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จຌาของ : มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 
 
วัตถุประสงค ์

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

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

3.พืไอสงสริมความรวมมือละการน าสนอบทความทางดຌานการรียนการสอน การวิจัย การบริการ
สังคม ละการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยกษมบัณฑิตละมหาวิทยาลัยหรือ
หนวยงานอืไนโ ทัๅงภาย฿นละตางประทศ 
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Abstract 
The purposes of this research were to analyze working plan of honorary recognition as 

an exemplary KBU beacon in learning and instruction, to classify subject titles, demonstration 
topics and learning strategies undertaken by honorary recognition instructors, to present the 
honorary recognition instructors accompanied by learning strategies and learning outcomes and 
to study the comment and suggestions on Honorary Recognition Working Plan. content Analysis 
and focus group discussion were used in conducting this research. The research employed a 
complete enumeration data collection approach. It was revealed that the Honorary 
Recognition as an Exemplary KBU Beacon in Learning and Instruction Working Plan aimed to 
follow up the student - centered  innovative application of KBU learning and instruction 
undertaken to enhance students equipped with self – confidence and creative minds to wisely 
analyze and seek solutions to problematic situations.  The receivers of the First Order of  
Honorary Recognition Award was the instructor from Aviation Personnel Development Institute 
(APDI) whereas the receivers of the Second Order of the Honorary Recognition Awards were the 
instructors from the Faculties of Engineering, of Architecture, and  of  Business Administration. It 
was suggested that there should be more awards for honorary recognitions. 

 
Keywords: Honorary Recognition as an Exemplary KBU Beacon, learning and instruction 
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บทน า  
มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต จัด฿หຌมี

ผนด านินการคัดลือกอาจารย์฿หຌ เดຌรับ
รางวัลชิดชูกียรติดวงประทีปหงกษมดຌาน
การจัดการรียนการสอนส าหรับอาจารย์ทีไมี
ผลงานดดดนดຌานการจัดการรียนการสอนทีไ
นຌนผูຌ รียนป็นส าคัญขึๅนป็นครัๅงรก ดย
ก าหนดวัตถุประสงค์เวຌวา 

1.  พืไ อ คຌ น ห า ค ณ า จ า ร ย์ ทีไ มี
ความสามารถหรือมีสมรรถนะ฿นการสอน ป็น
ตຌนบบ฿นการถายทอดละพัฒนางานดຌาน
การจัดการรียนการสอน฿นรูปของการจัดวที
ลกปลีไ ยนรียนรูຌ  บ งปันความรูຌ อย าง
ตอนืไอง 

2 .   พืไ อยกยองละชิดชู  กี ย รติ
อาจารย์ทีไมีความสามารถ มีสมรรถนะ฿นการ
สอน฿หຌป็นทีไประจักษ์กสังคมมหาวิทยาลัย
กษมบัณฑิต 

3. พืไอป็นตัวทนมหาวิทยาลัย฿น
การขຌารับการคัดลือกอาจารย์ดี ดนดຌาน   
ก า ร จั ด ก า ร  รี ย นก า รสอนของสมาคม
อุดมศึกษาอกชนหงประทศเทย ละ
น าสนอนวปฏิบัติทีไดีดຌานการจัดการรียน
การสอนของส านั ก ง านคณะกรรมการ
อุดมศึกษา หรือสถาบันทีไกีไยวขຌอง 

4. พืไอสรຌางขวัญก าลัง฿จละกระตุຌน
฿หຌคณาจารย์กิดการพัฒนาการจัด การรียน
การสอนอยางตอนืไอง 

สืบนืไองจากการประกาศกียรติคุณ
อาจารย์ทีไมีผลงานดดดนการจัดการรียน
การสอนดຌวยการมอบรางวัลชิดชู กียรติ
ดังกลาว ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการรียน การ
ส อ น  หใ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร จั ด ท า
ครงการวิจัยรืไอง กรณีศึกษารางวัลชิดชู
กียรติดวงประทีปหงกษมดຌานการจัด การ

รียนการสอน พืไอป็นการศึกษาวิคราะห์
ผนการด านินการคัดลือกอาจารย์฿หຌเดຌรับ
รางวัลชิดชูกียรติฯ ละศึกษาวิ คราะห์
ติดตามผลทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ 
ละพืไอป็นนวทาง฿นการพัฒนา การจัด
รางวัลชิดชูกียรติครัๅงตอเป฿นอนาคตรวมทัๅง
จัดท าผนด านินการคัดลือกบุคลากร฿หຌ
เดຌ รั บรางวั ล ชิ ดชู กี ยรติ ฿นดຌ านต างโทีไ
กวຌางขวางขึๅน ชน ดຌานการวิจัย ดຌานการ
฿หຌบริการวิชาการกชุมชน ดຌานการ฿หຌบริการ
ภาย฿นมหาวิทยาลัย รวมทัๅงป็นการสงสริม
ละกระตุຌน฿หຌคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
กษมบัณฑิตหันมาสน฿จละ฿หຌความส าคัญ
กับการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็น
ส าคัญจากตัวบบผูຌเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติ฿น
ครัๅงนีๅ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.พืไอศึกษาวิคราะห์ผนด านินงาน
รางวัลชิดชูกียรติดวงประทีปหงกษมดຌาน
การจัดการรียนการสอน  

2.จ านกกลุมรายวิชา หัวรืไองสาธิต
การสอน กลยุทธ์/ทคนิคทีไ฿ชຌ฿นการสาธิต  
การสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ ของผูຌเดຌรับ
รางวัลชิดชูกียรติดวงประทีปหงกษมดຌาน
การจัดการรียนการสอน  

3.น าสนอผูຌเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติ 
กลยุทธ์/ทคนิคทีไ฿ชຌ฿นการสาธิตการสอน ละ
ผลการรียนรูຌทีไกิดขึๅนกับนักศึกษา 

4 .  พืไ อ ศึ ก ษ า คว า มคิ ด  หใ น ล ะ
ขຌอสนอนะนวทางการพัฒนาการคัดลือก
ละมอบรางวัลชิดชูกียรติดวงประทีปหง
กษมดຌานการจัดการรียนการสอนครัๅงตอเป 
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ประยชน์ที่คาดวาจะเดຌรับ 
1 . เ ดຌ  หใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง                    

การด านินงานรางวัลชิดชูกียรติดวงประทีป
หงกษมดຌานการจัดการรียนการสอน ทีไป็น
ระบบละป็นรูปธรรมกระตุຌน฿หຌกิดการ
พัฒนาละผขยายการมอบรางวัลชิดชู
กียรติผูຌมีสมรรถนะดຌานอืไนโ฿หຌกวຌางขวางขึๅน 

2.มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิตมีขຌอมูล
อาจารย์ทีไมีสมรรถนะ฿นการสอนสามารถป็น

ตຌนบบ฿หຌกิดวทีลกปลีไยนรียนรูຌทคนิค
การจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌ รียนป็น
ส าคัญ ป็นประยชน์ตอการพัฒนาคณาจารย์
ละนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติ  

3 . เ ดຌ  น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ด านินงานดຌานการจัดการรียนการสอนทีไมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลยิไงขึๅน 

  

กระบวนการ฿นการด านินการวิจัย 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบทีไ 1 กระบวนการ฿นการด านินการวิจัยกรณีศึกษารางวัลชิดชูกียรติดวงประทีปหง
กษมดຌานการจัดการรียนการสอน มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 

ก า ร วิ  ค ร า ะ ห์  น ว คิ ด 
ห ลั ก ก า ร   ล ะ  ผ น
ด า  นิ น ง า น คั ด  ลื อ ก
อาจารย์฿หຌเดຌรับรางวัลชิด
ชูกียรติดวงประทีปหง
กษมดຌานการจัดการรียน
การสอน  ประจ าป
การศึกษา 2556

จ านกกลุมรายวิชา หัว
 รืไ อ ง ส า ธิ ต ก า ร ส อ น             
กลยุทธ์ / ทคนิคทีไ ฿ชຌ ฿น            
การสาธิตการสอน 

ค ว า ม คิ ด  หใ น   ล ะ
นวทางการพัฒนาการ
คัดลือก ละมอบรางวัล
ชิดชูกียรติดวงประทีป
ห ง  กษมดຌ านการจั ด         
การรียนการสอน  

น าสนอผูຌเดຌรับรางวัล
ชิดชู กียรติกลยุทธ์ /
ทคนิคทีไ฿ชຌ฿นการสาธิต
การสอนละผลการ
รียนรูຌทีไกิดกับนักศึกษา 
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การออกบบการวิจัย  
  การวิจัยรืไอง กรณีศึกษารางวัลชิดชู
กียรติดวงประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียน 
การสอน มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต  ป็นการ
วิจัยกรณีศึกษา (Case Study) การคัดลือก
อาจารย์฿หຌเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติดวงประทีป
หงกษมดຌานการจัดการรียนการสอน ประจ าป
การศึกษา 2556 ประกอบดຌวยขัๅนตอนส าคัญ 4 
ขัๅนตอน ดังนีๅ            
 ขัๅนตอนทีไ 1 ศึ ก ษ า วิ  ค ร า ะ ห์  ผ น
ด านินงานรางวัลชิดชูกียรติดวงประทีปหง
กษมดຌานการจัดการรียนการสอน  
 ขัๅนตอนทีไ 2 จ านกกลุมรายวิชา หัวขຌอ
รืไองสาธิตการสอน ละกลยุทธ์/ทคนิคทีไ฿ชຌ฿น
การสาธิตการสอน  
 ขัๅนตอนทีไ 3 น าสนอผูຌเดຌรับรางวัลชิดชู
กียรติ จ านกตามกลยุทธ์ทคนิคการสอนทีไ฿ชຌ฿น
การสาธิตการสอน ละผลการรียนรูຌทีไกิดขึๅนกับ
นักศึกษา 
 ขัๅนตอนทีไ 4  ศึกษาความคิดหในละนว
ทางการพัฒนาการคัดลือกละมอบรางวัลชิดชู
กียรติดวงประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียน
การสอนครัๅงตอเป 
  
ประชากรละกลุมตัวอยาง 
 ผูຌ บ ริ ห า ร  ล ะ อ า จ า ร ย์ ทีไ เ ดຌ รั บ ก า ร            
สรรหา฿หຌ ป็นตัวทนคณะวิชา/สาขาวิชา/
สถาบัน ฿หຌเดຌรับคัดลือก฿หຌเดຌรับรางวัลดวง
ประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียนการสอน 
จากคณะวิชา สาขาวิชา ละสถาบันตางโ เดຌก 
คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิทศ
ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์  คณะศิ ลปศาสตร์         

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี สถาบันพัฒนา
บุคลากรการบิน ส านักวิชาศึกษาทัไวเป ครงการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
(Business International Program) 
 
ครื่องมือที่฿ชຌ฿นการวิจัย 
 1. ผนด านินงานรางวัลชิดชูกียรติดวง
ประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียน การสอน 
ประจ าปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยกษม
บัณฑิต 
 2.  บบประมินประกอบการสรรหา
อาจารย์฿หຌเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติส าหรับคณะ
วิชา/ส านักวิชา/สถาบัน 
 3. บบประมินการสาธิตการสอน 
 4. ประดในความคิดหในละขຌอสนอนะ
ทีไมีตอการมอบรางวัลชิดชูกียรติดวงประทีป
หงกษมดຌานการจัดการรียน การสอน 
 
การรวบรวมละวิคราะห์ขຌอมูล 
 ก า ร ร ว บ ร ว ม  ล ะ วิ  ค ร า ะ ห์ ขຌ อ มู ล 
ด านินการตามขัๅนตอนตอเปนีๅ 
 1. ผูຌวิจัยศึกษาผนการด านินงานรางวัล
ชิดชูกียรติดวงประทีปหงกษมดຌาน การ
จัดการรียนการสอน ประจ าปการศึกษา 2556 
 ลຌ ว ร า ย ง านขຌ อมู ล ฿ นบบสรุ ปป ร ะ  ดใ น             
การวิ คราะห์ขຌอมูล ดย฿ชຌวิธีการวิ คราะห์
นืๅอหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์
ทีไตัๅงเวຌ 
 2. จ านกความคิดหใน ละขຌอสนอนะ
ละนวทางการพัฒนาการมอบรางวัลชิดชู
กียรติดวงประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียน
การสอนจากการสนทนาอภิปรายกลุมยอย
(Focus Group Discussion) 
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การน าสนอผลงานวิจัย 
 การน าสนอผลงานวิจัย สนอรายงาน
ผลการวิจัยป็น 4 ตอน คือ  
 ตอนทีไ  1 การรายงานผลการศึกษา
วิคราะห์ผนด านินงานรางวัลชิดชูกียรติดวง
ประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียนการสอน 
 ตอนทีไ  2 รายงานผลการจ านกกลุม
รายวิชา หัวรืไองสาธิตการสอน กลยุทธ์/ทคนิคทีไ
฿ชຌ฿นการสาธิตการสอน 
 ตอนทีไ 3 น าสนอผูຌเดຌรางวัลชิดชูกียรติ 
กลยุทธ์/ทคนิคการสอนทีไ฿ชຌ฿นการสาธิตการ
สอน ละผลการรียนรูຌทีไกิดขึๅนกับนักศึกษา 
 ตอนทีไ  4 รายงานผลการศึกษาความ
คิดหในละนวทางการพัฒนาการคัดลือกละ
มอบรางวัลชิดชูกียรติดวงประทีปหงกษมดຌาน
การจัดการรียนการสอน 
 
ผลการวิจัย 
 1.ผลการศึกษาวิคราะห์ผนด านินงาน
รางวัลชิดชูกียรติดวงประทีปหงกษมดຌานการ
จัดการรียนการสอน 
 1.1 ผนงานรางวัล ชิ ดชู กียรติดวง
ประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียน การสอน 
ป็นการจัดท าผนติดตามผลการพัฒนาการรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยทีไระบุปງาประสงค์ดຌาน
การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยทีไ นຌน
ผูຌรียนป็นส าคัญ฿หຌป็นผูຌมีความมัไน฿จ฿นตนอง 
คิดสรຌางสรรค์ วิคราะห์สังคราะห์ละกຌปัญหา
ป็น  
 1.2 คณะกรรมการรางวัลชิดชูกียรติ 
จ า นก ป็ น คณะกร รมกา รน ยบายละ
คณะกรรมการด า นิ น งาน  ประกอบดຌ วย
อธิการบดี  รองอธิการบดีทุกฝຆ าย คณบดี /
ผูຌ อ านวยการส านั ก /ผูຌ อ านวยการสถาบัน 

ผูຌอ านวยการส านักวิจัย ผูຌอ านวยการส านัก
บุคลากร ละผูຌอ านวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรม
การ รี ยนการสอน ดยบ งยกกลุ มของ
คณาจารย์ทีไเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติป็น 2 กลุม 
คือ กลุมสายวิทยาศาสตร์ละทคนลยี จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ละคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
ละกลุมสายมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ จาก
คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิติศาสตร์ คณะนิทศ
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันพัฒนาบุคลากร
การบิน ส านักวิชาศึกษาทัไวเป ละครงการ
หลักสูตรบริหารธุ รกิจ หลักสูตรนานาชาติ 
(Business International Program) 
 1.3 ผนด านินงานริไมจากคณะกรรม
ด านินงานรางกณฑ์การประมินละบบสนอ 
ผูຌสมควรเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับรางวัลเปยัง
คณะวิชา/ส านักวิชา/สถาบัน หลังจากเดຌรับ
รายชืไอละบบสนอขຌอมูลผูຌสมควรเดຌรับรางวัล
ลຌ วคณะกรรมการด า นิ นงานจั ดประชุ ม
พิจารณาตัดสินคัดลือกอาจารย์ทีไมีผลการจัด 
การรียนการสอนดีดนจากหลักฐานอกสาร 
ละการสาธิตการสอนของอาจารย์ทีไเดຌรับการ
สนอชืไอขຌารับ   การคัดลือก฿หຌเดຌรับรางวัล 
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 2. หัวรื่องสาธิตการสอน กลยุทธ์/ทคนิคที่฿ชຌ฿นการสาธิตการสอน  
 2.1 กลุมสายวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
 

รายวิ ชา หัวขຌอรื่อง กลยุทธ์ / ทคนิคที่฿ชຌ฿น        
การสาธิตการสอน 

วอ.102 งานชืไอมดินนวตอนืไองดย
กระบวนการเฟฟງา 

การฝຄกปฏิบัติงาน 

วก.201 การสอนครงสรຌางบบทรัสต์ การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
ปัญหาป็นฐาน 

วฟ.392 ก า ร ป ร ะ  มิ น ผ ล พ ฤ ติ ก ร ร ม 
 ค รืไ อ ง จั ก ร ก ล เ ฟ ฟງ า   ล ะ          
การควบคุมความรใว 

การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
ปัญหาป็นฐาน 

วฟ.225/วฟ.215 วงจร RL ละ RC ทีไเมมี
หลงจาย 

การจัดการรียนการสอนบบ
บูรณาการ 

สถ.319 กระบวนการวางผังบริวณ การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
การวิจัยป็นฐาน 

อน.107 ทคนิคสีนๅ า การขียนภาพสี
บรรยากาศ  

กา ร จั ด ก า ร  รี ย น ก า ร ส อ น          
บบบูรณาการ (ทีไสอดคลຌองกับ
การรียนการสอนศิลปะวาด
ภ าพคนละ สั ต ว์ ต ามหลั ก
ศาสนาอิสลาม) 

คต.122  น ว คิ ด ห ลั ก ข อ ง ก า ร  ขี ย น
 ป ร  ก ร ม  ชิ ง วั ต ถุ  ล ะ ก า ร
วิคราะห์การขียนปรกรม 

การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
ปัญหาป็นฐาน 
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 2.2 กลุมสายมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
  

รายวิชา หัวขຌอรื่อง กลยุทธ์ / ทคนิคที่฿ชຌ฿น        
การสาธิตการสอน 

บช.414 การวิคราะห์สภาพคลอง การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
ปัญหาป็นฐาน 

คพ.313 การวิ คราะห์ละออกบบ       
สารสนทศ 

การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
ครงงานป็นฐาน 

ขส.370 อุปกรณ์ละสิไ งอ านวยความ
สะดวกทีไกีไยวขຌองกับคลังสินคຌา
ละศูนย์กระจายสินคຌา 

การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
ครงงานป็นฐาน  

ขส.211 นวคิดบางประการกีไยวกับ
การจัดการการขนสง 

การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
กรณีศึกษาป็นฐาน 

นบ.302 บริษัทจ ากัด การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
กรณีศึกษาป็นฐาน 

ฆณ.301 การสดงบทบาทสมมติ ฿น
สถานการณ์ทีไอาศัยการจรจา
ตอรอง 

การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
การสดงบทบาทสมมติ 

ภด.300 สัญญะวิทยา การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
กรณีศึกษาป็นฐาน 

อฉ.301 ภาษาอังกฤษส าหรับสืไอสาร฿น
ธุรกิจการบิน 

การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌ
กิจกรรมลงมือปฏิบัติ 

  
 
 3. น าสนอผูຌเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติ 
  3.1 ผูຌเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติมี 1 ทาน ป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การบิน (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 
 
 

รายช่ือผูຌเดຌรับรางวัล คณะวิชา 

 อาจารย์จิระจิตรา  ฮิคคินส์ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 
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  3.2 ผูຌเดຌรับลรางวัลชมชยดวงประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียนการสอน มี 4 ทาน ป็น
อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ละคณะบริหารธุรกิจ 
 

 รายช่ือผูຌเดຌรับรางวัล คณะวิชา 

1. ผูຌชวยศาสตราจารย์วิญญู สวงสินกสิกิจ วิศวกรรมศาสตร์ 
2. ผูຌชวยศาสตราจารย์อนุชิต  จริญ วิศวกรรมศาสตร์ 
3. ผูຌช วยศาสตราจารย์  ดร.  อาดิศร์   อิดรีส 

รักษมณี 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4. อาจารย์ทวีวรรณ  คงมณีชัชวาล บริหารธุรกิจ 
 
 4. ผลการศึกษาความคิดหในละนว
ทางการพัฒนาการคัดลือกละมอบรางวัลชิดชู
กียรติดวงประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียน
การสอน 
   4.1 คณะกรรมการตัดสินรางวัลชิด
ชูกียรติ สนอ฿หຌมีการปรับปรุงบรรยากาศของ
การสาธิตการสอนดຌวยการจัดหຌองสาธิตการสอน
฿หຌ ป็นหຌองรียนสมือนจริ ง  ดย฿หຌมีกลุ ม
นักศึกษาจ านวนหนึไงขຌามานัไงรียน฿นสภาพปกติ 
฿หຌยกทีไนัไงของคณะกรรมการตัดสิน ละมีการ
ควบคุมการสาธิตการสอน฿หຌสอนตามหัวขຌอละ
วลาทีไก าหนด 
   4.2 นืไองจากคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลชิดชูกียรติ นຌนยๅ าปງาหมายของการจัด
รางวัลชิดชูกียรติวามหาวิทยาลัยตຌองการเดຌ
ผูຌสอนทีไมีความดดดน฿นการ฿ชຌวิธีการสอนต
ละวิธี ทีไสามารถป็นตຌนบบ฿นการ฿ชຌกลยุทธ์การ
สอนทีไตนชีไยวชาญ ดังนัๅนผูຌ ขຌาประกวดรับ
รางวัลชิดชู กียรติตຌองระบุ฿หຌนชัดวาตนจะ
ลือก฿ชຌวิธีการสอน฿ดทีไตนมีความรูຌความขຌา฿จ฿น
วิธีการสอนนัๅนโป็นอยางดี ดຌวยการระบุละ฿หຌ
รายละอียดขຌอมูลกีไยวกับวิธีการสอนนัๅนโมา
ดຌวย ตัๅงตความหมายของวิธีการสอน หลักการ
สอน การด านินการสอน ละการประมินผล 

พืไอคณะกรรมสามารถ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
ตรวจสอบละประมินวิธีการสอนตามทีไระบุ 
   4.3 ควรพิไมละจ านกประภท
รางวัลชิดชูกียรติ ป็น 4 ประภท เดຌก 
    1)  ก า ร ส า ธิ ต ก า ร ส อ น 
(Classroom – Based Demonstration) 
    2)  ก า ร ต อ บ ขຌ อ ซั ก ถ า ม จ า ก
หลักฐานการจัดการรียนการสอน (Evidence – 
Based Demonstration)  
    3)  การประกวดสืไ อการสอน 
(Instructional Media Demonstration)  
    4)  กา รสอ ดทรก คุณธ ร ร ม
จริยธรรม฿นการสอน (Morality and Ethics 
Integration) 
  
อภิปรายผล 

 1. อภิ ปร ายผลการวิ  ค ราะห์ ผน
ด านินงานรางวัลชิดชูกียรติดวงประทีปหง
กษม ดຌานการจัดการรียนการสอน 
 ผนด านินงานรางวัลชิดชูกียรติดวง
ประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียน การสอน
กิดขึๅนนืไองจากผูຌบริหารมหาวิทยาลัยละ
ผูຌกีไยวขຌองตระหนักวา  การจัดการรียนการสอน
฿นระดับอุดมศึกษาป็นการจัดการรียนการสอน
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พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌ ฿นระดับสูง ซึไงมีความ
ตกตางจากการจัดการรียนการสอน฿นระดับ
ประถมศึกษาละ฿นระดับมัธยมศึกษา อีกทัๅง฿น
ปั จ จุ บั น ห ลั ก สู ต ร ก า ร  รี ย น ก า ร ส อ น
ระดับอุดมศึกษามีความหลากหลายละมี
ปງาประสงค์฿นการพัฒนาผูຌรียนทีไสอดคลຌองกับ
ศาสตร์ละลักษณะวิชาดยฉพาะ กลุมผูຌรียนกใ
มีปງาประสงค์ละมีความตกตางกัน฿นขณะทีไ
นวัตกรรมละทคนลยีดຌานการจัดการรียน
การสอนมีการพัฒนาเปอยางรวดรใว ดังนัๅนการ
จัดการรียนการสอนทีไมุงถายทอดความรูຌดຌวย
การบรรยายทีไคยกระท ากันมากอนหนຌานัๅน ยอม
เมพียงพอส าหรับการจัดการรียนการสอน฿น
ลกปัจจุบัน ผนด านินงานรางวัลชิดชูกียรติฯ
จึงป็นนวทางทีไสามารถกระตุຌนละสงสริม฿หຌ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต฿ชຌกล
ยุทธ์การจัดการรียนการสอนทีไสอดคลຌองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีไ พึงประสงค์฿นลก
ปัจจุบันตามหลักการละนวคิดของการจัดการ
รียนการสอนระดับอุดมศึกษาทีไนຌนผูຌรียนป็น
ส าคัญ (Student – Centered Instruction) ทีไ
มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิตมุงรณรงค์ละพัฒนา
฿หຌคณาจารย์มีสมรรถนะดังกลาว  
 2. อภิปรายผลการน าสงผลงาน    หัว
รืไองสาธิตการสอน กลยุทธ์/ทคนิคการสอนทีไ฿ชຌ
฿นการสาธิตการสอน 
 นืไองจากนืๅอหาสาระ กิจกรรมการรียน
การสอน ละการประมินผลของตละรายวิชามี
จุดมุ ง นຌนทีไ ต างกัน คณะกรรมการด า นิน
ผนงานรางวัลชิดชูกียรติ จึงจ านกผลงาน หัว
รืไองการสาธิตการสอน กลยุทธ์/ทคนิคการสอน 
ออกป็น 2 กลุม฿หญ เดຌกกลุมสายวิทยาศาสตร์
 ล ะ  ท ค  น  ล ยี ทีไ ป ร ะ ก อ บ ดຌ ว ย  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ละคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี (นืๅอหาทีไมี
สาระสอดคลຌองกับกลยุทธ์การจัดการรียนการ
สอน คือ Work – Based Learning, Problem 
- Based Learning, Research - Based 
Learning, รวมทัๅงการบูรณาการกลยุทธ์การ
จัดการรียนการสอนดั งกล าว  ( Integrated 
Approaches) 
 ส าหรับกลุ มสายมนุษยศาสตร์ละ
สังคมศาสตร์ ทีไประกอบดຌวยคณะบริหารธุรกิจ 
คณะนิติศาสตร์ คณะนิทศศาสตร์ ละสถาบัน
พัฒนาบุคลากรการบิน ฿ชຌกลยุทธ์การจัดการ
รียนการสอนทีไสอดคลຌองกับศาสตร์ นืๅอหาสาระ
กลุมสายมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คือ 
Problem - Based Learning, Project - 
Based Learning, Case – Based Learning 
ละ Activity - Based Learning 
 3. อภิปรายผลผูຌ เดຌ รับรางวั ล ชิดชู
กียรติ กลยุทธ์/ทคนิคทีไ฿ชຌ฿นการสอน ละผล
การรียนรูຌทีไกิดกับนักศึกษา 
 ผูຌทีไเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติดวงประทีป
หงกษมดຌานการจัดการรียนการสอนสามารถ
สรຌ า งความสน฿จ ฿หຌ กับผูຌ  รี ยนจากการ ฿ชຌ
นวัตกรรมละทคนลยีทีไสอดคลຌองกับความ
นิยมละสังคมรวมสมัยของผูຌรียน ดຌวยการจัดตัๅง
กลุม฿น Facebook ท า฿หຌพิไมชองทาง฿นการ
สืไอสารระหวางผูຌสอนละผูຌรียน ซึไงป็นสืไอทีไ
สามารถติดตอเดຌอยางสะดวกรวดรใว เมสิๅน
ปลืๅองคา฿ชຌจายทัๅงของผูຌสอนละผูຌรียน ป็นการ
จัดการรียนการสอนทีไเมเดຌจ ากัดอยูตภาย฿น
หຌองรียนทานัๅน ท า฿หຌบทรียนเมนาบืไอ มี
ชีวิตชีวาละผูຌรียนกิดความสนุกสนานละเดຌลง
มือปฏิบัติจริง ซึไงป็นหลักการส าคัญของการ
จัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ การ
จัดการรียนการสอนดຌวยวิธีนีๅสามารถน ามา
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ลกปลีไยนรียนรูຌละประยุกต์฿ชຌกับการจัดการ
รียนการสอน฿นทุกรายวิชา พืไอชวยกระตุຌน฿หຌ
ผูຌรียนมีความสน฿จ฿นการรียนมากขึๅน ซึไงจะ
สงผล฿หຌกิดการรียนรูຌทัๅงทางดຌานวิชาการละ
พรຌอมกันนัๅนผูຌรียนยังกิดความสนุกสนานกับ
กิจกรรมตางโ฿นการรียนการสอน อีกดຌวย 
ดยฉพาะผูຌ รียนจะสามารถวิคราะห์ ละ
ประยุกต์฿ชຌความรูຌละทักษะ฿นรายวิชาตางโ฿หຌ
ป็นประยชน์฿นการด านินชีวิตประจ าวันละ
การประกอบอาชีพ฿นอนาคต 
 ส าหรับผูຌ เดຌรับลรางวัลชมชยดวง
ประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียนการสอน
สามารถสงสริมการสดงความคิดหใน รับฟัง
ความคิดหในละการท างานรวมกันของนักศึกษา 
ดຌวยการกระตุຌน฿หຌนักศึกษาตอบค าถาม การ
น าสนอปากปลา การอภิปรายควบคูกับฝຄก
ปฏิบัติลงพืๅนทีไจริง ละฝຄกการสัมภาษณ์อยาง
ป็นระบบ ซึไงป็นการฝຄกฝน฿หຌนักศึกษากิด
ความคิดวิคราะห์ สามารถกຌปัญหาสรຌางความรูຌ
ดຌวยตนอง ละพัฒนาตนองอยางตอนืไอง ตาม
หลักการละนวคิดของการจัดการรียนการ
สอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ  
 4. อภิปรายผลความคิดหในละนว
ทางการพัฒนาการคัดลือกละมอบรางวัลชิดชู
กียรติดวงประทีปหงกษมดຌานการจัดการรียน
การสอน  
 ส าหรับความคิดหในของคณะกรรมการ
ตัดสินวาการลือก/ระบุกลยุทธ์วิธีการสอนทีไ฿ชຌ฿น
การสาธิตการสอนอยางกวຌางโนัๅนเมสามารถ
ตอบจทย์ของการคัดลือกตัดสินผูຌสมควรเดຌรับ
รางวัล ชน ระบุวา฿ชຌวิธีการสอนทีไหลากหลาย
ป็นการระบุวิธีการสอนทีไเมชัดจนท า฿หຌมีความ
ล าบากส าหรับผูຌสอน พราะเมรูຌวาก าลัง฿ชຌวิธีการ
สอน฿ด ละคณะกรรมการตัดสินกใเมสามารถ

ตรวจสอบเดຌวาผูຌสาธิตการสอนก าลังสอนดຌวย
วิธีการสอน฿ดนัๅน คณะกรรมการด านินงาน
รางวัลชิดชูกียรติอาจก าหนดขอบขตละนิยาม
ความหมายของวิธีการสอนทีไ นຌนผูຌ รียนป็น
ส าคัญ฿หຌชัดจน  
 จากการทีไคณะกรรมการนยบายรางวัล
ชิดชูกียรติดวงประทีปหงกษมดຌานการจัดการ
รียนการสอนเดຌสนทนารอบตຍะกลม สรุปผลวา
฿นการจัดมอบรางวัลชิดชูกียรติฯ฿นอนาคต   
ควรมีการพิไมละจ านกรางวัลชิดชูกียรติกับ
การรียนการสอนนัๅน สามารถกระท าเดຌดังนีๅ 

1. พิไมละจ านกประภทรางวัลชิด
ชูกียรติ ป็น 4 ประภท เดຌก 

1.1  ก า ร ส า ธิ ต ก า ร ส อ น 
(Classroom – Based Demonstration) 

1.2  ก า ร ต อ บ ขຌ อ ซั ก ถ า ม จ า ก
หลักฐานการจัดการรียนการสอน (Evidence – 
Based Demonstration)  

1.3  ก า รป ระกว ดสืไ อก า ร สอน 
(Instructional Media Demonstration)  

1.4 ก า ร ส อ ด  ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม฿นการสอน (Morality and Ethics 
Integration) 

2. การประยุกต์฿ชຌความรูຌ/สิไงทีไรียนรูຌ
วิธีการสอนทีไเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติ อาจมีการ
ประยุกต์฿ชຌความรูຌ/สิไงทีไรียนรูຌจากผลงานทีไเดຌรับ
รางวัลชิดชูกียรติ ฿น 3 ลักษณะ คือ 

2.1  การสรຌางบรรยากาศชุมชน
จัดการรียนรูຌ  (Professional Learning 
Community) ฿หຌกิดขึๅน฿นกระบวนการจัดการ
รียนการสอนของมหาวิทยาลัยกษมบัณฑิตจาก
ประสบการณ์การ฿ชຌวิธีการสอนทีไท า฿หຌเดຌรับ
รางวัลชิดชูกียรติ 
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2.2  จัด฿หຌมีการสาธิตการสอน฿น
ชัๅนรียนดยผูຌเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติละผูຌเดຌรับ
ลรางวัลชมชย (Classroom – Based 
Demonstration)  

2.3  จั ด  ว ที วิ ทั ศ น์ ป ร ะ ยุ ก ต์
ขຌอความรูຌ/สิไงทีไรียนรูຌวิธีการสอนของผูຌทีไเดຌรับ
รางวัลชิดชูกียรติ (Follow Up Forum) ละล
รางวัลชมชย 
 3. จัดฝຄกอบรม ทคนิค / วิธีการสอนทีไ
จะน าเป฿ชຌ฿นการสาธิตการสอน พืไอ฿หຌผูຌสนอชืไอ
ขຌารับรางวัลมีความรูຌความขຌา฿จ฿นวิธีการสอนทีไ
ตนสาธิตอยางถองทຌทัๅงทางดຌานความหมายของ
วิธีการสอน หลักการสอน  การด านินการสอน 
การประมินผล ฿นรูปของการจัดท าป็นอกสาร
สรุป/คูมือการสอน 
 4. ฿นการจัดมอบรางวัลชิดชูกียรติครัๅง
ตอเปพืไอ฿หຌผูຌสาธิตการสอนมีความรูຌความขຌา฿จ 
ความหมาย หลักการ ขัๅนตอนการสอนละการ
ป ร ะ  มิ น ผ ล  วิ ธี ก า ร ส อ น อ ย า ง ถู ก ตຌ อ ง 
มหาวิทยาลัยควรจัด฿หຌมีการฝຄกอบรมทคนิคการ
สอน 4 ส าหรับอาจารย์สายวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี ละอาจารย์สายมนุษยศาสตร์ละ
สังคมศาสตร์ ดยฉพาะ คือ รูปบบการสอน 
Problem – Based Learning/ Case – Based 
Learning, Research – Based Learning, 
Project – Based Learning ละ Integrated 
Approaches ทีไประกอบดຌวยการบูรณาการ
รูปบบการสอน         Problem – Based 
Learning/Case – Based Learning, 
Research – Based Learning, ละ Project – 
Based Learning  
 
 
 

ขຌอสนอนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรตรียมการ฿หຌมีการ
พัฒนาสมรรถนะผูຌ ส อน  ดยกา ร ฿หຌ มี  ว ที
ลกปลีไยนรียนรูຌ (Sharing) ดຌานการจัดการ
รียนการสอน จากประสบการณ์การ฿ชຌวิธีการ
สอนทีไท า฿หຌเดຌรับรางวัลชิดชูกียรติ ซึไงจะน าเปสู
การสรຌางชุมชนหงการรียนรูຌ (Professional 
Learning Community : PLC) ดຌานการจัดการ
รียนการสอน ป็นการกระตุຌน  พืไอ฿หຌ กิด
บรรยากาศของความรวมมือละชวยหลือดຌาน
การจัดการรียนการสอน ระหวางอาจารย์ผูຌมี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ม า ก ก ว า กั บ อ า จ า ร ย์ ผูຌ มี
ประสบการณ์นຌอยกวา ดยฉพาะอาจารย์ทีไ
รับขຌามาป็นอาจารย์฿หมของมหาวิทยาลัย 
 2. จัด฿หຌมีการสาธิตการสอน฿นชัๅนรียน 
(Classroom–Based Demonstration) ดยผูຌ
เดຌรับรางวัลชิดชูกียรติละผูຌเดຌรับลรางวัล
ชมชย 

 3. จัดวทีวิทัศน์การประยุกต์ขຌอความรูຌ/
สิไงทีไรียนรูຌ วิธีการสอนของผูຌทีไเดຌรับรางวัลชิดชู
กียรติละผูຌเดຌรับลรางวัลชมชย (Follow Up 
Forum)  
 4. พิไมประภทของรางวัลชิดชูกียรติ 
ชน 
 4.1 รางวัลชิดชูกียรติประภทการ
สาธิตการสอน (Classroom – Based 
Demonstration) 
 4.2 รางวัลชิดชูกียรติประภทการ
ตอบขຌอซักถามจากหลักฐานการจัดการรียนการ
สอน (Evidence – Based Demonstration)  
 4.3 รางวัลชิดชูกียรติประภทการ
ประกวดสืไอการสอน (Instructional Media 
Demonstration)  
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  4.4 รางวัลชิดชูกียรติประภทการ
สอดทรกคุณธรรมจริ ยธรรม฿นการสอน 
(Morality and Ethics Integration) 
  4.5 รางวัลชิดชูกียรติประภทการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ผลการรียนรูຌ 

(Verification of Achievement of Learning 
Outcomes) 
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การศึกษาตัวปรสงผานระหวางสภาพวดลຌอมของการ฿หຌบริการกับความภักดี฿นการป็น
ผูຌบริจาคลหิต   

            ณิชชา  เพรัตน์1 
ระพีพรรณ พิริยะกุล2 

         นภาพร  ขันธนภา3 
บทคัดยอ 

การวิจัยนีๅศึกษาสภาวะวดลຌอมทางสังคม ละทางกายภาพ฿นดຌานการบริการรับบริจาคลหิต ละ
การรับรูຌคุณคา ความพึงพอ฿จ ละความชืไอมัไน฿นศูนย์บริจาคลหิต ตอความภักดี฿นการป็นผูຌบริจาคลหิต 
กใบขຌอมูลชิงประจักษ์จากกลุมตัวอยางทีไป็นผูຌบริจาคลหิต จ านวนทัๅงสิๅน 500 ราย น าผลทีไเดຌมาวิคราะห์
สมการครงสรຌาง (SEM) ดຌวยปรกรมส ารใจรูป Smart PLS Graph ละ AMOS  ผลการศึกษาสดง฿หຌ
หในวา สภาวะวดลຌอมทางสังคม ฿นดຌานบรรยากาศสภาพวดลຌอมของผูຌบริจาคลหิตกลุมครือขายสังคม
คานิยมละมีความคิดดຌานจิตสาธารณะ ชวยหลือสังคม มีผลดยตรงตอการรับรูຌถึงคุณคาของการบริจาค
ลหิต  การสดงอารมณ์ของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการสงผลตอความพึงพอ฿จ฿นการบริจาคลหิต  ส าหรับ
สภาวะวดลຌอมทางกายภาพนัๅน คุณภาพการบริการทีไดีของศูนย์บริการลหิตทีไเดຌมาตรฐาน ดยฉพาะ
อยางยิไงความช านาญของบุคลากรวิชาชีพ มีผลตอความพึง฿จ฿นการบริจาคลหิตละความชืไอมัไน฿นศูนย์
บริจาคลหิตอยางมีนัยส าคัญ ละน าเปสูความภักดี฿นการป็นผูຌบริจาคลหิต 
 
ค าส าคัญ: การบริจาคลหิต ตัวปรสงผาน ความภักดี฿นการป็นผูຌบริจาคลหิต 
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A Study of the Mediating Variables between Service Delivery  

Environments and Blood Donation Loyalty 
 
 

Nichcha Pairatana1 
Rapepun Piriyakul2 

                                                                                                               Napaporn Khantanapha3 
Abstract 

This research looked into of the effects of the service delivery environments (social and 
physical) on blood donation loyalty through mediating variables i.e., the perceived value of 
donation, donation satisfaction and trust in blood donation centre respectively. Structural 
equation modeling was applied by means of smart PLG graph and AMOS.  Empirical data was 
collected by questionnaires that were distributed after blood donation to 500 donors. The 
results showed that social environment, particularly social network, value and public mind to 
help society  directly influenced the perceived value  of donation while the positive staff 
emotion resulted in  positive donation satisfaction.  For physical environment, the service 
delivery quality e.g., the blood donation tools and equipment, especially, the staff expertise, 
significantly and directly affected the donors’ satisfaction,  and led to blood donor loyalty. 

 
Keywords: Blood donation, mediating variable, blood donation royalty 
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บทน า 
ตามทีไองค์การอนามัยลกมีการก าหนด

ประมาณการณ์การ฿ชຌลหิตตละประทศเวຌวา 
ควรมีลหิต฿นปริมาณทีไพียงพอกับความตຌองการ
฿ชຌทัๅงประทศ ซึไงควรจะตຌองมีปริมาณรຌอยละ 2 ถึง 
4 ของประชากร  WHO (2013) ดยทีไประทศเทย
ทีไมีประชากรประมาณ 65 ลຌานคนควรจะมีปริมาณ
การบริจาคลหิตประมาณ 1.3 – 2.6 ลຌานยูนิตตอ
ปหรือคิดป็นวันละ 3,560 – 7,120 ยูนิตตจาก
การกใบสถิติของศูนย์บริการลหิตห งชาติ 
สภากาชาดเทย พบวา ฿นป พ.ศ. 2556-2557 มีผูຌ
บริจาคลหิตดยฉลีไยพียงรຌอยละ 1.6 ของ
ประชากรละมีการบริจาคลหิตฉลีไยพียงปละ 2 
ครัๅงตอคน หรือฉลีไยวันละ 1,600-2,000 ยูนิต ซึไง
ตไ ากวาคามาตรฐานทีไ WHO ก าหนด นอกจากนัๅน
ยังมีความตຌองการ฿ชຌลหิตพิไมขึๅนจากการกิด
หตุการณ์ภัยพิบัติทีไคาดเมถึงชน  ผนดินเหว
รวมถึงภัยธรรมชาติ Kuruppa (2010)  ฿นปัจจุบัน
มีทคนลยีทางการพทย์ทีไทันสมัยสงผล฿หຌมีการ
ท าหั ตถการทีไ กีไ ยวขຌ องทางการพทย์ ช น  
ศัลยกรรมการผาตัดปลีไยนหัว฿จ การปลูกถาย
อวัยวะตาง โ Zou et.al (2008) ท า฿หຌลหิตละ
สวนประกอบของลหิตมีความจ าป็น฿นการ฿ชຌงาน
ซึไงตຌองมีการส ารองลหิตทีไปลอดภัย ละทันตอ
ความตຌองการ฿ชຌงาน ประดในปัญหาทีไกิดขึๅนคือ 
การบริจาคลหิตทีไเมสมไ าสมอ ทัๅงยังมีการศึกษา
พบวาการพิไมจ านวนผูຌบริจาคลหิตครัๅงรก฿หຌ
กลายป็นผูຌบริจาคประจ าสมไ าสมอจึงป็นสิไงทีไตຌอง
฿หຌความส าคัญ McCarthy (2007)  ท า฿หຌกิดความ
ตຌองการ฿นการศึกษาถึงปัจจัยกีไยวขຌองซึไงป็น
สาหตุหลักทีไจะสงผล฿หຌกิดการบริจาคทีไสมไ าสมอ  
ดยฉพาะอยางยิไงการสริมสรຌางสภาวะวดลຌอม
ทางสังคมละทางกายภาพทีไดี ความชืไอมัไน฿น
ศู นย์ บ ริ ก า ร  ลหิ ต  (Trust) คว าม พึ งพอ฿ จ 

(Satisfaction) ของผูຌบริจาคลหิตตัวปรตาง โ
หลานีๅนาจะมีผลกอ฿หຌกิดความภักดี฿นการบริจาค
฿นครัๅงตอเป   
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษาสภาวะวดลຌอมทางสังคม ละ
สภาวะวดลຌอมทางกายภาพ ฿นดຌานการบริการรับ
บริจาคลหิต  

2. ศึกษาการรับรูຌคุณคาของการบริจาค
ลหิต ความพึงพอ฿จ฿นการบริจาคลหิต ละความ
ชืไอมัไน฿นศูนย์บริจาคลหิตของผูຌบริจาคลหิต  
 3. ศึกษาปัจจัยดຌานสภาวะวดลຌอมทาง
สังคม ละสภาวะวดลຌอมทางกายภาพผานการ
รับรูຌคุณคา฿นการบริจาคลหิต ความพึงพอ฿จ 
ระดับความชืไอมัไน฿นศูนย์บริจาคลหิตป็นผล฿หຌ
กิดความภักดี฿นการป็นผูຌบริจาคลหิต  
 
วรรณกรรมปริ ทั ศน์ ละการสรຌ า งกรอบ
นวความคิดละสมมติฐานการวิจัย 

จากการทบทวนทฤษฎี  วรรณกรรม 
ตลอดจนผลงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง฿นการศึกษาวิจัย
ครัๅงนีๅเดຌชืไอมยงตัวปรทัๅงหมดขຌาดຌวยกัน ป็น
กรอบนวความคิดการวิจัย  ซึไงประกอบดຌวยปัจจัย
ดຌานสภาวะวดลຌอมทางสังคม บงออกป็น 2 
ปัจจัยเดຌก  การสดงออกทางอารมณ์ของผูຌ
฿หຌบริการ ละบรรยากาศของกลุมผูຌบริจาคลหิต 
อีกตัวปรหนึไงป็นปัจจัยดຌานสภาวะวดลຌอมทาง
กายภาพบงออกป็น 2 ปัจจัย เดຌก  ปัจจัย
ลຌอมรอบ ละปัจจัยออกบบ รวมถึงปัจจัยดຌาน
การรับรูຌคุณคาของการบริจาคลหิต  ความพึง
พอ฿จ฿นการบริจาคลหิต ความชืไอมัไน฿นศูนย์
บริจาคลหิตสงผลตอการกิดความภักดี฿นการ
บริจาคลหิต  ดังสดง฿นรูปทีไ 1 
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ภาพประกอบทีไ 1 กรอบนวความคิดของการวิจัย 
 

กา ร สด งออ กทา งอ า รมณ์ ขอ ง ผูຌ
฿หຌบริการนัๅนซึไงป็นสวนหนึไงของสภาพวดลຌอม
ทางสังคมดยทีไ Pugh (2001) ศึกษา฿นผูຌ฿หຌ
บริการทีไมีพฤติกรรมการสดงออกดຌวยสีหนຌายิๅม
ยຌม รวมถึงการสดงความรูຌสึกซาบซึๅง หวง฿ย
ละยินดีจะสงผล฿หຌผูຌรับบริการกิดสภาวะทาง
อารมณ์ทางบวก ขณะทีไ Hennig - Thurau 
et.al (2006) ศึกษาพบวาสภาวะอารมณ์ของ
ผูຌรับบริการนัๅนจะปลีไยนปลงเปตามสภาวะ
วดลຌอม ฿นบริบทดຌานการบริจาคลหิตนัๅนผูຌ
฿หຌบริการมีการสดงออกดຌวยพฤติกรรมการ฿หຌ
การตຌอนรับทีไดี สรຌางสภาวะอารมณ์ทีไดีมีความ
ตใม฿จ฿นการบริการ มีปฏิสัมพันธ์สดงความป็น
กันองรวมถึงการ฿หຌขຌอมูลดຌานประยชน์การ

บริจาคยอมสงผล฿หຌผูຌบริจาคลหิตเดຌรับรูຌถึง
คุณคา฿นการบริจาคลหิตสนับสนุนสมมติฐาน ทีไ 1 

H1. การสดงอารมณ์ของจຌาหนຌาทีไ
ทางบวกมีอิทธิพลชิงบวกตอการรับรูຌคุณคาดຌาน
การบริจาคลหิต 

ส าหรับความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ
นัๅน Bitner et.al (1990) ศึกษาพบวาหลังการ
เดຌรับบริการลຌวผูຌรับบริการจะมีการประมิน
บริการนัๅน  ถຌาบริการทีไเดຌรับป็นเปตามความ
คาดหวังจะสงผลตอระดับความพึงพอ฿จกิดขึๅน 
มืไอกิดความพึงพอ฿จจะน าเปสูการกิดสาย
สัมพันธ์ทีไดีระหวางผูຌรับบริการละผูຌ฿หຌบริการ 
มืไอผูຌ฿หຌบริการมีสีหนຌาทีไยิๅมยຌม฿หຌความป็น
กันองตอผูຌรับบริการสงผลตอผูຌรับบริการกิด
ความรูຌสึกพึงพอ฿จชนกัน  ฿นบริบทดຌานการ
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บริจาคลหิตนัๅน จຌาหนຌาทีไผูຌ มีทักษะความ
ช านาญ ดຌวยพฤติกรรมการสืไอสารทีไดีจะสงผล฿หຌ
กลุมผูຌบริจาคลหิตมีทัศนคติทีไป็นบวกมืไอเดຌรับ
การบริการทีไดี มืไอผูຌบริจาคเดຌรับการบริการทีไมี
พฤตกิรรมการสดงอารมณ์฿นทางบวกยอมสงผล
฿หຌกิดความพึงพอ฿จ ดังนัๅนการสงมอบบริการ
฿หຌกผูຌบริจาคลหิตดຌวยการดูลปฏิบัติทีไดีของ
จຌาหนຌาทีไยอมท า฿หຌผูຌบริจาคลหิตกิดความพึง
พอ฿จ฿นการขຌารับบริการเดຌอยางตอนืไอง 
Nguyen et.al (2008) สนับสนุนสมมติฐาน ทีไ 2 

H2. การสดงอารมณ์ของจຌาหนຌาทีไ
ทางบวกมีอิทธิพลชิงบวกตอความพึงพอ฿จ฿น
การบริจาคลหิต 

ส าหรับปัจจั ยดຌ านบรรยากาศกลุ ม
ผูຌรับบริการนัๅน Brocato & Kleiser (2005) 
ศึกษาพบวา มืไ อมีการปรับปรุงบรรยากาศ
สภาพวดลຌอมอยางสมไ าสมอจะสงผล฿หຌกิด
ความรูຌสึกทางอารมณ์฿หຌกิดการรับรูຌคุณคา ละ
ยังมีความกีไยวขຌองกับผูຌรับบริการคนอืไนโ฿นการ
บอกตอเปถึงบริการทีไเดຌรับซึไงป็นปัจจัยหลักทีไ
ท า฿หຌผูຌรับบริการประมินคาบริการนัๅนโจาก 
ประสบการณ์ทีไ เ ดຌ รั บจะถู กบ งปั น ฿หຌ กั บ
ผูຌรับบริการอืไนโกิดการรับรูຌถึงคุณคาของบริการ
ทีไเดຌรับดຌวยชนกัน การรับรูຌถึงบรรยากาศของ
ผูຌรับบริจาคลหิตดยการบงปันตอผูຌบริจาคทาน
อืไน หรือมีการปฏิสัมพันธ์ตอกันระหวางผูຌบริจาค
ลหิตนัๅน Moore et.al (2005) เดຌศึกษาพบวา 
บรรยากาศทีไมีกลุมผูຌบริจาครวมกันมีคานิยมทีไ
คลຌายคลึงกันยอมสงผลตอตอการรับรูຌดຌานคุณคา
฿นการบริการทีไมากขึๅนสนับสนุนสมมติฐาน ทีไ 3 

H3. บรรยากาศของกลุมผูຌบริจาคลหิต
มีอิทธิพลชิงบวกตอการรับรูຌคุณคาดຌานการ
บริจาคลหิต 

Moore et.al (2005) เดຌศึกษาวิจัย
พบวามืไอผูຌรับบริการเดຌขຌารวม฿นบรรยากาศทีไมี
ผูຌรับบริการดຌวยกันองดยมีสภาพวดลຌอม฿น
การบริ การดี มี ผ ลต อระดับความพึงพอ฿จ  
อยางเรกใตาม Bitner et.al (1990) ศึกษาถึง
ปฏิสัมพันธ์ของผูຌรับบริการนัๅนป็นสิไงส าคัญกอ
กิดประสบการณ์ทีไดียอมมีผลทางบวกตอการ
กิดความพึงพอ฿จ ดยทีไกลุมผูຌบริจาคลหิตจะ
กิดพฤติกรรมการบริจาคลหิตรวมกัน ดยมี
ทัศนคติทางบวกยอมสงผล฿หຌกลุมผูຌบริจาคลหิต
กิดความพึงพอ฿จเดຌชนกันสนับสนุนสมมติฐาน
ทีไ 4  

H4. บรรยากาศของผูຌบริจาคลหิตมี
อิทธิพลชิงบวกตอความพึงพอ฿จ฿นการบริจาค
ลหิต 

สภาวะวดลຌอมทางกายภาพนัๅนมีผลตอ
การตอบสนองทางอารมณ์ซึไงจะสงผล฿หຌกิดการ
สดงพฤติกรรมละการรับรูຌถึงคุณคาของบริการ
นัๅนโ ดยทีไ Bitner (1992) ศึกษาสภาวะ
วดลຌอมทางกายภาพทีไกีไยวกับการจัดสถานทีไ฿น
การ฿หຌบริการทีไมีองค์ประกอบทีไตกตางละดด
ดน หมาะสม ชน การ฿ชຌสีสรร ระบบถายท
อาก าศทีไ ดี  มี  ส งส ว า งทีไ  ห ม า ะสม   มืไ อ
ผูຌรับบริการเดຌพบหในจะน ามาซึไง ความรูຌสึก
ทางดຌานอารมณ์ทีไดี฿นการรับรูຌถึงคุณคาละ
ตอบสนองดຌวยการสดงอารมณ์ทีไดี ฿นบริบท
ดຌานการบริจาคลหิต การสรຌางสภาวะวดลຌอม
ทางกายภาพ ฿นดຌานปัจจัยลຌอมรอบ (Ambient 
Factor) ศูนย์บริจาคตຌองมีการบริหารจัดการ
กีไยวกับสถานทีไ฿นการ฿หຌบริการ พืไอสริมสรຌาง
ดຌานความรูຌสึกถึงการรับรูຌถึงคุณคา฿หຌกผูຌบริจาค
ลหิตสนับสนุนสมมติฐาน ทีไ 5 
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H5. ปัจจัยลຌอมรอบ(Ambient Factor) 
มีอิทธิพลชิงบวกตอการรับรูຌคุณคา฿นการบริจาค
ลหิต 

ส าหรับสຌนทางถัดเป Bitner (1992) 
ศึ ก ษ า ถึ ง ส ภ า ว ะ  ว ด ลຌ อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ  
(Physical Environment) มีอิทธิพลตอการกิด
ความพึงพอ฿จ฿นบริการ ฿นบริบทดຌานการบริจาค
ลหิต การปรับปรุงดຌานพืๅนทีไ฿นบริจาคลหิต การ
อ านวยความสะดวกของผูຌบริจาครวมถึงขัๅนตอน
การบริจาคลหิตตຌองท าอยางป็นระบบ มี
ขัๅนตอนทีไรียบงายเมยุงยาก Barkworth et.al 
(2002) พบวาการกิดความรูຌสึกตึงครียด กิด
ความกลัวจะสงผล฿หຌจ านวนผูຌบริจาคลหิตลดลง  
ดังนัๅนการจัดสภาวะวดลຌอมทางกายภาพทีไ
กีไยวกับปัจจัยลຌอมรอบ (Ambient Factor) 
รวมถึงลดปัจจัยตาง โ ชนความกลัวดຌวยการมี
สียงดนตรีจะสรຌางความผอนคลาย ละการ
จัดกใบอุปกรณ์ครืไองมือทีไกอ฿หຌกิดความกลัว 
เม฿หຌผูຌบริจาคเดຌพบหในจะสงผล฿หຌผูຌบริจาคเดຌรับ
ประสบการณ์฿นการรับบริจาคลหิตทีไดี ยอม
สงผล฿หຌกิดความชืไนชอบน าเปสูความพึงพอ฿จ 
สนับสนุนสมมติฐานทีไ 6  

H6. ปัจจัยลຌอมรอบ(Ambient Factor)  
มีอิทธิพลชิงบวกตอการกิดความพึงพอ฿จ฿นการ
บริจาคลหิต 

การศึกษาวิจัยพบผลกระทบทางตรง
ของความชืไอมัไน฿นศูนย์บริจาคลหิต  รวมถึง
ระบบดูลดຌานสุขภาพละมาตรฐาน฿นการคัด
กรองผูຌบริจาคลหิตนัๅน Andaleeb and Bas 
(1995) ศึกษาพบวาความชืไอมัไน ความเวຌวาง฿จ
฿นศูนย์บริจาคลหิตจะมีผลตอการบริจาคลหิต
อยางตอนืไอง  ดังนัๅนการสรຌางความชืไอมัไน ฿หຌผูຌ
บริจาคลหิตกิดความเวຌ฿จของผูຌบริจาคลหิต ฿น
ดຌานการมีมาตรฐานของครืไองมือ อุปกรณ์รวมถึง

ความสะอาดสะดวกสบายของสถานทีไรับบริจาค 
สิไงหลานีๅจะท า฿หຌผูຌบริจาคลหิตอยากจะมา
บริจาคอีก฿นครัๅงตอเป ดังนัๅนปัจจัยลຌอมรอบทีไ
หมาะสมจะท า฿หຌผูຌบริจาคลหิตกิดความชืไอมัไน 
ความเวຌวาง฿จ฿นศูนย์บริจาคลหิตซึไงสนับสนุน
สมมติฐานทีไ 7  

H7. ปัจจัยลຌอมรอบ(Ambient Factor)
มีอิทธิพลชิงบวกตอระดับความชืไอมัไน฿นการขຌา
รับบริการศูนย์บริการลหิต 

ส าหรับบริบทดຌานการบริจาคลหิตนัๅน  
การสรຌางการรับรูຌดยการรณรงค์ชิญชวนจากทัๅง
ภาครัฐละภาคอกชน พืไอทีไจะรักษาเวຌซึไ งผูຌ
บริจาคดิมละพิไมความภักดีดຌวยการน ากลยุทธ์
ทีไหมาะสมมา฿ชຌประกอบดຌวย การปรับปรุงดຌาน
คุณภาพการบริการ,การบริหารจัดการคน,การ
ติดตอสืไอสาร,การสรຌางสายสัมพันธ์อันดี,รางวัล
฿นการตอบทนพืไอสรຌาง฿หຌกิดความภาคภูมิ฿จ 
ดຌวยการสรຌาง฿หຌกิดการรับรูຌถึงคุณคาของการ
บริจาคลหิตมีสวนท า฿หຌผูຌบริจาคมีสุขภาพทีไดีขึๅน 
รวมถึงเดຌรับการตรวจการติดชืๅอเวรัสตับอักสบ
บีละซี อีกทัๅงการตรวจการติดชืๅอฮชเอวีซึไงป็น
ผลดีตอผูຌบริจาคอง  การนຌน฿นรืไ องของ
คุณประยชน์พืไอดึงดูดการบริจาคลหิต฿หຌมีมาก
ขึๅน Glynn et.al. (2003) ศึกษาปัจจัยออกบบ
ดังกลาวทีไกิดขึๅนยอมน าเปสูการสรຌางจิตส านึก฿หຌ
ผูຌบริจาคลหิตกิดการรับรูຌถึงคุณคา฿นการ
บริจาคสนับสนุนสมมติฐานทีไ 8 

H8. ปัจจัยออกบบ(Design Factor)มี
อิทธิพลชิงบวกตอการรับรูຌคุณคา฿นการบริจาค
ลหิต 

Wong (2004) ศึกษาพบวาปัจจัย
ออกบบ (Design Factor) ซึไงป็นสวนประกอบ
ของสภาวะวดลຌอมทางกายภาพจะสงผล฿หຌกิด
ความพึงพอ฿จ รวมถึงการกิดสภาวะอารมณ์
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ความรูຌสึก฿นทางบวก  ชน ความรูຌสึกยินดี  
อยางเรกใตาม Jang and Namkung (2009) 
นຌนทีไปัจจัยออกบบ (Design Factor) ป็น
ปัจจัยทีไกีไยวกับการมีสาธารณูปภคทีไดีจะสงผล
กระทบตอการกิดความพึงพอ฿จ  ศูนย์บริการ
ลหิตจ าป็นตຌองมีการจัดการสภาวะวดลຌอม 
ดยทีไ SNBTS (2006) ศึกษาถึงการสรรหาผูຌ
บริจาค฿หมละรักษาเวຌซึไงผูຌบริจาคกา เดຌก 
การขยายระยะวลา฿นการ฿หຌบริการ รวมถึงดຌาน
ปัจจัยภายนอก เดຌก  บัตรของก านัล,การตรวจ
สุขภาพฟรี ดยสถานทีไรับบริจาคลหิตตຌองมีการ
ขຌาถึงเดຌงาย ชน สถานทีไสาธารณะทีไมีสิไงอ านวย
ความสะดวกเดຌมาตรฐาน ยอมกิดการตอบรับ
จากผูຌทีไมีความประสงค์อยากบริจาคสงผล฿หຌกิด
ความพึงพอ฿จ฿นการบริจาคลหิตเดຌชนกัน  
สนับสนุนสมมติฐานทีไ 9  

H9. ปัจจัยออกบบ(Design Factor)มี
อิทธิพลชิงบวกตอความพึงพอ฿จ฿นการบริจาค
ลหิต 

ส าหรับปัจจัยออกบบทีไดียอมสงผล฿หຌ
กิดคุณภาพการบริการทีไดีดຌวย เดຌก การจัดสรร
สถานทีไ฿หຌบริการสะอาดเดຌมาตรฐานมีสิไงอ านวย
ความสะดวก รวมถึงครืไองมืออุปกรณ์ทีไ เดຌ
มาตรฐาน  พรຌอมทัๅงทักษะความป็นมืออาชีพ
ของจຌาหนຌาทีไ การมีอัธยาศัยออนยน มีระบบ
การปฏิบัติงานดຌานการ฿หຌค านะน าชีๅจงเดຌ
ชัดจน ดยทีไ Ringwald et.al (2010) ศึกษา
ดยชีๅ฿หຌหในความส าคัญดຌานความชีไยวชาญ
ฉพาะของจຌาหนຌาทีไ฿นขณะท าการบริจาคนัๅนจะ
สงผลตอความชืไ อมัไน฿นศูนย์บริจาคลหิต
สนับสนุนสมมติฐานทีไ 10  

H10. ปัจจัยออกบบ(Design Factor) 
มีอิทธิพลชิงบวกตอความระดับความชืไอมัไน฿น
การขຌารับบริการศูนย์บริการลหิต 

ส าหรับ สຌนทางถัดเปสดงถึ งการ
ชืไอมยงระหวางความรูຌสึกทางอารมณ์ของ
ผูຌรับบริการทีไป็นบวก ละพฤติกรรมความตัๅง฿จ 
Donovan and Rossiter (1982) ศึกษาพบวา 
ผูຌรับบริการทีไเดຌรับประสบการณ์฿นการ฿หຌบริการ
ดຌวยสภาวะอารมณ์ทีไป็นบวกมีนวนຌม฿นความ
ตัๅง฿จสูง฿นการกลับมาอีก ขณะทีไ Nyer (1997) 
ศึกษาพบวาบุคคล฿ดทีไมีสภาวะอารมณ์ ฿น
ทางบวก฿นการรับรูຌถึงคุณคาตอการกระท าสิไง
หนึไงจะมีความตใม฿จอยางมาก฿นการบอกตอ
บบปากตอปาก฿นทางบวก  ซึไงท า฿หຌกิดการซืๅอ
หรือ฿ชຌบริการทีไมากขึๅน สงผล฿หຌกิดพฤติกรรม
ความตัๅง฿จ฿นการกลับซืๅอ฿ชຌบริการ฿นทางบวก
หรือกิดความภักดี฿นการขຌารับบริการ฿นครัๅง
ตอเปชนกัน สนับสนุนสมมติฐานทีไ 11 

H11. การรับรูຌคุณคา฿นการบริจาคลหิต
มีอิทธิพลชิงบวกตอการกิดความภักดีของผูຌ
บริจาคลหิตทางบวก 

มี ง านวิ จั ย  ชิ งประจั กษ์ทีไ ศึ กษาถึ ง
ผลกระทบของความพึงพอ฿จตอพฤติกรรมความ
ตัๅง฿จหรือความภักดีดยทีไ Cronin et.al (2000) 
ศึกษาสรุปเดຌถึงความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไ
ป็นบวกมีผลตอการมีพฤติกรรมความตัๅง฿จหรือ
กิดความภักดี ฿นการกลับมา฿ชຌบริการอีก ทัๅงยัง
มีนวนຌม฿นการนะน า฿หຌผูຌอืไนมา฿ชຌบริการ มา
฿ชຌบริการบอยครัๅ ง มืไอความพึงพอ฿จของผูຌ
บริจาคทีไมีสูงยอมกิดนวนຌมกลายป็นความ
ภักดี฿นการบริจาคครัๅงตอเป สนับสนุนสมมติฐาน
ทีไ 12 

H12. ความพึงพอ฿จ฿นการบริจาคลหิต
ทางบวกมีอิทธิพลชิงบวกตอการกิดความภักดี
ของผูຌบริจาคลหิต 

ส าหรับสຌนทางถัดมาป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ดຌานความชืไอมัไนมีความสัมพันธ์



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ทางตรงตอการกิดความภักดี฿นการ฿ชຌบริการ 
Harsandaldeep (2013) ศึกษาพบวาความ
ชืไอมัไน เวຌวาง฿จป็นตัวขับคลืไอนส าคัญ฿หຌกิด
ความภักดีดยทีไความชืไอมัไนทีไมีมากจะสงผล
ทางตรงตอการกิดความภักดี  ดຌวยชนกัน
สนับสนุนสมมติฐานทีไ 13 

H13. ความชืไอมัไน฿นศูนย์บริจาคลหิตมี
อิทธิพลชิงบวกตอการกิดความภักดี฿นการขຌา
รับบริการ 

 
นิยามศัพท์ฉพาะ 

สภ า พ ว ดลຌ อ ม ท า งสั ง ค ม ( Social 
Environment) หมายถึง สภาวะวดลຌอมทีไกิด
จากการสรຌางความ สัมพันธ์ทางสังคมระหวาง
กลุมผูຌบริจาคลหิตสงผล฿หຌกิดการสรຌางการรับรูຌ  
ละมีจิตส านึกตอสังคมพิไมขึๅน การมีปฎิสัมพันธ์
ตอกิจกรรมหนึไงรวมกันทีไกิดจากทัๅงจຌาหนຌาทีไผูຌ
฿หຌบริการ ละกลุมผูຌบริจาคลหิตทีไมีตอกัน 

สภาพวดลຌอมทางกายภาพ (Physical 
Environment)  หมายถึง สภาวะวดลຌอมดຌาน
การรับบริจาคลหิต ภาพลักษณ์หรือสิไงทีไบุคคล
ทัไวเปสามารถสังกตหในเดຌงาย ดยการสรຌาง
สภาพวดลຌอมทางกาย ภาพพืไอ฿หຌกิดคุณภาพ
การบริ ก า รทีไ ดี เ ดຌ ก   ดຌ า นคว ามสะดว ก      
ความรวดรใว หรือผลประยชน์อืไน โ รวมทัๅง 
สภาพวดลຌอมของสถานทีไ  การออกบบตกตง
ละบงสัดสวนพืๅนทีไ การน าอุปกรณ์ทันสมัยมา
฿ชຌ ป็นตຌน 

การสดงอารมณ์ของจຌาหนຌาทีไ (Staff 
Display Emotion)  หมายถึง การ฿หຌบริการของ
จຌาหนຌาทีไศูนย์บริการลหิต฿นดຌานการสดงออก
ทางอารมณ์ทีไกิดขึๅน฿นกระบวนการบริจาคลหิต
ดยการตຌอนรับดຌวยความสุภาพออนนຌอม ยิๅม

ยຌม สดงสีหนຌายินดีละตใม฿จ฿นการ฿หຌบริการ 
มีการสืไอสารรวมถึงดูลอา฿จ฿ส   

บรรยากาศของกลุมผูຌบริจาคลหิต  
(Blood Donor Climate) หมายถึง 
องค์ประกอบดยรอบทีไมีผลตอการรับรูຌของกลุม
ผูຌบริจาคลหิต รวมถึง ญาติ พืไอนสนิท บุคคล
฿กลຌชิด  คนรูຌจักดยรวมถึงผูຌบริจาคลหิตคนอืไนโ 
ถึงบริการทีไเดຌรับ ดยรวมองค์ประกอบทีไกิดจาก
ผูຌบริจาคอืไน โ มีอิทธิพลตอการขຌารับบริจาค
ดยรวม 

ปัจจัยลຌอมรอบ(Ambient Factor)  
หมายถึง สภาพวดลຌอมทางกายภาพทีไอยู
ลຌอมรอบ สามารถสัมผัสเดຌถึงบรรยากาศ เดຌก 
ส งส ว า ง  ,อากาศ  ละ สี ย งดนตรี   ซึไ ง
ศูนย์บริการลหิตตຌองมีระบบการจัดการดຌาน
สถานทีไรับบริจาคลหิตสะอาดเดຌมาตรฐาน  ฿หຌ
ความรูຌสึกปลอดปรง  มีสงสวางพียงพอ เม
ออัดคับคบ  อุณหภูมิควรปรับ฿หຌอยู฿นระดับ
หม าะสม   เ ม รຌ อนห รื อหนา วจน กิ น เป  
ปราศจากสียงละกลิไนรบกวน   

ปัจจัยออกบบ (Design Factor) 
หมายถึง สภาวะวดลຌอมทางกายภาพทีไถูกสรຌาง
ดยนຌนการออกบบกิจกรรมทีไจะกิดขึๅน฿น
กระบวนการ฿หຌบริการ เดຌก สิไงอ านวยความ
สะดวก  การจัดวางครืไองมืออุปกรณ์ตางโ฿หຌกิด
ความหมาะสม การตงกายของผูຌ฿หຌบริการ  
ความสะอาดเดຌมาตรฐานของครืไองมือ   

การรับรูຌดຌานคุณคาของการบริจาคลหิต 
(Perceived Value) หมายถึง การรับรูຌถึงคุณคา
รวมถึงผลทีไเดຌรับ฿นการบริจาคลหิต ฿นดຌาน
ความสียสละตนองพืไอผูຌอืไนเดຌอยางตใม฿จ มี
ความรูຌสึกดຌานการรับรูຌถึงการชวยหลือสังคม 
สน฿จ฿ส฿จตอสวัสดิภาพของผูຌอืไน การสดงถึง
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ความมีจิตสาธารณะ฿นการชวยหลือผูຌอืไนอยาง
ตใมทีไ 

ความพึงพอ฿จ฿นการบริจาคลหิต 
(Donation Satisfaction) หมายถึงความรูຌสึก
ยินดี฿นการขຌารับบริการของผูຌบริจาคลหิต 
ประกอบดຌวยความรูຌสึกยินดี ตใม฿จ ฿นการขຌารับ
การบริจาคลหิต มีความชืไนชอบ฿นดຌานการ
ตຌอนรับละการสืไอสารขຌอมูลพืไอ฿หຌผูຌบริจาคกิด
ความขຌา฿จเดຌป็นอยางดี 

ความชืไอมัไน฿นการบริจาคลหิต (Trust) 
หมายถึงความชืไอมัไนทีไนຌน฿หຌกิด฿นผูຌบริจาค
ลหิตพืไอ฿หຌชืไอมัไน฿นการบริจาคลหิต เดຌก  
ครืไองมือวัสดุอปกรณ์ทีไเดຌมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย  รวมถึงทักษะความสามารถดຌาน
วิชาชีพของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ 

ความภักดีของผูຌบริจาคลหิต(Blood 
Donor Loyalty) หมายถึงพฤติกรรมความตัๅง฿จ
฿นการบริจาคลหิตป็นประจ าสมไ าสมอ พรຌอม
ทัๅงบอกตอคนรอบขຌาง  รวมถึงมีความพรຌอมทีไจะ
รวมมือ฿นการขຌารับการบริจาคดຌวยความตใม฿จ
ป็นประจ าสมไ าสมอ 

 
ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

1 .  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ พิ สู จ น์ ถึ ง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยดຌานสภาวะวดลຌอมทาง
สังคมละสภาวะวดลຌอมทางกายภาพสงผล฿หຌ
กิดความภักดี฿นการป็นผูຌบริจาคลหิต 

2. สามารถน าเปป็นขຌอมูลทีไเดຌจากการ
วิจัย฿นการวางผนพืไอ฿หຌกิดนวทางทีไป็น
มาตรฐาน฿นการสรຌางภาพลักษณ์กับศูนย์บริการ
ลหิต  ท า฿หຌผูຌบริจาคลหิตกิดจตคติอันดี กิด
ความพึงพอ฿จละกิดความภักดีตอองค์การ 
รวมถึงการสรຌางกลยุทธ์฿นการด านินงานดຌาน
การรณรงค์สงสริมอยางประสิทธิภาพ  

 
ประชากร กลุมตัวอยาง ละครืไองมือ฿นการ
วิจัย 

ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ  คือกลุม
ผูຌบริจาคลหิตซึไงมา฿ชຌบริการศูนย์บริการลหิต
หงชาติ  สภากาชาดเทย  ดยกลุมตัวอยางทีไ
นຌอยทีไสุดทีไยอมรับเดຌ (lower bounds on 
sample size in structural instruction 
modeling) ของ Westland (2010) มีสูตรการ
ค านวณขนาดตัวอยาง ดังนีๅ 

n  50 r2 – 450r + 1100   
ดยทีไ r คือ อัตราสวนระหวางตัวชีๅวัด 

(indicators variable) กับตัวปรฝง (latent 
variables) ซึไง฿นงานวิจัยนีๅประกอบดຌวย 
indicators =  34 ละ latent = 8 ดังนัๅน r 
=4.375 จากการค านวณสูตรขຌางตຌน พบวาตຌองมี
จ านวนตัวอยางอยางนຌอย 88.28 ตัวอยาง  ฿น
การวิจัย฿นครัๅงนีๅกลุมตัวอยางป็นผูຌบริจาคลหิต
จ านวน 500 คน ฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางบบชิงชัๅน
ภูมิ (Stratified Simple Random Sampling)  

ตั ว  ป ร ทีไ ฿ ชຌ ฿ น ก า ร วิ จั ย ฿ น ค รัๅ ง นีๅ
ประกอบดຌวยตัวปรตຌน ตัวปรสงผานละตัว
ปรตาม ดังนีๅ  

