนี้นั้น เจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหม
ทดแทนได้ แม้กระทั่งเพ่ือความเสียหาย อันเกิด
แต่พฤติการณ์พิเศษ หากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้
คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้น
ล่วงหน้าก่อนแล้วอีกด้วย เช่นในกรณีที่มีการน า
ยึดทรัพย์ส่วนกลางใดออกขายทอดตลาดและ
เจ้าของร่วมแต่ละรายได้ขอกันส่วนของตนไว้แล้ว 
และถึงเวลาที่ต้องซื้อทรัพย์สินใหม่มาทดแทน 
เมื่อเจ้าของร่วมแต่ละรายออกเงินเป็นค่าใช้จ่าย
แล้ว มีส่วนต่างเท่าใดไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้าหรือ
ค่าติดตั้งเจ้าของร่วมรายที่ถูกเจ้าหนี้น ายึดทรัพย์
ส่วนกลาง จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
นั้นทั้งหมด เพราะถือว่าเป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่
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พฤติการณ์พิเศษที่เจ้าของร่วมรายที่ถูกเจ้าหนี้น า
ยึดทรัพย์ส่วนกลางคาดหมายล่วงหน้าได ้
 4) ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ถือว่า
เป็นทรัพย์ส่วนกลาง จะถูกบังคับช าระหนี้ได้
หรือไม ่
 ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด มีได้ทั้งที่
เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เช่น 
อาคารที่ท าเป็นในรูปแบบคล้ายตู้คอนเทนเนอร์ 
เคลื่ อนย้ ายได้  เป็นทรัพย์ ส่ วนกลางที่ เป็น
สังหาริมทรัพย์  และเมื่อตัวส านักงานนิติบุคคล
อาคารชุด เป็นทรัพย์ส่วนกลางแล้ว เครื่อง
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด 
เป็นทรัพย์ส่วนกลาง ด้วยหรือไม่ 
 ผู้ เขียนเห็นว่ า ส านักงานนิติบุคคล
อาคารชุด ที่คล้ายตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนย้ายได้
เป็นทรัพย์ ส่ วนกลางที่ เป็นสั งหาริมทรัพย์ 
นอกจากนี้ เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ของส านักงาน
นิติบุคคลอาคารชุด ก็เป็นทรัพย์ส่วนกลางที่เป็น
สังหาริมทรัพย์ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด มีหน้าที่
บริหารงานอาคารชุดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามที่กฎหมายก าหนด คือ เพ่ือจัดการและดูแล
รักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอ านาจกระท าการ
ใดๆ เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ตามมติของ
เจ้าของร่วม และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ ซึ่ งส่วนใหญ่แล้ว ก็สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด คือ การมี
อ านาจในการใช้สิทธิแทน เจ้าของร่วมในกรณีที่
บุคคลภายนอกท าให้ทรัพย์ส่วนกลางได้รับความ
เสียหาย และมีอ านาจหน้าที่รับช าระเงินจาก
เจ้าของร่วมเป็นค่าส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด 
ไม่ มี ทรั พย์ สิ น ใด เป็ นของตน เอง  อุปกรณ์
ส านักงานต่าง ๆ ของนิติบุคคลของอาคารชุดทุก
รายการ ก็ล้วนแล้วแต่ได้มาจากเงินที่เจ้าของร่วม
แต่ละรายจ่ายเป็นค่าส่วนกลาง ดังนั้น จึงถือได้ว่า 

อุปกรณ์ส านักงานของนิติบุคคลอาคารชุด ก็เป็น
ทรัพย์ส่วนกลางประเภทที่เป็นสังหาริมทรัพย์
ด้วย หากตีความว่า ทรัพย์ส่วนกลางที่ เป็น
สังหาริมทรัพย์ จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับ
จ านอง บังคับให้ขายทอดตลาด แยกจากทรัพย์
ส่วนบุคคลได้ อุปกรณ์ส านักงานของนิติบุคคล
อาคารชุด ก็เป็นทรัพย์ส่วนกลางที่ถูกบังคับช าระ
หนี้ได้ เช่นกัน ดังนั้น เมื่ออุปกรณ์ส านักงานของ
นิติบุคคลอาคารชุด ถูกบังคับช าระหนี้แก่เจ้าหนี้
ของเจ้าของร่วมรายใดแล้ว ก็จะกระทบต่อการ
ด าเนินงานนิติบุคคลอาคารชุด และต้องจัดหา
อุปกรณ์ใหม่มาทดแทนและต้องกระทบทุกคราว
ที่มีการน ายึดทรัพย์สิน 
 5) เงินกองทุน หรือเงินฝากในธนาคาร
ในนามของนิติบุคคลอาคารชุด จากการที่เจ้าของ
ร่วมแต่ละรายออกเป็นค่าใช้จ่ายทุกเดือน จะถูก
บังคับช าระหนี้ได้หรือไม่ 
 ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงทรัพย์
ส่วนกลางแล้ว หมายความรวมถึง ทรัพย์สินอ่ืนที่
มี ไว้ เ พ่ือประโยชน์ร่ วมกันของเจ้ าของร่ วม 
เพราะฉะนั้นเงินกองทุนที่เจ้าของร่วมแต่ละราย
ออกร่วมกันเป็นทุนส ารองไว้บริหารจัดการและ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ เจ้าของร่วมแต่ละรายออก
ใช้ร่วมกันเพ่ือเป็นค่าดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์
ส่วนกลาง ก็เป็นสังหาริมทรัพย์และเป็นทรัพย์
ส่วนกลางด้วยเพราะเงินเหล่านี้มีไว้เพ่ือประโยชน์
ของเจ้าของร่วม แม้ว่า เงินกองทุนหรือเงินฝาก
ในธนาคารในนามนิติบุคคลอาคารชุด  เพราะนิติ
บุคคลอาคารชุดไม่สามารถมีทรัพย์สินเป็นของ
ตนเองได้ ดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหนี้น ายึดเงินกองทุน
หรือเงินฝากในนามของนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว 
จะท าให้กระทบต่อการบริหารจัดการ ไม่มีเงินที่
จะดูแลรักษาซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลาง ค่าจ้าง
พนักงาน ท าให้อาคารชุดเสื่อมโทรมไม่มีความ
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ปลอดภัย และผลกระทบต่อความเชื่อมันของผู้
พักอาศัยที่จะพักอาศัยต่อไป จนกลายเป็นการติด
ค้างค่าส่วนกลางและขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
อันท าให้เกิดภาระแก่นิติบุคคลอาคารชุดที่จะต้อง
ฟ้องคดีตามหนี้สินโดยฟ้องร้องเอากับเจ้าของ
ห้องชุด 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
ยังไม่มีความชัดเจนว่าทรัพย์ส่วนกลางที่เป็น
สังหาริมทรัพย์ จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับ
จ านอง บังคับขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วน
บุคคลได้หรือไม่ เนื่องจากการตรากฎหมาย ซึ่ง
บางครั้งมิใช่การตีความตามตัวอักษรอย่างเดียว 
จ าเป็นต้องพิจารณาจากบริบทของกฎหมายนั้น
ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 171  บัญญัติว่า ในการ
ตีความการแสดงเจตนานั้น ให้เพ่งเล็งถึงเจตนา
อันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยค าส านวนหรือตัวอักษร
เพราะ หากมีปัญหาเกิดขึ้นและจ าเป็นต้อง
ตีความถ้อยค า ตามตัวอักษรโดยเคร่งครัดแล้ว ก็
ต้ อ ง กล าย เป็ น ว่ า ท รั พย์ ส่ ว นก ล า งที่ เ ป็ น
สังหาริมทรัพย์จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับ
จ านองบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์
ส่วนบุคคลเพ่ือช าระหนี้ได้ทันที ก็จะเกิดปัญหา
ตามมาหลายประการดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ง
แตกต่างกับกฎหมายอาคารชุดของประเทศ
ฝรั่ ง เศสที่บัญญัติ ไว้อย่ างชัด เจนว่ า  ทรัพย์
ส่วนกลางและสิทธิที่เป็นอุปกรณ์ของส่วนกลาง
จะถูกฟ้องให้แบ่งหรือบังคับให้ขายทอดตลาด
แยกจากส่วนเฉพาะตัวไม่ได้ นอกจากนี้ ยังได้
บัญญัติเพ่ิมเติมว่าทรัพย์ส่วนกลางเป็นกรรมสิทธิ์
ที่แบ่งไม่ได้ระหว่างเจ้าของร่วม (วิกรณ์ รักษ์ปวง
ชน, 2528 : 114) ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้ว ก็
หมายความว่า ทรัพย์ส่วนกลางในอาคารชุดทุก
ประเภททั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 

รวมถึงอุปกรณ์ของทรัพย์ส่วนกลางจะไม่สามารถ
ถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับให้ขายทอดตลาดแยก
จากทรพัย์ส่วนบุคคลได้ 
 ส่วนกฎหมายอาคารชุด ของมลรัฐ
ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้บัญญัติไว้
ชัดเจนท านองเดียวกันว่า 
 เมื่อได้บันทึกตราสารดังที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายนี้ และตราบเท่าที่ทรัพย์สินยังอยู่ใน
ความควบคุมของระบบควบคุมนี้ สิทธิยึดทรัพย์
จะเกิดขึ้นเหนือทรัพย์ส่วนกลางไม่ได้ นอกจากนี้ 
ยังบัญญัติเพ่ิมเติมว่า ทรัพย์ส่วนกลางนั้นมีสภาพ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะมา
แบ่งแยกออกจากกันได้ เว้นแต่กฎหมายนี้จะ
บัญญัติไว้เป็นประการอ่ืน (วิกรณ์ รักษ์ปวงชน , 
2528 : 115) ดังนั้น เมื่อพิจารณาถ้อยค าที่
บัญญัติไว้แล้ว ก็หมายความว่า ทรัพย์ส่วนกลาง
ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ทั้ ง อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
สังหาริมทรัพย์ จะไม่สามารถถูกฟ้องให้แบ่งแยก 
บังคับจ านอง หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยก
จากทรัพย์ส่วนบุคคลได้เช่น เดียวกัน 
 
บทสรุป 
 อาคารชุด คือ อาคารที่บุคคลสามารถแยก
การถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วนๆได้ โดยแต่ละ
ส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล
และกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง จากค าจ ากัด
ความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ลักษณะส าคัญของระบบ
กรรมสิทธิ์ในอาคารชุดนั้นจะต้องประกอบด้วย
กรรมสิทธิ์ 2 ประเภทเสมอ คือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์
ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง 
ดังนั้น หากผู้เป็นเจ้าของได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เฉพาะทรัพย์ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยไม่ได้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางด้วย ไม่ว่า
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางนั้นจะเป็นของผู้ลงทุน
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ก่อสร้างหรือเป็นของบุคคลอ่ืน ซึ่งยอมให้ผู้เป็น
เจ้าของทรัพย์ส่วนบุคคลนี้ได้ภาระจ ายอมหรือสิทธิ
ในการใช้สอยเหนือทรัพย์ส่วนกลางเหล่านั้นก็ตาม 
หรือแม้แต่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางจะเป็นของ
สมาคม สหกรณ์ บริษัท หรือนิติบุคคลที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน ซึ่งมีผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนบุคคลเป็น
สมาชิก หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ก็ตาม ลักษณะดังกล่าว
ยังไม่ถือว่าเป็นอาคารชุด อาคารชุดหนึ่ง ๆ อาจจะ
ประกอบด้วยตัวอาคารหลังเดียว หรือหลายหลังก็
ได้และจะเป็นอาคารชั้นเดียวหรืออาคารหลายชั้นก็
ได้ แต่ตัวอาคารนั้นจะต้องมีการแบ่งออกเป็นส่วนๆ 
ให้บุคคลแยกถือกรรมสิทธ์ได้เฉพาะบุคคลและต้อง
มีส่วนที่เป็นส่วนกลาง ซึ่งเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ระหว่างผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ส่วนเฉพาะบุคคล
เหล่านั้น อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขส าคัญที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ คือ อาคารชุดจะต้องจดทะเบียน ดังนั้น 
ตราบใดที่ยังมิได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุด แม้ว่า
ลักษณะของอาคารจะเป็นอาคารชุดได้ ก็ยังไม่ถือ
ว่าเป็นอาคารชุดและไม่อยู่ในบังคับกฎหมายอาคาร
ชุด 
 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมา เพ่ือรองรับระบบ
กรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่อาจสนองความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งต้องอาศัยในอาคาร
เดียวกัน โดยร่วมมีกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารนั้น
แยกจากกันเป็นสัดส่วนได้  สมควรวางระบบ
กรรมสิทธิ์ห้องชุดขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่อยู่อาศัยในอาคาร
เดียวกันสามารถถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารส่วน
ที่เป็นของตน แยกจากกันเป็นสัดส่วนและสามารถ
จัดระบบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอาคารร่วมกัน 
นอกจากนั้น สมควรวางมาตรการควบคุมการจัดตั้ง
อาคารชุดให้เหมาะสม เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ผู้
ที่ซื้อห้องชุดเพ่ือพักอาศัย จะเห็นได้ว่ากฎหมาย

อาคารชุดมุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิ และก าหนดหน้าที่
ของผู้ที่พักอาศัยในอาคารชุด เพ่ือให้มีความม่ันใจ
ว่า เมื่อซื้อห้องชุดในอาคารชุดใดแล้ว สามารถถือ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นได้ และสามารถพักอาศัยได้
อย่างมีความสุข 
 อาคารชุดมีทรัพย์สิน 2 ประเภท ดังที่
กล่าวแล้วข้างต้น คือทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์
ส่วนกลาง และที่ส าคัญทรัพย์ส่วนกลางก็มีทั้ง
ประเภทที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ 
ทรัพย์ส่วนบุคคล ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวที่จะจ าหน่ายจ่ายโอนและก่อให้เกิดภาระติด
พันใด ๆ ได้รวมถึงเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะยึดเพ่ือบังคับ
ช าระหนี้ได้ แต่ทรัพย์ส่วนกลางผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ใน
ห้องชุดถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับเจ้าของร่วมราย
อ่ืนๆ และเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมโดยผลของ
กฎหมาย พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ได้
บัญญัติไว้ว่าทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับจ านอง หรือบังคับให้
ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ ซึ่ง
ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ที่ เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิที่จะยึดเพ่ือบังคับ
ช าระหนี้แยกจากทรัพย์ส่วนบุคคล แต่ทรัพย์
ส่วนกลางประเภทสังหาริมทรัพย์ กฎหมายมิได้
บัญญัติไว้ว่าจะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับจ านอง 
หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วน
บุคคลมิได้ท านองเดียวกับทรัพย์ส่วนกลางที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหากตีความตามตัวอักษรแล้วก็
ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ท รั พ ย์ ส่ ว น ก ล า ง ที่ เ ป็ น
สังหาริมทรัพย์ เจ้าหนี้มีสิทธิยึดเพ่ือบังคับช าระหนี้
แยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะท า
ให้ระบบกฎหมายของประเทศไทยมีช่องว่างที่ส่งผล
กระทบต่อผู้พักอาศัยในอาคารชุดให้ได้รับความ
เดือนร้อน ซึ่ งต่างกับกฎหมายอาคารชุดของ
ประเทศฝรั่ งเศส ซึ่ งเป็นต้นแบบในการร่ าง
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พระราชบัญญัติอาคารชุดของประเทศไทย ที่
ก าหนดไว้ชัดเจนว่าทรัพย์ส่วนกลางและสิทธิที่เป็น
อุปกรณ์ของทรัพย์ส่วนกลางจะถูกฟ้องให้แบ่งแยก 
หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วน
บุคคลมิได้ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดเพ่ิมเติมอีกว่า 
ทรัพย์ส่วนกลางเป็นกรรมสิทธิ์ที่แบ่งไม่ได้ระหว่าง
เจ้าของร่วม หรือเจ้าของร่วมแต่เพียงบางคน การ
ด าเนินการและการใช้สิทธิต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
และกฎหมายอาคารชุดของมลรัฐฮาวาย ประเทศ
สหรั ฐอ เมริ กา  ซึ่ ง เป็ นต้ นแบบในการร่ า ง
พระราชบัญญัติอาคารชุดของประเทศไทย เช่นกัน 
ก็ได้ก าหนดว่า เมื่อได้บันทึกตราสาร ดังที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายนี้และตราบเท่าที่ทรัพย์สินยังคงอยู่ใน
การควบคุมของระบบควบคุมนี้ สิทธิยึดทรัพย์จะ
เกิดขึ้นเหนือทรัพย์ส่วนกลางไม่ได้ ในระหว่างเวลา
เช่นนี้ สิทธิยึดทรัพย์จะเกิดขึ้นหรือก่อตั้งขึ้นได้ก็แต่
เหนือ อพาร์ทเม้นท์ทั้งหลายและผลประโยชน์ร่วม
แห่ง อพาร์ทเม้นท์เหล่านั้น เท่านั้น นอกจากนี้
กฎหมายยังก าหนดอีกว่า ทรัพย์ส่วนกลางนั้นมี
สภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะ
แบ่งแยกออกจากกันได้ เว้นแต่กฎหมายนี้จะได้
บัญญัติ ไว้ เป็นประการอ่ืน ข้อความใดขัดกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้เป็นโมฆะ จึงเห็นได้ว่า
กฎหมายอาคารชุดทั้งสองประเทศ ได้ก าหนดไว้
อย่างชัดเจนว่ าทรัพย์ส่วนกลางไม่ว่ าจะเป็น
อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ เจ้าหนี้ไม่
สามารถยึดเพ่ือช าระหนี้แยกจากทรัพย์ส่วนบุคคล
ได้ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิและสร้างหลักประกัน
ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของห้องชุดว่า เมื่อมีกรรมสิทธิ์ใน
อาคารชุดแล้วสามารถพักอาศัยได้อย่างมีความสุข 
โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเจ้าหนี้ของเจ้าของร่วมอ่ืน
น ายึดทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์ขาย
ทอดตลาดเพ่ือช าระหนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 
2522 ได้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถถือ
กรรมสิทธิ์ในห้องชุดของอาคารชุดต่างๆ ได้มากถึง
ร้ อยละ  49  เพร าะฉะนั้ นบทบั ญญั ติ ของ
พระราชบัญญัติ อาคารชุ ด ควรเป็นสากลที่
เหมือนกับหลายประเทศทั่ ว โลก เ พ่ือสร้ าง
หลักประกันให้แก่ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดและ
พักอาศัย แต่ปัจจุบันผู้เขียนเห็นว่าพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 มีข้อบกพร่องอยู่ โดยเฉพาะ
บทบัญญัติในเรื่องการบังคับในช าระหนี้เอากับ
ทรัพย์ ส่ วนกลางของอาคารชุด กรณีทรัพย์
ส่วนกลางประเภทสังหาริมทรัพย์ควรจะต้องแก้ไข
ปรับปรุง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่พักอาศัยใน
อาคารชุดว่าสามารถพักอาศัยได้อย่างมีความสุข 
กล่าวคือ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
ควรที่จะแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 16 ใหม่ จากเดิมที่
บัญญัติว่าทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
จะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับจ านอง หรือบังคับให้
ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ เป็น 
ทรัพย์ส่วนกลางจะถูกฟ้องให้แบ่งแยก บังคับ
จ านอง  หรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจาก
ทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้ ท าให้หมายความว่า ทรัพย์
ส่วนกลางทั้งหมดทุกประเภทของอาคารชุดไม่ว่าจะ
เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถ
ถูกเจ้าหนี้ยึดบังคับ ช าระหนี้แยกจากทรัพย์ส่วน
บุคคลได้  เ พ่ือคุ้ มครองสิทธิ อย่ างแท้จริ งให้
เหมือนกับกฎหมายอาคารชุดของประเทศฝรั่งเศส 
และกฎหมายอาคารชุดของมลรัฐฮาวาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
 