• ตั ว  ป ร อิ ส ร ะ  ( Independent 
variable) เดຌก สภาวะวดลຌอมทางสังคม
(Social Environment) บงออกป็น 2 ตัวปร
มีดังนีๅ  การสดงอารมณ์ของจຌาหนຌาทีไ (Staff 
Displayed Emotion --SDE) ละบรรยากาศ
ของกลุมผูຌบริจาคลหิต (Blood Donor 
Climate -- BDC) รวมถึงสภาวะวดลຌอมทาง
กายภาพ(Physical Environment) บง
ออกป็น 2 ตัวปร เดຌก  ปัจจัยลຌอมรอบ
(Ambient Factor--AF) ละปัจจัยออกบบ 
(Design Factor--DF) 
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• ตั ว  ป ร ส ง ผ า น  ( Mediating 
variable) เดຌก การรับรูຌคุณคา฿นการบริจาค
ลหิต (Perceived Value -- PV) ความพึงพอ฿จ
฿นการบริจาคลหิต (Donation Satisfaction --
DS)  ละความชืไอมัไน฿นศูนย์บริจาคลหิต  
(Trust --T) 

•  ตั ว  ป ร ต า ม  ( Dependent 
Variable) คือ ความภักดี฿นการป็นผูຌบริจาค
ลหิต(Blood Donor Loyalty --BDL) 

 
การวิคราะห์ขຌอมูล 

การวิคราะห์ขຌอมูลส าหรับการวิจัยชิง
ปริมาณ ผูຌวิจัย฿ชຌนวทางการวิคราะห์ขຌอมูลตาม
ความหมาะสมของคุณลักษณะของขຌอมูล ละ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนีๅ 

1. ฿ชຌสถิติชิงพรรณา  (Descriptive 
statistics)  บรรยายคุณลักษณะผูຌบริจาคลหิต
พบวาสวน฿หญป็นพศหญิง รຌอยละ 55.00 ดย
มีระดับชวงอายุระหวาง 31 - 40 ป รຌอยละ 
33.80  สถานภาพสด รຌอยละ 60.20  ระดับ
การศึกษาสวน฿หญอยูทีไระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรีรຌอยละ 60.60 ดยมีระดับงินดือน
สูงสุดอยูระหวาง 12,000-20,000 บาทรຌอยละ 
35.80 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอกชนรຌอย
ละ 50.20  มีหมูลหิต  O รຌอยละ 37.40  
รองลงมาคือ หมูลหิต Bรຌอยละ 28.80 ละนຌอย
ทีไสุดคือ หมูลหิต AB รຌอยละ 12.60 ซึไงมีหมู
ลหิต อาร์อช (Rh) มากทีไสุดคือ อาร์อชบวก 
รຌอยละ 99.60 นຌอยทีไสุดป็นผูຌบริจาคลหิตทีไมี
หมูลหิตอาร์อชลบรຌอยละ 0.40 ดยผูຌบริจาค

สวน฿หญคยบริจาคลหิตมากอนลຌวรຌอยละ 
83.80รองลงมาคือ บริจาคครัๅ งรกรຌอยละ 
16.20ละผูຌบริจาคสวน฿หญจะบริจาคลหิต
ประมาณ 2-3 ครัๅงตอปรຌอยละ 42.40 

2. ฿ชຌวิธีการวิคราะห์องค์ประกอบชิง
ยืนยัน (Confirmatory factor analysis) พืไอ
ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยชิงสาหตุทีไสงผล
ตอความภักดี฿นการป็นผูຌบริจาคลหิตดย
วิคราะห์ความสอดคลຌองหมาะสมของตัวบบ 
ทีไเดຌพัฒนาขึๅนจากขຌอมูลชิงประจักษ์ทีไเดຌก าหนด
เวຌ฿นกรอบนวคิด 

3 . ส ถิ ติ อ นุ ม า น ห รื อ ส ถิ ติ อຌ า ง อิ ง 
(inferential statistics) ดຌวยตัวบบสมการ
ครงสรຌาง (Structural Equation Modeling-
SEM) ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูป Smart PLS-
Graph  ละAMOS 
 
ผลการวิคราะห์ตัวบบสมการครงสรຌาง 

วิคราะห์ตัวบบสมการครงสรຌางพืไอ
ศึกษากรอบนวคิด฿นการวิจัยซึไงเดຌผลตามรูปทีไ 2 

จากรูปทีไ 2 มืไอพิจารณาระดับอิทธิพล
ของปัจจัยทัๅงตัวปรภายนอก ละตัวปรภาย฿น 
฿นการศึกษาวิจัยนีๅ คือ การสดงอารมณ์ของ
จຌาหนຌาทีไ  บรรยากาศของกลุมผูຌบริจาคลหิต  
ปัจจัยลຌอมรอบ ปัจจัยออกบบ การรับรูຌคุณคา
ของการบริจาคลหิต ความพึงพอ฿จ฿นการ
บริจาคลหิต ความชืไอมัไน฿นศูนย์บริจาคลหิต 
ความภักดี฿นการบริจาคลหิต  สรุปป็นตาราง
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านตามตารางทีไ  1
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ภาพประกอบทีไ 2 สຌนทางความสัมพันธ์ตัวบบสมการครงสรຌาง 
 
ทีไมา.  การทดสอบมดลอิทธิพลชิงครงสรຌางตามสมมติฐานการวิจัยดຌวย Smart PLS Graph 
หมายหตุ:  1.   ตัวลขก ากับสຌนทางระหวางตัวปรฝง รียกวาสัมประสิทธิ์สຌนทาง 

2. ตัวลขทีไอยู฿นวงลใบหมายถึง คา t statistic 
3.   นัยส าคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์สຌนทางพิจารณาเดຌจากคา  

p  0.10* สดงวามีนัยส าคัญ 
p  0.05 ** สดงวามีนัยส าคัญมาก 
p  0.01*** สดงวามีนัยส าคัญอยางยิไง 

จากตาราง 1  สรุปผลจากภาพสຌนทางการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยเดຌตามตารางดังนีๅ 
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ตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐาน  สมัประสิทธิ์สຌนทาง 
(Coet.) 

t ผลลัพธ์ 

H1 0.118 0.713 เมสนับสนุน 

H2 0.259 1.869* สนับสนุน 

H3 0.306 1.926* สนับสนุน 

H4 0.162 1.347 เมสนับสนุน 

H5 0.108 0.699 เมสนับสนุน 

H6 0.154 1.205 เมสนับสนุน 

H7 0.248 1.543 เมสนับสนุน 

H8 0.178 1.104 เมสนับสนุน 

H9 0.275 1.864* สนับสนุน 

H10 0.403 2.642*** สนับสนุน 

H11 0.166 1.409 เมสนับสนุน 

H12 0.289 2.019** สนับสนุน 

H13 0.281 1.878* สนับสนุน 

Significant level,*p 0.10**p 0.05,***p 0.01 
 

 นอกจากการ฿ชຌ ปรกรมส า รใ จรู ป 
SMART PLS-Graph งานวิจัยนีๅยังท าการน า
มดลนีๅเปท าการทดสอบการยืนยันดຌวยผลการ
ทดสอบสมมติฐานดย฿ชຌ AMOS ซึไงป็น SEM 
ชนิด Covariance-Based SEM (CBSEM) ซึไง
วิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌวิธี Maximize Similarity 
ระหวาง Covariance Structure ตามขຌอมูลชิง
ป ร ะ จั ก ษ์   ด ย ต ร ว จ ส อ บ เ ดຌ จ า ก  ก ณ ฑ์ 
(Threshold) ทีไก าหนด เดຌก  คา RMSEA, R2 
ละคา Fit Index ตาง โ ดยทีไการปรับตัวบบ
จะป็นการยง฿หຌกิดความสัมพันธ์ระหวาง error 
term ของ Manifest Variable ฿นการวัดผลการ
ทดสอบมดลงานวิจัยนีๅเดຌน า AMOS  พืไอชวย

สนับสนุนการทดสอบยืนยันเดຌผลดยทีไ CB-SEM  
มีประดใน฿นการวัดมดลงานวิ จัยนีๅ เดຌ ป็น 
Parsimonious fit  ซึไงมีดัชนี฿นการวัดป็นคา 
Chisq/df ดยระดับทีไยอมรับเดຌตຌองนຌอยกวา  
5.0  (Marsh and Hocevar, 1985) ขณะทีไผลทีไ
เดຌจากมดลเดຌคา  Chi-square/df ทากับ  
3.86 ซึไงผานตามกณฑ์อยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 
สรุปผลการทดสอบระหวาง Smart PLS Graph 
กับ AMOS ซึไงป็น SEM ชนิด Covariance-
Based SEM (CBSEM) ส าหรับมดลงานวิจัยนีๅ
เดຌผลสอดคลຌองตรงกัน฿นตัวปรทีไมีนัยส าคัญ
หมือนกันทัๅงสองการทดสอบ  
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. สภาวะวดลຌอมทางสังคม฿นปัจจัยดຌาน

การสดงอารมณ์จຌาหนຌาทีไทีไดีนัๅนจะมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอ฿จ฿นการบริจาคลหิตดยสอดคลຌอง
กับการศึกษาของ  Bitner(1990) ซึไง฿นบริบท
การบริจาคลหิตนัๅนปัจจัยดຌานการสดงอารมณ์
ของจຌาหนຌาทีไนัๅนจ าป็นตຌองมีการปฏิบัติดูลผูຌ
บริจาคสอดคลຌองกับการศึกษาของ Nguyen et 
al.(2008) ศึกษาพบวามืไอจຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการ
ดຌานกระบวนการบริจาคทีไป็นกันองยอมสงผล
฿หຌผูຌบริจาคลหิตกิดความพึงพอ฿จ 

2. สภาวะวดลຌอมทางสังคม฿นปัจจัยดຌาน
บรรยากาศกลุมของผูຌบริจาคลหิตผลการวิจัย
พบวามีผลสนันสนุนตอการกิดปัจจัยสงผานดຌาน
การ รั บรูຌ คุณค าของการบริ จ าค  ลหิ ต  ซึไ ง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Brocato and 
Kleiser (2005) ศึกษาพบวาบรรยากาศกลุมผูຌ
บริจาคลหิตทีไมีความสัมพันธ์ทีไดีจะสงผล฿หຌกิด
ความรูຌสึกทางอารมณ์฿นดຌานการรับรูຌคุณคา฿น
บริการ  รวมถึงการบงปันขาวสารขຌอมูลรวมกัน
ดຌวยการมีปฏิสัมพันธ์ระหวางผูຌบริจาคลหิต
ดຌวยกันอง สงผลตอการกิดปัจจัยดຌานการรับรูຌ
คุณคาของการบริจาคลหิตวาป็นสิไงทีไบุคคลรอบ
ขຌาง ละสังคมสวน฿หญกิดจิตส านึก฿นการ
รวมกันกระท ากิจกรรมพืไอสาธารณะพืไอ
สวนรวม 

3. สภาวะวดลຌอมทางกายภาพ฿นดຌาน
ปัจจัยออกบบ (Design Factor ) ซึไงมีคุณภาพ
บริการทีไดีนัๅนมีผลตอความพึงพอ฿จ฿นการบริจาค
ลหิตสอดคลຌองกับผลการวิจัยของ Bitner et.al. 
(1990, 1992) ศึกษาพบวาปัจจัยออกบบนัๅน
ป็นการสรຌางสภาวะวดลຌอม฿หຌกิดการคุณภาพ
การบริการทีไดี  ยอมท า฿หຌกิดความพึงพอ฿จ
สอดคลຌองกับงานวิจัย Jang and Numkung 

(2009)  ดยทีไปั จจั ยออกบบจะนຌนรืไ อง
องค์ประกอบตางโทีไท า฿หຌกิดคุณภาพการบริการ
ทีไดีเดຌมาตรฐาน ละความตัๅง฿จ฿นการบริจาค
ลหิต฿นอนาคตสอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
Nguyen DD.et.al(2008) รวมถึงการน าสนอ
คุณภาพบริการทีไเดຌมาตรฐาน฿นระดับทีไดี จะ
คงเวຌซึไงระดับความชืไอมัไน฿นศูนย์บริการลหิตเดຌ
ป็นอยางมากจะมีผลตอการบริจาคลหิตอยาง
ตอนืไอง  

4. ปัจจัยสงผานดຌานความพึงพอ฿จ฿นการ
บริจาคลหิตมีอิทธิพลตอการกิดความภักดี฿น
การป็นผูຌบริจาคลหิต สอดคลຌองกับผลงานวิจัย
ของ  Han and Ryu (2009) ละ Namkung 
and Jang (2007)  

5. ปัจจัยดຌานความชืไอมัไน฿นศูนย์บริจาค
ลหิตนัๅนมีความส าคัญตอการกิดความภักดี฿นกา
รบริจาคลหิต  ซึไงมืไอผูຌบริจาคลหิตกิดระดับ
ความชืไอมัไน฿นศูนย์บริการลหิตมากนัๅน   ยอม
สงผลตอการกิดความภักดี฿นการบริจาคลหิตสูง
ซึไงผูຌบริจาคลหิตจะกลับมาบริจาคลหิต฿นครัๅง
ต อ เ ป  ส อ ด ค ลຌ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง 
Harsandaldeep (2013)  

6. สภาวะวดลຌอมทางสังคม฿นดຌานปัจจัย
การสดงอารมณ์ของจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการทีไดีนัๅน
พบวาเมมีอิทธิพลตอการรับรูຌคุณคาของการ
บริจาคลหิตตก ตางกับงานวิจัย Pugh(2001), 
ละ Hennig-Thurau et.al. (2006) นืไองจาก
งานวิจัยท า฿นภาคธุรกิจบริการ ซึไงมีบริบททีไ
ตกตางกับจຌาหนຌาทีไ฿นภาครัฐ   

7. สภาวะวดลຌอมทางสังคม฿นปัจจัยดຌาน
บรรยากาศกลุมผูຌบริจาคลหิต (Blood Donor 
Climate) เมสงผลตอการกิดความพึงพอ฿จ ดຌวย
หตุทีไวรรณกรรมทางการตลาดนຌนทีไผูຌรับบริการ
น าสนอบริการตางโ ซึไงตกตางจากงานวิจัยซึไง
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กลุมผูຌบริจาคลหิตเม฿ชกลุมลูกคຌา สดง฿หຌหใน
วา การบริจาคลหิตจะกิดความพึงพอ฿จเดຌตຌอง
มีจิตศรัทธาจากผูຌบริจาคผูຌนัๅน กิดความตระหนัก
฿นการการกระท าดีดຌวยความสมัคร฿จขຌามา฿ชຌ
บริการกอน  

8 . ส าหรั บปั จ จั ย ลຌ อมรอบ ( Ambient 
Factor)ทีไดีนัๅนเมสงผลตอปัจจัยสงผานดຌานการ
รับรูຌคุณคาของการบริจาคลหิต  นอกจากนัๅนยัง
พบวา฿นบริบทการบริจาคลหิตนัๅนตกตางจาก
งานวิจัยของ Burn and Niesner (2006) ทีไ
ศึกษา฿นภาคธุรกิจบริการคຌาปลีก รวมถึง ปัจจัย
ลຌอมรอบ(Ambient Factor)เมสงผลตอการกิด
ความพึงพอ฿จ ซึไงผลการวิจัยตกตางกับงานวิจัย
ของ Han and Ryu (2009) ละเมสงผลตอ
ระดับความชืไ อมัไน ฿นศูนย์บริจาคลหิตซึไ ง
ตกตางจากการศึกษาของ Andaleeb and 
Basu (1995) ฿นดຌานความชืไอมัไน ความเวຌวาง฿จ
฿นศูนย์บริจาคลหิตจะกิดขึๅนจากการสรຌาง
ปั จ จั ย ลຌ อมรอบทีไ ตຌ อ งมี ค ว าม หมาะสมมี
มาตรฐานทีไดี  มีสงสวาง อากาศถายท รวมถึง
การสรຌางบรรยากาศทีไผอนคลายจะชวย฿หຌกิด
ความชืไอมัไนเดຌมากยิไงขึๅน   

9.ปัจจัยดຌานการรับรูຌถึงคุณคาของการ
บริจาคลหิต (Perceived Value) ฿นบริบทดຌาน
การบริจาคลหิตนัๅนป็นพฤติกรรมการมีจิต
สาธารณะของตละคนป็นรืไองทีไกีไยวขຌองทาง
จิตวิทยามนุษย์ ผูຌบริจาคลหิตตຌองมีความชืไอมัไน
฿นความสามารถของตนอง รวมถึงอิทธิพลจาก
คนรอบขຌางพืไอสรຌางการรับรูຌถึงคุณคาของการ
บริจาคลหิต ดยทีไผูຌบริจาคลหิตอาจกิดการ
รับรูຌถึงคุณคาของการบริจาคเดຌตเมสงผล฿หຌกิด
ความภักดี฿นการป็นผูຌบริจาคดຌวยอุปสรรคหลาย
ประการ 

10.การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ ฿นภาพรวม
พบวาควรนຌนการสรຌางสภาวะวดลຌอมทาง
สังคมป็นกลุมครือขายทีไมีคานิยม ความคิดดຌาน
จิตสาธารณะพืไอชวยหลือสังคมละสวนรวม฿หຌ
มีมากขึๅน การจัดตัๅงครือขายอาสาสมัคร฿หຌป็น
ผูຌสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับกลุมป้าหมายทีไ
สามารถบริจาคลหิตเดຌ  ดยการ฿หຌความรูຌ  
ความขຌา฿จกิดความชืไอถือ ศรัทธาละ฿หຌความ
รวมมือ฿นการบริจาคลหิต฿นครัๅ งรกละ
กลายป็นผูຌ บริ จาคประจ าสมไ า สมอ ทัๅ งนีๅ
นืไองจาก฿นวัฒนธรรมเทย ยังมีสงสริม฿หຌกิดจิต
ตระหนัก฿นการชวยหลือสังคมเม  พียงพอ 
รวมถึงคานิยมของคนเทยยังยึดติดกับการตืไนตัว
ตามกระสสังคมมากกวา การกิดจิตส านึกตอ
สวนรวมดຌวยตนอง 

11. ส าหรับผลการศึกษาดຌานสภาวะ
วดลຌอมทางกายภาพทีไเดຌจากผลการวิจัยนัๅน
พบวา ปัจจัยลຌอมรอบ (Ambient Factor) ป็น
การสรຌางสุนทรียภาพ฿หຌกิดกับผูຌบริจาคลหิต฿หຌ
ความรูຌสึกผอนคลาย ลดความกังวลขณะบริจาค
฿นระหวางการรับบริจาค  ปรับอุณหภูมิ฿หຌยใน
สบาย มีการปຂดพลงพืไอ฿หຌผูຌบริจาครูຌสึกผอน
คลาย ยิไ ง ป็นการสง สริม฿หຌ กิดความรูຌสึก
ประทับ฿จ ทัๅงยังป็นการสรຌางสริม฿หຌกิดการ
รับรูຌถึงคุณคาของการบริจาคลหิตดຌวยความยินดี
ทีไจะมาบริจาคลหิตอง สงสริม฿หຌกิดความรูຌสึก
วาป็นคนดีของสังคม รวมเปถึงสงผล฿หຌกิด
ความชืไอมัไน฿นศูนย์บริจาคลหิต฿นดຌานครืไองมือ  
อุปกรณ์ทีไทันสมัย 

12.  ส าหรับปัจจัยออกบบ (Design 
Factor)  ฿นดຌานคุณภาพการบริการของระบบ
การบริหารจัดการทีไดีของศูนย์บริการลหิตมี
ความป็นมาตรฐานนัๅนสงผลป็นอยางมากตอ
การกิดระดับความชืไอมัไน จากการทีไศูนย์บริการ
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ลหิตป็นองค์การของรัฐทีไเมสวงหาก าเร  ตຌอง
นຌน฿นการสรຌางความชืไอมัไนนัๅนดຌวยการน าสนอ
คุณภาพบริการทีไดีมีความจ าป็นตຌองรักษา฿หຌกิด
มาตรฐานทีไดีอยางสมไ าสมอ จะสงผลตอความ
ภักดี฿นการบริจาคลหิตเดຌป็นอยางดี   
 
ขຌอจ ากัด฿นการวิจัย 

นืไองจากบริบท฿นการศึกษาวิจัยท า฿น
องค์การภาครัฐทีไป็น Social Sector ยังมีตัว
ปรอีกป็นจ านวนมากทีไจะตຌองปรับปรุง รวมทัๅง
หนึไงยังป็นการศึกษาทางดຌานจิตวิทยาของมนุษย์
ซึไงป็นรืไองทีไ฿หม ทีไยังมีการศึกษาวิจัยเมมากนัก 
จ าป็นตຌองมีการศึกษาพิไมติม฿นตัวปรอีกป็น
จ านวนมากเดຌก  ขຌอมูลทีไ กีไยวกับ ทัศนคติ  
รงจูง฿จ  การมีพฤติกรรมชวยหลือสังคม ละ
ประดในอืไนโทีไป็นประยชน์มากยิไงขึๅน  
 
 

ขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัยครัๅงตอเป 
นอกจากปัจจัยดຌานสภาวะวดลຌอมการ

บริการทีไเดຌท าการวิจัยดยบรูณาการขຌากับ
องค์การของรัฐซึไ ง เมสวงหาก า เรลຌวนัๅน 
ผลการวิจัยยั ง เดຌทราบถึงความส าคัญดຌาน
บุคลากร฿นภาครัฐทีไมีจ านวนจ ากัดดยตຌอง
รองรับตอการบริการทีไมีจ านวนมาก สงผล฿หຌกิด
ความครียด฿นการปฏิบัติงาน สงผล฿หຌมีการ
ปฏิบัติงานเดຌอยางกิดประสิทธิภาพเมตใมทีไเดຌ 
ดังนัๅนงานวิจัยทีไอนาคตควรจะศกึษาพิไมติมดังนีๅ 

1. ควรศึกษาครอบคลุมถึงผลกระทบของ 
ความตึงครียด฿นงาน (Job Stress)  

2. ควรศึกษาดຌานดุลยภาพงานกับชีวิต 
(Work Life Balance) ทีไมีผลตอการบริการ  
3. ควรศึกษาถึงตัวปรส าคัญอืไนโทีไกีไยวขຌองตอ
การกิดความภักดี฿นการป็นผูຌบริจาคลหิต อาทิ 
พฤติกรรม ทัศนคติ ปัญหา ละ อุปสรรคตาง โ 
ป็นตຌน 
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ก าลังขวัญ รงจูง฿จ ละความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร฿น 

องค์การปกครองสวนทຌองถิไน อ าภอปลวกดง จังหวัดระยอง 
 

  อาจารีย์ ประจวบหมาะ1  
฿กลຌรุง   กระสร์สินธุ์2 

                                                                                                    รุงอรุณ   กระสร์สินธุ์3 
บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ ศึกษาก าลังขวัญ รงจูง฿จละความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานของ
บุคลากรขององค์การปกครองสวนทຌองถิไน อ าภอปลวกดง จังหวัดระยอง กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรทีไ
ปฏิบัติงาน฿นองค์การปกครองสวนทຌองถิไน อ าภอปลวกดง จังหวัดระยองจ านวน 230 คน ละผูຌบริหาร
ขององค์การปกครองสวนทຌองถิไน อ าภอปลวกดง จ านวน 15 คน ครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ป็น
บบสอบถาม ละบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบวา ก าลังขวัญ รงจูง฿จ ละความพึงพอ฿จ฿นการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การปกครองสวนทຌองถิไน อ าภอปลวกดง ฿นภาพรวมอยู฿นระดับสูง ดย
ความส ารใจ฿นงานทีไปฏิบัติ มีคาฉลีไยสูงสุด บุคลากรทีไ  พศ ระดับการศึกษา รายเดຌละระยะวลา฿นการ
ปฏิบัติงานตกตางกันมีก าลังขวัญ รงจูง฿จ ละความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานตกตางกันอยางมีนัยทีไ
ส าคัญทางสถิติทีไระดับ.05  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีการก าหนดนยบายดຌานบุคลากรนวทางการ
พัฒนาบุคลากร คาตอบทนเวຌ฿นผนพัฒนา 3 ปีละ 5 ปี 

 
ค าส าคัญ: ก าลังขวัญ  รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน องค์การปกครองสวน
ทຌองถิไน 
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Morale, Motivation and Job Satisfaction of Personnel in Local 

Government Organizations, Amphoe Pluak Daeng, Rayong Province 
 

Arjaree Prachuabmoh 1  
Klairung khasasin2 

                                                                                                    Rungarun khasasin3 
 

Abstract 
This research aimed to study and  to compare morale, motivation and job satisfaction 

of personnel in local government organization in Amphoe Pluak Daeng, Rayong Province, The 
sample consisted of 230 personnel and 15 administrators in the local organizations. 
Questionnaire and interview schedule were used for data collection. It was found that the 
personnel exhibited high levels of morale, motivation and Jop satisfaction, the mean for 
success in work operation being the highest. Moral, motivation and job satisfaction were 
significantly different between gender, education, salary and length of service at p≤0.05. 
Moreover, the local organizations planned for human resource development and 
compensation in the next 3 and 5 years. 

 
Keywords: Moral, motivation, job satisfaction, local government organization 
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บทน า 
 การปกครองส วนทຌ องถิไ นหรื อการ
ปกครองทຌองถิไน ป็นรูปบบการปกครองทีไ
จ าป็นละมีความส าคัญ฿นทางการมืองการ
ปกครองของชุมชนตางโ ทีไมีการปกครองระบบ
ประชาธิปเตย 
 นวคิดของการกระจายอ านาจของ
ทຌองถิไน฿นการ฿หຌบริการเปถึงประชาชน฿หຌมาก
ทีไ สุ ด ถื อ ว า  ป็ น  ด า น ห นຌ า ข อ ง ก า ร ส รຌ า ง
ความสัมพันธ์ อันดี฿หຌ กิดระหวางหนวยงาน
ทຌองถิไนกับประชาชนพราะถຌามีบริการทีไดียอม
ท า฿หຌผูຌรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอ฿จ
ละมีทัศนคติทีไดีตอจຌาหนຌาทีไของรัฐละตอ
หนวยงาน จากผลการส ารวจความพึงพอ฿จของ
ผูຌรับบริการขององค์การปกครองสวนทຌองถิไนทีไ
ศึกษาดยสถาบันกลางพบวา ผูຌรับบริการมีความ
พึงพอ฿จดຌานบุคลากรนຌอยทีไสุด คือ ดຌานความ
อา฿จ฿ส กระตือรือรຌน ละความตใม฿จ ความ
พรຌอม฿นการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ซึไงสดงถึง
ประสิทธิภาพของการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ
ของหนวยงานทีไ ยั ง เม ป็นทีไประทับ฿จของ
ประชาชน สาหตุอาจมาจากการขาดขวัญ
ก าลัง฿จหรืออาจกิดจากตัวของจຌาหนຌาทีไอง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. พืไอศึกษาก าลังขวัญ รงจูง฿จ ละ
ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
องค์การปกครองสวนทຌองถิไน อ าภอปลวกดง 
จังหวัดระยอง  
 2. พืไอปรียบทียบก าลังขวัญ รงจูง฿จ 
ละความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขององค์การปกครองสวนทຌองถิไน อ าภอปลวก
ดง จังหวัดระยอง ตามปัจจัยสวนบุคคล 
 

ตัวปรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 
 1. ตัวปรตຌน คือ พศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายเดຌต าหนงงาน
ระยะวลาการปฏิบัติงาน 
 2. ตัวปรตาม ก าลังขวัญ รงจูง฿จ 
ละความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยสวนบุคคล฿นองค์การปกครอง
สวนทຌองถิไน อ าภอปลวกดง จังหวัดระยอง ทีไ
ตกตางกันท า฿หຌมีก าลังขวัญ รงจูง฿จ฿นการ
ปฏิบัติงานตกตางกัน 
 2. ปัจจัยสวนบุคคล฿นองค์การปกครอง
สวนทຌองถิไน อ าภอปลวกดง จังหวัดระยองทีไ
ตกต า งกันท า ฿หຌ มี คว าม พึ งพอ฿จ ฿นการ
ปฏิบัติงานตกตางกัน 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรละกลุมตัวอยาง 
 ประชากร฿นการวิจัยครัๅงนีๅป็นบุคลากร
ทัๅงหมดทีไปฏิบัติงาน฿นองค์การปกครองสวน
ทຌองถิไน อ าภอปลวกดง จังหวัดระยอง เดຌก 
ขຌาราชการ พนักงานราชการ ลูกจຌางประจ าละ
ลูกจຌางชัไวคราว จ านวน 545 คน กลุมตัวอยาง
เดຌมาจากการสุ มบบจาะจง  (Purposive 
Sampling) ก าหนดกลุมตัวอยางดย฿ชຌขนาด
กลุมตัวอยางตามวิธีการของยามาน (Yamane) 
จ านวน 230 คน 
 ครืไองมือการวิจัย 
 น า  บ บ ส อ บ ถ า ม ทีไ เ ดຌ เ ป ป รึ ก ษ า
ผูຌชีไยวชาญ ตรวจสอบความทีไยงตรงของนืๅอหา 
ลือกขຌอค าถามทีไมีคา IOC มากกวา 0.8 จากนัๅน
น าครืไองมือเปตรวจสอบคุณภาพดยน าเป
ทดลอง฿ชຌ (try out) กับกลุมตัวอยางทีไมีลักษณะ
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ดียวกันกับกลุมทีไตຌองการศึกษาจ านวน 30 ราย
ละน าบบสอบถามมาหาคุณภาพของครืไองมือ
ดຌานความชืไอมัไน (reliability) ค าถามก าลังขวัญ 
รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน มีคาทากับ (α) = 
.886 ละคาความชืไอมัไนของค าถามความพึง
พอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน จ านวน มีคาทากับ (α) 
= .906 
 การรวบรวมขຌอมูล   
 การกใบรวบรวมขຌอมูลครัๅงนีๅดຌวยการขอ
ความรวมมือจากขຌาราชการ พนักงานลูกจຌางละ
ผูຌบริหารหนวยงานขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ฿นอ าภอปลวกดง จังหวัดระยอง      
การวิคราะห์ขຌอมูล  
 การประมวลผลขຌอมูล฿ชຌ ปรกรม
ส ารใจรูป ละวิคราะห์ขຌอมูลตามจุดมุงหมาย
ของการศึกษาวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 ขຌอมูลชิงปริมาณ 
 1. กลุมตัวอยางมีทัๅ งหมด 230 คน  
จ านกตามปัจจัยสวนบุคคลดังนีๅ สวน฿หญป็น
พศหญิง รຌอยละ 66.1 อายุระหวาง 31–40 ปี  
รຌอยละ 40.9 การศึกษาระดับปริญญาตรี รຌอยละ 
61.7 มีรายเดຌระหวาง 15,001 -20,000 บาท 
รຌอยละ 55.7 มีต าหนงงานป็นจຌาหนຌาทีไ รຌอย
ละ 51.3 ละมีระยะวลา฿นการปฏิบัติงานตไ า
กวา 1–5 ปี รຌอยละ 43.9  
 2. ผลการวิคราะห์บงป็น 2 ประดใน 
ประดในรกกีไ ยวกับระดับของก าลั งขวัญ 
รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรดย
ภาพรวมพบวา อยู฿นระดับสูงดยมีคาฉลีไย  = 
3.96 คิดดยความส ารใจ฿นงานทีไปฏิบัติ ป็น
รงจูง฿จ฿หຌกิดก าลังขวัญรงจูง฿จ฿นการท างาน
มากทีไสุด฿นล าดับทีไ 1 มีคาฉลีไย  = 4.11 ละ

สภาพวดลຌอมอุปกรณ์ครืไ องมือครืไอง฿ชຌทีไ
พียงพอป็นรงจูง฿จ฿หຌกิดขวัญก าลัง฿จ฿นการ
ท างานนຌอยทีไสุด฿นล าดับทีไ 10 ดยมีคาฉลีไย  = 
3.80 ประดในทีไสองกีไยวกับความพึงพอ฿จ฿นการ
ปฏิบัติงานพบวา  ฿นภาพรวมบุคลากรมีความพึง
พอ฿จ฿นการท างาน฿นระดับสูง ดยมีคาฉลีไย   
=3.89 ดยมีความพึงพอ฿จ฿นความส ารใจ฿นงาน
ทีไปฏิบัติมากทีไสุด ฿นล าดับทีไ 1 มีคาฉลีไย  = 
4.05 ละมีความพึงพอ฿จ รายเดຌ/คาตอบทน
ต างโ สวัสดิการทีไ นอก หนือจากราย เดຌ /
คาตอบทนนຌอยทีไสุด฿นล าดับทีไ 10 มีคาฉลีไย  
= 3.80 ทากัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานก าลังขวัญ
รงจูง฿จ ละความพึงพอ฿จ ฿นการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรขององค์การปกครองสวนทຌองถิไน 
อ าภอปลวกดง จังหวัดระยองพบวา ระดับ
การศึ กษา  ร าย เดຌ ละระยะ  วลา ฿นการ
ปฏิบัติงาน ทีไตกตางกันมีก าลังขวัญ รงจูง฿จ
ละความพึงพอ฿จ ฿นการปฏิบัติงานตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทีไระดับ 0.05 
 ขຌอมูลชิงคุณภาพ 
 กลุมตัวอยางทีไป็นผูຌบริหารองค์การมี
ทัๅงหมด 15 คน ดยผูຌบริหารสวน฿หญป็นพศ
หญิง  รຌอยละ 60.0 พศชาย รຌอยละ 40.0 มีอายุ
ระหวาง 41–50 ปี รຌอยละ 40.0 มีสถานภาพ
สมรส รຌอยละ 80.0 การศึกษาปริญญาท รຌอย
ละ 53.3 ละ มีต าหนงงานป็นหัวหนຌางาน 
รຌอยละ 53.3 ผลการศึกษาชิงคุณภาพพบวา 
นยบายดຌานบุคลากร นวทางการพัฒนา
บุคลากร การ฿หຌคาตอบทน ละผนงาน/
ครงการพัฒนาบุคลากร ทุกองค์กรเดຌก าหนด
นยบายดຌานบุคลากรเวຌ฿นผนพัฒนา  3 ปี ละ 
5 ปี ละป็นเปตามกฎระบียบ  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การวิจัยประดในก าลังขวัญ  รงจูง฿จ
฿นการปฏิบัติงานของบุคลกร฿นภาพรวมก าลัง
ขวัญ รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลกรอยู฿น
ระดับมากทุกดຌานดยมีปัจจัยดຌานความส ารใจ฿น
งานทีไปฏิบัติป็นล าดับทีไ 1 สอดคลຌองกับงานวิจัย
ของนักวิจัย อืไน โ ชน อินหวาง ละคณะ 
(2550) ป็นตຌน ดยบุคลากรมีความพึงพอ฿จ฿น
ความส ารใจ฿นงานทีไปฏิบัติป็นล าดับทีไ 1 ชนกัน 
 2. ผลการวิคราะห์ปรียบทียบก าลัง
ขวัญ รงจูง฿จ ละความพึงพอ฿จ฿นปฏิบัติงาน
บุคลากรขององค์การปกครองสวนทຌองถิไน 
อ าภอปลวกดง จังหวัดระยอง จ านกตามพศ
พบวา  ฿นภาพรวมประดในก าลังขวัญ รงจูง฿จ   
฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรพศชายละ  
หญิงตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทีไระดับ.05   
สวนดຌานอืไนเมตกตางกันซึไ งเม ป็นเปตาม
สมมติฐาน สอดคลຌองกับงานของ รจนประสริฐ 
(2555) ละ มะนพใญ (2551) ป็นตຌน พบวา
ระดับการศึกษา รายเดຌ ละระยะวลา฿นการ
ปฏิบัติงาน มีผลตอก าลังขวัญ รงจูง฿จ ละ
ความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 
ซึไงป็นเปตามสมมติฐาน สอดคลຌองกับงานวิจัย
ของ อินหวาง ละคณะ (2550) ละ จันทพใชร์ 
(2550) ป็นตຌน ละผลการวิ จั ยดั งกล าว
สนับสนุน ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg ดຌวย  
  
ขຌอสนอนะส าหรับการปฏิบัติ 
 1. องค์การบริหารสวนทຌองถิไน฿นขต
อ าภอปลวกดง ควรท าความรวมมือป็นภาคี 
 ล ะ บู ร ณ า ก า ร ร ะ ห ว า ง อ ง ค์ ก า ร /
สถาบัน อุดมศึ กษาทีไ มี ค ว ามประสงค์ ก า ร
฿หຌบริการวิชาการ ฿นการพัฒนาบุคลากรตาม

ปัญหาละความตຌองการขององค์การ ดย
ทຌองถิไนจังหวัดป็นผูຌประสานงานชิงปฏิบัติ 
 2. องค์การบริหารสวนทຌองถิไน฿นขต
อ าภอปลวกดง ควรสงสริม฿หຌภาย฿นองค์การมี
จัดการจัดการความรูຌรวมกัน฿นหนวยงาน ดย
บุคลากรทีไเปอบรม/สัมมนามา฿หຌท าการถายทอด
องค์ความรูຌ฿หຌกบุคลากรอืไน฿นหนวยงานละมี
การประมินผลทัๅงชิงปริมาณละชิงคุณภาพ
อยางตอนืไอง 
 3. องค์การบริหารสวนทຌองถิไน฿นขต
อ า ภอปลวกดง ควรจัดสวัสดิการ ฿หຌ ก
พนักงาน ลูกจຌางทีไมีรายเดຌนຌอยนอกหนือจาก
งินดือนประจ า ชน งบรายเดຌอืไน โ ทีไสามารถ
น ามา฿ชຌ เดຌ  ชนสวัสดิการอาหารกลางวัน 
ทุนการศึกษาบุตร  พนักงาน ลูกจຌางทีไตຌองการ
ศึกษาตอละมีการประกันอุบัติหตุ ป็นตຌน 
 4. องค์การบริหารสวนทຌองถิไน ฿นขต
อ า ภอปลวกดง  ควรจั ดหา อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงาน฿หຌบุคลากรอยางพียงพอ  มีคุณภาพ
ละปลอดภัย฿นการ฿ชຌงาน 
 5. ผูຌบริหารองค์การบริหารสวนทຌองถิไน 
฿นขตอ าภอปลวกดง ควร฿หຌความหในชอบ฿น
การยกยຌายบุคลากรทีไตຌองการกลับเปท างาน฿กลຌ
บຌานพืไอก าลังขวัญ รงจูง฿จละความพึงพอ฿จ
฿น การปฏิบัติงาน ท า฿หຌบุคลากรท างานเดຌอยาง
มีประสิทธิภาพ สรຌางความสมดุล฿นการท างาน
ละชีวิตสวนตัว 
 
ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเป 

1.  ลื อ กท า กา ร วิ จั ย  ฉพาะกลุ ม
ตัวอยางทีไป็นพนักงานจຌางชัไวคราวหรือพนักงาน
ทีไเมเดຌรับราชการ พืไอน าผลทีไเดຌมาปรียบทียบ
กับการวิจัย฿นครัๅงนีๅ 

2. ควรท าการวิจัย฿หຌครอบคลุม 
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ขอบขตพืๅนทีไ ฿หຌมากขึๅน ดยศึกษา
องค์กร฿นสังกัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿น
จังหวัดระยองทัๅงหมด 

3.  ควรท าการวิจัยปรียบทียบระหวาง
หนวยงานของรัฐละอกชนทีไมีการบริหาร

จัดการหรือครงสรຌางหนຌาทีไ฿กลຌคียงกันวามี
ก าลังขวัญ รงจูง฿จ ละความพึงพอ฿จ฿นการ
ปฏิบัติงานตกตางกันหรือเมอยางเร 
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การบงกลุมผูຌบริภคกบัพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบຌาน 

 
  ตวงทอง ลาภจรญิทรัพย์1 

 วรินทร กังวานทิพย์2 
ศุภสิทธ์ิ จารุพัฒน์หริัญ3 

บทคัดยอ 
การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา พฤติกรรมการลือกรับประทานอาหารนอกบຌานละ

ความสัมพันธ์ระหวางการลือกรับประทานอาหารนอกบຌานกับกลุมผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครละ
ปริมณฑลทีไถูกบงกลุมดຌวยรูปบบการบงสวนตลาดตามภูมิศาสตร์ ตามประชากรศาสตร์ ตามหลัก
จิตวิทยา ละตามพฤติกรรม รูปบบของการวิจัยป็นการวิจัยชิงส ารวจกับผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร
ละปริมณฑล ดย฿ชຌบบสอบถามทัๅงสิๅน 1 ,595 ชุด  ผลการวิจัยพบวา สวนตลาดทีไบงทัๅง 4 บบมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบຌานอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 พืไอ฿หຌ
วางผนกลยุทธ์ทางการตลาดเดຌดีละครอบคลุมยิไงขึๅน การบงสวนตลาด฿นการ฿ชຌประยชน์ทางปฏิบัติ
ของการบงสวนตลาดจะตຌองค าถึงคา฿ชຌจาย วลา ละความพยายามวามีความคุຌมคามากนຌอยพียง฿ด 

 
ค าส าคัญ: ทคนิคการบงกลุมผูຌบริภค พฤติกรรมผูຌบริภค การรับประทานอาหารนอกบຌาน 
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Segmenting Consumers and Eating Out Behaviour 

 
Tuangthong Lapchareonsaap1  

Varintorn Kungvantip2 
Suprasith Jarupathirun1  

Abstract 
The purposes of this research were to study eating out behavior of consumers, the 

relationship between eating out behavior and segments of consumers classified by geography, 
demography, psychography and behaviour. The research was a survey research, using 
questionnaires and a sample of 1595 consumers for data collection. Results of the research 
showed that all market segments were related with eating out behavior at .05 level of 
significance.  For marketing strategy planning purposes, and in order to obtain full benefit of 
market segmentation, costs, times, and efforts should be taken into consideration 

 
Keywords: Market segmentation, restaurant dinning out 
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บทน า 
จากการปลีไยนปลงของศรษฐกิจละ

สังคม ของประทศเทย ดยฉพาะ฿นพืๅนทีไ
กรุ ง ทพมหานครละปริ มณฑล ลั กษณะ
ครอบครัวทีไมีขนาดลใกลง การท างานนอกบຌาน 
การ฿ชຌวลา฿นการดินทางระหวางทีไพักละทีไ
ท างาน (สุนทรธาดา ละ ลิศชัยพชร, 2552) 
ท า ฿ หຌ พ ฤ ติ ก ร ร ม ผูຌ บ ริ  ภ ค ทีไ อ า ศั ย ฿ น
กรุ ง ทพมหานครหรื อ มื อ ง ฿หญ ซึไ ง  ดิ มมี
พฤติกรรมการประกอบอาหารพืไอรับประทาน
องทีไบຌาน ดยสมาชิก฿น มาป็นซืๅออาหาร
ส ารใจรูปกลับเปรับประทานทีไบຌาน หรือลือกทีไ
จะเปรับประทานอาหารทีไ รຌ านอาหารนอก                 
บຌ านทน ซึไ ง ป็ นปั จจั ยหนึไ งทีไ ท า ฿หຌ ธุ รกิ จ
รຌานอาหารตางโ กิดขึๅนมากมายพืไอรองรับละ
ตอบสนองพฤติกรรมผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเป                         

จากขຌอมูลศูนย์วิจัยกสิกรเทย (2558) 
พบวา ครือขายธุรกิจอาหารมีการขงขันทีไสูง 
ละยังมีนวนຌมติบตพิไมขึๅนรຌอยละ 6.9 - 8.9 
จาก฿นป 2557 ดยประมาณการวามูลคาตลาด
ของธุรกิจ฿นป 2558 จะอยูระหวาง 108,000 ถึง 
110,000 ลຌานบาท ดยพบวาคนเทยรับประทาน
อาหารนอกบຌานสูงป็นอันดับ 1 ฿นอาซียน 
ฉลีไ ยอาทิตย์ละ 13 มืๅ อ  ดยฉพาะคน฿น
กรุงทพมหานคร (หนังสือพิมพ์ผูຌจัดการ, 2551) 
฿นสภาวะทีไมีการขงขันของธุรกิจอาหารทีไมี
นวนຌมสูงขึๅน ธุรกิจรຌานอาหารจ าป็นอยางยิไง ทีไ
จะตຌองทราบวาลูกคຌาของธุรกิจป็นลูกคຌากลุม฿ด  
สามารถสืไอสารละน าสนอสินคຌาละบริการทีไ
ป็นทีไตຌองการของลูกคຌาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล ดังนัๅนกระบวนการบงสวน
ตลาด (market segmentation) ทีไหมาะสมจึง
ป็นกระบวนการทีไส าคัญตัวหนึไงของธุรกิจ฿นกา
รันตีความส ารใจหนือคูขง (Anderson et al., 

2004; Bose, 2012) ตนืไองจากการบงสวน
ตลาดสามารถท าเดຌหลายรูปบบตัๅงตบงตาม
ภูมิศาสตร์  ตามประชากรศาสตร์  ตามหลัก
จิตวิทยา หรือ ตามพฤติกรรม ขຌอมูลทีไจ าป็นตຌอง
฿ชຌละทคนิคการวิคราะห์ มีความลึก รายอียด 
ละสลับซับซຌอนทีไระดับตกตางกัน ท า฿หຌการ
ลือก฿ชຌรูปบบของการบงสวนตลาดทีไจะ
หมาะสมทีไสุด฿นการอธิบายการ฿ชຌบริการ
รຌานอาหารป็นสิไงทຌาทาย ดยฉพาะกับธุรกิจ
อาหารขนาดกลางละขนาดลใกทีไมีทรัพยากรทีไ
จ ากัด (Saleh and Ndubisi, 2014) เดຌก   
ความจ ากัด฿นดຌานงินทุนละศักยภาพของ
บุคลากรดຌานการวิคราะห์ทางการตลาด 

ดังนัๅน งานวิจัยนีๅตຌองการศึกษาวารูปบบ
ของการบงสวนตลาด฿นการรับประทานอาหาร
นอกบຌานทีไหมาะสม พืไอ฿หຌสามารถน าผลมา฿ชຌ
ป็นนวทาง฿นการวางผนการตลาดของธุรกิจ
รຌานอาหารขนาดกลางละขนาดลใก ก าหนด
ป้าหมาย วางต าหนง ละก าหนดสวนประสม
ทางการตลาดเดຌถูกตຌอง หรือปรับปรุงธุรกิจ
รຌานอาหาร฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ผูຌบริภค พืไอรองรับกับการขงขันทีไสูงขึๅนตอเป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย     

1 .  พืไ อ ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร  ลื อ ก
รับประทานอาหารนอกบຌานของผูຌบริภค฿นขต
กรุงทพมหานคร 

2.พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการ
ลือกรับประทานอาหารนอกบຌานระหวางกลุม
ผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครทีไถูกบงกลุม
ดຌ ว ย รู ป  บ บ ก า ร  บ ง ส ว น ต ล า ด  ต า ม
ประชากรศาสตร์ ตามหลักจิตวิทยา ละตาม
พฤติกรรม 
 



 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 2 July - December  2017 

วรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง 
    นวความคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับการ
บงกลุมผูຌบริภคการบงกลุม หรือการบงสวน
ตลาด (Market Segmentation) จะยึดหลักวา
ผูຌบริภคทีไมีลักษณะคลຌายคลึงกันจะจัดรวมเวຌ฿น
กลุมดียวกัน ดยตละกลุมกใมีความตຌองการ
สินคຌาทีไตกตางกันเป ซึไงลักษณะของตละกลุม
จะมี อ ยู ห ล า ยลั กษณะละหล ายตั ว ป ร      
(Kotler et al, 2005) 
 การบงสวนตลาดมีความส าคัญตอกิจการ
ป็นอยางมาก ทัๅงนีๅกใดຌวยหตุผลตางโ เดຌก ฿ชຌ
ป็นนวทาง฿นการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ทีไจะขงขันกับคูขงขันธุรกิจดียวกัน สามารถ
ตอบสนองความตຌองการของตลาด สามารถ
ก าหนดตลาด฿หຌคบลง หรือขຌาถึงกลุมลูกคຌา
ฉพาะจาะจงมากขึๅน ท า฿หຌสามารถ฿ชຌทรัพยากร
ทีไมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ ละลือกสวนประสม
ทีไ  ห ม าะสมก อ ฿หຌ  กิ ดป ร ะสิ ท ธิ ภ าพละ
ประสิทธิผล (Bose, 2012; Lynn, 2011) 
Kotler et al, 2005 ระบุการบงกลุมตลาด
ผูຌบริภคพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ              ความ
ตຌองการของลูกคຌา สามารถบงเดຌดังตอเปนีๅ  

1.การบ งส วนตลาดทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic segmentation) ป็นการบงสวน
ตลาดตามขตทางภูมิศาสตร์ทีไตกตางกัน ชน 
จั ง ห วั ด  ภ า คประ ทศ   ป็ น ตຌ น   พืไ อ  นຌ น                      
การตอบสนองความหลากหลายของตละ
ทຌองถิไน 

2.การบงสวนตลาดตามประชากรศาสตร์ 
(Demographic segmentation) ป็นการบง
สวนตลาดทางประชากรทีไประกอบดຌวย อายุ 
พศ ขนาดครอบครัว วัฏจักรชีวิตครอบครัว 
รายเดຌ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ชืๅอชาติ ละ
สัญชาติ  

3.การบงสวนตลาดตามหลักจิตวิทยา 
(Psychographic segmentation) ป็นการ฿ชຌ
รวมกับตัวปรทางประชากรพืไอ฿หຌสามารถ
ขຌา฿จลูกคຌาเดຌดีกวาดิม ดยจะบงกลุมลูกคຌา
ตามรูปบบการด านินชีวิต บุคลิกภาพ ทัศนคติ
ตอชีวิต หรือคานิยม 

4.การบ งสวนตลาดตามพฤติกรรม 
(Behavioral segmentation) ป็นการบงสวน
ตลาดดยอาศัยพืๅนฐานของผูຌบริภค฿นดຌาน   
ตาง โ ชน การ฿ชຌผลิตภัณฑ์ หรือปฏิกิริยา
ตอบสนองตอผลิตภัณฑ์ 
  ด ย  ก ณฑ์ ก า ร  บ ง ส ว น ตล า ดท า ง
ภู มิ ศ า ส ต ร์  ล ะ ก า ร  บ ง ส ว น ต ล า ด ต า ม
ประชากรศาสตร์จะป็นกณฑ์ทีไสามารถขຌาถึง
ขຌอมูลเดຌงายกวาการบง ตามกณฑ์สองบบทีไ
หลือ นืไองจากป็นขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการบงป็น
ขຌอมูลลูกคຌาพืๅนฐานดยทัไวเป ฿นขณะทีไการบง
สวนตลาดตามหลักจิตวิทยา จะตຌองขຌาถึงขຌอมูล
ทางจิตวิทยาซึไงจะเดຌจาก การตอบชุดขຌอค าถาม
฿นการประมินคานิยม ทัศนคติละรูปบบการ
ด า  นิ นชี วิ ต  ละการบ ง ส วนตลาดตาม
พฤติกรรม นักการตลาดตຌองขຌาถึงพฤติกรรมการ
บริภคทีไกีไยวขຌองของลูกคຌา 
 ฿นการวิ คราะห์บ งส วนตลาดจะมี
ขัๅนตอนทีไ ฿ชຌการตัดสิน฿จดยอัตวิสั ย  หรือ 
subjective decision making ชนการลือก
ปัจจัยดຌานประชากรศาสตร์ ฿นดຌาน฿ดบຌาง หรือ
ทัๅงหมด฿นการบงสวน ซึไงการตัดสิน฿จทีไกิดขึๅน
หลานัๅนจะสงผล฿นผลลัพธ์วา฿นทีไสุด 
ประภทของรຌานอาหาร 
 กระทรวงพาณิชย์เดຌจ านกรຌานอาหาร
ตามลักษณะการตกตงรຌานออกป็น 4 ประภท 
เดຌก 
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1. รຌานอาหารระดับหรู (fine dining) 
ป็นรຌานทีไมีการออกบบตกตงอยางประณีต 
สวยงาม ฿ชຌวัสดุละอุปกรณ์ราคาพง จัดอาหาร
อยางหรูมีการบริการระดับ 5 ดาว 

2. รຌ า น อ า ห า ร ร ะ ดั บ ก ล า ง  ( casual 
dining)  ป็นรຌานทีไมีการออกบบตกตงบบ
พอหมาะสมควร นຌนบรรยากาศบบสบาย โ 
ป็ นกัน อง  ราคาอาหารระดับปานกลาง 
พนักงานบริการบบป็นกันอง เมมีพิธีรีตอง 

3. รຌานอาหารจานดวน (fast dining)                   
ป็นรຌานทีไมีการออกบบตกตงบบรียบงาย 
สะดวก รวดรใว มีความทันสมัย นຌนบริการ
อาหารจานดวน มีรายการอาหารจ ากัดละ
สามารถหมุนวียนลูกคຌาเดຌ฿นปริมาณมาก 

4. รຌานริมบาทวิถี (kiosk) ป็นรຌานทีไมีการ
ออกบบตกตงบบงายโ นຌนอาหารจานดียว 
สามารถปรุงเดຌงายละรวดรใว ดยป็นธุรกิจ
ขนาดยอมทีไมีจຌาของรຌานป็นพอครัวอง 

นอกจากนีๅยั งมีรຌ านอาหารทีไ ป็นบบ
บุฟฟต์ ซึไงมีลักษณะรຌานทีไผูຌบริภคตຌองบริการ
ตัวองละสามารถลือกรับประทานอาหารเดຌ
หลายชนิดเดຌตามความพอ฿จดยเมจ ากัดปริมาณ 
 
งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

จากงานวิจัยทีไผานมา ดยทัไวเปงานวิจัย
 กีไ ย ว กั บ พฤ ติ ก ร ร ม ขอ ง ผูຌ บ ริ  ภ ค ฿ น ก า ร
รับประทานอาหารนอกบຌานทีไกิดขึๅน฿นประทศ
เทย ยังเมมีงานวิจัยทีไมีศึกษาการบงสวนตลาด
ทัๅง 4 บบเดຌก ทางภูมิศาสตร์ , ตาม
ประชากรศาสตร์  ตามหลักจิตวิทยา ละตาม
พฤติกรรม พืไอตรวจสอบวาการบงสวนตลาด
บบ฿ดสามารถอธิบายพฤติกรรมการลือก
รຌานอาหารประภทตางโ เดຌดีสุด ดยงานวิจัย
ส วน ฿หญทีไ  กิ ด ขึๅ น จะ นຌ น เปทีไ ปั จ จั ยดຌ าน

ประชากรศาสตร์ ละปัจจัยดຌาน สวนประสม
การตลาดทีไจูง฿จ฿นการ฿ชຌบริการ ตัวอยางชน  

ศรีวิเลทนต์ ละ ข าดช (2012) เดຌศึกษา
รืไองความพึงพอ฿จ฿นการลือก฿ชຌรຌานอาหารนอก
บຌาน ซึไงป็นการศึกษาถึงระดับความพึงพอ฿จ฿น
ก า ร  ลื อ ก ฿ ชຌ บ ริ ก า ร รຌ า น อ า ห า ร ฿ น  ข ต
กรุงทพมหานครดຌานผลิตภัณฑ์ สถานทีไ ราคา 
สงสริมการตลาด กระบวนการบริการ ลักษณะ
ทางกายภาพ ละดຌานบุคลากร ดยลักษณะของ
รຌานอาหารทีไท าการศึกษาป็นรຌานอาหารตามสัไง/
รຌานทัไ ว เป ศูนย์อาหาร รຌานอาหารบุพฟต์ 
รຌานอาหารจานดวน ละรຌานอาหาร/ภัตตาคาร 
ผลทีไเดຌพบวาปัจจัยดຌานกระบวนการผูຌบริภคมี
ความส าคัญมากทีไสุดคือ มีวลาปຂด – ปຂด 
ชัดจน รับจองตຍะลวงหนຌา นะน าสวนลดกอน
฿หຌบริการ ขณะทีไปัจจัยดຌานสถานทีไ ดຌานราคา 
ดຌานลักษณะกายภาพ ดຌานสงสริมการตลาด 
ละดຌานผลิตภัณฑ์มีความส าคัญรองลงมา    
สมนะพันธุ์ ละ คงสวัสดิ์ กียรติ (2014) เดຌ
ศึกษารืไอง รงจูง฿จ฿นการรับประทานอาหาร
เ ท ย น อ ก บຌ า น ข อ ง ผูຌ บ ริ  ภ ค ฿ น  ข ต
กรุงทพมหานคร ละปริมณฑล ป็นการศึกษามี
วัตถุประสงค์พืไอศึกษาความตกตางกันของ
ปัจจั ยส วนบุคคล ปั จจั ย ฿นพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารนอกบຌาน ทีไมี อิทธิพลตอ
รงจูง฿จ ละปัจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ละปัจจัยอืไนโทีไมีความสัมพันธ์กับรงจูง฿จ฿น
การรับประทานอาหารเทยนอกบຌาน ดย
ลักษณะของรຌานอาหารทีไท าการศึกษาป็น
รຌ า น อ า ห า ร เ ท ย ผ ล ทีไ เ ดຌ พ บ ว า                
สถานะการสมรส มีผลตอความตຌองการสินคຌา 
ละบริการทีไจะ฿ชຌ฿นความตຌองการ฿นครอบครัว 
ละรายเดຌตอดือน มຌจะพิไมขึๅนทาตัวกใเมเดຌ
สดงวาผูຌบริภคจะตຌองบริภคมากขึๅนทาตัว
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฿นทางปริมาณ ตอาจจะสูงขึๅน฿นดຌานราคาของ อาหารทีไบริภค 
 
 
กรอบนวความคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบทีไ 1 กรอบนวความคิดการวิจัย 

 
 จ าก กรอ บน ว คว ามคิ ด ก า ร วิ จั ย 
(ภาพประกอบทีไ1) คณะผูຌวิจัยสนอวา ปัจจัย
ดຌานประชากรศาสตร์ ปัจจัยดຌานจิตวิทยา ละ
ปั จ จั ย ดຌ า นพฤติ ก ร รมมี ค ว ามสั ม พัน ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริภคอาหารนอกบຌาน 
 สมมติฐานทีไ 1a: ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌอยู
฿ น ร ะดั บ สู ง  มี  น ว  นຌ มทีไ จ ะมี พฤติ ก ร รม
รับประทานอาหารนอกบຌานสมไ าสมอ 
 สมมติฐานทีไ 1b: ผูຌบริภคทีไมีการศึกษา
฿น ร ะดั บ สู ง  มี  น ว  นຌ มทีไ จ ะมี พฤติ ก ร รม
รับประทานอาหารนอกบຌานสมไ าสมอ 
 การบงสวนตลาดตามคานิยม ทัศนคติ
ละวิถีชีวิต จัดกลุมเดຌ 7 กลุมตามกณฑ์ของ 
Harcar and Kaynak, (2008) เดຌก กลุมผู฿ชຌ
จายระมัดระวัง (Economically Conscious)                   

กลุมผูติดบຌาน (Home Oriented) กลุมผูน า
ฟชัไน (Fashion Oriented and Outgoing) 
กลุมผูรักครอบครัว (Family Oriented) กลุมผู
รักสุขภาพ (Health Conscious and Leading 
Active Daily Life) กลุมผูຌชอบออกสังคม 
(Socially Conscious) ละกลุมผูຌรักอิสระ 
(Independent)  
 ดยกลุ มผู ฿ชຌ จ ายระมัดระวั ง  ละ                  
กลมุผูติดบຌานจะระมัดระวังมีการพิจารณาอยางถีไ
ถຌวนกอนตัดสิน฿จซืๅอ ละรักทีไจะ฿ชຌวลาสวน
฿หญทีไบຌ าน จึ งน าจะป็นกลุ มทีไ พฤติกรรม
รับประทานอาหารสมไ าสมอนຌอยทีไสุดมืไอทียบ
กับกลุมอืไน ฿นขณะทีไ  กลุมรักอิสระจะชอบ
ออกเปรับประทานอาหารพียงคนดียวเมชอบทีไ
จะเปรับประทานกับคนหลายหลายคน ดังนัๅน

พฤติกรรมการรับประทาน
อาหารนอกบຌาน 

ตัวปรดຌาน
ประชากรศาสตร์ 

ตัวปรดຌานจิตวิทยา 

ตัวปรดຌานพฤติกรรม 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

สมมติฐานกีไยวขຌองกับปัจจัยดຌานหลักจิตวิทยาเดຌ
ดังนีๅ 
 สมมติฐานทีไ 2a: ผูຌบริภคทีไจัดอยู฿น
กลุมผู ฿ชຌจายระมัดระวัง ละกลุ มผูติดบຌาน มี
นวนຌมทีไจะเมมีพฤติกรรมรับประทานอาหาร
นอกบຌาน 
 สมมติฐานทีไ 2b: ผูຌบริภคทีไจัดอยู฿น
กลุมรักอิสระ มีนวนຌมทีไจะลือกรับประทาน
อาหารขຌางนอกคนดียว  
 ผูຌบริ ภคทีไมีพฤติกรรมรับประทาน
อาหารกระป๋องกใดีหรื อรับประทานบะหมีไ
ส า  รใจรูปสมไ า สมอ เมจ า ป็นทีไ จะตຌองเป
รับประทานอาหารนอกบຌาน ดังนัๅนสมมติฐาน
กีไยวขຌองกับปัจจัยดຌานพฤติกรรมเดຌดังนีๅ 
 สมมติฐานทีไ 3a: ผูຌบริภคทีไมีพฤติกรรม
รับประทานอาหารกระป๋องสมไ าสมอมีนวนຌมทีไ
จะเมมีพฤติกรรมรับประทานอาหารนอกบຌาน 
 สมมติฐานทีไ 3b: ผูຌบริภคทีไมีพฤติกรรม
รับประทานอาหารบะหมีไส ารใจรูปสมไ าสมอมี
นวนຌมทีไจะเมมีพฤติกรรมรับประทานอาหาร
นอกบຌาน 
 
ระบียบวิธีวิจัย     

 งานวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณบบ
ชิงส ารวจ (Survey Research) 
 
ตัวปร฿นการวิจัย 
ผูຌวิจัยเดຌก าหนดตัวปรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยเวຌดังนีๅ     
 1 .  ตั ว  ป ร อิ ส ร ะ  ( independent 
variable) มีดังนีๅ 
 1.1 ปัจจัยดຌานประชากรศาสตร ์
    1.1.1 ระดับการศึกษา     
     1.1.2 ระดับงินดือน 
 1.2 ปัจจัยดຌานจิตวิทยา 

 1.2.1 คานิยม ทัศนคติ ละรูปบบ
การ ฿ชຌชีวิต (Values, Attitude and Life 
Style- VALs) จ านวน 7 กลุม เดຌก  
 - ก ลุ ม ผูຌ ฿ ชຌ จ า ย ร ะ มั ด ร ะ วั ง 
(Economically Conscious)   
 - ก ลุ ม ผูຌ ติ ด บຌ า น  ( Home 
Oriented)                
 - ก ลุ ม ผูຌ น า  ฟ ชัไ น  ( Fashion 
Oriented and Outgoing)                   
 - กลุ มผูຌ รั กครอบครั ว  (Family 
Oriented)  
 - ก ลุ ม ผูຌ รั ก สุ ข ภ า พ  ( Health 
Conscious and Leading Active Daily Life)  
 - กลุมผูຌชอบออกสังคม (Socially 
Conscious)  
 - กลุมผูຌรักอิสระ (Independent)  
 1.3 ปัจจัยดຌานพฤติกรรม 
     1 . 3 . 1  กา รรั บประทานบะหมีไ
ส ารใจรูป  
     1 .3 .2  การรับประทานอาหาร
กระป๋อง     
 2.ตัวปรตาม (dependent variable)                 
เดຌก พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบຌาน 
 
 ประชากรละกลุมตัวอยาง 
 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅป็นผูຌทีไ
พักอาศัยละท างาน฿นขตกรุงทพมหานคร จาก
ขຌอมูลสถิติของศูนย์ขຌอมูลกรุงทพมหานคร ฿นป 
2557 มีประชากรตามขຌอมูลทะบียนประชากร
ทัๅงสิๅน 5.6 ลຌานคน ตถຌานับรวมประชากรฝง
฿นกรุง ทพมหานครซึไ งคิดป็นป็น 1 ฿น 3 
(ส านักงานสถิติหงชาติ, 2015) ดังนัๅนประชากร
ทัๅงหมด฿นกรุงทพมหานคร อาจมีมากถึง 10 
ลຌานคน  
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 กรุงทพมหานครมีทัๅ งหมด 50 ขต
บงป็นซนเดຌ 6 ซน ดังนีๅ 
 1. กลุมกรุ ง ทพมหานครซนกลาง 
ประกอบดຌวย ขตพระนคร ขตุดุสิต ขตป้อม
ปราบศัตรูพาย ขตดินดง ขตหຌวยขวาง ขตสัม
พันธวงศ ์
ขตพญาเท ขตราชทวีละขตวังทองหลาง 
 2 .  กลุ ม ก รุ ง  ท พมห านค ร  ซ น ฿ ตຌ
ประกอบดຌวย ขตปทุมวัน ขตบางรัก ขตสาทร 
ขตบางคอหลม ขตยานนาวา ขตคลองตย 
ขตวัฒนา ขตพระขนง ขตสวนหลวงละขต
บางนา 
 3. กลุมกรุ ง ทพมหานครซนหนือ 
ประกอบดຌวย ขตจตุจักร ขตบางซืไอ ขต
ลาดพรຌาว ขตหลักสีไ ขตดอนมือง ขตสายเหม 
ละขตบางขน 
 4. กลุมกรุงทพมหานครซนตะวันออก 
ประกอบดຌวยขตบางกะปຂ ขตสะพานสูง ขตบึง
กุม ขตคันนายาว ขตลาดกระบัง ขตมีนบุรี 
ขตหนองจอก ขตคลองสามวา ละขตประวศ 
 5. กลุมกรุงธนบุรีหนือ ประกอบดຌวย             
ขตธนบุรี  ขตคลองสาน ขตจอมทอง ขต
บางกอก฿หญ ขตบางกอกนຌอย ขตบางพลัด 
ขตตลิไงชัน ละขตทวีวัฒนา 
 6. กลุมกรุงธนบุรี฿ตຌ ประกอบดຌวย ขต
ภาษีจริญ ขตบางค ขตหนองขม ขตบางขุน
ทียน ขตบางบอน ขตราษฎร์บูรณะ ละขต
ทุงครุ 
 การลือกตัวอยาง 
 ดຌวยวิธีกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงค์ 
(Purposive Sampling)ขนาดของกลุมตัวอยาง
ตัๅ ง  ป้ า เ วຌ ทีไ  1,800ตั ว อ ย า ง ฿ หຌ ค ร อ บ ค ลุ ม 
กรุงทพมหานครทัๅง 50 ขต 6 กลุมเดຌก 
กรุงทพมหานครซนกลาง กรุงทพมหานครซน

฿ตຌ กรุงทพมหานครซนหนือ กรุงทพมหานคร
ซนตะวันออก กรุงธนบุรีหนือ ละกรุงธนบุรี฿ตຌ 
  
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย  
 ลักษณะของบบสอบถามทีไ ฿ชຌ ป็น
ครืไองมือ฿นการรวบรวมขຌอมูล฿นการรวบรวม
ขຌอมูล฿นการวิจัยครัๅงนีๅ บงป็น 4 สวน ดังนีๅ 
 ส ว น ทีไ 1 ขຌ อ มู ล ทัไ ว เ ป ข อ ง ผูຌ ต อ บ
บบสอบถาม  ประกอบดຌ ว ย  พศ ระดั บ
การศึกษา หนวยงานทีไสังกัด วัน/ดือน/ปกิด 
ระดับงินดือน ละขตทีไอยูอาศัย 
 ส วนทีไ  2  ป็นบบสอบถามขຌอมู ล
กีไยวกับคานิยม ทัศนคติ ละรูปบบการ฿ชຌชีวิต 
(Values, Attitude and Life Style- VALs) 
ทัๅงสิๅน 56 ขຌอค าถาม จากงานวิจัยของ Harcar 
and Kaynak (2008) 
 ส วนทีไ  3  ป็นบบสอบถามขຌอมู ล
กีไยวกับพฤติกรรมการบริภคทีไกีไยวขຌอง เดຌก 
การรับประทานบะหมีไ ส า รใ จรูป ละการ
รับประทานอาหารกระป๋อง 
 ส วนทีไ  4  ป็นบบสอบถามขຌอมู ล
กีไยวกับการตัดสิน฿จลือกรับประทานอาหาร
นอกบຌาน ประกอบดຌวย ความถีไ฿นการออกเป
รับประทานอาหาร รูปบบรຌานอาหาร ละ
รูปบบอาหาร 
 การกใบรวบรวมขຌอมูล 
 ผูຌวิจัยเดຌท าการกใบรวบรวมขຌอมูล ดย
การจกบบสอบถามบบจาะจง ดยจก
 บ บ ส อ บ ถ า ม  ก ผูຌ ทีไ ท า ง า น ฿ น ก ลุ ม
ก รุ ง  ท พ ม ห า น ค ร  ซ น ก ล า ง ทัๅ ง  8   ข ต 
บบสอบถามทัๅงสิๅน 2,000 ชุดจากทีไตัๅงป้าเวຌ 
1,800 ชุด ผืไอ฿นกรณีเมเดຌรับความรวมมือ รวม
ร ะ ย ะ  ว ล า ทัๅ ง สิๅ น  3   ดื อ น ร ะ ว า ง                      
ตุลาคม - ธันวาคม 2557 เดຌรับกลับคืนทัๅงสิๅน 
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1,629 ชุด ฿กลຌคียงกับทีไตัๅงป้าเวຌ ละหลังจาก
การตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลทีไเดຌมา
(data cleansing) ผูຌวิจัยพบวาบบสอบถามมี
ความสมบูรณ์พอทีไสามารถ฿ชຌ฿น การวิคราะห์เดຌ
ทัๅงสิๅน 1,595 ชุด คิดป็นรຌอยละ 88 จากจ านวน
ทีไตัๅงป้าหมายเวຌ ละคิดป็นรຌอยละ 80 จาก
จ านวนบบสอบถามทีไจกทัๅงหมด 
 การวิคราะห์ขຌอมูล 
 การ฿ชຌสถิติ ชิงพรรณาละสถิติ ชิ ง
อนุมาน฿นการวิคราะห์ขຌอมูล 
 3.1 ปัจจัยส วนบุคคลของกลุ ม
ตัวอยาง วิคราะห์ดย฿ชຌคาความถีไ คารຌอยละ 
คาฉลีไย ละคาบีไยงบนมาตรฐาน 
 3.2 สัดสวนพฤติกรรมการลือก
รับประทานอาหารนอกบຌานของผูຌบริภค฿นขต
กรุงทพมหานครละปริมณฑลวิคราะห์ดย฿ชຌ
คาสัดสวนหรือรຌอยละ 
 3.3 การบงกลุมผูຌบริภคตามหลัก
จิตวิทยา ดຌวยการระบุจ านวนกลุม 7 กลุมละ
ดຌวยการเมระบุจ านวน (บบคຌนหา) วิคราะห์
ดย฿ชຌทคนิค Two-step Clustering ละ K-
Mean Clustering ลຌวจึงมาตรวจสอบความ
สอดคลຌองของสมาชิกกลุมจากการ฿ชຌทคนิคการ
วิคราะห์ทัๅงสองบบ - Two-step Clustering 
ละ K-Mean Clustering กอนทีไจะน าเป฿ชຌ
วิคราะห์฿นขัๅนตอนตอเป 
 3.4 วิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง                
การลือกรับประทานอาหารนอกบຌานกับกลุม
ผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล
ดຌวยการบงบบตางโ  ดย฿ชຌคาสถิติ Chi-
Square Test 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัย฿นครัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌผลสรุปผลมี
รายละอียดดังนีๅ 
 1.ลักษณะของกลุมตัวอยางทีไศึกษา฿น
งานวิจัยครัๅงนีๅ สวน฿หญป็นพศหญิง คิดป็น
รຌอยละ 63.5 (n=1,583) สวน฿หญจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  คิดป็นรຌอยละ 68.4 (n= 
1,566) สวน฿หญจบสาขาสังคมศาสตร์ คิดป็น
รຌอยละ 43.7 (n=1,299) สวน฿หญท างาน฿น
หนวยงานอกชน คิดป็นรຌอยละ 50.8 (n= 
1,580) มีคาฉลีไยงินดือนประมาณ 22,459 
บาท (คาบีไยงบนมาตรฐาน = 14,708.87 บาท; 
สูงสุด = 200,000 บาท; ตไ าสุด= 4,000 บาท; 
n=1,343 ) ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมีอายุ
ฉลีไย 33.96 ป (คาบีไยงบนมาตรฐาน = 9.58 
ป; สูงสุด = 82 ป; ตไ าสุด= 17 ป; n=1,393)  
 2. คน฿นกลุมตัวอยางทีไท างาน฿นพืๅนทีไ
กลุมกรุงทพมหานครซนกลาง มีการระบุทีไพัก
อาศัยทัๅงสิๅน 1,460 คน อยู฿นกลุม 
- พืๅนทีไกรุงทพมหานครซนกลาง รຌอยละ 27.0 
- พืๅนทีไกรุงทพมหานครซน฿ตຌ รຌอยละ 10.2  
- พืๅนทีไกรุงทพมหานครซนหนือ รຌอยละ 33.8 
- พืๅนทีไกรุงทพมหานครซนตะวันออก                  
  รຌอยละ 23.2 
- พืๅนทีไกรุงธนบุรีหนือ รຌอยละ 4.2 
- พืๅนทีไกรุงธนบุรี฿ตຌ รຌอยละ 1.6 
 3 .การบ ง กลุ มผูຌ บ ริ  ภคตามหลั ก
จิตวิทยาวิ คราะห์ดย฿ชຌ ทคนิค Two-step 
Clustering ทัๅงบบระบุจ านวนกลุมละ บบเม
ระบุจ านวนกลุม เดຌคา Silhouette พืไอ
ตรวจสอบความกลมลียวของสมาชิก฿นกลุมละ
ความยกหางระหวางกลุม มีคาฉลีไยทา 0.1 จัด
อยู฿นกณฑ์ทีไเมดี นืไองจากคาวัด Silhouette ทีไ
มีคา฿กลຌคียง 1 อยู฿นกณฑ์ดีมีการจัดกลุมทีไดี 
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คา฿กลຌคียง 0 อยู฿นกณฑ์เมดี นืไองจากมีขຌอมูล
สมาชิกมีสถานภาพซຌอนกลุม ละ คาติดลบ
฿กลຌคียง -1อยู฿นกณฑ์ทีไยมากพราะขຌอมูล
สมาชิกมีการวางจัดลงผิดกลุม (Rousseeuw, 
1987) ตมืไอปรียบทียบกับการบงกลุม
ผูຌบริภคตามหลักจิตวิทยาวิคราะห์ดย฿ชຌทคนิค 
K-Mean Clustering พบวาการบงกลุมบบ
ระบุจ านวน 7 กลุมมีความสอดคลຌองกันของการ
ระบุสมาชิก฿นกลุม คาความสัมพันธ์ (คา Phi) 
ทากับ 0.88 มากกวาการบงกลุมบบเมระบุ
จ านวน  ซึไงคาความสัมพันธ์ ทากับ 0.76 ดังนัๅน
ลือก฿ชຌขຌอมูลการบงกลุมบบระบุกลุม 7 กลุม
พืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ตอเป ขຌอมูลทีไ฿ชຌบงกลุม 
1,524 ชุด จัดป็นกลุ มผู ฿ชຌจายระมัดระวัง 
(Economically conscious) คิดป็นรຌอยละ 
17.6 กลุมผูติดบຌาน (Home oriented) คิดป็น
รຌ อยละ  17 . 9  กลุ มผู น า ฟชัไ น  (Fashion 
oriented and outgoing) คิดป็นรຌอยละ 9.7 
กลุมผูรักครอบครัว (Family oriented) คิดป็น
รຌ อยละ  16 . 0  กลุ มผู รั กสุ ขภาพ (Health 
conscious and leading active daily Life) 
คิดป็นรຌอยละ 13.9 กลุมผูຌชอบออกสังคม 
(Socially conscious) คิดป็นรຌอยละ 11.0  
ละกลุมผูຌรักอิสระ (Independent) คิดป็นรຌอย
ละ 13.8 
 4. พฤติกรรมการรับประทานบะหมีไ
ส ารใจรูป พบวาดยสวน฿หญ รับประทานบຌาง  
คิดป็น รຌอยละ 75.8 เมรับประทานลย  รຌอย
ละ 5.5 ละ รับประทานป็นประจ า  รຌอยละ 
18.7 จากจ านวนผูຌตอบค าถามนีๅทัๅงสิๅน 1,587 
ทาน ละพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
กระป๋อง พบวา รับประทานบຌาง  คิดป็น รຌอย
ละ 75.3 เมรับประทานลย  รຌอยละ 20.6 
ละ รับประทานป็นประจ า  รຌอยละ 4.0 จาก

จ านวนผูຌตอบค าถามนีๅทัๅงสิๅน 1,585 ทาน จาก
กลุ ม ตั ว อย า ง ผูຌ บ ริ  ภ คมี น ว  นຌ มทีไ จ ะ เ ม
รับประทานอาหารกระป๋อง฿นสัดสวนทีไสูงกวา
การเมรับประทานบะหมีไส ารใจรูป ตสัดสวนทีไมี
การรับประทานบຌางมีขนาด฿กลຌ คียงกัน 
 5. ความถีไ฿นการออกเปรับประทาน
อาหารนอกบຌาน฿นตละดือน พบวา สวน฿หญ
จะออกเปรับประทานนอกบຌาน บຌาง  คิดป็น
รຌอยละ 65.7  ส วน฿หญ เปรับประทานกับ
ครอบครัว คิดป็นรຌอยละ 48.9 ดยรูปบบ
รຌานอาหารทีไชอบสวน฿หญป็นรຌานอาหารทัไวเป 
คิดป็นรຌอยละ 60.4 อาหารทีไชอบเปรับประทาน
สวน฿หญป็นอาหารเทย คิดป็นรຌอยละ 67.1 
 6 .  ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น
ความสัมพันธ์ระหวางการลือกรับประทาน
อาหา รนอกบຌ า นกั บ กลุ ม ผูຌ บ ริ  ภ ค ฿น  ขต
กรุ ง ทพมหานครดຌวยบงส วนตลาด ตาม
ประชากรศาสตร์ ตามหลักจิตวิทยา ละตาม
พฤติกรรม ดຌวย Chi-Square Test พบวา  
 6.1 ความสัมพันธ์ของกลุมบงตาม
ปัจจั ยประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารนอกบຌาน ผลการทดสอบ
คาสถิติ฿นสวนรกทดสอบดຌวยระดับงินดือน 
ผลการทดสอบคาสถิติคือ เมพบหลักฐานทาง
สถิติอยางมีนัยส าคัญทีไระดับ .05 ทีไจะสรุปวามี
ความสัมพันธ์กัน ฿นขณะทีไระดับการศึกษาผล
การทดสอบคาสถิติคือ พบหลักฐานทางสถิติ
อยางมีนัยส าคัญทีไระดับ <.05 ทีไจะสรุปวามี
ความสัมพันธ์กันระหวางระดับการศึกษาละ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบຌาน ดยทีไ
ผูຌมีระดับการศึกษา฿นระดับปริญญาทจะมี
สัดสวน฿น การรับประทานอาหารภายนอกบຌาน
ป็นประจ าสูงกวากลุมอืไนโอยางชัดจน คาขนาด
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ของความสัมพันธ์ ทากับ 0.15 มีขนาดอยูทีไ
ระดับตไ า (Cohen, 1988) 
 6.2 ความสัมพันธ์ของกลุมบงตาม
ปัจจัยหลักจิตวิทยากับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร นอกบຌาน ผลการทดสอบคาสถิติคือ พบ
หลักฐานทางสถิติอยางมีนัยส าคัญทีไระดับ .05 ทีไ
จะสรุปวามีความสัมพันธ์กันระหวางคานิยม 
ทัศนคติ วิถีชีวิต ละพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารนอกบຌาน  ดยทีไกลุมผูน าฟชัไนละกลุม
ผูຌ฿ชຌจายระมัดระวัง  มีสัดสวน฿นการรับประทาน
อาหารนอกป็นประจ าทีไสูงมืไอทียบกับกลุมอืไน 
฿นขณะทีไกลุมผู รักครอบครัว มีสัดสวนการเม
รับประทานอาหารนอกบຌานทีไสูงกวาทียบกับ
กลุมอืไน 

 6.3 ความสัมพันธ์ของกลุมบ งตาม
ปั จ จั ย หลั ก พฤติ ก ก ร มกั บพฤติ ก ร รมกา ร
รับประทานอาหารนอกบຌาน ผลการทดสอบ
คาสถิติคือ พบหลักฐานทางสถิติอยางมีนัยส าคัญ
ทีไระดับ <.05 ทีไจะสรุปวามีความสัมพันธ์กัน
ระหว างพฤติกรรมการรับประทานบะหมีไ
ส ารใจรูป / การรับประทานอาหารกระป๋อง ละ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบຌาน    
ดยทัๅงกลุมทีไเมรับประทานอาหารกระป๋อง ซึไง
ผลทีไเดຌเมสอดคลຌองกับขຌอตຌยຌงของคณะผูຌวิจัย
฿นสมมติ ฐานการศึกษาทีไ ว ากลุ มผู ฿ชຌ จ าย
ระมัดระวัง นาจะมีสัดสวนการรับประทาน
อาหารนอกบຌานทีไตไ า 

 

สรุปผลละขຌอสนอนะชิงนยบาย 

 ผลการวิจัยนีๅสอดคลຌองกับผลการศึกษา
ของศูนย์วิจัยกสิกรเทยทีไคนเทยดยฉพาะคน฿น
กรุงทพมหานครทีไนิยมรับประทานอาหารนอก
บຌาน ดยรวมคนกรุงทพมหานครกวารຌอยละ 

65.7  รับประทานบຌาง  ตอดือน จากการ
วิ  ค ราะห์ บ ง กลุ มตลาด  ดຌ ว ยภู มิ ศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ หลักจิตวิทยา ละพฤติกรรมทีไ
กีไยวขຌองการบงกลุมตลาดทัๅง 3 บบท า฿หຌมี
ความขຌา฿จพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

  ตารางทีไ 1. การวิคราะห์ Chi-Square Test ของพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบຌานกับกลุมการตลาด 

ทดสอบ 

Pearson 

Chi-

Square 

P value Phi n 

ทีไอยู                               X พฤติกรรมทานนอกบຌาน 17.835 .058 .111 1,450 

ระดับงินดือน                   X พฤติกรรมทานนอกบຌาน 8.948 .062 .082 1,334 

ระดับการศึกษา                  X พฤติกรรมทานนอกบຌาน 37.158 .000 .154 1,558 

กลุมจิตวิทยา 7 กลุม            X พฤติกรรมทานนอกบຌาน 47.962 .000 .178 1,508 

พฤติกรรมทานบะหมีไส ารใจรูป X พฤติกรรมทานนอกบຌาน 25.830 .000 .128 1,574 

พฤติกรรมทานอาหารกระป๋อง X พฤติกรรมทานนอกบຌาน 35.443 .000 .150 1,574 
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นอกบຌานมากกวาการบงกลุมบบหนึไงบบ฿ด
พียงอยางดียว ดังนัๅนนักการตลาดทีไจะท า
การตลาดดย฿ชຌการบงตลาดดยบบดียวอาจ
สงผิดพลาดเดຌ 
 ทางดຌานประชากรศาสตร์ พบวาระดับ
งินดือนเมเดຌป็นปัจจัยทีไดี฿นการบงกลุมตลาด 
ละพบวาระดับการศึกษา฿ชຌปัจจัย฿นการ
บ งกลุ มตลาดเดຌ ดี ก ว าการ ฿ชຌ ปั จจั ยดຌ าน
ภูมิศาสตร์ การวิคราะห์ post-hoc ท า฿หຌทราบ
ขຌอมูลพิไมติมวาผูຌทีไมีการศึกษา฿นระดับปริญญา
ทนอกหนือจากจะสัดสวนการรับประทาน
อาหารนอกบຌานป็นประจ าทีไสูงลຌว พวกขายังมี
สัดสวน฿นการ฿ชຌบริการอาหาร฿นรงรมสูงกวา
กลุมลูกคຌาอืไน โ 
 ดยทีไการบงกลุมตลาดดຌวยคานิยม 
ทัศนคติ ละวิถีชีวิต ละวิคราะห์ความสัมพันธ์
เ ดຌ ค าPhi (0 . 178 )  ซึไ ง  ป็ น ค าทีไ สู ง สุ ด  มืไ อ
ปรียบทียบกับคา Phi จากการบงกลุมตลาด
ดຌวยบบอืไนซึไงหมายความ สามารถอธิบาย
พฤติกรรมรับประทานอาหารนอกบຌานเดຌดีทีไสุด 
ทัๅงนีๅขนาดของการอธิบายความสัมพันธ์ยังอยู฿น
กณฑ์ทีไตไ า ตมืไอน าการวิคราะห์ทัๅงสามบบ
มารวมวิคราะห์จะท า฿หຌการอธิบายพฤติกรรมเดຌ
ดีขึๅน 
 ดั งนัๅ นการ฿ชຌกลุ มตลาดพืไ อ฿ชຌ ป็น
นวทางกลยุทธ์ทางตลาดตอเป  เมควรทีไจะ฿ชຌ
การบงกลุมตลาดพียงบบดียว อีกทัๅง฿นการ
฿ชຌประยชน์ทางปฏิบัติจะตຌองค าถึงคา฿ชຌจาย 
วลา ละความพยายามวามีความคุຌมคามากนຌอย
พียง฿ด฿นการพิไมความละอียดละถูกตຌอง฿น
การบงกลุมพืไอน าเป฿ชຌ฿นการวางผนตอเป 
การวิจัยนอกหนือจากการปรับปรุงความถูกตຌอง
฿นการบงกลุมจะตຌอง฿หຌความสน฿จ฿นการ
พัฒนาครืไ องมือ฿นการกใบขຌอมูลละนว

ทางการวิคราะห์฿หຌมีความสะดวกยิไงขึๅนถึงจะมี
ประยชน์฿นทางปฏิบัติ พราะ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ
ขຌอค าถามทีไ฿ชຌ฿นการจ านกกลุม ดຌวย คานิยม 
ทัศนคติ ละวิถีชีวิต มีมากถึง 56 ขຌอค าถาม ซึไง
฿นทางปฏิบัติจะป็นการยากอยางมากดยฉพาะ
กับธุรกิจอาหารขนาดลใกละขนาดกลางทีไมี
ทรัพยากรทีไจ ากัด 
 
ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเป 
 1. ควรพัฒนาบบสอบถามบบยอละ
ทดสอบความทีไยงตรงของบบสอบถามบบ
ฉบับตใม พืไอ฿นทางปฏิบัติของการบงกลุม
ตลาดมีความสะดวกละประหยัด 
 2. ควรกใบขຌอมูลจากยอดงินฉลีไยทีไ
ผูຌบริภค฿ชຌ฿นการรับประทานอาหารนอกบຌาน 
ละขยายกลุมผูຌตอบบบสอบถาม฿หຌมีกลุมทีไมี
ฐานะทางการงินทีไดีพิไมขึๅนดຌวย พราะทีไกลุม
ผูຌตอบบบสอบถาม฿นครัๅงนีๅ ป็นกลุมทีไมีระดับ
งินดือนทัไวเปฉลีไยส าหรับผูຌทีไจบปริญญาตรี ท า
฿หຌฐานะทางการงินของกลุมทีไศึกษามีการ
กระจายตัวทีไตไ า ละเมจัดวาป็นผูຌมีฐานะทีไสูง 
ซึไงอาจจะสามารถชวยอธิบายความสัมพันธ์
ระหวางกลุมเดຌมากขึๅน ชนผูຌมีฐานะปานกลาง 
อาจจะรับประทานนอกบຌานสมไ าสมอ ตยอด
การ฿ชຌจาย฿นตละครัๅงป็นจ านวนงินทีไนຌอย 
ป็นตຌน 
 3. ควรมีการ฿ชຌทคนิค฿นการบงกลุม
ผูຌบริภคดຌวยการวิคราะห์ทีไชัๅนสูงดຌวยปรกรม 
SEM- ทคนิค class analysis ละควรมีการสุม
ตัวอยางประชากรพิไมขึๅนพืไอท าการตรวจสอบ
การบ ง กลุ ม ละผลการสรุ ป ฿นครัๅ งนีๅ ว า
สอดคลຌองกันมากนຌอยพียง฿ด รวมถึงท าการ
วิคราะห์ cross tabulation มากกวา หนึไง
ระดับ (ชน two level cross tabulation) 
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พืไอ฿หຌสามารถวิคราะห์ละปลผลเดຌลึกซึๅงมาก
ยิไงขึๅน 
 4. ทัๅงนีๅขຌอจ ากัดทีไงานวิจัยครัๅงตอเป                 
ควรหาทางกຌ เข  คื อรงจู ง ฿จของผูຌ ตอบ
บบสอบถาม นืไองจากการวิจัยนีๅตຌองการ
ตรวจสอบการบงสวนตลาดทัๅงสามบบ ขຌอ
ค าถามมีจ านวนมากท า฿หຌบบสอบถามมีอยู

จ านวนมาก ละ฿นสวนทีไสมบูรณ์กใอาจมีปัญหา
฿นความถูกตຌองของขຌอมูล นืไ องจากผูຌ ตอบ
บบสอบถาม฿ชຌวลากับบบสอบถามนຌอยมาก 
ละพืไอ฿หຌผลนาชืไอถือมากยิไงขึๅน การกใบขຌอมูล
ควรปลีไยนจากการกใบบบจาะจงมาป็นบบ
สุมพืไอลดปัญหาความนຌมอียงทีไกลุมตัวอยางจะ
เม฿ชตัวทนของประชากรทีไทຌจริง 
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การประมินประสิทธิภาพการอพยพหนีไฟบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติจากปัจจัยขนาดสຌนทางอพยพ
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนีๅจ าลองหาวลาการอพยพหนีเฟบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติดຌวยปรกรม Pathfinder พืไอประมิน
ประสิทธิภาพการอพยพหนีเฟบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติ จากปัจจัยขนาดสຌนทางตัๅงต 714 มิลลิมตร, 814 มิลลิมตร, 

914 มิลลิมตร, 1014 มิลลิมตร, 1114 มิลลิมตร ละพฤติกรรมการอพยพบบ SFPE ละ Steering ท าการจ าลองพืไอหา
ปอร์ซในต์ประสิทธิภาพของตละกรณี  ผลการวิจัยพบวามีคาฉลีไยวลาผูຌอพยพ 60.59%, 63.24%,  63.47%,  63.72%, 

64.01% ตามล าดับขຌางตຌน พฤติกรรมการอพยพบบ SFPE มีประสิทธิภาพของวลาดีกวาบบ Steering ทีไจ านวนผูຌอพยพ 
24 คน ขนาดสຌนทางอพยพละพฤติกรรมการอพยพมีผลกระทบดยตรงตอวลาอพยพ ดังนัๅนเมควร฿หຌขนาดสຌนทางอพยพ
นຌอยกวาคามาตรฐานก าหนดเวຌ 
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการอพยพ วลาอพยพหนีเฟ, ขนาดสຌนทางอพยพ, Pathfinder   
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The Efficiency  of Fire Evacuation on Wellhead Platform in Varied Widths of 

Evacuation Routes,  and Evacuation Behaviour Using Pathfinder Programme 
 

Tawisak Wilunpan1
 

Supat Patvichaichod2
 

 

Abstract 
 This research aimed to look into of a simulation of fire evacuation time on Wellhead Platform by 

Pathfinder program, with varied widths of evacuation routes at 714 mm, 814 mm, 914 mm, 1014 mm, 

and 1114 mm as well as a migration behavior SFPE and Steering Pathfinder simulation program to 

determine the percentage performance of each case. Research results showed that the average times 

were 60.59%, 63.24%, 63.47%, 63.72%, 64.01%, respectively. SFPE effective migration behavior took a 

better time than the Steering, the number of immigrants being 24 people. Size of evacuation routes and 

evacuation behavior directly affected evacuation time. Therefore, size of evacuation path should not be 

less than the standard limit. 

 

Keywords:  Fire evacuation time, evacuation route, Pathfinder 
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บทน า 
สຌนทางอพยพถือวาปຓนปัจจัยส าคัญส าหรับ

วลาการอพยพหนีเฟบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติ
กลางทะลซึไงมีปຓนพืๅนทีไจ ากัด นืองจากการวาง
อุปกรณ์ตางโ ส าหรับท างานการซอมบ ารุงซึไงอาจมี
อุปกรณ์ซึไงยืไนขຌาเป฿นสຌนทางอพยพหนีเฟ สงผล
฿หຌขนาดสຌนทางอพยพนຌอยกวาขนาดตามมาตรฐาน 
914 มิลลิมตร ละวลาการอพยพหนีเฟมีความ 
ลຌาชຌา 
 นักวิจัยหลายกลุมเดຌท าการศึกษาพฤติกรรม
การอพยพหนีเฟ การคลืไอนทีไของคนจากการ฿ชຌ
บบจ าลองคอมพิวตอร์ Peizhong Yang ละ
คณะ (2013) ท าการจ าลองการอพยพหนีเฟ฿น
สถานีรถเฟฟ้า฿ตຌดิน พืไอศึกษาปัจจัยตางโละ
อิทธิพลทีไสงผลกระทบตอวลาการอพยพดย฿ชຌ
ปรกรม FDS+Evac, STEPS, SIMULEX, 
Pathfinder สุประดิษฐอาภรณ์ (2554) เดຌ
ท าการศึกษาการจ าลองการอพยพหนีเฟการจ าลอง
 ล ะ ค า น ว ณ  ว ล า อ พ ย พ ห นี เ ฟ ฿ น อ า ค า ร
วิศวกรรมครืไองกล จ านวนคนทีไอาศัยอยูภาย฿น
อาคารประมาณตามมาตรฐาน NFPA 101 มีจ านวน
คนทากับ 1477 คน ซึไ ง เดຌ ปรียบทียบสอง
ปรกรมดยค านวณจากปรกรม Pyrosim เดຌ
วลาทากับ 492 วินาที ละปรกรม Pathfinder 
เดຌวลาทากับ 322 วินาที สนสุข(2553) ค านวณ
ดຌวยวิธี Hydraulic analogy เดຌวลาทากับ 543 
วินาที ซึไงการค านวณทัๅงสามวิธีมีความตกตางกัน
ผลจากปรกรม Pathfinder มีรูปบบการอพยพทีไ
ปຓนระบียบ สวนผลจากปรกรม Pyrosim มี
รูปบบการอพยพทีไเมปຓนระบียบ Erik (2011) ท า
การประมินการตรียมความพรຌอมของอพยพ฿น
กรณีฉุกฉินบนทนขุดจาะกຍาชธรรมชาติซึไงทีไมี
ความสีไยงสูง พนักงานอายุ  30 -40 ป  ผลการ

ประมินสถิติอยู฿นกณฑ์ตไ า งานวิจัยมุงนຌนรืไอง
ตรียมความพรຌอมอพยพกรณีฉุกฉินทีไท างาน
หางเกลชายฝัດงพืไอสนอนวทางทีไถูกตຌองส าหรับ
การอพยพ Skondalen et al (2012) ท าการวิจัย
ของการอพยพละชวยหลือจากอุบัติหตุบนทน
ขุดจาะ฿นทะล มีปัจจัยหลักโสามปัจจัย เดຌก 
ความรຌายรงอันตรายทีไกิดขึๅน วลาของการอพยพ 
อิทธิพลของความสีไยงทีไกิดขึๅน เดຌมีการปรับปรุง
ทคนิคของการอพยพละการชวยหลือดยยึดการ
ชวยผูຌอพยพ฿นอาวมใกชิก  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 ฿นการท าวิจั ยครัๅ งนีๅมี วัตถุประสงค์  พืไ อ
ประมินประสิทธิภาพการอพยพหนีเฟบนทนขุด
จาะกຍาซธรรมชาติดຌวยปรกรม Pathfinder ทัๅง
กอนละหลังการปรับปรุงของสຌนทางหนีเฟปຓน
ตามมาตรฐานสากล National Fire Protection 
Association (2009) ละ Safety of Life at 
Sea(2004) 
 
อุปกรณ์ละวิธีด านินการวิจัย 

ทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติทีไ฿ชຌปຓนสถานทีไ฿น
การจ าลองสถานการณ์ปຓนครงสรຌางหลใก ดังสดง
฿นภาพทีไ 1 มีความกวຌาง 24.20 มตร ความยาว 
16.35 มตร ละความสูงจากระดับนๅ าทะลถึงชัๅน
บนสุดของทนขุดจาะ 19.25 มตร ของสຌนทาง
ดินละบนัเดหนีเฟ ความกวຌาง 0.91 มตร  

สຌนทางการอพยพของทนขุดจาะกຍาซ
ธรรมชาติดั งสดง฿นภาพทีไ  2 ทีไ เดຌจ าลอง฿น
ปรกรม Pathfinder ซึไงปຓนปรกรมทีไถูก
น ามา฿ชຌ฿นการจ าลองการอพยพหนีเฟคอนขຌางมาก
ละนาชืไอถือ ลักษณะดนของปรกรมคืออพยพ
ทีไปຓนระบียบละมีรูปบบการอพยพสองรูปบบ 



  

 

 

ชน บบ SFPE ละบบ Steering ทัๅงสองรูปบบ
ปຓนตัวปรทีไส าคัญ฿นการน าอาวลาจากการ
จ าลองมาปรียบทียบ พืไอทีไจะเดຌท าการซຌอมอพยพ 

฿นกรณีทีไมีการจัดคนงานเปท างาน฿หຌหมาะสมบน
ทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติ  
 

 

 
 

ภาพที่ 1 สดงลักษณะทางกายภาพของทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติ 
 

 
 
ภาพที่ 2 สดงสຌนทางการอพยพบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติ 
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การอพยพหนีเฟทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติตามมาตรฐานสากล  NFPA 101 ละ SOLAS ดยมีขຌอมูล
การบรรจุคน฿นรือชูชีพเดຌมากสุด 24 คน 

 

 
 
ภาพที่ 3 สดงสຌนทางอพยพบันเดหมายลข 1-8  
 

นืไองจากความรใวของผูຌอพยพซึไงสวน฿หญ
ปຓนพศชายอายุระหวาง 30-50 ป ฿นชวง 0.97-

1.62 มตรตอวินาที คาความกวຌางชวงหัวเหลอยู
฿นชวง 44-58 ซนติมตร การจ าลองหตุการณ์การ
อพยพออกปຓน 3 กรณี ดยบงดังนีๅ  

ก.) อพยพเดຌสຌนทางบันเด 1-8 สดงดังภาพ
ทีไ 3  

ข.) ฿หຌอพยพ฿ชຌสຌนทางบันเด 1-5 สดงดัง
ภาพทีไ 4  

ค.) ฿หຌอพยพ฿ชຌสຌนทางบันเดหมายลข 4-8 
สดงดังภาพทีไ 5 

 
 ขนาดสຌนทางการอพยพปຓน ขนาด 714 

มิลลิมตร 814 มิลลิมตร 914 มิลลิมตร 1014 
มิลลิมตร ละ 1114 มิลลิมตร พืไอหาคาวลาการ
อพยพทียบกับคาขนาดของสຌนทางอพยพ ดัง
ตารางทีไ  1 วลาเมกินทีไกฎหมายก าหนด 300 
วินาที 



  

 

 

 
ภาพที่ 4 สดงสຌนทางอพยพ฿ชຌสຌนทางบันเด 1-5 
 

 

 
 

ภาพที่ 5 สดงสຌนทาง฿ชຌสຌนทางบันเด 4-8 
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ผลการศึกษาละอภิปราย  
จากการจ าลอง  พืไ อศึกษาหาวลาละ

พฤติกรรมการอพยพเปยังจุดทีไปลอดภัยของผูຌทีไ
ท างานบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติดຌวยปรกรม 
Pathfinder ตามเขงืไอนทีไตกตางกันตามตารางทีไ 
1 พืไอปรียบทียบวลาการอพยพละมีการพิไม

ละลดขนาดของสຌนทางอพยพหนีเฟบนทนขุด
จาะดຌวยวิธี SFPE หรือ Steering ซึไงสองบบมีคา
ของวลาอพยพทีไตกตางกัน ทัๅง฿นรืไองของจ านวน
คน วลา พืๅนทีไทากัน ท า฿หຌรูຌวาสองพฤติกรรมมี
ลักษณะการคลืไอนหรือการอพยพทีไตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 1 สถานการณ์การอพยพหนีเฟบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติ 
 

สถานการณ์ ความกวຌางสຌนทางอพยพ    
มิลลิมตร 

พฤติกรรม บันเด 1,2,3 บันเด 6,7,8 บันเด 4,5 

      
1 714 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
2 714 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
3 714 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
4 714 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
5 714 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
6 714 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
      
7 814 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
8 814 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
9 814 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
10 814 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
11 814 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
12 814 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
      

13 914 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
14 914 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
15 914 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
16 914 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
17 914 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
18 914 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
      

19 1014 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
20 1014 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
21 1014 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
22 1014 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
23 1014 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 



  

 

 

         ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ ความกวຌางสຌนทางอพยพ    
มิลลิมตร 

พฤติกรรม บันเด 1,2,3 บันเด 6,7,8 บันเด 4,5 

      
24 1014 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
      

25 1114 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
26 1114 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
27 1114 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
28 1114 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
29 1114 SFPE ปຂด ปຂด ปຂด 
30 1114 Steering ปຂด ปຂด ปຂด 
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ตารางท่ี 2 สดงระยะวลาอพยพหนีเฟของตละสถานการณ์ ทีไจ านวนอพยพ 24 คน 

 
  

ส ถ า
นกา
รณ์ 

ความกวຌาง
สຌนทางอพยพ 
(มิลลิมตร) 

พฤติกรรม วลาทีไคนรกถึง
จุดปลอดภัย 

(วินาที) 

วลาทีไคนสุดทຌาย
ถึงจุดปลอดภัย 

(วินาที) 

ระยะวลาระหวางคน
รกละคนสุดทຌาย 

(วินาที)  

คาฉลีไย
ระยะวลา

อพยพ (วินาที) 

ประสิทธิภาพวลา
อพยพ (%) 

1 714 SFPE 41.7 116.5 74.8 79.1 61.2 
2 714 Steering 43.8 115 71.2 79.4 61.7 
3 714 SFPE 55.2 119 63.8 87.1 60.3 
4 714 Steering 73.6 121.5 47.9 97.55 59.5 
5 714 SFPE 41.3 119 77.7 80.15 60.3 
6 714 Steering 43.8 118.3 74.5 81.05 60.6 
 คาฉลีไย  49.9 118.2 68.32 84.06 60.59 
7 814 SFPE 24.6 104.8 80.2 64.7 65.1 
8 814 Steering 27.5 107.5 80 67.5 64.2 
9 814 SFPE 24.6 113.3 88.7 68.95 62.2 
10 814 Steering 26.9 116.8 89.9 71.85 61.1 
11 814 SFPE 24.6 108.5 83.9 66.55 63.8 
12 814 Steering 27.4 110.8 83.4 69.1 63.1 
 คาฉลีไย  25.93 110.28 84.35 68.11 63.24 

13 914 SFPE 25.4 104 78.6 64.7 65.3 
14 914 Steering 26.5 106.3 79.8 66.4 64.6 
15 914 SFPE 24.7 113.8 89.1 69.25 62.1 
16 914 Steering 26.8 115.5 88.7 71.15 61.5 
17 914 SFPE 24.6 108.5 83.9 66.55 63.8 
18 914 Steering 26.6 109.5 82.9 68.05 63.5 
 คาฉลีไย  25.77 109.60 83.83 67.68 63.47 

19 1014 SFPE 24.7 103.3 78.6 64 65.6 
20 1014 Steering 26 105.5 79.5 65.75 64.8 
21 1014 SFPE 25 113 88 69 62.3 
22 1014 Steering 26 115 89 70.5 61.7 
23 1014 SFPE 24.9 107.8 82.9 66.35 64.1 
24 1014 Steering 25.9 108.5 82.6 67.2 63.8 
 คาฉลีไย  25.42 108.85 83.43 67.13 63.72 

25 1114 SFPE 24.7 103 78.3 63.85 65.7 
26 1114 Steering 27.1 105 77.9 66.05 65.0   
27 1114 SFPE 25.5 110.8 85.3 68.15 63.1 
28 1114 Steering 26.3 113.5 87.2 69.9 62.2 
29 1114 SFPE 25 107.3 82.3 66.15 64.2 
30 1114 Steering 26.6 108.3 81.7 67.45 63.9 
 คาฉลีไย  25.87 107.98 82.12 66.93 64.01 



  

 

 

คาฉลีไยของระยะวลาการอพยพ 
 

         
   (1) 

 
ดยทีไ     คือ ระยะวลาของคนรกทีไ฿ชຌ฿นอพยพ  
           คือ ระยะวลาของคนสุดทຌายทีไ฿ชຌ฿น
อพยพ  
  
 จากสู ต ร ฿ชຌ ฿ นการค านวณหาค า  ฉลีไ ย
ระยะวลาอพยพ฿นตารางทีไ  2 เดຌคาฉลีไยของ
ระยะวลาอพยพของคนรกละคนสุดทຌายทีไ฿ชຌ
วลา฿นการอพยพของตละสถานการณ์เปถึงจุด
ปลอดภัย น าคาฉลีไยของปอร์ซในต์วลาอพยพบง
ตามหมายลขการ฿ชຌบันเดอพยพละขนาดความ
กวຌางของสຌนอพยพ  

ผลการค านวณพบวาสຌนทางอพยพหนีเฟทีไมี
ขนาดความกวຌาง 714 มิลลิมตร,ความกวຌาง 814
มิลลิมตร,ความกวຌาง 914 มิลลิมตร,ความกวຌาง 
1014 มิลลิมตร ละความกวຌาง 1114 มิลลิมตร 
มืไอมีขนาดความกวຌางสຌนอพยพหนี พิไมขึๅนสงผล
ดยตรงกับวลาอพยพมีประสิทธิภาพดีมากขึๅน 
นอกจากนัๅนความกวຌางสຌนทางอพยพสงผลตอวลา 
จากสถานการณ์มีบันเดหมายลข 1,2,3,4,5 ละเม
มีบันเดหมายลข 6,7,8 สงผล฿หຌมีวลาลຌาชຌากวา
สถานการณ์เมมีบันเดหมายลข 1,2,3 ละมีบันเด
หมายลข 4 ,5 ,6 ,7 ,8 นืองจากบันเดหมายลข 
1,2,3 ซึไงติดตัๅงอยูฝัດงตรงกันขຌามกับบันเดหมายลข 
4 ,5 ท า ฿หຌ วลาอพยพ฿นสถานการณ์มี บัน เด
หมายลข 1,2,3 ลຌาชຌากวา฿นสถานการณ์เมมีบันเด
หมายลข 1,2,3  ดังสดง฿นภาพทีไ 6 

 

61.42%

64.62%
64.95% 65.20% 65.33%

59.92%

61.65% 61.78%

62.00%

62.62%

60.45%

63.45% 63.67%
63.95%

64.07%

57%

58%

59%

60%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

718 mm 814 mm 914 mm 1014 mm 1114 mm

                                                        

 

ภาพที่ 6 กราฟประสิทธิภาพปຓนปอร์ซในต์ของ
วลาลดจากสถานการณ์ปกติ กรณีทีไมีการลือก฿ชຌ
บันเดอพยพ 

 ประสิทธิภาพของวลาการอพยพทีไสดงดัง
ภาพทีไ 6 จากทุกสถานการณ์ทีไ฿ชຌ฿นการทดลอง
อพยพสดง฿หຌวามืไอมีการลือกสຌนทางอพยพของ
บัน เดหมายลข 1 ,2,3 ,4 ,5 ท า ฿หຌ ปอร์ ซในต์
ประสิทธิภาพของวลาอพยพตไ ากวาประสิทธิภาพ
ของบันเดหมายลขอืไน ปຓนขຌอมูลทีไส าคัญอยางยิไง
ส าหรับผูຌทีไเปท างานบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติ
กลางทะล มืไอกิดสภาวะฉุกฉินละมีการท าผน
ฉุกฉินจะปຓนขຌอมูลอຌางอิงส าหรับกลุมคนงานคนทีไ
ท างานบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติพืไอทีไจะเดຌ
ลือกอพยพสຌนทางบันเดทีไมีประสิทธิภาพมาก ฿ชຌ
วลาอพยพหนีเฟเปยังปลอดภัยดຌวยวลาทีไนຌอยทีไสุด   

จากภาพทีไ 7 สดงคาฉลีไยประสิทธิภาพของ
พฤติกรรมอพยพทัๅงสองบบมีความตกตางของ
ประสิทธิภาพของวลาอพยพ ละมืไอมีขนาดความ
กวຌางของบันเดຌมากขึๅนสง฿หຌประสิทธิภาพของวลา
อพยพมากขึๅนตาม 
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ภาพที่ 7 กราฟปรียบทียบคาฉลีไยปอร์ซในต์
ประสิทธิภาพของสองพฤติกรรม มีบบ SFPE ละ 
บบ Steering 
 

ขຌอตกตางของสองพฤติกรรมทีไสงผลตอ
ประสิทธิภาพของวลาอพยพซึไงจุดดนของตละ
พฤติกรรมอพยพ฿นปรกรมกใตางกัน ชน SFPE 
พฤติกรรมของผูຌอพยพจากริไมตຌนมุงหนຌาตรงเปสู
ประตูทางออกดยตรง จะถูกก าหนดวลาดຌวยขนาด
ประตูทางออก เมการทิๅงระยะหางผูຌอพยพ เมปຓน
ระบียบ ฿นกรณีจ านวนผูຌอพยพทากันวลาทีไ฿ชຌ฿น
การอพยพจะ฿ชຌวลานຌอยกวาบบ Steering สวน
พฤติกรรมบบ Steering ปຓนพฤติกรรมของผูຌ
อพยพทีไปຓนระบียบ มีชวงทิๅงระยะหางระหวางผูຌ
อพยพกับอพยพ ละผูຌอพยพกับสิไงของ สงผล฿หຌผูຌ
อพยพมีความลาชຌากวาบบ SFPE ตถຌา฿นกรณีทีไมี
จ านวนผูຌอพยพจ านวนมากโการคลืไอนเหวของผูຌ
อพยพจะดีกวาบบพฤติกรรม SFPE ดยเมกิดการ
รอคอยทีไประตูทางออก พราะฉะนัๅนทัๅงสองบบมี
ความจ าปຓนละสงผลตอวลาอพยพ ควรจ าลอง
การอพยพทัๅงสองบบพืไอปຓนขຌอมูลประกอบการ
ท าผนซຌอมอพยพบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติ  
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ภาพที่ 8 กราฟปรียบทียบของคาฉลีไยปอร์ซในต์
ประสิทธิภาพละคาความตกตางของตละขนาด
สຌนทางอพยพ 
 

การประมินประสิทธิภาพละปัจจัยขนาด
ของ สຌ นทางอพยพซึไ งมี ผ ลของการค านวณ
ปรียบทียบกับขนาดสຌนทางอพยพมาตรฐานทีไ 
914 มิลลิมตร ดยทีไอาคาฉลีไยของประสิทธิภาพ
วลาการอพยพทีไ 63.47% ปຓนคาอຌางอิงหรือคา
มาตรฐานลຌวน าคาฉลีไยประสิทธิภาพของตละ
ขนาดของสຌนทางมาปรียบทียบเดຌดังนีๅ  718 
มิลลิมตร มีความลຌาชຌา 2.88% ทีไขนาด 814 
มิลลิมตร มีความลຌาชຌา 0.23% ทัๅงสองขนาดมี
ความลຌาชຌากวาวลาอพยพของขนาดสຌนทางอพยพ
มาตรฐาน ทีไขนาด 1014 มิลลิมตร รใวกวา 0.25% 
ละทีไขนาด 1114 มิลลิมตร รใวกวา 0.54% ทัๅง
สองขนาดวลารใวกวากวาวลาอพยพของขนาด
สຌนทางอพยพมาตรฐานดังสดง฿นภาพทีไ 8 จาก
ขຌอมูลทีไเดຌสดง฿หຌวาขนาดของสຌนทางอพยพปຓน
ปัจจัยส าคัญทีไสงกระทบดยตรงกับวลาอพยพ ฿น
การจ าลองดຌวยปรกรม Pathfinder คอนขຌางมี
ความนาถือละเดຌรับการยอมรับทัไวเป สิไงทีไส าคัญ



  

 

 

เดຌมีนักวิจัยหลายทาน฿ชຌ฿นการจ าลองการอพยพหนี
เฟ อຌางอิงวิจัยของ สุรพงษ์ สุประดิษฐอาภรณ์ ท า
ก า ร จ า ล อ ง ก า ร อ พ ย พ ห นี เ ฟ ข อ ง อ า ค า ร
วิศวกรรมครืไองกลดຌวยปรกรม Pyrosim ละ 
Pathfinder ซึไงผลปรากฏวาปรกรม Pathfinder 
วลาทีไ฿ชຌ฿นการจ าลองนຌอยกวาปรกรม Pyrosim 
สวนของ บุษกร สนสุข เดຌจ าลองสามรูปบบมี
ดังนีๅ ค านวณดຌวยวิธี Hydraulic ละดຌวยปรกรม 
Pyrosim กับ Phatfinder สรุปเดຌวาปรกรม 
Phatfinder มีรูปบบการอพยพทีไปຓนระบียบ
ชนกัน สรุปเดຌวาปรกรม Pathfinder มีรูปบบ
การอพยพทีไปຓนระบียบ฿นทางกลับกัน Pyrosim มี
รูปบบการอพยพทีไเมปຓนระบียบสดง฿หຌวา฿น
การจ าลองการอพยพดຌวยปรกรม Pathfinder 
หมาะสมทีไสุด  
 
สรุป 

มืไอปรียบประสิทธิภาพวลาของการ
อพยพของตละกรณีพบวา การลือก฿ชຌขนาดของ
บัน เดละผูຌ อพยพทางบัน เด  1 ,2,3,4,5,6,7,8 
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ทีไ สุ ด  ส ว นบั น เ ด  1 ,2,3,4,5 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ตไ า สุ ด   ล ะ บั น เ ด  4 ,5,6,7,8  
ประสิทธิภาพปานกลาง 

มืไอน าคาฉล ีไยของตละขนาดสຌนทาง
อพยพมาปรียบทียบกับขนาดมาตรฐานทีไขนาด 
914 มิลลิมตร พืไอ฿หຌหในชัดจนมืไอขนาดลดลง 
714 มิลลิ มตร  ละ 814  มิลลิ มตร  ท า ฿หຌ
ประสิทธิภาพลดลง ลຌาชຌาเป 2.88% ละ 0.23% 

฿นสวนทีไขนาดสຌนพิไมขึๅนทีไ 1014 มิลลิมตร ละ 
1114 มิลลิมตร ท า฿หຌประสิทธิภาพพิไมขึๅน รใวขึๅน 
0.25% ละ 0.54% ตามล าดับ คาฉลีไย
ประสิทธิภาพของตละกรณีเดຌน าเปปรียบกับวลา
ทีไกฎหมายก าหนดเมกิน 300 วินาที ละทุกกรณีทีไ
ท าการจ าลองวลาเมกินกฎหมายก าหนด 

 
ขຌอสนอนะ  

ขนาดสຌนทางหนีเฟทีไมีขนาดลดลงจะสงผล
ตอวลาของผูຌอพยพทันที ฿นนวทางทีไดีเมควร฿หຌ
ขนาดสຌนหนีเฟมีขนาดลใกลง พืไอความปลอดภัย
ของผูຌอพยพบนทนขุดจาะกຍาซธรรมชาติ ชน 
ขนาดความกวຌางของสຌนทางอพยพ 714 มิลลิมตร 
มีความลຌาชຌา 2.88%  ขนาด 814 มิลลิมตร ลຌาชຌา
เป 0.23% ละสຌนทางประสิทธิภาพทีไตไ าคือการ
ลือก฿ชຌบันเด 1,2,3,4,5  บบพฤติกรรมการอพยพ
฿นปรกรมทีไประสิทธิภาพตไ าคือบบ Steering ฿น
อนาคตควรมีการ฿ชຌบบ฿หຌจ าลองของปรกรม
อืไนโมาปรียบวลา จ าลองพลิงเหมຌ฿นปรกรมอืไน 
สมือนการพลิงเหมຌจริงทีไกิดบนทนขุดจาะกຍาซ
ธรรมชาติพืไอสงสริมงานวิจัย฿หຌดียิงขึๅน 
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ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยชติ ทีไ
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การพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาลพืไอการดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌาของพระภิกษุทีไป็นบาหวาน
ชนิดทีไ 2 
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ทวีศักดิ์ กสิผล2  

ชฎาภา ประสริฐทรง3 
บทคัดยอ 

การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอสังคราะห์ละพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาลพืไอการดูล
ภาวะทรกซຌอนทีไทຌาของพระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 วิธีการวิจัย ดยการสืบคຌนจากฐานขຌอมูลทีไเดຌ
จากงานวิจัยระหวางปี 2548 – 2558 น ามาวิคราะห์ละสังคราะห์ ผลของการ฿ชຌนวปฏิบัติการพยาบาล
ของพระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 ฿นคลินิกทຌาบาหวาน รงพยาบาลสงฆ์ จ านวน 22 รูป พบวาหลัง
การทดลองพระภิกษุมีพฤติกรรมการดูลทຌาทีไมีภาวะทรกซຌอนตกตางระหวางกอนการทดลองละ
หลักการทดลองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ.05 กลาวคือ หลังการทดลอง ภาวะสุขภาพทຌาดีขึๅนอยาง
มีนัยส าคัญ 

 
ค าส าคัญ: นวปฏิบัติการพยาบาล  การดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌา  พระภิกษุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1นักศกึษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลวชปฏิบัติชุมชน มหาวทิยาลัยมหาหัวฉียวฉลิมพระกียรติ 
18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540  
email:puangpethj@hotmail.com 
2ผูຌชวยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาหัวฉียวฉลิมพระกียรติ 
18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540  
e-mail: taweesukk@gmail.com 
3อาจารย์, การพยาบาลอนามัยชุมชนละจติวช มหาวิทยาหัวฉียวฉลิมพระกียรต ิ

18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540  

e-mail: dr.chadapa@yahoo.com 

 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

The Development of Nursing Practical Guidelines for Foot Care for Type II Diabetes 

Mellitus of Monks with Foot Complication  
 

                                                                                        Puangpeth Jaichuen1 
                Taweesak  Kasipol2 

                Chadapa  Prasertsong3 
Abstract 

The purposes of this study were to developed nursing practical guidelines in foot 
care for type II diabetes mellitus of monks with foot complication. The nursing practice 
guidelines were developed from synthesis of research findings during June 2015 – May 
2016. The practical guidelines were tried out with a sample of 22 type II diabetes mellitus 
monks with foot complication in foot clinic of Priest Hospital. It was revealed  that there 
were statically significance differences at.05 level in behavior for complication foot care 
of monks with type II diabetes mellitus before and after the experiment in that after the 
experiment foot conditions of the monks improved significantly. 

 
Keywords: Clinical nursing practice guideline, foot care, monks. 
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บทน า  
รคบาหวานป็นรครืๅอรังส าคัญทาง

สาธารณสุขทัไ ว ลก อัตราความชุกของรคมี
นวนຌมพิไมขึๅนรืไอย โ ฿นประทศเทย พบวามี
ผูຌปຆวย฿นรคบาหวาน จ านวน 607,828 คน ฿นปี 
พ.ศ. 2553 ละพิไมป็น 698,720  คน  ฿นปี พ.ศ. 
2556 รวมทัๅงยังพบอัตราตายดຌวยรคบาหวานทีไ
พิไมขึๅนจากจ านวน 6,855 คน ฿นปี 2553 ป็น 
9,647 คน ฿นปี2556 (Bureau of  Non-
commicable Diseases, 2556)รคบาหวานป็น
รครืๅอรังทีไยังเมสามารถรักษา฿หຌหายขาดเดຌ  
จ าป็นตຌองเดຌรับการดูลรักษาตลอดชีวิต การ
ควบคุมรคเมดีจะสงผล฿หຌกิดภาวะทรกซຌอนเดຌ 
ซึไงสาหตุของการกิดภาวะทรกซຌอนนัๅนป็นผล
จากการทีไรางกายมีระดับนๅ าตาล฿นลือดสูงกวา
ปกติท า฿หຌมีการปลีไยนปลงทางพยาธิสภาพของ
อวัยวะ฿นระบบตางโของรางกาย  ดยฉพาะ
ภาวะทรกซຌอนทีไส าคัญคือการสืไอมของระบบ
ประสาท จะท า฿หຌการรับความรูຌสึกสียเป มีอาการ
ชาทຌา ปวดทຌา หงืไอออกทีไทຌาลดลง ผิวหนังหຌง
ตก มีรูปรางทຌาผิดปกติท า฿หຌกิดรงกดทีไผิดปกติ 
ปัจจัยหลานีๅ ป็นสาหตุของการกิดผลทีไทຌา 
รวมกับการสืไอมหนຌาทีไของระบบภูมิคุຌมกันชืๅอรค 
ท า฿หຌการติดชืๅอกิดขึๅนละลุกลามเดຌอยางรวดรใว 
นอกจากนัๅนการสืไอมของระบบเหลวียนลือด ท า
฿หຌ ลือดเปลีๅยงทຌาลดลง การน าอาหารละ
ออกซิจนสูนืๅอยืไอลดลง (Singh,Armstrong and 
Lipsky, 2005) 

จากการศึกษาขຌอมูลการตรวจสุขภาพ
พระภิกษุสามณร ฿นขตกรุงทพมหานคร พืไอคัด
กรองปัญหา ละคຌนหาปัจจัยสีไยงของรค มี
จ านวนพระภิกษุ สามณร ขຌารวมการคัดกรอง
ทัๅงสิๅน 5,230 รูป พบวา พระภิกษุมีปัญหารค
รืๅอรัง เดຌก บาหวาน ความดันลหิตสูง คิดป็น 
รຌอยละ 3.80 ละรຌอยละ 8.74 ตามล าดับ ซึไง
สดง฿หຌหในวารคบาหวานยังป็นรคทีไมีสถิติอยู

฿ น อั น ดั บ ตຌ น  โ  ฿ น ก ลุ ม พ ร ะ ภิ ก ษุ  ช น กั น
ชนดียวกันกับการศึกษาสถิติผูຌปຆวย฿นรงพยาบาล
สงฆ์  ปีงบประมาณ 2556 พบวารคบาหวานป็น
รครืๅอรังทีไมีพระภิกษุมารับการรักษา฿น5 อันดับ
รกของผนกผูຌปຆวยนอก (Priest Hospital, 
2554, 2555 ละ 2556) จากขຌอมูลดังกลาวจะ
หในวาทัๅงอัตราการกิดรคบาหวาน฿นพระภิกษุ 
อัตราการกิดผลทีไทຌา ละอัตราการถูกตัดขามี
นว นຌมสู งขึๅ น  รืไ อยโ  ระยะ วลาการนอน
รงพยาบาลนานฉลีไยพิไมนานขึๅน คา฿ชຌจาย฿นการ
รักษาผนกผูຌปຆวย฿นสูงขึๅน  ระยะวลา฿นการรักษา
ผลนาน 1-2 ดือนผลจึงหาย (Priest Hospital, 
2556)  

จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ พ ร ะ ภิ กษุ ทีไ  ป็ น
บาหวานชนิดทีไ 2 จ านวน 3 รูป พบปัญหาการ
ดูลทຌาเมถูกตຌองจากขຌอจ ากัด฿นการปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยทีไหลีกลีไยงเมเดຌคือพระภิกษุตຌอง
ดินทຌาปลา฿นการรับบิณฑบาต มีขຌอหຌาม฿นการ
฿ชຌ ครืไ อง฿ชຌทีไ มีกลิไ นหอม ชน ปງ ง ,   ลชัไ น   
พระภิกษุบางรูปรักษาอาการชาทຌาดย฿หຌพระ
ผูຌดูลหรือดใกวัดหยียบทຌา บางรูป฿ชຌสกใอตเบร์ท
฿นการท าความสะอาดทຌา หรือ฿ชຌเฮดรจนปอร์
ออกเซด์ลຌางผล  การนัไงพับพียบวลาสวดมนต์
ป็นวลานานประจ าทุกวัน พระภิกษุบางรูปมี
พฤติกรรมการดูลทຌาทีไเมถูกตຌองละสูบบุหรีไ ท า
฿หຌพระภิกษุมีความสีไยงหรืออกาสกิดผลทีไทຌา
เดຌงาย จากระบบ฿นปัจจุบันยังเมมีนวปฏิบัติทีไ
ชัดจนทัๅงหนวยงานดยจะ฿ชຌนวทางวชปฏิบัติ
ส าหรับรคบาหวานของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพหงชาติปี พ.ศ. 2554 ฿นการดูล
พระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 ซึไงเมสอดคลຌอง
กับวัตรปฏิบัติของพระภิกษุ คือ เมสามารถ฿ชຌเดຌ
จริงนืไองจากนวทางบางขຌอป็นขຌอจ ากัดทีไเม
สามารถปฏิบัติเดຌ ชน การสวมรองทຌาหุຌมขຌอ, การ
ทาครีม หรือลชัไน ป็นตຌน  



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

ดังนัๅนผูຌวิจัย฿นฐานะพยาบาลวชปฏิบัติ
ชุมชนจึงสน฿จทีไจะพัฒนานวปฏิบัติพยาบาลพืไอ
การดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌาดยฉพาะ฿นกลุม
ของพระภิกษุทีไ ป็น บาหวานชนิดทีไ  2  ตาม
หลักฐานชิงประจักษ์ทีไดีทีไ สุด เดຌมาจากการ
ทบทวนงานวิจัยทีไมีการออกบบมาอยางดี  น ามา
วิ  คราะห์  สั ง คราะห์  ละ พัฒนาป็ นนว
ปฏิบัติการพยาบาลพืไอการดูลภาวะทรกซຌอนทีไ
ทຌาของพระภิกษุทีไ ป็นบาหวานชนิดทีไ  2 ทีไ
สามารถปฏิบัติเดຌหมาะสมกับบริบท฿นวิถีชีวิต 
ของพระภิกษุละเมผิดตอพระธรรมวินั ยละ    
ท า฿หຌพระภิกษุสามารถดูลสุขภาพทຌาเดຌอยาง
หมาะสมละตอนืไอง  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1 พืไอพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาล฿นการ
ดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌาของพระภิกษุทีไ ป็น
บาหวานชนิดทีไ2  

2  พืไ อ ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ฿ ชຌ  น ว
ปฏิบัติการพยาบาล฿นการดูลภาวะทรกซຌอนทีไ
ทຌาของพระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2  
 
การด านินการวิจัย 

การศึกษาครัๅงนีๅป็นการสังคราะห์องค์
ความรูຌจากหลักฐานชิงประจักษ์ทีไทีไยงตรงชืไอถือ
เดຌตามรูปบบการปฏิบัติตามหลักฐานชิงประจักษ์ 
(Evidence – based practice) ของศูนย์
ปฏิบัติการขัๅนสูง(The Center for Advanced 
Nursing Practice Evidence-based Practice 
Model) ประทศสหรัฐอมริกา (Soukup, 2000)  
พืไอพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาลพืไอการดูล
ภาวะทรกซຌ อนทีไ  ทຌ า ของพระภิ กษุ ทีไ  ป็ น
รคบาหวานชนิดทีไ 2   คลินิกทຌาบาหวาน 
รงพยาบาลสงฆ์ บงป็น 2 ระยะ 4 ขัๅนตอน ดังนีๅ 
 ระยะทีไ 1 การสังคราะห์นวปฏิบัติการ
พยาบาลพืไอการดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌาของ 
พระภิกษุทีไป็นรคบาหวานชนิดทีไ 2  ตาม

รูปบบของซูคัพ  (Soukup . 2000 : 301-309) 
จ านกป็น 2 ขัๅนตอน ดังนีๅ 

ขัๅนตอนทีไ  1 การก าหนดปัญหาจาก
หลักฐาน (Evidence – triggered phase) จาก
การสังกตพบพระภิกษุทีไป็นรคบาหวานชนิดทีไ 
2 มารับการรักษากีไยวกับภาวะทรกซຌอนทีไทຌา  
การศึกษาขຌอมูลสถิติวชระบียนผนกผูຌปຆวยนอก
ยຌอนหลัง 3 ปี พบวาผูຌปຆวยบาหวานละมีภาวะ 
ทรกซຌ อนทีไ  ทຌ า มี จ า น ว นมากขึๅ น ดั ง นีๅ  ฿ น
ปีงบประมาณ 2554  มีพระภิกษุป็นบาหวาน
จ านวน 1,428 รูป  มีผลทีไทຌา 44 รูป ละมีผูຌถูก
ตัดขา  20 รูป   ปีงบประมาณ 2555   มีพระภิกษุ
ป็นบาหวานพิไมขึๅนป็นจ านวน  1,518   รูป มี
ผลทีไทຌา  72  รูป   ละมีผูຌถูกตัดขา   23  รูป
ละ฿นปีงบประมาณ 2556   ยังคงมีพระภิกษุป็น
บาหวานพิไมขึๅนจ านวน 1,534 รูป  มีผลทีไทຌา 
55 รูป ละมีผูຌถูกตัดขา  11 รูป (Priest 
Hospital, 2554, 2555 and 2556) มืไอ
สั ม ภ า ษ ณ์ ก า ร ดู  ล  ทຌ า  ล ะ ก า ร ดู  ล
ภาวะทรกซຌ อนทีไ  ทຌ า ของพระภิ กษุ ทีไ  ป็ น
รคบาหวานชนิดทีไ 2 พบการดูลทຌาเมถูกตຌอง 
ชน การ฿ชຌสกຍอตเบร์ทท าความสะอาดทຌา  การ฿ชຌ
เฮดรจนปอร์ออกเซด์ลຌางผล การเมสวม
รองทຌาทุกครัๅงขณะออกจากกุฏิ นืไองจากเม
สอดคลຌองกับวัตรปฏิบัติ฿นพระธรรมวินัย  จาก
การศึกษาระบบการดูลทຌาพบวาการปฏิบัติยังเม
มีนวทางการดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌาทีไชัดจน
฿นรงพยาบาลสงฆ์ จึ งตຌองมีการพัฒนานว
ปฏิบัติการพยาบาลพืไอป็นนวทางการดูล
พระภิกษุกลุมนีๅ฿หຌป็นนวทางดียวกันพืไอ฿หຌ
หมาะสม สอดคลຌองกับการทบทวนการวิจัย฿น
ปัจจุบันมีการพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาลพืไอ
การดูลทຌาทัๅง฿นละตางประทศตป็นนวทาง
ปฏิบัติทีไ ฿ชຌ฿นกลุมของบุคคลทัไวเปเมสามารถ
ต อ บ ส น อ ง ต อ ก ลุ ม พ ร ะ พ ร ะ ภิ ก ษุ ทีไ  ป็ น
รคบาหวานชนิดทีไ 2 เดຌ มืไอศึกษาตัวกระตุຌนทัๅง
สองทางลຌวสรุปประดในปัญหาละความตຌองการ



  

 

นวทาง฿นการดูลพระภิกษุป็นรคบาหวาน
ชนิดทีไ 2 ทีไมีภาวะทรกซຌอนทีไทຌาป็น 2 ประดใน
คือ 1) บทบาทพยาบาล฿นการ฿หຌการพยาบาล฿น
การปງองกันการกิดภาวะทรกซຌอนทีไทຌา ละ 2)
การดูลมืไอกิดภาวะทรกซຌอนทีไทຌาบืๅองตຌนดຌวย
ตนองทีไหมาะสมควรป็นอยางเรจึงจะชวยลด
ภาวะทรกซຌอนทีไทຌาทีไพระภิกษุสามารถน ามา฿ชຌ
ปฏิบัติเดຌจริง     
 ขัๅนตอนทีไ 2 การสืบคຌนหลักฐานชิง     
ประจั กษ์ทีไ  กีไ ยวขຌ องกับปัญหาดຌ านคลินิ ก 
(Evidence – supported phase) ก าหนด
ค าถามการทบทวน (Review Question) ผูຌวิจัย฿ชຌ
รูปบบการก าหนดดຌวยตัวยอPICO (PICO frame 
work) ดังนีๅ1) P (Population) คือพระภิกษุทีไป็น
บา หวานชนิดทีไ 2  2) I (Intervention) คือการ
ปງอง กันการกิดภาวะทรกซຌอนทีไทຌาละการดูล
ผลทีไทຌา 3) C (Comparison) เมก าหนด 4) O 

(Outcome) คือ อุบัติการณ์การกิดผลทีไ ทຌ า
บาหวานลดลง / ผลทีไทຌาบาหวานเมรุนรง
มากขึๅน  / เมถูกตัดนิๅ ว ทຌ า/การตัด ทຌ าลดลง
หลงขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการสืบคຌนจากฐานขຌอมูลดังนีๅ
ฐานขຌอมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาทละปริญญาอก
ฐานขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์ เดຌก CINHNAL , 
Science Direct , Registered  Nurses 
Association of Ontario , Diabetic IHS , ADA , 
PUBMED การ฿ชຌค าส าคัญ  (Keyword)  ฿นการ
สืบคຌน ตัๅ งต  ปี  พ.ศ.2548 - 2558 จากนัๅน
วิคราะห์ประมินระดับของงานวิจัย (Level of 
evidence) ดย฿ชຌกณฑ์ของมิลนิกละเฟน์อຌาท์ 
(Melnyk and Fineout, 2005) เดຌหลักฐานชิง
ประจั กษ์ ทีไ ต ร งกั บ วั ต ถุ ป ระส งค์  พืไ อน า ม า
สังคราะห์นวปฏิบัติ  จ านวน 12 รืไอง ดังนีๅ 
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ตารางทีไ 1  ผลลัพธ์การสืบคຌนละการจัดระดับความนาชืไอถือ 
 
ล าดับ ชืไอรืไอง/ผูຌวิจัย Research 

design 

Level 

1 Preventing foot Ulcers inPatients With Diabetes(Singh , 
Armstrong and Lipsky, 2005) 

RCT 2 

2 Predicting foot ulcer in patient with diabetes: a systematic 
review and meta-analysis (Crawford. et al., 2007) 

systematic 
review and 

meta-analysis 

1 

3 Education for secondary prevention of foot ulcers in people 
with diabetes: a randomized controlled trial  (Lincoln et al., 
2008)  

RCT 2 

4 Patient education for preventing diabetic foot ulceration        
( Dorresteijn, J.,Kriegsman, Assendelft, W.J.J., 2011) 

RCTs 1 

5 Diabetic foot disease in elderly ( Pataky Z and Vischer U., 
2007) 

descriptive 5 

6 Nursing best practice guideline: Assessment and 
Management of Foot Ulcer for People with Diabetes 
(Grinpun.D.et al. Registered Nurse Association of Ontario. , 
2005) 

systematic 
review 

1 

7 Indian Health Diabetes Best Practice Foot care  (Indian 
Health Service Division of Diabetes Treatment and 
Prevention, 2009) 

systematic 
review 

1 

8 Clinical Practice Guidelines for the prevention and 
Management of Diabetes Foot Complications   
(Sakatchewan, 2008 ) 

systematic 
review 

1 

9 ประสิทธิผลของการ฿ชຌนวปฏิบัติทางคลินิกส าหนับการปງองกันการกิด
ผลทีไทຌา฿นผูຌสูงอายุรคบาหวาน (กຌวพรม, 2552) 

quasi-
experimental 

3 

10 การพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาลพืไอปງองกันการกิดผลทีไทຌา฿น
ผูຌปຆวยบาหวานชนิดทีไ 2  (ควรนิยม, 2549)  

descriptive 5 

11 การพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาล฿นการดูลทຌาพืไอปງองกันการกิด
ผลทีไทຌาของผูຌปຆวยบาหวาน (บุญพล, 2552) 

descriptive 5 

12 การพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาลการดูลทຌาพืไอปງองกันการกิดผล
ทีไทຌาละการดูลมืไอกิดผลทีไทຌาผูຌสูงอายุรคบาหวาน ผนกผูຌปຆวย
นอก รงพยาบาลหนองกรุงศรี   (ภูกองชัย, 2555) 

descriptive 5 

 
 



ระยะทีไ 2  ของการวิจัยป็นการศึกษาผลของ
การทดลอง฿ชຌละการ฿ชຌจริง จ านกป็น 2 
ขัๅนตอนดังนีๅ 
 ขัๅ น ต อ น ทีไ  3  ก า ร พั ฒ น า  น ว
ปฏิบั ติ ก า รพยาบาลละการทดลอง ฿ชຌ 
(Evidence observe phase) ป็นการน านว
ปฏิบัติการพยาบาลเปทดลอง฿ชຌจริงกับพระภิกษุ
ทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 ทีไมีภาวะทรกซຌอนทีไ
ทຌ า  จ านวน 3  รู ป  ทีไ ตึ กศั ลยกรรมทัไ ว เป 
รงพยาบาลสงฆ์ ฿นชวงวันทีไ 1– 30 มิถุนายน 
2558 พืไอศึกษาวานวปฏิบัติการพยาบาลทีไ
สรຌางขึๅนสามารถ฿ชຌเดຌจริง น าผลการทดลอง฿ชຌมา
ปรับปรุงขัๅนตอน฿หຌชัดจนละหมาะสมมากขึๅน 
 ขัๅนตอนทีไ4 การน านวปฏิบัติเป฿ชຌ
จริง฿นหนวยงาน  (Evidence based 
phase)  น าเป฿ชຌกับพระภิกษุทีไป็นบาหวาน
ชนิดทีไ  2 ทีไมารับบริการทีไคลินิกทຌาบาหวาน 
รงพยาบาลสงฆ์ จ านวน 22 รูป ตัๅงตวันทีไ 1 
กรกฎาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 
จากนัๅนประมินผลการ฿ชຌ นวปฏิบัติ การ
พยาบาลพืไอการดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌาของ
พระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 ดังนีๅ 1) การ
ประมินผลคะนนพฤติกรรมการดูลทຌา การ
ตรวจสภาพทຌา อาการชา ระดับความปวด สีผิว

ระดับนๅ าตาล฿นลือดจากปลายนิๅว ละจากการ
สัมภาษณ์พระภิกษุทีไ฿ชຌนวปฏิบัติการพยาบาล
2) การประมินคุณภาพละความป็นเปเดຌของ
การ฿ชຌนวปฏิบัติการพยาบาลจากการประมิน
ของพยาบาลคลินิกทຌาบาหวาน รงพยาบาล
สงฆ์พืไอสนอผลการปฏิบัติการพยาบาลตาม
นวปฏิบัติการพยาบาลพืไอการดูลพระภิกษุทีไ
ป็นบาหวานชนิดทีไ 2 ทีไมีภาวะทรกซຌอนทีไทຌา 
ตอหนวยงานละคณะกรรมการองค์กรพยาบาล
ของรงพยาบาลสงฆ์หรือ฿ชຌนวปฏิบัติการ
พยาบาลป็นมาตรฐาน฿นการดูลพระภิกษุทีไ
ป็นบาหวานชนิดทีไ 2 ทีไมีภาวะทรกซຌอนทีไทຌา 
ละพืไอป็นพืๅนฐานการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลอยางตอนืไอง 
 
ผลการวิจัย  

1 การพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาล
พืไ อการดูลภาวะทรกซຌอนทีไ  ทຌ าของ
พระภิกษุทีไป็นรคบาหวานชนิดทีไ 2 สามารถ
สรุปป็นผนภูมิการปฏิบัติป็นขัๅนตอนเดຌดังนีๅ 
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ผนภูมิทีไ 1  นวทางการปฏิบัติการพยาบาลพืไอการดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌาของพระภิกษุทีไป็น
บาหวานชนิดทีไ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

2 การศึกษาผลของการทดลอง฿ชຌนว
ปฏิบัติการพยาบาลพืไอการดูลภาวะทรกซຌอน
ทีไทຌาของพระภิกษุทีไป็นรคบาหวานชนิดทีไ 2 
สามารถสรุปเดຌดังนีๅ     

  2.1 ขຌอมูลทัไวเปของพระภิกษุสวน
฿หญมีอายุอยู฿นชวง 50 – 59 ปี คิดป็นรຌอยละ 
54.54 มีชวงพรรษาทีไบวช 1 – 5 พรรษา ละ 6 – 
10 พรรษา คิดป็นรຌอยละ 31.82 ละ31.82 
ตามล าดับ มีการศึกษาระดับประถมศึกษามาก
ทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 63.64   คาดัชนีมวลกาย 
25.0 – 29.9 (นๅ าหนักกิน) คิดป็นรຌอยละ 31.82  
ยังสูบบุหรีไป็นสวน฿หญ คิดป็นรຌอยละ 59.10 ฿ชຌ
รองทຌาฟองนๅ าบบสวมมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 
54.54      

 การปลผลคาระดับนๅ าตาล฿นลือดจาก
ปลายนิๅวหลังการทดลองคาระดับนๅ าตาล฿นลือดของ
พระภิกษุทีไป็นรคบาหวานชนิดทีไ 2 ของกลุม
ทดลอง สามารถควบคุมระดับนๅ าตาลหลังอดอาหาร
฿หຌอยู฿นกณฑ์ปกติเดຌพิไมขึๅน จากจ านวนพระภิกษุ  
5 รูป ป็น 7 รูป สวน฿หญระดับนๅ าตาลลดลงเมพบ
ภาวะนๅ าตาล฿นลือดตไ าหรือภาวะนๅ าตาล฿นลือดสูง
จนกิดอันตราย    

 การตรวจสภาพทຌาของพระภิกษุทีไ ป็น
บาหวานชนิดทีไ 2 พบวาหลังการทดลองสภาพทຌา
ดยรวมดีขึๅนกลาวคือทຌาละลใบทຌาสะอาด 
ผิวหนังชุมชืๅน ผิวเมหຌงหรือตก ลใบทຌาสัๅนมุม
ตรง เมมี ลใบขบ เมมี ชืๅอรา สภาพลใบปกติ 
บาดผลทีไทຌาเมลุกลามมากขึๅน บางรูปมีขนาด
ผลลดลง สวนการจ านกระดับความรุนรงของ
ภาวะทรกซຌอนทีไทຌายังคงจัดระดับความรุนรงเดຌ 
ทาดิม คือ ความรุนรงระดับปานกลาง คิดป็น
รຌอยละ 27.30 ความรุนรงระดับสูง คิดป็นรຌอย
ละ 72.70 ตามล าดับ    

 การประมินคะนนความปวดทีไทຌาของ
พระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 หลังการทดลอง 
พบวายังคงมีคะนนความปวดอยู฿นระดับดิมคือมี
คะนนปวดทຌาระดับนຌอย 2 รูป มีคะนนความ

ระดับปวดปานกลาง 2 รูป    
 การประมินระดับการชาทีไทຌาของพระภิกษุ
ทีไ  ป็ น  บ า ห ว า น ช นิ ด ทีไ  2  ดຌ ว ย  ค รืไ อ ง มื อ
Monofilamentหลังการทดลอง พบวาการตรวจ
รับรูຌความรูຌสึกพบอาการชาทุกรูป คือ จัดอยู฿น
ระดับ 3 จ านวน 5 รูป จัดอยู฿นระดับ 4 จ านวน 6 
รูป      
 การวิคราะห์ปรียบทียบคะนนพฤติกรรม
การดูลทຌาทีไมีภาวะทรกซຌอนดຌวยตนองของ
พระภิกษุทีไป็นรคบาหวานชนิดทีไ 2 กอนการ
ทดลองละหลังการทดลอง พบวาหลังการทดลอง
พระภิกษุมีคะนนพฤติกรรมการดูลทຌาทีไมี
ภาวะทรกซຌอนดຌวยตนองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 การ
ปรียบทียบคะนนของพฤติกรรมการดูลทຌาทีไมี
ภาวะทรกซຌอนดຌวยตนองของพระภิกษุทีไป็น
รคบาหวานชนิดทีไ 2 รายบุคคลภายหลังการ
ทดลองพบวามีคะนนพฤติกรรมการดูลทຌาทีไมี
ภาวะทรกซຌอนดຌวยตนองสูงขึๅนทุกรูป 

ผลการสัมภาษณ์พระภิกษุทีไป็นบาหวาน
ชนิดทีไ  2 กลุมทดลอง ดຌวยบบสัมภาษณ์กึไ ง
ครงสรຌางพบวาพระภิกษุมีความขຌา฿จ฿นการ฿ชຌ
นวปฏิบัติการพยาบาลป็นอยางดี การ฿ชຌนว
ปฏิบัติการพยาบาลสามารถปฏิบัติเดຌดยเมขัดตอ
พระธรรมวินัยละวัตรปฏิบัติ สวน฿นรืไองของการ 
ดูลทຌา฿นรืไองการดินรับบิณฑบาต พระภิกษุ
กลุมทดลองบางรูปยังคงเมสวมรองทຌานืไองจาก
ป็นวัตรปฏิบัติทีไปฏิบัติกันมายาวนาน นวปฏิบัติ
นีๅมีความสะดวก฿นการ฿ชຌ ทัๅงยังท า฿หຌพระภิกษุกลุม
ทดลองมีความพึงพอ฿จละสามารถ฿ชຌเดຌ฿นบริบท
ของพระภิกษุเดຌ ป็นอยางดี   พระภิกษุ เดຌรับ
ประยชน์จากครงการมีความมัไน฿จ฿นการดูล
ตนองละตຌองการน าความรูຌนีๅ เปผยพรก
พระภิกษุรูปอืไน โ     
 2.2 ผลการสอบถามพยาบาลทีไ฿ชຌนว
ปฏิบัติการพยาบาลพืไอการดูลภาวะทรกซຌอนทีไ
ทຌาของพระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 ฿นคลินิก
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ทຌาบาหวาน สรุปเดຌวาพยาบาลมีความขຌา฿จงาย
ขัๅนตอนละวิธีการของนวปฏิบัติการพยาบาล
ละสามารถน าเป฿ชຌเดຌสะดวก  สามารถน าเป฿ชຌเดຌ
จริง   มีความหมาะสมกับพระภิกษุละสามารถ
น าเป฿ชຌกับหนวยงานอืไนโ฿นรงพยาบาลสงฆ์เดຌ 
 
การอภิปรายผล     
 การวิจัยนีๅ ป็นการพัฒนานวปฏิบัติการ
พยาบาลพืไอการดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌาของ
พระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 สรຌางขึๅนดย฿ชຌ
รูปบบการพัฒนานวปฏิบัติการพยาบาลของ
ซูคัพ (Soukup. 2000 : 301-309) นวปฏิบัติการ 
พยาบาลประกอบดຌวยการคຌนหาละการจ านก
ระดับความรุนรงของภาวะทรกซຌอนทีไทຌา การ
พยาบาลพืไอการดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌา เดຌผาน
การพิจารณาของผูຌทรงคุณวุฒิทัๅงทางลกละทาง
ธรรมดยพระภิกษุทีไป็นผูຌมีความชีไยวชาญ฿หຌการ
รับรองวานวปฏิบัตินีๅมีความหมาะสมละ
นาชืไอถือละพระภิกษุสามารถน าเปปฏิบัติเดຌดย
เมขัดตอวัตรปฏิบัติละพระธรรมวินัย จากการ 
ทบทวนวรรณกรรมทัๅง฿นประทศละตางประทศ 
พบงานวิจัยระดับทีไ  1 มากทีไสุด จ านวน 5 รืไอง 
คิดป็นรຌอยละ 41.67 จากนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนานวปฏิบัติทางการพยาบาลพบวานว
ปฏิบัติการพยาบาลทีไดีควรป็นนวปฏิบัติทีไเดຌมา
จากหลักฐานระดับทีไ 1 (Melnyk and Fineout, 
2005: 11-16) สอดคลຌองกับการศึกษาของ        
ภูกองชัย (2555: 140) ทีไพัฒนานวปฏิบัติทางการ
พยาบาล฿นการดูลทຌาพืไอปງองกันการกิดผลทีไ
ทຌ าละการดูลมืไ อ กิดผลทีไ ทຌ าผูຌ สู งอายุ
รคบาหวาน คลินิก บาหวานรงพยาบาล    
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ดย฿ชຌนวทางของ
ซูคัพ พบงานวิจัยระดับ 1 มากทีไสุดจ านวน 10 
รืไอง ป็นนวปฏิบัติการพยาบาลส าหรับผูຌสูงอายุ
พืไอ฿ชຌดูลทຌาบาหวาน การศึกษาผลของการ
น านวปฏิบัติการพยาบาลเปทดลอง฿ชຌพบวา
คะนนพฤติกรรมการดูลทຌาดຌวยตนองของ

พระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 กลุมทดลองมีคา
คะนนหลังการทดลอง 
สูงขึๅนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=.05)  ทีไป็น
ชนนีๅนืไองจากพฤติกรรมการดูลทຌา฿นรืไองการ
ท าความสะอาดทຌา การตรวจทຌา การดูลผิวหนัง
ละลใบ มีพฤติกรรมทีไดีขึๅนหลังจากการเดຌรับนว
ปฏิบัติการพยาบาลท า฿หຌพระภิกษุกลุมทดลอง
เดຌรับความรูຌ ความขຌา฿จ ละมีความพรຌอม฿นการ
ปฏิบัติสงผล฿หຌมีคะนนทีไสูงขึๅน ซึไงสอดคลຌองกับ
การศึกษาของ Lincoln et al (2008) ทีไพบวาหลัง
การ฿ชຌนวปฏิบัติการพยาบาลกลุมทดลองมี
คะนนพฤติกรรมการดูลทຌาทีไสูงขึๅน ชนดียวกัน
กับ กຌวพรม (2552: 63) ทีไพบคาคะนนคะนน
พฤติกรรมการดูลทຌาหลังการทดลองสูงขึๅน
ชนกัน ละสอดคลຌองกับการศึกษาของ ภูกองชัย 
(2555: 141) ซึไงพบวาคะนนพฤติกรรมการดูล
ทຌาสูงขึๅนหลังการ฿ชຌนวปฏิบัติการพยาบาล การ
ปรียบทียบคะนนพฤติกรรมการดูลทຌาดຌวย
ตนองของพระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 กลุม
ทดลองละกลุมควบคุมมีความตกตางอยางเมมี
นัยส าคัญทางสถิติอาจนืไองมาจากราเมสามารถ
ควบคุมพระภิกษุทีไป็นรคบาหวานชนิดทีไ 2 ฿น
กลุมควบคุม ฿นขณะทีไมาตรวจตามนัดทัๅงกลุม
ควบคุมละกลุมทดลองเดຌมีการพูดคุยกัน ละจาก
การสอบถามพระภิกษุทีไป็นรคบาหวานชนิดทีไ 2 
฿นกลุมควบคุม พบวาบางรูปรักษาคลินิกบาหวาน 
หรือศูนย์บริการสาธารณสุข฿กลຌวัด  ละพบวา฿น
ระหวางท าการการวิจัย รงพยาบาลสงฆ์เดຌขຌารับ
การตรวจพืไอรับรองคุณภาพรงพยาบาลดย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  สนอ฿หຌ
คลินิกบาหวาน  
หนวยงานผูຌปຆวยนอก รงพยาบาลสงฆ์จัดครงการ
ตรวจทຌากลุมพระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 ซึไง
พระภิกษุกลุมควบคุมสวน฿หญเดຌรับการสุมพืไอขຌา
ครงการนีๅดຌวยท า฿หຌกลุมนีๅมีการเดຌขຌอมูลบางสวน 
คาคะนนพฤติกรรมการดูลทຌาดຌวยตนองของ
พระภิกษุกลุมควบคุมบางรูปจึงมีคะนนสูงขึๅน



  

 

ลใกนຌอยเดຌหลังการทดลอง สภาพทຌาดยทัไวเป
ของพระภิกษุกลุมทดลองมีสภาพทຌาดยรวมดีขึๅน 
กลาวคือทຌาละลใบทຌาสะอาด ผิวหนังชุมชืๅนผิว
เมหຌงหรือตก สภาพลใบปกติ บาดผลทีไทຌาเม
ลุกลามมากขึๅน บางรูปมีขนาดผลลดลง พระภิกษุ
กลุมทดลองสามารถควบคุมระดับนๅ าตาลหลังอด
อาหาร฿หຌอยู฿นกณฑ์ปกติเดຌพิไมขึๅน จากพระภิกษุ 
5 รูปป็น 7 รูป มืไอพิจารณาสภาพทຌาทีไดีขึๅน
นืไองมาจากพระภิกษุกลุมทดลองหลังจาก฿ชຌนว
ปฏิบัติการพยาบาลท า฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ฿น
การปฏิบัติตนพืไอควบคุมปัจจัยทีไมีผลตอการกิด
ภาวะทรกซຌอนทีไ ทຌา ชน การควบคุมระดับ
นๅ าตาล฿หຌ฿กลຌคียงกณฑ์ปกติ การลด/ลิกสูบบุหรีไ 
การสวม฿สรองทຌาทีไถูกตຌองละหมาะสมกับสภาพ
ทຌา การลดรงกระทกตอผล ซึไงสอดคลຌองกับ
การศึกษาของ จันทร์ฉาย (2548: 173-188) ทีไ
ศึกษาพบวาการควบคุมระดับนๅ าตาลทีไเมดี การลด
รงกระทกตอผล ป็นปัจจัยทีไมีผลตอการกิด
ภาวะทรกซຌอนทีไทຌา ชนดียวกันกับ Fard et al 
(2007: 1931-1938) พบวาการกิดภาวะ ทรก
ซຌอนทีไทຌากิดจากการควบคุมระดับนๅ าตาลทีไเมดี 
จากการสูบบุหรีไละจากการสวม฿สรองทຌาทีไเม
หมาะสม ชนกับ฿นกลุมควบคุมพบวามีพระภิกษุ 
1 รูป เมสามารถควบคุมปัจจัยตาง โ สาหตุอาจ
มาจากการขาดความรูຌความขຌา ละเมตระหนักถึง
ผลรຌายทีไอาจกิดขึๅน ดยฉพาะระดับนๅ าตาลทีไ
ควบคุมเมเดຌ รวมกับสูบบุหรีไละมีหลอดลือด
ผิดปกติท า฿หຌภาวะทรกซຌอนมีความรุนรงมาก

ขึๅน คือมีภาวะนๅ าตาล฿นลือดตไ า (Hypoglycemia) 
รวมทัๅงการท าผลทีไเมถูกตຌอง ท า฿หຌผลทีไทຌากิด
ภาวะติดชืๅอ ตຌองขຌารับการตัดขา ละมีการติด
ชืๅอ฿นกระสลหิตจนกิดภาวะหัว฿จลຌมหลว 
สุดทຌายตຌองมรณภาพเป 
 
ขຌอสนอนะ 

พยาบาลละบุคลากรทางการพยาบาลเดຌ
มี  น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล ส า ห รั บ ดู  ล
ภาวะทรกซຌอนทีไทຌาของพระภิกษุทีไป็นบาหวาน
ชนิดทีไ 2 ซึไงมีความหมาะสมกับบริบทละวิถีชีวิต
ของพระภิกษุดยเมขัดตอการปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย พระภิกษุทีไป็นบาหวานชนิดทีไ 2 เดຌวิธีการ
ปฏิบัติตัวกีไยวกับการดูลภาวะทรกซຌอนทีไทຌา
ดຌ วยตนองเดຌ รับค าปรึกษานะน าละการ
พยาบาลทีไหมาะสม 

การคัดลือกพระภิกษุทีไ ขຌารวมงานวิจัย 
ควรมีการก าหนดคุณสมบัติพืๅนฐานสวนบุคคล฿หຌ
฿กลຌคียงกันกับกลุมควบคุม ละ฿นกลุมควบคุม
ควรมีการควบคุมปัจจัยทีไมีผลตอการศึกษา ควรมี 
การท าการศึกษาวิจัยชิงผลลัพธ์ พืไอทดสอบ
ประสิทธิผลของนวปฏิบัติทางการพยาบาล ชน 
อุบัติการณ์การกิดผลทีไทຌาของพระภิกษุทีไป็น
บาหวานชนิดทีไ 2  จ านวนวันนอนรงพยาบาล 
คา฿ชຌจาย฿นการรักษาพยาบาล฿นกลุมทีไเดຌรับการ
ปฏิบัติตามปกติกับกลุมทีไเดຌรับการพยาบาลตาม
นวปฏิบัติ 
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ตัวปรทีไมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัย฿น
ประทศเทย 
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กษมศานต์ ชติชาครพันธุ์3 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์หลักพืไอศึกษาผลกระทบของลักษณะสวนบุคคล การรับรูຌภาวะผูຌน าการ
ปลีไยนปลง การรับรูຌวิธีปฏิบัติดຌานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ละการรับรูຌการป็นองค์การหงการ
รียนรูຌ ทีไมีตอผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัย฿นประทศเทย  ระบียบวิธีวิจัย
ป็นการผสมผสานระหวางการวิจัยชิงปริมาณละการวิจัยชิงคุณภาพ ฿นการวิจัยชิงปริมาณ กลุม
ตัวอยาง฿นการศึกษาครัๅงนีๅคืออาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัย฿นประทศเทย จ านวน 390 คน การวิจัยชิง
คุณภาพ ผูຌวิจัยท าการสัมภาษณ์ชิงลึกอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ จ านวน 9 คน พืไอป็นการหา
ค าอธิบายส าหรับขຌอคຌนพบจากการวิจัยชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะสวนบุคคล เดຌก ต าหนง
ทางวิชาการ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ทีไตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์ตกตาง
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ p< 0.05 ละ ตัวปรทีไมีผลกระทบชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดຌานการ
วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยมากทีไสุด คือ การปลีไยนปลงละจัดการความรูຌ฿นองค์การ รองลงมา 
เดຌก ประสบการณ์การท าวิจัย การประยุกต์฿ชຌทคนลยี ละการสรຌางอกาส฿นการรียนรูຌอยางตอนืไอง 
ตามล าดับ (p<0.01) 
 
ค าส าคัญ: ผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัย ภาวะผูຌน าการปลีไยนปลง วิธีปฏิบัติดຌานการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ องค์การหงการรียนรูຌ 
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Variables Affecting Faculty Members’ Research Performance at Research 

Universities in Thailand 
 

  Siripapun Leephaijaroen1 
Chindalak Vadhanasindhu2 

Kasemsarn Chotchakornpant3 
 

Abstract 
The main objectives of this research were to study the effects of faculty members’ 

qualifications, and their perception of transformational leadership, of human resource 
management practices, and of learning organization on their research performance at the 
research universities in Thailand. The research methodology was a mixed one of quantitative 
and qualitative methods. For the quantitative method, the sample was 390 faculty members 
from the research universities. For the qualitative method, the in-depth interview was used to 
interview 9 faculty members at the research universities to throw more light on the quantitative 
research findings. The research findings were as follows: The faculty members’ qualifications, 
i.e. academic positions and income per month, led to differences in their research performance 
significantly at p < 0.05, and  the faculty members’ perception of organizational transformation 
and of knowledge management had the most positive effect on their research performance, 
followed by their research experience, their perception of technology application, and of 
continuous learning opportunity creation, all of which being statistically significant at p<0.01. 