 



 

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 1 January - June  2017 

 

References 
Chanpradap, Sumet (2553). Legal Knowledge about Publishing. Bangkok: Setfro Printing 

Ltd.  
Department of Land (2522). Condominium Act B.E. 2522. Bangkok: Department of Lands. 
Rakpuangchon, Vikron (2528). Ownership of condominium. Thesis for Master of Laws, 

Thammasat University. 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

การหาเอกลักษณ์ของภาพลักษณ์ตราสินค้าจากประสบการณ์ของลูกค้าและข้อคิดเห็นของ
แฟนเพจชาวไทยต่อตราสินค้า 

อินทกะ พิริยะกุล1  
ระพีพรรณ พิริยะกุล2  

อนุช มหฤทัยนนท์3 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ต้องการค้นหาลักษณะของภาพลักษณ์ของตราสินค้าโดยอาศัยข้อมูลจากข้อความที่ปรากฏ
จากการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของแฟนเพจชาวไทยของสินค้าต่อสื่อโฆษณาที่โพสผ่าน
ช่องทางเฟสบุ๊ค  ข้อมุลส าหรับการวิจัยรวบรวมจากโฆษณาในเฟสบุค จ านวน 90 โพส ในสินค้าและบริการ
ในกลุ่ม อาหาร เครื่องดื่ม และสายการบินต้นทุนต่ า ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยโดยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลักพบว่ามี 2 ปัจจัย ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านรูปลักษณ์และอารมณ์ของสินค้า และ 
ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่ โดยค่าความเชื่อม่ันของปัจจัยที่ค านวณได้ มีค่า 0.723 และ  0.754  ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ :  โพสโฆษณา, การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ, แฟนเพจ, ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
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Identification of Brand Image from the Customer Experience and 
Comments   of Thai Brand Fan Pages 

 
 

Intraka Piriyakul1  
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A-nuch Maharutaiyanon3 
Abstract 

This research aimed  to identify the attributes of brand image based on textual data 
extracted from the interactions within virtual communities i.e. Facebook fan pages. Research 
data were gathered from advertisements of products and services which were advertised via 
Facebook fan page channel, totaling 90 Facebook advertisements. The products and services of 
the study  included soft drink, food, and low-cost airline. Results from principal component 
factor analysis  demonstrated  that the attributes of brand image derived from textual data 
found in Facebook fan page advertisements consisted of two main aspects, i.e. symbolic and 
emotional image and  functional image, with the reliability values of  0.723 and 0.754, 
respectively. 

 
Keywords: Posted advertisement, Content analysis, Fan Page, Brand image 
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บทน า 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส่ ว น ห นึ่ ง ที่ มี ส่ ว น

สนับสนุนให้ธุรกิจประสบผลความส าเร็จคือการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ให้กับสินค้าบริษัท 

นั กการตลาดต้ องมี ส่ ว นร่ ว ม ในการ
ออกแบบสินค้า ก าหนดราคา การกระจายสินค้า 
การก าหนดหากลุ่มเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใน
การสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น นั่น
หมายความว่านักการตลาดต้องสนใจที่จะเรียนรู้
ลูกค้าอย่างลึกซึ้ง (Customer insight) ซึ่งมี
มากกว่าการเรียนรู้  เจตคติ แรงจูงใจ และ
พฤติกรรมของลูกค้า (Customer behavior ซึ่ง
หมายถึงการเรียนรู้ รูปแบบของการด าเนินชีวิต 
ค่านิยม ความทะเยอทะยาน ความมุ่ งหวัง 
ตลอดจนกิจกรรมที่พวกเขากระท า (Activity) สิ่ง
ที่เขาสนใจ (Interest) ความคิดเห็นในเรื่องต่าง 
ๆ (Opinion) นักการตลาดจะต้องให้ความสนใจ
เรื่องของการสร้างตราสินค้า (Brand) เพราะใน
สภาวะที่สินค้าไม่ค่อยจะมีความแตกต่างกัน
เท่าใดนัก   

ตราสินค้าจะเป็นปัจจัยที่ สามารถสร้าง
ความแตกต่างได้  ในใจของผู้บริ โภค/ลูกค้า 
ปัจจุบันนี้การสร้างความแตกต่างทางกายภาพ 
(Product differentiation)  ให้แก่สินค้าเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก เพราะสินค้าสามารถ
เลียนแบบกันได้ง่าย ส่งผลให้ต้องมีการสร้าง
ความแตกต่างที่จับต้องไม่ได้แต่อยู่ในใจของลูกค้า
แทนเช่นการสร้างความแตกต่างทางด้านอารมณ์ 
ได้ แก่ การสร้ า งตราสินค้ า  ที่ ท า ให้ ลู กค้ ามี
ความรู้สึกมั่นใจและ ศรัทธาในตราสินค้า มีความ
ภักดี มีความผูกพันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง ซึ่ง
การสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดกับลูกค้าได้ 
จะต้องอาศัยการสื่อสารทางการตลาดอย่างชาญ
ฉลาด สามารถเล่าเรื่องราวของตราสินค้านั้นได้ 

อย่างต่อเนื่องและเข้ากับสมัยความนิยมของ
ผู้บริโภค/ลูกค้า จนท้ายสุดลูกค้าสามารถน าไป
เล่าเรื่อง ตราสินค้านั้นให้สังคมรับรู้ ซึ่งเรียกว่า
สถานะ”ผู้ร่วมสร้าง” (Co creator) (Blumler & 
Katz,1974) จนท าให้ตราสินค้านั้นมีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขัน ดังนั้น
นักการตลาดจะต้องมีความรู้ ความ เข้ า ใจ
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ เพ่ือ
มุ่ ง เ น้ น ลู ก ค้ า เ ป็ น ส า คั ญ  (Customization) 
(Bovee ,1995) โดยการผนวก  หลักการที่ใช้ 
ประสบการณ์ของลูกค้าที่เกิดจากการบริโภค
สินค้า/บริการ มีประสบการณ์อันน่าประทับใจ 
หรือความรู้ใหม่อันเกิดจากการบริโภคเรียนรู้
เรื่องราวของตราสินค้า นับตั้งแต่การรับรู้ด้วยการ
สื่อสารการตลาดของสินค้านั้น จากการเข้ามา
ติดต่อซื้อขาย จากการได้รับบริการก่อนการซื้อ 
การได้รับบริการขณะที่ซื้อ การได้รับบริการหลัง
ซื้อ การใช้สินค้าไปจนถึงวันสุดท้ายของในการมี
สินค้าดังกล่าวไว้ครอบครอง ปรากฏการณ์ทั้งที่
ก ล่ า ว ม า นี้ จั ด เ ป็ น หั ว ใ จ ก า ร ต ล า ด ที่ ใ ช้ 
ประสบการณ์ของลูกค้ามาเป็นเครื่องมือทาง
การตลาด   การบริหารการตลาดโดยใช้ประสบ
ประการณ์ลูกค้า อาศัยความรู้จากแหล่งต่างๆ
เช่น  ข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านทางสื่อต่างๆ  ค า
ติ ช ม ข อ ง ลู ก ค้ า ผ่ า น สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ 
ประสบการณ์ ความรู้ใหม่จากการใช้สินค้าท่ีส่งให้
เ พ่ือนร่วมกลุ่มรับรู้   ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆใน
ปัจจุบันเช่น  สายการบิน โทรศัพท์ รถยนต์ 
เครื่องส าอาง  แม้กระทั่งร้านกาแฟ มีการใช้
บริหารการตลาดโดยใช้ประสบประการณ์ลูกค้า 
เข้าสนับสนุน เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ตราสินค้า 

ในสังคมออนไลน์ของกลุ่มสังคมเสมือน
ที่ เรียกว่าแฟนเพจของสินค้าเป็นประเด็นที่
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น่าสนใจอันน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าแต่ละประเภท โดยภาพรวมรวมของข้อมูล
สะสมเหล่านี้เกิดขึ้นจากองค์ประกอบดังภาพที่ 1 
ดังนี้ 

จากภาพที่ 1 กิจกรรมแรกที่เกิดขึ้นคือการ
ส่งสารด้วยการโพสสารลงในเฟสบุ๊ค โดยสาร จะ
มีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นข้อความ ภาพที่
โพส หลังจากนั้น ผู้น าทางความคิด (Influencer) 
และลูกค้า จะมาร่วมเล่าของสินค้าจากโดยอาศัย 
เนื้อหาในโพส เป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นจะมีการเข้า
มาร่วมปฎิสัมพันธ์ของกลุ่มเช่นแสดงความ
คิ ด เ ห็ น   คื อ ก ลุ่ ม สั ง ค ม เ ส มื อ น  (Virtual 
community) ส่งผลให้ เกิดสารสนเทศร่วมใน
กลุ่มของแฟนเพจนั้น โดยสารสนเทศร่วมขยาย
ขนาดขึ้ น  และสารสนเทศที่ ส าคัญ และที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าจะกลายเป็น เนื้อหาสาระใหม่ 
(New content) 

 
ภาพที่ 1 การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า 
 

โดย New content จะประกอบด้วย 
ข้อความ ภาพ ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสังคมเสมือนต่อ
โพสของสินค้าสามารถวิเคราะห์สาระที่เกิดขึ้นใน 
New content ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ตรา
สินค้านั้นได้จะเกิดประโยชน์ในเชิงการตลาดได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างกลุ่มเสมือนให้มาก
ขึ้นที่ส่งผลต่อการขยายฐานลูกค้า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลการแสดงข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มสังคมเสมือน จากประสบการณ์ การบริโภค
สินค้า รวมทั้งเนื้อหาโพสในเพจของเฟสบุ๊ค แล้ว
น าข้อความที่ได้มาผ่านกระบวนการสกัดเฉพาะ
สาระ เพื่อน าสร้างเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ในลักษณะที่เรียกว่า Text Mining โดยมีการน า
วิ ธี ก า ร ข อ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ปั จ จั ย  (Factor 
analysis) มาร่วมในการวิเคราะห์หาภาพลักษณ์
ของสินค้า ดังภาพที่ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กระบวนการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอัตราการเพ่ิมของแฟนเพจใน
กลุ่มสินค้า/บริการที่ศึกษา 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยในภาพลักษณ์ของ
สินค้ า โดยอาศั ยข้ อมู ลที่ สกั ด ได้ จ าก
กิจกรรมของแฟนเพจต่อโพสของสินค้า/
บริการ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรคือโพสของสินค้า/บริการที่
มีการท าการสื่อสารผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค โดยแต่
ละเพจของตราสินค้าจะมีหลายโพส ดังนั้นโพสข

สกัดข้อมูลจากโพส วิเคราะห์ข้อมูล 

จัดกลุ่มตามวรรณกรรม อัตราการเพ่ิมของแฟนเพจ 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

องสินค้ า /บริการใน เฟสบุ๊ คทั้ งหมดจึ ง เป็น
ประชากรตามข้อตกลงในการศึกษา 

2. ข้อมูลในการศึกษาประกอบด้วยการ 
ข้อมูลที่เกิดจากโพสสินค้า/บริการ และข้อความ
ที่ผ่านมาจาก ผู้สร้าง สาร (Ad) ผู้น าทางความคิด 
ลูกค้า กลุ่มแฟนเพจ เฉพาะชาวไทย โดยข้อมูลที่
รวบรวมได้จาก 1โพส ถือเป็น 1 ระเบียนข้อมูล
ซึ่งแต่ละระเบียนข้อมูล มีขนาดความยาวของค า 
(word) ในเอกสารไม่เท่ากัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 

3. เพจที่ศึกษาคือสินค้า/บริการ
ประกอบด้วย อาหาร เครื่องดื่ม สายการบิน
ต้นทุนต่ า และนับจ านวนแฟนเพจที่เพ่ิมขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 
 4. ระยะเวลาเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมจาก
การสื่อสารของกลุ่มสมาชิกในสังคมเสมือนที่มี
ส่วนร่วมในโพสของสินค้าที่ผ่านเฟสบุ๊ค(เฉพาะ
การใช้ภาษาไทย) ในช่วง เดือน มกราคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ที่
ส าคัญมีดังนี้  
 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทาง เป็นทฤษฎี
ที่เกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีปริวรรตนิยมเชิงโครงสร้าง  
(Homans,1958) พ้ื น ฐ า น ข อ ง ท ฤ ษ ฎี นี้
ประกอบด้วยสมมติฐานที่ว่า ผู้คนในสังคมมีความ
ผูกพันและมีปฎิสัมพันธ์ (Interaction) ร่วมกัน 
(Blumer,1964) ปฎิสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเกิดโดย
การสร้างความหมายและสัญลักษณ์ท่ีจะใช้ในการ
สื่อสารและการคิด เพื่อสร้างการเรียนรู้อันเกิดผล
ประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง การเรียนรู้อาศัยการ
แลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมในมิติต่าง ๆ เช่น
สังคม เศรษฐกิจและจิตวิทยาของการอยู่ร่วมกัน 

เราอาจแสดงรูปแบบของทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
ทางสังคมด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์ดังนี้ 
(Peter, 2000) บนทฤษฎีนี้สิ่งที่เกี่ยวโยงมนุษย์
ในการแลกเปลี่ยนคือส่วนหนึ่งของบรรทัดฐาน
ทางสังคม ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่ต้องการ
สื่อสารทางสังคมเพราะตนเองจะได้รับประโยชน์ 
(Behavior profits) ซึ่งเขียนได้ในตัวแบบดังนี้  
Behavior (Profits)    =    Rewards of 
Interaction – Costs of Interaction  
 โดยที่ Costs of Interaction      
หมายถึงการต้องเสียต้นทุนไปในการเข้าร่วมกับ
การสื่อสาร และ Rewards of Interaction  
หมายถึงประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมในการสื่อสาร โดยประโยชน์ที่ได้รับอาจ
ปรากฏในระยะสั้นหรือระยะยาวจากการสื่อสาร
กับผู้ อ่ืนในสังคมโดยหลักการวัดจากแนวคิด
อรรถประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์     