 
Keywords: Research performance, transformational leadership, human resource management 

practices, learning organization 
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บทน า 
ขีดความสามารถดຌานการวิจัยของประทศ 

ป็นปัจจัยส าคัญทีไสงผลตอการผลิตทรัพยากร
มนุษย์ทีไมีคุณภาพละการผลิตผลงานวิจัย ซึไง
ป็นฐานส าคัญเปสูการพิไมขีดความสามารถ฿น
การขงขันของประทศพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน 
(Office of the Higher Education 
Commission, 2009) ดยฉพาะอยางยิไงพืไอ฿หຌ
กิดความสามารถ฿นการกຌาวเปสูประชาคม
อาซียน ละการสงสริม฿หຌประทศเทยป็น
ศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยพัฒนา ละการ
ฝຄกอบรม/ประชุมวิชาการ฿นระดับภูมิภาค 
ป็นเป฿นนวทางดียวกันกับนยบายละ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับทีไ 8 (พ.ศ. 
2555 – 2558) ทีไเดຌ฿หຌความส าคัญกับการวิจัย 
ดยเดຌก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ คือ 
ประทศเทยมีละ฿ชຌงานวิจัยทีไมีคุณภาพ พืไอ

การพัฒนาทีไสมดุลละยัไงยืน  ละพันธกิจการ
วิจัยของชาติ  คือ พัฒนาศักยภาพละขีด
ความสามารถ฿นการวิจัยของประทศ฿หຌสูงขึๅน 
ละสรຌางฐานความรูຌทีไมีคุณคา สามารถประยุกต์
ละพัฒนาวิทยาการทีไหมาะสมละพรหลาย 
รวมทัๅง฿หຌกิดการรียนรูຌละตอยอดภูมิปัญญา
ทຌองถิไน พืไอ฿หຌกิดประยชน์ชิงพาณิชย์ละ
สาธารณะ ตลอดจนกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดย฿ชຌทรัพยากรละครือขายวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ ทีไทุกฝຆายมีสวนรวม  (National 
Research Council of Thailand, 2012) สดง
฿หຌหในถึงความตืไนตัว฿นการ฿หຌความส าคัญตอ
การวิจัยพืไอการพัฒนาประทศอยางชัดจน 
฿นประทศเทยนัๅน มหาวิทยาลัยจัดเดຌวาป็น
หนวยผลิตผลงานละบุคลากรวิจัยทีไ฿หญทีไสุด
ของประทศ ซึไงตัวลขตาง โ ทีไกีไยวกับดัชนีชีๅวัด
ดຌานการวิจัย฿นฐานขຌอมูลระดับนานาชาติ 
Scopus บงชีๅวา ผลงานวิจัยกวา 90 % ของ

ประทศมาจากภาคมหาวิทยาลัย (Office of 
the Higher Education Commission, 2009) 
ดยการผลิตผลงานวิจัยจากหนวยงานตาง โ 
ของประทศเทยฉพาะจ านวนบทความประภท
วิชาการละวิจัย ทีไตีพิมพ์ลง฿นวารสารระดับชาติ
ละนานาชาติ จากฐานขຌอมูล Scopus ป 2548-

2553 พบวา มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติมีการ
ผลิตผลงานวิจัยสูงสุด รຌอยละ 75 จากการ
ผลิตผลงานวิจัยของหนวยงานทัๅงหมด฿นประทศ
เทย (De-Eknamkul, 2011) ดยมหาวิทยาลัย
วิจัยหงชาติ ประกอบดຌวยมหาวิทยาลัย 9 หง 
เ ดຌ  ก  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนกน มหาวิทยาลัยชียง฿หม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
ทคนลยีสุรนารี ละมหาวิทยาลัยทคนลยี
พระจอมกลຌาธนบุรี ซึไงป็นมหาวิทยาลัยทีไเดຌรับ
การพิจารณา฿หຌ เดຌรับทุนมหาวิทยาลัยวิจั ย
หงชาติ จากการผานกณฑ์฿นการพิจารณา
คัดลื อกสถาบันผูຌ รับทุนมหาวิทยาลั ยวิจั ย
หงชาติ อันประกอบดຌวย 1) มหาวิทยาลัยขຌาเป
อยู ฿น 400 อันดับ (ส าหรับมหาวิทยาลัยทีไมี
อันดับตไ ากวา 400) หรือมีอันดับดีขึๅน (ส าหรับ
มหาวิทยาลัยทีไอยู฿นอันดับทีไสูงกวา 400) ฿นการ
จัดอันดับดย THE-QS ทัๅงอันดับดยรวม ละ
อันดับของกลุมสาขาตาง โ 2) กิดกลุมหรือ
ศูนย์วิจัยระดับชาติหรือนานาชาติอยางนຌอย 3 
กลุม/ศูนย์ ฯ ฿น 3 ป ทีไสามารถระบุดຌวยผลงาน
วาป็นศูนย์ทีไมีศักยภาพป็นอันดับ 1 ฿นประทศ 
ดยป็นงานวิจัยทีไชืไอมยงกับภาคอุตสาหกรรม
หรือสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ละ/หรือมี
ความป็นลิศ฿นระดับสากล ละ 3) มีการจัด
ประชุมระดับนานาชาติ฿นสาขาทีไชีไยวชาญอยาง
ตอ นืไ อง  ละมีการ  พิไ มนักศึกษาต างชาติ 
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อาจารย์ตางชาติ ละหลักสูตรนานาชาติ (Office 
of the Higher Education Commission, 
2009) 

ดย฿นการจะพัฒนาผลการปฏิบัติงานดຌาน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยหงชาตินัๅน ควร
ริไมทีไผูຌบริหารซึไ งป็นผูຌน าทีไมีภาวะผูຌน าการ
ปลีไยนปลง ทีไมีความสามารถ฿นการจะน าพา
วิสัยทัศน์ขององค์การเปสูปງาหมายทีไองค์การ
ตຌองการเดຌผานคุณลักษณะส าคัญ คือ การมี
อิทธิพลตอความคิดผูຌตาม สามารถสรຌางรง
บันดาล฿จ กระตุຌน฿หຌผูຌตามมีสติปัญญา ละการ
ขຌา฿จถึงความป็นปัจจกชน ประกอบกับการมี
วิธีปฏิบัติดຌานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เดຌก 
การสรรหาคัดลือกอาจารย์ การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน รางวัลตามสถานการณ์ ละการ
ฝຄกอบรมละพัฒนา ทีไมีความหมาะสม นาทีไจะ
ป็นปัจจัยทีไชวยผลักดัน฿หຌมหาวิทยาลัยมีผลการ
ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยทีไดีขึๅน นอกจากนีๅ การ
พัฒนาองค์การ฿หຌป็นองค์การหงการรียนรูຌ 
อาทิ ชน มีการสรຌางอกาสการรียนรูຌอยาง
ตอนืไอง การปลีไยนปลงองค์การ การสงสริม
฿หຌอาจารย์มีพันธะสัญญาตอการรียนรูຌ  การ
จัดการความรูຌ ละการประยุกต์฿ชຌทคนลยีนัๅน 
กในาทีไจะป็นปัจจัยทีไชวยขับคลืไอนผลการ
ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัย
หงชาติ฿หຌดียิไงขึๅน นอกจากนีๅ คุณลักษณะสวน
บุคคลทีไสะทຌอนถึงศักยภาพทางดຌานวิชาการของ
อาจารย์  อาทิชน ประสบการณ์การท าวิจัย 
ต าหนงทางวิชาการ ละรายเดຌของอาจารย์ กใ
นาทีไจะมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานดຌานการ
วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติดຌวย
ชนกัน  
ดังนัๅน฿นงานวิจัยนีๅ ผูຌวิจัยจึงสน฿จท าการศึกษาถึง 
ผลกระทบของคุณลักษณะสวนบุคคล การรับรูຌ
ภาวะผูຌน าการปลีไยนปลง การรับรูຌวิธีปฏิบัติ
ดຌานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ละการรับรูຌ

การป็นองค์การหงการรียนรูຌ ทีไมีตอผลการ
ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
วิจัยหงชาติ ซึไงนาจะกอ฿หຌกิดประยชน์฿นง
ของการพัฒนานวทางการยกระดับผลการ
ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์฿นกลุม
มหาวิทยาลัยวิจัยอยางตอนืไองตอเป฿นอนาคต  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

พืไอศึกษาผลกระทบของลักษณะสวน
บุคคล การรับรูຌภาวะผูຌน าการปลีไยนปลง การ
รับรูຌวิธีปฏิบัติดຌานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ละการรับรูຌการป็นองค์การหงการรียนรูຌ ทีไ มี
ตอผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ  
 
ค าจ ากัดความชิงปฏิบัติการ 

ผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัย คือ ผลการ
ท างานของบุคลากรดຌานการวิจัยทีไวัดจาก 2 
องค์ประกอบ คือ 1) พฤติกรรมดຌานการวิจัย 
หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากร฿นการพัฒนา
ความสามารถดຌานการวิจัยของตนอง การ฿หຌ
ค าปรึกษาดຌานการวิจัย การมีสวนรวม฿นการ
ด านินงานวิจัยกับบุคคลภายนอก ละการ
ผยพรผลงานวิจั ย ฿หຌ ป็นทีไ ยอมรับ ละ           
2) ผลลัพธ์ตามภาระงานดຌานการวิจัย หมายถึง 
ผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของบุคลากรทัๅง฿น
ชิงปริมาณละ฿นชิงคุณภาพทีไเดຌรับการยอมรับ
จากชุมชนวิชาการ ดยพิจารณาจากจ านวน
ผลงานวิจัยทีไเดຌรับการตีพิมพ์ จ านวนผลงานวิจัย
ทีไป็นนักวิจัยหลัก/รวม จ านวนผลงานวิจัยทีไ
เดຌรับรางวัล จ านวนผลงานวิจัยทีไถูกอຌางอิง ละ
จ านวนสิทธิบัตรทีไ เดຌรับสิทธิ์ลຌว (Creswell 
1985; Duangkamnerd, 2008; Office of the 
Higher Education Commission, 2009) 

การรับรูຌ ภาวะผูຌ น าการปลีไ ยนปลง 
หมายถึง การรับรูຌของผูຌตามทีไมีตอผูຌน ากีไยวกับ
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ภาวะผูຌน าทีไสามารถสรຌางรงบันดาล฿จ ป็น
ตัวอยางทีไดี฿หຌผูຌตามเดຌปฏิบัติตาม ละป็นผูຌน าทีไ
น าวิสัยทัศน์ของตนอง฿หຌผูຌตามยอมรับละ
ปฏิบัติ฿นนวทางทีไบรรลุปງาหมายขององค์การ 
ดยประกอบดຌวยคุณสมบัติ 4 ประการ เดຌก 1) 
การมีอิทธิพลตอความคิดผูຌตาม 2) สามารถสรຌาง
รงบันดาล฿จ 3) กระตุຌน฿หຌผูຌตามมีสติปัญญา 
ละ 4) การขຌา฿จถึงความป็นปัจจกชน (Bass 
and Avolio, 1994; Bass and Riggio, 2006) 
จากการทบทวนงานวิจัยทีไผานมาพบวา ภาวะ
ผูຌน าการปลีไยนปลงมีผลกระทบชิงบวกตอผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (Judge and Piccolo, 2004; Piccolo 
and Colquitt, 2006; Tsai, Chen and 
Cheng, 2009)  

กา ร รั บ รูຌ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ดຌ า น ก า ร บริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การรับรูຌของบุคลากร
กีไยวกับกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบดຌวย 1) การสรรหาคัดลือก 2) การ
ประมินผลการปฏิบัติ งาน 3)  รางวัลตาม
สถานการณ์ ละ 4) การฝຄกอบรมละพัฒนา 
(Armstrong, 2006) จากการทบทวนงานวิจัยทีไ
ผานมาพบวาการรับรูຌวิธีปฏิบัติดຌานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (Challis, 
Samson and Lawson, 2005; Vlachos, 
2008; Lee, 2010; Boohene and Asuinura, 
2011; Sohail, Tanveer and Muneer, 2011)  

การรับรูຌการป็นองค์การหงการรียนรูຌ 
หมายถึง  การทีไบุคลากรรับรูຌ ถึ งการพัฒนา
องค์การเปสูการป็นองค์การหงการรียนรูຌ อัน
ประกอบดຌวย 1) การสรຌางอกาส฿นการรียนรูຌ
อยางตอนืไอง 2) การปลีไยนปลงองค์การ 3) 
การมีพันธะสัญญาตอการรียนรูຌ 4) การจัดการ
ความรูຌ  ละ 5) การประยุกต์฿ชຌ ทคนลยี 

(Marquardt, 1996) จากการทบทวนงานวิจัยทีไ
ผานมาพบวาองค์การหงการรียนรูຌมีผลกระทบ
ชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานขององค์การอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (Yueng, Lai and Yee, 
2007; Yang, Wang and Niu, 2007; Davis 
and Daley, 2008; Som, Saludin, Shuin, 
Keling, Ajis and Nam, 2010; Garcia-
Morales, Jimenez-Barrionuevo and 
Gutierrez, 2012)  
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนีๅ ป็นการวิจัยบบผสมผสาน
ระหวางการวิจัยชิงปริมาณละการวิจัยชิง
คุณภาพ 

ประชากรคืออาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัย
หงชาติทัๅงหมด 9 หง เดຌก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย กษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนกน มหาวิทยาลัยชียง฿หม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
ทคนลยีสุรนารี ละมหาวิทยาลัยทคนลยี
พระจอมกลຌาธนบุรี รวมทัๅงสิๅน 18,035 คน  

จ านวนตัวอยางค านวณเดຌจากสูตรของ 
Taro Yamane ทีไระดับนัยส าคัญ 0.05 ละยอม
฿หຌกิดความผิดพลาดคลาดคลืไอนเดຌรຌอยละ 5 
เดຌขนาดของตัวอยางจ านวน 392 คน  หลังจาก
นัๅนท าการสุมตัวอยางดยวิธีการสุมชิงชวงชัๅน
อยางมีสัดสวน (Proportional Stratified 
Random Sampling) ซึไงจ านวนตัวอยางจะมี
สัดสวนปรตามจ านวนประชากร฿นตละชวงชัๅน 
฿นทีไนีๅบงประชากรตละชวงชัๅนตามต าหนง
ทา ง วิ ช า ก า ร  เ ดຌ  ก  ศ า สต ร าจ า ร ย์  ร อ ง
ศาสตราจารย์ ผูຌชวยศาสตราจารย์ ละอาจารย์ 
(รายละอียดดังตารางทีไ 1)  
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ตารางทีไ 1 จ านวนตัวอยางจ านกตามต าหนงทางวิชาการ 
 

ต าหนงทางวิชาการ ประชากร (N) ตัวอยาง (n) 
ศาสตราจารย์   502 45 
รองศาสตราจารย์ 3,767 90 
ผูຌชวยศาสตราจารย์ 4,722 107 
อาจารย์ 9,044 150 

รวม 18,035 392 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ประกอบดຌวย 1) 

บบสอบถาม ละ 2) บบสัมภาษณ์ ดย
บบสอบถาม บงออกป็น 5 ตอน เดຌก ตอนทีไ 
1 คุณลักษณะสวนบุคคล ตอนทีไ 2 การรับรูຌภาวะ
ผูຌน าการปลีไยนปลง พัฒนาจากผลงานของ Bass 
and Avolio (1994), Avolio (1999) ละ 
Northouse (2007) ตอนทีไ 3 การรับรูຌวิธีปฏิบัติ
ดຌานการบริหารทรัพยากรมนุษย์  พัฒนาจาก
ผลงานของ Intrawong (2009), Lopez, Peon 
and Ordas (2005) ละ Shipton, West,  
Dawson, Bird and Patterson (2006) ตอนทีไ 4 
การรับรูຌการป็นองค์การหงการรียนรูຌ พัฒนา
จากผลงานของ Marquardt (1996), Marsick 
and Watkins (2003) ละ Wutthirong (2009)  
ละตอนทีไ 5 ผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของ
อาจารย์ พัฒนาจากผลงานของ Creswell (1985), 
Duangkamnerd (2008), Intrawong (2009) 
ละ Office of the Higher Education 
Commission (2009)  

ท าการตรวจสอบคุณภาพของบบสอบถาม 
ดยการทดสอบความตรงชิงนืๅอหา (Content 
Validity) ละการทดสอบความชืไอมัไน 
(Reliability) ดยน าบบสอบถามเปทดลอง฿ชຌกับ
กลุมอาจารย์ทีไเม฿ชกลุมตัวอยาง จ านวน 40 คน 
ผลการทดสอบพบวา คาสัมประสิทธิ์อลฟาครอน
บาคของบบสอบถามมีคาตัๅงต .737 - .969 ซึไง
ถือวาผานกณฑ์ทีไยอมรับเดຌ (Hair, Black, Babin 
and Anderson, 2010)   

บบสัมภาษณ์ส าหรับการวิจัย฿นครัๅ งนีๅ 
ผูຌวิจัยสรຌางบบสัมภาษณ์จากผลการวิจัยชิง
ปริมาณ ซึไงมีลักษณะป็นบบสัมภาษณ์บบมี
ครงสรຌาง 
การรวบรวมขຌอมูล 

สงบบสอบถามทางเปรษณีย์ ตามจ านวน
ตัวอยางทีไลือกดยวิธีดังกลาวเดຌรับบบสอบถาม
ทีไมีความสมบูรณ์กลับคืนจ านวน 390 ชุด คิดป็น
รຌอยละ 99.49 จากจ านวนตัวอยาง 

พืไอป็นการตรวจสอบละหาค าอธิบาย
ส าหรับขຌอคຌนพบจากผลการวิจัยชิงปริมาณ ฿ชຌ
บบสอบถามชิงหยัไงลึก (In-depth interview) 
รวบรวมขຌอมูลจากอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัย
หงชาติ จ านวน 9 คน ละน าค าสัมภาษณ์มาท า
การวิคราะห์สรุปป็นประดในตาง โ ดยการ
จ านกประภทขຌอมูลป็นหมวดหมูหรือประภท
ตามลักษณะทีไขຌอมูลนัๅนมีอยูรวมกันป็นตัวจ านก 
ผลการวิจัย 

1) สถิติพรรณนาคุณลักษณะสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง 
 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลพบวา กลุมตัวอยาง
ป็นพศหญิง รຌอยละ 50.3 มีอายุฉลีไย 45 ป อายุ
งานฉลีไย 17 ป มีประสบการณ์การท าวิจัยฉลีไย 
15 ป สวน฿หญป็นขຌาราชการ มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาอก มีต าหนงทางวิชาการป็นผูຌชวย
ศาสตราจารย์ ละมีรายเดຌรวมฉลีไย 51,805 
บาท/ดือน รายละอียดสดงดังตารางทีไ 2 
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ตารางทีไ 2 สถิติพรรณนาลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (390 คน) 
 

ลักษณะสวนบุคคล อัตราสวนรຌอย 

พศ : หญิง   50.3 
สถานการณ์จຌางงาน    
    พนักงาน฿นสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ) 46.2 
    ขຌาราชการ   51.8 
    ขຌาราชการบ านาญ   2.1 
ต าหนงทางวิชาการ    
    อาจารย์   31.3 
    ผูຌชวยศาสตราจารย ์   35.1 
    รองศาสตราจารย ์   30.3 
    ศาสตราจารย ์   3.3 
วุฒิการศึกษา    
    ปริญญาท   17.4 
    ปริญญาอก   82.6 

ลักษณะสวนบุคคล คาฉลีไย คา SD คาตไ าสุด คาสูงสุด คาความบຌ คาความ
ดง 

อายุ (ป) 45 9.27 28 77 .35 -.69 

อายุงาน (ป) 17 10.07 1 49 .39 -.73 

ประสบการณ์การท าวิจัย (ป) 15 9.28 1 44 .72 -.36 

รายเดຌฉลีไยตอดือน (บาท) 51,805 21,677 18,000 150,000 1.25 1.79 

 
2) ผลการวิคราะห์ความปรปรวน 

      ผูຌวิจัยท าการวิคราะห์ความปรปรวน 
(ANOVA) ฿นการศึกษาความสัมพันธ์ระหวาง

ลักษณะสวนบุคคล เดຌก ต าหนงทางวิชาการ 
ละรายเดຌฉลีไยตอดือน กับผลการปฏิบัติงานดຌาน
การวิจัยของอาจารย์ รายละอียดดังตารางทีไ 3-6 

 
ตารางทีไ 3 ผลการปรียบทียบคาฉลีไยของผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์ตามระดับต าหนงทาง

วิชาการ
      
หลงความปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวางกลุม 15.398 3 5.133 11.732 .000 
ภาย฿นกลุม 164.807 386 .427   
รวม 180.205 389    
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จากตารางทีไ 3 พบวา อาจารย์ทีไมีระดับ
ต าหนงทางวิชาการทีไตกตางกัน มีผลการ
ปฏิบัติ ง านดຌ านการวิ จั ยตกต า งกันอย างมี

นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ < .01 จึงเดຌทดสอบ
ความตกตางป็นรายคูดຌวยวิธีของ Scheffe’ ดัง
ตารางทีไ 4  

 
ตารางทีไ 4 คาฉลีไยปรียบทียบความตกตางผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์ตามระดับต าหนง 
              ทางวิชาการ ป็นรายคู 
 

ต าหนงทางวิชาการ จ านวน คาฉลีไย SD 1 2 3 4 
1. อาจารย์ 122 3.439 .673 -    
2. ผูຌชวยศาสตราจารย ์ 137 3.736 .658 .296* -   
3. รองศาสตราจารย์ 118 3.853 .631 .413* .117 -  
4. ศาสตราจารย์ 13 4.246 .649 .807* .510 .394 - 

รวม 390 3.695 .681     
หมายหตุ:  * มีนัยส าคัญทีไ .05 
 

จากตารางทีไ 4 วิคราะห์เดຌวา อาจารย์ทีไมี
ต าหนงทางวิชาการป็นผูຌชวยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์  ละศาสตราจารย์  มีผลการ
ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยทีไดีกวาอาจารย์ทีไ เมมี
ต าหนงทางวิชาการอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ต
อยางเรกใตาม ผลการวิคราะห์ยังพบวา อาจารย์ทีไ
มี ต าหน งทางวิ ช าการศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ ละผูຌชวยศาสตราจารย์ มีผลการ

ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยเมตกตางกัน ดยสามารถ
อธิบายผลการวิคราะห์ทีไเดຌจากผลการสัมภาษณ์
ชิงลึกทีไอธิบายวาต าหนงทางวิชาการมีผลกระทบ
ตอผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยวิจัย นืไองจากอาจารย์ทีไ เดຌรับ
ต าหนงทางวิชาการดยพืๅนฐานจะตຌองมีความรูຌ
ละศักยภาพ฿นการท าวิจัยทีไดี ฿นระดับหนึไ ง 

 
ตารางทีไ 5 ผลการปรียบทียบคาฉลีไยของผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์ตามระดับรายเดຌฉลีไย 
              ตอดือน 
 

หลงความปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวางกลุม 14.419 2 7.209 16.563 .000 
ภาย฿นกลุม 165.787 387 .428   
รวม 180.205 389    
  

 

จากตารางทีไ 5 พบวา อาจารย์ทีไมีระดับ
รายเดຌ ฉลีไ ยตอดือนทีไตกตางกัน มีผลการ
ปฏิบัติ ง านดຌ านการวิ จั ยตกต า งกันอย างมี

นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 จึงเดຌทดสอบความ
ตกตางป็นรายคูดຌวยวิธีของ Scheffe’ ดังตาราง
ทีไ 5 
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ตารางทีไ 6   คาฉลีไยปรียบทียบความตกตางผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์ตามระดับรายเดຌ 
                ฉลีไยตอดือน ป็นรายคู 
 

รายเดຌฉลีไยตอดือน จ านวน คาฉลีไย SD 1   2 3 
1. ตไ ากวา 40,000 บาท 160 3.524 .670 -   
2. ระหวาง 40,000 – 80,000 บาท 201 3.752 .652 .228* -  
3. สูงกวา 80,000 บาท 29 4.248 .597 .725* .496* - 

รวม 390 3.695 .681    
 
หมายหตุ:  * มีนัยส าคัญทีไ .05 

จากตารางทีไ 6 วิคราะห์เดຌวา อาจารย์ทีไมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนทีไสูงกวา มีผลการปฏิบัติงาน
ดຌานการวิจัยทีไดีกวาอาจารย์ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอ
ดือนทีไตไ ากวาอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดย
อาจารย์ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนสูงกวา 80,000 
บาท มีผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยทีไดีกวา
อาจารย์ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง 40,000 – 
80,000 บาท ละอาจารย์ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
ตไ ากวา 40,000 บาท ชนดียวกับอาจารย์ทีไมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนระหวาง 40,000 – 80,000 
บาท ซึไงพบวามีผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยทีไ
ดีกวาอาจารย์ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนตไ ากวา 
40,000 บาท ซึไงสอดคลຌองกับผลการสัมภาษณ์ชิง
ลึ กทีไ พบว า  รายเดຌ  ( ดย ฉพาะทุนวิ จั ย )  มี
ผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ นืไองจากทุน
วิจัยป็นสิไงดึงดูดละกระตุຌน฿หຌอาจารย์อยากท า
วิจัย ชวย฿หຌการท าวิจัยมีความคลองตัว ละป็น
ตัวบังคับคุณภาพของผลงานวิจัยวาจะตຌองท า฿หຌเดຌ
หมาะสมกับทุนวิจัยทีไเดຌรับมา 

3) ผลการวิคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหวางตัวปร 

การวิ คราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหวางตัวปรถูกน ามา฿ชຌนืไองจากทคนิคการ
วิคราะห์ถดถอยพหุบบขัๅนตอนมีฐานคติทีไส าคัญ
วา ตัวปรอิสระทุกตัวตຌองป็นอิสระจากกันละ

กัน ดยความสัมพันธ์ระหวางตัวปรอิสระทีไอยู฿น
สมการดียวกัน ดยผลการวิคราะห์พบวาตัวปร
อิสระทุกตัว เดຌก ประสบการณ์การท าวิจัย (RE) 
ภาวะผูຌน าการปลีไยนปลง (TL) การสรรหา
คัดลือกละประมินผลการปฏิบัติงาน (IPM) 
รางวัลตามสถานการณ์ (RC) การฝຄกอบรมละ
พัฒนา (TD) การปลีไยนปลงละจัดการความรูຌ฿น
องค์การ (OKM) การประยุกต์฿ชຌทคนลยี (TA) 
การมีพันธะสัญญาตอการรียนรูຌ (CM) ละการ
สรຌางอกาส฿นการรียนรูຌอยางตอนืไอง (CL) มี
ความสัมพันธ์อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 
กับตัวปรตามคือผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัย
ของอาจารย์ (RP) ดยตัวปรทัๅงหมดมีความ
ตกตางกันภาย฿นกลุมลใกนຌอย การกระจายของ
ขຌอมูลป็นปกติ ฿นขณะทีไผลการวิคราะห์คาฉลีไย
ตัวปรทีไศึกษาพบวา ตัวปรการมีพันธะสัญญาตอ
การรียนรูຌมีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมา เดຌก ตัวปร
การสรຌางอกาส฿นการรียนรูຌอยางตอนืไอง ตัวปร
การสรรหาคัดลือกละประมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัวปรการประยุกต์฿ชຌทคนลยี ตัวปรการ
ปลีไยนปลงละจัดการความรูຌ฿นองค์การ ละตัว
ปรผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์ 
ตามล าดับ ซึไงจัดอยู฿นระดับดีมาก ยกวຌนตัวปร
การฝຄกอบรมละพัฒนามีคาฉลีไยตไ าทีไสุด ซึไงจัดอยู
฿นระดับปานกลาง รายละอียดสดงดังตารางทีไ 7 
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ตารางทีไ 7 สถิติพรรณนาละคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางตัวปรทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 
              ดຌานการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ 
 

ตัวปร RP RE TL IPM RC TD OKM TA CM CL 
RE .185*          
TL .258* -.144*         
IPM .374* -.017 .556*        
RC .268* .051 .445* .590*       
TD .362* .008 .549* .609* .668*      
OKM .416* -.064 .628* .708* .578* .674*     
TA .405* .046 .433* .549* .486* .531* .669*    
CM .324* -.014 .381* .420* .305* .314* .594* .483*   
CL .344* -.051 .347* .460* .367* .440* .557* .414* .542*  
คาฉลีไย 3.70 14.64 3.62 3.88 3.53 3.44 3.79 3.84 4.19 4.10 
คา SD .68 9.28 .73 .63 .80 .79 .64 .68 .56 .53 

 
 หมายหตุ:  * P < .05 

 
4) ผลการวิคราะห์การถดถอยชิงพหุบบ
ขัๅนตอน 
 ผลการวิคราะห์ถดถอยพหุบบขัๅนตอน
สดงดังตารางทีไ 9 พบวา ฿นบรรดาตัวปรอิสระ
ทัๅงหมด 9 ตัวปร มีตัวปร 4 ตัวปร ทีไมี
ผลกระทบชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดຌานการ
วิ จั ยของอาจารย์ อย า งมีนั ยส าคัญทางสถิ ติ 
 รี ย ง ล า ดั บ จ า กมาก เปหานຌ อ ย  ดั ง นีๅ  ก า ร

ปลีไ ยนปลงละจัดการความรูຌ ฿นองค์การ 
ประสบการณ์การท า วิ จั ย  การประยุ กต์ ฿ ชຌ
ทคนลยี ละการสรຌางอกาส฿นการรียนรูຌอยาง
ตอนืไอง ดยสามารถอธิบายการปลีไยนปลงผล
การปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์เดຌรຌอยละ 
25.6
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ตารางทีไ 8 ผลการวิคราะห์ถดถอยพหุบบขัๅนตอน ตัวปรทีไมีผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัย 
              ของอาจารย์ 
 

ตัวปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอย
ปรับมาตรฐาน ( β ) 

t-value Sig 

ประสบการณ์การท าวิจัย .198 4.464 .000 
การปลีไยนปลงละจัดการความรูຌ฿น
องค์การ 

.218 3.339 .001 

การประยุกต์฿ชຌทคนลยี .185 3.103 .002 
การสรຌางอกาส฿นการรียนรูຌอยางตอนืไอง .155 2.927 .004 
R  =  .506         R2  =  .256         SE  =  .591         F  =  33.084         Sig. of F  =  .000 

 
 ดยผลการทดสอบสมมติฐานทีไ เดຌ
สอดคลຌองกับผลการสัมภาษณ์ชิงลึก ดังนีๅ การ
ปลีไยนปลงละจัดการความรูຌ ฿นองค์การมี
ผลกระทบชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดຌานการ
วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ ดย
ริไมจากการมีวิสัยทัศน์ทีไจะปลีไยนปลง฿หຌ
องค์การมีความพรຌอม฿นการป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยหงชาติ ซึไงวิธีการปลีไยนปลงละจัดการ
ความรูຌ฿นองค์การ มีดังนีๅ 1) การมีบรรยากาศทีไ
สงสริมการรียนรูຌละสรຌางสรรค์ความรูຌ 2) 
สนับสนุนอุปกรณ์ครืไองมือทีไชวยอ านวยความ
สะดวก฿นการท างาน 3) สนับสนุน฿หຌอาจารย์จัด
กิจกรรมบริการวิชาการ฿หຌกับองค์การภายนอก 
4) ชิญวิทยากรหรือผูຌชีไยวชาญกง โ จาก
ภายนอกมาอบรม฿หຌความรูຌกอาจารย์  5) 
สงสริมละสนับสนุน฿หຌอาจารย์ท าวิจัยรวมกับ
องค์การหรือครือขายภายนอก 6) มีการจัดการ
ความรูຌ฿นองค์การ จัดท าละพัฒนาฐานขຌอมูล
ความรูຌทีไ฿ชຌประยชน์เดຌจริง ละ 7) ควรมีการจัด
ทีมทีไคอย฿หຌความชวยหลือหรือ฿หຌค าปรึกษา
ดຌานการวิจัยกอาจารย์  

            ฿นขณะทีไการประยุกต์฿ชຌทคนลยี 
พบวาผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักมีความหในดຌวยกับประดใน
ทีไวาการประยุกต์฿ชຌทคนลยีมีผลกระทบชิง
บวกตอผลการปฏิบัติ งานดຌานการวิจัยของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ ดยมีวิธีการ
สนับสนุนการประยุกต์฿ชຌทคนลยี ดังนีๅ 1) การ
สนับสนุนครืไองมือหรืออุปกรณ์การทดลองอยาง
ตใมทีไ 2) การมีฐานขຌอมูลออนเลน์ละขຌาถึง
ระบบอินตอร์นใตเดຌตลอด 24 ชัไวมง ละ 3) 
การมีปรกรมคอมพิวตอร์ระดับพืๅนฐานละ
ปรกรมทีไ ฉพาะทาง฿นตละสาขา฿หຌก
อาจารย์  

ชนดียวกับการสรຌางอกาส฿นการ
รียนรูຌอยางตอนืไอง พบวาผูຌ ฿หຌขຌอมูลหลักมี
ความหในดຌวยกับประดในทีไวาการสรຌางอกาส฿น
การรียนรูຌอยางตอนืไองมีผลกระทบชิงบวกตอ
ผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ นืไองจาก 1) พืๅนฐาน
ของอาจารย์สวน฿หญมีความกระตือรือรຌน มี
คานิยมรักการสวงหาความรูຌ฿หม โ ละอยาก
พัฒนาตนอง฿หຌกຌาวหนຌาตลอดวลา ละ 2) 
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องค์การ฿หຌการสนับสนุน฿หຌอาจารย์เดຌรียนรูຌ฿น
สิไงทีไมีความสน฿จหรือชีไยวชาญอยางตใมทีไทาทีไ
จะสามารถท าเดຌภาย฿ตຌขຌอจ ากัดรืไองงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ท า฿หຌอาจารย์มีการพัฒนา
ความสามารถ฿นการท าวิจัยเดຌดีขึๅน  
 
สรุปละอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยนีๅป็นการศึกษาผลกระทบของ
คุณลักษณะสวนบุคคล  การรับรูຌภาวะผูຌน าการ
ปลีไยนปลง การรับรูຌวิธีปฏิบัติดຌานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ละการรับรูຌการป็นองค์การ
หงการรียนรูຌ ทีไมีตอผลการปฏิบัติงานดຌานการ
วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ 
ผลการวิจัยสามารถสรุปละอภิปรายผลเดຌดังนีๅ 
  1) คุณลักษณะสวนบุคคล เดຌก 
ต าหนงทางวิชาการมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
วิจัยหงชาติ  ดยอาจารย์ทีไมีต าหนงทาง
วิชาการป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ละผูຌชวยศาสตราจารย์ มีผลการปฏิบัติงานดຌาน
การวิจัยทีไดีกวาอาจารย์ทีไ เมมีต าหนงทาง
วิชาการอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึไงอธิบายดຌวย
ผลการสัมภาษณ์ชิงลึกเดຌวา นืไองจากอาจารย์ทีไ
เดຌรับต าหนงทางวิชาการดยพืๅนฐานจะตຌองมี
ความรูຌละศักยภาพ฿นการท าวิจัยทีไดี฿นระดับ
หนึไง นอกจากนีๅยังพบอีกดຌวยวา รายเดຌฉลีไยตอ
ดือนมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานดຌาน
การวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ 
ดยอาจารย์ทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือนทีไสูงกวา มี
ผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยทีไดีกวาอาจารย์ทีไมี
รายเดຌฉลีไยตอดือนทีไตไ ากวาอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ สอดคลຌองกับผลการสัมภาษณ์ชิงลึก ทีไ
บ งชีๅ ว าทุนวิจัย ป็นสิไ งดึ งดูดละกระตุຌน ฿หຌ
อาจารย์อยากท าวิจัย ชวย฿หຌการท าวิจัยมีความ

คล อ งตั ว  ล ะ ป็ นตั วบั ง คั บคุณภาพของ
ผลงานวิจัยวาจะตຌองท า฿หຌเดຌหมาะสมกับทุน
วิจัยทีไเดຌรับมา นอกจากนีๅ ประสบการณ์฿นการ
ท าวิจัยมีผลกระทบชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน
ดຌานการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัย
หงชาติอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคลຌองกับ
ผลการสั มภาษณ์ ชิ งลึ กทีไ ว า  อาจารย์ทีไ มี
ประสบการณ์การท าวิจัยมากจะมองจทย์วิจัย
ออก มีการวางผนขัๅนตอนการท าวิจัยละกຌเข
ปัญ ห า  ว ล า ท า วิ จั ย เ ดຌ ดี ก ว า อ า จ า ร ย์ ทีไ มี
ประสบการณ์การท าวิจัยนຌอยกวา 

2) การรับรูຌภาวะผูຌน าการปลีไยนปลง 
ผลการวิจัยนีๅพบว าการรับรูຌภาวะผูຌ น าการ
ปลีไยนปลงเมมีผลกระทบ฿ด โ ตอผลการ
ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
วิจัยหงชาติ ซึไงเมป็นเปตามผลการศึกษาของ
นักวิชาการทีไผานมา อาทิชน Judge and 
Piccolo (2004), Piccolo and Colquitt 
(2006) ละ Tsai, Chen and Cheng (2009) 
ตอยางเรกใตามพบวา มีนักวิชาการบางสวนทีไ
ศึกษาพบวา ภาวะผูຌน าการปลีไ ยนปลงเมมี
ผลกระทบชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานของ
องค์การ  ตภาวะผูຌ น าการปลีไ ยนปลงมี
ผลกระทบทางอຌอมตอผลการปฏิบัติงานของ
องค์การผานตัวปรอืไน โ ยกตัวอยางชน 
Aragon-Correa, Garcia-Morales and 
Cordon-Pozo (2007) ทีไศึกษาพบวาภาวะผูຌน า
การปลีไยนปลงป็นตัวปรทีไมีผลกระทบ
ทางอຌอมชิงบวกตอผลการปฏิบัติ งานของ
องค์การผานตัวปรคัไนกลาง เดຌก การรียนรูຌ
ขององค์การ ละนวัตกรรมองค์การ ชนดียวกับ 
Leephaijaroen (2012) ทีไศึกษาพบวาภาวะ
ผูຌน าการปลีไยนปลงมีผลกระทบทางอຌอมตอผล
การปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์ผานการ
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รับรูຌการสนับสนุนจากองค์การ  ดังนัๅน การวิจัยนีๅ
จึ ง  ป็ น เ ป เ ดຌ ว า ก า ร รั บ รูຌ ภ า ว ะ ผูຌ น า ก า ร
ปลีไยนปลงเมเดຌมีผลกระทบชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
วิจัยหงชาติตอยาง฿ด ตอาจป็นเปเดຌวามี
ผลกระทบทางอຌอมผานตัวปรอืไน โ ซึไงนาสน฿จ
ท าการศึกษา฿นครัๅงตอเป 

3) การรับรูຌวิธีปฏิบัติดຌานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ พบวาเมมีผลกระทบชิงบวก
ตอผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ ซึไงผลการวิจัยเม
สอดคลຌองกับผลการศึกษาของนักวิชาการทีไผาน
มา อาทิชน Challis, Samson and Lawson 
(2005), Vlachos (2008), Lee (2010), 
Boohene and Asuinura (2011) ละ Sohail, 
Tanveer and Muneer (2011) ตอยางเรกใ
ตาม เดຌมีนักวิชาการบางทานทีไศึกษาพบวาวิธี
ปฏิบัติดຌานการบริหารทรัพยากรมนุษย์เมเดຌมี
ผลกระทบทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของ
องค์การ ซึไงป็นขຌอคຌนพบทีไสอดคลຌองกับผลการ
ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย฿นครัๅงนีๅ  ดย 
Lopez, Peon and Ordas (2005) เดຌศึกษา
พบวาวิธีปฏิบัติดຌานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เดຌ ก  การสรรหาคั ด ลื อก  การฝຄ กอบรม 
คาตอบทน ละการมีสวนรวม เมมีผลกระทบ
ตอผลการด านินธุรกิจ ซึไง Lopez, Peon and 
Ordas (2005)  อธิบายวา วิธีปฏิบัติดຌานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เมเดຌกอ฿หຌกิดความ
เดຌปรียบ฿นการขงขันตอยาง฿ด ตความ
เดຌปรียบ฿นการขงขันขององค์การนัๅนกิดจาก
ความสามารถ฿นการจูง฿จ฿หຌบุคลากรน าความ
ความรูຌ฿สลงเป฿นการปฏิบัติงานตางหาก  ดังนัๅน 
การวิจัยนีๅจึงป็นเปเดຌวาการรับรูຌการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เมเดຌมีผลกระทบชิงบวกตอผล

การปฏิบั ติ ง านดຌ านการวิ จั ยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ ตอาจป็นเปเดຌวามี
ผลกระทบทางอຌอมผานตัวปรอืไน โ ซึไงนาสน฿จ
ทีไจะท าการศึกษา฿นครัๅงตอเป นอกจากนีๅ การทีไ
ผลการวิจัย฿นประดในนีๅเมป็นเปตามสมมติฐาน
ทีไตัๅงเวຌจากการทบทวนวรรณกรรม฿นตอนตຌนอาจ
มีหตุผลอืไน โ ประกอบอีก ชน 1) ป็น
การศึกษาทีไมุงศึกษาฉพาะผลการปฏิบัติงานดຌาน
การวิจัย ซึไงเม฿ชผลการปฏิบัติงาน฿นภาพรวม
หรือ฿นดຌานอืไน โ ชนดียวกับทีไนักวิชาการสวน
฿หญคยศึกษามากอน ละ 2) ป็นการกใบ
ขຌอมูลจากอาจารย์มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ฿น
ประทศเทย ซึไ งมีคุณลักษณะสวนบุคคลทีไ
ตกตางจากกลุมตัวอยาง฿นองค์การหรือประทศ
อืไน โ  

4) การรับรูຌการป็นองค์การหงการ
รียนรูຌ  พบวามีผลกระทบชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
วิจัยหงชาติอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ดยพบวา
ผลการวิจัยสอดคลຌองกับ Kontoghiorghes, 
Awbrey and Feurig (2005), Yang, Wang 
and Niu (2007), Walumbwa, Cropanzano 
and Hartnell (2009), Som, Saludin,  
Shuib, Keling, Ajis, and Nam (2010) ละ 
Garcia-Morales, Jimenez-Barrionuevo and 
Gutierrez (2012) ดยสอดคลຌองกับผล
การศึกษาของงานวิจัยนีๅทีไพบวา การรับรูຌการป็น
องค์การหงการรียนรูຌ เดຌก การปลีไยนปลง
ละจัดการความรูຌ฿นองค์การ การประยุกต์฿ชຌ
ทคนลยี ละการสรຌางอกาส฿นการรียนรูຌ
อยางตอนืไอง มีผลกระทบชิงบวกตอผลการ
ปฏิบัติงานดຌานการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
วิจัยหงชาติ  
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ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 
 ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเป มี
ดังนีๅ 

1. การศึกษา฿นครัๅงนีๅพบวาตัวปรบาง
ตัวมีอ านาจ฿นการพยากรณ์ตัวปรตามคอนขຌาง
นຌอย ดังนัๅน฿นการศึกษาครัๅ งตอเปจึงควรมี
การศึกษาตัวปรอืไน โ พิไมติมดຌวย 

2. การศึกษา฿นครัๅงนีๅป็นการศึกษา฿น
ระดับบุคคลผานการรับรูຌของบุคลากรละป็น
ก า ร ศึ ก ษ า  ฉ พ า ะ ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง อ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยวิจัยหงชาติ ทานัๅน ดังนัๅน฿น
การศึกษาครัๅงตอเปจึงควรศึกษาพิไมติม฿นระดับ
อ ง ค์ ก า ร  ละ ศึ ก ษ า ฿ นก ลุ ม ตั ว อ ย า ง จ า ก
มหาวิทยาลัยอืไน โ  

3. ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ผลการปฏิบัติงาน
ดຌานการวิจัยของอาจารย์ป็นการศึกษาภาพรวม
ของอาจารย์ดยเมมีการบงยกคณะ ซึไงท า฿หຌ
พบขຌอจ ากัดของผลการปฏิบัติงานดຌานการวิจัยทีไ
ตกตางกันมาก ดังนัๅน฿นการศึกษาครัๅงตอเปจึง
คว รศึ กษายกระหว า งอาจารย์ ท า งส าย
วิทยาศาสตร์ละสายสังคมศาสตร์ นืไองจากทัๅง 
2 ศาสตร์มีนวทางการท าวิจัยละระยะวลา฿น
การผลิ ตผลงานวิ จั ยทีไ ตกต างกัน  ดั งนัๅ น
การศึกษายกระหวางกลุมนาจะชวยอธิบายผล
ละเดຌขຌอสนอนะ฿นชิงปฏิบัติจากตละกรณี
เดຌชัดจนยิไงขึๅน 
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พัฒนาการดใก฿นมุมมองทางประชากรศาสตร์  
 

ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา1 

 

บทคัดยอ 
บทความนีๅมุงน าสนอทัศนะละองค์ความรูຌกีไยวกับ พัฒนาการดใก  ฿นทางประชากรศาสตร์พืไอ

ชีๅ฿หຌหในวา ประดในรืไองพัฒนาการดใกสามารถเดຌรับการพิจารณาวาป็นมิติหนึไงของคุณภาพชีวิตประชากร
ทีไควร฿หຌความส าคัญอันนืไองมาจากสถานการณ์การปลีไยนปลงครงสรຌางทางอายุประชากรทีไกิดขึๅน จาก
การวิจัยอกสารทีไกีไยวขຌองกับพัฒนาการดใก฿นงานศึกษาทางประชากรศาสตร์ ละการชืไอมยงประดใน
พัฒนาการดใกจากทัศนะของสาขาวิชาอืไน โ ทีไกีไยวขຌองทางศรษฐศาสตร์ละทางสังคมวิทยา นอกจากนีๅ
เดຌน าสนอการวิคราะห์นวนຌมการศึกษารืไองพัฒนาการดใก฿นทางประชากรศาสตร์ตอเป฿นอนาคต 
 
ค าส าคัญ: พัฒนาการดใก ประชากรศาสตร์ การปลีไยนปลงครงสรຌางทางอายุประชากร คุณภาพชีวิต

ประชากร 
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Child Development in Demographic Perspectives 

 
 

Siripong Palakawong-na-Ayudhya1 

 
 
Abstract 

This article aimed to present perspectives and knowledge about child development in 
the field of demography. It regarded the study of child development as a crucial issue affecting 
quality of population s life because of changing  population-age structure. The article was 
based primarily on documentary research with an attempt to link the child development with 
the other fields  perspectives related to demography, i. e, economics and sociological aspects. 
In addition, the article presents future trends of study on child development. 

 
Keywords: Child development, demography, changing of population-age structure, quality of 
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นวความคิด พัฒนาการดใก  ฿นชิงสห
สาขาวิชา 
  มืไ อ ก ล า ว ถึ ง  พั ฒ น า ก า ร  ดใ ก  
สาขาวิชาทีไกีไยวขຌองกับพัฒนาการดใกดยตรงคือ 
จิตวิทยา  ดยฉพาะอยางยิไงสาขาวิชายอย 
จิตวิทยาพัฒนาการ  ซึไงป็นสาขาวิชาทีไนຌน

ศึกษาพัฒนาการดຌานตาง โ ของมนุษย์ เดຌก 
รางกาย อารมณ์ สังคม ละสติปัญญา ดຌวยการ
น าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยา 
ตล อ ด จ น บ า ง น ว คิ ด  ล ะท ฤ ษ ฎี ฿ น ท า ง
สังคมศาสตร์ มารวม฿ชຌอธิบายพัฒนาการของดใก
ดยฉพาะ ชน ความจริญติบตทางรางกายทีไ
สงผลตอความฉลาดทางปัญญา รูปบบการลีๅยง
ดูของพอมกับความฉลาดทางอารมณ์ของดใก 
ความสามารถ฿นการรียนรูຌตัวลขกับพัฒนาการ
ทางสมอง ฐานะทางศรษฐกิจของครัวรือนทีไมี
ความสัมพันธ์กับทักษะทางปัญญาละพฤติกรรม
ของดใก ฯลฯ  (Chanaim, 2540; Dacey, 
2009) 
 ดຌวยหตุนีๅ พัฒนาการดใก  จึงมีความ
คาบกีไยวกับประดในอืไน โ ฿นหลากหลาย
สาขาวิชา ชน งานศึกษาทางดຌานศึกษาศาสตร์ทีไ
สน฿จถึงการพัฒนาวิธีการรียนการสอน฿หຌ
หมาะสมกับความสามารถหรือพัฒนาการผูຌรียน
฿นตละวัย (Poochareon, 2543; Mercer and 
Howe, 2012) งานศึกษาทางดຌานศรษฐศาสตร์
ทีไ ส น ฿จคว ามสั ม พันธ์ ร ะหว า งทั กษะดຌ าน
พฤติกรรมละทักษะทางปัญญาของดใกกับการ
จริญติบตทางศรษฐกิจ (Eric and Ludger, 
2012; Pholpirul and Rkumnuaykit, 2558) 
ซึไงทักษะทางพฤติกรรมละปัญญากใถือวาป็น
รืไองดียวกันกับพัฒนาการดใก มຌกระทัไงงาน
ศึ ก ษ า ท า ง สั ง ค ม วิ ท ย า ทีไ ส น ฿ จ  กีไ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ระหวางสมาชิก฿นครอบครัว 

สถานศึกษา ละกลุมพืไอน ทีไมี อิทธิพลตอ
พฤติ กรรม/ พัฒนาการของ ดใก  ( National 
Scientific Council on the Developing 
Child, 2009; Howe, 2010; Cummings and 
Schatz, 2012) ดยพฤติกรรมดังกลาวทีไกิดขึๅน 
คงอยู  ห รื อ ปลีไ ย นปลง  ต า งสะทຌ อนถึ ง
พัฒนาการดຌานจิต฿จละสังคมของดใกเดຌชนกัน 
จากตัวอยางงานศึกษา฿นขຌางตຌนจึงกลาวเดຌวา 
การศึกษารืไองพัฒนาการดใกเมควรจัดหมวดหมู
฿หຌอยู฿นสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงป็นหลัก กลาวอีก
นัย คือ การศึกษาประดในพัฒนาการดใก฿หຌ
ขຌา฿จอยางถองทຌจึงควรมีการศึกษา฿นลักษณะ
สหสาขาวิชา 
 ประชากรศาสตร์ป็นสหสาขาวิชาหนึไง
ซึไงเดຌน าองค์ความรูຌ฿นสาขาวิชาตาง โ ชน สังคม
วิทยา มานุษยวิทยา ศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
ระบาดวิทยา จิตวิทยา ฯลฯ มารวม฿ชຌอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางประชากร เดຌก ขนาดละการ
กระจายตัวทางประชากร ครงสรຌางประชากร 
ภาวะจริญพันธุ์  การตาย ละการยຌายถิไน 
ส าหรับจุดประสงค์ของบทความนีๅซึไงเดຌกลาวถึง
ประชากรทีไอยู ฿นวัยดใก ป็นหลัก ดังนัๅน฿น
บืๅองตຌน ดใก  จึงป็นรืไองทีไกีไยวขຌองกับมิติ
ทางอายุหรือวัยซึไงป็นตัวปรหรือองค์ประกอบ
ส าคัญอยางหนึไงของมิติดຌานครงสรຌางประชากร 
ดยอายุถือเดຌวาป็นขຌอมูลฉพาะบุคคลทีไผันปร
เปตามกาลวลา 
 ฿นทางประชากรศาสตร์ ครงสรຌางอายุ
ป็นขຌอมูลทางประชากรทัๅง฿นชิงชีววิทยาละ
ชิงสังคม กลาวคือ อายุเดຌรับการสืไอความหมาย
ดຌวยตัวลขทีไนับจากวันดือนปีทีไประชากรตละ
คนเดຌถือก านิดขึๅนมาจนกระทัไงมีชีวิตอยูหรือ
สิๅนชีวิตลงภาย฿นกรอบระยะวลาของการศึกษา
มิติดຌานอายุ ซึไงมีความกีไยวพันกับพัฒนาการทาง
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ร า ง ก า ย  ล ะ ส ติ ปั ญ ญ า  ส า ห รั บ ฿ น ท า ง
ประชากรศาสตร์ดยปกติประชากรวัยดใกเดຌรับ
การพิจารณาวาป็นกลุมประชากรวัยพึไงพิงละมี
อายุ฿นชวง 0-14 ปี ทัๅงนีๅดังทีไเดຌกลาวเปลຌววา
อายุกใถูกก าหนด฿หຌมีความหมายละคุณคา฿นชิง
สังคมดຌวยชนกัน ซึไง฿นทางสังคมวิทยาเดຌมองวา
อายุหรือวัยป็นมาตรฐานอยางหนึไงทีไ฿ชຌก าหนด
สถานภาพละบทบาททางสังคม (Prasartkul, 
2543) ชน วัยสูงอายุคือบุคคลทีไมีความอาวุส 
ป็นผูຌทีไอาบนๅ ารຌอนมากอน มีบทบาท฿นการป็น
ทีไปรึกษาทัๅงรืไองการงานละจิต฿จ ตลอดจนป็น
บุคคลทีไเดຌรับการคารพนับถือจากสมาชิก฿น
สังคม ฿นขณะทีไวัยดใกตຌองชืไอฟังผูຌ฿หญ มีหนຌาทีไ
รียนหนังสือหรือเดຌรับการศึกษาป็นหลัก ฯลฯ  
นอกจากนีๅมืไอพิจารณาประดในดຌานวัยหรืออายุ
฿นมุมมองทางศรษฐศาสตร์ จึงสามารถวิคราะห์
เดຌวาวัยป็นมิติทางประชากรทีไมีความกีไยวพัน
ตอการสรຌางผลิตภาพ฿นชิงศรษฐกิจ ดังนัๅนมืไอ
ประชากรวัยดใกละวัยสูงอายุเดຌรับการจัดวา
ป็นประชากรวัยพึไงพิง วัยดังกลาวจึงเมเดຌขຌา
ข า ยต อกา รสรຌ า งผลิ ตภาพทาง ศรษฐกิ จ
หมือนกับประชากรวัยรงงาน อยางเรกใตาม
มุมมองดังกลาวเดຌป็นประดในทຌาทายอยางหนึไง
฿นวดวงประชากรศาสตร์  นืไองจากมีการ
อภิปรายละศึกษาถึงผลประยชน์ชิงศรษฐกิจ
จากประชากรผูຌสูงวัย฿นฐานะผูຌคๅ าชูความมัไงคัไง
ทางศรษฐกิจ฿หຌกับประทศดยรวมมากขึๅน 
พราะฉะนัๅ นการทราบถึ ง ครงสรຌ า งอายุ
ประชากรจึ งท า ฿หຌ ขຌ า ฿จเดຌ ว าสัดส วนของ
ประชากร฿นตละวัย  ของพืๅนทีไหนึไ ง  โ ณ 
ชวงวลาหนึไงจึงสามารถสะทຌอนถึงภาวะการ
ขงขันหรืออกาสจริญติบตทางศรษฐกิจ 
ละมีประยชน์ตอการวางผนพัฒนาประทศเดຌ
ชนกัน  อย า ง เรกใตามมຌการ พิจารณาถึ ง

ครงสรຌางอายุ฿นทางประชากรศาสตร์มีนวนຌม
ป็นการพิจารณา฿นมิติ ชิ งปริมาณ ต ฿น
ขณะดียวกันวิ ชาประชากรศาสตร์กใ เดຌ ฿หຌ
ความส าคัญกับมิติชิงคุณภาพดังชนการพัฒนา
คุณภ าพประช ากร  ซึไ ง ฿ นทีไ นีๅ จ ะ กล า ว ถึ ง
พัฒนาการดใก฿นฐานะทีไป็นมิติดຌานคุณภาพ
ประชากร ดยจะสะทຌอน฿หຌหในถึงความสัมพันธ์
ระหวางพัฒนาการดใกกับประดในตาง โ ฿นทาง
ประชากรศาสตร์฿นล าดับถัดเป 
 
องค์ความรูຌละงานศึกษาทางประชากรศาสตร์
ทีไกีไยวขຌองกับดใกละพัฒนาการดใก 
 ประชากรศาสตร์มຌป็นสหสาขาวิชาต
กใมีชุดองค์ความรูຌป็นของตนองทีไพยายาม฿ชຌ
อธิบายปรากฏการณ์ตาง โ ทางประชากร ชน 
ท ฤ ษ ฎี ก า ร  ป ลีไ ย น ผ า น ท า ง ป ร ะ ช า ก ร 
(demographic transition theory) ป็นทฤษฎี
ส าคัญทฤษฎีหนึไง฿นทางประชากรศาสตร์ เดຌ
อธิบายถึงปรากฏการณ์ของการปลีไยนปลง
อัตร า  พิไ มป ระชากร อัน นืไ อ ง มาจากกา ร
ปลีไยนปลงของภาวะการตายละภาวะจริญ
พันธุ์ (Kirk, 1996) 
 อยางเรกใตาม ทฤษฎีดังกลาวเดຌมุงนຌน
อธิบายอัตราการตายละสภาพสังคม฿นตละยุค
ทีไกีไยวขຌองกับสาหตุการตายของประชากร฿น
ภาพรวมมากกวาอธิบายบบผนละสาหตุการ
ตายทีไจาะจงตอประชากรวัย฿ดวัยหนึไงป็นหลัก 
ดຌวยหตุนีๅการหาบบผนละสาหตุการตาย
ของประชากร฿นวัยดใกจึงควรพิจารณาจากงาน
ศึกษาตาง โ ทีไเดຌท าการศึกษากีไยวกับบบผน
ละสาหตุการตายของดใก ซึไงจากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา มีตัวอยางงานศึกษากีไยวกับ
บบผนละสาหตุการตายของดใกจ านวนมาก 
มຌงานศึกษาสวน฿หญเมเดຌมุงอธิบายพัฒนาการ
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ดใกดยตรง ตกลับมุงเปทีไปรากฏการณ์หลัก
฿นทางประชากร คือ ภาวะการตายของดใก 
(child mortality) ตกระนัๅน฿นงานศึกษา
หลานัๅนกใเดຌพยายามชืไอมยงถึงปัจจัยทาง
ศรษฐกิจ สังคม ละสภาพวดลຌอมทีไมีอิทธิพล
ตอการตายของดใก ทัๅงปัจจัยภายนอก ชน การ
เดຌอาศัยอยูรวมกับพอม ระดับการศึกษาของพอ
ม ความจริญทางการพทย์ การติบตทาง
ศรษฐกิจ ฯลฯ ละปัจจัยภาย฿นทีไกิดจากตัว
ดใก ชน ความจใบป่วย ความพิการ ความ
บกพรองทางพันธุกรรม พฤติกรรมสุขภาพ ฯลฯ 
(Usanova, Matveeva, Leonov and 
Shulyndina, 1984; Reher and González-
Quiñones, 2003; National Research 
Council (US) and Institute of Medicine 
(US), 2004) ดยความผิดปกติภาย฿นดังกลาว
สามารถสะทຌอนถึงพัฒนาการทีไเมสมวัยดຌาน
รางกายของดใกซึไงอาจป็นปัจจัยอยางหนึไงทีไ
น าเปสูการตาย฿นชวงวัยดังกลาวเดຌชนกัน 
นอกจากนีๅงานศึกษาของ Masuy-Stroobant 
(2006) เดຌพยายามสรุปสังคราะห์ทฤษฎีละ
กรอบนวการวิคราะห์การตายของดใก ดยเดຌ
อธิบายวา มຌการตายของดใกป็นผลมาจาก
ปัจจัยทางตรงหรือปัจจัยก าหนดจากสาหตุการ
ตายทีไเดຌรับการวินิจฉัยทางการพทย์ อยางเรกใ
ตามสิไงส าคัญ คือ การพิจารณายຌอนกลับเปถึง
ปัจจัยอืไน โ ทีไสามารถมีอิทธิพลทางอຌอมตอ
สาหตุการตาย ชน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ระดับการพัฒนาทางศรษฐกิจ ระบบการมือง 
ตัวปรทางสังคม ละสภาพทีไอยูอาศัย ดยกลุม
ปัจจัยหรือตัวปรอิสระหลานีๅเดຌสงผานกลุมตัว
ปรทรกกลางทีไน าเปสูสาหตุการตายดยตรง
ตามมา  ตัวอยางชน ตัวปรทางสังคม อาทิ 
การศึกษาหรืออาชีพของผูຌ ป็นพอละมซึไง

ปรียบสมือนกับทุนชีวิตของดใกหรือบุตรเดຌ
สงผลตอสาหตุการตายของดใกผานปัจจัยทรก
กลาง ชน การติดชืๅอ การจใบป่วย ภูมิคุຌมกัน 
ตลอดจนตຌนทุนทางดຌานสุขภาพมืไอรกกิด อาทิ 
การฝากครรภ์ การเดຌรับการบ ารุงตัๅงตอยู฿น
ครรภ์มารดา ความรูຌกีไยวกับการดูลดใกรกกิด 
การมีวลา฿นการดูลบุตรมืไอรกกิด ฯลฯ   
นอกจากนีๅ เดຌมีนักประชาศาสตร์ทีไมีความสน฿จ
ศึกษากีไยวกับบบผนการตายของประชากรวัย
ดใกรกกิดดยฉพาะ ดังชน Bourgeois – 
Pichat (1946) ซึไงป็นนักประชากรศาสตร์ชาว
ฝรัไงศส เดຌป็นผูຌพัฒนาทคนิคทางคณิตศาสตร์
ละสถิติพืไอ฿ชຌป็นมาตรวัดอัตราการตายของ
ประชากรวัยดใก ดยฉพาะอยางยิไง฿นวัยทารก
หรือ฿นชวงอายุ 1 ปีรกของการกิดรอดชีพ ดย
ขาเดຌอธิบายบบผนการตายของทารกเวຌวา ฿น
ตละสังคมมีบบผนหรืออัตราการตายของ
ทารกทีไตกตางกันเปนืไองจากมีปัจจัยภาย฿น 
(endogenic) ละปัจจัยภายนอก (exogenic) 
 ขຌ า ม า  กีไ ย ว ขຌ อ ง   ดยปั จ จั ย ภ าย ฿น   ช น 
ขຌอบกพรองหรือความผิดปกติของพันธุกรรม
ตลอดจนพัฒนาการดຌานรางกายของดใก฿นชวง
กอนกิด ส าหรับปัจจัยนอก ชน อนามัยจริญ
พันธุ์ สิไงวดลຌอมทีไทารกอาศัยอยู สถานภาพทาง
ศรษฐกิจสังคม อายุของมารดามืไอมีบุตร ขนาด
ของครอบครัว ฯลฯ จากความพยายาม฿นการหา
บบผนละสาหตุการตายดังกลาว ดยวิธีการ
ค านวณอัตราตายทารกของ Bourgeois - 
Pichat เดຌยกสาหตุการตายดังกลาวทัๅงสอง
ออกจากกัน นืไองจากขาเดຌลใงหในถึงมุมมอง฿น
การวิคราะห์ละความพยายาม฿นการลดสาหตุ
การตายจากปัจจัยภาย฿นดຌวยมุมมองทาง
การพทย์ ป็นหลักมากกวาความพยายาม
สวงหาวิธีการอันมีประสิทธิภาพ฿นการจัดการ
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กับปัจจัยภายนอกทีไป็นสาหตุการตายของทารก 
จึงสะทຌอน฿หຌหในวา มຌจุดมุงหมายดยตรงของ 
Bourgeois - Pichat มีลักษณะป็นการศึกษา
สาหตุการตายของทารก ตกระนัๅน ทัๅงปัจจัย
ภาย฿นละภายนอกทีไสงผลตอการตาย฿นทารก
฿นมุมมองของ Bourgeois - Pichat กใสามารถ
เดຌรับการตีความเดຌวามีรืไองของพัฒนาการดใก
ขຌามากีไยวขຌองดຌวยชนกัน 
 นอกจากงานศึกษากีไยวกับบบผน
ละสาหตุการตายของดใก การพิจารณาถึงงาน
ศึกษากีไยวกับบบผนความจใบป่วยของดใกกใ
ป็นหลักฐานชิงประจักษ์อยางหนึไงทีไสะทຌอนถึง
ความพยายาม฿นการศึกษาพัฒนาการของดใก
ชนกัน มຌวางานศึกษาดังกลาวเมเดຌมุงศึกษา
พัฒนาการดใกดยตรง ดยลักษณะงานศึกษา
ดังกลาวพยายามอธิบายวามีสาหตุ฿ดบຌางทีไ
น าเปสูความจใบป่วยหรือปัญหาสุขภาพของดใก 
ร ว มถึ ง ง านศึ กษาดຌ านอนามั ย  จ ริ ญ พัน ธุ์ 
(reproductive health) ชน ขຌอคຌนพบทีไวาดใก
มีอกาสจใบป่วยเดຌมากขึๅนถຌาผูຌป็นมเมมีความรูຌ
กีไยวกับรืไองสถานพยาบาลละการ฿หຌบริการ
ดຌานสุขภาพ (Grover, Chhabra, Malik and 
Kannan, 2004) ขຌอคຌนพบทีไวาการ฿ชຌสารก าจัด
มลง฿นครัวรือนมีผลตออัตราการป่วยป็นรค
มาลารียอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมถึงการ
ตายจากรคทຌองรวงทีไพบวามีสาหตุมาจากภาวะ
ทุภชนาการ อัตราการดืไมนมมทีไตไ า การอาศัย
อยางออัด฿นทีไพักอาศัย นๅ าหนักรกคลอด การ
เดຌรับภูมิคุຌมกัน อนามัยภาย฿นทีไพักอาศัย ฯลฯ 
อ ย า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ดຌ ว ย  ช น กั น 
(Ezeonwu, Chima, Oguonu, Ikefuna, and 
Nwafor, 2014) 
 อยางเรกใตาม ฿นอดีตเดຌพบวา มีงาน
ศึกษาทางประชากรศาสตร์จ านวนหนึไงซึไงสะทຌอน