สังคมเสมือนเป็นค าที่เราใช้เปรียบเทียบ 
กลุ่มที่สื่อสารกันโดยอาจจะไม่รู้จักกันในชีวิตจริง 
สืบเนื่องจากการพัฒนาทางด้านการสื่อสาร
รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมีการพัฒนาเร็ว
มากส่งผลให้กลุ่มสังคมเสมือนที่เรียกว่าสังคม
ออนไลน์มีการน าไปใช้ในหลายมิติเช่น สร้างทีม
การท างานเสมือน รวมทั้งเครือข่ายลูกค้าเสมือน 
โดยเทคนิคต่างๆนั้น มีผู้น าแนวคิดดังกล่าวไปใช้
ในพัฒนาเ พ่ือสร้ าง “Virtual –team-
community-of-practice (VTCoP) “ (Chiu et 
al., 2006) โดยน าแนวคิดพ้ืนฐานที่พัฒนาโดย 
สถาบันการเรียนรู้และวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยคาลิ
ฟอร์เนีย มาปรับปรุง ซึ่งพ้ืนฐานของ VTCoP 
เป็นแนวคิดที่ พัฒนามาจากพ้ืนฐานของการ
แบ่งปันความรู้ โดย VTCoP  เน้นว่าการแบ่ง
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นจะต้องค านึงถึง
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ต า ม ปั จ จั ย พ้ื น ฐ า น  ท า ง
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ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  สภาพแวดล้อม
และวัฒนธรรมของและผู้รับความรู้ งานศึกษา 
VTCoP ของ Philport (2012) ได้น าทฤษฎีการ
ใช้และความพึงพอใจ  (The Uses and 
Gratification Theory) ซึ่งอยู่ในกลุ่มทฤษฎีที่
เน้นผู้ใช้สื่อเป็นส าคัญ โดยองค์ประกอบที่ส าคัญ
คือผู้ที่ท าหน้าที่สื่อสารต้องให้บริการแก่ผู้ใช้สื่อ
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับสื่อ บนแนวคิด
นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดเอง
ว่าตนต้องการอะไรจะเลือกได้จากสื่อไหน และ
สาระอะไรจึงจะสนองความพึงพอใจของตนเอง
ได้มากที่สุด  ซึ่งเป็นการเน้นความส าคัญของผู้รับ
สาร   ดังนั้นการท าให้การสื่อสารนั้นสัมฤทธิผล
ตามต้องการได้ จ าเป็นต้อง เลือกใช้สื่อที่ผู้รับสาร
ใช้เป็นทางเลือกในการเข้าถึงสารนั้น  และการ
สร้างสารที่ท าให้ผู้รับมีความพอใจ ตระหนักว่า
สารที่ได้รับนั้นมีความส าคัญต่อตนเอง (Blumler 
and Katz’s,1974)  การศึกษาในส่วนของการ
สื่อสารโดยใช้แนวคิดนี้ส่วนใหญ่จะเน้นที่การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาระที่
ส่งผลต่อประโยชน์ของผู้ใช้ ผลการศึกษาของ 
Blumler and Katz (1974)  พบว่า ผู้รับสารที่มี
สภาวะแวดล้อมทางสังคมและสภาวะทางจิตใจ
แตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการ การสื่อสารที่
แตกต่างกันไป ซึ่ งความต้องการที่ต่างกันนี้
ก่อให้เกิดการคาดคะเนว่าสื่อ แต่ละประเภท จะ
ตอบสนองความพอใจของตนในระดับใด ส่งผล
ให้มีการออกแบบสารและการใช้สื่อที่จูงใจให้เกิด
ความพึงพอใจกับผู้ที่ได้รับสารนั้น   นอกจากนี้ 
(Kippax, S., & Murray, J.P. ,1980) ยังได้
ศึกษาเพ่ิมในเรื่องของการรับรู้ในคุณประโยชน์
ของสื่อ โดยพบว่า  ปัจจัยด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร เช่น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รวมทั้งสภาพแวดล้อม

ของผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนในการก าหนด
ทางเลือกในการใช้สื่อ หรือเลือกรับข่าวสาร 
ต่างๆกัน เช่นการอยู่ในที่ประชุมก็มีการสื่อสาร
โดยใช้ข้อความมากกว่าการใช้ เสียงเป็นต้น 
(MacQuail, 1997)  ผลการศึกษาของMorray 
และ Kippax (1979) พบว่า บุคคลจะให้ความ
สนใจ รับรู้ และจดจ าข่าวสารที่จะให้ความพึง
พอใจ หรือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนเองเมื่อคิดว่าข่าวสารนั้นๆมีประโยชน์ต่อ
ตนเองทั้งในส่วนของการด ารงชีวิต หรือในการ
ท างาน   

การสื่ อสารทางการตลาดจะประสบ
ผลส าเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเช่น 
การสร้างสารที่ท าให้คนหยุดมอง หยุดฟัง หรือที่
เรียกว่า “สะดุด” (surprising)  แล้วน ามาคิดต่อ 
ดังนั้นในกระบวนการสื่อสารจึงจ าเป็นต้องสร้าง
ส า รที่ มี ลั กษณะดั ง กล่ า ว  ซึ่ ง ป ร ะ เด็ นนี้ มี
ความส าคัญมาก จนมีการน าไปศึกษาในเรื่อง 
“Communication Content”  (Ferber and 
Wales, 1958) โดยท าการศึกษาในส่วนของ
ปัจจัย ‘เนื้อหา” และปัจจัย การสื่อสารอัน
ประกอบด้วย “ช่องทาง ผู้ส่งสารและผู้รับสาร” 
โดยพบว่าเป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่ไปพร้อมกัน 
เพราะทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อกันสูงมาก  
การวิเคราะห์สาระ หมายถึงการศึกษาระดับย่อย
ในสาร เช่นข้อความ สัญลักษณ์ ภาพ การ
เคลื่อนไหว ซึ่งสามารถกระตุ้นให้คนสนใจรับรู้
แล้วน าไปสร้างเป็นมโนทัศน์ ในใจ เกิดเจตคติ 
และอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมตามมาเช่นการ
ซื้อสินค้า  “การวิเคราะห์สาระ” เป็นงานศึกษาที่
ท าในหลายศาสตร์ เช่น จิตวิทยา รัฐศาสตร์ 
การตลาด การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์  โดย
ปรากฏในชื่อหัวข้อต่างๆกันเช่น   การวิเคราะห์
สาระ (Content analysis) ที่มุ่งเน้นไปที่
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การศึกษารูปแบบ คุณลักษณะ  เชิงปริมาณ ที่จะ
สรุปออกมาเป็นลักษณะที่จับต้องได้ (Berelson, 
1952)  หรือ  ตัวแปรความหมาย (Semantic 
variable) โดยนัยการตีความเทียบเคียงอาจ
เทียบได้กับตัวแปรแฝง (Latent variable) ที่
สะท้อนค่าของเป็นตัวแปรรูปธรรมในการ
วิเคราะห์  ดังนั้นการเน้นไปที่การวิเคราะห์การ
ต่อเนื่องของสาระที่ท าให้เกิดการตีความอัน
น า ไ ป สู่ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค 
(Kassarjian,1977) 

กระบวนกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ส า ระ เป็ น
กระบวนการแบบมีระบบเชิงวิทยาศาสตร์ วัด
เป็นเชิงปริมาณ รวมทั้งสามารถทดสอบโดยใช้
สถิติได้  สารที่ใช้ในการวิเคราะห์ในอดีตที่นิยมใช้
ในการวิเคราะห์คือสื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบง่ายๆเช่น นับจ านวน
ค าในสื่อ การเน้นข้อความ การวางต าแหน่งของ
ข้อความ ตลอดจนการใช้สี การวิเคราะห์สาระ 
ถูกน าไปใช้ประโยชน์หลายมิติ เช่นประโยชน์ใน
เชิงจิตวิทยาผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดเพ่ือให้
เกิดการจดจ า และการสร้างให้เกิดการตระหนัก
ในตราสินค้า (Brand awareness)   รวมทั้งเพ่ือ
น าไปตอบค าถามประเด็นอ่ืนๆเช่น “ภาพลักษณ์
ตราสินค้าในใจของลูกค้า”  “เนื้อหาอะไรที่
น่าสนใจใน   นวนิยายที่ขายดี”  “โฆษณาที่ผ่าน 
หนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์ มีข้อแตกต่างอย่างไรกับ
ผู้รับสาร”  “การรับรู้สื่อมีความแตกต่างในการมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือไม่”  

ข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์สาระมี
หลายระดับตั้งแต่ ระดับ ค า (word) หัวข้อ 
(theme)  การวางต าแหน่งของสินค้าบนสื่อ  
สถานที่ และเวลา ที่ใช้ในการสื่อสาร  Kassarjian 
(1969)  วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สาระ” โดย
มุ่งเน้นที่จะค้นหาว่า สาระ(content) ลักษณะ

อย่างไรที่ส่งผลต่อผู้รับสารทั้งในแง่เจตคติและ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น  ในขณะที่ในอีกกลุ่มวิจัย
มุ่งเน้นการศึกษาหาว่าปัจจัยอะไรที่ท าให้คนที่รับ
สารต้องการส่งสารนั้นต่อไปยังผู้อ่ืนในสังคม  โดย
งานของ Jason และ Melanie (2010) ศึกษา
พบว่ามี  3 ปัจจัยที่ส่ งผลให้คนที่ รับสารนั้น
ต้องการส่งสารในลักษณะที่เป็นรูปแบบไวรัล ไป
ให้ผู้อื่น โดยปัจจัยในตัวผู้ส่งสารประกอบด้วย (1) 
ต้องการถูกยอมรับโดยสังคม (Inclusion) ซึ่งส่วน
ใหญ่กลุ่ มที่ มี ลั กษณะนี้ มั กจะเป็นผู้ น าทาง
ความคิด (Influencer)  (2) ต้องการได้รับความ
รักจากคนอ่ืนในสังคมในรูปแบบความพอใจ มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (Affection) และ (3) 
ต้องการแสดงสมรรถนะความส าเร็จของตนเอง
ในสังคม (Self-competence)  ในส่วนนี้ 
Schutz  (1966) และ  Harter (1982) ได้
อธิบายสอดคล้องกันว่าคุณสมบัติของบุคคล
ดังกล่าวเรียกว่ากลุ่มผู้น าในสังคมออนไลน์ 
(Influence or Lead user) 

ลักษณะของสารและการส่งผ่านในสังคม
ออนไลน์  สารที่ส่งต่อการมีหลายรูปแบบเช่น
เรื่องราว (story)  ข่าว (news) และความรู้ 
(knowledge) โดยในสารจะมีสาระต่างๆเช่น 
การแจกคูปอง (promotion) การแนะน าให้อ่าน
ข้อเขียนที่ดี ร้านอาหารที่อร่อย (recommend , 
comment )  หรือแม้กระทั่งการแบ่งปัน
ประสบการณ์ ก า ร ใ ช้ สิ นค้ า แบบ เ ดี ย วกั น 
(Experience (Knowledge) Sharing) 
(Wojnicki and Godes,2008)  ในกรณีที่สาระ
ในสารที่มีประโยชน์ก็มักจะส่งต่อในสังคมมากขึ้น 
(Homans,1958)  โดยสาระในสารที่ท าให้เกิด
อารมณ์ กับผู้รับสารเป็นส่วนหนึ่งก็ท าให้การ
แพร่กระจายของสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดย
สาระที่แพร่ต่อไปอาจจะมีการเพ่ิมเติมข้อคิดเห็น



 

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 1 January - June  2017 

 

ความรู้สึกของผู้ส่งสารเข้าไปด้วย ตัวอย่างเช่นถ้า
ลูกค้าของสินค้านั้น มีความพึงพอใจต่อคุณค่า
ของสินค้าที่ได้รับเกินความคาดหมายก็จะมีการ
บอกต่อไปยังเพื่อนในสังคมและในทางตรงข้ามถ้า
ลูกค้าของสินค้านั้น ๆ ไม่พึงพอใจในสินค้า/
บริการก็จะสื่อสารด้วยเช่นกันในด้านลบ ดังนั้น
การสื่อสารในสังคมจึงอาจให้ผลบวกหรือผลลบ
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ (Peters 
and Kashima,2007)  การวิเคราะห์สาระทั้ง
สองประเภทมีประโยชน์อย่างมากต่อนักการ
ตลาดและนักสื่อสารโฆษณา (Odes et 
al.,2005)  งานศึกษาของ Godes และ 
Wojnicki (Godes and Wojnicki, 2008)  
พบว่าสาระที่ให้ผลบวกมักจะมีการแพร่กระจาย
ได้มาก เพราะการส่งสารที่ให้ผลบวกจะท าให้ผู้ส่ง
มีภาพลักษณ์ท่ีดีในขณะเดียวกันผู้รับสารต้องการ
สิ่งที่ให้ผลบวกกับตนเองท้ังในแง่จิตใจ ความรู้สึก 

Belch (2009) อธิบายว่าการท า
การตลาดสามารถใช้ กลุ่มสังคมออนไลน์ให้เป็น
ปัจจัย “ผลักและดึง” (push and pull) โดยใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในระบบสื่อสารแบบ
ออนไลน์ เช่นการสนับสนุนในเรื่องของการให้
ความรู้ ในรูปแบบที่ เป็นสื่อหลายมิติ  (Multi 
Media) ซึ่งจูงใจให้คนอยากรับรู้สื่อ รวมทั้งท าให้
เข้าใจง่าย ซึ่ งไม่สามารถสร้างได้ในรูปแบบ
การตลาดแบบดั้งเดิมในสื่อหลักได้ นอกจากนี้
รูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมที่ เน้นตัวสินค้า 
(product centric) ก็ควรจะเปลี่ยนมาใช้ การ
เน้นประสบการณ์สินค้าของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ในการท าการตลาด (personalized brand 
experienced) แทน นอกจากนี้ยังพบว่า 
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เคยใช้การตัดสินใจบน
หลักตรรกะของสินค้า ก็ เปลี่ยนมาเป็นการ

ตัดสินใจบน การใช้อารมณ์ความผูกพัน แทนใน
ยุคปัจจุบัน  

งานวิจัยของ Shen และ Bissel (2013) 
ศึกษาการท าตราสินค้าในกลุ่มเครื่องส าอางที่ท า
ผ่านเฟสบุ๊คในช่วงระยะเวลา 9 เดือนในมิติของ
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ  โดยศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 9 ตราสินค้า อันประกอบด้วย 
Estee Lauder, MAC, Clinique, L’Oreal, 
Maybelline   และ Covergirl  โดยผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมลักษณะข้อมูลด้านต่างๆผ่านช่องทาง
เฟสบุ๊ค โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาของแต่บริษัท
ประกอบด้วย จ านวนสื่อโฆษณา จ านวนกิจกรรม 
(“Likes”, Vote,”Comment”และ “Share”) 
เวลาในการท ากิจกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น ช่วงเวลา
ท างาน และนอกเวลางาน รวมทั้งการจ าแนก
ตามวัน หยุดและวันท างาน  ในส่วนของสารที่
น าเสนอ (post) มีการแบ่งตามลักษณะเป็น  การ
จัดกิจกรรม การน าเสนอสินค้า การส่งเสริมการ
ขาย  การบันเทิง และอ่ืน ๆ  โดยในส่วนของ
กิจกรรม ก็มีการแบ่งเป็น กิจกรรมที่เกิดมาแล้ว 
กิจกรรมที่เกิดในวันที่ส่งสารและ กิจกรรมที่จะ
เกิดในอนาคต การส่งเสริมการขายประกอบด้วย
เทคนิคต่าง ๆ คือ การแจกคูปอง การให้ส่วนลด
ในสินค้าบางรายการ การแจกสินค้าตัวอย่าง การ
แจกของขวัญเมื่อมีการซื้อสินค้า  งานศึกษานี้ 
พบว่าการสื่อสารในรูปแบบที่เป็น การบันเทิง 
พบว่าเครื่องส าอางของ Covergirl  ให้มากที่สุด
เมื่ อ เทียบกับเครื่ องส าอางกลุ่ ม อ่ืนที่ ศึกษา 
ผลการวิจัยยังชี้แนะว่า ผู้รับสารที่รับสารแบบ
สร้างความบันเทิง มักจะเกิดความผูกพันกับ
ช่องทางของสารที่ได้รับ และสร้างการรับรู้ใน
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า  

จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วเห็นได้ว่าสาระใน
สื่อมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารโฆษณาตรา
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สินค้าเ พ่ือสร้างการรับรู้  การตระหนัก และ
ท้ายสุดคือความภักดีในลักษณะการตั้งใจซื้อ   
ซื้อซ้ า  หรือการกระจายสารต่อที่เรียกว่าปากต่อ
ปาก สาระต่างที่ปรากฏในสารเช่น สถานที่  การ
กระท า  เจตคติ และข้อความต่างๆ ที่ผูกกันเป็น 
เนื้อเรื่องซึ่งท าให้ผู้รับเห็นให้ความส าคัญ ให้ความ
สนใจ จนอาจจะท าให้มีการย้อนกลับมาดูหรือฟัง
รวมทั้ง เผยแพร่ไปให้คนที่รู้จักรับรู้ ร่ วมด้วย  
ปัจจัยที่ท าให้ “เนื้อเรื่องในสื่อ” จะมีความส าคัญ
ต่อผู้รับก็ต่อเมื่อ เรื่องราวนั้นๆ ท าให้ผู้รับเข้าใจ 
รวมทั้งมีลักษณะที่ลึกซึ้งในการตีความมากกว่า 
เ รื่ อ ง ร า ว ป ก ติ  ท า ใ ห้ ค น จ ด จ า ไ ด้  ซึ่ ง ใ น
กระบวนการสร้าง เรื่องราวในสื่อเพ่ือให้เกิดสิ่งนี้
ได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการเช่น 
บรรยากาศของภาพหรือในวิดี ทัศน์  เพลง
ประกอบ หรือการบรรยายด้วยข้อความ เป็นต้น  
ตัวอย่างความส าเร็จของการใช้ภาพยนตร์โฆษณา
บุหรี่ทางอ้อมผ่านภาพยนตร์ชื่อ Marlboro Man 
–ของบุหรี่ตรา Marlboro ที่สื่อถึง ผู้ชาย
คาวบอย ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองรักอิสระ  
สันโดษ รวมทั้งการใช้เพลงจากภาพยนตร์เรื่อง 
The Magnificent Seven  ประกอบในโฆษณา
ชุดนี้ ส่งผลให้ Marlboro Man ได้รับการกล่าว
ขานกันมากมายซึ่ งนับว่าประสบผลส าเร็จ 
ถึงแม้ว่าการโฆษณาบุหรี่ โดยตรงจะถูกห้าม
ด าเนินการโดยกฎหมายก็ตาม  นอกเหนือจากนี้ 
“เนื้อเรื่อง” (Esclas, 2004)  สินค้าที่ประสบ
ส าเร็จในการสร้าง เนื้อเรื่องที่ท าให้ผู้บริโภคมีปฎิ
สัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น คือ จักรยานยนต์ 
ตรา Hartley Davidson  โดยการสร้าง เนื้อหา
ของการท ากิจกรรมในกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์ตรา 
Hartley โดยเนื้อหาดังกล่าวสามารถท าให้ลูกค้า
ขอ งต ร าสิ น ค้ า นี้ เ กิ ด  ก า รตร ะหนั ก  เ ห็ น
ความส าคัญ รับรู้ในคุณค่าของสินค้า ดังนั้นการ

สร้างเนื้อหา มาใส่ในสื่อออนไลน์  ผนวกกับการ
น าความสัมพันธ์ของลูกค้าในรูปแบบที่เป็นปฎิ
สัมพันธ์ท าให้เกิดการร่วมสร้าง “co-creation” 
(Henning et al., 2010) ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
สร้างเนื้อหาในลักษณะที่ลูกค้าเป็นผู้ร่วมสร้าง
เนื้อหาในสื่อ  “Consumer-generated brand 
story”  ท าให้การตอบรับสื่อประเภทนี้ได้รับ
ความนิยมสูงและแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่า  วิธี
ที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้ ด าเนินการสร้างสร้าง
สื่อและแพร่กระจายเอง (Muriz and Schau, 
2007) นอกจากนี้ การสื่อสารตราสินค้าโดยผ่าน
การเล่าเรื่อง (Story telling) หรือที่เรียกว่า 
“Brand narrative”  เพ่ือการจูงใจลูกค้า/
ผู้บริโภค โดยการท าให้เนื้อหามีสาระประโยชน์ 
นั้ นมีหลั กการการสื่ อสารสามประการคื อ 
(Keir,2002, Bert,2005)  (1) บริบทของการรับรู้ 
(Context: The structure of the 
performance)  (2) ลักษณะสาระ (Content 
:The substance of the performance) และ 
(3) วิธีด าเนินการ (Process : The activity of 
the performance) 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการการสร้างการ
รับรู้ตราสินค้านั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญและต้นตอที่
ส าคัญคือ สาระของสื่อผนวกร่วมกับผู้น าทาง
ความคิด และ ความร่วมมือของกลุ่มแฟนเพจที่
ร่วมสร้างให้เกิดเนื้อหาเพ่ิมเติมดังภาพ 1 โดยที่
ในการรับรู้ตราสินค้านั้นประเด็นที่ส าคัญคือ 
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า โดยความหมายของ
ภาพลักษณ์ คือ  การรับรู้คุณลักษณะต่างๆที่ตรา
สินค้าที่ปรากฏอยู่ในตัวลูกค้าจนเกิดเป็นการ
เชื่อมโยงระหว่างตราสินค้านั้นในใจของลูกค้า 
หรืออาจจะนิยามได้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าคือ
ความรู้ในมิติต่างๆของตราสินค้าที่ติดอยู่ในตัว
ลูกค้าไปตลอด (Engel et. al., 1995) เราอาจจะ
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เชื่อมโยงคุณลักษณะต่างๆของสินค้าจนเกิดเป็น
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้โดยอาศัย จาก

น้ าอัดลมตราเป๊ปซี่ ดังภาพ 3 

 
 
 
ภาพ 3  คุณลักษณะของสินค้าที่เชื่อมโยงเป็นภาพลักษณ์ของ เป๊ปซี่ 

 
ที่มา: Brand Image and Brand Association Available from http://www.watoowatoo.net/mkgr/ 
 
 

ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ต ร า สิ น ค้ า แ บ่ ง เ ป็ น
องค์ประกอบย่อยได้หลายรูปแบบ   Keller 
(1993)  แบ่งภาพลักษณ์เป็น 3 ด้านคือ (1) 
คุณสมบัติที่จับต้องได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ ราคา สี 
กลิ่น ลักษณะที่กล่าวนี้บางทีเรียกว่า ภาพลักษณ์
ด้านสัญลักษณ์ (Symbolic Image) (2) 
ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่  (Functional Image) 
คือการน าไปใช้งานคุณสมบัตินี้บางครั้งก็ไปเป็น
ส่ วนหนึ่ ง ของความภูมิ ใ จ ในการ ใช้  ( Self-
esteem) (Park et. al., 1986) และ (3) 
ภาพลักษณ์ในใจ (Brand attitude) ซึ่งหมายถึง
คุณค่าตราสินค้านั้นที่ถูกประเมินโดยลูกค้า การ

แบ่งภาพลักษณ์ตราสินค้าที่กล่าวมานี้  ยังมี
ข้อจ ากัดหลายประการดัง เช่น “Brand X has a 
lot of shops everywhere in the country“ 
หรือ “I love brand X”  ข้อความเหล่านี้ไม่
สามารถน าเข้าไปร่วมในการแบ่งในกลุ่มของ
ภาพลักษณ์สินค้าดังที่ Keller และ Aker แบ่งไว้
ข้ า ง ต้ น  ดั ง นั้ น จึ ง มี ผู้ ศึ ก ษ า ใ น ก า ร แ บ่ ง
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ที่แตกต่างออกไป
เช่น Korchia(2009) แบ่ง ภาพลักษณ์ออกเป็น
ถึง 15 ด้าน โดยรวมเอาลักษณะของบริษัทผู้ผลิต
เข้าร่วมด้วย  
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ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากขอบเขต
ก าหนด โดยมีข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จ านวน
แฟนเพจที่เพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษา ส่วนที่ 2 
การสกัดข้อมูลเป็นข้อความ โดยใช้หลักการแบ่ง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็น 3 ด้านของ Aker และ 
Korchia มาบูรณาการร่วมกัน ดังนี้  (1) 
ภาพลักษณ์ด้านสัญลักษณ์ (Symbolic image) 
หมายถึงคุณสมบัติที่จับต้องได้ เช่น ภาชนะบรรจุ 
ความยาวนานที่อยู่ในตลาด รวมทั้งองค์การที่เป็น
เจ้าของตราสินค้า  (2) ภาพลักษณ์ด้านอารมณ์ 
(Emotional Image) หมายถึงความรู้สึกที่
เกิดขึ้นจากการบริโภคตราสินค้า/[ริการนั้นๆ ซึ่ง
อาจจะอิงอยู่กับปทัสถานทางสังคม และ (3) 
ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่ (Functional Image) 
หมายถึงภาพลักษณ์ที่เกิดจากการน าไปใช้หรือ
บริ โภค เช่นรับประทานง่ าย  ล่ าช้ า ในก าร
ให้บริการ  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการสกัดข้อมูลจาก
กิจกรรมในแต่ละโพสของตัวอย่างสินค้า/บริการ
ที่ศึกษาแล้วแปลงให้เป็นรูปแบบเดียวกันคือ

ข้อความ  จากกิ จกรรมในกลุ่ มแฟนเพจที่
ด าเนินการในแต่ละ โพสของสินค้า  

ขั้ น ต อ น ที่  2  ป รั บ ข้ อ ค ว า ม ที่ มี
ความหมายเหมือนกันให้เป็นข้อความเดียวกัน 
เช่น “ซด” เป็นค าว่า “ด่ืม” 

ขั้นตอนที่ 3  จัดโครงสร้างข้อมูลให้เป็น
รูปแบบเพ่ือท าการวิเคราะห์กับรูปแบบที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ปัจจัย 

ภายหลังการวิเคราะห์ปัจจัย น าตัวแปร
เชิงประจักษ์ในแต่ละปัจจัยไปทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้สถิติ Cronbach’s Alpha ที่
ยอมรับได้ ที่ค่ามากกว่า 0.7 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า จ านวนแฟนเพจใน
บริการสายการบินราคาถูก มีจ านวนเพ่ิมขึ้นสูง
กว่าสินค้าประเภทอ่ืนๆทั้งนี้อาจะเป็นเพราะมี
การเดินทางด้วยสายการบินแทนที่การเดินทาง
ด้วยวิธี อ่ืน รวมทั้ งการเดินด้วยสายการบิน
จ าเป็นต้องเข้าไปค้นหาข้อมูลในการเดินทางและ
การส่งเสริมการขายในการให้ราคาพิเศษ  กราฟ
ที่ 1-3 
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กราฟที ่1 แสดงจ านวนแฟนเพจของสายการบินต้นทุนต่ า 
 

 
 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในเฟสบุ๊ค เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 (ตราสินค้า A เป็นชื่อสมมติของสายการบิน
ตราหนึ่ง)  
 
แผนภูมิ 2  แสดงจ านวนแฟนเพจของเครื่องดื่มชาเขียวตราสินค้า B  

 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในเฟสบุ๊ค เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 (ตราสินค้า B เป็นชื่อสมมติของชาเขียวตรา

หนึ่ง) แสดงจ านวนแฟนเพจในช่วงที่เก็บข้อมูล ซึ่งมีอัตราค่อนข้างคงที ่
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แผนภูมิ 3  แสดงจ านวนแฟนเพจของร้านอาหารตราสินค้า C 

 
ที่มา : จากการเก็บข้อมูลในเฟสบุ๊คมิถุนายน พ.ศ. 2558 (ตราสินค้า C เป็นชื่อสมมติของร้านอาหารตราหนึ่ง)

จากแผนภูมิ 3 เห็นได้ว่าจ านวนแฟนเพจเพ่ิมขึ้นมากอันเนื่องมีการส่งเสริมการขายผ่านโพสในช่องทาง
เฟสบุ๊ค 

 
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ตาราง 1 แสดงข้อมูลจ านวนสมาชิกในกลุ่มเสมือน ที่เป็นแฟนเพจของสินค้า/บริการแต่ละประเภทที่ปรากฏ

ในเฟสบุ๊ค 

ที่มา : จากการรวมรวมจากเฟสบุ๊ค มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2558   โดยแฟนเพจ เลือกเฉพาะปฎิสัมพันธ์ใส่
วนของการแสดงความคิดเห็น 
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ตาราง 2  จากตัวแปร(ข้อความ) ทั้งหมด 51 ตัว 
ปัจจัย จ านวนตัวแปรเชิงประจักษ์ 

ในแต่ละปัจจัย 
ค่า Cronbach’s Alpha 

ปัจจัยที่ 1 22 0.723 
ปัจจัยที่ 2 15 0.754 

ที่มา: จากการวิเคราะห์ 
 

จากตาราง 1 และ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย 
ได้ปัจจัย สองกลุ่ม เมื่อตรวจสอบกับวรรณกรรมใน
ส่วนที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์สินค้า (Aker,1990 และ 
Korchia,2009) จึงก าหนดชื่อปัจจัยดังนี้    

 

ปัจจัยที่ 1 (R1) ภาพลักษณ์ทาง
สั ญ ลั ก ษ ณ์ /อ า ร ม ณ์  ( Symbolic/Emotion 
Image)      
         ปัจจัยที่ 2 (R2) ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่ 
(Functional Image) 

 
ตาราง 3  แสดงกลุ่มของสาระ (Content) ที่สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าที่ปรากฏในโพส และจากสมาชิกใน 

แฟนเพจ (กลุ่มเสมือน) 
ประเภทสินค้า ภาพลักษณ์ด้านสัญลักษณ์/อารมณ์ 

 (R1: Symbolic/Emotional 
Image) 

ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่ 
(R2: Functional Image) 

เครื่องดื่ม ตราสินค้า 1 
 

 ขวดแก้ว   
 อายุยาวนาน 
 คนรุ่นใหม่ 
 เย็น 
 สดชื่น 
 หายร้อน 
 สังสรรค์ 

 ดื่มเวลาร้อน 
 ดื่มคู่กับอาหาร 
 ดื่มสะดวก 
 ซ่า 
 ดื่มได้ทุกที ่

เครื่องดื่ม ตราสินค้า 2  แจก 
 ชาเขียว 

 ดื่มดับกระหาย 
 ดื่มเพ่ือสุขภาพ 

อาหารญี่ปุ่น  ผัก  เห็ด 
 สุขภาพ   สด สะอาด 
 ครอบครัว 
 อาหารกลางวัน  อาหารญี่ป่น 

 การกินมีรูปแบบ 
 เลือกอาหารหลากหลาย 
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อาหารจานด่วน  อาหารจานด่วน  สะดวก รวดเร็ว 
 ไก่ทอด 
 ของกินกลุ่มเด็ก/วัยรุ่น 

 ง่ายในการรับประทาน 
 กินได้ทั้งวัน 

สายการบินต้นทุนต่ า 1  การท่องเที่ยว 
  เน้นราคาถูก 
 ส่งเสริมการขายเกินความเป็นจริง 
 คนทั่วไปก็ใช้บริการได้ 

 มีการเลื่อนเวลา 
 ล่าช้า 

สายการบินต้นทุนต่ า 2  เครือข่าย  การท า CSR 
 ชวนท่องเที่ยว 

 มีการเลื่อนเวลา 
 บริการไม่ดี 

ที่มา : ได้มาจากการค านวณและการตีความตามหมายของวรรณกรรมเรื่องการแบ่งภาพลักษณ์ของสินค้า  
 

ภายหลังการวิเคราะห์ปัจจัยจาก ข้อมูล
ทั้งหมด จึงน าไปจ าแนกเป็นการวิเคราะห์ในสินค้า/
บริการ แต่ละประเภท โดยการหาค่าความวาม

เชื่อมั่นของแต่ละปัจจัย ผลการวิเคราะห์ปรากฏดัง
ตาราง 4 

 
ตาราง 4  ตารางข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ปัจจัยในการก าหนดภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ และวิเคราะห์ความ

เชื่อมั่นในการวัดของตัวแปรเชิงประจักษ์ 
ประเภทสินค้า/บริการ จ านวนตัวแปร

รูปธรรม 
ปัจจัยนามธรรม ค่าความเชื่อม่ัน 

เครื่องดื่ม  
 

22 
ตัดทิ้ง 6 ตัว 

กลุ่มท่ี 1 = 9 ตัวแปร  
กลุ่มท่ี 2 = 7 ตัวแปร 

R1 = 0.754 
R2 = 0.714 

อาหาร 
 

16 
ตัดทิ้ง 5 ตัว 

กลุ่มท่ี 1 = 7 ตัวแปร  
กลุ่มท่ี 2 = 4 ตัวแปร 

R1 = 0.681 
R2 = 0.723 

สายการบินต้นทุนต่ า 
 

13 
ตัดทิ้ง 3 ตัว 

กลุ่มท่ี 1 = 6 ตัวแปร  
กลุ่มที่ 2 = 4 ตัวแปร 

R1 = 0.654 
R2 = 0.705 

ที่มา จากการค านวณวิเคราะห์ปัจจัย 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
(1) ได้รูปแบบการแพร่กระจายของอัตรา