ถึงความพยามยามทีไจะศึกษาพัฒนาการดใก
ดยตรง  ชน Hernandez (1997) เดຌพยายาม
ศึกษาถึงความกีไยวพันกันระหวางปัจจัยทาง
ประชากรกับประดในดຌานการพัฒนา฿นวัยดใก
ดยชืไอมยงกับทฤษฎีการปลีไยนผานทาง
ประชากร พืไอสะทຌอน฿หຌหในวาพัฒนาการดใกมี
ความกีไยวพันกับปรากฏการณ์ทางประชากร 
กลาวคือ นอกจากครอบครัวละสภาพวดลຌอม
ทางศรษฐกิจเดຌสงผลตอความตຌองการมีบุตร
หรือภาวะจริญพันธุ์ ปัจจัยดังกลาวยังมีนวนຌม
สงผลตอพัฒนาการดใกเดຌชนกัน ส าหรับตัวชีๅวัด
฿นมุมมองของ Hernandez ทีไมีความกีไยวขຌอง
กับการศึกษาพัฒนาการดใก สามารถน ามา
จ านกป็นประดในตาง โ เดຌ 8 ประดใน ดังนีๅ 

(1) อายุของพอละมมืไอ฿หຌก านิดทารก 
(2) ชืๅอชาติหรือชาติพันธุ์ 
(3 )  ประสบการณ์การยຌ ายถิไ นละการ

ปลีไยนปลงทีไอยูอาศัย 
(4) สถานภาพสมรสของพอละม 
(5) รูปบบการอยูอาศัยของดใก ชน การ

อาศัยอยูกับพอละม พอหรือม ญาติคนอืไน฿น
ครอบครัว ตลอดจนบุคคลอืไนทีไเม฿ชญาติ (อาทิ 
พอ/มบุญธรรม) 

(6) ระดับการศึกษาของพอละม  
(7) การมีสวนรวม฿นก าลังรงงานของพอ

ละม  
(8) ความยากจนของครอบครัวละความ

หลืไอมลๅ าทางรายเดຌ 
 ฿นวลาตอมา Hernandez (2012) เดຌ
น ามิติการปลีไยนปลงทางประชากร฿นดຌาน
ครอบครัวละสภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจสังคม
เป฿ชຌ฿นการศึกษาผลกระทบตอชีวิตดใก฿นสังคม
อมริกาทีไอาศัย฿นครอบครัวของกลุมผิวสีชาว
อฟริกันละคริบบียนทีไมีการยຌายถิไน ซึไงจาก
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การศึกษาพบวา ดใกกลุมนีๅตางมีปัจจัยสีไยงทีไมี
อิทธิพลตอสุขภาพ ความป็นอยู ละพัฒนาการ
฿นดຌานตาง โ อันป็นผลมาจากการปลีไยนปลง
ทางประชากร ชน สถานภาพการป็นผูຌลีๅภัยละ
ประสบการณ์การยຌายถิไนของพอม ตลอดจน
ปัจจัยอืไน โ ทีไป็นปัจจัยคงทีไ ชน สีผิว ชืๅอชาติ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ป็นตຌน 
 จากทีไกลาวมาจึงหในเดຌวา งานศึกษา
ทางดຌานประชากรศาสตร์฿นอดีตสวน฿หญเมเดຌ
มุงนຌนเปทีไพัฒนาการดใกดยตรง ตมุงนຌนเป
ศึกษาปรากฏการณ์ทางประชากรทีไมีความ
กีไยวขຌองกับพัฒนาการดใก อาทิ การตายละ
สุขภาพของดใก อนามัยจริญพันธุ์กับภาวะจริญ
พันธุ์ การศึกษาของดใก ป็นตຌน ดยฉพาะอยาง
ยิไงการศึกษารืไองการตายละความจใบป่วยละ
อนามัยจริญพันธุ์ ถือเดຌวาป็นการศึกษาประดใน
กระสหลัก฿นทางประชากรศาสตร์ อยางเรกใ
ต ามการศึ กษ า ฿นประ  ดใ นดั ง กล า ว เม เ ดຌ
หมายความวางานศึกษาทางประชากรศาสตร์เดຌ
ละลยรืไองพัฒนาการดใกเปตประการ฿ด 
นืไองจากพัฒนาการดใกสามารถเดຌรับกา ร
พิจารณาวาป็นประดในหนึไง฿นดຌานคุณภาพของ
ประชากรซึไงจากการทบทวนวรรณกรรม฿น
ขຌางตຌนเดຌพบวามีนักประชากรเดຌศึกษาประดใน
ดังกลาวชนกันมຌจะเมเดຌ ป็นทีไนิยมอยาง
พรหลายกใตาม ทัๅงนีๅอาจป็นพราะดังทีไเดຌกลาว
เป฿นบืๅ องตຌนวา  ถຌาพิจารณาประดในดຌาน
พัฒนาการดใกอยางผิวผินอาจเมกีไยวพันกับวิชา
ประชากรศาสตร์  ด ยต ร ง  ต ฿ น ฐ านะทีไ
ประชากรศาสตร์ป็นสหสาขาวิชา กอปรกับ
นวคิดกีไยวกับพัฒนาการดใกองกใเดຌมีการหยิบ
จับเป฿ชຌ฿นการศึกษาอยู฿นวดวงสาขาวิชาตาง โ 
จึงสามารถสังคราะห์เดຌวา การศึกษาพัฒนาการ
ดใก ฿นทางประชากรศาสตร์ สามา รถ ป็ น

ทางลือกหนึไง฿นการศึกษาละท าความขຌา฿จ
กีไยวกับคุณภาพประชากร ทัๅงนีๅความป็นสห
สาขาวิชาของประชากรศาสตร์จึงป็นอีกจุดดน
หนึไ ง ทีไ ส ามารถน ามา ฿ชຌ วิ  คร าะห์ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ทางประชากรเดຌอยางหลากหลาย
ซึไงสามารถรวมถึงรืไองพัฒนาการดใก อยางเรกใ
ตามพืไอ฿หຌกิดความกระชับ฿นการน าสนอ ฿น
ทีไนีๅจึงขอหยิบยกความป็นสหสาขาวิชาของ
ประชากรศาสตร์ดยชืไอมยงกับสองสาขาวิชาทีไ
ถูกน ามา฿ชຌอธิบายปรากฏการณ์ทางประชากร
บอยทีไสุด คือ มุมมองทางศรษฐศาสตร์ละ
สังคมวิทยา 
 
ความป็นสหสาขาวิชาของประชากรศาสตร์฿น
การศึกษาดใกละพัฒนาการดใก 
 ดั งทีไ เ ดຌ กล า ว เป ฿นตอนตຌน ว า วิ ช า
ประชากรศาสตร์มีความป็นสหสาขาวิชา ซึไงป็น
ความพยายาม฿นการน าองค์ความรูຌ฿นศาสตร์ตาง 
โ ทีไ กีไยวขຌองมา฿ชຌอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ประชากร ฿นทีไนีๅจะวิคราะห์ถึงความป็นสห
สาขาวิชาของประชากรศาสตร์จากมุมอง฿นทาง
สาขาวิ ช า  ศรษฐศาสตร์ ละสั งคม วิ ทยา 
นืไองจากทัๅงสองสาขาวิชาดังกลาวมีนวคิดละ
ทฤษฎีตาง โ ทีไทางประชากรศาสตร์หยิบยกมา
฿ชຌป็นประจ า ดยสามารถวิคราะห์เดຌดังนีๅ 
 มุมมองทางศรษฐศาสตร์ 
 ฿นทางศรษฐศาสตร์ เดຌมีสาขาวิชา
ย อ ย ส า ข าห นึไ ง  รี ย ก ว า   ศ รษ ฐ ศา ส ต ร์
ประชากร  ซึไงป็นสาขาวิชาทีไน านวคิดละ
ท ฤ ษ ฎี ท า ง  ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ม า ฿ ชຌ อ ธิ บ า ย
ปรากฏการณ์ทางประชากร ชน นวคิดการ
วิคราะห์ทางศรษฐกิจตอภาวะจริญพันธุ์ของ 
Becker (1960) นวคิดอุปสงค์ละอุปทานตอ
บุตรของ Easterlin (1975) นวคิดการเหลวียน



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปีทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

ของความมัไงคัไงของ Caldwell (1982) ดยทัๅง 3 
นวคิดดังกลาวมีจุดรวมกัน฿นการมองวาการมี
บุตรของคูสมรสป็นการตัดสิน฿จอยางหนึไงซึไงมี
รืไองของการค านวณตຌนทุนละคาสียอกาส 
ตลอดจนการค านึงถึงอรรถประยชน์สูงสุดทีไจะ
เดຌรับจากการมีบุตร ดຌวยหตุนีๅ ตัวปรส าคัญ
฿นทางศรษฐศาสตร์ทีไน ามา฿ชຌ฿นการศึกษาทาง
ประชากร คือ รายเดຌหรือตัวปรทีไบงชีๅถึงฐานะ
ทางศรษฐกิจเมวาจะป็น฿นระดับปัจจกบุคคล 
ครอบครัว หรือครัวรือน ซึไงกลาวเดຌวาตัวปร
รายเดຌหรือฐานะทางการงินป็นปัจจัยทีไมี
อิทธิพลตอการตัดสิน฿จ฿นรืไองตาง โ เมวาจะ
ป็นพฤติกรรมการบริภค รวมถึงพฤติกรรมการมี
บุตรหรือภาวะจริญพันธุ์ของคน฿นสังคม 
 อยางเรกใตามดังทีไ เดຌกลาวเปลຌววา 
ประดในดຌานพัฒนาการดใกถือวาป็นประดใน฿น
ชิงสหสาขาวิชา มืไอน าประดในดังกลาวมาศึกษา
฿นทางประชากรศาสตร์ จึงสามารถน าหลักการ 
นวคิด ทฤษฎีบางอยาง฿นทางศรษฐศาสตร์มา
฿ชຌ อ ธิ บ า ย  รืไ อ ง พัฒนาการ ดใ ก เ ดຌ  ช น กั น 
พราะฉะนัๅน ปัจจัยทางศรษฐกิจทีไถูกน ามา฿ชຌ
อธิบายปรากฏการณ์ทางประชากร เมวาจะป็น 
ฐานะทางศรษฐกิจหรือรายเดຌของครัวรือน คา
ครองชีพ มูลคาการลงทุนหรืออุปทานบุตร ฯลฯ 
฿นทางศรษฐศาสตร์ประชากรจึงมีนวนຌมน าตัว
ปรกีไยวกับรายเดຌหรือศรษฐสถานะ ตลอดจน
นวคิดทางศรษฐศาสตร์วาดຌวยการมีบุตร กใ
สามารถน ามา฿ชຌวิคราะห์พัฒนาการดใก฿นทาง
ประชากรศาสตร์เดຌชนกัน พราะการมีบุตรนัๅนมี
ผลสืบนืไองตามมาหลายประการ ชน คา฿ชຌจาย
฿นการลีๅยงบุตร การจัดสรรวลา฿นการท างาน/
ลีๅยงดูบุตร ป็นตຌน ซึไงผลสืบนืไองดังกลาวอาจ
ป็นปัจจัยทีไ฿ชຌ฿นการอธิบายพัฒนาการดใกทีไ
สมวัยเดຌชนกัน 

 นอกจากศรษฐศาสตร์ประชากร ฿นทาง
ศรษฐศาสตร์ยังมีสาขาวิชายอยหนึไงทีไรียกวา 
ศรษฐศาสตร์พัฒนาการ  ซึไงมุงนຌนศึกษาถึง

การพัฒนา฿นมุมมองทางศรษฐศาสตร์ ดย
ป ร ะ  ดใ น ส า คั ญ ฿ น ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ดຌ า น
ศรษฐศาสตร์พัฒนาการครอบคลุมถึงรืไองตาง โ 
฿นชีวิตประจ าวันของมนุษย์ละการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  อาทิ ความยากจน ความ
หลืไอมลๅ า ความอยูดีมีสุข การศึกษา ทุนมนุษย์ 
การยຌายถิไน สิไงวดลຌอม ฯลฯ (Hunchangsith, 
2543; Heckman and Mosso, 2014) 
 น อ ก จ า ก นีๅ  ง า น ศึ ก ษ า ฿ น  ชิ ง
ศรษฐศาสตร์พัฒนาการยังครอบคลุมเปถึงรืไอง
พัฒนาการดใกดຌวยชนกัน ฿นบางงานศึกษาทาง
ศรษฐศาสตร์ กีไ ยวกับพัฒนาการดใกมีจุด
ประกายมาจากความคิดทีไวา ทรัพยากรดใกป็น
ก าลังส าคัญของชาติ ดังนัๅนการลงทุนพืไอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต฿นวัยดใกจึงถือเดຌวาป็นการ
ลงทุนทีไคุຌมคา฿นระยะยาว พราะดใกหลานีๅจะเดຌ
ติบตป็นผูຌ฿หญหรือวัยรงงานทีไมีคุณภาพ฿นวัน
ขຌ า งห นຌ า ซึไ ง ส า ม า ร ถ ส รຌ า ง ผ ลิ ตภ าพหรื อ
ผลตอบทนกลับคืนสู ป ร ะ ทศ เดຌ อย า งมี
ประสิทธิภาพ (Heckman and Masterov, 
2007; Heckman, 2012) ดยงานศึกษาทาง
ศรษฐศาสตร์พัฒนาการเดຌศึกษาพัฒนาการดใก
ผานทักษะส าคัญ฿น 2 ดຌานหลัก คือ ทักษะดຌาน
สติปัญญา (cognitive skill) ละทักษะชิง
พฤติกรรม (non-cognitive skill) Heckman, 
2008; Pholpirul and Rkumnuaykit, 2558)  
 ทัๅงนีๅจากงานศึกษารืไอง ทุนมนุษย์กับ
ผลิตภาพรงงาน฿นภาคอุตสาหกรรมเทย  
(Pholpirul and Rkumnuaykit, 2558) เดຌ
อธิบายถึงการชืไอมยงระหวาง การศึกษากับ
ตลาดรงงาน พบวาการศึกษาชวย฿นการผลิต



 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 2 July - December  2017 

วุฒิการศึกษา ทักษะอาชีพ ทักษะความช านาญ 
คุณธร รม  จ ริ ย ธ ร รม  คว ามมุ ง มัไ น  คว าม
ขยันหมัไนพียร ป็นทุนมนุษย์ซึไงจ าป็นตຌองมี฿น
ขัๅนพืๅนฐานทัๅง฿นดຌานปัญญาละพฤติกรรมจาก
การรียน ฿นระดับปฐมวัย ดใกทีไมีอกาสผาน
การศึกษาปฐมวัยจะมีความฉลาดทางสติปัญญา
ละอารมณ์มีอกาสติบตป็นทรัพยากรรงงาน
ทีไมีคุณภาพ ดยงานศึกษาดังกลาวเดຌ฿หຌขຌอสรุป
วาการสรຌางทุนมนุษย์มีความส าคัญตอการพัฒนา
ผลิตภาพ ดังนัๅนการสงสริมพัฒนาการดใก฿หຌ
หมาะสมตัๅงตวัยยาว์มีนวนຌมทีไจะท า฿หຌ
ประทศเทยเดຌรับผลประยชน์ทัๅง฿นชิงผลิตภาพ
ละการพัฒนาดຌานตาง โ ฿นอนาคต  
 ดังนัๅนสิไงทีไเดຌรียนรูຌจากงานศึกษาตาง โ 
ทางดຌานศรษฐศาสตร์ทีไศึกษากีไยวกับพัฒนาการ
ดใ ก  คื อ  กา รน า ตั ว ปรหรื อนวคิ ดทา ง
ศรษฐศาสตร์มา฿ชຌอธิบายละวิคราะห์ความ
ตกตางของพัฒนาการดใก ชน ตัวปรศรษฐ
สถานะ (economic status) นวคิดทุนมนุษย์ 
(human capital) นอกจากนีๅความหลืไอมลๅ า
ทางศรษฐกิจ (economic inequality) กใป็น
อีกนวคิดหนึไงทีไมีนวนຌมน ามา฿ชຌอธิบายถึง
ความตกตางของพัฒนาการดใก฿นดใกตละคน
เดຌชนกัน นืไองจากความหลืไอมลๅ าทางศรษฐกิจ
สามารถป็นบอกิดของความหลืไอมลๅ าทางสังคม
อืไน โ ทีไกีไยวพันกับการสงสริมพัฒนาการดใก
ตามมา ชน อกาสการขຌาถึงระดับการศึกษาทีไ
สูง อกาสการขຌาถึงการศึกษาบบพิศษ ชน 
การรียนตรียมอนุบาล การรียนพิศษ อกาส
การขຌารับบริการทางการพทย์ทีไมีประสิทธิภาพ 
อกาสการขຌาถึงทรัพยากรหรือสินคຌาทีไป็นสืไอ
สงสริมการรียนรูຌละสงสริมพัฒนาการของดใก 
ชน ของลน หนังสือนิทาน หนังสืออานนอก
วลา คอมพิวตอร์ ฯลฯ ป็นตຌน  

 มุมมองทางสังคมวิทยา 
 สังคมวิทยาถือเดຌวาป็นสาขาวิชาหนึไง
฿นทางสังคมศาสตร์ทีไศึกษามิติตาง โ ของมนุษย์
อยางรอบดຌานตัๅงตระดับปัจจกบุคคลเปจนถึง
ระดับกลุมสังคมขนาด฿หญ ดยครอบคลุมถึงชีวิต
ของมนุษย์ตัๅงตรกกิดจนกระทัไงตาย กลาวอีก
นัยคือมนุษย์ทุกพศทุกวัย เมวาจะอยูกลุม฿ดหรือ
มีสถานภาพบบ฿ดกใตามตางกใป็นหนวยยอยทีไ
สังคมวิทยา฿หຌความส าคัญ฿นการศึกษา ส าหรับ
฿นทีไนีๅเดຌมุงนຌนถึงประดในดຌานพัฒนาการดใก
ป็นหลักซึไงดใกถือเดຌวาป็นสมาชิกคนรุน฿หม฿น
ตละสังคม ดังนัๅนพืไอ฿หຌดใกเดຌรียนรูຌหรือขຌา฿จ
ถึงชีวิตทางสังคม หนวยทางสังคมขัๅนพืๅนฐานหรือ
ครอบครัวจึงถือเดຌวามีบทบาทส าคัญ฿นการขัด
กลาพฤติกรรมของดใกตัๅงต฿นชวงชีวิตรกริไม 
พราะฉะนัๅนประดในทางสังคมวิทยาทีไจะเดຌรับ
การน ามา฿ชຌอธิบายควบคูกับประดในพัฒนาการ
ดใก฿นทีไนีๅจึงมุงนຌนเปทีไสถาบันครอบครัวป็น
หลัก  
 Supap (2546) เดຌกลาววา ครอบครัว
นอกจากป็นสถาบันหลักทีไมีหนຌาทีไผลิตสมาชิก
฿หมขึๅนมามาทนสมาชิกดิมทีไ สียชีวิตเป 
ครอบครัวยังป็นหลงการอบรมบืๅองตຌนทีไมี
อิทธิพลตอดใกมากทีไสุด กลาวคือชวยตรียมตัว
฿หຌดใกออกเปผชิญกับสิไงวดลຌอมนอกครอบครัว 
อีกทัๅงยังชวยอบรมดใก฿หຌรูຌจักกฎกณฑ์ คุณคา 
บบผนพฤติกรรม การ฿หຌความรักละความ
อบอุนกดใก การสอน฿หຌดใกรูຌจักปรับตัวขຌากับ
สิไงวดลຌอม฿นสังคม ดยสมาชิก฿นครอบครัว
สามารถ฿หຌการขัดกลาทางสังคมทัๅงทางตรงละ
ทางอຌอมกดใก 
ดังนัๅนการวิคราะห์มิติดຌานครอบครัวทีไมีอิทธิพล
ตอพัฒนาการดใก สามารถพิจารณาเดຌจาก
สถานการณ์ตาง โ เมวาจะป็นรูปบบหรือ
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ระดับความสัมพันธ์ทีไกิดขึๅนภาย฿นครอบครัว 
ชน การมีพีไนຌอง฿นครอบครัว ซึไงมีงานศึกษาทีไ
พบวา การมีพีไนຌองหรือความสัมพันธ์ระหวางพีไ
นຌอง฿นครอบครัวสงผลตอพัฒนาการดຌานอารมณ์
ละจิต฿จรวมถึงทักษะการขຌาสังคมของดใก฿น
อนาคต (Dunn, 1988; Aguilar, O'Brien, 
August, Aoun and Hektner, 2001) การหยา
รຌาง การป็นหมຌาย การสมรส฿หม ฯลฯ ซึไงท า฿หຌ
ดใกปลีไยนป็นสถานภาพตาง โ ชน ลูกก าพรຌา
พอ/ม ลูกติดสามี/ภรรยา (การมีพอลีๅยง/ม
ลีๅยง) ฯลฯ ซึไงอาจมีผลตอการรียนรูຌบทบาททาง
พศหรือการซึมซับพฤติกรรมบางอยางจากการ
฿ชຌความรุนรงหรือความขัดยຌงทีไกิดขึๅนภาย฿น
ครอบครัว ฯลฯ การปลีไยนปลงครงสรຌางของ
ครอบครัว ชน พอละ/หรือมตຌองยຌายถิไนเป
ท างาน฿นทีไอืไนจึงเมมีวลาอยูกับลูกซึไงสงผล฿หຌ
ดใกมีปัญหาพัฒนาการดຌานอารมณ์ละสังคม
ตามมา ชน ดใกมีพฤติกรรมตอตຌานการขຌา
สังคม ชอบอยูคนดียว ละมีอารมณ์หงุดหงิด
งาย ป็นตຌน (Pryor and Rodgers, 2001) 
รวมถึงรูปบบละความถีไของการปฏิสัมพันธ์
ภาย฿นครอบครัว อาทิ จ านวนวลาทีไ฿ชຌ฿นการท า
กิจกรรมรวมกันของสมาชิก฿นครอบครัว ฯลฯ 
ลຌวนมีความส าคัญตอพัฒนาการดใกทัๅ งสิๅ น 
(Minuchin, 2002) นอกจากนีๅรูปบบการอบรม
ลีๅยงดูดใกของพอละม (parenting style) ฿น
ตละครอบครัวกใมีนวนຌมสงผลตอระดับ
พัฒนาการ ดใกทีไ ตกตางดຌวยชนกัน ชน 
รูปบบการลีๅยงดูบบอา฿จ฿ส (authoritative) 
ชวยท า฿หຌดใกมีพัฒนาการละความฉลาดทาง
อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ละปรับตัวขຌา
กับการปลีไยนปลงเดຌดีกวาดใกทีไเดຌรับการลีๅยง
ดูดຌวยรูปบบอืไน (Baumrind, 1971 ; 
Siriwanbut et al., 2545) 

 นอกจากความสัม พันธ์ทีไ  กิ ดขึๅ น ฿น
ครอบครัวมຌจะมี อิทธิพลตอพัฒนาการดใก 
สภาพวดลຌอมภายนอกครอบครัวกใมีอิทธิพลตอ
บรรยากาศละความสัม พันธ์ทีไ  กิ ดขึๅ น ฿น
ครอบครัวเดຌชนกัน ซึไงสภาพวดลຌอมดังกลาว
ขยายขอบขตเปถึงสังคม฿นระดับสถานศึกษา 
สภาพศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ละคุณภาพ
สิไงวดลຌอม (Wilson and Gottman, 2002) 
ชน สภาพศรษฐกิจทีไเมดีอาจท า฿หຌคูสมรสกิด
ความครียดละทะลาะกันบอยครัๅงซึไงอาจสงผล
กระทบดຌานอารมณ์ละความรูຌสึกของดใกตามมา  
พราะฉะนัๅนสถาบันครอบครัวจึงป็นหนวยสังคม
พืๅนฐานทีไมีความส าคัญตอการสงสริมพัฒนาการ
ดใกดยผานการ฿หຌความรักละอา฿จ฿สสมาชิก
฿นครอบครัว พืไอป็นการสรຌางภูมิคุຌมกันจากภัย
สังคมซึไงป็นปัจจัยวดลຌอมภายนอกทีไสามารถ
สงผลตอความมัไนคงของชีวิตสมาชิก฿นครอบครัว
เดຌตลอดวลา 
 อยางเรกใตามถຌาพิจารณาจากกรอบ
ทฤษฎีครงสรຌางหนຌาทีไนิยม฿นทางสังคมวิทยา 
นอกจากสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคมอืไน 
โ กใมีบทบาท฿นการร วมสรຌ างหรือก าหนด
พฤติกรรมของคน฿นสังคมรวมทัๅง฿นรืไองของ
พัฒนาการดຌวยชนกัน ชน สถาบันการศึกษาทีไมี
หนຌาทีไถายทอดความรูຌหรือสริมสรຌางทักษะทาง
ปัญญาละสงสริมทักษะทางสังคมผานการ
ปฏิสัมพันธ์กับผูຌสอนละกลุมพืไอน บทบาทของ
สืไอจากสถาบันสืไอสารมวลชนทีไมีอิทธิพลตอการ
รียนรูຌรืไองราวรอบตัวหรือหตุการณ์ทางสังคม 
บทบาทของภาครัฐหรือสถาบันการมือง฿นการ
บริหารละก าหนดนยบายสาธารณะทีไสนับสนุน
ละสงสริมตอการสริมสรຌางพัฒนาการดใก ชน 
นยบายกีไยวกับการสงสริมการลีๅยงลูกดຌวยนม
ม นยบายกีไยวกับการลดความหลืไอมลๅ า
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ทางดຌานการศึกษา ฯลฯ บทบาทของสถาบัน
ศาสนา฿นการขัด กลาความชืไอ  คุณธรรม 
จริยธรรมของสมาชิก฿นสังคมทีไอาจมีความ
กีไยวพันกับพัฒนาการดຌานอารมณ์ละจิต฿จของ
ดใก ฿นขณะทีไสถาบันศรษฐกิจองกใมีบทบาท
ส าคัญ ชน การผลิตละการกระจายสินคຌาหรือ
ผลิตภัณฑ์ทีไสงสริมพัฒนาการดใก ชน อาหาร
สริม ของลน สืไอการรียนการสอน ป็นตຌน 
   
การวิคราะห์นวนຌมการศึกษาพัฒนาการดใก
฿นทางประชากรศาสตร์฿นฐานะสหสาขาวิชา 
 จากการทบทวนกีไยวกับงานศึกษาทาง
ประชากรศาสตร์ละสาขาวิชาทีไกีไยวขຌองกับ
การศึกษาประดในดຌานพัฒนาการดใก฿นขຌางตຌน 
จึงสามารถน ามาวิคราะห์ละ฿หຌขຌอสนอนะ
กีไยวกับนวนຌมการศึกษาพัฒนาการดใก฿นทาง
ประชากรศาสตร์เดຌดังตอเปนีๅ 
 นวนຌมดຌานประดในศึกษา 
 จากการพิจารณาอกสารงานศึกษา
ต า ง  โ   กีไ ย ว กั บ พั ฒ น า ก า ร  ดใ ก ฿ น ท า ง
ประชากรศาสตร์ สามารถวิคราะห์เดຌวา ฿น
อนาคตวดวงวิชาประชากรศาสตร์อาจมี
นวนຌม฿นการผลิตงานศึกษากีไยวกับดใกพิไม
มากขึๅน ดยฉพาะอยางยิไงงานศึกษาทีไมุงเปทีไ
พัฒนาการ ดใ ก  ดยตร ง  ส าหรั บนว นຌ ม
การศึกษาประดในดังกลาว฿นบริบทสังคมเทย 
สามารถวิคราะห์หตุผลทีไสนับสนุนขຌอคิดหใน
ดังกลาวเดຌ 2 ประการ ดังตอเปนีๅ 
 1) หตุผลดຌานครงสรຌางทางประชากร 
 จากสถานการณ์ทางประชากร ฿น
ปัจจุบันเดຌพบวาสัดสวนประชากรวัยดใกละวัย
รงงาน฿นปัจจุบันมีขนาดลดลงซึไงป็นผลมาจาก
ภาวะจริญพันธุ์ ทีไ ตไ ากว าระดับทดทน฿น
ชวงวลา 20 กวาปีทีไผานมา  (Prasartkul and 

Vapattanawong, 2555) สถานการณ์ชนนีๅจึง
อาจส งผล ฿หຌ สมาชิ ก ฿นสั ง คมตระหนั กถึ ง
ความส าคัญของปริมาณการกิดมากขึๅน พราะ
จ านวน ดใ ก กิ ด ฿หมทีไ ลดล งอาจส งผลต อ
ครงสรຌางอายุประชากรทีไ ปลีไ ยนปลงเป 
กลาวคือ ฿นอนาคตดใกกิด฿หมหรือคนวัยท างาน
รุน฿หมอาจตຌองบกรับภาระ฿นการดูลผูຌสูงวัย
มากขึๅน นอกจากนีๅ ตามหลักการของตารางชีพ 
(life table) ฿นตละทุกชวงอายุคนทุกคนตางมี
อกาสการตาย (probability of dying) กิดขึๅน
เดຌทัๅงสิๅน ดังนัๅนนอกจากปัญหาการมีขนาดละ
สัดสวนประชากรวัยดใกทีไลดลง การค านึงถึง
ปัญหาอัตราการตายของประชากร฿นวัยดใกทีไ
ป็นปัจจัยก าหนดดยตรงตอขนาดละสัดสวน
ของประชากร฿นวัยดใกกใมีความส าคัญชนกัน 
ดยสรุป นืไองดຌวยจ านวนละสัดสวนประชากร
วัยดใกทีไลดลง ประกอบกับสังคมเทยยังเมมี
นยบายทีไสงสริมภาวะจริญพันธุ์เดຌอยางประสบ
ผลส ารใจ อีกทัๅงหตุผลชิงศรษฐกิจทีไอาจป็น
ปัจจัยหลักทีไท า฿หຌคูสมรส฿นยุคนีๅยังจ าป็นตຌองมี
การควบคุมจ านวนบุตร ดังนัๅนการท า฿หຌกิด
ภาวะจริญพันธุ์หรือมีจ านวนดใกพิไมขึๅนจึงป็น
สิไ งทีไกระท าเดຌยาก ดຌวยหตุนีๅการหันมา฿หຌ
ความส าคัญกับคุณภาพประชากรจึงป็นทางออก
อีกทางหนึไ งของการรับมือกับสถานการณ์
ครงสรຌางอายุประชากรทีไก าลังกิดขึๅน฿นปัจจุบัน 
 2) หตุผลดຌานคุณภาพชีวิต 
 นอกหนื อ เปจากการตระหนั กถึ ง
ครงสรຌางอายุทางประชากร ซึไงป็นการพิจารณา
ปัญหาประชากร฿นชิงปริมาณ ฿นขณะดียวกัน
การพิจารณาประชากร฿นชิงคุณภาพกใป็นสิไงทีไ
ตຌองตระหนักถึงชนกัน กลาวคือ เม฿ชวัยดใกทุก
คนทีไจะติบตป็นวัยรงงานทีไมีทักษะหรือ
คุณภาพอยางตใมพรຌอม ดังนัๅนปัญหาอีกประการ
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ทีไสังคมเทยละนักประชากร฿หຌความสน฿จ
นอกหนือเปจากการกิดนຌอย คือ การกิดนຌอย
ดຌอยคุณภาพ  หรือ คุณภาพการกิด  ซึไงป็น
อีกมิติหนึไงของพัฒนาการดใกทีไนักประชากรหัน
มา฿หຌความสน฿จ อาทิ การเมพรຌอมตัๅงครรภ์ การ
ตัๅงครรภ์฿นวัยรุน ความรุนรงระหวางตัๅงครรภ์ 
ป็นตຌน (Vorasiriamorn et al., 2557) ซึไง
ปัญหาหลานีๅอาจสงผลตอการกิดทีไมาพรຌอมกับ
การดຌอยคุณภาพ อันสงผล฿หຌสั งคมมีภาระ
พิไมขึๅนจากการตຌองรับผิดชอบละคอยดูล
ประชากรทีไดຌอยคุณภาพตามมา 
จากปัญหาดังกลาวจึงป็นหตุผลทีไวา งานศึกษา
ดຌานประชากรศาสตร์ จึ งมีนวนຌมทีไจะ฿หຌ
ความส าคัญกับการศึกษาคุณภาพประชากร฿นวัย
ดใกมากขึๅน นืไองจากมืไอพิจารณา฿นมุมมองทาง
ศรษฐศาสตร์จึงวิคราะห์เดຌวาทรัพยากรหรือดใก
฿นทีไนีๅทีไมีอยูอยางจ ากัดละควรท าอยางเร฿หຌ
ทรัพยากรทีไมีอยูอยางจ ากัดหลานัๅนเดຌ กิด
ประยชน์สูงสุด ดังนัๅนมืไอประชากรวัยดใกริไมมี
จ ากัดหรือมีสัดสวนทีไนຌอย นักประชากรจึงควร฿หຌ
ความส าคัญตอการศึกษารืไองพัฒนาการดใกมาก
ขึๅนพืไอ฿หຌขຌอสนอนะวาควรท าอยางเร฿หຌดใกมี
คุณภาพชีวิตหรือมีพัฒนาการทีไดีหรือสมวัยละ/
หรือเมตายกอนวัยอันควร อันสอดรับกับประดใน
ทีไเดຌกลาวเป฿นกอนหนຌาวาการลงทุน฿นมนุษย์
ตัๅ งต วั ย ยาว์มี ความคุຌ มค าละกอ฿หຌ กิด
ผลประยชน์ระยะยาว฿หຌกับประทศชาติ  
 นวนຌมดຌานวิธีวิทยาการวิจัย 
 มຌประชากรศาสตร์มีลักษณะป็นสห
สาขาวิชา อยางเรกใตาม฿นงวิธีวิทยาการวิจัย
ตลอดจน ทคนิ คการวิ  คราะห์ ขຌ อมู ลทา ง
ประชากร ฿นสาขาวิชาดังกลาวมีขนงวิชาหนึไงทีไ
 รี ย ก ว า ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์ พิ สุ ท ธิ์  ( pure 
demography) ซึไงป็นขนงวิชาทีไนຌนการ

วิคราะห์ฉพาะปรากฏการณ์ทางประชากรดຌวย
ทคนิคทางคณิตศาสตร์ละสถิติป็นหลัก ซึไง
ตกต าง เปจากขนงวิชาประชากรวิทยา 
(population study) หรือประชากรศาสตร์
สังคม (social demography) ทีไนຌนวิคราะห์
ดยชืไอมยงความสัมพันธ์ระหวางปรากฏการณ์
ทางประชากรกับปรากฏการณ์อืไน โ ฿นสังคม ซึไง
นวการวิคราะห์฿นชิงประชากรวิทยาสามารถ
ป็นเดຌทัๅงการประยุกต์฿ชຌทคนิคทางสถิติส าหรับ
การวิจัย ชิ งปริมาณ ชน การส ารวจ การ
สัมภาษณ์บบครงสรຌาง ฯลฯ ละทคนิควิจัย
ชิงชาติพันธุ์วรรณนาส าหรับการวิจัยชิงคุณภาพ 
ชน การสัมภาษณ์ชิงลึก การสนทนากลุม การ
สังกตการณ์ ฯลฯ  
 ส าหรับนวทางการวิคราะห์พัฒนาการ
ดใก฿นชิงประชากรวิทยา พืไอ฿หຌการศึกษารืไอง
ดังกลาวมีลักษณะป็นงานศึกษาทางประชากร
มากขึๅน จึงอาจน าตัวปรหรือปรากฏการณ์ทีไ
นิยม฿ชຌ฿นงานศึกษาทางประชากรมารวม฿ชຌ
อธิบายพัฒนาการดใก ชน การยຌายถิไนทัๅงของตัว
ดใกรวมถึงพอละม ตัวบงชีๅดຌานอนามัยจริญ
พันธุ์ของผูຌ ป็นม อาทิ พฤติกรรมระหวาง
ตัๅงครรภ์ การดูลสุขภาพดใกตัๅงตตัๅงครรภ์
จนกระทัไงหลังคลอด อายุรกสมรส จ านวนบุตร
ทีไมี (parity of children) ความหนานนของ
ประชากร฿นพืๅนทีไทีไอยูอาศัย ฯลฯ ป็นตຌน 
 ส าหรับ฿นชิงประชากรศาสตร์พิสุทธิ์ 
นืไองจาก พัฒนาการดใก  เมเดຌรับการจัดวา
ป็นปรากฏการณ์ทางประชากรดยตรง จึงอาจมี
ความป็นเปเดຌนຌอยทีไ จะน าขຌอมูล กีไยวกั บ
พัฒนาการดใกมา฿ชຌ฿นการศึกษาวิคราะห์ดຌวยวิธี
วิทยาทางประชากรศาสตร์พิสุทธิ์ อยางเรกใตาม
฿นบางกรณีกใสามารถน าประดในดังกลาวเป
ชืไอมยงกับการอธิบายสาหตุการตายของดใก฿น
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ฐานะความจใบป่วยหรือความผิดปกติทีไน าเปสู
ก า ร ตาย เดຌ  ช นกั น ดั ง  ช น ง านศึ กษาขอ ง 
Bourgeois -  Pichat ตามทีไเดຌกลาวเวຌกอนหนຌา 
นอกจากนีๅงานศึกษาของ  Lutz and K.C. 
(2013) กใเดຌมีความพยายาม฿นการน าตัวปรดຌาน
การศึกษาซึไงป็นตัวปรส าคัญตัวปรหนึไงทีไมี
ความกีไยวพันกับพัฒนาการดใกเป฿ชຌ฿นการคาด
ประมาณประชากร (population projection) 
ดย ป็นทีไ ทราบกันดี ว าการค าดประมาณ
ประชากร฿นทางประชากรศาสตร์นัๅนจ าป็นตຌอง
฿ชຌขຌอมูลจากการท าตารางชีพ (life table) ซึไง
วิธีการดังกลาวถือเดຌวาลักษณะฉพาะส าคัญ
อยางหนึไงทีไป็นอกลักษณ์ของประชากรศาสตร์
พิสุทธิ์ 
 พราะฉะนัๅน฿นอนาคต จึงอาจมีความ
ป็นเปเดຌวา การท าตารางชีพของประชากรวัยดใก
สามารถเดຌรับการประยุกต์ดຌวยการ฿ชຌขຌอมูล
กีไยวกับพัฒนาการดใกมาป็นสวนหนึไง฿นการ
วิคราะห์ นืไองจากความกຌาวหนຌาของทคนลยี
การกใบรวบรวมขຌอมูลทางประชากรละขຌอมูล
พัฒนาการดใก นักประชากรศาสตร์จึงอาจมีการน า
ขຌอมูลกีไยวกับพัฒนาการดใกมาป็นสวนหนึไง฿น
การประยุกต์฿ชຌตารางชีพ฿นมิติตาง โ เดຌมากขึๅนอัน
นอกหนือเปจากการศึกษาอายุคาดฉลีไยละอัตรา
รอดชีพตพียงอยางดียว ชน การค านวณหา
อกาสการรียนตอ฿นตละระดับชัๅนปีทีไศึกษาของ
ดใกตละชวงอายุ ดย฿ชຌสัดสวนของดใก฿นตละ
ชวงอายุ/รายอายุทีไมีพัฒนาการป็นเปตามกณฑ์
มาป็นงืไอนเขหนึไง฿นการท าตารางชีพดังกลาว ดย
มีขຌอสมมติวาอกาสทีไจะเมรียนตอของดใก฿นต
ละชวง/รายอายุ (nqx) มีสาหตุจากความเมพรຌอม
ทางพัฒนาการพียงอยางดียว (nqx with only 
underdevelopment) (ซึไงสามารถกใบขຌอมูลเดຌวา
มีหลายสาหตุทีไดใก฿นตละชวง/รายอายุเมเดຌ

รียนตอ) กใอาจท า฿หຌหในภาพชัดจนขึๅนวา
สัดสวนของดใกทีไมีพัฒนาการเปตามกณฑ์฿นต
ละชวง/รายอายุมีความกีไยวขຌองกับอกาสการ
รียนตอหรือเมรียนตอ฿นตละชวง/รายอายุ
หรือเม/อยางเรมืไอปรียบทียบกับการท าตาราง
ชีพบบปกติทีไพิจารณาถึงอกาสรียนตอหรือเม
รียนตอพียงอยางดียวดยเมสน฿จสาหตุ฿ด฿ด 
ป็นตຌน ซึไ งผลการศึกษาทีไค านวณเดຌกใจะมี
ประยชน์ตอการก าหนดขຌอ สนอนะชิ ง
นยบายพืไอการพัฒนาดใก฿นตละชวง/รายอายุ 
ชน หากสมมติพบวาพัฒนาการดใกกีไยวขຌองกับ
การตัดสิน฿จรียนตอ฿นตละชวง/รายอายุ กใจะ
เดຌน าเปสูการก าหนดนวทางทีไหมาะสมพืไอ
สงสริมพัฒนาการดใกอันป็นนวทางหนึไง฿น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตละสรຌางคุณคา฿นชิงทุน
มนุษย์฿หຌกับดใกตละชวง/รายอายุตอเป  
 
สรุป  
 ประชากรศาสตร์ ฿นฐานะทีไ ป็นสห
สาขาวิชาละมีบทบาทส าคัญ฿นการ฿หຌค าตอบ
ละผยพรองค์ความรูຌ฿หຌกับสังคม฿นประดในทีไ
กีไยวขຌองกับประชากรละความสัมพันธ์ของ
ประชากรกับปัจจัยตาง โ ดยน าองค์ความรูຌจาก
สาขาวิชาอืไน โ ชน สังคมวิทยา ศรษฐศาสตร์ 
ฯลฯ มา฿ชຌประกอบการอธิบายความสัมพันธ์ตาง 
โ ซึไงรวมถึงพัฒนาการดใก฿นฐานะทีไป็นมิติอยาง
หนึไงของคุณภาพชีวิตประชากร จากการคຌนควຌา
งานศึกษาดຌานประชากรศาสตร์กับพัฒนาการดใก
฿นอดีตละการวิคราะห์นวนຌมงานศึกษา
กีไยวกับประดในดังกลาว฿นอนาคตบนพืๅนฐาน
สถานการณ์การปลีไยนปลงทางครงสรຌาง
ประชากร฿นปัจจุบัน จึงมีความป็นเปเดຌวาจะมี
งานศึกษาทางประชากรศาสตร์ทีไ฿หຌความสน฿จ
รืไองพัฒนาการดใกอยางพรหลายมากขึๅน
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พืไอ฿หຌสอดรับกับสถานการณ์ทางประชากร
รวมถึงสภาพศรษฐกิจละสังคมทีไปลีไยนปลง 
นอกจากนีๅ  การกิดขึๅนของงานศึกษาดຌาน
พัฒนาการดใก฿นทางประชากรศาสตร์ยังท า฿หຌ
 กิ ด อ ง ค์ ค ว า ม รูຌ  กีไ ย ว กั บ  ดใ ก  พิไ ม ขึๅ น อั น
นอกหนือเปจากองค์ความรูຌ ฿นสาขา  วิชา
จิตวิทยาละสาขาอืไน โ ซึไงลักษณะดนของ องค์
ค ว า ม รูຌ  กีไ ย ว กั บ พั ฒ น า ก า ร  ดใ ก ฿ น ท า ง
ประชากรศาสตร์จะมีลักษณะป็นพลวัตละ
สามารถสะทຌอนถึงสถานการณ์ดຌานคุณภาพชีวิต
ประชากรทีไมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประทศ
ทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคตพืไอน าเปสูการวางผน
ชิงนยบายกีไยวกับสงสริมพัฒนาการดใกอยาง
หมาะสมตอเป  
 พราะฉะนัๅนนอกหนือเปจากประดใน
ชิงวิชาการดังทีไเดຌมุงนຌนวิคราะห์เวຌ฿นบทความ
นีๅ การค านึงถึงประดในชิงนยบายกีไยวกับดใก
ละพัฒนาการดใกกใ ป็น อีกมิติหนึไ งทีไ วิ ช า

ประชากรศาสตร์กใเดຌ ฿หຌความส าคัญชนกัน 
ดังนัๅนการศึกษาละทบทวนนยบายประชากร
กีไยวกับดใกละการสงสริมพัฒนาการดใก ชน 
การสงสริม฿หຌบุตรดืไมนมม การ฿หຌงินอุดหนุน
กการลีๅยงดูบุตร การสงสริมการศึกษา฿นระดับ
ปฐมวัย การคุຌมครองการ฿ชຌรงงานดใก ฯลฯ จึง
ป็นอีกมิติหนึไงทีไสามารถชวยท า฿หຌการศึกษา
รืไองพัฒนาการดใก฿นทางประชากรศาสตร์เดຌรับ
การติมตใมมากขึๅน อยางเรกใตามนืไองจาก
ประดในดังกลาวจ าป็นตຌองเดຌรับการทบทวน
จากนยบายสาธารณะตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับดใก
ละกา รส ง  ส ริ ม พัฒนากา ร  ดใ ก  ดยตร ง 
พราะฉะนัๅนการศึกษาดຌวยการวิจัยชิงนยบาย
ดยการทบทวนละวิคราะห์นยบายประชากร
วาดຌวยการพัฒนาละสงสริมคุณภาพชีวิตดใกจึง
ป็นอีกนวทางหนึไงทีไจ าป็นตຌองเดຌรับการศึกษา
วิคราะห์อยางฉพาะดຌานตอเป 
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การบริหารการป้องกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นขตกรุงทพมหานคร 
 

  อุทัย ลาหวิชียร1 

สุวรรณี สงมหาชัย2 

 
บทคัดยอ 

บทความการวิจัยนีๅมีจุดวัตถุประสงค์พืไอศึกษาปัจจัยดຌานการบริหารทีไมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
ปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นขตกรุงทพมหานคร฿นป พ.ศ. 2554 วิคราะห์อุปสรรคทางการบริหาร 
ตลอดจนน าสนอนวทางชิงการบริหาร฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นขตกรุงทพมหานคร 
งานวิจัยนีๅปຓนการวิจัยผสมผสาน (Mixed Methods) ผลการศึกษาพบวา ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย การ
ประสานงาน การสืไอสาร การควบคุม ปัจจัยทางการมือง ละการมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหานครอยางมีนัยส าคัญทีไระดับ   
< 0.01 สวนอุปสรรคทางการบริหารเดຌก การปราศจากหนวยงานทีไรับผิดชอบดยตรง฿นรืไองการจัดการ
อุทกภัย เมมีการจัดท าผนมบท ผนยุทธศาสตร์กีไยวกับนๅ า ขຌอสนอนะคือการปງองกันละกຌเขปัญหา
อุทกภัยตຌอง฿หຌความ ส าคัญกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย การประสานงาน การสืไอสาร การควบคุม ปัจจัยทาง
การมือง ละการมีสวนรวมของชุมชน ละ฿หຌจัดตัๅงองค์การถาวรพืไอรับผิดชอบดຌานนๅ าดยตรง 
 
ค าส าคัญ: การบริหาร  อุทกภัย  การปງองกัน  การกຌเข 
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Flood Prevention and Mitigation Management in Bangkok Metropolis 

 
  Uthai  Laohawichean1 

Suwannee Sangmahachai2 

Abstract 
The objectives of  this research were to investigate the management factors affecting 

the effectiveness of flood prevention and mitigation in Bangkok Metropolitan area, to analyze 
obstacles in flood management, and to propose management guidelines for flood prevention 
and mitigation.  Mixed methods were utilized in the research of this study.  The findings 
illustrated that stakeholders, coordination, communication, control, political factors and 
community participation were positively and significantly related with the effectiveness of flood 
prevention and mitigation management at p< 0.01. The obstacles of flood management 
comprised 2 main aspects – the lack of organization that played direct responsibility in flood 
management and the lack of flood management master and strategic plans.  
Recommendations included more focus on stakeholders, coordination, communication, 
control, political factor and community participation in flood management and the 
establishment of permanent organization to be responsible for flood management.  .  

 
Keywords: Management, flood, prevention, mitigation 
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บทน า 
ปัจจุบันกรุงทพมหานคร฿นฐานะมือง

หลวงละศูนย์กลางธุรกิจของประทศก าลัง
ผชิญกับการปลีไยนปลงมากมาย ชน การ
ปลีไยนปลงทางสังคมอันนืไองมาจากการ
พิไมขึๅนของประชากร  การปลีไยนปลงทาง
กายภาพพืไอรองรับการติบตขึๅนของมือง  การ
ปลีไ ยนปลงลักษณะการ฿ชຌทีไ ดิ นจาก พืไ อ
การกษตรกลายปຓนพืไอทีไอยูอาศัย ฯลฯ  การ
ปลีไยนปลงดังกลาวปຓนสาหตุหนึไงทีไน าเปสู
ปัญหา อุทกภัยทีไ รุ นรงมากกว า ดิม  ละ
จ าปຓนตຌองรีบด านินการกຌเข (กรมปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดเทย, 2554) 

ปรากฏการณ์มหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหา 
นครละปริมณฑล฿นป พ.ศ. 2554 ปຓนปรากฏ 
การณ์ทีไเมมี฿ครลืม  พราะสรຌางความสียหาย
อยาง฿หญหลวงตอศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวด 
ลຌอมของกรุงทพมหานคร  การกิดอุทกภัยครัๅง
฿หญดังกลาวมักจะมีการกลาวถึงสาหตุหลาย
ประการ คือ  ประการรก สาหตุมาจากรืไอง
ของภัยธรรมชาติ ชน ฝนตกหนัก นๅ าทุง นๅ า
หนือเหลหลาก นๅ าทะลหนุน ปຓนตຌน   ประการ
ทีไสอง ปຓนสาหตุจากลักษณะทางภูมิ  ศาสตร์
ละสภาพภูมิประทศของกรุงทพ มหานครทีไมี
รองมรสุมพาดผาน ละปຓนทีไราบลุมนๅ าทวมถึง
เดຌ฿นฤดูนๅ าหลาก   ประการทีไสาม ปຓนลักษณะ
ทางกายภาพของมืองทีไปลีไยนปลงหรือปัญหา
ผังมือง กลาวคือมีการขยายตัวของชุมชนมือง
อยางรวดรใวดยขาดการก าหนดผังมืองละการ
ควบคุมการ฿ชຌทีไดินอยางพียงพอ  มีปัญหาของ
ระบบระบายนๅ า มีการรุกลๅ าคลองสาธารณะท า
฿หຌเมสามารถระบายนๅ าเดຌ  ปัญหาผนดินทรุด
อันนืไองมาจากการสูบนๅ าบาดาล ประการทีไสีไ 
ปຓนรืไองของทคนิคชิงวิศวกรรม เดຌก ระบบ

ระบายนๅ าละความสามารถ฿นการระบายนๅ า  
การสรຌางถนนละการวางผังมืองทีไเมหมาะสม  
การสรຌางหลงชุมชนละหลงอุตสาหกรรมทีไ
ขว างทางนๅ า เหลหรื อ พืๅ นทีไ ร ะบายนๅ าตาม
ธรรมชาติ  การระบายนๅ าออกพืไอความมัไนคง
ปลอดภัยตอหลงกใบกักนๅ า  ความลຌมหลวของ
ระบบควบคุมการระบายนๅ า ปຓนตຌน (กอง
สารสนทศระบายนๅ า ส านักการระบายนๅ า , 
2556) 

นวทางการปງองกันอุทกภัยทีไผานมาลຌวน
฿หຌความส าคัญกับการรับมือละการกຌปัญหา฿น
ชิงวิศวกรรมปຓนหลัก  ดยมีมาตรการทีไ฿ชຌ
ครงสรຌาง (structural measures) ชน การ
กอสรຌางคันกัๅนนๅ า฿นรูปของถนน ทางรถเฟ คัน
ดิน ขืไอน ค.ส.ล. กอสรຌางประตูระบายนๅ า ประตู
ทอ  ปຓ นตຌน  ฿นส วนของมาตรการทีไ เ ม ฿ ชຌ
ครงสรຌาง (non-structural measures)  สวน
฿หญ฿ชຌ฿นพืๅนทีไชุมชนบาบางละพืๅนทีไกสิกรรม  
รียกวา การบริหารพืๅนทีไนๅ าทวม (flood plain 
management)  (Correia et al., 1998)
ประกอบดຌวยการควบคุมผังมืองละการ฿ชຌทีไดิน 
การประชาสัมพันธ์ รายละอียดนๅ าทวม฿หຌ
ประชาชนทราบ จัด฿หຌมีระบบพยากรณ์ละจຌง
ตือนภัยอุทกภัย (Dawson et al., 2011) ตัๅง
หนวยปฏิบัติการรงดวนพืไอปฏิบัติการปງองกัน
ละกຌเขปัญหาอุทกภัยตลอดจนชวยหลือ
ประชาชน  จัดตัๅงองค์การอ านวยการละบริหาร
พืไอ฿หຌหนวยงานมีขีดความสามารถ฿นการตรียม
ผนงาน฿นครงการละปฏิบัติการอยางถูกตຌอง
ละบริหารงานเดຌอยางพียงพอตอภารกิจ 

อาจกลาวเดຌว าการปງองกันละกຌเข
ปัญหาอุทกภัย฿นป พ.ศ 2554 ขาดการมอง
ปัญหา฿นชิงการบริหารอยางพียงพอ (Faisal, 
Kabir & Nishat, 1999)  การวิจัยรืไอง การ
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บริหารการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿น
ขตกรุงทพมหานคร ฿นครัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌก าหนด
ค าถาม฿นการวิจัยวา ปัจจัยการบริหารรืไอง฿ดทีไ
มีอิทธิพลตอประสิทธิผล฿นการปງองกันละการ
กຌเขปัญหาอุทกภัย฿นขตกรุงทพมหานคร฿นป 
พ.ศ. 2554    
 
วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

1. พืไอศึกษาปัจจัยดຌานการบริหารทีไมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลการปງองกันละกຌเข
ปัญหาอุทกภัย฿นขตกรุงทพมหานคร฿นป พ.ศ. 
2554 

2. พืไอวิคราะห์อุปสรรคทางการบริหาร
กีไยวกับอุทกภัย฿นขตกรุงทพมหานคร฿นป 
พ.ศ. 2554 

3. พืไอน าสนอนวทางชิงการบริหาร฿น
การปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นขต
กรุงทพมหานคร 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยรืไองนีๅ฿ชຌการวิจัยชิงปริมาณปຓน
หลัก ละสริมดຌวยการวิจัยชิงคุณภาพพืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอมูลชิงลึก 

ประชากร฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ พนักงานทีไ
ปฏิบัติงาน฿นองค์การทีไกีไยวขຌองกับการปງองกัน
ละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร ซึไง
เดຌก ส านักระบายนๅ า กรุงทพมหานคร ละ
ส านักงานขตกรุงทพมหานครทัๅงหมด 50 ขต 
ซึไงปຓนประชากร฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลชิง
ปริมาณ 

กลุ มตั วอย า งของการ กใบขຌอมูล ชิ ง
ปริมาณเดຌก ผูຌบริหารระดับกลางผูຌบริหารระดับ
ตຌน ละผูຌปฏิบัติงาน฿นองค์การทีไกีไยวขຌองกับ
ก า ร ปງ อ ง กั น ล ะ  กຌ เ ข ปั ญห า อุ ท ก ภั ย ฿ น

กรุงทพมหานคร  สวนการกใบขຌอมูลชิงคุณภาพ
เดຌกการสัมภาษณ์ผูຌบริหารระดับสูง฿นสวนทีไ
กีไยวกับการปງองกันละการกຌเขปัญหาอุทกภัย
฿นขตกรุงทพมหานคร 

ทัๅงนีๅ  ผูຌ วิจัยเดຌท าการสุมตัวอยางดย
จ านกขตตาง โ ของกรุงทพมหานครตามกลุม
ขต 6 กลุมขต คือ กลุมขตกรุงธนหนือ กลุม
ขตกรุงธน฿ตຌ  กลุมขตกรุงทพกลาง กลุมขต
กรุงทพตะวันออก  กลุมขตกรุงทพหนือ ละ
กลุมขตกรุงทพ฿ตຌ มืไอจ านกขตออกปຓนกลุม
ขตขຌางตຌนลຌว ผูຌวิจัยจึงท าการจับสลากพืไอ฿หຌ
เดຌตัวทนของตละกลุมขต โละ 2 ส านักงาน
ขต  รวมทัๅงสิๅน 12 ส านักงานขต รวมจ านวน
กลุมตัวอยาง 520 คน เดຌผลดังนีๅ 

กลุมขตกรุงธนหนือ  สุมเดຌขตธนบุรี 
ละขตตลิไงชัน 

กลุมขตกรุงธน฿ตຌ  สุมเดຌขตบางขุนทียน 
ละขตบางบอน 

กลุมขตกรุงทพกลาง สุมเดຌขตดุสิต ละ
ขตราชทวี 

กลุมขตกรุงทพตะวันออก สุ ม เ ดຌ  ข ต
ประวศ ละขตลาดกระบัง 

กลุมขตกรุงทพหนือ สุมเดຌขตดอนมือง 
ละขตลาดพรຌาว 

กลุมขตกรุงทพ฿ตຌ สุมเดຌขตยานนาวา 
ละขตบางคอหลม 

 ครืไ อ งมือทีไ ฿ชຌ ฿นการ กใ บขຌอมูล ชิ ง
ปริมาณคือบบสอบถาม  ประกอบดຌวยขຌอ
ค าถามพืไอสอบถามความปຓนจริง฿นหตุการณ์
มหาอุทกภัย฿นป 2554 ทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลหรือองค์การ
ของผูຌ฿หຌขຌอมูลเดຌประสบ  องค์ประกอบของ
บบสอบถามประกอบดຌวย 3 สวนคือ สวนทีไ 1 
ขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌตอบบบสอบถาม สวนทีไ 
2  เดຌกบบสอบถามพืไอถามความปຓนจริง฿น



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

หตุการณ์มหาอุทกภัยป 2554 ทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลหรือ
องค์การของผูຌ฿หຌขຌอมูลเดຌประสบ ละสวนทีไ 3 
คือค าถามปลายปຂดทีไขอ฿หຌผูຌ฿หຌขຌอมูลระบุความ
คิดหในหรือขຌอสนอนะพิไมติมกีไยวกับการ
บริหารงานพืไอปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย
฿นกรงุทพมหานคร 

ผูຌวิจัยเดຌท าการทดสอบความชืไอถือเดຌ 
(reliability) ของมาตรวัด  ดยน าบบสอบถาม
เ ป ท ด ล อ ง ฿ ชຌ กั บ ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง  ซึไ ง เ ดຌ  ก
ผูຌ ปฏิบั ติ ง านระดับล า ง ฿นส านั กระบายนๅ า 
กรุงทพมหานคร จ านวน 30 คน พืไอหาคา
สั มประสิ ทธิ์ อลฟาของครอนบาค เดຌ ค า
สัมประสิทธิ์ทากับ 0.941 ซึไงถือวามีคาความ
ชืไอถือเดຌอยู฿นกณฑ์สูง   

฿นสวนของการกใบขຌอมูลชิงคุณภาพ  
ผูຌวิจัยเดຌท าการสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ  
ซึไ ง ปຓนผูຌบริหารระดับสูงละอดีตผูຌ บริหาร
ระดับสูง฿นองค์การทีไกีไยวขຌองกับการปງองกัน
ละกຌ เ ขปัญหา อุทกภั ย   ดย ฉพาะ ฿น
หตุการณ์มหาอุทกภัย฿นป พ.ศ. 2554  ดยเดຌ
สัมภาษณ์ผูຌบริหารระดับสูงละอดีตผูຌบริหาร
ระดับสูง฿นกรมชลประทาน ส านักระบายนๅ า 
กรุงทพมหานคร กรมปງองกันละบรรทาสา
ธารณภัยรวม 5 ราย ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอมูลชิงลึก฿นการปງองกันละกຌเขปัญหา
อุทกภัย  อันจะปຓนการยืนยันหรือสริมขຌอมูลชิง
ปริมาณ ละเดຌมุมมอง฿นดຌานตางโ ทีไนาสน฿จ
จากผูຌทีไมีประสบการณ์ละมีขຌอมูลชิงลึก฿นรืไอง
ดังกลาว 

 
กรอบนวความคิด฿นการวิจัย 

ตัวปรตามเดຌกประสิทธิผลการปງองกัน
 ล ะ ก า ร  กຌ เ ข ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ฿ น  ข ต
กรุงทพมหานคร  ละตัวปรอิสระเดຌกปัจจัย

ทางการบริหาร  ซึไงจ านกออกปຓนปัจจัยดຌานผูຌมี
สวนเดຌสวนสีย (Khan & Rahman, 2007; 
Smith & Tobin, 1979; Orr, Colvin & King, 
2007) ปัจจัยดຌานการประสานงาน (Wolf et al., 
2005) ปัจจัยดຌานการสืไอสาร  (Dymon, 1999)
ปัจจัยดຌานการควบคุม (Knight et al., 1999) 
ปัจจัยทางการมือง (Lebel, Nikitina & 
Manuta, 2006)  ละปัจจัยดຌานการมีสวนรวม
ของชุมชน (World Meteorological Organi-
zation, 2008; Quarantelli, 1990;  Dungu-
maro & Madulu, 2003; Ogu, 2000)ดย
ก าหนดสมมติฐานเวຌวา ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย การ
ประสานงาน การสืไอสาร  การควบคุม ปัจจัยทาง
การมือง ละการมีส วนรวมของชุมชน  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปງองกัน
ละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร 
 
นิยามปฏิบัติการของตัวปร  

ประสิทธิผลการปງองกันละกຌเขปัญหา
อุทกภัย หมายถึง การบรรลุปງาหมาย฿นการ
ปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัยของหนวยงานทีไ
 กีไ ย ว ขຌ อ ง ฿ น  ห ตุ ก า ร ณ์ ม ห า อุ ท ก ภั ย ฿ น
กรุงทพมหานคร พ.ศ. 2554  ดยองค์การทีไ
กีไยวขຌองเดຌก ส านักการระบายนๅ า กรุงทพ 
มหานคร  กรมชลประทาน กรมปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย ละศูนย์อ านวยการฉพาะ
กิจปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย (ศปภ.)   

การบรรลุปງาหมาย฿นการปງองกันละ
กຌเขปัญหาอุทกภัย หมายถึง การทีไหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองสามารถบริหารงานรวมกัน฿หຌมีการลด
นๅ าทวม จากทีไคยทวมลใกนຌอย฿หຌปຓนจุดทีไเมมี
นๅ าทวม ลดพืๅนทีไนๅ าทวม ลดระดับนๅ าทีไทวมขัง
หรือความลึกของนๅ าทวม฿นพืๅนทีไกรุงทพมหา 
นคร  ละลดระยะวลาของการทวมขัง฿หຌ
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นຌอยลง  ฿หຌกลับคืนสูสภาพดิมทีไปຓนพืๅนทีไหຌง฿น
วลาอันรวดรใว  ลดความสูญสียอันนืไองมาจาก
นๅ าทวม  ประชาชน฿นพืๅนทีไทีไประสบอุทกภัย
เดຌรับผลกระทบนຌอย ละเดຌรับความชวยหลือ
จากหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางทันทวงที  ท า฿หຌ
ปัญหาบรรทาบาบางลง 

 ปัจจัยดຌานผูຌมีสวนเดຌสวนสีย หมายถึง 
การน าผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามา฿นกระบวนการ
ปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย  กลาวคือ การทีไ
ผูຌอยูอาศัย ผูຌน าชุมชน กลุมพอคຌา  ผูຌทีไ เดຌรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย องค์การอาสาสมัคร  ละ
ภาคอกชน฿นพืๅนทีไทีไสีไยงอุทกภัยสดงบทบาท
ปຓนผูຌ พิจารณาตรวจสอบ ผูຌ ฿ชຌความคิดริริไม
สรຌางสรรค์  ผูຌสังกตการณ์ ผูຌตัดสิน฿จ  ละผูຌ฿หຌ
ค าปรึกษา฿นการท าประชาพิจารณ์ การมอบ 
หมายหนຌาทีไ การ฿หຌค าปรึกษา การ฿หຌความรวม 
มือ฿นกิจกรรมการปງองกัน การตรียมการ การ
รับมือ ละการกลับคืนสูสภาพดิม ฿นการ
ปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย 

ปัจจัยดຌานการประสานงาน หมายถึง การ
ประสานงานทีไมีประสิทธิผลระหวางหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย 
กลาวคือ ส านักการระบายนๅ า กรุงทพมหานคร  
กรมชลประทาน  กรมปງองกันละบรรทาสา-

ธารณภัย  ศูนย์อ านวยการฉพาะกิจปງองกันละ
กຌเขปัญหาอุทกภัย ละส านักงานขตตางโของ
กรุงทพมหานคร เดຌมีการปรึกษาหารือรวมกัน
ดยมีการจัดตัๅงคณะกรรมการรวมพืไอพิจารณา
ปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย  มีการลก 
ปลีไยนขຌอมูลทีไกีไยวกับอุทกภัย  มีการประชุม
รวมกันอยางสมไ าสมอละมืไอมีหตุฉุกฉิน  
ตลอดจน฿หຌผูຌ มี ส วน เดຌ ส วน สี ย  หรื อกลุ ม
ผลประยชน์ตางโ เดຌขຌารวม฿หຌความคิดหใน฿น
การปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย  การ

ประสานงานดังกลาวรวมถึงการประสานนยบาย 
การประสานงบประมาณ (ดຌานปัจจัยน าขຌา) การ
ประสานงานดຌานผลลัพธ์ ละการประสาน
คานิยม  

ปัจจัยดຌานการสืไอสาร หมายถึงการสืไอ
ขຌอความกีไยวกับมาตรการชิงทคนิคตางโ  ชน 
การปຂดปຂดประตูระบายนๅ า  การจຌง฿หຌชุมชน
ทราบกีไยวกับขຌอดีขຌอสียของมาตรการทีไน ามา฿ชຌ
฿นการบรรทาปัญหาทีไกิดขึๅน฿นชุมชนทีไประสบ
อุทกภัย 

ปัจจัยดຌานการควบคุม หมายถึง องค์การ
ทีไ กีไยวขຌอง฿นการปງองกันละกຌ เขปัญหา
อุทกภัย฿นกรุงทพมหานครมีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานอยาง฿กลຌชิด พืไอ฿หຌการปງองกันละ
กຌ เขปัญหาด า นิ น เปตามทีไ ก าหนดเวຌ ฿น
ผนปฏิบัติการ  รวมถึงการควบคุมสิไงกอสรຌาง 
การปຂดประตูระบายนๅ าตามทีไก าหนด 

ปัจจัยทางการมือง หมายถึง  การมีความ
คิดหในเมลงรอยกันระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
กับการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย  ฿นรืไอง
วิธีการหรือขัๅนตอน฿นการปງองกันละกຌเข
ปัญหา การยงผลงานระหวางพรรคการมือง 
หรือระหวางรัฐบาลกลางกับทຌองถิไน การ฿ชຌ
นวทางชิงรุก การระดมละประสานทรัพยากร  
ขีดความสามารถ฿นการติดตามละประมินผล
การปฏิบัติงาน ความปรง฿ส ละการตรวจสอบ
เดຌ฿นดຌานการงิน 

ปัจจั ยดຌ านการมีส วนร วมของชุมชน 
หมายถึง  การทีไชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการ
ตรียมการ การรับมือกับอุทกภัย ละการฟຕน
กลับคืนสูสภาพดิมภายหลังอุทกภัย  ชุมชนมี
การจัดกิจกรรมทีไมาจากความตຌองการของชุมชน  
ชุมชนมีบทบาท฿นการประสานงาน สรຌางพลัง
รวม ความสามัคคี ฉันทามติ สนับสนุนการ
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ด านินงานของรัฐละของทຌองถิไน  มีการจัดตัๅง
คณะกรรมการจัดการอุทกภัยระดับชุมชน มีการ
สรຌางวิสัยทัศน์รวม มีกิจกรรมการระดมสมองพืไอ
รียนรูຌละสรຌางจิตส านึก฿นการปຓนจຌาของ
ชุมชน  มีกิจกรรมการฝຄกอบรมละฝຄกปฏิบัติ
อยางปຓนระบบ  ปຂดอกาส฿หຌคน฿นชุมชนขຌามี
สวนรวม฿นกิจกรรมตางโอยางสมไ าสมอ  ชุมชน
มีการตระหนักรูຌถึงความสีไยงของอุทกภัย  มีการ
จูง฿จดย฿ชຌศรษฐกิจ สริมสรຌาง฿หຌชุมชนมี
วัฒนธรรมการลดความสีไยงมากกวาการรับมือ
กับอุทกภัย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการทอสอบสมมติฐาน (ตารางทีไ 1) มี
ดังนีๅ 

สมมติฐานทีไ  1 :  ผูຌมีส วนเดຌสวนสียมี
สหสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปງองกัน
ละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร 

จากการวิจัยพบวาปัจจัยดຌานผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียมีสหสัมพันธ์ชิงบวก฿นระดับมากกับ
ประสิทธิผลดຌานการปງองกันละกຌเขปัญหา
อุทกภัยอยางมีนัยส าคัญ฿นระดับ < 0.01   

สมมติ ฐานทีไ  2 :  การประสานงานมี
สหสัมพันธ์ชิงบวกกับประสิทธิผลการปງองกัน
ละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร 

จ า กก า ร วิ จั ยพบ ว า ปั จ จั ย ดຌ า นก า ร
ประสานงานมีสหสัมพันธ์ชิงบวก฿นระดับมาก
ทีไสุดกับประสิทธิผลดຌานการปງองกันละกຌเข
ปัญหาอุทกภัยอยางมีนัยส าคัญ฿นระดับ < 0.01   

สมมติฐานทีไ 3: การสืไอสารมีสหสัมพันธ์
ชิงบวกกับประสิทธิผลการปງองกันละกຌเข
ปัญหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร 

จากการวิจัยพบวาปัจจัยดຌานการสืไอสารมี
สหสัมพันธ์ชิงบวก฿นระดับมากกับประสิทธิผล
ดຌานการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัยอยางมี
นัยส าคัญ฿นระดับ < 0.01   

สมมติฐานทีไ 4:การควบคุมมีสหสัมพันธ์
ชิงบวกกับประสิทธิผลการปງองกันละกຌเข
ปัญหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร 

จากการวิจัยพบวาปัจจัยดຌานการควบคุมมี
สหสั ม พันธ์  ชิ งบวก ฿นระดับมากทีไ สุ ด กั บ
ประสิทธิผลดຌานการปງองกันละกຌเขปัญหา
อุทกภัยอยางมีนัยส าคัญ฿นระดับ < 0.01   

สมมติฐานทีไ  5: ปัจจัยทางการมืองมี
สหสัมพันธ์ชิงบวกกับประสิทธิผลการปງองกัน
ละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร 

จากการวิจัยพบวาปัจจัยทางการมืองมี
สหสัมพันธ์ชิงบวก฿นระดับมากกับประสิทธิผล
ดຌานการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัยอยางมี
นัยส าคัญ฿นระดับ < 0.01   

สมมติฐานทีไ 6:   การมีสวนรวมของชุมชน
มีสหสัมพันธ์ชิงบวกกับประสิทธิผลการปງองกัน
ละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร 

จากการวิจัยพบวาปัจจัยดຌานการมีสวน
รวมของชุมชนมีสหสัมพันธ์ชิงบวก฿นระดับมาก
ทีไสุดกับประสิทธิผลดຌานการปງองกันละกຌเข
ปัญหาอุทกภัยอยางมีนัยส าคัญ฿นระดับ <0.01   
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ตารางทีไ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวางตัวปรอิสระละตัวปรตาม 

 
 
 

ตัวปรตางโ 

ผูຌมีสวน
เดຌสวน
สีย 

การ
ประสาน 

งาน 

การ
สืไอสาร 

การ
ควบคุม 

การมือง การมี
สวนรวม

ของ
ชุมชน 

ประสิทธิ 
ผลการ

ปງองกันละ
กຌเขปัญหา 

อุทกภัย 
ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
1 
 

517 

 
.720**   

.000 
517 

 
.701** 

.000 
513 

 
.667** 

.000 
517 

 
.599** 

.000 
517 

 
.661** 

.000 
517 

 
.613** 

.000 
507 

การประสานงาน 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
.720** 

.000 
517 

 
1 
 

518 

 
.791** 

.000 
514 

 
.890** 

.000 
518 

 
.810** 

.000 
518 

 

 
.822** 

.000 
518 

 
.804** 

.000 
508 

การสืไอสาร 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
.701** 

.000 
513 

 
.791** 

.000 
514 

 

 
1 
 

515 

 
.818** 

.000 
515 

 
.717** 

.000 
515 

 
.781** 

.000 
515 

 
.727** 

.000 
505 

การควบคุม 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
.667** 

.000 
517 

 
.890** 

.000 
518 

 
.818** 

.000 
515 

 
1 
 

519 

 
.846** 

.000 
519 

 
.826** 

.000 
519 

 
.823** 

.000 
509 

การมือง 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
.599** 

.000 
517 

 
.810** 

.000 
518 

 
.717** 

.000 
515 

 
.846** 

.000 
519 

 
1 
 

519 

 
.791** 

.000 
519 

 
.747** 

.000 
509 

การมีสวนรวมของชุมชน 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
.661** 

.000 
517 

 
.822** 

.000 
518 

 
.781** 

.000 
515 

 
.826** 

.000 
519 

 
.791** 

.000 
519 

 
1 
 

519 

 
.818** 

.000 
509 

ประสิทธิผลการปງองกัน
ละกຌเขปญัหาอุทกภัย 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
 

.613** 
.000 
507 

 
 

.804** 
.000 
508 

 
 

.727** 
.000 
505 

 
 

.823** 
.000 
509 

 
 

.747** 
.000 
509 

 
 

.818** 
.000 
509 

 
 

1 
 

509 

** ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทีไระดับ≤ 0.01 (2-tailed) 
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ตารางทีไ 2 สดงสหสัมพันธ์ชิงพหุ (Multiple correlation) ระหวางตัวปรอิสระกับตัวปรตาม 
      
      R   R square 
 
Model            0.86                      0.74 
 

จากตารางทีไ 2 พบวา ตัวปรอิสระกับตัว
ปรตามมี คว ามสั ม พันธ์ กั นสู ง    ดยมี ค า
สหสัมพันธ์ชิงพหุ(R)ทากับ 0.86 ละคา 
Adjusted R square ทากับ 0.74  หมายความ
วา ตัวปรอิสระ เดຌก ปัจจัยดຌานผูຌมีสวนเดຌสวน
สีย ปัจจัยดຌานการประสานงาน ปัจจัยดຌานการ

สืไ อสาร ปัจจัยดຌ านการควบคุม ปัจจัยทาง
การมือง ละปัจจัยดຌานการมีสวนรวมของ
ชุมชนสามารถอธิบายความปรปรวนของ
ประสิทธิผล฿นการปງองกันละกຌเขปัญหา
อุทกภัยเดຌรຌอยละ 74 

 
 
ตารางทีไ 3 สดงผลการวิคราะห์การถดถอยชิงพหุ 
 
ตัวปรอิสระ คาคงทีไ สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta) 
คาคงทีไ 3.204  
ปัจจัยดຌานการควบคุม  0.283* 
ปัจจัยดຌานการมีสวนรวมของชุมชน  0.342* 
ปัจจัยดຌานการประสานงาน  0.165* 
ปัจจัยทางการมือง   0.122* 
หมายหตุ:  * p ≤ 0.05 
 

จากตารางทีไ 3 ผลการวิคราะห์ถดถอย
ชิงพหุ พบวา ตัวปรอิสระทีไสามารถอธิบาย
ความปรปรวนของตัวปรตามเดຌอย างมี
นัยส าคัญ เดຌก ปัจจัยดຌานการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Beta = 0.342)  รองลงมาเดຌก การ
ควบคุม  การประสานงาน  ละการ มื อ ง 
ตามล าดับ (คา Beta ทากับ 0.283, 0.165 ละ 
0.122 ตามล าดับ)  สวนตัวปรปัจจัยดຌานผูຌมี
สวนเดຌสวนสีย ละปัจจัยดຌานการสืไอสารเมขຌา
มา฿นสมการ   

ประสิทธิผล฿นการปງองกันละกຌเข
ปัญหาอุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร = 3.204 +  
0.342 การมีสวนรวมของชุมชน + 0.283 การ
ควบคุม + 0.165 การประสานงาน + 0.122 
การมือง 
 
การวิจัยชิงคุณภาพ   
        จากการวิคราะห์นืๅอหาละสังคราะห์
ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ชิงลึกกับผูຌ฿หຌขຌอมูล
ส าคัญ  ผูຌวิจัยมีขຌอคຌนพบดังตอเปนีๅ 
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1.  สถานการณ์อุทกภัยของประทศเทย 
 ฿นหຌวงวลาทีไผานมา ประทศเทยประสบ
กับปัญหาอุทกภัยปຓนประจ าละกิดขึๅนทุกป  
นับปຓนภัยพิบัติทีไกอ฿หຌกิดความสียหาย฿หຌก
ประทศมากทีไสุด ประชาชนเดຌรับความดือดรຌอน 
สิไงสาธารณประยชน์ละทรัพย์สินของประชาชน
เดຌรับความสียหาย ละ฿นระยะหลังปัญหา
อุทกภัยทวีความรุนรงมากขึๅน มีมูลคาความ
สียหายสูงมากขึๅน การกิดมหาอุทกภัย฿นป 2554 
เดຌ฿หຌบทรียนส าคัญกประทศเทย฿นการบริหาร
จัดการอุทกภัยทีไจ าปຓนตຌองมีการบูรณาการละ
ชืไอมยงขຌอมูลอยางปຓนระบบละจริงจังจากทุก
ภาคสวน ดยมีระบบ single command ตามหลัก 
2P2R (Prevention and Mitigation/ 
Preparedness/ Response/ Recovery) พืไอ฿หຌ
การจัดการสาธารณภัยของประทศมีอกภาพละ
ประสิทธิภาพ 
 สถานการณ์มหาอุทกภัย฿นป 2554 ปຓน
หตุการณ์ทีไหนือความคาดหมายของหนวยงาน
ทีไ กีไยวขຌองกับการปງองกันละกຌเขปัญหา
อุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร  ดยปกติ หนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง ชน กรมชลประทานจะมีผนตรียม
รับมือกับนๅ า  การกัก กใบนๅ า  การปลอยนๅ า  
อยางเรกใตาม สถานการณ์฿นป 2554 ทีไปรากฏ
ว ามีพายุ  ขຌ าติ ดตอกันหลายลูกจนกินขี ด
ความสามารถของขืไอนทีไจะรับนๅ าเดຌละจ าปຓน 
ตຌองปลอยนๅ าออกมาจนถึงกรุงทพมหานคร  ซึไง
กรณีหตุการณ์มหาอุทกภัยป 2554 มีสาหตุ
หนึไงจากธรรมชาติ ละประกอบกับความลຌม 
หลวของการบริหารดຌวย 

2.  ยุทธศาสตร์฿นการป้องกันละบรรทา    
สาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์฿นการปງองกันละบรรทาสา-

ธารณภัยมี 4 ดຌานตามมาตรฐานสากล คือ 2P 
2R ซึไ ง มี ห ลั ก ก า ร ดั ง นีๅ คื อ  Preparedness 
หมายถึงการตรียมการทัๅงระบบ เดຌก การ
ตรียมประชาชน฿หຌพรຌอมทีไจะรับมือกับอุทกภัย  
การจัดตรียมครืไองเมຌ ครืไองมือ การจัดหา
อาสาสมัครจ านวนมาก฿นการปງองกันนๅ าทวม 
ปຓนตຌน Prevention  ปຓนมาตรการชิงปງองกัน     
มาตรการทีไ น ามา฿ชຌคื อ (1) มาตรการทีไ ฿ชຌ
ครงสรຌาง เดຌก การสรຌางสิไงกอสรຌางตาง  โ    
(2) การท าทาง฿หຌนๅ าเหล เดຌก คลองสง ระบบ
สูบ ระบบสง ระบบกใบ ปຓนตຌน (3) การปງองกัน
ทีไเม฿ชสิไงกอสรຌาง เดຌกการสรຌางความรูຌ ความ
ตระหนัก ความขຌา฿จ การ฿ชຌชุมชนปຓนฐาน฿น
การกຌปัญหานๅ าทวม Response คือการผชิญ
สถานการณ์มืไอกิดภัย  ปຓนการชวยหลือการ
อพยพต า ง  โ  ฿ น ก า ร  ผ ชิ ญส ถา น กา ร ณ์  
Recovery คือการฟຕนฟูบูรณะ฿หຌกลับคืนสูสภาพ
ดิม 

3. หนวยงานทีไรับผิดชอบ฿นการจัดการอุทกภัย 
 ฿นการบริหารราชการผนดินทีไผานมา  
การจัดการอุทกภัยเมมีการบัญญัติปຓนกฎหมาย   
เมมีการระบุบอกอยางชัดจนวาการจัดการ
อุทกภัยปຓนหนຌาทีไของหนวยงานราชการ฿ด การ
จัดการอุทกภัยมีลักษณะปຓนงานฝากอยู฿นบาง
หนวยงาน ทัๅงนีๅ฿นอดีตทีไผานมา กรมชลประทาน
ดยหนຌาทีไทีไปฏิบัติปຓนหนวยงานดียวทีไมีหนຌาทีไ
จัดการกีไยวกับนๅ ามาดยตลอด มืไอมีปัญหา
อุทกภัยกิดขึๅนมืไอ฿ด กรมชลประทานจึงเดຌรับ
มอบหมาย฿หຌท าหนຌาทีไ฿นการบรรทาปัญหา
อุทกภัยตามตหตุการณ์ทีไกิดขึๅน  ซึไงสวน฿หญ
ปຓนการกຌปัญหา฿นดຌานการกอสรຌาง  หนวยงาน
อืไน โ กิดขึๅนมาภายหลัง ชน กรมปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัย ซึไงปຓนหนวยงาน฿นสังกัด
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กระทรวงมหาดเทยอันมีภารกิจครอบคลุมสา-

ธารณภัยตาง โ เมเดຌมีหนຌาทีไดยตรง฿นรืไอง
อุทกภัย  
        ฿นส วนของกรุง ทพมหานครมีส านัก
ระบายนๅ าปຓนหนวยงานทีไ รับผิดชอบ  ละ
นืไองจากอุทกภัย฿นกรุงทพมหานครมีลักษณะ
ของปัญหาทีไกิดขึๅนรอบดຌาน  การกຌปัญหาจึง
ปຓนเป฿นลักษณะการปกปງองพืๅนทีไ ดยรอบ
กรุงทพมหานคร฿หຌรอดพຌนจากอุทกภัย  อยางเร
กใตาม มืไอถามวาองค์การ฿ดรับผิดชอบรืไองการ
จัดการอุทกภัย กใปรากฏวาเมมีองค์การ฿ดทีไ มี
หนຌาทีไรับผิดชอบอยางชัดจน  ดังนัๅน  ถຌากิด
ปัญหาลใกนຌอยกใจะสามารถกຌปัญหาเดຌ  ตถຌา
ปຓนอุทกภัย฿หญชน฿นป 2554  จะเมสามารถ
กຌปัญหาเดຌพราะเมมีรากฐานทีไชัดจน   
4. การตัๅงถิไนฐานของประชาชนบุกรุกพืๅนทีไทีไ

สีไยงตออุทกภัย 
 อุทกภัยพิไงจะปຓนปัญหาหนัก฿นยุคหลังโ   
สมัยกอนประชาชนเมดือดรຌอน  ฿นภายหลังมี
พืๅนทีไมืองขยายกวຌางขึๅน ดยรุกลๅ าขຌาเป฿นพืๅนทีไ
ทีไนๅ าทวมถึง การรุกลๅ าของประชาชนท า฿หຌ
ศักยภาพ฿นการระบายนๅ าลดลง ละกิดความ
สียหายกประชาชน ชุมชนทีไอยูนอกนว 
flood way จะยอมรับวาขาจะตຌองประสบกับ
ปัญหานๅ าทวม ดยธรรมชาติชุมชนจะทราบวา
วลาฝนตกขาตຌองปรับตัวพราะชุมชนตัๅงอยู฿น
บริวณนๅ าทวม อยางเรกใตาม ยังมีชุมชนทีไรับ
เมเดຌกับสถานการณ์นๅ าทวม฿นชุมชนของตน 
พราะปຓนชุมชน฿หม  ปຓนมือง฿หม ทีไคิดวานๅ า
เมทวมละเมคยทวม   
5. การประสานงานของหนวยงานทีไรับผิดชอบ 

 ฿นรืไองการประสานงานของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองกับการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย  
ปรากฏวามีการประสานงานกันทางหนังสือ

ราชการ หรือประสานชิงนยบาย  อยางเรกใตาม 
นยบายทรัพยากรนๅ าของชาติเมมีความชัดจน
กีไยวกับนัยหงวิธีปฏิบัติ  เมมีการจัดท าผน
มบท ผนยุทธศาสตร์กีไยวกับนๅ า การกຌปัญหา
อุทกภัยทาทีไผานมาปຓนการท าดยอัตนมัติ  เม
มีองค์การทีไบริหารจัดการนๅ าดยตรง  
      ส าหรับ หตุการณ์ อุทกภัย฿นป  2554 
นับวาปຓนภาวะวิกฤต การบริหาร฿นภาวะวิกฤติ
นๅ าตຌองยึดถือปງาหมายปຓนหลัก  ตปรากฏวา
฿นทางปฏิบัติมีการจัดตัๅงศูนย์บัญชาการทีไตใมเป
ดຌวยบุคลากรจ านวนมาก  มีการประชุมหรือการ
รายงานจ านวนมากทีไเมมีประยชน์  ขณะดียว 
กันเมมีทีมงานสนาม มีหลายกระทรวงขຌาเป
กีไยวขຌองท า฿หຌออัดละเมมีประยชน์฿นการ
จัดการนๅ าทวม฿นพืๅนทีไ  เมมีมทัพหรือผูຌสัไงการทีไ
มีความรูຌความสามารถละมีประสบการณ์฿นการ
กຌเขปัญหาอุทกภัย ทัๅงนายกรัฐมนตรีละรอง
นายกรัฐมนตรีท างานหรือสัไงการเมปຓน  กินขีด
ความสามารถ฿นการประสานระหวางกรมชลประ 
ทาน กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ละ
กรุงทพมหานคร ขຌอสังกตส าคัญคือ ฿นการ
บริหารงานนๅ าทวม฿หญ ถຌาหาก มีหลายหนวย 
งานขຌามากีไยวขຌองจะบริหารงานเมมีประสิทธิ 
ผลละเมสามารถรับมือกับอุทกภัยเดຌ  จะหในเดຌ
วาหนวยงานบางหนวยงานสนับสนุนฉพาะดຌาน
ขຌอมูลซึไงเดຌ฿หຌความรวมมืออยูลຌว ชน กรม
อุตุนิยมวิทยา ปຓนตຌน ละควรมีหนวยงานทีไ
ขับคลืไอน฿นลักษณะการปຓนมงาน   
 หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบอุทกภัย฿นขต
กรุงทพมหานคร คือส านักระบายนๅ า สวนกรม
ชลประทานมีหนຌาทีไ ฿นการบริหารจัดการนๅ า
รวมกัน คือดูลระดับนๅ า฿นมนๅ าจຌาพระยา ดูล
คลองสายหลัก วิธีการประสานงานคือการ
ประชุมหนวยงาน ท าขຌอตกลง วางผน บริหาร 
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การควบคุมระดับนๅ า฿นคลองตางโ ละจຌง
สถานการณ์฿หຌทราบทัไวกันอยางตอนืไอง อาจ
กลาวเดຌวาหนวยงานทีไตຌองประสานมากทีไสุดคือ
กรมชลประทาน พืไอการควบคุมระดับนๅ า฿หຌ
ปຓนเปตามผน หนวยงานหลักทีไเปขอความ
ชวยหลือคือทหาร ทัๅงกองทัพบก กองทัพรือ 
ละกองทัพอากาศ  ดยมีศูนย์บัญชาการทีไดอน
มือง ฝຆายทหารจะชวยประสานงานดຌานก าลังคน 
ครืไองมือ รถตัก รงงานท ากระสอบทราย 
รถบรรทุกขนยຌายประชาชน รือ ฿หຌความ
ชวยหลือบຌานรือนทีไถูกนๅ าทวม  ดยหลักการ
ท า งานของทหารมีการบ งหนຌ าทีไ กั น  คื อ 
ทหารบกรับผิดชอบพืๅนทีไทีไ ระบุ   ทหารรือ
สนับสนุน฿นพืๅนทีไทีไติดชายฝัດงบริวณจังหวั ด
สมุทรปราการ สนับสนุนรือ ครืไองจักร ละ
ครืไ องผลักดันนๅ า   ทหารอากาศดูลพืๅนทีไ
ปทุมธานี ดอนมือง สายเหม ปຓนตຌน   
6.  การสืไอสาร 
 การสืไอสาร฿นการปງองกันละกຌเขปัญหา
อุทกภัย฿นขตกรุงทพมหานครด านินการดย
จຌ ง ฿หຌประชาชนทราบพืไ อ ตรี ยมการรับ
สถานการณ์นๅ าทวม ประสานกับกรมอุตุนิยม 
วิทยาพืไอ฿หຌทราบสภาพอากาศ ปริมาณนๅ าฝน 
ความรุนรงของพายุ มีการจຌงตือนภัยลวงหนຌา  
มีการตัๅงศูนย์ปງองกันละกຌเขปัญหานๅ าทวม 
กองสารสนทศ ส านักระบายนๅ า  ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ภาคสนามขຌาเปควบคุมคลองสายหลักตางโ  มี
การจຌงตือนภัย  มีวใบเซท์ของกรุงทพมหานคร
ละของส านักระบายนๅ าดยฉพาะ  ซึไงมีการ
ปรับขຌอมูล฿หຌทันสมัยปຓนปัจจุบัน มีการสืไอ
ขຌอความผานทาง Facebook ละ tweeterดย
มีการตรวจสอบพืไอปรับขຌอมูล฿หຌปຓนปัจจุบันทุก 
15 นาท ี
 

 
7.  การควบคุม 
 ฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿น
ขตกรุงทพมหานครมีการจัดท าผนปງองกันนๅ า
ทวมซึไงปຓนผนประจ าป ดยบงหนຌาทีไของฝຆาย
ปฏิบัติการ นักวิชาการ ฝຆายทคนลยีสารสน-

ทศ ดยฝຆายปฏิบัติการตรวจสอบสถานการณ์
จุดออนวานๅ าทวมทีไ฿ดรวมกับส านักงานขต  ฝຆาย
วิชาการท าหนຌาทีไพัฒนาระบบการกอสรຌาง ชน
ขืไอนนวปງองกันนๅ าทวม  การกอสรຌางอุมงค์ 
กຌมลิง ละรวมถึงมาตรการทีไเม฿ชຌสิไงกอสรຌาง 
ชนการสรຌางความรูຌความขຌา฿จ การประสาน 
งาน การขอสนับสนุนจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียกลุม
ตางโ 
8.  ปัจจัยทางการมือง 
 ฿นการกຌเขปัญหาอุทกภัย฿นอดีตทีไผาน
มานายกรัฐมนตรีเมเดຌลงมาสัไงการดยตรง 
อธิบดีกรมชลประทานมีอ านาจมากทีไสุดคือปຓน
สมือนมทัพ หตุการณ์อุทกภัย฿นป 2554 
นายกรัฐมนตรีขຌามา฿ชຌอ านาจสูงสุดคือปຓนผูຌ
บัญชาการ มีกระทรวงตางโหลากหลายขຌามา
กีไยวขຌอง รวมเปถึงรองนายกรัฐมนตรีละ
นายกรัฐมนตรีทีไลงมาบัญชาการ หตุการณ์จึง
สับสนวุนวาย อธิบดีกรมชลประทานทีไอดีตคย
รับผิดชอบงานอยางขใงขันกใตຌองถอนตัว  การ
ขຌาเปยุงกีไยวของนายกรัฐมนตรีเมเดຌประยชน์
อะเร  อธิบดีตຌองท ารายงานสนอนายกรัฐมนตรี
ทุกวัน  หลักการคือการบริหาร฿นภาวะวิกฤติจะ
฿ชຌการประชุมเมเดຌตตຌอง฿ชຌวิธีการบัญชาการ 
ตຌองคลุกกับปัญหา มี single command มีม
ทัพซึไงมีความชีไยวชาญ฿นการกຌปัญหา ตຌองมี
หนวยงานหลักทีไรับผิดชอบ฿นการขับคลืไอน
ทคนลยี  หนวยงานอืไนสนับสนุนดຌานขຌอมูล 
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      ฿นการจัดการปัญหาอุทกภัย กรุงทพ 
มหานครควรปຓนหนวยงานหลัก กรมชลประทาน
ปຓนหนวยงานสริมหลัก มีการบงภารกิจ ภาระ
งานรับผิดชอบ หนวยงานอืไนสนับสนุนรืไอง
ขຌอมูลตามหนຌาทีไ  มีการวางระบบ฿หຌชัดจน
ชืไอมยงกัน  
9.  การก าหนดป็นนยบาย 
 การบริหารจัดการนๅ าของชาติ ควรก าหนด
ปຓนนยบาย 5 ประการคือ (1) ดຌานการจัดหา
อุปกรณ์ ครืไองมือตาง โ ละงบประมาณ (2) 
การกຌปัญหาอุทกภัยตຌองก าหนดปຓนนยบาย 
มาตรการ ดยมีมาตรการ฿ชຌสิไงกอสรຌาง มีระบบ
ตือนภัย มีขຌอมูล (3) ระบบปຂดลຌอมเม฿หຌนๅ า
ภายนอกขຌามา฿นขตศรษฐกิจของกรุงทพมหา 
นคร (4) ดຌานครงสรຌางงาน กรุงทพมหานครมี
ระบบละรูปบบงานปງองกันของตนอง  ตนๅ า
มาจากทีไอืไนดຌวย จึงตຌองมีหนวยงานอืไนเดຌก 
กรมชลประทานมาชวยหลือ ละ(5) ฿หຌความรูຌ
กีไ ยวกับธรรมชาติของพืๅนทีไ  มีหนวยงานทีไ
รับผิดชอบ฿นการ฿หຌองค์ความรูຌ 

สวนนยบายการยียวยาของรัฐบาลอาจ
มองอีกงมุมหนึไงวาท า฿หຌสียหาย พราะหาก
ประชาชนกิดนๅ าทวมบຌานกใเดຌรับความชวยหลือ
฿นคา฿ชຌจาย ประชาชนสวนหนึไงจึงปลอยปละ
ละลยเมจัดการตนอง การยียวยาจึงปຓนการ
กຌปัญหาเมถูกทาง พราะประชาชนควรปรับ 
ปรุงบຌานรือน฿หຌอยูกับนๅ าเดຌอยางมีความสุข
หมือน฿นสมัยบราณ ปัจจุบันชาวบຌานงอยปลีๅย
สี ยขา เปทัๅ งหมด  การ฿หຌ ความช วย หลื อ
ประชาชนทีไประสบภัยพิบัติควรมีหลักกณฑ์ทีไ
นนอน฿นการสงคราะห์ ชน ดຌานทรัพย์สิน 
ดຌานชีวิต ดຌานพืช ดยก าหนดวานาขຌาวสียหาย
จะเดຌ  งินชดชยทา เร  สัตว์ ลีๅ ยงเดຌ ท า เร  
ขຌอสนอนะส าคัญคือควรมีนยบายการจัดตัๅง

กระทรวงทรัพยากรนๅ า ประกอบดຌวย ส านัก
นยบายละผนทรัพยากรนๅ า กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมชลประทานละพัฒนาหล งนๅ า  กรม
ทรัพยากรนๅ าบาดาล กรมปງองกันละบรรทา
อุทกภัย กรมฟຕนฟูทรัพยากรนๅ าละหลงนๅ า 
10.  การมีสวนรวมของชุมชน 
 การมีสวนรวมของชุมชนหมายถึง การมี
สวนรวมของประชาชนทีไอยู฿นบริวณทีไเดຌรับผล
ของภัยพิบัติ การมีสวนรวมของชุมชนริไมจาก
การท าผน (1) ชุมชนตຌองรูຌวาพืๅนทีไทีไอาศัยอยู
สีไยงภัยอะเร ชน ดินคลนถลม มีภูขา ปຓน
พืๅนทีไสูง ดินยุบ นๅ าทวม (2) คน฿นชุมชนตຌองรวม
ท าผนชุมชน ผนปฏิบัติการ ผนอพยพ  การ
จัดตัๅงศูนย์ตือนภัยลวงหนຌา ปງาหมายคือ สรຌาง
ความขຌมขใง฿หຌกิดขึๅน฿นชุมชน   
11.  ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

 ผูຌมีสวนเดຌสวนสียเดຌกผูຌประสบภัย 
ผูຌ จั ด ก า รภั ย  ทห า ร  ต า ร ว จ  อ าส าสมั ค ร 
ผูຌประกอบการ นักลงทุนทัๅง฿นละตางประทศ 
สาธารณะทัไวเปทีไทราบขຌอมูล บริษัทประกันภัย  
ชุมชนปຓนสถานทีไ ประชาชนทีไอยู฿นชุมชนปຓนผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย นอกจากนัๅนยังรวมถึงองค์การ
ภาคประชาชน ชน มูลนิธิปอตใกตึๆง มูลนิธิรวม
กตัญญู ปຓนองค์การภาคอกชน  ผูຌมีสวนเดຌสวน
สียจะเดຌรับการอบรม฿หຌมีความรูຌ฿นการกูຌภัย   
  
สรุปผลการวิจั ย การอภิปรายผล ละขຌอ 
สนอนะ 
 ตัวปรปัจจัยทางการบริหารมีสหสัมพันธ์
ชิงบวกตอประสิทธิผลของการปງองกันละกຌเข
ปัญหาอุทกภัย  กลาวคือ การ฿หຌความส าคัญกับผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย การประสานงาน การสืไอสาร 
การควบคุม ทางการมือง ละการมีสวนรวมของ
ชุมชน หากมีมากทาเรกใจะสงผลตอประสิทธิผล
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ของการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัยมาก
ยิไงขึๅนทานัๅน 

฿นสวนของการประสานงาน นืไองจากการ
ปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัยมีหนวยงานขຌา
มากีไยวขຌองปຓนจ านวนมาก ซึไง฿นทางทฤษฎีการ
น านยบายเปปฏิบัติถือวา การมีหนวยงานขຌามา
กีไยวขຌองยิไงมากทาเร กใจะยิไงปຓนบอกิดของ
ความลຌมหลวของการน านยบายเปปฏิบัติมาก
ทานัๅน  ละ฿นทางปฏิบัติจริง สถานการณ์
อุทกภัย฿นป พ.ศ. 2554 ปຓนตัวอยางทีไหในเดຌชัด  
พราะหตุการณ์ป พ.ศ. 2554 มีหนวยงานขຌามา
กีไยวขຌองหลายหนวยงาน ตามทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ
ทานหนึไงเดຌ฿ชຌค าวา ออัด   สดง฿หຌหในถึง
การมีคนมากกินเปท า฿หຌสียคา฿ชຌจายสูงมาก
กินความจ าปຓน  ดังนัๅน จึงควรกຌเขจุดนีๅสีย
฿หม  ดยลดหนวยงานลง  ท า฿หຌการประสาน 
งานมีประสิทธิผลมากขึๅน  มีความขຌา฿จตรงกัน 
เมบีไยงบน  ท า฿หຌการสัไงการ฿นภาวะวิกฤต
ปຓนเปอยางมีประสิทธิผลมากยิไงขึๅน 
 ปัญหาอีกประการหนึไ ง กีไ ย วกับการ
ประสานงานกใคือ องค์การหรือหนวยงานทีไ
รั ฐบ าลจั ดตัๅ ง ขึๅ น  พืไ อกຌ เขปัญหา อุทกภั ย
ดยฉพาะ฿นกรุงทพมหานคร  ฿นป พ.ศ. 2554 
ควรจะมีการก าหนดงบประมาณรวมกับกรุงทพ 
มหานคร ละกรมชลประทานรวมกัน งบประ 
มาณ  จะปຓนรืไองส าคัญของการบังคับหรือ
สงสริม ตลอดจน฿หຌก าลัง฿จ฿นการประสานงาน 
การมีงบประมาณบริหารปຓนอิสระของตละ
องค์การท า฿หຌขาดอกภาพ฿นการประสานงาน
พืไอการกຌเขปัญหา   
 กีไยวกับการควบคุมงานปຓนประดในทีไ
ส าคัญของกระบวนการบริหาร  พราะงานทุก
ประภทมืไอมีการวางผนกใจะตามดຌวยการจัด
องค์การ฿หຌสอดคลຌองกับผน ละมีการบริหาร

ดูลติดตามพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ หลังจาก
นัๅนกใจะตຌองตามมาดຌวยการควบคุมงาน ซึไงกใคือ
จะดูวางานทีไหวังจะ฿หຌส ารใจดยการวางผน 
การจัดองค์การ การบริหารคน จะส ารใจบรรลุ
ปງาหมายหรือเม  การควบคุมงานกใคือการ
ประมินผลดูวา ผลทีไเดຌจากการบริหารงานบรรลุ
ปງาหมายหรือเม  ถຌาเมบรรลุปຓนพราะหตุ฿ด 
จะเดຌหาทางกຌเขกอนทีไงานจะส ารใจ 
 ฿นสวนของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ซึไงปຓนกลุม
คนหรือองค์การทีไเดຌรับผลตอผลของอุทกภัย  
จากขຌอมูลชิงปริมาณหในวา฿นการปງองกัน
อุทกภัย ผูຌมีสวนเดຌสวนสียมีสวนนะน าองค์การ
ปรับปรุงวิธีการด านินการปງองกันอุทกภัย  ขຌอ
ส าคัญทีไนาสน฿จกใคือองค์การมักจะฟังค านะน า
จากกลุ มผูຌ มี ส วน เดຌส วน สี ย  ขຌ อคຌนพบจึ ง
สอดคลຌองกับองค์ความรูຌขององค์การละการ
จัดการวา ปງาหมายของการจัดการหรือบริหาร
กใคือการรวบรวมอากลุมผลประยชน์ทีไ มี
ผลกระทบตอกิจกรรมขององค์การขຌ ามา
พิจารณาประกอบดຌวย  
 ฿นดຌานการสืไอสารหรือมักจะรียกกันวา
การสืไอขຌอความ฿นบางกรณี อาจกลาวเดຌวา 
ระบบการสืไอสารทีไดีจะตຌองมีกลเกทีไหมาะสม
ละทันสมัย หนวยงานปງองกันอุทกภัยจะตຌองมี
การจัดตัๅงละตรวจสอบวามีความบกพรอง
หรือเม  มีระบบการสืไอสารทีไมีรูปธรรมละปຓน
ทางการ ชน การสืไอสารดຌวยการ฿ชຌหนังสือ 
ทรศัพท์ ระบบสารสนทศ หรือการสืไอขຌอความ
ตัวตอตัว นอกจากนีๅควรสงสริมดຌวยการสืไอสาร
นอกรูปบบคือเมปຓนทางการดຌวย   
 ประดในทางการมือง  จากขຌอมูลพบวา
การมือง฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย
฿นป พ.ศ. 2554 ปຓนความทีไเมลงรอยกันระหวาง
รัฐบาลกับรัฐบาลทຌองถิไน  ละกใขยายปຓนการ



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

ขัดกันระหวางพรรคการมือง฿หญสองพรรค  
รวมทัๅงการมืองภาย฿นของพรรคการมืองทีไ
ตຌองการจะ฿หຌผลงานของทຌองถิไน฿นการกຌเขนๅ า
ทวมปຓนผลงานของการตัดสิน฿จของพรรค  หรือ
ของฝຆายรัฐบาลกใหวังผล฿นการลือกตัๅงรัฐบาล
ทຌ องถิไ น ฿นอนาคต  หตุ ก ารณ์นๅ า ท ว ม ฿น
กรุงทพมหานคร฿นป พ.ศ. 2554  จึงปຓนการ
บริหารงานดยมีการมืองสอดทรกเปกือบทุก
ค าสัไง  ซึไงตຌองจบลงดຌวยการดูผลการกຌเขเปวัน
ตอวันตามประกาศของผูຌวาการกรุงทพมหานคร  
ซึไงปຓนวิธีทีไขัดกับการวางผนละการบริหาร
ครงการ   
  รืไ อ งสุ ดทຌ า ยคื อการมี ส ว น ร ว มของ
ประชาชน การมีสวนรวมปຓนทคนิคการบริหาร
อยางหนึไงของการบริหารงานบบประชาธิปเตย 
หรือการบริหารงานบบมีสวนรวม ปຓนหนทาง
อั น ห นึไ ง ข อ ง ก า ร บ ร ร ลุ ก า ร  มื อ ง ทีไ  ปຓ น
ประชาธิปเตย  การมีสวนรวมกใคือการสน฿จ฿น
กิจกรรมของประชาชนหรือชุมชนดยอิสระ มืไอ
มีการสน฿จมากกใจะขຌารวมกิจกรรม เปฟัง เป
รวมกันออกความหใน  รวมมือกันท า มี฿จจดจอ
อยู กับความลຌม หลวหรือความส า รใจของ
ครงการทีไปฏิบัติงานรวมกัน  การรวมมือจึงปຓน
สัญลักษณ์ทีไดีของประชาธิปเตย ทัๅ ง฿นดຌาน
การมืองละการบริหาร  ฿นดຌานของประชาชน
ผูຌกีไยวขຌองกใจะมีความส านึก฿นการปຓนจຌาของ฿น
กิจกรรมทีไเดຌรวมมือกันมาตลอด ตัๅงตจุดริไมตຌน
ของการริริไมจะท ากิจกรรมรวมกัน  มืไอ฿ดชุมชน
รูຌสึกวาปຓนจຌาของครงการหรือกิจกรรมรวมกัน 
ประชาชนหรือชุมชนกับงานนัๅนกใจะยกกันเม
ออก  รวมกั นอยู ฿ น นืๅ อ  ดี ย วกั น   รี ยกว า 
engagement  ละจากผลของการศึกษา

พบวา ฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาอุทกภัย฿น
ป พ.ศ. 2554  ชุมชนเดຌขຌามามีสวนรวม มีการ

วางผนละประสานกับชุมชน ละชุมชนเดຌขຌา
มามีสวนรวม฿นการตรียมการปງองกันอยาง
พรຌอมพรียง  ซึไงนับวาปຓนความรวมมือ฿นกณฑ์
ทีไดี  จุดออนทีไมีกใคือ ความรวมมือเมเดຌประกาศ
฿หຌทัไวละท าความขຌา฿จอยางทัไวถึง  ท า฿หຌมี
ประชาชนบางสวนดินขบวนตอตຌานวลาปຂดปຂด
ป ร ะ ตู นๅ า  ซึไ ง ขั ด กั บ ค า สัไ ง ข อ ง  จຌ า ห นຌ า ทีไ
กรุงทพมหานครละทคนิคการปງองกันอุทกภัย  
นอกจากนีๅยังมีประชาชนหลายจุดอบปຂด
ประตูนๅ า ท าลาย big bags ซึไงตัๅงปຓนท านบ
ปງองกันนๅ า มืไอประชาชนท าลายถุงยักษ์หลานีๅ
ปຓนหตุ฿หຌการกຌเขนๅ าทวมตຌองสียหาย  ละท า
฿หຌการบรรลุปງาหมายลาชຌาอยางหในเดຌชัด  ซึไง
มาจากปัญหาทางการมือง การประสานงาน 
ละการสืไอขຌอความหรือการสืไอสารนัไนอง    

นืไองจากตัวปรทัๅง 6 คือการประสาน 
งาน การควบคุมงาน การมีสวนรวมของชุมชน ผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย การมืองระหวางพรรค/ ละ
ระหวางระดับ ละการสืไอสาร สงผล฿นชิงบวก
ตอประสิทธิผลของการปງองกันละกຌเขปัญหา
อุทกภัย฿นกรุงทพมหานคร฿นป พ.ศ. 2554 
ดังนัๅน พืไอปງองกันหตุการณ์ชนดียวกันซึไงอาจ
กิดขึๅน฿นอนาคต ผูຌทีไรับผิดชอบรืไองนๅ าทวมควร
จะสน฿จปัญหาหลานีๅอยางถองทຌ  คือนอกจาก
จะสน฿จรืไองทคนิคของการปງองกันนๅ าทวม  
ควรจะศึกษารืไองของนๅ า นๅ าทวม การปງองกัน 
รวมทัๅงองค์ความรูຌทางการบริหาร฿นประดในทัๅง 
6 ขຌอดังกลาว  ดยฉพาะอยางยิไง รัฐบาลควรมี
การก าหนดองค์การทีไจะมารับผิดชอบรืไองนๅ า
ทวมรวมกับส านักระบายนๅ า กรุงทพมหานคร 
กรมชลประทาน ฿หຌชัดจน ละตัๅงปຓนองค์การ
ถาวร  จะเดຌท าผน ผนงาน ครงการ ละนว
การน านยบายเปสูการปฏิบัติ฿นรูปบบของ
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การบูรณาการกับกิจกรรมของการบริหารหลานีๅ ฿หຌบรรลุปງาหมายอยางถาวร 
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ความทຌาทายละอกาสจากการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติศาลยาวชนละครอบครัว
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หากเดຌรับการสงสริมละพัฒนาระบบทีไกีไยงขຌอง฿นดຌานอกาสทีไดใกละยาวชนจะเดຌรับการกຌเขบ าบัด
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The Challenges and Opportunities of Juvenile and Family Court 

Procedure Act B.E. 2553 
 
 

Piyanus Ngernklay1 
     Pongsal Srosomsap2 
     Potjavat Kanoknark3  

     Panida Chinsuvapala4  
 

Abstract 
The Juvenile and Family Court Act and Judicial Examination and Determination on 

Issues B.E 2553 were enacted with the objectives of protecting the rights of juveniles for good 
citizen development as well as helping the victims from damages caused by the juveniles. The 
quantitative research and qualitative research were carried out. It was found that the Act was 
suitable. It could yield more appropriate fruits if the procedure has been fully supported by the 
following measures: Enhancement of opportunities for juvenile to be cured and corrected 
before they enter criminal procedure, trust in Juvenile development program, understanding 
the purpose of intention and interpretation of the law, and availability of resources, places, 
budget, expertise and personnel. 

 
Keywords: Juveniles and Family Court, cure and correction measures, child and juvenile rights 

protection 
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ความส าคัญของปัญหา  
การบังคับ฿ชຌพระราชบัญญัตินีๅ฿หຌป็นเป

ตามจตนารมณ์หงกฎหมาย ดยทีไผานมาพบวา
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅมีปัญหาทีไส าคัญ
หลายประการ อาทิ  

1. ปัญหาระยะวลา฿นการตรวจสอบ
การจับกุมละสถานทีไ฿นการควบคุมซึไงกฎหมาย
ก าหนด฿หຌพนักงานสอบสวนน าตัว ดใกหรือ
ยาวชนทีไถูกจับเปศาลพืไอตรวจสอบการจับกุม
ทันที ทัๅงนีๅภาย฿นระยะวลา ๎๐ ชัไวมงนับต
วลาทีไ ดใกหรือยาวชนเปถึงทีไท าการของ
พนักงานสอบสวนผูຌรับผิดชอบ ตนืไองจาก
ระยะวลาทีไจ ากัดประกอบกับวลาท าการของ
ศาลยาวชนละครอบครัวทีไปຂดฉพาะ฿นวลา
ราชการ กอ฿หຌ กิดปัญหาทางปฏิบัติ ฿นการ
ควบคุมตัวดใกละยาวชนระหวางรอสงศาล
กรณีจับกุมดใกหรือยาวชนภายหลังวลาท าการ
ศาล นืไองจากสถานีต ารวจสวน฿หญเมมีสถานทีไ
ควบคุมตัวดใกหรือยาวชนยกออกจากสถานทีไ
ควบคุมตัวผูຌ฿หญตามขຌอก าหนดของกฎหมาย 

2. ความเมชัดจนละการ฿ชຌดุลยพินิจ
ของผูຌจับละศาลทีไตกตางกันดยฉพาะ฿น
ประดในทีไกฎหมายเมเดຌ฿หຌค านิยามเวຌ ชน การ
จับกุมดยละมุนละมอม การค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความป็นมนุษย์ การประจาน ละความจ าป็น
฿นการควบคุม ป็นตຌน 

3. ขຌอก าหนดกีไยวกับการน ามาตรการ
พิศษทนการด านินคดีอาญาตามมาตรา ๔๒ 
ซึไ ง ระบุ ว า จะตຌ อ ง เดຌ รั บความยิ นยอมจาก
ผูຌสียหาย ซึไงป็นการตัดอกาสดใกละยาวชนทีไ
กระท าผิดสวน฿นคดีทีไเมมีหยืไอหรือกรณีรัฐป็น
ผูຌสียหาย ดใกละยาวชนจะเมมีสิทธิทีไจะเดຌรับ
การปฏิบัติตามมาตรการทางลือกดังกลาว 

4. กฎหมายบังคับ฿หຌน าตัวดใกหรือ
ยาวชนสงเปยังศาล฿นทຌองทีไทีไจับกุมทานัๅน  

5. กรณีคดีลใกนຌอยซึไงสามารถยุติเดຌดຌวย
ก า ร ป รั บ  ก ฎ ห ม า ย เ ม เ ดຌ ร ะ บุ ชั ด  จ น ว า
กระบวนการทีไ จะน า เปสู การปรับนัๅ นตຌอ ง
ด านินการชน฿ดบຌาง  

ดังนัๅน นืไองจากรืไองดังกลาวนีๅป็นรืไอง
ทีไมีความส าคัญรงดวนตอกระบวนการยุติธรรม
ของดใกละยาวชน  
 
วัตถุประสงค์฿นการศึกษา 

1 พืไอศึกษาอกาสละความทຌาทายทีไ
กิดขึๅนจากการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติศาล
ยาวชนละครอบครัวละวิธี พิจารณาคดี
ยาวชนละครอบครัว พ.ศ.๎๑๑๏ 

2  พืไ อวิ คราะห์ปัญหาจากการน า
พระราชบัญญัติศาลยาวชนละครอบครัวละ
วิธี พิจารณาคดียาวชนละครอบครัว พ.ศ.
๎๑๑๏เปปฏิบัติ  

3 พืไอหารูปบบละนวทาง฿นการ
พัฒนากฎหมายละระบบงาน฿นกระบวนการ
ยุติธรรมทีไจะน าเปสูการกຌปัญหาการกระท าผิด
ของดใกละยาวชน 

4 พืไอน าผลการประมินมาวิคราะห์หา
ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการพิไมประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับดใกละยาวชน 

 
วิธีการวิจัย 

 ครงการศึกษาวิจัยนีๅ ฿ชຌระบียบวิธี 
(methodology) ผสมระหว า งการวิ จั ย ชิ ง
คุณภาพ (qualitative research) ละการวิจัย
ชิงปริมาณ (quantitative research) ดย
กระบวนการ฿นการกใบขຌอมูล ชิ งคุณภาพ
ประกอบเปดຌวยการคຌนควຌาขຌอมูลจากอกสาร
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วิชาการ (Documentary Research) การ
สัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) การ
สนทนากลุม (focus group) ละการสัมมนา
ระดมความคิดหใน  
 กระบวนการ฿นการ กใบขຌอมูล ชิ ง
ปริมาณประกอบเปดຌวยการทอดบบสอบถามเป
ยังกลุมผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสียกับพระราชบัญญัติ
ศาลยาวชนละครอบครัวละวิธีพิจารณาคดี
ยาวชนละครอบครัวพ.ศ.๎๑๑๏ละวิคราะห์
ผลทางสถิติ  พืไ อปรียบทียบปัจจัยต างโทีไ
กีไยวขຌอง  

กลุมป้าหมาย 
 (1) กลุมปງาหมายทีไจะป็นหลงขຌอมูล 

( informants) ป ระกอบ เปดຌ ว ยกลุ มบุ คคล
ดังตอเปนีๅ  

  ( ก )  ผูຌ บ ริ ห ารละบุ คล ากร ฿น
กระบวนการยุติธรรมซึไงมีสวนรวม฿นการยกราง
พระราชบัญญัติศาลยาวชนละครอบครัวละ
วิธีพิจารณาคดียาวชนละครอบครัว  

  (ข )  ป็นผูຌ ปฏิบั ติ ง าน฿นหนຌ าทีไ
กีไยวขຌองกับพระราชบัญญัติดังกลาว  

  (ค) ป็นนักวิชาการผูຌมีผลงานละ/
หรือความสน฿จดຌานกระบวนการส าหรับดใกละ
ยาวชน  

  (ง )  บุคลากรขององค์กรทีไมิ ฿ช
หนวยงานรัฐ (NGOs) ละองค์กรอกชนทีไ
ด านินงานดຌานดใกละยาวชน 

  (จ) บุคคลอืไน฿ดซึไงมีองค์ความรูຌ
ละประสบการณ์กีไยวขຌองพระราชบัญญัติศาล
ยาวชนละครอบครัวละวิธี พิจารณาคดี
ยาวชนละครอบครัว 
  (2) ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไจะกใบ
ขຌอมูลชิงปริมาณเดຌก ผูຌปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไ
กีไยวขຌองกับพระราชบัญญัติดังกลาว  การสุม

ตัวอยางบบจาะจงจ านวนกลุมละเมนຌอยกวา 
30 คน  เดຌก  กลุมจຌาหนຌาทีไทีไดูลดใก฿น
ขัๅนตอนตางโ ชน ต ารวจ สถานพินิจ ละนัก
สังคมสงคราะห์หรือนักจิตวิทยา รวมประชากรทีไ
ศึกษา เมนຌอยกวา 150 คน  

วิธีการรวบรวมขຌอมูล 
 (1) พืๅนทีไ การประชุมสัมมนาผูຌบริหาร
ดยรียนชิญบุคคลผูຌมีคุณสมบัติขຌางตຌนขຌารวม
ดຌวยอยางนຌอย๑์ คน/ครัๅ ง ดยจัด ๐ ครัๅ ง 
ประกอบดຌวย 
  ครัๅงทีไ ํ จัดระดมความคิดหใน฿น
ภาคหนือ ณ จังหวัดชียง฿หม  
  ครัๅงทีไ ๎ จัดระดมความคิดหใน฿น
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ณ จังหวัดขอนกน 
  ครัๅงทีไ ๏ จัดระดมความคิดหใน฿น
ภาค฿ตຌ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ครัๅงทีไ ๐ จัดระดมความคิดหใน฿น
สวนกลาง ณ กรุงทพมหานคร 
 (2) การสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth 
Interview) กั บ  ผูຌ บ ริ ห า ร ล ะบุ ค ล า ก ร ฿ น
กระบวนการยุติธรรมซึไงป็นผูຌมีสวนรวม฿นการ
ยกรางพระราชบัญญัติศาลยาวชนละครอบครัว
ละวิธีพิจารณาคดียาวชนละครอบครัว 

(3) การจัดสนทนากลุม ดยรียนชิญ
บุคคลผูຌปฏิบัติหนຌาทีไกีไยวขຌองพระราชบัญญัติฯ 
จ านวนเมตไ ากวา 10 คน/ครัๅง รวมทัๅง กลุม
นักวิชาการผูຌมีผลงานละ/หรือความสน฿จดຌาน
กระบวนการส าหรับดใกละยาวชน กลุม
บุคลากรขององค์กรทีไมิ฿ชหนวยงานรัฐ (NGOs) 
ละองค์กรอกชนทีได านินงานดຌานดใกละ
ยาวชนดยจัดการสนทนากลุมอยางนຌอย 3 ครัๅง 
พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลครบถຌวนตามประดในทีไศึกษา 
 ( 4 )  กลุ ม ปງ าหมาย ฿นการสั มมนา
ผยพรผลการศึกษาประกอบดຌวย 



 

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 18 No. 2 July - December  2017 

 (ก) บุคลากรทีไปฏิบัติงานกีไยวขຌองกับ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับดใกละยาวชน 
 (ข) นักวิชาการ 
 (ค) สืไอมวลชน 

 (ง) องค์กรทีไมิ฿ชหนวยงานรัฐ (NGOs) 
หรือองค์กรภาคอกชนทีได านินงานดຌานดใกละ
ยาวชน 
 ทัๅงนีๅ ดยมีจ านวนรวมเมนຌอยกวา 
100 คน 

 

กรอบนวทาง฿นการวิจัย 
 

ภาพประกอบทีไ 1 สดงกรอบนวทาง฿นการวิจัย 
 

 
ผลการศึกษา 

จากการด านินงานตามพระราชบัญญัติฯ 
คณะผูຌวิจัยพบวา บทบัญญัติตามกฎหมายทัๅง 18
หมวด 206 มาตรา ป็นบทบัญญัติทีไดี หากเดຌรับ
การสงสริมละพัฒนาระบบทีไกีไยวขຌองจะป็น
ประยชน์อยางยิไง฿นการพัฒนาดใกละยาวชน
ของชาติ฿หຌป็นคนดี฿นอนาคต อยางเรกใตามจาก
การติดตามขຌอทใจจริงหลังการบังคับ฿ชຌกฎหมาย 
คณะผูຌวิจัยพบความทຌาทายหลายประการดังนีๅ  
 1 อกาสทีไดใกละยาวชนจะเดຌรับการ
กຌเขบ าบัดพฤติกรรมทนการด านินคดีอาญา
ละมาตรฐานของผนการกຌ เขบ าบั ด
พฤติกรรม 

ดใ กละยาวชนมี อกาส฿นหลาย
ขัๅ น ตอนทีไ จ ะ เ ดຌ รั บม าตรกา รกຌ เ ขบ า บั ด

พฤติกรรมทนการด านินคดีอาญา ผูຌมีอ านาจ฿น
กา ร จั ด ฿หຌ มี ม า ต รก า ร หล า นีๅ  มี ทัๅ ง  ศ า ล 
ผูຌอ านวยการสถานพินิจ ละอัยการ มาตรฐาน
ของมาตรการหลานีๅจึงตกตางกันออกเปชน 
(1) กอนฟງอง การตรวจสอบการจับ อ านาจอยูทีไ
ดุลยพินิจของศาล มืไอพนักงานสอบสวนสงตัวเป
ตรวจสอบการจับหากศาลหในวาดใกหรือยาวชน
มีความจ าป็นตຌองขຌารับการบ าบัดรักษา หรือรับ
ค าปรึกษานะน า หรือขຌารวมกิจกรรมบ าบัด  
฿ด โ ฿หຌศาลมีอ านาจก าหนดมาตรการชนวานัๅน
เดຌ กรณีนีๅศาลตละหงมีนวทางทีไตกตางกัน
การท าผนกຌเขบ าบัดดยผูຌอ านวยการสถาน
พินิจดยความหในชอบของอัยการ ตละจังหวัด
มีนวทางทีไตกตางกัน หลาย โ หงลือกวิธีทีไ
จะ฿หຌมีการฟງองกรณีทีไ เมมีผูຌ สี ยหาย หรือ

ปัจจัยทีไน าเปสูการ
ปรับปรุง

พระราชบัญญัติฯ 

จตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติฯ 

นืๅอหาพระราชบัญญัติฯ  

ฉบับสมบูรณ์ทีไเดຌรับการ
ประกาศ฿ชຌ 

ขຌอสนอนะ
ชิงนยบาย 

พืไอรองรับ
อกาสละ

ความทຌาทาย 

อกาสละ
ความทຌาทาย

ทีไกิดขึๅน 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

ผูຌสียหายป็นรัฐ (2) หลังฟງอง กอนมีค าพิพากษา
อ านาจของศาล กรณีทษจ าคุกเมกิน 20 ป 
หากดใกหรือยาวชนส านึกส านึก฿นการกระท า
ละผูຌสียหายยินยอมละจทก์เมคัดคຌาน ศาล
หในวาดใกละยาวชนอาจกลับตนป็นคนดีเดຌ 
ละผูຌสียหายเดຌรับการนชดชยยียวยาตาม
สมควร ฿หຌศาลมีค าสัไง฿หຌผูຌอ านวยการสถานพินิจ
หรื อบุ ค คลทีไ ศ าล หใ นสมคว รจั ด ฿หຌ มี ก า ร
ด านินการจัดท าผนกຌเขบ าบัดฟ้นฟู (มาตรา 
90) ละอ านาจทีไจะเมตຌองมีค าพิพากษาของศาล  
หากศาลหในวาพฤติการณ์หงคดียังเมสมควรจะ
มีค าพิพากษา หรือผูຌทีไจ าลยอาศัยอยูดຌวยรຌองขอ 
ศาลอาจก าหนดงืไอนเข฿หຌคุมประพฤติ หรือขຌา
รับการกຌเขบ าบัดฟ้นฟู หรือขຌารวมกิจกรรม
ทางลือก หรือสงตัวเปสถานพินิจ พืไอดูล
ชัไวคราว ตตຌองเมกินกวาจ าลยมีอายุครบยีไสิบ
สีไปบริบูรณ์ (มาตรา 132) หลักกณฑ์ วิธีการ 
ละงืไอนเข฿นการคุมประพฤติ หรือ การกຌเข
บ าบัดฟ้นฟู฿หຌป็นเปตามขຌอบังคับของประธาน
ศาลฎีกา 

การปลีไยนทษละการ฿ชຌวิธีการส าหรับ
ดใกละยาวชน หลังมีค าพิพากษาตามมาตรา 
142 ศาลมีอ านาจทีไจะ฿ชຌวิธีการส าหรับดใกละ
ยาวชนทนการลงทษอาญา ชน สงเปควบคุม
พืไอ฿หຌเดຌรับการฝຄกอบรมทีไศูนย์ฝຄกของกรมพินิจ 
หรือ฿ชຌการคุมประพฤติดยก าหนดงืไอนเขขຌอ
ดียวหรือหลายขຌอตามมาตรา ํ๏๔ หรือ฿ชຌ
มาตรการรอการก าหนดทษ หรือก าหนดทษเวຌ
ตรอการลงทษ (มาตรา 144) 
 ความหลากหลายของมาตรการหลานีๅควร
มีการก าหนดนวทาง ขຌอบังคับ หรือขຌอก าหนด 
พืไอ฿หຌการปฏิบัติ ป็นเป฿นนวทางดียวกัน 
กฎหมายเดຌ ปຂดชองทางอาเวຌลຌว ชน ฿หຌ
ประธานศาลฎีกาก าหนดขຌอบังคับ ละบางรืไอง

ตຌอง฿หຌทีไประชุม฿หญศาลฎีกาออกขຌอก าหนด สิไง
หลานีๅควรรีบรงด านินการ ละผยพร฿หຌ
ผูຌกีไยวขຌองทราบ หรือจัด฿หຌมีการสัมมนา อบรม 
พืไอสรຌางความขຌา฿จรวมกัน  
 2. ความชืไอมัไนตอมาตรการทีไจัดท าขึๅน
พืไอพัฒนาดใก 
 มืไอดใกผานกระบวนการฟ้นฟูบ าบัด
ชนิดต าง  โ หรือผานการคุมประพฤติดຌ วย
ขຌอก าหนดตาง โ หลาย โ ฝຆายยังคงชืไอกันวา
มาตรการหลานัๅนเมเดຌผล ตัวลขการกระท าผิด
ซๅ ายั งเมลดลง มຌบุคลากร฿นกระบวนการ
ยุติ ธ รรมองกใมี จ านวนมากทีไ เม ชืไ อมัไ น ฿น
กระบวนการหลานีๅท า฿หຌคนหลานีๅ เม หใน
ความส าคัญ฿นการคุຌมครองสิทธิดใกละยาวชน 
หลาย โ คน อยาก฿หຌกลับเป฿ชຌวิธีการบบกา 
฿ชຌการลงทษ฿หຌหลาบจ า ความรวมมือ฿นการ
บังคับ฿ชຌกฎหมาย฿นคนกลุมนีๅจึงมีนຌอย มองวา
การคุຌมครองสิทธิดใกละยาวชนป็นรืไองยุงยาก 
เมกิดประยชน์ 
 มาตรการทีไจัดท าขึๅนพืไอพัฒนาดใกละ
ยาวชนหลานีๅควรจัด฿หຌมีการประมินผลลัพธ์
ของคละมาตรการ มีการตรวจสอบความ
ถูกตຌองของนวคิด จัด฿หຌมีการศึกษาวิจัยพืไอ
พัฒนามาตรการหลานีๅอยางป็นระบบ พืไอ฿หຌ
ม าตรกา รมี ค ว ามหลากหลายทั นกั บกา ร
ปลีไยนปลงของสังคมดใกละยาวชนทีไมีความ
ป็นพลวัตรสูง สังคมชุมชนปลีไยนปลงรใว 
มาตรการทีไหมาะสมจึงควรผันปรตามพลวัตร
ของสังคมชุมขน ควรมีการสรຌางองค์กรครือขาย
พืไอพัฒนาดใกละยาวชน฿นตละชุมชน ดึงผูຌมี
ส วนเดຌ สียละผูຌ  ชีไ ยวชาญมาป็นสมาชิก 
กระบวนการบังคับ฿ชຌกฎหมาย฿นขัๅนตอนทีไผาน
การ฿ชຌดุลยพินิจของศาลเดຌปຂดอกาสเวຌลຌว 
หากตยังขาดนวทางการปฏิบัติทีไชัดจน ตาม
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กฎหมาย การพัฒนามาตรฐานของผนการ
พัฒนาดใกป็นหนຌาทีไของกรมพินิจฯ ละ฿นสวน
ของผนทีไองค์กรพัฒนาอืไน โ จัดท า ป็นหนຌาทีไ
ทีไศาลยาวชนจะตຌอง฿หຌการรับรอง จึงควร฿หຌ
ความส าคัญ฿นมาตรฐานของผนหลานีๅ฿หຌมาก
ยิไงขึๅน 

3. การขาดความขຌา฿จ฿นจตนาของ
กฎหมาย ละการตีความการบังคับ฿ชຌกฎหมาย 
 นับตัๅ งตกฎหมายมีผลบั งคับ฿ชຌ  จຌ า
พนักงานผูຌมีหนຌาทีไตามกฎหมายยังตีความการ
บังคับ฿ชຌกฎหมายเมตรงกัน ชน 

1. กรณีสงตัวดใกละยาวชนเปศาล
พืไอตรวจสอบการจับกุม ฿หຌนับระยะวลาจากทีไ
พนักงานสอบสวนรับตัวพืไอสอบสวนบืๅองตຌน ณ 
ทีไท าการของพนักงานสอบสวน จนถึงวลาทีไริไม
น าสงตัวดใกเป฿หຌศาลตรวจสอบการจับกุม เมคิด
ระยะวลาการดินทางเปศาล ตຌองป็นเปภาย฿น 
๎๐ ชัไวมง การทีไจຌาหนຌาทีไต ารวจอຌางวาสงตัวเป
ศาลเมทันจึงนาจะกิดจากการตีความการบังคับ
฿ชຌกฎหมายเมถูกตຌอง กฎหมายก าหนดต
งืไอนเขการจับกุม ละการปฏิบัติตอดใกละ
ยาวชนทีไถูกจับกุม ตเมเดຌก าหนดงืไอนวลาทีไ
ชัดจน จຌาหนຌาทีไผูຌจับกุมตຌองท าบันทึกการจับกุม 
สงขาว฿หຌผูຌปกครอง ละน าตัวสงพนักงาน
สอบสวนดยรใว 

2. กรณีการจับชอบ ศาลอาจมีค าสัไง฿หຌ
มอบตัวดใกหรือยาวชน฿หຌกบุคคลทีไ฿กลຌชิดป็น
ผูຌดูลดใกหรือยาวชน฿นระหวางการด านินคดี 
หากจ าป็นอาจก าหนด฿หຌขຌารับการบ าบัดรักษา
ห รื อ รั บ ค า ป รึ ก ษ า  น ะ น า ห รื อ  ขຌ า ร ว ม
กิจกรรมบ าบัด฿ด โ (ม. ๓๎ ว. ๎) ฿นทางปฏิบัติ
พ บ ว า  บ า ง ก ร ณี  ศ า ล เ ดຌ ม อ บ ห ม า ย ฿ หຌ 
ผูຌพิพากษาสมทบป็นผูຌ฿หຌค าปรึกษานะน า หรือ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ฿ หຌ กั บ  ดใ ก ห รื อ  ย า ว ช น  ซึไ ง

กิจกรรมบ าบัด ตลอดถึงการรับค าปรึกษาควร
ป็นหนຌาทีไของผูຌช านาญการ ดยมีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพของมาตรการทีไจัดท าขึๅน
นอกจากนีๅนวทางการตรวจสอบการจับกุมของ
ศาลควรมีนวทางทีไก าหนดดยประธานศาลฎีกา
฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 

3. กรณี เม มี ผูຌ  สี ยหาย  หรื อกรณี
ผูຌสียหายป็นรัฐ บางศาลตีความวาเมสามารถท า
ผนฟ้นฟูเดຌท า฿หຌดใกละยาวชนสียอกาส ทัๅง 
โ ทีไกฎหมายมีจตนา฿หຌอกาสก ดใกละ
ยาวชน ควรก าหนด฿หຌมีตัวทนรัฐป็นผูຌยินยอม
฿นกรณีดังกลาว ชน ฿หຌอ านาจกอัยการป็น
ตัวทนรัฐ฿นการยินยอม฿หຌจัดท าผนฟ้นฟู 

4. ความยุ งยาก฿นการจับกุมตัวดใก  
มาตรา 66 หຌามมิ฿หຌจับกุมดใกซึไ งตຌองหาวา
กระท าความผิดวຌนตดใกนัๅนเดຌกระท าความผิด
ซึไงหนຌาหรือมีหมายจับหรือค าสัไงของศาล สวน
การจับกุมยาวชนซึไงตຌองหาวากระท าความผิด฿หຌ
ป็นเปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฿นทางปฏิบัติจຌาพนักงานผูຌมีหนຌาทีไ฿นการ
จับกุมยังขຌา฿จจตนาของกฎหมาย ละวิธีการ
จับกุมตัวดใกตามขຌอก าหนดของกฎหมายเม
ตรงกัน ชน การจับดยละมุนละมอม การ
ค านึงถึงศักดิ์ศรีของความป็นมนุษย์ การท า
บันทึกการจับกุม การจຌงขຌอกลาวหา การจຌง
ผูຌปกครอง ป็นตຌน  ควรมีการจัดท าคูมือละนว
ปฏิบัติ฿นการจับกุมตัวดใก จัด฿หຌมีการฝຄกอบรม
นวปฏิบัติ฿นการจับกุมตัวดใกการสรຌางความ
ขຌา฿จ฿นนวทางการกຌเขปัญหาดใกกระท าผิด
กจຌาหนຌาทีไต ารวจ ฿หຌจຌาหนຌาทีไต ารวจหใน
ความส าคัญของการจับกุมตัวดใก฿นฐานะทีไป็น
มาตรการหนึไง฿นการพัฒนาพฤติกรรมการกระท า
ผิดของดใก 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

4.  การขาดคลนทรัพยากรดຌ าน
สถานทีไ งบประมาณละอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 

หนวยงานทีไท าหนຌาทีไ฿นการกຌเขบ าบัด
พฤติกรรมของดใกละยาวชนยังมีความพรຌอม
฿นดຌานสถานทีไ ละครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการ
ท างานทีไเมทาทียมกัน หลาย โ จังหวัดขาด
สถานทีไควบคุมตัวดใกละยาวชนทีไหมาะสม 
ครืไองมือละอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเม
พอพียง อาจยกพิจารณาตามหนวยงานเดຌดังนีๅ 

1. สถานี ต า ร วจ  ฿ นการสอบสว บ
บืๅองตຌนทีไสถานีต ารวจพบวา สถานีต ารวจ  
หลาย โ หง เมมีหຌองสอบสวนฉพาะส าหรับ
ดใก เมมีสถานทีไฉพาะส าหรับควบคุมตัวดใก 
นอกจากนีๅ ก า รตຌ อ งน า ตั ว  ดใ ก เปศาล  พืไ อ
ตรวจสอบการจับ ตลอดถึงการทีไตຌองน าตัวดใกเป
ควบคุมทีไสถานรกรับของสถานพินิจ฿นจังหวัด
ขຌางคียงนืไองดຌวยจังหวัดตนองสถานพินิจยังเม
มีสถานรกรับดใกทีไ หมาะสม อีกทัๅ งการ
สอบสวนพนักงานสอบสวนตຌองดินทางขຌาม
จังหวัดพืไอสอบสวน กิจกรรมหลานีๅลຌวนป็นการ
พิไมคา฿ชຌจาย฿หຌกับสถานีต ารวจ ชนพิไม คา
ดินทาง คาทีไพัก บางครัๅงยานพาหนะเมพอพียง  

2. สถานพินิจ ถึ งมຌวาจะเดຌมีการ
จัดตัๅงสถานพินิจครบทุกจังหวัด ตหลาย โ 
จังหวัดเมมีสถานทีไควบคุมตัวดใกทีไหมาะสม ท า
฿หຌตຌองน าตัวดใกเปฝากเวຌจังหวัด฿กลຌคียง ดຌาน
สถานพินิจทีไมีสถานรกรับดใกละยาวชนหลาย
หงกใยังขาดคลนทีไพักของจຌาหนຌาทีไทีไท าหนຌาทีไ
ควบคุมตัวดใก 

หากตຌองการ฿หຌ จตนาของกฎหมาย
บรรลุผล จ าป็นตຌองปรับปรุงสถานทีไ ดยสถานี
ต ารวจควรมีหຌองควบคุมตั ว ดใ ก ละหຌอง
สอบสวนดใก สถานพินิจควรพิจารณา฿หຌมีสถาน

รกรับทีไมีมาตรฐานละ฿หຌกระจายครอบคลุม
ทุกภูมิภาค ค านึงถึงการดินทางของผูຌทีไกีไยวขຌอง
เม฿หຌตຌองสียคา฿ชຌจาย฿นการดินทางมากกินเป  

5 .  การขาดคลนบุคลากร  ละ
ผูຌช านาญการ   

฿นอุดมคติ บุคลากรทีไกีไยวขຌองกับการ
กຌเขปัญหาพฤติกรรมดใกละยาวชนควรป็น
ผูຌช านาญการฉพาะทาง มีการสรຌางครือขาย
ผูຌช านาญการฉพาะทางพืไอกຌเขปัญหาฉพาะ
ดຌาน หรือรวมการจัดท าผนกຌเขบ าบัด อาจ
พิจารณายกกลุมผูຌช านาญการหลานีๅป็น  

1. จຌาหนຌาทีไต ารวจ การสอบสวนคดี
ดใ กละยาวชนควรจัด฿หຌ ป็นหนຌ าทีไ ของ
พนักงานสอบสวนทีไผานการอบรมดຌานคดีดใก
ละยาวชน มีการขึๅนบัญชีพนักงานสอบสวน
ฉพาะคดีดใกละยาวชน จัดคาตอบทนพิศษ 
นอกจากนีๅ ฿หຌมีการอบรมจຌาหนຌาทีไต ารวจทีไ
กีไยวขຌองกับการจับกุมตัวดใก ฿หຌขຌา฿จละ 

หในความส าคัญของกระบวนการ฿นการจับกุมตัว
ดใกละยาวชน ฿หຌรูຌขัๅนตอนของกฎหมายละมี
ความขຌา฿จ฿นจตนาของกฎหมาย 

2. ศาลคดี  ดใ กละ ยาวชน คว ร
ก าหนดนวปฏิบัติส าหรับศาลคดี ดใกละ
ยาวชนทัไวประทศ฿หຌป็นเป฿นนวทางดียวกัน 
ชนกรณีตรวจสอบการจับ การสนอนวทางการ
กຌเขบ าบัด฿นขัๅนตอนตาง โ การตรวจสอบผน
บ าบัดทีไจัดท าดยสถานพินิจ ป็นตຌน ฿นการนีๅ
อาจพัฒนา฿หຌศาลคดีละยาวชนป็นศาล
ช านาญการ พืไอท าหนຌาทีไกຌเขพฤติกรรมดใก
ละยาวชนดยตรง บทบาทของศาล฿นการ
อ านวยความยุติธรรมจึงป็นคนกลางทีไมุงเปทีไ
การยียวยาผูຌเดຌรับความสียหาย การคຌนหานว
ทางการพัฒนาดใกละยาวชน฿หຌกลับป็นคนดี
ของสังคม มากกวาการตัดสินลงทษ 
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3. จຌาหนຌาทีไสถานพินิจ ควรพัฒนา฿หຌ
ป็นสถาบันทีไมีความชีไยวชาญทีไหลากหลาย 
สามารถกຌเขปัญหาดใก฿นหลาย โ ลักษณะ มี
การสรຌางครือขายละ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน
ระหวางสถานพินิจ฿นภูมิภาคดียวกัน หาอัตรา
พืไอบรรจุบุคลากรทีไขาดคลน฿หຌพอพียง หรือ
การจักตัๅงครือขายกับหนวยงานอืไน โ พืไอ฿หຌเดຌ
บุคลากรทีไชีไยวชาญ ชน นักจิตวิทยา นักสังคม
สงคราะห์ จิตพทย์ นักพัฒนาดใก รวมทัๅงจัด฿หຌ
มีการสัมมนา ฝຄกอบรม ดูงาน พืไอน าเปสูนว
ทางการกຌเขปัญหาทีไหลากหลายละสอดคลຌอง
กับปัญหาทีไผชิญอยูจริง 

4. อัยการ จัด฿หຌมีอัยการคดีดใกละ
ยาวชน฿หຌป็นผูຌช านาญการดຌานการพัฒนาดใก
ละยาวชน มีความขຌา฿จ฿นจตนาของการท า
ผนกຌเขบ าบัดของสถานพินิจ ด านินการฟງอง
คดีดใกละยาวชนดย฿หຌอกาสทีไดใกจะกิด
ส านึก ละการกຌเขปรับปรุงพฤติกรรม ป็นผูຌ฿หຌ
ความรูຌ฿นขຌอกฎหมายละจตนาของกฎหมายก
บรรดาครือขายทีไท าหนຌาทีไกຌเขพฤติกรรมของ
ดใกละยาวชน 

5. ทีมสหวิชาชีพ จัด฿หຌมีการสัมมนา 
ฝຄกอบรม ทีมสหวิชาชีพดย฿หຌความส าคัญตอ
กิจกรรมการพัฒนาดใกละยาวชน จัดหา
คาตอบทนทีไหมาะสม จัด฿หຌมีการประมินผล
การด านินงานของทีมสหวิชาชีพ สนับสนุน฿หຌ
กิดการท างานบบมีสวนรวม เม฿ช฿หຌมีทีม
ภายนอกพียงพืไอ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย ต
ตຌองบูรณาการการท างานรวมกันพืไอ฿หຌดใกละ
ยาวชนเดຌประยชน์สูงสุด 

6. องค์กรอกชน ทีไจัดตัๅงพืไอกຌเข
ปัญหาดใกละยาวชน  ควรมีการก าหนด
มาตรฐานกลาง มีการตรวจละติดตามพืไอ
ประมินผลการด านินงานอยางตอนืไอง องค์กร

อกชนเดຌปรียบตรงทีไเมติดดຌวยขຌอจ ากัดของ
ระบียบราชการ หากพัฒนา฿หຌมีมาตรฐานทีไดีจะ
ป็นอีกทางลือกหนึไง฿นการกຌเขปัญหาดใกละ
ยาวชน 

ทัๅงนีๅ  การจัด฿หຌมีการสัมมนาครือขาย
ผูຌ กีไยวขຌองทัๅ ง  6ดຌานขຌางตຌนป็นระยะ พืไอ
รวบรวมปัญหาอุปสรรค คຌนหานวทางกຌปัญหา
รวมกัน ดยจຌาภาพอาจป็นหนวยงานกลาง  
ชน ส านักงานกิจการยุติธรรม ละ฿ชຌกา ร
ป ร ะ ส า น ง า น ก า ร ด า  นิ น ง า น ผ า น ท า ง
คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมระดับชาติ 
หรือ฿ชຌการสรຌางครือขายระดับภูมิภาค ฿ชຌระบบ
ครือขาย฿นการบริหารจัดการ ดยรัฐอุดหนุน
งบประมาณ 
 
ขຌอสนอนะ฿นภาพรวม 
 1. ควรมีคูมือ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌต ารวจ
เดຌรับทราบพืไอป็นนวปฏิบัติบบดียวกันละ
ปງองกันการฟງองรຌอง มีบบฟอร์ม฿นการท างานทีไ
งายตอการปฏิบัติ มีฐานขຌอมูลการสอบสวนทีไ
สามารถตรวจสอบเดຌ พืไอ฿หຌการท างานสะดวก 
รวดรใว ละมีมาตรฐาน   
 2.  ควรกຌกฎหมายทีไ ป็น อุปสรรค 
ตั วอย า ง  ช น  กฎหมายเทยมีหลั กปฏิบั ติ
ชนดียวกับกฎหมายของหลาย โ ประทศ คือ
การ฿หຌความส าคัญอยางมาก฿นรืไองการคุຌมครอง
สิทธิ  สวัสดิภาพ ละวิธีปฏิบัติตอ ดใกละ
ยาวชนดยฉพาะอยางยิไง พระราชบัญญัติศาล
ยาวชนละครอบครัวละวิธี พิจารณาคดี
ยาวชนละครอบครัว พ.ศ. ๎๑๑๏ ซึไ งเดຌ
ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา มืไอวันทีไ  ๎๎ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๑๏ ละมีผล฿ชຌบังคับมืไอ
พຌนก าหนด 180 วัน หลังจากประกาศกฎหมาย  
ซึไงเดຌรับการกຌเขปรับปรุงรืไองดใกละยาวชน
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฿หຌทันสมัย  พราะ฿นหลายปทีไผานมามีปัญหา
จากการกระท าผิดของดใกละยาวชนกิดขึๅน
มากมาย ละมักจะมีรูปบบการกระท าผิด   
฿หม โ กิดขึๅนสมอ   

ประดในปัญหา คือมืไอดใกละยาวชน
เดຌกระท าผิด บุคคลหลานัๅนจะตຌองรับทษตาม
กฎหมายหรือเม มากนຌอยพียง฿ด การกระท าผิด
ดังกลาวกิดจากการรูຌทาเมถึงการณ์หรือเม ละ
อ น า ค ต ข อ ง  ดใ ก  ล ะ  ย า ว ช น ทัๅ ง ชี วิ ต จ ะ
ปลีไยนปลงเป฿นรูปบบ฿ดหากถูกลงทษ หรือ
หากถูกละวຌนทษตามกฎหมาย ซึไ งควรมี
บทลงทษ฿หຌหมาะสมกับการกระท าผิด 
 3. ควรมีมาตรการ฿นการสรຌางครือขาย
ความรวมมือ฿นชุมชนดยการขຌาพบ พูดคุย 
อธิบาย ถึงผนงานรวมกัน มืไอมีกลุมสีไยงทีไตຌอง
ติดตาม ประมินผล ละฝງาระวังพรຌอมกัน ชนมี
การประชุมรวมกัน ระหวาง ต ารวจ อัยการ 
สถานพินิจ คุมประพฤติ ทีมสหวิชาชีพ ทຌองถิไน
หรือผูຌทนชุมชน ศาล จะเดຌมีนวปฏิบัติทีไตกลง
กันลวงหนຌา฿นการกຌปัญหาดใกละยาวชน 

4. ควรมีมาตรการ฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ
กับดใกละยาวชน กีไยวกับกฎหมายบืๅองตຌน
ชน การกระท าสิไง฿ดป็นสิไงผิด พืไอเม฿หຌผูຌ฿หญ
สามารถหลอก฿ชຌดใกเดຌ นืไองจากถຌาดใกถูกจับกุม
จะเดຌรับอกาส หรือเดຌรับทษนຌอยกวาผูຌ฿หญ จึง
มักมีการหลอก฿ชຌดใกดย฿หຌงินป็นคาจຌางตอบ
ทนป็นตຌน 

5. ควรมีมาตรการปลีไยนทัศนคติของ
บุคลากร฿นการท างาน ฿หຌหในความส าคัญของ
งาน ละการกຌเขปัญหาทีไทຌจริงป็นการสรຌาง
จิตวิญญาณทีไถูกตຌอง ท างานพืไอสรຌางอนาคตทีไดี
ตอประทศชาติ มิ฿ชท างานพืไอผลงาน ซึไงจะท า
฿หຌลดความขัดยຌง฿นการปฏิบัติงานของฝຆาย  

ตาง โ เดຌละสริมสรຌางความรวมมือ฿นการ
ท างาน 

6. ควรมีการวางระบบนยบาย฿หຌมี
ความสมบูรณ์ทัๅงระบบ ตัๅงตความชัดจนของ
นยบาย การบูรณาการการท างานของหนวยงาน
ตาง โ ทีไกีไยวขຌอง การ฿หຌความรูຌก ดใก ยาวชน 
ละครอบครัว มีกระบวนการทัๅง฿นชิงรุกละ
ชิงปງองกันรวมทัๅงการสรຌางครือขาย ละความ
ขຌมขใงของครอบครัวละชุมชน ดຌวยการปลูก
จิตส านึกของผูຌคน฿นสังคม 

7.กຌกฎหมาย฿นรืไองงืไอนวลา สถานทีไ 
สถานทีไส าหรับการปฏิบัติงาน฿นทุกขัๅนตอน One 
stop service ทีไศาล หรือสถานทีไทีไป็นศูนย์
ปฏิบัติการ 

8. มีผูຌช านาญการฉพาะ฿นตละรืไองทีไ
กีไยวขຌองกับดใกละยาวชน ชน ตงตัๅ ง
พนักงานสอบสวนทีไมีความรูຌ ความช านาญ ป็น
ผูຌปฏิบัติงานป็นการฉพาะ ฿หຌมีพนักงานอัยการ
ทีไรับผิดชอบคดีดใก  ป็นผูຌรับผิดชอบฉพาะ ละ
จัดอบรมพัฒนาความรูຌ ความสามารถบุคลากร
อยางตอนืไอง 
 
ขຌอสนอนะทางปฏิบัติ 
 ประดในของการ มีความตกตางกัน฿น
รืไองของการจาะลึกถึงสาหตุของการกระท า
ความผิดมากขึๅน ดยยึดหลักการคຌนหาสาหตุ
หงการกระท าความผิดของดใกป็นหลัก เดຌก 
฿หຌความส าคัญกับขัๅนตอนการคัดกรอง จ านก