การของแฟนเพจที่แตกต่างกันในสินค้าที่ศึกษา 3 

ประเภท โดยสินค้าอาหารมีการเปลี่ยนแปลงสูงใน
กรณีที่โพสของสินค้ามีความโดดเด่น และมีแฟน
เพจที่เป็นผู้น าเข้าช่วยจุดกระแส ท าให้มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมจ านวนมาก  
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(2) ผลการศึกษาเนื้อหาสาระโดยใช้ข้อมูล
จากกิจกรรมของกลุ่มเสมือนจากสื่อโฆษณาในโพ
สในกลุ่มสินค้าที่ศึกษา โดยใช้เทคนิคการสกัด
ข้อความ ภาษาไทยที่สื่อสารในโพสที่เกี่ยวข้องกับ 
สินค้าประสบการณ์การบริ โภคตราสินค้านั้น  
รวมทั้งความรู้สึกท่ีได้รับ ข้อมูลที่ได้น ามา ท าการ
ปรับข้อความให้เป็น “Clean Data” แล้วจึงท าการ
ปรับข้อมูลให้อยู่ระดับเดียวกันเช่นความหมาย
เดี ยวกั น (Transform) หลั งจากนั้ นจึ งน ามา
วิเคราะห์ในลักษณะการหาความรู้ในวิทยาการที่
เรียกว่า การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผล
การวิเคราะห์พบว่า ข้อมูลที่เป็นข้อความภาษาไทย
ที่เก็บรวบรวมได้จาก 90 โพส โดยแต่ละโพส มี
จ านวนข้อความไม่เท่ากัน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยได้
เพียง 2 ปัจจัยโดยใช้เทคนิคการหมุนแกน 
Principal Component โดยปัจจั ยที่  1 
ประกอบด้ วยข้ อมู ลที่ ปรากฏเป็ นลั กษณะ
ภาพลักษณ์ทางสัญลักษณ์  และภาพลักษณ์
ทางด้านอารมณ์ อยู่ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัจจัย 
โดยตั้งชื่อปัจจัยที่ 1 ว่า  ภาพลักษณ์ทางด้าน
สัญลักษณ์และ อารมณ์  (Symbolic/Emotion 
Image) ส่วนปัจจัยที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่
เป็นลักษณะหน้าที่ตั้งชื่อว่า ภาพลักษณ์ทางหน้าที่ 
(Functional Image) ผลการวิเคราะห์นี้ตรงกับการ
งานศึกษาของ (SRI, 2007)  สาเหตุที่ไม่สามารถ
สกัดปัจจัยด้านอารมณ์ออกมาได้เด่นชัด อาจ
เนื่องจาก การถ่ายทอดอารมณ์เป็นข้อความในโพส 
อย่างไม่แสดงออกมาได้ชัดเจน  เพราะระดับทาง
อารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตัวในใจของผู้บริโภค ไม่
สามารถสังเกตได้เว้นแต่จะต้องมีการสอบถาม หรือ
สังเกตจากภาษากายทางแววตา ท่าทาง ยกเว้นใน
กรณีที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะแสดงออกมาด้วย

พฤติกรรมทางกาย/วาจา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior) 

(3) ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปสนับสนุนการ
ท าการตลาดในประเทศไทยที่ใช้ประสบการณ์ของ
ลูกค้าเป็นผู้ร่วมสร้าง(Co-creator) เช่นเดียวกับที่
ใช้ในต่างประเทศในงานศึกษาของ Escalas et al. 
(2004) ซึ่งส่งผลให้สินค้า/บริการออกแบบได้ตรงใจ
ลูกค้ารวมทั้งยังเป็นการสร้างกลุ่มผู้บริโภคในตรา
สินค้าเดียวกันท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “sense of 
Brand community” (Bert , 2005) 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  

การศึกษาครั้งนี้ยังมีข้อจ ากัดในส่วนของ
ข้อมูลที่ยังอยู่ ในวงจ ากัดกับโดเมนของสินค้า/
บริการบางกลุ่มซึ่งพลังทางด้วนประสบการณ์ของ
ลูกค้าอาจจะยังไม่มากเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะเป็น
สินค้าที่วิธีการบริโภคไม่ซับซ้อนมากนัก ดังนั้นถ้ามี
การศึกษาขยายไปยั งสินค้ากลุ่ มอ่ืนที่ ต้องใช้
ประสบการณ์มากเช่น เครื่องส าอาง หรือธุรกิจ
บริการ ด้านการรักษาพยาบาลซึ่งสินค้า/บริการ
กลุ่มดังกล่าว นอกเหนือจากการสร้างมูลค่ามาก
แล้ว กลุ่มผู้บริโภคยังต้องอาศัยความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเลือกซื้อตราสินค้า ดังนั้น 
ถ้าธุรกิจน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปเชื่อมโยงกับด้าน
ภาพลักษณ์ของสินค้า/บริการ  รวมทั้งการศึกษา
ปัจจัยที่ เป็นกลุ่มผู้น าทางความคิด ที่ส่งผลต่อ
จ านวนการเข้าไปร่วมมีปฎิสัมพันธ์ในโพสของ
สินค้าก็จะสร้างมูลค่าทางการตลาดให้สูงขึ้นและ
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทความวิชาการ 
ความส าคัญของคุณภาพการบริการต่อความส าเร็จของธุรกิจ 
 
 

ภาวิณี ทองแย้ม1 

บทคัดย่อ 
คุณภาพการบริการเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการ ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจได้ตระหนักถึง

ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อความส าเร จของธุรกิจ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอความคิดและรูปแบบ
ของคุณภาพการบริการ ความส าคัญของคุณภาพการบริการทั้งมุมมองด้านความคิดและหลักการ โดยใช้
วิธีการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องมือในการวัดคุณภาพการบริการ แบบจ าลองช่องว่าง
การรับรู้คุณภาพการบริการ  ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการ และเสนอแนะเครื่องมือวัดคุณภาพ
การบริการ โดยใช้รูปแบบในการวัดจาก SERVQUAL เพ่ือให้ธุรกิจสามารถอ านวยบริการที่มีคุณภาพที่ดี
ที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจที่ยั่งยืนแก่ผู้รับบริการ   
 
ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ, ความส าเร จของธุรกิจ, ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
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The Importance of Service Quality for Business Success. 
  Pawinee Thongyam1 

 
Abstract 

The service quality is a management tool which businesses currently have recognized its 
importance for business success. This article aims to present ideas and forms of service quality 
as well as  the importance and principles of service quality by means of a literature review . It 
will also outline the variables  influencing service quality and suggest an instrument for 
measuring it,  particularly the SEVQUAL measure, in order for businesses to deliver the best 
quality of services in order to sustain the highest customer satisfaction.  
 
Keywords: service quality, business success, customer expectation 
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บทน า ก 
  คุณภาพการบริการมีความส าคัญและมี
บทบาทเป็นอย่างมากส าหรับองค์กรและธุรกิจ 
ในสังคมปัจจุบัน พบว่าอุตสาหกรรมการบริการมี
แนวโน้มที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร วและ
ต่อเนื่อง สาเหตุส าคัญมาจากความเป็นอยู่
ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของประชาชนที่
ดีขึ้น ประชาชนได้รับการศึกษาและมีรายได้
สูงขึ้น จึงส่งผลให้เกดิความต้องการการบริการใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ด ารงชีวิต คุณภาพบริการจึงต้องมีความหลาย
หลาย และมีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้นกว่าใน
อดีต จากกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ส่งผลให้การบริการเข้ามีบทบาทส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคในฐานะของ
ผู้รับบริการ อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ
และสังคมต่อระบบการประกอบธุรกิจ   

ความส าคัญของคุณภาพการบริการเป็น
ปัจจัยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความส าเร จและมี
การเติบโตอย่างยั่งยืน การวัดคุณภาพการบริการ
ทางการตลาดจึงเป็นสิ่งท้าทายของนักการตลาด
ทุกยุคสมัย ได้มีการคิดค้นเครื่องมือต่างๆ (Seth, 
Deshmukh & Vrat, 2005) คุณภาพการบริการ
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญทั้งในภาครัฐและเอกชน 
ให้ความสนใจกับคุณภาพการบริการจากมุมมอง
ของลูกค้า เป็นที่ยอมรับว่าในองค์กรมีการพัฒนา
มากที่สุด (Fache, 2000; Nadiri and Hussain, 
2005; Oh and Parks, 1997) ปัจจัยส าคัญของ
ความประสบความส าเร จของธุรกิจ แนวโน้มของ
การจัดการคุณภาพมีผลต่อการส่งเสริมธุรกิจและ
มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศ คุณภาพการ
บริการมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ความส าเร จของธุรกิจขึ้นอยู่
กับคุณภาพการบริการ ดังนั้นการศึกษาเรื่อง 

คุณภาพการบริการ คือ การท าความเข้าใจ
จุดเริ่มต้นของคุณภาพการบริการและพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศที่มีการ
พัฒนาและประเทศก าลังพัฒนาซึ่งคุณภาพการ
บริการเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์กรและธุรกิจ ใน
การวัดและประเมินคุณภาพของการบริการแบบ
การเผชิญหน้า  (Brown and Bitner, 2007) 
คุณภาพบริการมีส่วนในการสร้างคุณค่าตรา
สินค้าจากความพึงพอใจและความภักดีของ
ผู้ใช้บริการ โดยความพึงพอใจเกิดได้จากความ
ประทับใจในการได้รับบริการที่ตรงหรือเหนือ
ความคาดหวัง  คุณภาพการบริการถือเป็นเรื่อง
ส าคัญส าหรับทุกธุรกิจ เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการสร้างความแตกต่างและความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการบริการสามารถรักษา
ลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว ส าหรับคุณภาพของการ
บริการนั้น คือ การจัดการบริการให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ ลูกค้า คุณภาพ
การบริการ เป็นการตอบสนองความคาดหวัง 
หรือความต้องการ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
บริการ คุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับความส าเร จของธุรกิจ บทบาทในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในด้านรายได้ คุณภาพการ
บริการที่ดีท าให้ลูกค้ามีความภักดี ดังนั้น ภายใต้
ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงของแต่ละธุรกิจ การ
ยกระดับคุณภาพการบริการ จึงเป็นกลยุทธ์
ส าคัญ ควรจะน ามาใช้ในธุรกิจในการพัฒนา
คุณภาพการบริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ เกิดความ
พึงพอใจและประทับใจ มาตรฐานของการบริการ
ที่ดีถูกก าหนดโดยค าว่าคุณภาพ ซึ่งมุมมองใน
ปัจจุบันนั้นแตกต่างไป ปัจจุบันการตัดสินระดับ
คุณภาพได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นความถูกต้องที่
ผู้รับบริการเป็นผู้ก าหนดและต้องการ ซึ่งคุณภาพ
จะเกิดขึ้นก ต่อเมื่อลูกค้าได้สัมผัส ได้ใช้สินค้าหรือ
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บริการนั้น หากลูกค้ารับรู้ถึงสิ่งที่ได้รับเท่ากับ
หรือสูงกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความ
พึงพอใจ และอยากใช้สินค้าและบริการนั้น แต่
ในทางกลับกันหากลูกค้าได้รับสินค้า หรือการ
บริการ ที่ต่ ากว่าความคาดหวังลูกค้าจะไม่เกิด
ความพึงพอใจและปฏิเสธที่จะใช้สินค้าและ
บริการนั้น จากมุมมองที่เปลี่ยนไปของการให้
ความหมายของค าว่า “คุณภาพ” ท าให้ผู้บริโภค
หรือลูกค้ากลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับกลยุทธ์ของ
องค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
นั้นย่อมมีโอกาสในธุรกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือการ
บริการที่เป็นเลิศท าให้องค์กรนั้นมีความแตกต่าง
และโดดเด่นออกมาจากคู่แข่งทั้งหลาย  คุณภาพ
ของการบริการ จึงนับได้ว่าเป็นความสามารถใน
การแข่งขันที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้  โดยความพึงพอใจท าให้ เกิดความ
ต้องการที่จะมาใช้บริการและท าให้เกิดการมาใช้
บริการซ้ า นับว่าเป็นผลดีต่อฐานะทางเศรษฐกิจ
ขององค์กร แม้ว่า การบริการเป็นนามธรรม ไม่
สามารถจับต้องได้ แต่ในเชิงวิชาการ การบริการ
สามารถวัดได้ว่าเป็นการบริการที่มีคุณภาพโดย
ใช้ ความคาดหวั งของลู กค้ าที่ มี ต่ อองค์ ก ร
เปรียบเทียบกับความรู้สึกหลังจากที่ได้สัมผัสกับ
บริการจริง ดังนั้นคุณภาพการบริการจึงเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่ในปัจจุบัน
องค์กรและธุรกิจต่างตระหนักและให้ความส าคัญ
มาก 

 จากความส าคัญดั งกล่ าวต้องการ
น าเสนอบทความเรื่อง คุณภาพการบริการ
ความส าคัญแห่งความส าเร จของธุรกิจโดยใช้
วิธีการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)  
 
 

แนวความคิดคุณภาพการบริการ 
 แนวความคิดคุณภาพการบริการตาม

ทัศนะของ Groonroos (1990); Zeithaml and 
Bitner (2003) กล่าวว่าการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจบริการเกิดขึ้นระหว่างผู้ ให้บริ การกับ
ผู้รับบริการ Parasuraman, Zeithaml and 
Berry (1985) กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับรู้ และ ความ
คาดหวังของผู้ ใช้บริการเพราะบริการนั้นไม่
สามารถจับต้องได้ท าให้การประเมินคุณภาพการ
บริการยากกว่าคุณภาพสินค้า การประเมิน
คุณภาพการบริการเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบ
บริการ และผลลัพธ์ของการบริการซึ่งคุณภาพ
การบริการในการรับรู้ของลูกค้า มาจาก
กระบวนการประเมินของลูกค้า  โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้การส่งมอบบริการ 
กับความคาดหวังของลูกค้า  

แนวความคิดของ Buzzell and Gale 
(1987) กล่าวว่าคุณภาพการบริการเป็นเรื่องที่
ได้รับความสนใจและมีการให้ความส าคัญอย่าง
มากดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น คุณภาพการบริการ
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะ
ของผู้บริโภคที่เราเรียกกันทั่วไปว่า ลูกค้า 
คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของธุรกิจบริการ 
คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้าง
ความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ 
การเสนอคุณภาพการบริการที่ตรงกับความ
คาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท า 
ผู้รับบริการจะพึงพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการตาม
รูปแบบที่ต้องการ 

คุณภาพการบริการเป็นมโนทัศน์ในการ
ประเมินของผู้รับบริการโดยท าการเปรียบเทียบ
ระหว่างการบริการที่คาดหวัง กับการบริการที่
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รับรู้จริง จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการ
สามารถให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ หรือสร้างการบริการที่มีระดับสูง
กว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การ
บริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการบริการซึ่งจะท า
ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่
ได้รับเป็นอย่างมาก (Parasuraman, Zeithaml 
and Berry, 1988: 40; Fitzsimmons and 
Fitzsimmons, 2004; Kotler and Anderson, 
1987) ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ  พบว่า
การประเมินคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของ
ผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบ
ทัศนคติที่มีต่อการบริการที่คาดหวังและการ
บริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด 
การบริการที่มีคุณภาพ หมายถึง การบริการที่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือ
ผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นความพึงพอใจของ
การบริการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความ
ค า ด ห วั ง ข อ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ห รื อ ผู้ บ ริ โ ภ ค  
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) 
จากการศึกษาการประเมินคุณภาพของการ
บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภค ผลการศึกษา
บ่งชี้ว่า คุณภาพของการบริการคือ การบริการที่
เป็นไปตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค 
และได้สร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายคุณภาพของ
การบริการ  
  กล่าวสรุปได้ว่า คุณภาพของการบริการ 
หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของธุรกิจการบริการ คุณภาพของบริการ
เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพ
กา ร บริ ก า ร ที่ ต ร ง กั บ ค ว าม ค าด ห วั ง ข อ ง
ผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องท า ผู้รับบริการจะถูกใจ
ถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความ

ต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการและใน
รูปแบบที่ต้องการ  
 
เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ  
   การวัดคุณภาพการบริการ หมายถึง การ
วัดช่องว่างของความคาดหวังในการรับบริการ
ของลูกค้ากับบริการ ดังนั้น การประเมินคุณภาพ
การบริการ คือการวัดความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณค าที่ 
เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการตามตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพ
การบริการที่ ได้รับความนิยมน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายที่ ได้ รับความนิยมน ามาใช้อย่ าง
แพร่หลายนั้น ได้แก่ ผลงานของ Parasuraman, 
Zeithaml and Berry (1988) ซึ่งได้พัฒนาเพ่ือ
ใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพการบริการโดย
อา ศั ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น พ้ื น ฐ า น กา ร รั บ รู้ ข อ ง
ผู้รับบริการหรือลูกค้า พร้อมกับได้พยายามหาค า
นิยามความหมายของคุณภาพการบริการและ
ปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพการบริการที่เหมาะสม 
ผลงานความคิดและ คุณภาพการบริการโดย
อาศัยการประเมินจากพ้ืนฐานการรับรู้ของ
ผู้ รับบริการหรือลูกค้าและปัจจัยที่ ก าหนด
คุณภาพการบริการที่เหมาะสม ผลงานความคิด
และการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพ SERVQUAL 
ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry 
(1990) ได้มาจากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการบริการ ในระยะ
เริ่มแรก Parasuraman, Zeithaml and Berry 
(1988) ได้มีการก าหนดมิติที่ใช้วัดคุณภาพในการ
บริการ (Dimension of Service Quality) ไว้ 
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10 มิติ คือ การเข้าถึงบริการ การติดต่อสื่อสาร 
สมรรถนะ ความมีไมตรีจิต ความน่าเชื่อถือ 
ความไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า ความ
ปลอดภัย ความเป็นรูปธรรมของบริการ การรู้จัก
และเข้าใจลูกค้า ปัจจุบันประกอบด้วยมิติของ
คุณภาพที่ประเมินโดยผู้รับบริการ 5 มิติ คือ 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles), 
ความเชื่อถือได้ (Reliability), การตอบสนองต่อ
ลูกค้า (Responsiveness), การประกันคุณภาพ 
(Assurance), และความเข้าอกเข้าใจ 
(Empathy) เครื่องมือที่แบบประเมินคุณภาพ
การบริการหรือ  SERVQUAL ขึ้นกับสองส่วนที่
แตกต่างกันคือความคาดหวังของลูกค้าและการ
รับรู้ที่ลูกค้าได้รับ  เพ่ือประเมินความคาดหวังใน
บริ ก ารของผู้ รั บบริ ก า รและการรั บ รู้ ข อ ง
ผู้รับบริการต่อบริการที่ได้รับรู้จริง ถ้าคะแนนการ
รับรู้มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนความคาดหวังใน
คุณภาพการบริการหมายถึงผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจแต่ถ้าคะแนนการรับรู้น้อยกว่าคะแนน
ความคาดหวังในคุณภาพการบริการจะหมายถึง
ผู้ รั บบริ กา ร ไม่ พึ งพอ ใจ ในบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ 
SERVQUAL เป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการที่แตกต่างกัน 
ลูกค้าสามารถประเมินผลงานการบริการโดย
เปรียบเทียบระหว่างการบริการที่ต้องการกับ
ความคาดหวังที่ต้องการได้รับ ซึ่งมีมาตรวัดความ
พอใจการบริการ 22 ค าถาม ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ
ข้างต้น แบบสอบถามจะถามค าถามที่เป็นมาตร
วัดทั้ง 22 ค าถาม ค าถามคือลูกค้าคาดหวัง
บริการไว้อย่างไรแล้วจึงถามค าถามเดียวกันคือ