มากทีไสุด หมือนถຌาติดกระดุมมใดรกถูกกใจะถูก
เปจนมใดสุดทຌาย    
 ประดในของการด านินการทีไป็นการ
อบรม นะน า ละ฿หຌค าปรึกษา เดຌก ฿หຌ
ความรูຌทัๅงทางวิชาการ ละปฏิบัติการ฿นรืไอง
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กฎหมาย สภาพสังคม พืไอประยชน์ตอตัวอง
ละสวนรวม฿นอนาคต  

 ประดในการ นຌนการพัฒนาระบบมาก
ขึๅน เดຌก การน าอาขຌอขัดขຌอง หรือนวทาง 
กระบวนการทีไเมชัดจน฿นอดีตมากຌเขวางระบบ
฿หຌชัดจน   
 ประดในการ นຌนคุณคาความป็นมนุษย์ 
ละความส าคัญ฿นตัวดใกละยาวชนเดຌก 
กระบวนการนีๅป็นการ฿หຌทัๅงสิทธิละสรีภาพ 

ทัๅงสองฝຆาย ละป็นการขຌา฿จ฿นความตกตาง
ของความป็นมนุษย์ เมวาจะป็นรืไองพืๅนฐาน
ของอารมณ์ ฐานะ ซึไงทัๅงสองฝຆายตຌองรวมกัน
พิจารณาซึไงกันละกัน  
 ประดในการ นຌนการสรຌางครือขายละ
การกຌเขอยางครบวงจร เดຌก กระบวนการ
ริไมตຌน คือการคຌนหาสาหตุ฿นชิงลึก ตอนกลาง 
คือ การกຌเข บ าบัด ตอนสุดทຌาย คือ การ
ติดตามดใก มืไอกลับสูสังคม  
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บทคัดยอ 
การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์ส าคัญพืไอศึกษา พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของ

วัยรุนเทย กลุมตัวอยางป็นวัยรุนเทยทีไอาศัย฿นกรุงทพมหานคร จ านวน 410 ผลการวิจัยพบวา มีการ฿ชຌ 
สมาร์ทฟน ป็นสวน฿หญ฿นการปຂดรับนืๅอหาขຌอมูลขาวสาร ละมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์
รูปบบซใกส์ติๅงจากสืไอออนเลน์ จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหวางตัวปร พบวา การขຌา฿ชຌบริการสืไอ
ออนเลน์มีความตกตางระหวางพศของผูຌ฿ชຌ  การถายภาพซใกซีไตนองทีไนຌนสัดสวนลຌวพสต์/สงผานสืไอ
ออนเลน์ละสืไอออนเลน์รูปบบซใกส์ติๅง มีความตกตางระหวางพศ 
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Online Media Sexting Behaviour among Thai Adolescents in Bangkok 

Metropolis   
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Abstract 
The main purpose of this  research was to look into online media sexting behavior of 

adolescents in Bangkok .A sample of 410 adolescents who lived  in Bangkok provided the data 
for analytical purposes. The results of the study indicated that smartphones were used for 
online media exposure in the form of sexting that affected sexual risk. There was a difference 
between sex and online media sexting behavior. The content of information caused sexual risk. 
Moreover, there was a difference between sexual self-photography and sex. 
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บทน า 
ทคนลยีดຌานการสืไอสาร฿นปัจจุบันมี

ความกຌาวหนຌาเปมากมืไอปรียบทียบกับ฿นอดีต
ทีไผานมา ฿นอดีตนัๅนมนุษย์มีการสืไอสารกันบบ
ผชิญหนຌา ซึไงป็นการสืไอสารบบกา ต฿น
ปัจจุบันสืไอ฿หมเดຌ ขຌามามีบทบาทท า฿หຌ รา
ปฏิสธเมเดຌวาทคนลยีการสืไอสารนัๅนมีความ
จ าป็นอยางมาก การสืไอสารของมนุษย์฿นยุค
ปั จ จุ บั น จึ ง นิ ย ม ทีไ จ ะ สืไ อ ส า ร ผ า น ร ะ บ บ
คอมพิวตอร์  (Computer Mediated 
Communication – CMC) ซึไงป็นการสืไอสาร
บบสองทาง ท า฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถติดตอถึงกันเดຌ
อยางรวดรใวละมากขึๅนกวาดิม อีกทัๅงยังป็น
ครืไองมือการสืไอสารทีไมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการ
ของมนุษย์อีกดຌวย ทคนลยีการสืไอสาร฿น
ปัจจุบันเมเดຌมีพียงคคอมพิวตอร์ทานัๅนยังมี 
ทรศัพท์มือถือหรือทีไรียกกันวา สมาร์ทฟน
(Smartphone) ละ ทใบลใต(Tablet) 
ทคนลยีคอมพิวตอร์ทีไท า฿หຌสามารถพกพา
อุปกรณ์สืไอสารเปเดຌทุกทีไจึงป็นทีไมาของค าวา 
ลกเรຌพรมดน  ลกทีไสามารถชืไอมตอขຌาถึง

กั น ดຌ ว ย  ท ค  น  ล ยี ทีไ สืไ อ ส า ร ผ า น ร ะ บ บ
อินตอร์นใต (Internet) บบเรຌขีดจ ากัด 

ยุคของการ฿ชຌอินตอร์นใตเดຌกຌาวมาถึง
ความนิยม฿นสืไอสังคมออนเลน์ คือ สังคมทีไตຌองมี
การสืไอสารขຌอมูลถึงกันบบ Real Time บริการ 
IRC (Internet Relay Chat) ปรกรมพูดคุย 
บงออกป็นประภทตางโ ละทีไนิยมกันมากคือ
บลใอก (Blogging) ทวิตตอร์ ละเมครบลใอก
(Twitter and Microblogging)   ครือขาย
สังคมออนเลน์ (Social Networking) ละการ
บงปันสืไอทางออนเลน์ (Media Sharing) 
(วิจิตรบุญยรักษ์, 2554) ป็นทีไรูຌจักละนิยมกัน
อยางกวຌางขวาง รวมเปถึง฿นกลุมวัยรุน ละยังมี

นวนຌมวา฿นอนาคต ครือขายสังคมออนเลน์จะ
มีการพัฒนามากขึๅนกวาดิม฿นชวงหนึไงปทีไผาน
มาครือขายสังคมออนเลน์ (Social Network ) 
มีความนิยม฿นกลุมวัยรุนอยางกวຌางขวาง รวมเป
ถึงกลุมวัยท างาน  ละทุกชวงวัย ท า฿หຌครือขาย
สังคมออนเลน์กลายมาป็นสืไอทีไมีอิทธิพลอยาง
มากชน Facebook,Twitter, Instagramละ 
Line ดย Facebook มีคนเทย฿ชຌจ านวน 28 
ลຌานคน Twitter มีคนเทย฿ชຌจ านวน 4.5 ลຌานคน 
Instagramมีคนเทย฿ชຌจ านวน 1.7 ลຌานคนละ 
Line มีคนเทย฿ชຌจ านวน 33 ลຌานคน (เทยรัฐ , 
2558)  

วัยรุนสวน฿หญ฿นปัจจุบันมักมีพฤติกรรม
ชอบถายภาพ  ชร์ภาพผานสืไอออนเลน์ดยทัน
เมคิดวาภาพนัๅนป็นภาพของตนทีไมีอิริยาบถบบ
฿ด฿นขณะนัๅน รวมเปถึงการสงขຌอความพูดคุย฿น
กลุมผูຌ ฿ชຌสืไอออนเลน์ดຌวยกัน฿นทางลบ ชน 
ขຌอความ หรือรูปภาพ ทีไกีไยวขຌองเป฿นทางพศ
ดย฿นลักษณะนีๅรียกวา "ซใกส์ติๅง" (Sexting) 
ซใกส์ติๅง (Sexting) หมายถึง การสงขຌอความ 
หรือรูปภาพทีไกีไยวกับรืไองทางพศ อยางชน รูป
ป๊ กึไงป๊ปลือย ขຌอความลามกอนาจาร ทีไถูก
สงผานทางทรศัพท์มือถือหรือสืไออิลใกทรอนิกส์
ตางโ ดยมีจตนายัไวยุอารมณ์ทางพศ  ทีไมาของ
ค า ว า  ซใ กส์ ติๅ งSexting) นีๅ ม าจากประ ทศ
สหรัฐอมริกา ดย ออฟพีอຌางผลส ารวจลาสุด
ของมหาวิทยาลัยยูทาห์ ภาย฿ตຌการน าทีมของ 
ดอน สตราสบิร์ก อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ทีไ
สน฿จศึกษาประดในนีๅ หลังจากกิดกรณีทีไจนนิ
ฟอร์ ลอว์รนซ์ นางอกฮอลลีวูดชืไอดัง ละ
ศิลปຂนสาวโ ชืไอดังอีกหลายคนถูกฮกภาพ 
(หวิว) ซึไงป็นรูปภาพสวนตัวทีไพวกธอถายจาก
มือถือน าเปผยพรวอนนใต ดยผลส ารวจของ
ดอนพบวา ดใกวัยรุนอมริกันยังชอบซใกซ์ติๅง ทัๅง
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ทีไรูຌวามันสีไยง ละรูຌถึงผลลัพธ์ทีไจะตามมาจะป็น
อยางเร  ดยฉพาะพวกดใกสาวทีไชอบสงชอบ
ชร์รูปภาพสวนตัวของตัวอง พราะทันทีทีไส ง
รูปภาพนัๅนออกเปเมสามารถควบคุมอะเรเดຌลย
มืไอภาพสวนตัวนัๅนถูกผยพรสงตอเปรืไอยโ฿น
สืไอสาธารณะ  (มติชน, 2557) ปัจจุบันวัยรุนสวน
หนึไงนิยม฿ชຌกลຌองสมาร์ทฟน ถายภาพนูຌดภาพ
ปลือยหรือภาพซใกซีไภาพสวนตัวของตัวองสง฿หຌ
พืไอน คนรักหรือชร์ภาพสวนตัวของตนองลง
฿นสืไอออนเลน์ทีไดูหมือนจะป็นพืๅนทีไสวนตัวต
กลับป็นพืๅนสาธารณะจนกลายป็นรืไองธรรมดา 
อาจสงผลกระทบทีไกิดขึๅนตามมามืไอภาพหลุดเป
ถึงสายตาคนอืไน ดใกบางคนถูกจับกุมตຌองถูกเล
ออกจากรงรียน หรือรຌายรงถึงขัๅนฆาตัวตาย
หนีความอับอายสะทຌอนมุมมืดจากการ฿ชຌ
ทคนลยีสืไอออนเลน์ยุค฿หมทีไผิดวิธี ละปัญหา
฿นรืไองพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์฿นรูปบบ
ซใกส์ติๅง(Sexting) ท า฿หຌมีการสงผลดยตรงตอ
พฤติกรรมทางพศ฿นกลุมวันรุนเทย รวมเปถึง
การสงผลเปยังสุขภาพทางรางกายละสุขภาพ
ทางจิต฿จ  

จากหตุผลทีไสดงขຌอตຌนท า฿หຌผูຌวิจัยจึงมี
ความสน฿จทีไจะศึกษาวิจัยรืไอง พฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุน
เทย฿นกรุงทพมหานคร พืไอป็นนวทางการ
ทราบถึงพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของวัยรุน
฿นยุคปัจจุบัน ละพืไอป็นนวทางการกຌเข
ปัญหาการ฿ชຌสืไอออนเลน์฿นทางทีไผิด ละการ
ปຂดรับสืไออนาจารของวัยรุนเทย฿นอนาคตตอเป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. พืไอศึกษาลักษณะประชากรของวัยรุน
เทยกับการ ปຂดรับสืไ อออนเลน์ ฿นรูปบบ     
ซใกส์ติๅง฿นกรุงทพมหานคร 

 2. พืไอศึกษานืๅอหาขຌอมูลขาวสารทีไมีผล
ตอการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของ
วัยรุนเทย฿นกรุงทพมหานคร 
 3. พืไอศึกษาพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย฿น
กรุงทพมหานคร 
 4. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางลักษณะ
ประชากรของวัยรุนเทย฿นกรุงทพมหานครกับ
นืๅอหาขຌอมูลขาวสาร ละพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง 
 
วิธีการด านินการวิจัย 
 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือวัยรุน
เทยทีไมีอายุตัๅงต 13 – 21 ป ทีไ฿ชຌการ
ติดตอสืไอสารผานสืไอออนเลน์ทีไอาศัยอยู฿นขต
กรุงทพมหานครจ านวน 679,847คน 
 กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌ
ค านวณขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) บบ
ทราบขนาดของประชากรดย฿ชຌสูตรการค านวณ
ของ Taro Yamane (1967) ทีไระดับความ
ชืไอมัไน 95% ยอม฿หຌความคลาดคลืไอนเมกิน 
5% การค านวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร 
Taro Yamane (พฤทธิพันธุ์, 2553) กลุม
ตัวอยางมีจ านวนทากับ 400 คน ละผูຌวิจัยเดຌ
ผืไ อการสูญสียของบบสอบถามอีก10คน
ทัๅงหมดจึงมีขนาดของกลุมตัวอยางส าหรับการ
วิจัยจ านวน410 คน  ครืไองมือ฿นการวิจัยนีๅเดຌก 
บบสอบถามรืไอง พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย฿น
กรุงทพมหานคร  
 
การกใบรวบรวมวิคราะห์ขຌอมูล 

ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ต อ บ  บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire) ฿ชຌการวิคราะห์ชิงพรรณา 
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(Descriptive analysis) ละการวิคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation) ป็นวิธีหลัก  
  
นิยามศัพท์ฉพาะ 

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการ
สดงออกทางรายกาย ความคิด ละความรูຌสึก
พืไอตอบสนองตอสิไงรຌา 

การปຂดรับ หมายถึง พฤติกรรม฿นการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์ ซึไงประกอบดຌวยระยะวลา฿น
การปຂดรับ ความถีไ ระยะวลา฿นการปຂดรับ฿น
ตละวัน หตุผล฿นการปຂดรับ ละประภท
นืๅอหาทีไชอบปຂดรับ 
 สืไอออนเลน์ หมายถึง สืไออิลใกทรอนิกส์ 
ส าหรับผูຌ ฿ชຌงานผานระบบอินตอร์ นใต ชน

ทรศัพท์มือถือ, ทใบลใต, คอมพิวตอร์ 
ละนใตบุຍค ทีไผูຌ ฿ชຌสามารถบงปันขຌอมูลกับ
บุคคลอืไน เดຌก การพูดคุยสนทนา การสงรูป
ภาพรวมเปถึงการชร์ภาพถายผานสืไอออนเลน์
ละครือขายสังคมออนเลน์ 

ซใกส์ติๅ ง  หมายถึง  พฤติกรรมการส ง
ภาพคลืไอนเหว ทีไมีลักษณะป็นคลิปป๊ หรือ
ภาพนิไงทีไป๊ปลือย หรือกึไงป๊ปลือย รวมทัๅงการ
พูดคุยสนทนา฿นรืไองพศผานสืไอออนเลน์ ซึไงมี
จตนาท าพืไอ฿หຌกิด การยัไวยุทีไท า฿หຌกิดอารมณ์
ทางพศ  
 วัยรุนเทย หมายถึง กลุมประชากรทีไอาศัย
฿นกรุงทพมหานครมีอยู฿นมีอายุระหวาง 13 – 
21 ป 

ผลการศึกษา 
 
ลักษณะตัวอยางวัยรุนเทยกับการปิดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง฿นกรุงทพมหานคร 
ตารางทีไ 1 สดงจ านวนละรຌอยละดຌานลักษณะกลุมตัวอยางวัยรุน฿นกรุงทพมหานคร 

ลักษณะของตัวอยางวัยรุน จ านวน (คน) รຌอยละ 
พศ    
 ชาย 204 49.8 
 หญิง 206 50.2 

รวม 410 100 
อายุ    
 13 - 15 ป 140 34.1 
 16 – 18 ป 138 33.7 
 19 – 21 ป 132 32.2 

รวม 410 100 
ศาสนา   

พุทธ 293 71.5 
อิสลาม 46 11.2 
คริสต์ 67 16.3 
อืไนโ...... 4 1.0 

รวม 410 100 
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ตารางทีไ 1 (ตอ) 
ลักษณะของตัวอยางวัยรุน จ านวน (คน) รຌอยละ 

ระดับการศึกษาปัจจุบัน    

 ประถมศึกษา 4 1.0 
 มัธยมศึกษาตอนตຌน  124 30.2 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  86 21.0 
 ปวช./ ปวส.  96 23.4 
 ปริญญาตรี  100 24.4 
 อืไนโ... 0 0.0 

รวม 410 100 
รายเดຌตอดือน   

 ตไ ากวา1,000 บาท  121 29.5 
 1,000 – 2,999 บาท  77 18.8 
 3,000 – 4,999 บาท 80 19.5 
 5,000 บาทขึๅนเป 132 32.2 

รวม 410 100 
สถานทีไก านิด   
 ก านิดทีไกรุงทพฯ 262 63.9 
 ก านิดทีไกรุงทพฯ ขตปริมณฑล 92 22.4 
 ก านิดทีไตางจังหวัด 56 13.7 

รวม 410 100 
รูปบบการพักอาศัย   
 คนดียว 56 13.7 
 บิดาละมารดา 181 44.1 
 อาศัยอยูกับบิดา 56 13.7 
 อาศัยอยูกับมารดา 37 9.0 
 ญาติ พีไ นຌอง 52 12.7 
 คูรักหรือฟน 20 4.9 
 พืไอน 8 2.0 

รวม 410 100 

 
ตารางทีไ 1 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลดຌาน

ลักษณะของกลุมตัวอยาง฿นครัๅงนีๅ จ านวน 410 
คน จ านกตามตัวปรเดຌดังนีๅ พศ พบวา กลุม
ตัวอยางทีไมีจ านวนมากทีไสุดคือพศหญิง จ านวน 

206 คน คิดป็นรຌอยละ 50.2 อายุ พบวา กลุม
ตัวอยางทีไมีจ านวนมากทีไสุดคือกลุมอายุ 13-15 
ป จ านวน 140 คน คิดป็นรຌอยละ 34.1 ศาสนา 
พบวา กลุมตัวอยางทีไมีจ านวนมากทีไสุดคือ
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ศาสนาพุทธ จ านวน 293 คน คิดป็นรຌอยละ
71.5 ระดับการศึกษาปัจจุบันพบวากลุมตัวอยาง
ทีไมีจ านวนมากทีไ สุดคือมัธยมศึกษาตอนตຌน 
จ านวน 124 คน คิดป็นรຌอยละ 30.2 รายเดຌตอ
ดือน พบวา กลุมตัวอยางทีไมีจ านวนมากทีไสุดคือ 
รายเดຌตอดือน 5,000 บาทขึๅนเปจ านวน 132 
คน คิดป็นรຌอยละ 32.2สถานทีไก านิด พบวา 

กลุมตัวอยางทีไมีจ านวนมากทีไสุดคือ กลุมทีไ
ก านิดทีไกรุงทพฯ จ านวน 262 คน คิดป็นรຌอย
ละ 63.9 รูปบบการพักอาศัย พบวา กลุม
ตัวอยางทีไมีจ านวนมากทีไสุดคือ กลุมทีไอาศัยอยู
กับบิดาละมารดาจ านวน 181 คน คิดป็นรຌอย
ละ 44.1 

 
นืๅอหาขຌอมูลขาวสารทีไ มีผลตอการปิดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅ งของวัยรุนเทย ฿น
กรุงทพมหานคร  
 
ตารางทีไ 2 สดงจ านวนละรຌอยละดຌานนืๅอหาการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย 

ขຌอมูลนืๅอหาการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย จ านวน (คน) รຌอยละ 
อุปกรณ์ทีไการขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์   
 สมาร์ทฟน 254 62.0 
 ทใบลใต/ เอพด 64 15.6 
 คอมพิวตอร์  72 17.6 
 นຍตบุຍค 20 4.9 

รวม 410 100 
นืๅอหาทีไปຂดรับบนสืไอออนเลน์   
 ขาวสาร 145 35.4 
 การศึกษา 48 11.7 
 บันทิง 141 34.4 
 สังคม 44 10.7 
 ศรษฐกิจ 8 2.0 
 การมือง 4 1.0 
 อืไนโ...... 20 4.9 

รวม 410 100 
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ตารางทีไ 2 (ตอ) 
 

ขຌอมูลนืๅอหาการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย จ านวน (คน) รຌอยละ 
การขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์   

Facebook 185 45.1 
Line 80 19.5 
Instagram 24 5.9 
YouTube 89 21.7 
LineTV 20 4.9 
Twitter 12 2.9 
Website... 0 0.0 
อืไนโ... 0 0.0 

รวม 410 100 
บุคคลทีไมีอิทธิพล฿นการขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์   
 ดารา/ ศิลปຂน 56 13.7 
 ผูຌปกครอง 28 6.8 
 กลุมพืไอน 169 41.2 
 ตัวอง 157 38.3 
 อืไนโ... 0 0.0 

รวม 410 100 
จุดประสงค์฿นการทีไปຂดรับนืๅอหาบนสืไอออนเลน์   
 รูຌทาทันสังคม  249 60.7 
 ความสีไยง฿นการด านินชีวิต  137 33.4 
 ประยชน์฿นการศึกษาอาชญากรรมทางพศ  12 2.9 
 พืไอดูนืๅอหาทีไก าลังผิดตอ พรบ.สังคมออนเลน์  12 2.9 
 อืไนโ... 0 0.0 

รวม 410 100 
การปຂดรับนืๅอหาสืไอสังคมออนเลน์กีไยวกับภาพละสียงทีไเมหมาะสม   
 ภาพถายป๊ 150 36.6 
 ภาพถายคลืไอนเหว 166 40.5 
 คลิปสียง 30 7.3 
 บทความกีไยวกับพศ 64 15.6 
 อืไนโ... 0 0.0 

รวม 410 100 
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 ตารางทีไ 2 พบวาผลการวิคราะห์ขຌอมูล
ดຌานนืๅอหาการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบ
ซใกส์ติๅงของกลุมตัวอยาง฿นครัๅงนีๅ จ านวน410 
คน จ านกตามตัวปรทีไกลุมตัวอยางลือกมาก
ทีไสุด ดังนีๅอุปกรณ์ทีไการขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์
กลุมตัวอยางสวน฿หญลือก คือ สมาร์ทฟน
จ านวน 254 คน คิดป็นรຌอยละ 62.0 สวน
นืๅอหาทีไปຂดรับบนสืไอออนเลน์กลุมตัวอยางสวน
฿หญลือกขาวสารจ านวน 145 คน คิดป็นรຌอย
ละ 35.4 ฿นรืไองการขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์
กลุมตัวอยางลือก฿ชຌ Facebookมากทีไสุดป็น

จ านวน 185 คน คิดป็นรຌอยละ 45.1 ดຌานบุคคล
ทีไมีอิทธิพล฿นการขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์ กลุม
ตัวอยางสวน฿หญลือกกลุมพืไอน จ านวน 169 
คน คิดป็นรຌอยละ 41.2 ส าหรับจุดประสงค์฿น
การทีไปຂดรับนืๅอหาบนสืไอออนเลน์ กลุมตัวอยาง
สวน฿หญลือกคือรูຌทาทันสังคม จ านวน 249 คน 
คิดป็นรຌอยละ 60.7 ละการปຂดรับนืๅอหาสืไอ
สั งคมออนเลน์ กีไ ยวกับภาพละสียงทีไ เม
หมาะสมกลุ มตัวอย างส วน฿หญ ลื อก คือ 
ภาพถายคลืไอนเว จ านวน 166 คน คิดป็นรຌอย
ละ 40.5 

 
พฤติกรรมพฤติกรรมการปิดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย฿นกรุงทพมหานคร 
 
ตารางทีไ 3 สดงจ านวน รຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละระดับพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย 

พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกสต์ิๅง

ของวัยรุนเทย 

ระดับการปຂดรับสืไอออนเลน์฿น 
รูปบบซใกส์ติๅง 

Mean S.D. 
ปล
ความ
หมาย 

อัน 
ดับ มาก

ทีไสุด 
มาก 

ปาน
กลาง นຌอย 

นຌอย
ทีไสุด 

(1) ถายภาพทีไซใกซีไ
ตนอง ทีไนຌนสัดสวน 
ลຌวพสต/์สง ผานสืไอ
ออนเลน์  

N 13 32 112 72 181 
2.08 1.144 นຌอย 8 

% (3.2) (7.8) (27.3) (17.6) (44.1) 

(2) พสต/์ชร์ภาพ 
ป๊ กึไงป๊ปลือย หรือ
ซใกซีไผานสืไอออนเลน์
สงตอ฿หຌ 

N 13 28 89 112 168 
2.04 1.089 นຌอย 9 

% (3.2) (6.8) (21.7) (27.3) (41.0) 

(3) พูดคุย/ชท รืไอง
พศผานสืไอออนเลน ์

N 33 85 144 72 76 
2.82 1.191 

ปาน
กลาง 3 

% (8.0) (20.7) (35.1) (17.6) (18.5) 
(4) สงภาพคลืไอน 
เหวทีไกีไยวกับพศชร์
฿หຌพืไอนโหรือคนรูຌจัก
ผานสืไอออนเลน ์

N 41 85 116 56 112 
2.72 1.329 

ปาน
กลาง 5 

% (10.0) (20.7) (28.3) (13.7) (27.3) 
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ตารางทีไ 3 (ตอ) 

พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกสต์ิๅง

ของวัยรุนเทย 

ระดับการปຂดรับสืไอออนเลน์฿น 
รูปบบซใกส์ติๅง 

Mean S.D. 
ปล
ความ
หมาย 

อัน 
ดับ มาก

ทีไสุด 
มาก 

ปาน
กลาง นຌอย 

นຌอย
ทีไสุด 

(5) ขียนบอกลารืไอง
พศของตนผานสืไอ
ออนเลน์ 

N 21 40 52 84 213 
1.96 1.224 นຌอย 10 

% (5.1) (9.8) (12.7) (20.5) (52.0) 
(6) ชร์ความรูຌรืไอง
พศกับพืไอน หรือ คน
รัก ผานสืไอออนเลน์  

N 45 61 100 60 144 2.52 1.383 นຌอย 6 

% (11.0) (14.9) (24.4) (14.6) (35.1) 

(7) ชร์ความรูຌรืไอง
พศกับพืไอน ลຌว
สน฿จจะคຌนหาความ
จริงพิไมติม  

N 37 69 148 68 88 

2.75 1.223 
ปาน
กลาง 4 

% (9.0) (16.8) (36.1) (16.6) (21.5) 

(8) มีกลุมสน฿จ
กีไยวกับการชร์รืไอง
พศ 

N 21 40 73 96 180 
2.09 1.210 นຌอย 7 

% (43.9) (23.4) (17.8) (23.4) (43.9) 
(9) สืไอออนเลน์
รูปบบซใกส์ติๅงมผีล
ท า฿หຌกิดอารมณ์ทาง
พศ  

N 53 93 112 60 92 
2.89 1.334 

ปาน
กลาง 2 

% (12.9) (22.7) (27.3) (14.6) (22.4) 

(10) สืไอออนเลน์
รูปบบซใกส์ติๅงมผีล
ตอความสีไยงอันตราย
ตอตัวทาน  

N 77 44 145 44 100 
2.89 1.391 

ปาน
กลาง 1 

% (18.8) (10.7) (35.4) (10.7) (24.4) 

รวม 2.48 0.858 นຌอย  

 
ตารางทีไ 3พบวาผลการวิคราะห์ขຌอมูล

พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์
ติๅงของกลุมตัวอยาง฿นครัๅงนีๅ จ านวน 410 คน 
พบวา  กลุ มตัวอย างมีระดับการปຂดรับสืไ อ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย฿น
ภาพรวมอยู฿นระดับ นຌอย ดยมีคาฉลีไยทากับ 
2.48 ละมืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา ระดับ
การปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของ
วัยรุนเทยทีไมีคา ฉลีไยมากทีไสุด คือ จากสืไอ

ออนเลน์รูปบบซใกส์ติๅงมีผลท า฿หຌกิดอารมณ์
ทางพศ กับ จากสืไอออนเลน์รูปบบซใกส์ติๅงมี
ผลตอความสีไยงอันตรายตอตัวทาน ดยมี
คาฉลีไยทากับ 2.89 อยางละทาโ กัน ละมี
ระดับการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง 
อยู฿นระดับ ปานกลาง รองลงมา คือ จากการ
พูดคุย/ชท รืไองพศผานสืไอออนเลน์ ดยมี
คาฉลีไยทากับ 2.82 ซึไงมีระดับระการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง อยู฿นระดับ ปาน
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กลาง, การปຂดรับสืไอออนเลน์จากการชร์ความรูຌ
รืไองพศกับพืไอน ลຌวสน฿จจะคຌนหาความจริง
พิไมติม  ดยมีคาฉลีไยทากับ 2.75 ซึไงมีระดับ
ระการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง อยู
฿นระดับ ปานกลาง, การสงภาพคลืไอนเหวทีไ
กีไยวกับพศชร์฿หຌพืไอนโหรือคนรูຌจักผานสืไอ 
ออนเลน์ ดยมีคาฉลีไยทากับ 2.72 ซึไงมีระดับ
ระการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง อยู
฿นระดับ ปานกลาง, การชร์ความรูຌรืไองพศกับ
พืไอน หรือ คนรัก ผ านสืไอออนเลน์  ดยมี
คาฉลีไยทากับ 2.52 ซึไงมีระดับการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง อยู฿นระดับ นຌอย, 
การมีกลุมสน฿จกีไยวกับการชร์รืไองพศ ดยมี
คาฉลีไยทากับ 2.09 ซึไงมีระดับระการปຂดรับสืไอ

ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง อยู฿นระดับ นຌอย , 
การถายภาพทีไซใกซีไตนอง ทีไนຌนสัดสวน ลຌว
พสต์/สง ผานสืไอ ออนเลน์ ดยมีคาฉลีไยทากับ 
2.08 ซึไงมีระดับระการปຂดรับสืไอออนเลน์฿น
รูปบบซใกส์ติๅง อยู฿นระดับ นຌอย, การพสต์/
ชร์ภาพ ป๊ กึไงป๊ปลือย หรือซใกซีไผานสืไอ
ออนเลน์สงตอ฿หຌ คนอืไนโ หรือคนรูຌจัก ดยมี
คาฉลีไยทากับ 2.04 ซึไงมีระดับระการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง อยู฿นระดับ นຌอย 
ละ การขียนบอกลารืไองพศของตนผานสืไอ
ออนเลน์ ดยมีคาฉลีไยทากับ 1.96 ซึไงมีระดับ
ระการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง อยู
฿นระดับ นຌอย ตามล าดับ 

 
ความสัมพันธ์ระหวางลักษณะประชากรของวัยรุนเทย฿นกรุงทพมหานครกับนืๅอหาขຌอมูลขาวสารทีไมี
ผลตอการปิดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง 
 
ตารางทีไ 4 สดงระดับความสัมพันธ์ระหวางลักษณะประชากรกับการขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์ของวัยรุนเทย 

การปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบ สัดสวน(%) 

ซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย ชาย หญิง 

สมาร์ทฟน 47.2% 52.8% 

ขาวสาร 53.1% 46.9% 

Facebook 63.2% 36.8% 

กลุมพืไอน 47.9% 52.1% 

รูຌทาทันสังคม 58.2% 41.8% 

ภาพคลืไอนเหว 50.0% 50.0% 

 

 ตารางทีไ  4  ผลการวิ คราะห์ระดับ
ความสัมพันธ์ระหวางลักษณะประชากรพศกับ
การปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง  

 จากการวิคราะห์ผลตามตาราง พบวา
การปຂดรับสืไอออนเลน์รูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุน
เทย พศชายมีการ฿ชຌสมาร์ทฟน 47.2% ฿นการ
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ปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงซึไงนຌอยกวา
พศหญิงทีไ฿ชຌสมาร์ฟน 52.8% ฿นการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง พศชายมีการปຂดรับ
ขาวสารผานสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅ ง 
53.1% มากกวาพศหญิงทีไมีการปຂดรับขาวสาร
ผานสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง 46.9% พศ
ชายมีการ฿ชຌ Facebook ฿นการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง 63.2% มากกวาพศ
หญิงทีไมีการ฿ชຌ Facebook ฿นการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง 36.8%  กลุมพืไอนมี
อิทธิพล฿นการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์

ติๅงกับพศชาย 47.9% ซึไงนຌอยกวาพศหญิงทีไ
กลุมพืไอนมีอิทธิพล฿นการปຂดรับสืไอออนเลน์฿น
รูปบบซใกส์ติๅง 52.1% พศชายมีจุดประสงค์฿น
การปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงพืไอ
รูຌทาทันสังคม 58.2% มากกวาพศหญิงทีไมี
จุดประสงค์฿นการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบ
ซใกส์ติๅงพืไอรูຌ ทาทันสังคม 41.8%  พศชาย 
50.0% ละพศหญิง 50.0% มีจ านวนทากัน฿น
การปຂดรับภาพคลืไอนเหวผานสืไอออนเลน์฿น
รู ป  บ บ  ซใ ก ส์ ติๅ ง ข อ ง วั ย รุ น เ ท ย 

 

ความตกตางระหวางพศ กับพฤติกรรมการปิดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทยทีไมีผล
ตอความสีไยงทางพศ 
 
ตารางทีไ 5 สดงระดับความตกตางระหวางพศกับพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง 

  รຌอยละ 

พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง ชาย หญิง 

(1) ถายภาพทีไซใกซีไตนอง ทีไนຌนสัดสวน ลຌวพสต์/สง ผานสืไอ ออนเลน์  71.4% 28.6% 
2) พสต์/ชร์ภาพ ป๊ กึไงป๊ปลือย หรือซใกซีไผานสืไอออนเลน์สงตอ฿หຌ คนอืไนโ 
หรือคนรูຌจัก 42.1% 57.9% 

(3) พูดคุย/ชท รืไองพศผานสืไอออนเลน์  58.3% 41.7% 

(4) สงภาพคลืไอนเหวทีไกีไยวกับพศชร์฿หຌพืไอนโหรือคนรูຌจักผานสืไอ 58.6% 41.4% 

(5) ขียนบอกลารืไองพศของตนผานสืไอออนเลน์  48.8% 51.2% 

(6) ชร์ความรูຌรืไองพศกับพืไอน หรือ คนรัก ผานสืไอออนเลน์  47.2% 52.8% 

(7) ชร์ความรูຌรืไองพศกับพืไอน ลຌวสน฿จจะคຌนหาความจริงพิไมติม 54.1% 45.9% 

(8) มีกลุมสน฿จกีไยวกับการชร์รืไองพศ 42.2% 57.8% 

(9) สืไอออนเลน์รูปบบซใกส์ติๅงมีผลท า฿หຌกิดอารมณ์ทางพศ  57.1% 42.9% 

(10) สืไอออนเลน์รูปบบซใกส์ติๅงมีผลตอความสีไยงอันตรายตอตัวทาน  57.9% 42.1% 
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 ตารางทีไ 5 ผลการวิคราะห์ความ
ตกตางระหวางลักษณะพศชาย ละพศหญิง
กับพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบ
ซใกส์ติๅง  
 จากการวิคราะห์ผลตามตาราง พบวา 
ประชากรพศชาย 71.1% ถายภาพทีไซใกซีไ
ตนอง ทีไนຌนสัดสวน ลຌวพสต์/สง ผานสืไอ
ออนเลน์มากกวาพศหญิง 28.6%  พศชาย 
42.1% มีการพสต์/ชร์ภาพ ป๊ กึไงป๊ปลือย 
หรือซใกซีไผานสืไอออนเลน์สงตอ฿หຌ คนอืไนโ หรือ
คนรูຌ จั กนຌอยกว า พศหญิง  57.9% พศชาย 
58.3% พูดคุย/ชท รืไองพศผานสืไอออนเลน์
มากกวาละพศหญิง 41.7% พศชาย 58.6% 
สงภาพคลืไอนเหวทีไกีไยวกับพศชร์฿หຌพืไอนโ
หรือคนรูຌจักผานสืไอออนเลน์มากกวาพศหญิง 
41.4% พศชาย 48.8% ขียนบอกลารืไองพศ
ของตนผ านสืไ อออนเลน์นຌ อยกว า พศหญิ ง 
51.2%  พศชาย 47.2% ชร์ความรูຌรืไองพศ
กับพืไอน หรือ คนรัก ผานสืไอออนเลน์นຌอยกวา
พศหญิง 52.8% พศชาย 54.1% ชร์ความรูຌ
รืไองพศกับพืไอน ลຌวสน฿จจะคຌนหาความจริง
พิไมติมมากกวาพศหญิง 45.9% พศชาย 
42.2% มีกลุมสน฿จกีไยวกับการชร์รืไองพศ
นຌอยกวาพศหญิง 57.8% พศชาย 57.1%  กับ
สืไอออนเลน์รูปบบซใกส์ติๅ งมีผลท า฿หຌ กิด
อารมณ์ทางพศมากกวาพศหญิง 42.9%  พศ
ชาย 57.9% กับสืไอออนเลน์รูปบบซใกส์ติๅงมีผล
ตอความสีไยงอันตรายตอตัวทานมากกวาพศ
หญิง 42.1%  
 
สรุป 
 พศทีไตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุน

เทย พบวา พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿น
รูปบบซใกส์ติๅงของพศชาย มากกวาพศหญิง  

อายุทีไตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุน
เทยตกตางกัน พบวา กลุมวัยรุนทีไมีอายุ 19 – 
21 ป มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿น
รูปบบซใกส์ติๅงมาก รองลงมาคือกลุมวันรุนทีไมี
อายุ 16 – 18 ป ละ 13 - 15 ป ตามล าดับ 
อาจนืไองมาจาก รูปบบการ฿ชຌ ทคนลยี
ปลีไยนปลงอยูสมอละมีการพัฒนาเปอยาง
รวดรใว ละตຌองการขຌาสังคม พรຌอมตຌองการ
ป็นทีไยอมรับของสังคม฿นกลุมพืไอน 

ศาสนาทีไตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุน
เทยเมตกตางกัน พบวา กลุมวัยรุนทีไมีศาสนา
ตกตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์
฿นรูปบบซใกส์ติๅ งทีไ เมตกตางกันทัๅงนีๅอาจ
นืไองมาจากความตกตางทางศาสนาเมสงผลตอ
การทีไกลุมวัยรุนมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง  

ระดับการศึกษาทีไ ตกต า งกัน  จะมี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์
ติๅ งของวัยรุนเทยตกตางกัน พบวา ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของ
วัยรุนเทยทีไ มากทีไสุด รองลงมา คือ ปริญญาตรี , 
ปวช./ ปวส.,  มัธยมศึกษาตอนตຌน  ละ 
ประถมศึกษา ตามล าดับ อาจนืไองมาจากระดับ
การศึ กษา ปຂ ด อกาส฿หຌกลุ ม วั ยรุ น ขຌ าถึ ง
ทคนลยีเดຌงายขึๅน ละสะดวกรวดรใว พรຌอม
กับกลุ ม วั ย รุ นทีไ อยู ร ะดับการศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ป็นวัยทีไคึกคะนอง 
พรຌอมอยากรียนรูຌสิไง฿หม โ อยูสมอ ดังนัๅนจึงมี
มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบ
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ซใกส์ติๅงของวัยรุนเทยมากกวาระดับการศึกษา
อืไนโ  

รายเดຌต อ ดื อน  ทีไ ตกต า งกัน  จะมี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์
ติๅงของวัยรุนเทยตกตางกัน พบวา วัยรุนทีไมี
รายเดຌตอดือนตัๅงต 1,000 – 2,999 บาท มี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์
ติๅงของวัยรุนเทยมากทีไสุด รองลงมา คือ 5,000 
บาทขึๅนเป, 3,000 – 4,999 บาท ละ ตไ ากวา 
1,000 บาท ตามล าดับ  

สถานทีไ ก า  นิ ด  ทีไ  ตกต า งกั น  จะมี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์
ติๅงของวัยรุนเทยเมตกตางกัน พบวากลุมวัยรุน
ทีไมีสถานทีไก านิด ตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุน
เทย เมตกตางกัน ทัๅงนีๅอาจนืไองมาจากสภาวะ
วดลຌอม฿นอดีตเมสงผลตอการทีไกลุมวัยรุนมี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบ 
ซใกส์ติๅง  

รูปบบการพักอาศัยทีไตกตางกัน จะมี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบ 
ซใกส์ติๅงของวัยรุนเทยตกตางกัน พบวา วัยรุนทีไ
อาศัยอยูกับมารดา มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทยมาก
ทีไสุด รองลงมา คือ อาศัยคนดียว, อาศัยกับคูรัก
หรือฟน, อาศัยกับบิดา ละมารดา, อาศัยอยู
กับบิดา, อาศัยญาติ พีไ นຌอง ละ อาศัยกับพืไอน
ตามล าดับ 

 การ ปຂดรับสืไ อออนเลน์ ฿นรู ปบบ   
ซใกส์ติๅง มีอุปกรณ์ทีไการขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์ 
ทีไตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์ ฿นรูปบบซใกส์ติๅ งของวัยรุ น เทย
ตกตางกัน พบวา กลุมวัยรุนทีไ฿ชຌ คอมพิวตอร์ 
มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบ

ซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย มากทีไสุด รองลงมา คือ 
฿ชຌสมาร์ทฟน, นຍตบุຍค ละ ทใบลใต/ เอพด 
ตามล าดับ ทัๅงนีๅอาจนืไองมาจากคอมพิวตอร์ป็น
สิไงจ าป็นละสวนหนึไงของวัยรุน฿นยุคปัจจุบัน 
ละยังป็นอุปกรณ์ทีไ฿ชຌประยชน์เดຌหลากหลาย
ดຌาน พรຌอมสามารถชืไอมยงกับทคนลยีอืไนโ 
฿นยุคนีๅ฿นงายละรวดรใว  
 นืๅ อหาทีไ ปຂ ดรั บบนสืไ อออนเลน์  ทีไ
ตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไ อ
ออนเลน์ ฿นรูปบบซใกส์ติๅ งของวัยรุ น เทย
ตกตางกัน พบวา กลุมวัยรุนทีไขຌาปຂดรับนืๅอหา
บนสืไอออนเลน์ รืไองการมือง มีพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุน
เทย มากทีไสุด รองลงมา คือ กีฬา, ศรษฐกิจ, 
ขาวสาร, บันทิง, สังคม ละ การศึกษา 
ตามล าดับ 
 การขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์ ทีไตกตาง
กัน จะมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿น
รูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทยตกตางกัน พบวา 
กลุมวัยรุนทีไขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์ประภท 
YouTube มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿น
รู ปบบซใ กส์ ติๅ ง ของวั ย รุ น เทย  มากทีไ สุ ด 
รองลงมา คือ Line, Facebook, LineTV, 
Instagramละ Twitter ตามล าดับ ทัๅงนีๅอาจ
นืไองมาจาก Youtube ป็นสืไอออนเลน์ทีไขຌา฿ชຌ
บริการเดຌงาย สะดวก เมซับซຌอน ละมีการ
พัฒนา฿หຌหมาะสมกับผูຌ฿ชຌสมไ าสมอ จึงป็นทีไ
เดຌรับความนิยมจากกลุมวัยรุน฿นยุคปัจจุบัน  
 บุคคลทีไมีอิทธิพล฿นการขຌา฿ชຌบริการสืไอ
ออนเลน์ ทีไตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุน
เทยตกตางกัน พบวา กลุมวัยรุนทีไเดຌรับอิทธิพล
฿นการขຌา฿ชຌบริการสืไอออนเลน์จาก กลุมพืไอน มี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์
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ติๅ งของวัยรุ น เทย มากทีไ สุ ด  รองลงมา คือ 
ผูຌปกครอง, ตัวอง ละ ดารา/ ศิลปຂน ตามล าดับ  
 จุดประสงค์฿นการทีไปຂดรับนืๅอหาบนสืไอ
ออนเลน์ ทีไตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุน
เทย เม ตกต า งกัน  พบว า  กลุ ม วั ย รุ นทีไ มี
จุดประสงค์฿นการทีไปຂดรับนืๅอหาบนสืไอออนเลน์ 
ทีไตกตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์
฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทย เมตกตางกัน  
 การปຂดรับนืๅอหาสืไอสังคมออนเลน์
กีไยวกับภาพละสียงทีไเมหมาะสม ทีไตกตาง
กัน จะมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์฿น
รูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทยทีไตกตางกัน 
พบวา  กลุ มวัยรุ นทีไ ปຂดรับ นืๅ อหาสืไอสั งคม
ออนเลน์กีไยวกับภาพละสียงทีไเมหมาะสม 
ประภท ภาพป๊ มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅงของวัยรุนเทยมาก
ทีไสุด รองลงมา คือ คลิปสียงป๊, คลิปป๊ ละ 
บทความกีไยวกับพศตามล าดับ 

พฤติกรรมการปຂดรับสืไอออนเลน์ ฿น
รู ป  บ บ   ซใ ก ส์ ติๅ ง ข อ ง วั ย รุ น เ ท ย ฿ น
กรุงทพมหานครประกอบดຌวยพฤติกรรมการ
พูดคุย/ชท รืไองพศผานสืไอออนเลน์, การชร์
ความรูຌรืไองพศกับพืไอน ลຌวสน฿จจะคຌนหา
ความจริงพิไมติม การสงภาพคลืไอนเหวทีไ
กีไยวกับพศชร์฿หຌพืไอนโหรือคนรูຌจักผานสืไอ
ออนเลน์ดຌวยพฤติกรรมของวัยรุนนัๅนป็นวัยทีไ
อยากรียนรูຌ อยากลอง ดยเมรูຌวาสิไงนัๅนจะสงผล
ดีหรือเม สิไงดังกลาวยังสงผล฿หຌท า฿หຌกิดอารมณ์
ทางพศ ละยังป็นอันตรายตอตัวตนอง หาก
วัยรุนมีพฤติกรรมอันสุมสีไยงตอการปຂดรับสืไอ
ออนเลน์฿นรูปบบซใกส์ติๅง ดยเมเดຌมีการคิด
วิคราะห์อาจจะสงผลอันตรายตอตนอง สังคม 
ละ ครอบครัว รวมเปถึง฿นอนาคตเดຌอีกดຌวย  

ขຌอสนอนะ 
1. ขຌอสนอนะ฿นการน าเปปฏิบัติละ฿ชຌ

ประยชน์  
 1 . 1  พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง วั ย รุ น เ ท ย ฿ น
กรุงทพมหานครมีลักษณะการ฿ชຌสืไอออนเลน์ 
ละครือขายสังคมออนเลน์ประภทตางโ 
ตกตางกันเปตดยสวน฿หญนิยม฿ชຌสมาร์ทฟน 
ละ Facebook ฿นการขຌาถึงครือขายสังคม
ออนเลน์ 

1 . 2  พฤติ ก ร รมขอ ง วั ย รุ น เทย ฿ น
กรุงทพมหานครมีการปຂดรับสืไอออนเลน์฿น
รู ป  บ บ  ซใ ก สฺ ติๅ ง  ป ร ะ  ภ ท ภ า พ ถ า ย 
ภาพคลืไอนเหว รวมเปถึงการพูดคุยรืไองพศ 
ดยมีกลุมพืไอนป็นบุคคลทีไมีอิทธิพลพืไอ฿หຌกิด
การยอมรับทางสังคม 
 2. ขຌอสนอนะพืไอการวิจัยครัๅงตอเป 
 2.1.  ผูຌทีไสน฿จควรทีไจะขยายกลุมตัวอยาง
ศึกษา  พิไ ม ติม  พืไ อ ฿หຌ กิ ดความคิด หใ น  ทีไ
ห ล ากหลายบ ง กา รศึ กษาออก ป็ นภาค 
นืไองจากตละภาคของประทศมีวัฒนธรรม การ
ด านินชีวิตทีไตกตางกันของตละทຌองถิไน 
2.2  ควรขยายการศึกษาลงลึกเปทีไพฤติกรรม
สีไยงทางพศ ละปัจจัยพิไมติมทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จ รงจูง฿จ฿นการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ฿น
รูปบบทีไกีไยวกับทางพศ 

 2.3   ควรศึกษาวิจัย฿นรูปบบการวิจัย
ชิงคุณภาพ ชน การท าสนทนากลุม (Focus 

Group)   พืไ อ เ ดຌ ขຌ อ มู ล ทีไ  จ า ะ ลึ ก จ า ก ก า ร
ลกปลีไ ยนความคิด หใน จะช วย฿หຌทราบ
ประดในทีไครอบคลุมยิไงขึๅน 
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ความสัมพันธ์ระหวางผลการด านินงานทางการงินกับระดับการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท
หมวดธุรกิจยานยนต์ละหมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ ทีไจดทะบียน฿นตลาด
หลักทรัพย์หงประทศเทย 

 
  ขวัญหทัย  มิตรภานนท์1 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางผลการด านินงานทางการงิน กับระดับการ

ปຂดผยขຌอมูล฿นบบสดงรายการขຌอมูลประจ าป (บบ 56 -1) ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ละ
หมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿น
การศึกษาประกอบดຌวย บริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์จ านวน 14 บริษัท ละบริษัท฿นหมวดชิๅนสวน
อิลใกทรอนิกส์จ านวน 10 บริษัท ฿นระหวางป พ.ศ. 2549-2554 ผลการวิจัยพบวาบริษัท฿นหมวดธุรกิจ
ยานยนต์ละหมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ มีการปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวมละตามขຌอก าหนดอยู฿น
ระดับปานกลางครอบคลุมรายละอียดประมาณ 2 ฿น 3 ของรายการทัๅงหมดทีไควรปຂดผย ผลการ
ด านินงานทางการงินทีไพบวามีความสัมพันธ์กับการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ เดຌก 
สภาพหนีๅ ความสามารถ฿นการท าก าเร ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌสินทรัพย์ ละก าเรตอหุຌน ดยสภาพหนีๅ 
ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌสินทรัพย์ ละก าเรตอหุຌนมีความสัมพันธ์฿นชิงลบ สวนความสามารถ฿นการท าก าเร
มีความสัมพันธ์฿นชิงบวก ผลการด านินงานทางการงินทีไพบวามีความสัมพันธ์กับการปຂดผยขຌอมูลของ
บริษัท฿นหมวดชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ เดຌก สภาพหนีๅ ความสามารถ฿นการท าก าเร ละก าเรตอหุຌน ดยมี
ความสัมพันธ์ชิงลบ ระดับการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ละหมวดธุรกิจชิๅนสวน
อิลใกทรอนิกส์เมตกตางกันทัๅงการปຂดผยขຌอมูลตามขຌอก าหนด ตามความสมัคร฿จละ฿นภาพรวม 

 
ค าส าคัญ: ระดับการปຂดผยขຌอมูล ผลการด านินงานทางการงิน หมวดธุรกิจยานยนต์  
             หมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1ผูຌชวยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 
1767 ถนนพัฒนาการ ขตสวนหลวง กรุงทพฯ  
e-mail:  kwanhatai.mit@kbu.ac.th 
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Abstract 

The main purpose of this study was to examine the association between data 
disclosure level in form 56-1 and firm’s financial performance of the companies in automotive 
and electronic components sectors listed on the Stock Exchange of Thailand. The analysis was 
performed on 14 companies in automotive sector and 10 companies in electronic components 
sector during the year 2010 – 2015. It was revealed that most companies in the automotive 
and electronic sectors disclosed the mandatory items for about two-thirds of all items. The 
firm’s financial performance  indicators in the form 56-1 that were disclosed in automotive 
sector were leverage, profitability, efficient use of assets and earnings per share. Leverage, 
efficient use of assets, and earnings per share were negatively related to the disclosure level 
while profitability was positively correlated with the disclosure level. The firm’s financial 
performance indicators in the form 56-1 that were disclosed in electronic components sector 
were leverage, profitability and earnings per share, all of which being  negatively correlated with 
the disclosure level. The disclosure levels between companies in automotive sector and their 
counterparts in electronic components sector were not significantly different in the mandatory, 
voluntary, and overall disclosures. 

 
Keywords: Disclosure level, financial  performance,  automotive sector,  Electronic components 

sector 
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บทน า 
          สืบนืไองจากวิกฤติการณ์ความเมปรง฿ส
฿นการด านินงาน การตกตงตัวลขทางบัญชี 
ละการปกปຂดขຌอทใจจริงของบริษัทขนาด฿หญ
฿นประทศสหรัฐอมริกา฿นอดีต รวมถึงปัญหา
วิกฤติการณ์ทางศรษฐกิจของประทศเทยละ
ภูมิภาคอชีย฿นชวงป  2540 สงผล฿หຌการ
ปຂดผยขຌอมูลอยางปรง฿สป็นรืไองทีไเดຌรับความ
สน฿จละรียกรຌองจากองค์การละสถาบันทีไ
กีไยวขຌองกับตลาดทุนทัไวลก บริษัท฿ดทีไมีการ
ปຂดผยขຌอมูลอยางปรง฿ส จะเดຌรับความชืไอถือ
จากนักลงทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเดຌน าหลัก
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) มา฿ชຌ
ส าหรับบริษัทจดทะบียน ละ฿หຌความส าคัญกับ
พัฒนาการของบรรษัทภิบาลอยางตอนืไอง 
ดยฉพาะรืไองการปຂดผยขຌอมูลอยางปรง฿ส 
ดยเดຌออกประกาศ ก.ล.ต. ละขຌอบังคับตลาด
หลักทรัพย์ ก าหนด฿หຌบริษัทจดทะบียนตຌอง
น าสงบบสดงรายการขຌอมูลประจ าปหรือบบ 
56-1 ตอสาธารณชน พืไอสดง฿หຌหในถึงการ
ปຂดผยขຌอมูลอยางปรง฿ส มีมาตรฐานละ
ตรวจสอบเดຌ ซึไงจะชวยสรຌางความชืไอมัไน฿หຌก  
ผูຌถือหุຌน ผูຌลงทุน ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย  
         จากการศึกษาผลงานวิจัย฿นอดีตกีไยวกับ
การปຂดผยขຌอมูล เดຌก งานวิจัยของ Lang & 
Lundholm (1993) พบวาคุณภาพการปຂดผย
ขຌอมูลมีความสัมพันธ์กับขนาดละผลการ
ด านินงานของบริษัท กลาวคือบริษัททีไมีผลการ
ด านินงานดีมักปຂดผยขຌอมูลอยางมีคุณภาพ
มากกว าบริ ษัททีไ มี ผลการด า นิ น งานเม ดี 
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Walton W. (1992) 
ละผลงานวิจัยของ Camfferman & Cooke 
(2002) พบวาก าเรสุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌนมี

ความสัมพันธ์ชิงบวกกับระดับการปຂดผยขຌอมูล 
ผลงานวิจัยของ Cheadchoovutikul (2003) 
พบวาบริษัททีไปຂดผยขຌอมูลตามขຌอก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ละส านักงาน 
ก.ล.ต. จะเดຌรับความชืไอถือจากผูຌ฿ชຌรายงาน
ประจ าป สงผล฿หຌนักลงทุนสน฿จซืๅอหลักทรัพย์
ของบริษัทมากขึๅน  นอกจากนีๅ งานวิจัยของ 
Palawan (2004) พบวาบริษัทจดทะบียนมีการ
ปຂดผยขຌอมูลตามขຌอบังคับ฿นระดับทีไคอนขຌางสูง 
ตมีความสมัคร฿จทีไจะปຂดผยขຌอมูลอืไน โ 
พิไมติมอยู฿นระดับตไ า  
       ธุรกิจยานยนต์ละธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอ 
นิกส์ มีความส าคัญตอระบบศรษฐกิจของ
ประทศเทย ดยรัฐบาลเดຌก าหนด฿หຌป็นหนึไง฿น
อุตสาหกรรมปງาหมาย ละสนับสนุน฿หຌกิดการ
ลงทุนจากตางประทศ ดຌวยลใงหในวาการพัฒนา
อุตสาหกรรมนีๅ จะสงผลดีหลายประการทัๅง฿น
ดຌานศรษฐกิจ การจຌางงาน รวมถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอนืไองอืไน โ ดังนัๅนการปຂดผย
ขຌอมูล฿นระดับทีไหมาะสมจึงมีความส าคัญตอ  
นักลงทุน ผูຌถือหุຌน ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย 
ละอาจสงผลตอผลการด านินงานทางการงิน
ของบริษัท ผูຌวิจัยจึงสน฿จศึกษาระดับการปຂดผย
ขຌอมูลของบริษัท฿นหมวดธุรกิจทัๅงสองวามีการ
สนอขຌอมูลกผูຌมีส วนเดຌ สวนสียมากนຌอย
พียง฿ด ละศึกษาความสัมพันธ์ระหวางผลการ
ด านินงานทางการงินกับระดับการปຂดผย
ขຌอมูลวามีความสัมพันธ์กันหรือเมละป็นเป฿น
ทิศทาง฿ด รวมถึงศึกษาความตกตางของระดับ
การปຂดผยขຌอมูลระหวางหมวดธุรกิจทัๅงสอง 
พืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการ
ก ากับดูลบริษัทจดทะบียน฿หຌมีการปຂดผย
ขຌอมูล฿นระดับทีไหมาะสม พืไอประยชน์ตอ   
นักลงทุนละพัฒนาตลาดทุนเทยตอเป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พืไอส ารวจระดับการปຂดผยขຌอมูล฿น
บบสดงรายการขຌอมูลประจ าป (บบ 56-1) 
ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ละหมวด
ธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน฿น
ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

2. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางผลการ
ด านินงานทางการงินกับระดับการปຂดผย
ขຌอมูล฿นบบสดงรายการขຌอมูลประจ าป (บบ 
56-1) ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ละ
หมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน
฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

3. พืไอศึกษาปรียบทียบความตกตาง
ของระดับการปຂดผยขຌอมูลระหวางหมวดธุรกิจ 
ยานยนต์ละหมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์     
ทีไจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศ
เทย 

 
นิยามศัพท์ฉพาะ  
       1. การปຂดผยขຌอมูล (Disclosure) 
หมายถึง การปຂดผยสารสนทศทีไมีนัยส าคัญซึไง
มีหรืออาจมีผลกระทบตอราคาซืๅอหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท หรือตอการตัดสิน฿จของ  
ผูຌลงทุน หรือตอสิทธิประยชน์ของผูຌถือหุຌน 
       2. ระดับการปຂดผยขຌอมูล (Disclosure 
Level) หมายถึง ความครอบคลุม฿นรายละอียด 
(Comprehensiveness) ของตละรายการ
ขຌอมูลทีไปຂดผย ดยค านวณป็นดัชนีการปຂดผย
ขຌอมูล (Disclosure Index) พืไอ฿ชຌประมิน 
ปรียบทียบ หรืออธิบายความตกตางของระดับ
การปຂดผยขຌอมูล฿นบบ 56-1 ของบริษัทจด
ทะบียน ดยบงออกป็น 3 ประภท เดຌก 
การปຂดผยขຌอมูลตามขຌอก าหนด ตามความ
สมัคร฿จ ละ฿นภาพรวม 

       3. การปຂดผยขຌอมูลตามขຌอก าหนด 
(Mandatory disclosure) หมายถึง การปຂดผย
รายการขัๅนตไ าทีไบริษัทจดทะบียนจ าป็นตຌอง
ปຂดผยตามขຌอก าหนดละกฎระบียบของ
หนวยงานก ากับดูลหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
ดยวัดจากดัชนีการปຂดผยขຌอมูลตามขຌอก าหนด 
(Mandatory disclosure index/MDCI) 
       4. การปຂดผยขຌอมูลตามความสมัคร฿จ 
(Voluntary disclosure) หมายถึง การปຂดผย
ขຌอมูลพิไมติมจากขຌอก าหนด ซึไงถือป็นทางลือก
อิสระส าหรับบริษัทจดทะบียนทีไจะ฿หຌขຌอมูล    
อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการตัดสิน฿จพิไมติมดຌวย
ความสมัคร฿จ ดยวัดจากดัชนีการปຂดผยขຌอมูล
ตามความสมัคร฿จ (Voluntary disclosure 
index/VDCI) 
       5. การปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวม (Overall 
Disclosure) หมายถึง การปຂดผยขຌอมูล฿นบบ 
56-1 ทัๅงหมด ประกอบดຌวยการปຂดผยขຌอมูล
ตามขຌอก าหนดละการปຂดผยขຌอมูลตามความ
สมัคร฿จ ดยวัดจากดัชนีการปຂดผยขຌอมูล     
฿นภาพรวม (Overall Disclosure Index/DCI)                    
       6.  ผลการด านินงานทางการงิน หมายถึง 
ขຌอมูลตัวลขหรืออัตราสวนทางการงินทีไป็น
ตัวชีๅวัดผลการด านินงานทางการงินของบริษัท 
เดຌก สภาพคลอง (Liquidity/LIQ) ทีไวัดจาก
อั ต ร า ส ว น  งิ น ทุ น ห มุ น  วี ย น  ส ภ า พ ห นีๅ 
(Leverage/LEV) ทีไวัดจากอัตราสวนหนีๅสิน
ทัๅงหมดตอสวนของผูຌถือหุຌน ความสามารถ฿นการ
ท าก า เร  (Profitability/PRF) ทีไ วั ดจาก อัตรา
ผลตอบทนตอสินทรัพย์ ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌ
สินทรัพย์ (Efficiency/EFC) ทีไวัดจากอัตราการ
หมุนวียนของสินทรัพย์เมหมุนวียน ละก าเร
ตอหุຌน (Earnings per share/EPS) ทีไวัดจาก
ก าเรตอหุຌนขัๅนพืๅนฐาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

1.  นวความคิดของการปຂดผยขຌอมูล 
       การปຂดผยขຌอมูลป็นหลักการทีไส าคัญ
ประการหนึไ งของการก ากับดูลกิจการทีไ ดี              
มี ค ว ามส า คั ญละจ า ป็ นต อก า รซืๅ อ ข า ย
หลักทรัพย์฿นตลาด นักลงทุน จຌาหนีๅ ผูຌถือหุຌน 
ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย ตຌองการรับรูຌ
ขຌอมูลขาวสารพืไอน า เป฿ชຌ ฿นการตัดสิน฿จ        
ทีไถูกตຌองหมาะสม บริษัทจดทะบียนจึงมีหนຌาทีไ
ปຂดผยสารสนทศทีไมีนัยส าคัญซึไงมีหรืออาจมี
ผลกระทบตอราคาซืๅอหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทหรือตอการตัดสิน฿จของผูຌลงทุนหรือตอ
สิทธิประยชน์ของผูຌถือหุຌน  ดยสารสนทศ
ดังกลาวตຌองมีความถูกตຌอง พียงพอ ทันวลา 
ละด านินการ฿หຌผูຌลงทุนเดຌรับสารสนทศดย
ทาทียมกัน พืไอ฿หຌผูຌลงทุนสามารถประมิน
ความสีไยงละผลตอบทนจากการลงทุนดย฿ชຌ
ปัจจัยพืๅนฐานละพืไอ฿หຌราคาของหลักทรัพย์
สะทຌอนฐานะทีไป็นจริงของบริษัทจดทะบียน 
SET (2003) ทัๅงนีๅการปຂดผยขຌอมูลป็นชองทาง
ส าคัญทีไจะชวย฿หຌผูຌถือหุຌนทีไป็นจຌาของกิจการซึไง
เมเดຌมีสวนรวม฿นการบริหารงานของบริษัท 
สามารถติดตามผลการด านินงานของผูຌบริหารเดຌ 
นืไองจากความสัมพันธ์ระหวางผูຌถือหุຌนกับบริษัท
ทีไอยู฿นตลาดทุนดยทัไวเป มักป็นความสัมพันธ์
฿นลักษณะของการป็นตัวการตัวทน (Agency 
Theory) กลาวคือนักลงทุนหรือผูຌถือหุຌนซึไงป็น
ตัวการมักจะลงทุน฿นหลาย โ บริษัท พืไอป็น
การกระจายความสีไยงท า฿หຌเมสามารถขຌาเป
บริหารงาน฿นบริษัททีไตนป็นจຌาของเดຌทุกบริษัท 
จึงมีการตงตัๅงละมอบอ านาจการตัดสิน฿จ
฿หຌกผูຌบริหารบริษัทหรือตัวทน ดยผูຌถือหุຌน
หรือตัวการจะสามารถทราบผลการด านินงาน

ละฐานะการงินรวมถึงปัญหาหรือหตุการณ์
ตาง โ ทีไกิดขึๅน฿นบริษัททีไตนมีสวนป็นจຌาของ
ผานการปຂดผยขຌอมูล฿นหลงตาง โ ทีไผูຌบริหาร
บริษัทหรือตัวทนจัดท าขึๅน 

2. บบสดงรายการขຌอมูลประจ าป  
(บบ 56-1) 

         ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
ละตลาดหลักทรัพย์  เดຌออกประกาศละ
ขຌอบังคับตลาดหลักทรัพย์ ก าหนด฿หຌบริษัทจด
ทะบียนตຌองน าสงบบสดงรายการขຌอมูล
ประจ าปหรือบบ 56-1 ตอสาธารณชน พืไอ
สดง฿หຌหในถึงการปຂดผยขຌอมูลอยางปรง฿ส         
มีมาตรฐานละตรวจสอบเดຌ ซึไงจะชวยสรຌาง
ความชืไอมัไนกผูຌถือหุຌน ผูຌลงทุน ละผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียทุกฝຆาย บริษัทจดทะบียนจึงมีหนຌาทีไตຌอง
ปຂดผยขຌอมูลดังกลาวตามระยะวลา พืไอผูຌลงทุน
ละผูຌถือหุຌนเดຌทราบขຌอมูลส าคัญประกอบการ
พิจารณาลงทุน ดยบบ 56-1 มีรายการขຌอมูล
ขัๅนตไ าตามทีไก าหนดซึไงป็นขຌอมูลพืๅนฐานของ
บริษัทจดทะบียนทีไมีความส าคัญตอผูຌลงทุน฿น
การตัดสิน฿จลงทุน฿นบริษัทตาง โ บริษัทจด
ทะบียนจึงควรสดงรายการขຌอมูลขัๅนตไ าตามทีไ
ก าหนดอยางครบถຌวน ถูกตຌอง ละตรงประดใน 
นืไองจากบบ 56-1 สามารถชวยท า฿หຌนักลงทุน
มีความสน฿จลงทุน฿นบริษัทมากขึๅน ซึไงป็นผลดี
ตอบริษัท (Cheadchoovutikul, 2003) 
     3.  นวความคิดผลการด านินงานทาง
การงิน 
         ขຌอมูลของบริษัททีไ ผูຌ ลงทุน฿ชຌ ฿นการ
ตัดสิน฿จลงทุนคือรายงานทางการงินซึไงจัดท าขึๅน
มืไอสิๅนรอบระยะวลาบัญชี พืไอสดงฐานะ
การงินของบริษัท ณ วัน฿ดวันหนึไง ละผลการ
ด านินงานของบริษัท฿นชวงวลา฿ดวลาหนึไง 
รวมถึงอัตราสวนทางการงินซึไ งป็นตัว ลข       
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ตัวปรควบคุม 

ระดับการปຂดผยขຌอมูล฿น
บบสดงรายการขຌอมูล
ประจ าป (บบ 56-1) 

 

 ตามขຌอก าหนด 
 ตามความสมัคร฿จ 

 ฿นภาพรวม 

ตัวปรตาม 

ตัวปรอิสระ 

1.  สภาพคลอง [ - ] 
2.  สภาพหนีๅ [ + ] 

3.  ความสามารถ฿นการท าก าเร [ + ] 

4.  ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌสินทรัพย์ [ + ] 

5.  ก าเรตอหุຌน [ + ] 

ภาพทีไ 1  สดงกรอบนวความคิด฿นการวิจัย 

ขนาดของบริษัท 

ทีไสดงความสัมพันธ์ระหวางรายการส าคัญ฿นงบ
การงิน (SET, 2003) ผลการด านินงานทางงิน
ป็นตัวชีๅวัดหนึไงทีไชวยประมินความส ารใจ฿นการ
ด านินธุรกิจ ดยพิจารณาจากอัตราผลตอบทน
ตอสินทรัพย์ อัตราผลตอบทนตอสวนของผูຌถือ
หุຌน ก าเรสุทธิ  งินปันผล ละราคาของหุຌน 
Stout (2013)  

4. งานวิจัยกีไยวกับความสัมพันธ์ของการ
ปຂดผยขຌอมูลกับผลการด านินงานทางการงิน 

ผลงานวิจัยของ Lang & Lundholm 
(1993) พบวาบริษัททีไมีผลการด านินงานดีมัก
ปຂดผยขຌอมูลอยางมีคุณภาพมากกวาบริษัททีไมี
ผลการด านินงานเมดี สอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
Walton W. (1992) พบวาบริษัททีไมีผลการ
ด านินงานดีละบรรลุตามปງาหมายมีนวนຌม 
ทีไจะปຂดผยขຌอมูลมากกวาบริษัททีไมีผลการ
ด านินงานเมดี สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ 
Camfferman & Cooke (2002) พบวาก าเร
สุทธิตอสวนของผูຌถือหุຌนมีความสัมพันธ์ชิงบวก
กับระดับการปຂดผยขຌอมูล ฿นทางตรงกันขຌาม
ผลงานวิจัยของ Chen & Jaggi (2000) พบวา

ความสามารถ฿นการท าก าเรมีความสัมพันธ์ชิง
ลบกับระดับการปຂดผยขຌอมูล ผลงานวิจัยของ 
ZarZeski (1996) พบวาระดับการปຂดผยขຌอมูล
ตามความสมัคร฿จมีความสัมพันธ์ชิงลบกับ
สภาพหนีๅ ผลงานวิจัยของ Cheadchoovutikul 
(2003) พบวาบริษัททีไท าการปຂดผยขຌอมูลตาม
ขຌอก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ละ ก.ล.ต.    
จะเดຌรับความชืไอถือจากผูຌ฿ชຌรายงานประจ าป 
ละนักลงทุนจะสน฿จซืๅอหลักทรัพย์ของบริษัท
มากขึๅน นอกจากนีๅผลงานวิจัยของ Palawan 
(2004) ซึไงส ารวจระดับการปຂดผยขຌอมูลของ
บริษัทจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์ห ง
ประทศเทยป 2545 พบวามีการปຂดผยขຌอมูล
ตามขຌอบังคับ฿นระดับทีไคอนขຌางสูง ตปຂดผย
ขຌอมูลตามความสมัคร฿จอยู฿นระดับตไ า จากการ
ทบทวนวรรณกรรมดังกลาวท า฿หຌผูຌ วิจัยกิด
ค าถามการวิจัยวาระดับการปຂดผยขຌอมูลมี
ความสัมพันธ์กับผลการด านินงานทางการงิน
หรือเมละป็นเป฿นทิศทาง฿ด ดยเดຌกรอบ
นวความคิด฿นการวิจัยดังภาพทีไ 1 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

ระบียบวิธีการวิจัย 
1. การวิจัยชิงส ารวจ ดยส ารวจระดับ

การปຂดผยขຌอมูลของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยาน
ยนต์ละหมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจด
ทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย฿น
ระหวางป พ.ศ. 2549-2554 ดย฿ชຌบบฟอร์มทีไ
พัฒนาขึๅนกใบรวบรวมขຌอมูลจากบบ 56-1 ละ
น ามาค านวณป็นดัชนีการปຂดผยขຌอมูลดย฿ชຌ
สถิติพรรณนาอธิบายระดับการปຂดผยขຌอมูล  
          2. การวิจัยชิงสหสัมพันธ์ ดยศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวางผลการด านินงานทาง
การงินกับระดับการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท  
฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ละหมวดธุรกิจชิๅนสวน
อิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์
หงประทศเทย วามีความสัมพันธ์กันหรือเม
ละป็นเป฿นทิศทาง฿ด ดยการวิคราะห์ความ
ถดถอยชิงพหุ (Multiple regression)  

3. การศึกษาความตกตางของคาฉลีไย 
ของระดับการปຂดผยขຌอมูล฿นบบ 56-1 ของ
บริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ละหมวดธุรกิจ
ชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน฿นตลาด
หลักทรัพย์หงประทศเทย ดย฿ชຌสถิติทดสอบ
การจกจงบบที  ( t-test)  ทดสอบความ
ตกตางระหวางคาฉลีไยของประชากร 2 กลุมทีไ
ป็นอิสระตอกัน (Independent sample test) 
 
ประชากรละกลุมตัวอยาง 
   ง าน วิ จั ย นีๅ ฿ ชຌ วิ ธี ส า ม ะ  น  (Census 
method) ดังนัๅนหนวยวิคราะห์ (Units of 
analysis) คือ บริษัททัๅงหมด฿นหมวดธุรกิจยาน
ยนต์ละหมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจด
ทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 
นืไองจากทุกบริษัทมีการปຂดผยขຌอมูล฿นบบ 
56-1 ประกอบดຌวยบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์

จ านวน 14 บริษัทละบริษัท฿นหมวดชิๅนสวน
อิลใกทรอนิกส์จ านวน 10 บริษัท ซึไงป็นบริษัท  
ทีไมีการปຂดผยขຌอมูล฿นบบ 56-1 ครบถຌวน
ตัๅงตป พ.ศ. 2549 -2554 จ านวน 6 ป จึงมี
บริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ทีไปຂดผยขຌอมูล฿น
บบ 56-1 จ านวนทัๅงสิๅน 84 หนวยวิคราะห์ 
ละบริษัท฿นหมวดชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์จ านวน
ทัๅงสิๅน 60 หนวยวิคราะห์ 
 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 
        ค รืไ อ ง มื อทีไ ฿ ชຌ ฿ นกา ร วิ จั ย ครัๅ ง นีๅ  คื อ 
บบฟอร์มกรอกขຌอมูลวัดระดับการปຂดผย
ขຌอมูล ทีไออกบบเวຌส าหรับกใบขຌอมูลของหนวย
฿นการวิคราะห์ บงออกป็น 2 สวน ดังนีๅ  
       สวนทีไ 1 พืไอกใบรวบรวมขຌอมูลผลการ
ด านินงานทางการงินของบริษัท 

       สวนทีไ 2 พืไอกใบรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับ
การปຂดผยขຌอมูลของบริษัท 

 
ขัๅนตอนการสรຌางครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

งานวิจัย฿นอดีตทีไ กีไยวกับการปຂดผย
ขຌอมูลมัก฿ชຌดัชนีการปຂดผยขຌอมูล (Disclosure 
Index) ทีไเดຌจากการประมินความครอบคลุม฿น
รายละอียด ป็นตัววัดระดับการปຂดผยขຌอมูล
ของบริษัท ดยมีรายการ฿นกระดาษท าการ
ตกตางกันเป ผูຌวิจัยจึงเดຌพัฒนาบบฟอร์มวัด
ระดับการปຂดผยขຌอมูลดยการคัดลือกรายการ
จากหลงตาง โ เดຌก  

1. กระดาษท าการตรวจสอบบบ 56-1  
ทีไส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ละ
ตลาดหลักทรัพย์พัฒนาขึๅน  