บริการที่ได้รับไปนั้น เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
หรือไม่ถ้าบริการที่ได้รับมีความพึงพอใจน้อยกว่า
ที่คาดหวังไว้ในตอนแรก แสดงว่าคุณภาพการ
บริการไม่ดีพอ แต่ในทางกลับกันถ้าความพึง
พอใจดีเท่ากับความคาดหวัง หรือเกินจากการ
ที่ตั้งความหวังไว้ แสดงว่าคุณภาพการบริการดี
หรือดีมาก 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการ  

ความคาดหวังกับคุณภาพการบริการ 
เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของผู้ รับบริการ
เกี่ยวกับบริการที่จะได้รับเมื่อไปใช้บริการ ความ
คาดหวั ง เป็นแนวคิดส าคัญที่ ได้น ามาใช้ ใน
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและคุณภาพ
การบริการ Parasuramam, Ziethaml and 
Berry (1988) ซึ่งได้เสนอตัวแบบ SERVQUAL 
เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการจากความคาดหวัง
ของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการที่ได้รับ โดย
เสนอความคิดเห นว่า ความคาดหวังหมายถึง 
ความปรารถนาหรือความต้องการของผู้บริโภค 
โดยความคาดหวังของบริการนี้ไม่ได้น าเสนอถึง
การคาดการณ์ว่าผู้ให้บริการจะบริการอย่างไร 
แต่จะเป็นการพิจารณาว่า ผู้ให้บริการควรจะ
บริการอะไรมากกว่า กล่าวโดยสรุป ความ
คาดหวังของผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึง
ความต้องการของผู้ รับบริการที่ อันจะได้รับ
บริการ โดยความคาดหวังนี้ย่อมมีหลายระดับที่
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
เช่น ความต้องการส่วนบุคคล การได้รับค าบอก
เล่า ประสบการณ์ในอดีต เป็นต้น และความ
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คาดหวังของผู้รับบริการนี้ หากได้รับการ
ตอบสนองหรือได้รับการบริการที่ตรงตามความ
คาดหวังก จะสะท้อนให้เห นถึงคุณภาพในการ
บริการของผู้ให้บริการ   

ทฤษฎีเกี่ยวกับบริการที่คาดหวัง  
Parasuraman Zeithaml and Berry 

(1988) พบปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังต่อ
คุณภาพการบริการมี 4 ปัจจัยตามที่กล่าวแล้ว
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความต้องการเฉพาะ
บุคคล เกิดจากความต้องการส่วนตัวของ
ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นความต้องการของแต่ละ
บุคคล 2)  การติดต่อสื่อสารด้วยการบอกเล่าด้วย
ค าพูด  เกิดจากค าบอกเล่าปากต่อปาก ซึ่งเป็นค า
บอกเล่าที่ได้รับทราบเก่ียวกับคุณภาพการบริการ
จากเพ่ือนญาติพ่ีน้องหรือคนรู้จัก ซึ่งเคยมาใช้
บริการในสถานบริการแห่งนั้นมาแล้ว และได้รับ
บริการที่ดี 3) เกิดจากประสบการณ์ในอดีต เป็น
ประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังและ
ความต้องการอาจจะเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจต่อบริการที่เคยได้รับ เป็น
วิธีการหนึ่งที่ผู้รับบริการจัดการกับความเสี่ยงใน
การเลือกใช้บริการ 4) การติดต่อสื่อสารจาก
ภายนอก เป็นสื่อส าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเชิญชวน โน้มน้าวจิตใจ 
พฤติกรรมของผู้รับบริการหรือผู้รับข่าวสารให้
เกิดความคล้อยตามจากสังคมภายนอกของสถาน
บริการสุขภาพในเรื่องต่าง ๆ  

 
ทฤษฎีการรับรู้คุณภาพการบริการ 

ผู้ วิ จั ย ศึ กษ าและ ได้ น า ทฤษฎี ขอ ง
นักวิชาการที่ให้ความหมายของการรับรู้คุณภาพ
การบริการโดยเชื่อมโยงกับคุณภาพการบริการที่

เหมาะสม  (Antioned and Van Raaij, 1988) 
กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพเกิดจากความคาดหวัง
ของลูกค้า สินค้าหรือบริการจะมีคุณภาพสูงก 
ต่อเมื่อความต้องการของลูกค้าตรงกับความ
คาดหวังที่ตั้งไว้ การรับรู้คุณภาพที่สูงต่อสินค้า
หรือการบริการลูกค้าจะท าการพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของการใช้งาน ความคงทน ความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ 
ความถี่ในการใช้บริการและบริการหรือสินค้าจะ
มีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ท าการเปรียบเทียบการ
รับรู้จริงกับความคาดหวังต่อสินค้าหรือบริการนั้น 
(Gronroos, 1990) กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพการ
บริการประกอบไปด้วย 2 ลักษณะคือ ลักษณะ
ทางด้านเทคนิคหรือผลที่ได้และลักษณะตาม
หน้าที่หรือความสัมพันธ์ของกระบวนการโดยที่
คุณภาพด้านเทคนิคเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ ผู้
ให้บริการจะใช้เทคนิคอะไรที่จะท าให้ลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจตามความต้องการ
พ้ืนฐาน การรับรู้คุณภาพที่ดีเกิดขึ้นเมื่อความ
คาดหวังของลูกค้าตรงกับการรับรู้ที่ ได้จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้าความคาดหวังของ
ลูกค้าต่อการบริการหรือสินค้าหรือบริการนั้นสูง 
โดยที่ความคาดหวังต่อคุณภาพจะได้รับอิทธิพล 
การสื่อสารทางตลาดการสื่อสารแบบปากต่อปาก 
ภาพลักษณ์องค์กร และความต้องการของลูกค้า
เอง ส่วนลักษณะตามหน้าที่จะเป็นการพิจารณา
จากผู้ให้บริการจะท าอย่างไรให้การบริการดี
เท่ากับการรับรู้จากประสบการณ์ของลูกค้าที่ผ่าน
มา 
ความคาดหวังของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการ 

องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความคาดหวัง 
ซึ่งเกิดจากผู้รับบริการเองนั้น มี 3 องค์ประกอบ 
คือ ค าบอกเล่าปากต่อปาก ความต้องการส่วน
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บุคคล และประสบการณ์ในอดีต และอีก
องค์ประกอบหนึ่งเกิดจากผู้ให้บริการซึ่งเกิดจาก
กา รสื่ อ ส า รห รื อ ก า รป ร ะช าสั ม พัน ธ์ ไ ป สู่
ผู้รับบริการ  องค์ประกอบเหล่านี้มีผลต่อความ
คาดหวั งของผู้ รับบริการต่อบริการที่ ได้ รับ 
(Zeithamal,et al.,1990) ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ซึ่งแตกต่างกัน 
ระหว่างระดับบริการที่ปรารถนา และระดับ
บริการที่เคยได้รับ ในระดับแรก เกิดจาก
ผู้รับบริการหวังว่า ควรได้รับหรือควรจะเป็น 
ส่วนระดับที่สอง ผู้รับบริการได้รับบริการเหมือน
ที่ผ่านมาในครั้งก่อน ๆ ก จะยอมรับในบริการนี้ได้ 
(Berry and Parasuraman, 1991) โดยแปร
ตามทัศนคติ ประสบการณ์ที่เคยรับบริการ การ
ได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากผู้ให้บริการ และ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล แล้วน ามา
คาดการณ์ว่าจะต้องได้รับการบริการตามความ
คาดหวัง Rust and Oliver (1994) ได้กล่าวว่า 
ผู้รับบริการประเมินคุณภาพการบริการจากความ
พึงพอใจที่มีต่อการบริการ โดยประเมินจากความ
คาดหวังที่คาดการณ์ไว้กับบริการที่ได้รับ ถ้ามี
ความแตกต่างกันก จะไม่พึงพอใจ และประเมินว่า
บริการนั้นด้อยคุณภาพ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการนั้นได้ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แโดยการพิจารณาจากประสบการณ์การรับรู้ของ
ตนเองในบริการที่ได้รับครั้งก่อน และการได้รับ
ข่าวสาร ซึ่งบริการที่จะท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
ต้องตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องทราบถึง
ระดับความคาดหวังที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ
ด้วย  

 
 
 

การพิจารณาคุณภาพของการบริการ 
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แข่งขัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bourdeau 
(2005) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคมีความจงรักภักดี
อย่างเข้าใจ อยู่บนพื้นฐานของความชอบในแต่ละ
องค์กอบของขีดความสามารถในการบริการ 
แสดงว่า คุณภาพการบริการและความจงรักภักดี
เชิงบวกมีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่ง Zeithaml, 
Berry and Parasuraman (1996) กล่าวว่า 
คุณภาพการบริการ คือ ประสบการณ์ทั้งหมดซึ่ง
ลูกค้าประเมินออกมาได้ เพ่ือน าเสนอบริการที่
คุณภาพดีที่สุดจึ งจ า เป็นต้องรู้ถึ งสิ่ งที่ลูกค้า
ต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่ลูกค้ามี และสิ่งที่ลูกค้า
ชื่นชมยินดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความจงรักภักดี 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bourdeau 
(2005) ที่พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความจงรักภักดีองค์ประกอบของ
ความไว้ ว าง ใจมี อิทธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภักดี ซึ่งความสามารถของผู้ให้บริการที่จะ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า การเป็นที่พ่ึงพา
อาศัยได้ ความซื่อสัตย์จริงใจ ความมีสมรรถนะ
ในการบริการ การบริการอย่างตรงไปตรงมาและ
เป็นประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภักดีในด้าน ความเข้าใจ ความรู้สึก 
พฤติกรรม และการกระท าความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภักดีเชิงทัศนคติพบว่า หากลูกค้ามีความพึง
พอใจสูง จะมีความจงรักภักดีสูงด้วย สอดคล้อง
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กับ Zeithaml, Bitner and Gremler (2006) 
ได้อธิบาย ความพึงพอใจกับคุณภาพการบริการ
ว่า ความพึงพอใจนั้นเกิดจากปัจจัย 3 อย่าง คือ 
คุณภาพการบริการ คุณภาพของตัวสินค้าและ
ราคา ซึ่งปัจจัยคุณภาพการบริการนั้น เกิดจาก
ปัจจัย 5 ด้าน คือ รูปลักษณ์ ทางกายภาพ ความ
ไว้วางใจ ความเต มใจและรวดเร วในการ
ตอบสนอง ความเชื่อถือและมั่นใจ และความ
เข้าใจ ลูกค้ารายบุคคล หากผู้บริโภคเกิดความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการก จะท าให้ผู้บริโภค
เกิดความจงรักภักดีตามมาด้วย และยังสอดคล้อง
กับ Tsai ei.al. (2004) ที่พบว่า ความพึงพอใจ
ของลูกค้ามีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า
โดยความจงรักภักดีในตราสินค้าได้รับผลกระทบ
ทางตรงจากความพึงพอใจของลูกค้าในระดับมาก 
และได้รับผลกระทบทางอ้อมจากภาพลักษณ์ตรา
สินค้า และความเสี่ยงที่รับรู้ ส าหรับผลกระทบ
ทางตรงจากภาพลักษณ์ ตราสินค้าและความ
เสี่ยงที่รับรู้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติคุณภาพการ
บริการ คุณค่าที่รับรู้ และความไว้วางใจ มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีค่อนข้างต่ า
แสดงว่า หากลูกค้ามีการรับรู้ต่อคุณค่าที่รับรู้ 
และการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม
มากขึ้นเพียงใด จะยิ่งท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
สูงขึ้นก จริง แต่ความจงรักภักดีจะสูงขึ้นได้เพียง
เล กน้อย ทั้งนี้เพราะเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจต่อ
บริการยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าจะมีความ
จงรักภักดี สอดคล้องกับงานวิจัยของBourdeau 
(2005) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพล
ทางอ้อมในเชิ งบวกต่อความจงรักภักดี เชิ ง
ทัศนคติ แต่ความพึงพอใจของลูกค้าไม่อาจช่วย
สนับสนุนให้ลูกค้ามีความจงภักดีเชิงทัศนคติ
สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะยังมีปัจจัยด้านอ่ืน

อีกที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติที่
ชัดเจน 
 
การก าหนดคุณภาพการบริการ 

Parasuraman, Zeithaml, and Berry 
(1988) ศึกษาถึงการประเมินคุณภาพการบริการ
ตามการได้รับบริการของผู้บริโภค โดยพยายาม
นิยามคุณภาพของการบริการและปัจจัยที่ก าหนด
คุณภาพของการบริการ โดยการส ารวจกลุ่ม
ผู้บริหารจากองค์การที่ ให้บริการและกลุ่ ม
ผู้บริโภคที่ใช้บริการจากองค์กรเหล่านั้น ผล
การศึกษาได้บ่งชี้ว่าคุณภาพของการบริการคือ
การบริการที่ เป็นไปตามหรือมากกว่าความ
คาดหวังของผู้บริโภค และได้สร้างตัวแบบที่ใช้
อธิบายคุณภาพของการบริการ การศึกษา
คุณภาพการบริการได้มีการวิจัยทางการตลาด
มาแล้วหลายครั้งโดยเริ่มตั้งแต่ปี1983 ได้มีการ
สร้างรูปแบบของคุณภาพการ และมิติของ
คุณภาพการบริการ ซึ่งวัดได้จากการรับรู้ของ
ผู้รับบริการว่าบริการที่ได้รับ เป็นไปตามความ
คาดหวังหรือไม่เพียงใด (Parasuraman, 
Zeithamal and Berry, 1985) และได้มีการ
วิจัยแล้วน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบของการบริการ
ตามความคาดหวังของผู้รับบริการ  

คุณภาพการบริการต้องมีประสิทธิภาพ
และได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า หากบริการที่ลูกค้าได้รับจริง
อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าบริการที่ลูกค้าคาดหวังแสดง
ว่าคุณภาพการบริการ ไม่ดีซึ่งส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความไม่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าการ
บริการที่ได้รับจริงเท่ากับหรือสูงกว่าบริการลูกค้า
คาดหวังไว้ แสดงว่าคุณภาพการบริการดีและ
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งความพึง
พอใจของลูกค้ายังส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นใน
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การบริการ และท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ า
อีกท าให้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ (Zeithaml, 
Berry and Parasuraman, 1996) เกิดการพูด
ปากต่อปาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลูกค้าน ามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจเข้ารับบริการและที่ส าคัญ
ท าให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อบริการ ความ
จงรักภักดี มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ลูกค้า เพราะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
จงรักภักดี (Oliver. 1997, 1981; Bourdeau, 
2005) ซึ่งต้องท าให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ
เพราะท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
เมื่อใช้สินค้าเดิม (Dick and Basu, 1994) ซึ่ง
ความเสี่ยงนี้ลูกค้าจะพิจารณาจากปัจจัยด้าน คุณ
ค่าที่รับรู้  ลูกค้าจะพิจารณาจากการรับและการ
ให้  โดยการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การใช้บริการและต้นทุนทั้งในรูปตัวเงิน และ
ไม่ใช่ตัวเงิน (Zeithaml, 1988) และปัจจัยที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
การบริการ คือ คุณภาพการบริการ เมื่อการ
บริการมีคุณภาพคงที่อยู่ในระดับของการรับรู้
ของลูกค้าตามความเชื่อและทัศนคติของลูกค้า
แล้ว คุณภาพการบริการ จะมีผลต่อความ
จงรักภักดี (Parasuraman,Zeithaml and 
Berry,1985)  
 
ประสิทธิภาพของคุณภาพการบริการ 

ปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพของการบริการ 
โดยการส ารวจกลุ่มผู้บริหารจากองค์การที่
ให้บริการและกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการ พบว่า 
คุณภาพการบริการ คือ การบริการที่เป็นไปตาม

หรือมากกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค และได้
สร้างตัวแบบที่ใช้อธิบายคุณภาพของการบริการ 
(Spechler, 1988) คุณภาพการบริการสามารถ
รับรู้ได้ ซึ่งการที่จะท าให้คุณภาพการบริการ
ประสบผลส าเร จเป็นที่พอใจของลูกค้า สิ่งส าคัญ
คือ การมีรูปแบบที่มีประสิทธิผลของคุณภาพการ
บริการ ซึ่งเป็นหลักการทั่วไป ที่ได้รับการยอมรับ
ว่าได้ผลดีแม้ว่าเป็นหลักการเดียวกันก ตาม แต่
การน าไปประยุกต์ใช้ก อาจมีความแตกต่างกันใน
แต่ละองค์กร บริษัท ซึ่งจะมีกระบวนการหรือ
ระบบงานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับ
ก ร ะบ ว น ก า ร จ ะมี ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะที่ จ ะ มี
ความส าคัญน าไปสู่ความส าเร จ จะต้องมีการ
ค้นหาปัจจัยส าคัญและท าการพิจารณาปรับปรุง
ระบบงานหรือกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าภายในและภายนอก โดยมี
ปัจจัยส าคัญสองประการที่จะต้องตระหนัก คือ 
การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  จาก Service 
Quality Effectiveness Model จะพบว่าเน้น
ถึงความส าเร จของกระบวนการไปสู่ความเป็น
เลิศของคุณภาพ การบริการโดยรูปแบบจะ
ก าหนดแนวทางและทิศทางของความส าเร จของ
งานบริการ ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ 7 ประการ คือ 1) 
การท าให้ลูกค้าพอใจและประทับใจ 2) การ
ประกันคุณภาพ 3) วิธีการ ระบบ และเทคโนโลยี  
4) การตระหนักถึงคุณภาพ 5) การฝึกอบรม 6) 
การมีส่วนร่วม 7) การเป็นที่รู้จัก การยอมรับนับ
ถือ  
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การท าให้ลูกค้าพอใจและประทับใจ 
 

 
 
การเป็นทียอมรับนับถือ                            การประกัน 
การมีส่วนร่วม                          วิธีกา ระบบ,เทคโนโลย ี
การฝึกอบรม                      ตระหนักถึงคณุภาพ 
 
 
 
 
ภาพที ่1 รูปแบบประสิทธิภาพของคุณภาพการบริการ (Service Quality Effectiveness Model)  
 

จากภาพที่1 จะพบว่าจุดศูนย์กลาง 
หมายถึง ลูกค้าในองค์กรทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วย
ลูกค้าภายในและภายนอกสิ่งส าคัญที่สุดในการ
ท างานเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุดต้องเกิดจากลูกค้าภายใน หรือพนักงานใน
องค์กรทุกคนจะตระหนักในเรื่องของคุณภาพการ
บริการและหน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ ต้องมีการ
วิเคราะห์หน่วยงานภายในด้วยกันก่อนที่จะเป็น
กุญแจส าคัญในการจัดการ เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมีการก าหนดอย่าง
ชัดเจนว่าใครคือลูกค้าภายใน โดยเน้นความส าคัญ
ของกระบวนการและวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
โดยตรง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง 
คือลูกค้าพึงพอใจสูงสุดอันจะน าไปสู่ความส าเร จ
ขององค์กรและจะพบว่าจุดศูนย์กลางของการเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพ หมายถึง ลูกค้าในองค์กร
ทั้ งหมดซึ่ งประกอบไปด้วยลูกค้าภายในและ
ภายนอก สิ่งส าคัญที่สุดในการท างานเพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้นจะต้องเกิด
จากลูกค้าภายใน หรือพนักงานทุกคนในองค์กร
ตระหนักในเรื่องของคุณภาพการบริการและหน้าที่
ที่แต่ละคนรับผิดชอบ และความส าคัญของ

กระบวนการ วัตถุประสงค์ของกระบวนการโดยตรง
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง คือ 
ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด  

 
การบริหารคุณภาพการบริการ (Managing 
Service Quality) 

การบริหารคุณภาพการบริการเป็นสิ่ง
ส าคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ
บริการ คือการรักษาระดับการบริการที่เหนือกว่าคู่
แข่งขันโดยเสนอคุณภาพการบริการตามที่ลูกค้า
คาดหวังไว้ลูกค้าจะคาดหวังเก่ียวกับคุณภาพการ
บริการ ได้จากประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปาก
ต่อปากและจากการโฆษณาของธุรกิจบริการ
หลังจากใช้บริการ แล้วลูกค้าจะเปรียบเทียบบริการ
ที่คาดหวังกับบริการที่ได้รับ หากบริการที่ได้รับต่ า
กว่าบริการที่คาดหวังลูกค้าจะไม่ให้ความสนใจใน
ธุรกิจบริการอีกต่อไป หากบริการที่ได้รับตรงหรือ
มากกว่าบริการที่คาดหวังลูกค้าก จะกลับมาใช้
บริการของธุรกิจนั้นอีก (Kotler 2000) 
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) ท า
การวิจัยธุรกิจบริการต่าง ๆ โดยท าการศึกษาความ
ต้องการ หรือความคาดหวัง คุณภาพด้านบริการ
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ลูกค้า 
ภายในและภายนอก 

การเพิม่ผลผลติ 

คุณภาพ 
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ด้านต่าง ๆ และได้สร้างแบบจ าลองคุณภาพการ
บริการ โดยกระบวนการบริการแต่ละส่วนมี
ความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อคุณภาพการบริการ  
 
สรุป 

สิ่ งส าคัญที่ จะประเมินคุณภาพการ
บริการคือ ความต้องการและความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการ 
เนื่องจากสามารถใช้วัดประสิทธิภาพการบริการ 
สามารถสนองตอบต่ อความต้ องการของ
ผู้ใช้บริการ ในเรื่องของเครื่องมือต่าง ๆ ที่อ านวย
ความสะดวกในการบริการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นระดับบริการที่ได้รับจะแปรไปตาม
การส่งมอบบริการและการสื่อสารดังนั้นผู้ให้
บริการต้องลดช่องว่างที่เกี่ยวข้องกับบริการที่
ได้รับลงให้มากที่สุด ท าให้องค์กรธุรกิจต้องสร้าง
ความแตกต่างที่มีคุณค่า คุณภาพการบริการเป็น
แนวทางหนึ่งที่สร้างความแตกต่างที่มีคุณค่า
ส าหรับลูกค้า ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ในทุก
ประเภทธุรกิจให้ความส าคัญกับเรื่องของคุณภาพ
การบริการ โดยวัดจากผลการประเมินคุณภาพ
การบริการจากลูกค้า ดังนั้น คุณภาพการบริการ
จึงเป็นการวัดระดับคุณภาพของการบริการที่จะ
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภค ผลจาก
การทบทวนวรรณกรรม และน าเสนอแบบ
พรรณนา พบว่า จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าว
มาทั้งหมด คุณภาพการบริการมีความส าคัญ
ส า ม า ร ถ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร เ พ่ิ ม ร ะ ดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน และมีความหมาย
ครอบคลุมไปถึงการที่ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้ถึง
ระดับคุณภาพการบริการที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า
ผู้ประกอบการรายอ่ืน ซึ่งสามารถวัดออกมาได้
โดยการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและ
การรับรู้ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่รับ

บริการ (Parasuraman et al., 1985) คุณภาพ
ของการบริการจึงหมายถึงช่องว่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้ของผู้ที่ เข้ารับบริการ 
(Woodside et al., 1989) เป็นกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส าหรับองค์กรทุก
แห่งที่ต้องการความส าเร จเหนือคู่แข่งขัน รวมถึง
การ เจริญเติบโตและการพัฒนาทางธุ รกิ จ 
โดยทั่ ว ไปคุณภาพการบริการจะหมายถึ ง
ความรู้สึกของลูกค้าภายหลังจากการได้เข้ารับ
บริการว่ามีความชอบหรือไม่ชอบในบริการที่
ได้รับมากน้อยเพียงใด (Woodside et al., 
1989) คุณภาพการบริการจะต้องมีประสิทธิภาพ
และได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า หากบริการที่ลูกค้าได้รับจริง
อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าบริการที่ลูกค้าคาดหวังแสดง
ว่าคุณภาพการบริการ ไม่ดีซึ่งส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความไม่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าการ
บริการที่ได้รับจริงเท่ากับหรือสูงกว่าบริการลูกค้า
คาดหวังไว้ แสดงว่าคุณภาพการบริการดีและ
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งความพึง
พอใจของลูกค้ายังส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นใน
การบริการ และท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ า
อีกท าให้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ (Zeithaml, 
Berry and Parasuraman, 1996)  ความส าคัญ
ของคุณภาพการบริการต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้างความ
เชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สามารถ
เข้าถึงลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้าและเตรียมพร้อม
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการต่างๆท าให้
เกิดความส าเร จ สามารถเตรียมพร้อมการเข้าสู่
ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

References 
Antioned, G. and Van Raaij, W. F. (1988). The  Satisfaction  of  Customers: A Global 

Managerial  Approach. Chicago: Irwin/McGraw-Hill. 
Berry, L. L.  and Parasuraman,  A. (1991).  Marketing Services: Competing Through Quality. 

New York: The Free Press. 
Bourdeau, L. B. (2005). A New Examination of Service Loyalty: Identification of the 

Antecedents and Outcomes of Additional Loyalty Framework. Doctoral Thesis. 
Florida: Florida University. 

Brown, S.W. and Bitner, M.J. (2007). Mandating a service revolution for marketing. In R.F.Lush, & 
S.L. Vargo (Eds). The Service-Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate and 
Direction. (393-405). Armonk, NY : M.E. Sharp. 

Buzzell, R.D. and Gale, B.T. (1987), The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance.New 
York: The Free Press. 

Dick, A. and Basu, K. (1994). Customer loyalty: towards an integrated framework. Journal of the 
Academy of Marketing Science, 22 (2), 99-113. 

Fache´, W. (2000). Methodologies for innovation and improvement of services in tourism. 
Managing Service Quality, 10 (6), 356-66. 

Fitzsimmons, J. A. and Fitzsimmons, M. J. (2004). Service Management: Operations, Strategy 
and Information Technology (4th ed.). Boston: McGraw-Hill Irwin. 

 Groonroos, C. (1990). Relationship Approach to Marketing in Service Contexts : The  
 Marketing and Organizational Behavior Interface. Journal of Business Research,20(1), 
3-17. 

Kotler, P. and Anderson, A. R. (1987). Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. New 
Jersey: Prentice-Hall 

Kotler, P. (2000). Marketing Management. The millennium edition. 10th ed. Englewood Ohiffs : 
Prentice – Hall, Inc. New Jersey: PrenticeHall. 

Lovelock, C. (1996). Service Marketing , 3rd  ed. New York : Prentice-Hall. 
Nadiri, H. and Hussain, K. (2005). Perceptions of service quality in north Cyprus hotels. 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(6), 469-480. 
Oh, H. and Parks, S.C. (1997). Customer satisfaction and service quality: a critical  review of the 

literature and research implications for the hospitality industry. Hospitality Research 
Journal, 20 (3), 35-64. 



 

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 1 January - June  2017 

 

Oliver, M. (1981). The handicapped person: A new perspective for social worker. Retrieved 
August 3, 2015, from: http://disability-studies.leeds.ac.uk/library /authors /C/ 

Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A Behavioural Perspective on the Customer. Singapore: 
McGraw- Hill. 

Oliver, R. (1999). Whence Consumer Loyalty?. Journal of Marketing, 63 (Special Issue), 33-44. 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. and Berry, L.L. (1985). A conceptual model of service quality and 

its implications for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41–51. 
-----------. (1988). SERVQUAL: a multiple item scale for measuring consumer perceptions of 

service quality. Journal of Retailing, 6(1), 12-40. 
-----------. (1990). Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and 

Expectations. New York: The free press. 
Rust, R. T. and Oliver, R. L. (1994). Service Quality: Insights and Managerial Implications from the 

Frontier. R.T. Rust & R. L. Oliver (Eds.). Service Quality: New directions in Theory and 
Practice. (1-19). CA : Sage Publications.  

Seth, N., Deshmukh, S.G. and Vrat, P. (2005). Service quality models: a review. Iternational 
Journal of Quality & Reliability Management, 22 (9), 913-949. 

Spechler, J. W. (1988). When America Does It Right: Case Studies in Service Quality,Institute 
of  Industrial Engineer. America: Norcros. 

Tsai, H.F., Bard, M., Izumikawa, K., Krol, A. A., Sturm, A.M., Culbertson, N.T. and Pierson, C. A. 
(2004). Candida glabrata erg1 mutant with increased sensitivity to azoles and to low 
oxygen tension. Antimicrob Agents Chemother 48(7), 2483-9 

 Woodside, A. G., Lisa, L. F. and Robert, T. D. (1989). Linking Service Quality, Customer  
Satisfaction, and Behavioral Intention, Journal of Health Care Marketing, 9 (12), 5-17. 

Zeithaml, V. A., Berry, L.L. and Parasuraman, A. (1996). The behavioural consequences of service 
quality. Journal of Marketing Management, 60(4), 31-46. 

Zeithaml, V. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model 
and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2-22. 

Zeithaml, Valerie, A., Parasuraman, A. and Berry, Leonard L. (1990). Delivering Quality Service, , 
New York: The Free Press.  

Zeithaml, V. A. and Bitner, M. J. (2003). Services Marketing: Integrating Customer Focus 
Across the Firm. 3rd edition. New York: McGraw-Hill Irwin. 

Zeithaml, V.A., Bitner, M.J.and Gremler, D.D. (2006). Services Marketing: Integrating Customer 
Focus across the Firm (4th ed.). New York: McGraw-Hill. 

 

http://www.yeastgenome.org/author/Tsai_HF/overview
http://www.yeastgenome.org/author/Bard_M/overview
http://www.yeastgenome.org/author/Izumikawa_K/overview
http://www.yeastgenome.org/author/Krol_AA/overview
http://www.yeastgenome.org/author/Sturm_AM/overview
http://www.yeastgenome.org/author/Culbertson_NT/overview
http://www.yeastgenome.org/author/Pierson_CA/overview


 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

วิจารณ์บทความ 
Shaver, J. Myles.(2005). Testing for Mediating Variables in Management Research: 

Concerns, Implications and Alterarative Strategies. Journal of Management, 
Vol.31 No.3 June 2005: 330-353 

           
  ณัฐพล ขันธไชย1 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้วิจารณ์บทความซึ่งเสนอวิธีการทดสอบตัวแปรระหว่างกลาง (Mediating variable) 
โดยวิเคราะห์วิธีการมาตรฐาน หรือวิธีการวิเคราะห์ก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา (OLS) ว่าอาจมีปัญหา
การมีสหสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ และน าเสนอวิธีใหม่ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีการ
วิเคราะห์ก าลังสองน้อยที่สุดแบบ 2 ขั้นตอน (Two-Stage Least Square, 2 SLS) และวิธีการสร้างตัว
แบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 

 

ค าส าคัญ: ตัวแปรระหว่างกลาง,  การวิเคราะห์ก าลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา, การวิเคราะห์ก าลังสอง
น้อยที่สุดแบบ 2 ขั้นตอน, ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
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Abstract  

 This article review an article presenting stationtical techniques that can be 
employed for testing mediating variables. The standard approach by means of Ordinary 
Least Square (OLS) is described and criticized. As alternative approaches, the Two- Stage 
Least Square or 2SLS and the Structural Equation Modeling are suggested. 
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I 

 
 ตัวแปร (Variable) ในการวิจัย หมายความ
ว่า นามธรรม (Abstraction) ซึ่งสามารถก าหนด 
ค่าให้ผันแปรได้ (ณัฐพล ขันธไชย, 2555) ตัวแปร
อาจจ าแนกเป็นตัวแปรอิสระ ( Independent 
variable) หรือตัวแปรซึ่งเป็นเหตุ (Cause) และ

ตัวแปรตาม (Dependent  variable) หรือตัว
แปรซึ่งเป็นผล (Effect) โดยความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 อาจเป็นความสัมพันธ์หรือ
เป็นเหตุ-ผล โดยตรง (Direct  relationship)  
ดังแผนภาพที่ 1  

 
แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ทางตรง (Direct relationship) 

 

 

 

                        

 

ในแผนภาพที่ 1 ตัวแปร X เช่น การศึกษา 
มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลโดยตรงต่อตัวแปร 
Y เช่นรายได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การศึกษา
สูงเป็นเหตุให้มีรายได้สูง (และการศึกษาต่ าเป็น

เหตุให้มีรายได้ต่ า )  โดยค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความสัมพันธ์  เช่น สัมประสิทธิการถดถอย
ระหว่าง X และ Y หรือ ค่า c มีค่าที่มีนัยส าคัญ 
(เช่น P ≤ 0.05) 

 

II 

 

 

 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ อาจมีสมมติฐาน
(Hypothesis) ว่าการศึกษาอาจมิได้มีอิทธิพล
โดยตรงต่อรายได้ แต่มีอิทธิพลผ่านตัวแปร ที่เป็น

ตัวแปรระหว่างกลาง (Mediating variable) 
เช่น การจ้างงาน (Employment) ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 2  

 

 

 

X 

y 
c 
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แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ซึ่งมีตัวแปรระหว่างกลาง (Mediated relationship) 

 

 

 

 

 
ในแผนภาพที่ 2 ตัวแปร M (การจ้างงาน) 

เป็นตัวแปรระหว่างกลางระหว่างตัวแปร X 
(การศึกษา) และตัวแปร Y (รายได้) a, b และ ć 
เป็นค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอย (Regression 
coefficient) ของความสัมพันธ์ระหว่าง X กับ M 
M กับ  Y และ X กับ Y ตามล าดับ ถ้า a, b และ 
ć  มีนัยส าคัญ (เช่น P ≤0.05) แสดงว่า X มี
อิทธิพลต่อ M และ M มีอิทธิพลต่อ Y รวมทั้ง X 
มีอิทธิพลต่อ Y ซึ่งแสดงว่า M  เป็นตัวแปร
ระหว่างกลางของตัวแปร X และ Y ในกรณีที่ทั้ง 
a และ ć มีนัยส าคัญ แสดงว่า M เป็นตัวแปร

ระหว่างกลางของความสัมพันธ์ X กับ Y แต่เพียง
บางส่วน (Partial Mediation) โดยมีอิทธิพลมาก 
หรือน้อยเพียงใดต่อ Y พิจารณาได้จากค่า a และ 
ć แต่ถ้า ć ไม่มีนัยส าคัญ (เช่น P=0.45 หรือค่า 
p อ่ืนที่ก าหนดอย่างมีเหตุผลสมควร) ก็แสดงว่า 
M เป็นตัวแปรระหว่างกลางของความสัมพันธ์
ระหว่าง X และ Y โดยสมบูรณ์ (Full 
Mediation) 
 อนึ่งถ้า a ไม่มีนัยส าคัญ ที่ระดับ P ที่
เหมาะสม M จะถือว่ามิได้เป็นตัวแปรระหว่าง
กลาง ดังแผนภาพที่ 3  

 

แผนภาพที่ 3 อิทธิพลโดยอิสระของ X และ M คือ Y  

  

 

 

 

 

 

III 

 

บทความเรื่อง Testing for Mediating 
Variables in Management Research โดย J. 

Myles Shaver น าเสนอเทคนิคทางสถิติในการ
พิสูจน์ว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรระหว่างกลาง 

b 

X 

 Y 

M 

X 

Y 
ć 

M a 
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หรือไม่ โดยน าเสนอวิธีการมาตรฐานทั่วไปในการ
ทดสอบตัวแปรระหว่างกลาง (The standard 
approach of testing for mediating 
variable) ปัญหาของวิธีมาตรฐาน (Concern 
with the standard approach) วิธีการที่
เสนอแนะ (Suggested approach) และ
ตัวอย่างการทดสอบตัวแปรระหว่างกลางด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) จาก
ตัวอย่างจ านวน 100  ตัวอย่าง 
 วิธีมาตรฐานทั่วไปที่นิยมใช้ ได้แก่ การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบธรรมดา (Ordinary 
Lest Squares, OLS) โดยสร้างสมการ พยากรณ์ 
3 สมการ ดังนี้ 
 Y = ∝0+ c X+€0 …………………….(1) 

M = ∝1+ aX+€1 …………………….(2) 
Y = ∝2+ ć X+bM +€2 ……………(3) 
 

ถ้า b ใน (3) มีนัยส าคัญโดยที่ค่า a ใน 
(2) มีนัยส าคัญ และค่า ć ใน (3) ไม่มีนัยส าคัญ
แปลความหมายได้ว่า M เป็นตัวแปรระหว่าง
กลางของสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y โดยสมบูรณ์ 
(Full mediation) ถ้าค่า ć มีนัยส าคัญ แปล
ความหมายได้ว่า M เป็นตัวแปรระหว่าง X กับ Y 
แต่เพียงบางส่วน (Partial mediation)  

ปัญหาส าคัญของการใช้วิธีมาตรฐาน
ดังกล่าวเกิดข้ึนเมื่อค่าความคลาดเคลื่อน €1 และ 
€2 ใน (2) และ (3) มีสหสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption)ของการ
วิเคราะห์การถดถอยเพราะความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่า M โดย X ใน (2) มีสหสัมพันธ์
กับการประมาณค่า Y โดย X และ M ใน (3) 
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นอาจมาจากค่าของตัว
แปรบางตัวหายไป (Missing values), 
ความคลาดเคลื่อนในการวัด (Measurement 
error) และผลจากการสุ่มตัวอย่าง (Random 
effects) เป็นต้น 

 
IV 

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว Shaver ได้
เสนอแนะวิธีการทดสอบตัวแประระหว่างกลาง 
โดยวิธีการทางสถิติมี 2 วิธี คือวิธี Two-Stage 
Least Squares (2SLS) และวิธีการสร้างตัวแบบ
สมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling) 

วิธี 2 SLS ด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
1. ใช้ OLS ในการสร้างสมการ (1) และ

(2) 
2. ใช้ค่าพยากรณ์ของ M จากสมการ 

(2) แทนค่า M ใน (3) 
3. ค านวณค่าสัมประสิทธิในสมการ (3) 

โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย OLS 

4. ค า น ว ณค่ า ค ว า มคล าด เ คลื่ อ น
มาตรฐานของการประมาณค่า ใน (2) และ (3) 
และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 ส าหรับวิ ธีการสร้างตัวแบบสมการ
โครงสร้างอาจท าได้โดยใช้วิธี  Three-Stage 
Least Squares หรือ Maximum Likelihood 
เช่น LISREL หรือ EQS เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดีวิธีการสร้างตัวแบบสมการ
โครงสร้างเช่น วิธี LISREL อาจมีปัญหา
สหสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน เพราะ
การทดสอบตัวแปรระหว่างกลาง โดยวิธี LISREL 
เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
(Latent variables) การประมาณค่าตัวแปรแฝง
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อาจไม่เพียงพอในการขจัดปัญหาสหสัมพันธ์
ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน ดังนั้นผลสรุปของ
วิธีการนี้จึงอาจผิดพลาดได้ 

 ส่ วนสุดท้ ายของบทความของ 
Shaver เสนอตัวอย่าง และผลการวิเคราะห์ตัว

แปรระหว่างกลางด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
ตั ว อย่ า ง  100  ตั ว อย่ า ง  ซึ่ ง แ สดง ให้ เ ห็ น
เปรียบเทียบ ระหว่าง วิธี OLS และวิธี Two-
Stage Least Square. 

 
V 

กระบวนทั ศน์ ก า ร วิ จั ย  (Research 
Paradigm) ในประเทศไทยส่วนใหญ่ พิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เป็นความสัมพันธ์
ทางตรง ระหว่าง 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ 
(Independent variables) กับตัวแปรตาม 
(Dependent variables) มีงานวิจัยจ านวนน้อย
มากที่พิจารณาตัวแปรระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม ตัวแปรระหว่างกลางในบางกรณี
เ รี ย ก ว่ า ตั ว แ ป ร แ ท ร ก ซ้ อ น (Intervening 
variable)แต่มักจะไม่มีการทดสอบอย่างชัดเจน
ว่ า เ ป็ น ตั ว แป ร ร ะหว่ า ง ก ล า ง  (Mediating 
variable)  โดยการวิจัยที่มีตัวแปรแทรกซ้อน

นิยมให้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับขั้น 
(Hierarchical Multiple Regression)   เพ่ือหา
ค่า R2 ที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวแปรอิสระกลุ่มที่ 
1 และกลุ่มที่ 1 รวมกับกลุ่มที่ 2  (Buripakdi 
and Khanthachai, 1976) 
 บทความของ Shaver นี้น่าจะช่วย
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์(Paradigm shift) ใน
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศไทย และ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้ในการประยุกต์วิธีการทาง
สถิติในการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับดุษฎี
บัณฑิต และนักวิชาการวิจัยช านาญการทั่วไป 
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(footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
 2.4  การน าเสนอบทความให้น าเสนอ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 บทคัดย่อ   ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยแตล่ะบทคดัย่อมีความยาวไม่
เกิน 1/3 ของกระดาษ A4 (ประมาณ 18 บรรทดั) และให้ระบคุ าส าคญั (Keywords) ในบรรทดั
สุดท้ายของบทคัดย่อท้ังที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 1 : บทน า ระบุปัญหา/ความเปน็มา ความส าคัญของปัญหา/ประเด็นท่ีจะน าเสนอในบทความ และ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย/การเสนอบทความ 

 2 : เนื้อหาสาระ น าเสนอประเดน็เนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งอาจประกอบดว้ยหลายย่อหน้า  และในกรณีของ
บทความจากงานวิจัย การน าเสนอในส่วนนี้ควรมีส่วนประกอบ ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) ขอบเขตของการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดในการวิจัย การ
ทบทวนเอกสาร วิธีการด าเนินการวิจัยและผลการวิจัย  

 3 : สรุป  สรุปผลการวจิัย/บทความและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
 4 : เอกสารอ้างอิง ให้น าเสนอเปน็ภาษาอังกฤษ  (เรียงล าดับอักษร)  โดยน าเสนอตามตัวอย่าง  3 
 ภาคผนวก (ถ้ามี) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ตัวอย่าง  1) 
การน าเสนอบทความจากงานวิจัย (Research Article) 
 ชื่อเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………  
บทคัดย่อ 

 
 ............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................... ............................................................
.................................................................................................................. .............................................. 
 
ค าส าคัญ : ......................................................................................... 
 
Title:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Abstract 

 
 ......................................................................................................................... ............................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ............................... 

 
Keywords: ........................................................................................ . 

 
 
บทน า   (ส่วนที่1ของบทความ) ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยให้ชัดเจนและปรากฏการณ์โดยสังเขป 
ในส่วนท้ายของบทน าให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย(เฉพาะการน าเสนอเป็นบทความวิจัยมิใช่ใน
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



  

 
เนื้อหา  (ส่วนที่  2  ของบทความ)   

 การทบทวนเอกสาร/งานวิจัย (โดยสังเขป) 
 แนวคิดทฤษฎี/งานวิจัย  กรอบความคิดในการวิจัย และสมมติฐาน  (ถ้ามี) 
 ค าจ ากัดความของศัพท์/ตัวแปร 
 ระเบียบวิธีวิจัย  (ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/วิธีการสร้างเครื่องมือ/วิธีการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล) 
 ผลการวิจัย 

 ข้อมูลเชิงประจักษ์  การวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์ในรูปตารางที่น าเสนออย่าง
กะทัดรัด  (Concise) 

 ผู้เขียนอาจปรับชื่อหัวข้อในเนื้อหาสาระของการน าเสนอได้ตามความเหมาะสม เมื่อขึ้นย่อ
หน้าใหม่ ไม่ควรเขียนเป็นข้อ ๆ  

 
สรุปและเสนอแนะ  (ส่วนที่  3  ของบทความ)   
 
References (เอกสารอ้างอิง)  (ส่วนที่  4  ของบทความ) 
(เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)............................................................................................. ................. 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ... 
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(ตัวอย่าง  2) 
การน าเสนอบทความทางวิชาการ (Academic Article) /บทความปริทรรศน์ (Article Review) 
 
บทน า (ระบุประเด็นส าคัญ  ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ) 
 ................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
เนื้อหา  (สรุปสาระส าคัญแต่ละบท/ตอน โดยน าเสนอเป็นย่อหน้าได้มากกว่า 1 ย่อหน้า) 
 ......................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
สรุปและเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ........................
........................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ........................................................ 
 
References (เอกสารอ้างอิง)  (กรณีเป็นบทความปริทรรศน์ ควรมีเอกสารอ้างอิงตามสมควร) 
(เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)......................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................... .......................................................................................  
 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ... 
.................................................................................................................................................. .............. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(ตัวอย่าง  3) 
การเขียนเอกสารอ้างอิง (Referecnes) 

 
1. Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,Asli. (2549).  “Small and Medium Enterprises: 

Access to Finance as a Growth Constraint.” Journal of Banking and Finance. 
Volume 30, 2931-2943. 

2. Hughes, Allen. (2540). “Finance for SMEs: A U.K. Perspective.” Small Business 
Economics. Volume  9, 151-166. 

3. Klemke,E.D. at al. (1998). Introductory Readings in the Philosophy of Science. New 
York: Prometheus Books. 

  
การเขียนอ้างอิงภายในสาระบทความ 

วารสารเกษมบัณฑิตใช้ระบบ นาม-ปี และระบุหน้า (เมื่อเป็นการอ้างอิงเฉพาะประเด็น) ไม่ใช้
ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถะดังนี้   
1............(Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt, 2549) ……………………. 
2............(Hughes,2540:161-162)  



  

3. การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
 3.1 ต้องระบุขอ้มูลเกี่ยวกับหนังสือที่วิจารณ์ ดังนี้ 

 ชื่อหนังสือ 
 ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง 
 ปีที่พิมพ์ 
 ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์ 
 จ านวนหน้า 

3.2 การน าเสนอบทวิจารณ์หนังสือควรมีส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ในท านอง
เดียวกับการน าเสนอบทความ (โปรดพิจารณาตัวอย่างที่  2) 

3.3 การน าเสนอสาระส าคัญในแต่ละบทโดยสรุปและวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละ
บทความ (กรณีเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ) 

3.4 ความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 
 

4. การน าเสนอตารางและภาพประกอบ 
 ในกรณีที่มีตารางและภาพประกอบในบทความ ให้น าเสนอดังนี้ 
1. การน าเสนอตาราง 

(ตัวอย่าง) 
 
ตารางท่ี.......  :  ………………………………(ชื่อตาราง)................................................ 
 
  
  
  
 
ที่มา : ………….  (แหล่งที่มา และปี)......................... 
 
2. การน าเสนอภาพประกอบ 
 ภาพกราฟ หรือแผนภูมิต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตาราง ให้เรียกว่า ภาพประกอบ โดยเขียนก ากับใต้
ภาพประกอบและเป็นภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
 

(ตัวอย่าง) 
รูปภาพ 

 
 

Figure........ : ………………….(Title).................................... 
Source : ………………………………………………..(Reference) 



  

การพิจารณาคัดเลือกบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ 
 ในวารสารเกษมบัณฑิต  
 

1. บรรณาธิการจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้รับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ/บทวิจารณ์หนังสือว่ามีรูปแบบการน าเสนอ

เป็นไปตามรูปแบบ แบบ JKBU-3 หรือไม่ และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความ/บท
วิจารณ์หนังสือ ที่การน าเสนอไม่เป็นไปตามรูปแบบ JKBU-3 (โดยไม่ส่งคืนต้นฉบับให้แก่
ผู้เขียน) 

3. บรรณาธิการจะน าบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ผู้เขียนส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ โดยใช้เวลาประมาณ 
20-30 วัน โดยมีเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 3,000-. บาท (ส าหรับผู้เขียนที่มิได้
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 

4. บทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่จะได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ประเมินให้พิมพ์เผยแพร่ได้จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา 

5. ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนพิมพ์เผยแพร่ ผู้เ ขียนจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปยัง
บรรณาธิการวารสารฯ ภายใน 15 วัน (หรือตามที่บรรณาธิการก าหนด)  นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการประเมิน ในกรณีท่านส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฉบับแก้ไขช้ากว่าก าหนด 
บรรณาธิการจะน าไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับต่อไป (โดยผู้ เขียนจะต้องแจ้งให้
บรรณาธิการทราบว่าประสงค์จะส่งช้า) 

6. บทความภาษาอังกฤษ จะมีค่าตรวจสอบความถูกต้องทางด้านไวยากรณ์อังกฤษ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษ เรื่องละ 3,000.- (บทความไม่เกิน 10 หน้า). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
การส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต 

 
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มน าส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฯ (แบบ JKBU-1 ) 
2. กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ระบุข้อมูลของผู้ร่วมเขียนทุกคนเพิ่มเติมในแบบ JKBU-2 
3. การส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  กระท าได้  3  วิธีดังนี้ 

 วิธีที่  1 :  ส่งผ่านระบบ online : www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu 
 วิธีที่  2 :  ส่งผ่าน E-mail   journal@kbu.ac.th 
 วิธีที่  3 :  ส่งทางไปรษณีย์ไปยังอยู่ข้างล่างนี้ 
 

บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เลขที่  1761  ถนนพัฒนาการ  แขวง/เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  
10250 

  
 กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  จ านวน  1  ฉบับ  พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงแผ่น  CD จ านวน 1 แผ่น โดยน าส่งพร้อมแบบ JKBU-1 และแบบ JKBU-2 (ถ้ามี) 

4. เมื่อส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือด้วยวิธีที่ 3 กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
วาจา  โดยโทรศัพท์ไปที่  02-3202777 ต่อ 1129 
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