2. บบตรวจสอบความครบถຌวนของการ
ปຂดผยขຌอมูล฿นงบการงินทีไส านักงาน ก.ล.ต.      
จัดท าขึๅน  
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       3. งานวิจัย฿นอดีตทีไกีไยวขຌองกับการ
ปຂดผยขຌอมูล ดยลือกรายการทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย
บอยทีไสุด นืไองจากสดง฿หຌหในวารายการนัๅน   
มีความส าคัญตอการตัดสิน฿จของผูຌ฿ชຌขຌอมูล 
       บบฟอร์ มทีไ พัฒนาขึๅ น บ งออก ป็ น
รายการหลักจ านวน 23 รายการ ละรายการ
รองจ านวน 220 รายการ ประกอบดຌวย รายการ
ปຂดผยขຌอมูลทางการงินละรายการทีไมิ฿ช
ขຌอมูลทางการงินทีไมีความจ าป็นตอการตัดสิน฿จ
ของผูຌ฿ชຌขຌอมูล ส าหรับรายการรองจ านวน 220 
รายการนัๅน บงป็นรายการขัๅนตไ าทีไมีขຌอก าหนด
฿หຌบริษัทจดทะบียนทุกบริษัทตຌองปຂดผย 
(Mandatory items) จ านวน 166 รายการ ละ
รายการทีไอยูนอกหนือขຌอก าหนด ซึไงบริษัท
สามารถ฿หຌขຌอมูลอยางสมัคร฿จ (Voluntary 
items) จ านวน 54 รายการ หลังจากนัๅนจึง
ค านวณดัชนีการปຂด ผยขຌอมูลบบเมถวง
นๅ าหนัก ดยหากบริษัทมีการปຂดผยขຌอมูลตาม
รายการทีไก าหนดเวຌ฿นบบฟอร์มวัดระดับการ
ปຂดผยขຌอมูลจะ฿หຌคะนนทากับ 1 ตถຌาเมมี
รายการดังกลาวจะเดຌคะนนทากับ 0 ลຌวจึงน า
คะนนรวมทัๅงหมดทีไตละบริษัทเดຌรับจริงหาร
ดຌวยคะนนรวมสูงสุดทีไตละบริษัทควรจะเดຌรับ 
พืไอ฿หຌเดຌตัวทนทีไสดงระดับการปຂดผยขຌอมูล
ของตละบริษัท ตามสมการดังตอเปนีๅ              

 

 

 
ดยทีไ  AS  =  คะนนจริงทีไตละบริษัทเดຌรับ
จากการปຂดผยขຌอมูลตามขຌอก าหนด (Actual 
Scores) 
        OS =  คะนนการปຂดผยขຌอมูลตาม
ความสมัคร฿จ (Other Scores) 

        MS = คะนนรวมสูงสุดทีไตละบริษัท
เดຌรับ (Maximum Scores)           
       การบงระดับการปຂดผยขຌอมูลป็นเปตาม
หลักกณฑ์ของ Wallace (1988) ดังนีๅ 

ดัชนี 
การปຂดผยขຌอมูล 

ระดับของ 
การปຂดผยขຌอมูล 

นຌอยกวา 0.45 ตไ า 
0.45 ถึง 0.65 ปานกลาง 
มากกวา 0.65 สูง 

 
 

วิธีด านินการกใบรวบรวมขຌอมูล 

 การวิจัยครัๅงนีๅท าการกใบรวบรวมขຌอมูล
จากบบ 56-1 ของบริษัทตามทีไตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด฿หຌปຂดผย ดยกใบขຌอมูลระหวางป พ.ศ. 
2549 ถึง 2554 ซึไงหลงขຌอมูลสามารถสืบคຌนเดຌ
จากฐานขຌอมูลของตลาดหลักทรัพย์หงประทศ
เทยหรือ SET Smart 
 

การวิคราะห์ขຌอมูล  
      1. สถิติ ชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) พืไอรายงานขຌอมูลบืๅองตຌนของตัว
ปรทีไศึกษา เดຌก ความถีไ รຌอยละ คาฉลีไย ละ
สวนบีไยงบนมาตรฐาน  

      2. สถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics)       
พืไอทดสอบสมมติฐาน ดังนีๅ 
       2.1 การวิคราะห์ความถดถอยชิงพหุพืไอ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหวางผลการด านินงาน
ทางการงินกับระดับการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท 

2.2 การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติทดสอบการ 
จกจงบบที พืไอปรียบทียบความตกตาง
ของระดับการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท฿นหมวด
ธุ ร กิ จ ย า น ย น ต์  ล ะ ห ม ว ด ธุ ร กิ จ ชิๅ น ส ว น
อิลใกทรอนิกส์ รวมทัๅงนัยส าคัญของสัมประสิทธิ์
การถดถอย (Regression coefficient) 

     Disclosure Index    =     AS + OS   
MS + OS 

ดยทีไ 0  <  INDEX  <  1 
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ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 
ผลการวิคราะห์ขຌอมูลดังสดง฿นภาพทีไ 2 

บริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์รຌอยละ 82 มีระดับ
การปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวมอยู฿นระดับปาน
กลาง ครอบคลุมนืๅอหาดยฉลีไยรຌอยละ 58 ของ
รายการทัๅงหมดทีไควรปຂดผย มืไอบงตาม
ประภทของการปຂดผยขຌอมูลพบวารຌอยละ 51 
มีการปຂดผยขຌอมูลตามขຌอก าหนดอยู฿นระดับ
ปานกลาง ละรຌอยละ 83 มีการปຂดผยขຌอมูล
ตามความสมัคร฿จอยู฿นระดับตไ า 

 

        บริษัท฿นหมวดชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์รຌอย
ละ 67 มีระดับการปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวมอยู
฿นระดับปานกลาง ครอบคลุมนืๅอหาดยฉลีไย
รຌอยละ 56 ของรายการทัๅงหมดทีไควรปຂดผย 
มืไอบงตามประภทของการปຂดผยขຌอมูลพบวา
รຌอยละ 60  มีการปຂดผยขຌอมูลตามขຌอก าหนด
อยู฿นระดับปานกลางรຌอยละ 75 มีการปຂดผย
ขຌอมูลตามความสมัคร฿จอยู฿นระดับตไ า 

 

ภาพทีไ 2  สดงคารຌอยละของการปຂดผยขຌอมูลประภทตางโ ละดัชนีการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท฿น
หมวดธุรกิจยานยนต์ละหมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หง
ประทศเทย 

   

ผลกา รด า  นิ น ง านทา งก า ร  งิ นทีไ มี
ความสัมพันธ์กับระดับการปຂดผยขຌอมูลของ
บริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิ ติ ทีไ ร ะดับ  0 . 05   เดຌ ก  สภาพหนีๅ 
ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌสินทรัพย์ ละก าเรตอหุຌน  
 

ดยมีความสัมพันธ์฿นชิงลบ ละความสามารถ
฿นการท าก าเรมีความสัมพันธ์฿นชิงบวกดังสดง
฿นตารางทีไ 1 ละสมการถดถอยทีไหมาะสม
ส าหรับการพยากรณ์ระดับการปຂดผยขຌอมูลของ
บริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ดังสดง฿นภาพทีไ 3 

 17% 
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ตารางทีไ 1   การปรียบทียบผลการทดสอบความสัมพันธ์ (คาสัมประสิทธิ์การถดถอย) ระหวางผลการ
ด านินงานทางการงินกับระดับการปຂดผยขຌอมูล฿นบบสดงรายการขຌอมูลประจ าป (บบ 
56-1) ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ทีไจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

 
ผลการด านินงาน 

ทางการงิน 
ทิศทาง

ความสัมพันธ ์
ตามสมมติฐาน 

คาสัมประสิทธิก์ารถดถอย (Beta) การปฏิสธ 
หรือ 

เมปฏิสธ
สมมติฐาน 

การปຂดผยขຌอมูล 

฿นภาพรวม 

[ DCI ] 

การปຂดผย
ขຌอมูล 

ตามขຌอก าหนด 

[ MDCI ] 

การปຂดผยขຌอมูล 

ตามความสมัคร฿จ 

[ VDCI ] 

สภาพคลอง [LIQ] - -0.002** -0.003** -0.004** ปฏิสธ 

สภาพหนีๅ [LEV] + -0.023** -0.030** -0.003** เมปฏิสธ 

ความสามารถ 

฿นการท าก าเร [PRF] + 0.004** 0.003** 0.004** เมปฏิสธ 

ประสิทธิภาพ 
฿นการ฿ชຌสินทรัพย์ 
[EFC] 

+ -0.005** -0.006** -0.001** ปฏิสธ 

ก าเรตอหุຌน [EPS] + -0.006** -0.006** -0.005** เมปฏิสธ 

หมายหตุ: ** p < 0.05 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ผลกา รด า  นิ น ง านทา งก า ร  งิ นทีไ มี

ความสัมพันธ์กับการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท฿น 
หมวดชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน฿น
ตลาดหลักทรัพย์ ห งประทศเทย อย างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 เดຌก สภาพหนีๅ 

ความสามารถ฿นการท าก าเรละก าเรตอหุຌน ดย
มีความสัมพันธ์ชิงลบดังสดง฿นตารางทีไ 2 ละ
สมการถดถอยทีไหมาะสมส าหรับการพยากรณ์
ระดับการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท฿นหมวดธุรกิจ
ชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ดังสดง฿นภาพทีไ 4 

ภาพทีไ 3  สมการถดถอยทีไหมาะสม฿นการพยากรณ์ระดับการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท฿นหมวดธุรกิจ 
             ยานยนต์ทีไจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

 

Adjusted R2 = 50.80 

DCI = 0.616 – 0.023(LEV) + 0.004(PRF) – 0.005(EFC) – 0.006(EPS) 

Adjusted R2 = 39.10 

MDCI = 0.695 – 0.030(LEV) + 0.003(PRF) – 0.006(EFC) – 0.006(EPS) 

Adjusted R2 = 19.40 

VDCI = 0.276 + 0.004(PRF) – 0.005(EPS) 
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ตารางทีไ 2  การปรียบทียบผลการทดสอบความสัมพันธ์(คาสัมประสิทธิ์การถดถอย) ระหวางผลการ
ด านินงานทางการงินกับระดับการปຂดผยขຌอมูล฿นบบสดงรายการขຌอมูลประจ าป (บบ 
56-1) ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หง
ประทศเทย 

 
ผลการด านินงาน 

ทางการงิน 
ทิศทาง

ความสัมพันธ ์
ตามสมมติฐาน 

คาสัมประสิทธิก์ารถดถอย (Beta) การปฏิสธ 
หรือ 

เมปฏิสธ 
สมมติฐาน 

การปຂดผย
ขຌอมูล 

฿นภาพรวม 

[ DCI ] 

การปຂดผย
ขຌอมูล 

ตามขຌอก าหนด 

[ MDCI ] 

การปຂดผยขຌอมูล 

ตามความสมัคร฿จ 

[ VDCI ] 

สภาพคลอง [LIQ] - -0.002** -0.002**  -0.003** ปฏิสธ 

สภาพหนีๅ  [LEV] + -0.166** -0.201**  -0.052** เมปฏิสธ 

ความสามารถ 
฿นการท าก าเร [PRF] + -0.004** -0.003**  -0.005** เมปฏิสธ 

ประสิทธิภาพ 
฿นการ฿ชຌสินทรัพย์ [EFC] + -0.002** -0.002**  0.001** ปฏิสธ 

ก าเรตอหุຌน [EPS] + -0.003* -0.003**  -0.005** เมปฏิสธ 

หมายหตุ: ** p < 0.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพทีไ 4  สมการถดถอยทีไหมาะสม฿นการพยากรณ์ระดับการปຂดผยขຌอมูลของบริษัท฿นหมวดธุรกิจ 
             ชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

 

Adjusted R2 = 56.60 

DCI = 0.346 – 0.166(LEV) - 0.004(PRF) – 0.003(EPS) + 

Adjusted R2 = 68.00 

MDCI = 0.322 – 0.201(LEV) - 0.003(PRF) – 0.003(EPS) +0.108(SIZE) 

Adjusted R2 = 21.70 

VDCI = 0.324 - 0.005(PRF) – 0.005(EPS) 
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สรุปละการอภิปรายผลการวิจัย               
งานวิจัยนีๅสามารถสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเดຌดังนีๅ 
1. ระดับการปຂดผยขຌอมูล฿นบบ 56-1 

ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ละหมวด
ธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน฿น
ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

จากผลการส ารวจระดับการปຂดผยขຌอมูล  
฿นบบ 56-1 ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์
ละหมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจด
ทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 
พบวามีการปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวมละตาม
ขຌอก าหนดดยฉลีไ ยอยู ฿นระดับปานกลาง 
ครอบคลุมรายละอียดประมาณ 2 ฿น 3 ของ
รายการทัๅงหมดทีไควรปຂดผย ดยเมมีบริษัท฿ดทีไ
ปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวมละตามขຌอก าหนดอยู
฿นระดับตไ า มืไอปรียบทียบกับผลงานวิจัยของ 
Palawan (2004) ซึไงเดຌส ารวจระดับการปຂดผย
ขຌอมูลของบริษัทจดทะบียน฿นป 2545 สดง฿หຌ
หในวาระดับการปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวมละ
ตา มขຌ อก า ห นด ขอ งบ ริ ษั ท จ ดท ะ  บี ย น มี
พัฒนาการทีไดีขึๅนกวาดิม ทัๅงนีๅอาจนืไองมาจาก
การจัดกิจกรรมรณรงค์฿หຌบริษัทจดทะบียน
ลใงหในความส าคัญของการปຂดผยขຌอมูลทีไ
ถูกตຌองละหมาะสมกิดประสิทธิผล นอกจากนีๅ
ผลการวิจัยพบวาบริษัทสวน฿หญปຂดผยขຌอมูล
ตามความสมัคร฿จอยู ฿นระดับตไ า ดยฉลีไย
ครอบคลุมนืๅอหา 1 ฿น 3 ของรายการตามความ
สมัคร฿จทีไก าหนดเวຌ฿นกระดาษท าการ มืไอ
ปรี ยบทียบกับผลงานวิ จั ยของ  Palawan 
(2004) พบวาระดับการปຂดผยขຌอมูลตามความ
สมัคร฿จมี พัฒนาการ พิไมขึๅนจากดิม  พียง
ลใกนຌอย ทัๅงนีๅอาจนืไองมาจากหนวยงานก ากับ
ดูลก าหนด฿หຌปຂดผยขຌอมูลตามขຌอก าหนดมาก

พียงพอตอการตัดสิน฿จของนักลงทุนอยูลຌว 
การจัดท าขຌอมูลอืไนพิไมติมอาจป็นการพิไม
ตຌนทุนเมคุຌมกับประยชน์ทีไจะเดຌรับ รวมถึงขຌอมูล
บางอยางป็นขຌอมูลทีไส าคัญของบริษัท หากมีการ
ปຂดผยออกเปอาจสงผล฿หຌความสามารถ฿นการ
ขงขันของบริษัทลดลง อยางเรกใตามผลการวิจัย
พบวาประมาณ 1 ฿น 5 ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจ
ยานยนต์ละหมวดชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์มีการ
ปຂดผยขຌอมูลตามความสมัคร฿จ฿นระดับปาน
กลาง ยอมสะทຌอน฿หຌหในวาบางบริษัทลใงหใน
ความส าคัญของการปຂดผยขຌอมูลนอกหนือจาก
ขຌอก าหนดพืไอ฿หຌผูຌลงทุนสามารถน าขຌอมูลนัๅนมา
฿ชຌพิจารณาตัดสิน฿จลงทุนเดຌดียิไงขึๅน  

2 .  ค ว ามสั มพั น ธ์ ร ะ หว า ง ผลกา ร
ด านินงานทางการงินกับระดับการปຂดผย
ขຌอมูล฿นบบ 56-1 ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจ
ยานยนต์ละหมวดชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจด
ทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

ผลการวิจัยพบวาสภาพหนีๅมีความสัมพันธ์
ชิงลบกับการปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวมละตาม
ขຌอก าหนดของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ 
กลาวคือบริษัททีไมีสภาพหนีๅลดลงจะปຂดผย
ขຌอมูล฿นภาพรวมละตามขຌอก าหนดพิไมขึๅน 
สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ Chow Chee & 
Wong-Boren (1987), ZarZeski (2001) ทัๅงนีๅ
อาจนืไองมาจากหนีๅสินป็นหลงงินทุนทีไบริษัท
มีภาระดอกบีๅยจาย หากอัตราสวนหนีๅสินทัๅงหมด
ตอสวนของผูຌถือหุຌนสูงสดงวาบริษัทมีความสีไยง
สูงดຌวย บริษัททีไมีสภาพหนีๅลดลงจึงยินดีปຂดผย
ขຌอมูลพิไมขึๅน  

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ฿ น ก า ร ท า ก า เ ร มี
ความสัมพันธ์ชิงบวกกับการปຂดผยขຌอมูล฿น
ภาพรวม ตามขຌอก าหนด ละตามความสมัคร฿จ 
ของบริษัท฿นหมวดธุรกิ จยานยนต์อย า งมี
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นัยส าคัญ กลาวคือบริษัททีไมีความสามารถ฿นการ
ท าก าเรพิไมขึๅนจะมีการปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวม 
ตามขຌอก าหนด ละตามความสมัคร฿จพิไมขึๅน 
สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ Camfferman & 
Cooke (2002), Cheadchoovutikul (2003) & 
Jaikrajang (2003) ทัๅงนีๅอาจนืไองมาจาก
ความสามารถ฿นการท าก าเรป็นประดในส าคัญ  
ทีไนักลงทุนสวน฿หญ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการ
ตัดสิน฿จลงทุน ละสถาบันการงิน฿ชຌป็นขຌอมูล
ประกอบการพิจารณา฿หຌกูຌยืมงิน บริษัททีไมี
ความสามารถ฿นการท าก าเรสูงจึงมีนวนຌมทีไจะ
ปຂดผยขຌอมูลพิไมขึๅน รวมถึงตຌองการสดง฿หຌ   
ผูຌถือหุຌนหในวาผูຌบริหารของบริษัทสรຌางผลก าเร
จากสินทรัพย์ด านินงานทัๅงหมดป็นทีไนาพอ฿จ 

฿นทางตรงกันขຌามผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถ฿นการท าก าเรมีความสัมพันธ์กับ
การปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวม ตามขຌอก าหนด 
ละตามความสมัคร฿จ ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจ
ชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์อยางมีนัยส าคัญดยมี
ค ว ามสั ม พัน ธ์  ชิ ง ลบ  กล า ว คื อบริ ษั ททีไ มี
ความสามารถ฿นการท าก าเรลดลงจะปຂดผย
ขຌอมูล฿นภาพรวม ตามขຌอก าหนด ละตามความ
สมัคร฿จพิไมขึๅน สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ 
Chen ละ Jaggi (2000) ทัๅงนีๅอาจนืไองมาจาก
บริษัทหในวาการปຂดผยขຌอมูล฿นดຌานเมดี จะท า
฿หຌกิดความปรง฿สตามหลักการก ากับดูล
กิจการทีไดี ผูຌ฿ชຌขຌอมูลจะเดຌทราบสาหตุการลดลง
ของผลการด านินงานทางการงิน อันป็น
ประยชน์ตอการตัดสิน฿จของผูຌ ลงทุน ฿หຌมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลยิไงขึๅน  

ประสิ ท ธิ ภ าพ ฿นกา ร ฿ชຌ สิ นทรั พย์ มี
ความสัมพันธ์กับการปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวม
ละตามขຌอก าหนดของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยาน
ยนต์อยางมีนัยส าคัญ ดยมีความสัมพันธ์ชิงลบ 

กล าวคือบริษัททีไ มีประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌ
สินทรัพย์ลดลงจะปຂดผยขຌอมูล฿นภาพรวมละ
ตามขຌอก าหนดพิไมขึๅน  ทัๅ งนีๅ อาจนืไ องจาก
ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌสินทรัพย์ทีไวัดจากอัตรา
การหมุนของสินทรัพย์เมหมุนวียน สดงถึง
ความสามารถ฿นการ฿ชຌสินทรัพย์เมหมุนวียนพืไอ
กอ฿หຌกิดยอดขายของบริษัท หากอัตราดังกลาว
สูงยอมสดงวาบริษัทมีการ฿ชຌสินทรัพย์อยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถสรຌางยอดขายเดຌหลายทา 
ดังนัๅนผูຌ บริหารจึ งตຌองการอธิบายสาหตุทีไ
ความสามารถ฿นการ฿ชຌสินทรัพย์พืไอกอ฿หຌกิด
ยอดขายของบริษัทลดลง พืไอ฿หຌผูຌถือหุຌนหรือ
ตัวการทราบผลการด านินงาน฿นบริษัททีไตนมี
สวนป็นจຌาของ ผานการปຂดผยขຌอมูล฿นหลง
ตาง โ ทีไผูຌบริหารบริษัทหรือตัวทนจัดท าขึๅน 

ก าเรตอหุຌนมีความสัมพันธ์กับการปຂดผย
ขຌอมูล฿นภาพรวม ตามขຌอก าหนด ละตามความ
สมัคร฿จ ของบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ละ
หมวดชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์อยางมีนัยส าคัญดย
มีความสัมพันธ์ชิงลบ กลาวคือบริษัททีไมีก าเรตอ
หุຌนลดลงจะปຂดผยขຌอมูลพิไมขึๅน สอดคลຌองกับ
ผลงานวิจัยของ Juta (2005) พบวาก าเรตอหุຌน 
มีความสัมพันธ์ชิงลบกับคุณภาพการปຂดผย
ความสีไยง ละ Pongsaporamat (2010) 
พบวากิจการทีไมีคุณลักษณะของก าเรทีไเมดีมี
นวนຌมทีไจะปຂดผยขຌอมูลพิไมขึๅน ทัๅงนีๅอาจ
นืไ องมาจากก าเรตอหุຌน ป็นขຌอมูลหนึไ งทีไ มี
ความส าคัญตอการซืๅอขายหลักทรัพย์฿นตลาด 
นักลงทุน จຌาหนีๅละผูຌมีสวนเดຌ สียทุกฝຆาย 
ตຌองการรับรูຌขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จทีไถูกตຌอง 
ตลอดจน฿ชຌประมินประสิทธิภาพการด านินงาน
ของฝຆายบริหารดຌวย บริษัทจึงหในวาจ าป็นตຌอง
ปຂดผยขຌอมลูพิไมขึๅนมืไอก าเรตอหุຌนลดลง  
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3. ปรียบทียบความตกตางของระดับ
การปຂดผยขຌอมูลระหวางบริษัท฿นหมวดธุรกิจ
ยานยนต์ละหมวดธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์
ทีไจดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศ
เทย 

ผลการวิจัยพบวาระดับการปຂดผยขຌอมูล
ระหวางบริษัท฿นหมวดธุรกิจยานยนต์ละหมวด
ธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไจดทะบียน฿น
ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยเมตกตางกัน 
ทัๅงการปຂดผยขຌอมูลตามขຌอก าหนด ตามความ
สมั ค ร ฿จ  ละ ฿นภาพรวม  สอดคลຌ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ Palawan (2004) ทัๅงนีๅอาจ
นืไองมาจากการมีหนวยงานก ากับดูลควบคุม
ละตรวจสอบบริษัทจดทะบียน฿หຌปຂดผยขຌอมูล
ขัๅนตไ าตามทีไก าหนด นอกจากนีๅ ก.ล.ต. ยังเดຌ
จัดท าอกสารสรุปรายการขຌอมูลทีไบริษัทจด
ทะบียนจ าป็นตຌองปຂดผยตามขຌอบังคับของ
หนวยงานตาง โ พืไอป็นนวทาง฿หຌบริษัทจด
ทะบียนสามารถปฏิบัติเดຌอยางถูกตຌองยิไงขึๅน 
รวมถึงมีการจัดท ากระดาษท าการตรวจสอบบบ 
56-1 พืไอป็นนวทางตรวจสอบความครบถຌวน
ของรายการทีไบริษัทจดทะบียนจ าป็นตຌอง
ปຂดผย฿นบบ 56-1 ภาย฿ตຌครงการคัดลือก
บริษัททีไมีการปຂดผยขຌอมูลประจ าปทีไดีอันป็น
สวนหนึไงของครงการติดตามบริษัททีไมีการก ากับ
ดูลกิจการทีไดี  
 
ขຌอสนอนะ 

ผลการวิจัยครัๅงนีๅท า฿หຌเดຌขຌอสนอนะทีไ
ป็นประยชน์ตอการน าเปปรับปรุงคุณภาพการ
ปຂดผยขຌอมูลของบริษัทจดทะบียน ดังนีๅ 

1. หนวยงานก ากับดูล ควรส ารวจความ
ตຌองการขຌอมูลของนักลงทุนหรือผูຌ฿ชຌขຌอมูลของ

บริษัทจดทะบียน ละน าผลทีไเดຌมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักกณฑ์การปຂดผยขຌอมูล
ของบริษัทจดทะบียน ฿หຌสามารถตอบสนอง
ความตຌองการของผูຌ฿ชຌขຌอมูลอยางทຌจริง ป็น
การลดตຌนทุน฿นการจัดท ารายการตาง โ ของ
บริษัท นอกจากนีๅควรสรຌางรงจูง฿จดยจัด
กิจกรรมตาง โ ทีไสงสริม฿หຌบริษัทจดทะบียน   
มีความขຌา฿จหลักกณฑ์ ระบียบหรือขຌอบังคับ
฿นการปຂดผยขຌอมูลขัๅนตไ า ละตระหนักถึง
ประยชน์ของการปຂดผยขຌอมูล฿หຌมีความ
ปรง฿ส มีมาตรฐานละตรวจสอบเดຌ อันจะป็น
ประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียมากขึๅน ละป็น
หลักการทีไส าคัญประการหนึไงของการก ากับดูล
กิจการทีได ี

2. บริษัทจดทะบียนควร฿หຌความส าคัญ
ละปຂด ผยขຌอมูล฿หຌมีความครอบคลุม฿น
รายละอียดตามทีไ ก าหนดดยหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง ละควร฿หຌความรวมมือ฿นการท า
กิจกรรมตาง โ ทีไหนวยงานก ากับดูลจัดท าขึๅน 
รวมถึงติดตามการปลีไยนปลงกฎระบียบละ
ขຌอบังคับทีไก าหนดขึๅนดยหนวยงานก ากับดูล
อยางสมไ าสมอ นืไองจากการปຂดผยขຌอมูล
นอกจากจะท า฿หຌผูຌ฿ชຌขຌอมูลเดຌรับทราบขຌอมูล
อยางครบถຌวนละพียงพอ ซึไงท า฿หຌสามารถ
ตัดสิน฿จ฿นการด านินการ฿ด โ เดຌอยางถูกตຌอง
ลຌว ยังสงผล฿หຌผูຌ฿ชຌขຌอมูลของบริษัทละผูຌถือหุຌน
กิดความเวຌวาง฿จ ชืไอมัไน฿นการด านินธุรกิจของ
บริษัท สงผล฿หຌนักลงทุนทัๅง฿นละตางประทศ
สน฿จรวมลงทุน฿นบริษัทยิไงขึๅน ละหากบริษัท
ปຂดผยขຌอมูลทีไส าคัญอืไนพิไมติมจากขຌอก าหนด 
อาจสงผล฿หຌราคาหุຌนของบริษัทพิไมสูงขึๅนอันป็น
การพิไมมูลคา฿หຌกผูຌถือหุຌน ละสรຌางการติบต
ของบริษัทอยางยัไงยืน฿นอนาคตตอเป 
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วิคราะห์องค์ประกอบของรูปบบการรียนของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษา

อกชน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษารูปบบการรียนของนักศึกษาพยาบาล ละวิคราะห์
องค์ประกอบชิงยืนยันของรูปบบการรียนของนักศึกษาพยาบาล ฿นสถาบันอุดมศึกษาอกชน กลุม
ตัวอยาง ประกอบดຌวย นักศึกษาพยาบาลชัๅนปทีไ 1 สถาบันอุดมศึกษาอกชน สุมอยางง ายเดຌมา 5 สถาบัน 
จ านวน 549 คน รูปบบการรียนประกอบดຌวย 6 องค์ประกอบคือ บบรวมมือ บบพึไงพา บบมีสวน
รวม บบอิสระ บบหลีกลีไยง ละบบขงขัน นักศึกษาพยาบาลสวน฿หญมีรูปการรียนบบขงขัน 
บบมีสวนรวม บบพึไงพา บบรวมมือ ละบบอิสระ การวิคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยันของรูปบบ
การรียนของนักศึกษาพยาบาล พบวารูปบบการรียนมีความสอดคลຌองกับขຌอมูลชิงประจักษ์ ดังนัๅน
สถาบันการศึกษาทีไมีการจัดการรียนการสอนทางดຌานการพยาบาล ควรน ารูปบบการรียนมาประยุกต์฿ชຌ
฿นการจัดการรียนการสอน฿หຌตรงกับความตຌองการของนักศึกษา 
 
ค าส าคัญ: รูปบบการรียน, การวิคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยัน 
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Factor Analysis of Learning Styles among Nursing Students in Private 

Higher Education Institutions  
 

  Kanjana  Srisawad1 
Thanin Ratana-o-larn2 

 

Abstract 
The purposes of this research were to study learning styles and to perform a 

confirmatory factor analysis of learning styles among nursing students in private higher 
education institutions. The samples were 549 first year nursing students from 5 private higher 
education institutions selected by simple random sampling technique. The 5 main proposed 
learning styles were collaboration, dependence, participation, independence, avoidance and 
competition. Most nursing students demonstrated competition, collaboration, dependence, 
participation and independence styles of learning. Confirmatory factor analysis showed that the 
conceptual model of learning styles was consistent with empirical data. It was suggested that 
higher education institutions in nursing science should take into consideration the learning 
styles for teaching and learning management to meet the needs of students 
 
 
Keywords: Learning style, confirmatory factor analysis 
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บทน า 
  การจัดการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 มีการ
ปลีไยนปลงทางดຌานการศึกษา ดยปลีไยนจาก
ผูຌสอนทีไนຌนการสอนมาป็นผูຌอ านวยความสะดวก
฿นการจัดการรียนรูຌหรือคอย฿หຌค าปรึกษา฿นการ
รียนการสอน ซึไงนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ (พานิช , 
2555: 57) ผูຌรียน฿นปัจจุบันป็นดใกยุค฿หมทีไมี
ความป็นตัวของตัวอง คิดรใว ตัดสิน฿จรใว 
กระตือรือรຌน฿นสิไงทีไตนองสน฿จ มีการสืไอสาร
ผานทางทคนลยี ละจากสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ กลาวถึงการ
จัดการศึกษาตຌองยึดหลักผูຌ รียน นຌนผูຌ รียน
ส าคัญทีไสุด กระบวนการจัดรูปบบการรียนตຌอง
สงสริม฿หຌผูຌรียนสามารถพัฒนาตนองเดຌอยาง
ตใมศักยภาพ ดยผูຌสอนตຌองจัดรูปบบการรียน
฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌรียน ตຌอง
ค านึงถึงความตกตางระหวางผูຌรียน ละนืๅอหา
ของหลักสูตร (พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ
, 2542) ดังนัๅนการจัดรูปบบการรียน 
(learning style) ตຌองจัดตามความตຌองการของ
ผูຌรียนหรือจัดการรียนการสอนดยวางผน
รวมกับผูຌรียน มีการน าอาทคนลยีทางการ
ศึกษาขຌามาประยุกต์฿ชຌกับการรียนการสอน 
 รูปบบการรียน (Learning style) ป็น
พฤติกรรมหรือวิธีการรียนทีไนักศึกษาพยาบาล
ตละคนชอบ฿ชຌ฿นการรียนรูຌหรือป็นวิธีการหา
ความรูຌทีไนักศึกษาพยาบาลตละคนยึดป็นนว
ปฏิบัติ ซึไงมีอิทธิพลตอการตอบสนองหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพวดลຌอม฿นการรียนทีไ
ตกตางกัน รูปบบการรียนตามนวคิดของ 
Grasha and Richman (1985) ประกอบดຌวย 
บบรวมมือ (Collaboration) บบพึไงพา 

(Dependence) บบมีสวนรวม(Participant) 
บบอิสระ (Independence) บบหลีกลีไยง 
(Avoidance) ละบบขงขัน (Competition) 
ส าหรับการจัดการรียนการสอนทางดຌานการ
พยาบาล ป็นการจัดการรียนการสอน฿น
ระดับอุดมศึกษาดยมีจุดมุ งหมายพืไอผลิต
พยาบาลทีไมีความรูຌ ทัศนคติ ละทักษะ฿นการ
ดูลผูຌรับบริการรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนัๅนการตรียมนักศึกษา
พยาบาล฿หຌมีสมรรถนะตามทีไสภาการพยาบาล
ของประทศเทยตຌองการ ตຌองมีการพัฒนา
รูปบบการรียน฿หຌทันกับการปลีไยนปลงของ
สังคม฿นปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาทีไมีการ
จัดการรียนการสอนทางดຌานการพยาบาล 
ภารกิจดຌานการรียนการสอนมีจุดมุงหมายส าคัญ
฿นการผลิตบัณฑิตพยาบาล฿หຌป็นผูຌทีไมีความรูຌ
ความสามารถ฿นวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอ
ตนองละตอสังคม มีความคิดสรຌางสรรค์ มี
มนุษย์สัมพันธ์ทีไดีตอผูຌรับบริการละตอผูຌรวม
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ป็นพลมืองทีไดีของ
สังคม ป็นผูຌน า ละมีจรรยาบรรณหงวิชาชีพ
การพยาบาล (สภาการพยาบาล, 2547) รูปบบ
การจัดการรียนป็นรูปบบหลักสูตรทีไยึด
สาขาวิชาป็นหลัก รูปบบการรียนการสอนนຌน
การถายทอดของผูຌสอนละนຌน฿หຌผูຌ รียนฝຄก
ป ฏิ บั ติ วิ ช า ชี พ ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล 
สถาบันการศึกษาทีไมีการจัดการรียนการสอน
ทางดຌานการพยาบาล ควรมีการจัดรูปบบการ
รียนทีไหลากหลาย ตามความตຌองการของผูຌรียน 
ละยึดผูຌรียนป็นส าคัญ ดยฉพาะนักศึกษาชัๅน
ปทีไ 1 มืไอขຌาศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาตຌองมีการ
ปรับตัวตามสถานศึกษา การจัดการรียนการ
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สอนกใจะตางเปจากการรียนทีไมีอาจารย์คอย
ดู  ล อ ย า ง ฿ ก ลຌ ชิ ด ม า สู ก า ร ศึ ก ษ า ฿ น
ระดับอุดมศึกษาทีไผูຌรียนสามารถ฿ชຌชีวิตเดຌอยาง
อิสระ การรียนการสอนทางการพยาบาล฿นต
ละระดับชัๅ นปมีสภาพการ รี ยนการสอนทีไ
ตกตางกัน ดยนักศึกษาชัๅนปทีไ 1 ป็นการรียน
วิชาการศึกษาทัไวเปละพืๅนฐานวิชาชีพ นักศึกษา
ชัๅนปทีไ  2 ป็นการรียนวิชาพืๅนฐานวิชาชีพ
ส าหรับนักศึกษาชัๅนปทีไ 3 ละ 4 วิชาสวน฿หญ
ป็นวิชาชีพมีการรียนการสอนทัๅงภาคทฤษฎีละ
ภาคปฏิบัติ ซึไงการจัดชนนีๅมีผล฿หຌนักศึกษา฿นต
ละชัๅนปมีรูปบบการรียนทีไตกตางกัน  
 ผูຌ วิจัย หในความส าคัญของการศึกษา
รูปบบการรียนของนักศึกษาชัๅนปทีไ 1 ของ
สถาบันอุดมศึกษาอกชนทีไมีการจัดการรียนการ
สอนทางดຌานการพยาบาล จากการศึกษาอกสาร
ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองพบวานักศึกษาพยาบาลมี
รูปบบการรียนทีไหลากหลาย การศึกษาครัๅงนีๅ
ผูຌ วิจัยน ารูปบบการรียนตามนวคิดของ 
Grasha and Richman (1985) ประกอบดຌวย 
บบรวมมือ บบพึไงพา บบมีสวนรวม บบ
อิสระ บบหลีกลีไ ยงละบบขงขัน มา
วิคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยันวารูปบบการ
รียนมีความสอดคลຌองกับทฤษฎีหรือเม พืไอป็น
นวทาง฿นการจัดการรียนการสอน฿หຌกับ
นักศึกษาพยาบาลเดຌตรงกับความตຌองการของ
ผูຌ รียน ละป็นนวทาง฿หຌกผูຌบริหารละ
อาจารย์พยาบาล฿นการพัฒนาหลักสูตรละการ
รียนการสอน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅนตอเป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 .   พืไ อศึกษารูปบบการ  รี ยนของ
นักศึกษาพยาบาล฿นสถาบันอุดมศึกษาอกชน 

2. พืไอวิคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยัน
ของรูปบบการรียนของนักศึกษาพยาบาล 
สถาบันอุดมศึกษาอกชน 
กรอบนวความคิดในการวิจัย 
           รูปบบการรียน (Learning style) 
ป็นพฤติกรรมหรือวิธีการรียนทีไนักศึกษา
พยาบาลตละคนชอบ฿ชຌ฿นการรียนรูຌหรือป็น
วิธีการหาความรูຌทีไนักศึกษาพยาบาลตละคนยึด
ป็นนวปฏิบัติ ซึไงมีอิทธิพลตอการตอบสนอง
หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพวดลຌอม฿นการ
รียนทีไตกตางกัน รูปบบการรียนตามนวคิด
ของ Grasha & Reichman (1985) 
ประกอบดຌวย บบรวมมือ บบพึไงพา บบมี
สวนรวม บบอิสระ บบหลีกลีไยง ละบบ
ขงขัน  
 
วิธีการด านินการวิจัย 
 ประชากร 
นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ชัๅ น ป ทีไ  1  ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาอกชนทีไมีการจัดการรียนการ
สอนทางดຌานการพยาบาล จ านวน 20 สถาบัน 

ตัวอยาง 
นักศึกษาพยาบาลชัๅนปทีไ 1 กลุมตัวอยางดย฿ชຌ
รຌอยละ 25 ของสถาบันการศึกษา ดยสุมอยาง
งายดยการจับฉลากมา 5 สถาบันประกอบดຌวย 
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิม
พระกียรติ  มหาวิทยาลั ยวงษ์ ชาวลิตกุ ล 
มหาวิทยาลัยวสทิร์น ละวิทยาลัยบัณฑิต
อชีย ท า฿หຌเดຌนักศึกษาพยาบาลกลุมตัวอยาง฿น
ครัๅงนีๅ จ านวน 549 คน 
 
ครื่องมือที่ใชຌในการวิจัย 
 1. บบสอบถามขຌอมูลสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยาง ประกอบดຌวย พศ อายุ ละศาสนา 
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        2. บบวัดรูปบบการรียน เดຌปรับปรุง
บบวัดของปัมทาภรณ์ อนุชน (2552) ละนิธิ
ภัทร บาลศิริ (2553) ตามนวคิดของ Grasha 
and Reichman (1985) ซึไงประกอบดຌวย บบ
รวมมือ บบพึไงพา บบมีสวนรวม บบอิสระ 
บบหลีกลีไยง ละบบขงขัน มีจ านวน 30 ขຌอ 
ป็นบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตละ
ดຌานคะนนตใม 5 คะนน 
    การวิคราะห์ขຌอมูล 
 1. ขຌอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดย
฿ชຌความถีไละรຌอยละ  
 2. องค์ประกอบรูปบบการรียนของ
นักศึกษาพยาบาล ดยการหาคาฉลีไยละคา
สวนบีไยงบนมาตรฐาน   
 3. การวิคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยัน 
(Confirmatory of Analysis) ของรูปบบการ
รียนของนักศึกษาพยาบาล 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิคราะห์ขຌอมูลสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง 
 ผลการวิคราะห์ขຌอมูลสวนบุคคลของ
ตัวอยาง฿นภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวน

฿หญพศหญิง พบรຌอยละ 89.44 ละพศชาย 
รຌอยละ 11.66 อายุสวน฿หญของกลุมตัวอยาง
นຌอยกวา 20 ป พบรຌอยละ 69.58 รองลงมา อายุ
ระหวาง 20-22 ป  รຌอยละ 21.12 ละอายุ
มากกวา 22 ปขึๅนเป รຌอยละ 9.30 สวน฿หญนับ
ถือศาสนาพุทธ พบรຌอยละ 96.90 ละศาสนา
อิสลาม รຌอยละ 3.10 
 2. ผลการวิ คราะห์องค์ประกอบของ
รูปบบการรียน 
 รู ปบบการ  รี ยน  ประกอบดຌ ว ย  6 
องค์ประกอบ คือ บบรวมมือ บบพึไงพา บบมี
สวนรวม บบอิสระ บบหลีกลีไยง ละบบ
ขงขัน พบวาคะนนฉลีไยของรูปบบการรียน
ของกลุมตัวอยางอยู฿นระดับมาก ดยมีคาฉลีไย
อยูระหวาง 4.32 ถึง 4.50  มืไอพิจารณาป็นราย
ดຌาน พบวา นักศึกษาพยาบาลมีรูปบบการรียน
ทีไมีคะนนฉลีไยสูงสุด เดຌก บบรวมมือ (  = 
4.50, SD = .58) รองลงมา คือ บบมีสวนรวม 
( = 4.49, SD = .59) บบพึไงพา ( = 4.40, 
SD = .61) บบขงขัน ละบบอิสระ (  = 
4.39, SD = .59;    = 4.39, SD = .61) ละ
ดຌานทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุดคือ บบหลีกลีไยง (  
= 3.82, SD = .76) ดังตารางทีไ 1 

 
ตารางท่ี 1 คาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐานองรูปบบการรียนของนักศึกษาพยาบาล (n = 549 คน) 
 

รูปบบการรียน      SD การปลผล 

บบหลีกลีไยง  3.82 .76 ปานกลาง 
บบขงขัน  4.39 .59 มาก 

บบมีสวนรวม  4.49 .59 มาก 

บบพึไงพา  4.40 .61 มาก 

บบรวมมือ  4.50 .58 มาก 

บบอิสระ 4.39 .61 มาก 
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3. ผลการวิคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยัน
ของรูปบบการรียนของนักศึกษาพยาบาล  
         จากการวิคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยัน
ของรูปบบการรียนของนักศึกษาพยาบาล 
พบวา รูปบบการรียนมีความสอดคลຌองกับ
ขຌอมูลชิงประจักษ์ พิจารณาเดຌจากคา Chi-
square = .681, df = 1, p = .409 กลาวคือ คา 
2 เมตกตางจากศูนย์อยางเมมีนัยส าคัญทาง
สถิติ อีกทัๅงคาดัชนี RMSEA =.000 ละ RMR = 
.001 มีคาขຌา฿กลຌ 0 คาดัชนี GFI = 1.000 ละ 
AGFI = .991 มีคาขຌา฿กลຌ 1 ละ 2/df = .681 
ซึไงมีคานຌอยกวา 3 สดงวา รูปบบการรียนมี
ความสอดคลຌองกับขຌอมูลชิงประจักษ์  
 น อ ก จ า ก นีๅ ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ นๅ า ห นั ก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวปรสังกตเดຌ ซึไง

ป็นตัวปรองค์ประกอบของรูปบบของการ
รียนทุกตัวตกตางจากศูนย์อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิ ติ ทีไ ร ะ ดั บ  . 01  ดยตั ว ปรทีไ มี นๅ า หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงทีไสุด คือ รูปบบการ
รียนบบรวมมือ (bsc = .861) รองลงมา คือ 
บบมีสวนรวม (bsc = .822) บบพึไงพา (bsc = 
.781) บบขงขัน (bsc = .769) ละบบ
หลีกลีไยง (bsc = .759) ตามล าดับ R2  ทีไบงบอก
ถึงความปรปรวนรวมของตัวปรสังกตเดຌกับ
รูปบบการรียนอยู฿นระดับปานกลางถึงมาก 
(R2 อยูระหวาง .576 ถึง .742) ดังตารางทีไ 2 
ละภาพทีไ 1 
 

 
ตารางท่ี 2 คาสถิติผลการวิคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยันของมดลรูปบบการรียนของนักศึกษา
พยาบาล 

 

องค์ประกอบ รูปบบของการรียน 

bsc SE T ความปรปรวน (R2) 

หลีกลีไยง .759** <--> <--> .611 

ขงขัน .769** .051 20.030 .742 

มีสวนรวม  .822** .057 17.009 .662 

อิสระ .814** .063 16.259 .591 
รวมมือ .861** .073 15.278 .676 
พึไงพา .781** .068 15.380 .576 

Chi-square = .681, df = 1, p = .409, 2/df = .681, RMSEA = .000, RMR = .001,  
GFI = 1.00, AGFI = .991 

หมายหตุ : **p < .01, bsc หมายถึง คานๅ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ครืไองหมาย <-->  หมายถึง 
พารามิตอร์บังคับจึงเมรายงานผลคา SE ละ t 



 

 

 

วารสารกษมบัณฑิต ปทีไ 18 ฉบับทีไ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-square = .681, df = 1, p = 0.409, 2/df = .681, RMSEA = .000, RMR = .001,   
     GFI = 1.000, AGFI = .991 

ภาพประกอบที่ 1  มดลรูปบบการรียน 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบวา รูปบบการรียน
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ป ร ะ ก อ บ ดຌ ว ย  6 
องค์ประกอบ คือ บบรวมมือ บบพึไงพา บบมี
สวนรวม บบอิสระ บบหลีกลีไยง ละบบ
ขงขัน นักศึกษาพยาบาลสวน฿หญมีรูปบบการ
รียนอยู฿นระดับมาก ทัๅงนีๅนืไองจากรูปบบการ
รียน ป็นพฤติกรรมหรือวิธีการรียนทีไนักศึกษา
พยาบาลตละคนชอบ฿ชຌ฿นการรียนรูຌหรือป็น
วิธีการหาความรูຌทีไนักศึกษาพยาบาลตละคนยึด
ป็นนวปฏิบัติ ซึไงมีอิทธิพลตอการตอบสนอง
หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพวดลຌอม฿นการ
รียนทีไตกตางกัน (Grasha and Richman, 
1985) จากผลการวิจัยสดงวานักศึกษาพยาบาล
มีพฤติกรรมละวิธีการรียนของตละคนทีไ
ตกตางกันทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาหาความรูຌ ซึไงการ
จัดการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 ทีไนຌนผูຌรียนป็น

ศูนย์กลาง ครูป็นผูຌคอยอ านวยความสะดวก฿น
การจัดการรียนรูຌ (พานิช, 2555) ซึไงรูปบบการ
รียนขึๅนอยูกับพฤติกรรมหรือวิธีการรียนทีไ
นักศึกษาพยาบาลตละคนชอบ฿ชຌ฿นการรียนรูຌ
หรือยึดป็นนวปฏิบัติ การจัดการรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาอกชน มีการสงสริม฿หຌ
ผูຌรียนมีสวนรวม฿นการจัดการรียนการสอน ฿น
กิจกรรมทีไตຌองลงมือปฏิบัติละคิดคຌนรวมกัน มี
การ฿ชຌทคนิคการสอนทีไหลากหลาย มีการ฿ชຌ
รูปบบการรียนบบรวมมือละมีสวนรวม ซึไง
สอดคลຌองกับการศึกษาของ Balsiri and 
Kanjawasri (2013) ละปัทมาภรณ์ อนุชน 
(2552) ทีไพบวานักศึกษาสวน฿หญมีรูปบบการ
รียนบบรวมมือละมีสวนรวมมากทีไสุด สวน
รูปบบการรียนบบพึไงพา นืไองวิชาชีพทางการ
พยาบาลสวน฿หญ ป็นการปฏิบัติกับผูຌป่วย 
อาจารย์ จึ งติ ดตาม฿หຌค านะน าต า งโ ก

รูปบบ
การรยีน 

หลีกลีไยง 

ขงขัน 

มีสวนรวม 

อิสระ 

พึไงพา 

รวมมือ 

.75

.76

.78

.86

.81

.82
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นักศึกษาพยาบาลอยาง฿กลຌชิด พืไอสงสริม฿หຌ
นักศึกษาพยาบาลกิดทักษะ฿นการปฏิบัติวิชาชีพ
ทางการพยาบาลละการ฿ชຌความคิดอยางตใมทีไ 
ตลอดจนค านึงถึงการพยาบาลทีไมีคุณภาพ จึงท า
฿หຌนักศึกษาพยาบาลรูຌสึกวาตຌองพึไงพาอาจารย์฿น
การรียนวิชาชีพทางการพยาบาล ส าหรับบบ
อิสระ อาจนืไองมาจากลักษณะธรรมชาติของ
ผูຌรียนอยู฿นวัยรุนตอนปลายถึงวัยผูຌ฿หญตอนตຌน 
ชอบความป็นอิสระ เมชอบการขูขใญ ตຌองการ
ความป็นตัวของตัวอง ส าหรับบบขงขัน อาจ
นืไองจากคานิยมของสังคมเทย มีการจัดอันดับ
ผูຌรียน จึงท า฿หຌผูຌ รียนกิดการขงขัน฿นการ
รียนเดຌ ละบบหลีกลีไยงพบวาอยู฿นระดับ
ปานกลาง อาจนืไองจากนักศึกษาพยาบาลริไม
ป็นวัยผูຌ฿หญตอนตຌน มีความรับผิดชอบ฿นตนอง
มากขึๅน มีการรียนรูຌวาตนองตຌองรับผิดชอบตอ
หนຌาทีไละวิชาชีพทางการพยาบาลซึไงป็นรืไอง
ส า คั ญ ทีไ ตຌ อ ง ก ร ะ ท า ห รื อ ป ฏิ บั ติ กั บ ชี วิ ต
ผูຌ รับบริการ จึ งท า ฿หຌมีความตระหนักละ
รอบคอบ฿นการรียนมากขึๅน สอดคลຌองกับ
การศึกษาของวันดี วงศ์รัตนรักษ์ ละกุลฤดี 
จิตตยานันต์ (2556) พบวา นักศึกษาพยาบาลมี
รูปบบการรียนอยู฿นระดับมาก ดยพบรูปบบ
การรียนบบรวมมือมีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมา 
คือ รูปบบการรียนบบมีสวนรวม บบพึไงพา 
บบอิสระ บบขงขัน ตามล าดับ ละบบ
หลีกลีไยงมีคาฉลีไยตไ าสุด   
 จากการวิ คราะห์องค์ประกอบชิง
ยืนยันของรูปบบการ รี ยนของนักศึกษา
พยาบาล พบว า  รูปบบการรี ยนมีความ
สอดคลຌองกับขຌอมูลชิงประจักษ์ จากรูปบบการ
รียนตามนวคิดของ Grasha and Richman 
(1985) ประกอบดຌวย บบรวมมือ บบพึไงพา 
บบมีสวนรวม บบอิสระ บบหลีกลีไยง ละ

บบขงขัน ซึไงป็นพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยทีไ
ผูຌรียนตละคนชอบ฿ชຌ฿นการรียนรูຌหรือวิธีการ
หาความรูຌทีไผูຌ รียนตละคนยึดป็นนวปฏิบัติ 
นอกจากนีๅ ยั งพบวาคาสัมประสิทธิ์นๅ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวปรสังกตเดຌทุก
ตัวตกตางจากศูนย์อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ .01 ดยตัวปรทีไมีนๅ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงทีไสุด คือ รูปบบการรียนบบ
รวมมือ (bsc = .861) รองลงมา คือ บบมีสวน
รวม (bsc = .822) บบพึไงพา (bsc = .781) บบ
ขงขัน (bsc = .769) ละบบหลีกลีไยง (bsc = 
.759) ตามล าดับ ดังนัๅนสถาบันอุดมศึกษาอกชน
ทีไมี การจัดการ รี ยนการสอนทางดຌานการ
พยาบาล ควรมีการน ารูปบบการรียนดังกลาว
มาประยุกต์฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน฿หຌ
หมาะกับผูຌรียน ละ฿หຌสอดคลຌองกับการจัดการ
รียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21  
 
ขຌอสนอนะ 
   1. ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยเป฿ชຌ 
       1.1 ผูຌสอนควรออกบบรูปบบการรียนทีไ
หลากหลาย ละ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการ
ของผูຌรียน ดยวิธีการสอนบบบรรยายรวมกับ
การอภิปร าย  การบ งกลุ มย อยหรื อการ
มอบหมายงาน฿หຌผูຌรียน ละ฿หຌอิสระผูຌรียน฿น
การจัดการรียนการสอน 
       1.2 ผูຌสอนควร฿หຌผูຌรียนทราบรูปบบการ
รียนของตนองตามผลการวิจัย พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌ
พัฒนาตนอง฿นการจัดการรียนการสอน 
   2. ขຌอสนอนะ฿นการท าวิจัยครัๅงตอเป 
       2.1 ควรมีการศึกษาวิคราะห์องค์ประกอบ
 ชิ ง ยื น ยั น ข อ ง รู ป  บ บ ก า ร  รี ย น ทัๅ ง  6 
องค์ประกอบ คือ บบรวมมือ บบพึไงพา บบมี
สวนรวม บบอิสระ บบหลีกลีไยง ละบบ
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ขงขัน ของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษา
ของรัฐบาลพืไอปรียบทียบกับนักศึกษาพยาบาล
สถาบันการศึกษาอกชน ละพืไอน าเปพัฒนา฿น
การจัดการรียนการสอน฿หຌหมาะสมกับผูຌรียน 
       2.2 ควรศึกษาความเมปรปลีไยนของ
รูปบบการรียน ประกอบดຌวย บบรวมมือ 
บบพึไงพา บบมีสวนรวม บบอิสระ บบ
หลีกลีไ ยง  ละบบขงขัน ของนักศึกษา

พ ย า บ า ล ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  อ ก ช น กั บ
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล 
       2.3 ควรน าองค์ประกอบของรูปบบการ
รียนตามผลการวิจัย มาพัฒนาป็นหลักสูตรหรือ
หลักสูตรสริมพืไอป็นนวทาง฿นการพัฒนา
ผูຌ รียน฿นจัดการรียนการสอนทางดຌานการ
พยาบาล 
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ผูຌบรรยายตามมหาวิทยาลัยอืไน โ  กีไยวกับหัวขຌอ

ดังกลาว หนังสือทีไท าชืไอสียงสียงกีไยวกับกล
ยุทธ์ดຌานการตลาด พิมพ์ป็นครัๅงทีไ 4 ละ฿ชຌป็น
หนังสือรียนของมหาวิทยาลัยตาง โ ทัไวลก จน
เดຌรับสมญานามวาป็น Bible of Branding  

การตลาดนัๅน ป็นทีไรูຌจักละสน฿จของคน
ทุกพศทุกวัย เมว าขาจะท าการขายสินคຌา 
(Goods) การบริการ (Services) ทรัพย์สิน 
(Properties) บุคคล (Persons) สถานทีไ 
(Places) กิจกรรมละงานอีวຌนท์ (Events) 
ขาวสาร (Information) เอดีย (Idea) หรือ
มຌกระทัไงองค์การ (Organizations) ละรຌานคຌา
ตาง โ หนังสือลมนีๅเดຌคงเวຌซึไงภาพรวมของขຌอมูล 
กลยุทธ์ตาง โ พืไอสรຌางการติบตทางธุรกิจ 

หนังสือ Marketing Management  เดຌ
กຌาวถึงลมทีไ 15 ละป็นอกสารทีไ฿ชຌสอนหรือ
อຌางอิงทัไวเป นืไองจากวาบุคคลทีไ฿หຌขຌอมูล฿นลม
ดังกลาวนีๅ รูຌสึกวาขຌาถึงนืๅอหาอยางงายดาย 
หนังสือลมนีๅขียนดย กรูรูดຌานการบริหารการ
จัดการดຌานการตลาดซึไ ง ป็นทีไ รูຌ จักดี  ละมี
ชืไอสียง฿นดຌานนีๅทัไวลก ป็นครืไองมือทีไนาสน฿จ 
นักศึกษา หรือมຌตผูຌบริหารขององค์การตาง โ 
จะตຌองหยิบมา฿ชຌอຌางอิง ฿ชຌสอน ละน ากลยุทธ์
ละวิธีการมา฿ชຌประยชน์ พืไอ฿หຌนักวิชาการ
ตลาดละทุกทานรูຌสึกวายังมีอกาส ละยังมี
ความหวังทีไจะท า฿หຌธุรกิจติบตเดຌอยางยัไงยืน
ละมีก าเร 
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II

หนังสือ Marketing Management ดย 
Philip Kotler  ละ Kevin Land Keller ฉบับ
ตีพิมพ์ครัๅ งทีไ  15 (คศ.2016) มีรายละอียด
ดังตอเปนีๅ 

ตอนทีไ 1 (Part I) Understanding 
Marketing Management วาดຌวยความขຌา฿จ
รืไองการบริหารจัดการการตลาด ประกอบดຌวย 
บททีไ  1 นิ ยามการตลาดส าหรับตลาด฿หม 
(Defining Marketing for the New Realities) 
บททีไ  2 ก า ร พั ฒนากลยุ ท ธ์  ล ะผน ง า น 
(Developing Marketing Strategies and 
Plans) 

ตอนทีไ 2 (Part II) Capturing Marketing 
Insight ประกอบดຌวย บททีไ 3 การกใบรวบรวม
ขຌอมูลขาวสารละการท านายความตຌองการ 
(Collecting Information and Forecast 
Demand) บททีไ 4 การส ารวจวิจัยการตลาด 
(Conducting Marketing Research) 

ตอนทีไ 3 (Part III) Connecting with 
Customers ประกอบดຌวย บททีไ 5 การสรຌาง
ความสัมพันธ์อยางซืไอสัตย์ ระยะยาว (Creating 
Long-Term Royalty Relationships) บททีไ 6 
ก า ร วิ  ค ร า ะห์ ต ล า ดผูຌ บ ริ  ภ ค  ( Analyzing 
Consumer Markets) บททีไ 7 การวิคราะห์
ตลาดธุรกิจ (Analyzing Business Markets) บท
ทีไ 8 การขຌาสูตลาดลก (Topping into Global 
Markets) 

ตอนทีไ 4 (Part IV) Building Strong 
Brands ประกอบดຌวย บททีไ 9 การระบุป้าหมาย
ละจ านกตลาด ( Identifying Market 
Segments and Targets) บททีไ 10 สรຌาง

ต าหนงบรนด์ (Crafting the Brand 
Positioning) บททีไ 11 สรຌางอัตลักษณ์ของบ
รนด์ (Creating Brand Equality) บททีไ 12 
ก าหนดการข งขันละผลักดันการ ติบต 
(Addressing Competition and Driving 
Growth) 

ตอนทีไ 5 (Part V) Creating Value 
ประกอบดຌวย บททีไ 13 สรຌางกลยุทธ์ของสินคຌา 
(Setting Product Strategy) บททีไ 14 ออกบบ
ละการจัดการการบริหาร (Designing and 
Managing Services) บททีไ 15 การนะน าตลาด
฿หม (Introducing New Market Offerings) 
บททีไ 16 พัฒนากลยุทธ์รืไองราคาละปรกรม 
(Developing Pricing Strategies and 
Programs) 

ตอนทีไ 6 (VI) Delivering Value 
ประกอบดຌวย  บททีไ  17 การออกบบละ
ชองทางการตลาดรวม (Designing and 
Managing Integrated Marketing Channels) 
บททีไ 18 การจัดการการขายสง ขายปลีก ละ
ขนส งสิ นคຌ า  (Managing Retailing, 
Wholesaling and Logistics) 

ตอนทีไ 7 (VII) Communicating  Value 
ประกอบดຌวย บททีไ 19 การออกบบการสืไอสาร
ของการบริหารตลาดรวม (Designing and 
Managing Integrated Marketing 
Communications) บททีไ 20 การบริการการ
สืไ อ ส า ร ห ลั ก  ( Managing Mass 
Communication Advertising, Sales 
Promotions, Events and Experiences and 
Public Relations) บททีไ 21 การสืไอสารดຌานดิ
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จิตัล (Managing Digital communications: 
Online Social Media and Mobile) บททีไ 22 
การจัดการดຌานการสืไอสารสวนบุคคล (Managing 
Personal Communications: Direct and 
Database Marketing and Personal Selling) 

ตอนทีไ 8 (VIII) Conducting Marketing 
Responsibly for Long-Term Success 
ประกอบดຌวย บททีไ  23 การจัดการองค์กร฿น
ภาพรวมพืไอความยัไงยืน 

  
III 

  
หนั ง สื อ  ล มนีๅ มี ค ว าม ดด ด นละมี

ประยชน์ตอนักศึกษา ละผูຌสน฿จทัไวเปหลาย
ประภทดຌวยกัน 

ประการรก ป็นนวการขียนทีไมีการ
รียงบทความตละบทดຌวยการปูพืๅนฐานความรูຌ 
ริไมจากความขຌา฿จของค าวา การบริหารจัดการ
การตลาด (Understanding Marketing 
Management) ฿หຌกับผูຌอาน ซึไงอาจจะยังเมมี
ความชัดจนรืไองการตลาด พรຌอมทัๅงมีการ
ยกตัวอยางกรณีศึกษาของตละบริษัทซึไงป็นทีไ
รูຌจักพรหลาย ฿หຌหในชัดถึงนวคิด ละการ
บริหารจัดการตละขัๅนตอน จนถึงบทสุดทຌาย 
Part 8 Chapter 23 คือ Conducting 
Marketing Responsibly for Long-Term 
Success 

ประการทีไ 2 มี Marketing Memo ฿นต
ละบท ดยอຌางอิงนวคิดหรือทฤษฎีของกูรูทาน
อืไน โ ดย฿นชวงรกของตละบทจะมีการ
น าสนอค าถามทีไกีไยวขຌองกับนืๅอหา ( In This 
Chapter, We will address the following 
questions) รวมถึงการอธิบายขัๅนตอนของตละ
บท มีผังภาพ  ตารางประกอบ พรຌอมค าอธิบาย
อยางละอียด หมาะส าหรับ฿ชຌศึกษาประกอบ 
ละมีชวง Applications ดยมี Marketing 
Debate ละ Marketing Discussion ฿หຌฝຄกหัด 
คิดวิคราะห์ ละบทสุดทຌายยังมีบทสรุปนืๅอหาทีไ

 ป็ น  ก น ข อ ง บ ท นัๅ น  โ  ฿ น  ต ล ะ หั ว ขຌ อ 
(Summary) พืไอความชัดจน 
ประการทีไ 3 ฿นกรณีตัวอยางทีไยกมา฿หຌศึกษา 
(Marketing Excellence) ทากับป็นการ฿หຌ
กียรติบริษัท องค์กร บุคคล หรือกรณีศึกษา
พิศษนัๅน  โ ดยปริยาย พรຌอมทัๅ งมีค าถาม 
(Questions) ฿หຌนักศึกษาหัดท าจทย์เปพรຌอมกัน 
จຌงทีไมา (Source) ของขຌอมูลจากอกสาร 
หนังสือทีไอຌางอิง ค าถามทຌายบทกใมีสวนชวย
วิคราะห์ขຌอมูล฿นมิติอืไน โ จากสายตาของคน
นอก พืไอ฿หຌมีขຌอมูลทีไหลากหลายยิไงขึๅน 

ประการทีไ 4 ฿นชวงหลังของหนังสือชวง
ภาคผนวก (Appending) จะมี column ของ 
Sonic Marketing Plan and Exercises ฿หຌ
ทดลองปฏิบัติวาขัๅนตอนตละขัๅนควรริไมตຌนละ
จบอยางเร ดยมีการอธิบายเวຌอยางละอียด    
ป็นบท  โ  เปจนจบบททีไ 23 นอกหนือจากนีๅ 
฿นหนังสือยังมี Endnotes ของตละบทวา 
อกสารหรือขຌอมูลตละผนนัๅนมาจากหนังสือ
ลม฿ด ของ฿คร หนຌาทีไ ทาเหร  ซึไ งรวบรวม
บรรณานุกรมจากนักขียนตาง โ มาอย าง
ละอียด พืไอ฿หຌนักศึกษาสามารถ฿ชຌอຌางอิงเดຌ 

ส าหรับ฿นสวนของผูຌ วิ จั ยนัๅน  จะชอบ 
Glossary รียงตามล าดับอักษร ปรียบสมือน 
dictionary ฿หຌรา฿ชຌปຂดปรียบทียบความหมาย
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เป฿นตัวอยางอยางละอียด พิไมความชัดจนของ
ขຌอมูล 

ประการสุดทຌาย การขียนหนังสือซึไงรียง
รຌอยจากริไมตຌนจนจบหนຌาสุดทຌายอยางละอียด
นัๅน สอน฿หຌผูຌอานกิดปัญญา฿หຌรารูຌจักคิด สอน฿หຌ
รารูຌจักตามค าถามทีไหมาะสม ฿หຌรูຌจักวิคราะห์ 

พวกคุณคือผูຌหนึไงทีไตຌองการจะออกเป฿หຌพຌนจาก
กรอบนวความคิดละผลงานของคุณดຌวยวิธีคิด
฿หม โ พืไอยกมาตรฐานงานวิจัย นวความคิด 
ละผลงานนัๅน หนังสือลมนีๅกใหมาะทีไจะชีๅน าคุณ
เปสูอนาคตทีไสด฿สเดຌ 

  
IV 

กล า ว  ดยส รุ ป  หนั ง สื อ  Marketing 
Management 15th Edition  ดย Philip 
Kotler & Kelvin Lane Keller ป็นหนังสือทีไ
นักวิจัยละนักศึกษา รวมทัๅงผูຌจัดการละผูຌ
บริหารธุรกิจควรอาน พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จ฿น
การบริหารหรือการจัดการดຌานการตลาด รวมทัๅง
กลยุทธ์ตาง โ ตัๅงตพืๅนฐานจนกระบวนการดย
฿ชຌครืไองมือการวิคราะห์หาขຌอมูล฿นทุก โ ดຌาน 
ตรียมความพรຌอมดຌานจุดขใง กຌเขจุดออน 
พรຌอมทีไจะลงสนามสูຌศึกกับคูขงขัน฿นตลาด พืไอ
ควຌาชัยชนะมาสูองค์การของตนมืไออกาสมาถึง 

ซึไงป็นการอ านวยประยชน์ (Complementary) 
ตอการบริหารละจัดการทางตลาดอยางยิไ ง 
นืไองจากผูຌบริภค฿นยุคนีๅรอบรูຌ ละขวนขวายทีไ
จะศึกษาสินคຌาทีไตนตຌองการซืๅอ ผานชองทาง 
(Channel) ตาง  โ กอนท าการตัดสิน฿จ หนังสือ
ลมนีๅจะอธิบาย฿หຌหในวา คุณสามารถน าการ
บริหารการจัดการการตลาดเป฿ชຌ พืไอสดงวา
องค์การธุ รกิ จของคุณนัๅ น ป็นส วนหนึไ งทีไ มี
ความส าคัญ฿นตลาดลกทีไชืไอมยงถึงกันนีๅ ป็น
ครืไองมือทีไจะชวย฿หຌผูຌอานกຌาวเปสูการด านิน
ธุรกิจอยางผูຌมีชัย฿นตลาดยุค฿หมของการตลาด 
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บบฟอร์มน าสงบทความ/บทวิจารณ์หนังสือพืไอพิมพ์ผยพรใน 

วารสารกษมบัณฑิต 
(สงพรຌอมกับบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ) 

 
วันทีไ……….ดือน………..……..พ.ศ.……… 

รียน   บรรณาธิการวารสารกษมบัณฑิต 
 
ขຌาพจຌา  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................... ........ 

(Mr./Mrs./Ms.)................................................................................................ ......................... 
คุณวุฒิสูงสุด ละสถานศึกษา................................................................................................................. 
ต าหนง/ต าหนงทางวิชาการ (ถຌามี) ............................................................................. ....................... 
ชืไอหนวยงาน/สถาบันทีไท างาน.................................................................................................. .............. 
ขอสง  บทความจากงานวิจัย                 บทความวิชาการ 
           บทความปริทัศน์ (review article)  บทวิจารณ์หนังสือ (book review) 
ชืไอรืไอง (ภาษาเทย) .................................................................................... ......................................... 
.................................................................................................................... ............................................ 
ชืไอรืไอง (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................... ................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าส าคัญ (ภาษาเทย) ....................................................................................... ...................................... 
Keyword (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................... 
ทีไอยูทีสามารถติดตอเดຌสะดวก......................หมูทีไ...................ซอย...................ถนน............................. 
ต าบล/ขวง....................อ าภอ/ขต.....................จังหวัด.............................รหัสเปรษณีย์................... 
ทรศัพท์...........................................ทรศัพท์มือถือ........................................ทรสาร .......................... 
E-mail........................................................................................... ........................................................ 
ขຌาพจຌาขอรับรองวาบทความนีๅ      

ป็นผลงานของขຌาพจຌาพียงผูຌดียว (เมตຌองกรอกบบ JKBU-2 ) 
ป็นผลงานของขຌาพจຌาละผูຌทีไระบุชืไอ฿นบทความ (กรอกบบJKBU-2 ดຌวย)  

 
บทความนีๅเมคยลงตีพิมพ์฿นวารสาร฿ดมากอน ละจะเมน าสงเปพืไอพิจารณาลงตีพิมพ์฿น

วารสารอืไนโ อีก นับจากวันทีไขຌาพจຌาเดຌสงบทความฉบับนีๅมายังกองบรรณาธิการวารสารกษมบัณฑิต 
 

      ลงนาม............................................................ 
(.........................................................................) 

 



  

บบ JKBU-2 
 

 
ขຌอมูลผูຌรวมขียนบทความ 

 (สงนบพรຌอมกับบทความ/บทวจิารณห์นังสือ) 
 

ผูຌรวมขียนบทความคนทีไ  1 
ขຌาพจຌา  (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................ 
           (Mr./Mrs./Ms.)............................................................................................................................................... 
คุณวุฒิสูงสดุ ละสถานศึกษา........................................................................................................................................ 
ต าหนง/ต าหนงทางวิชาการ (ถຌามี) ........................................................................................................................... 
ทีไอยูทีสามารถติดตอเดຌสะดวก......................................หมูทีไ...................ซอย...................ถนน.................................... 
ต าบล/ขวง.......................อ าภอ/ขต............................จังหวัด.............................รหัสเปรษณีย์................................ 
ทรศัพท์...........................................ทรศัพท์มือถือ................................................ทรสาร.......................................... 
E-mail.......................................................................................................................................................................... 
ขຌาพจຌาขอรับรองวาบทความนีๅ          ป็นผลงานของขຌาพจຌา฿นฐานะผูຌรวมวิจัยละรวมขียนบทความจากงานวิจัย 
               (กรณีทีไป็นบทความจากงานวิจัย) 

                       ป็นผลงานของขຌาพจຌา฿นฐานะผูຌรวมขียนบทความ 

 

ผูຌรวมขียนบทความคนทีไ  2 
ขຌาพจຌา  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.).............................................................................................................................................. 
คุณวุฒิสูงสดุ ละสถานศึกษา........................................................................................................................................ 
ต าหนง/ต าหนงทางวิชาการ (ถຌามี) ........................................................................................................................... 
ทีไอยูทีสามารถติดตอเดຌสะดวก......................................หมูทีไ...................ซอย...................ถนน.................................... 
ต าบล/ขวง.......................อ าภอ/ขต............................จังหวัด.............................รหัสเปรษณีย์................................ 
ทรศัพท์...........................................ทรศัพท์มือถือ........................................ทรสาร.................................................. 
E-mail.......................................................................................................................................................................... 
ขຌาพจຌาขอรับรองวาบทความนีๅ          ป็นผลงานของขຌาพจຌา฿นฐานะผูຌรวมวิจัยละรวมขียนบทความจากงานวิจัย 
              (กรณีทีไป็นบทความจากงานวิจัย) 

                       ป็นผลงานของขຌาพจຌา฿นฐานะผูຌรวมขียนบทความ 

 
หมายหตุ :  ถຌามีผูຌขยีนบทความมากกวา 2 ทาน กรุณากรอกรายละอียดของผูຌขยีนบทความรวมทานอืไน โ ดຌวย 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

บบ JKBU-3 
 

รูปบบการพิมพ์ละการน าสนอบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ 
 

1. การพิมพ์  
  พิมพ์ตຌนฉบับบทความ/บทวิจารณ์หนังสือดຌวย Microsoft Word for Windows หรือซอฟต์วร์อืไนทีไ
฿กลຌคียงกัน พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หนຌาดียว ประมาณ 26 บรรทัด ตอ 1 หนຌา ฿หຌพิมพ์ดຌวยอักษรTH Saraban 
ขนาดของตัวอักษรทากับ 16 ละ฿สลขหนຌาตัๅงตตຌนฉบับจนจบบทความ ยกวຌนหนຌารกดยจัดพิมพ์ป็น 2 
คอลัมภ์ ส าหรับสาระของบทความ ยกวຌนบทคัดยอทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษป็นบบคอลัมภ์  
2. การน าสนอบทความ 
 2.1 บทความทุกประภททัๅงทีไป็นบทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ ละบทความปริทัศน ์ (Article 
review)  มีความยาวประมาณ  12 – 15 หนຌา  A4 (รวมบทคัดยอ) 
 2.2  ชืไอบทความ฿หຌระบุทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 
 2.3  ฿หຌระบุชืไอของผูຌขียนบทความ ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ฿ตຌชืไอบทความ ละระบุต าหนงทาง
วิชาการ (ถຌามี)  ต าหนงงาน สถานทีไท างานละทีไอยูบอร์ทรศัพท์ ละe-mail ของผูຌขียน ดยขยีนป็นชิงอรรถ
(footnote) ฿นหนຌารกของบทความ 
 2.4  การน าสนอบทความ฿หຌน าสนอ  ดยมีองค์ประกอบดังนีๅ 

 บทคัดยอ   ตຌองมีบทคัดยอภาษาเทยละบทคัดยอภาษาอังกฤษ ดยตละบทคดัยอมีความยาวเม
กิน 1/3 ของกระดาษ A4 (ประมาณ 18 บรรทดั) ละ฿หຌระบคุ าส าคญั (Keywords) ฿นบรรทดั
สุดทຌายของบทคัดยอทัๅงทีไป็นภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 

 1 : บทน า ระบุปัญหา/ความปน็มา ความส าคัญของปัญหา/ประดในทีไจะน าสนอ฿นบทความ ละ
วัตถุประสงค์฿นการวิจัย/การสนอบทความ 

 2 : นืๅอหาสาระ น าสนอประดในนืๅอหาตาง โ ซึไงอาจประกอบดຌวยหลายยอหนຌา  ละ฿นกรณีของ
บทความจากงานวิจัย การน าสนอ฿นสวนนีๅควรมีสวนประกอบ ดังนีๅ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สมมติฐานการวิจยั (ถຌามี) ขอบขตของการวิจัย นวคิดทฤษฎีละกรอบความคิด฿นการวิจัย การ
ทบทวนอกสาร วิธีการด านินการวิจัยละผลการวิจัย  

 3 : สรุป  สรุปผลการวจิัย/บทความละขຌอสนอนะ (ถຌามี)  
 4 : อกสารอຌางอิง ฿หຌน าสนอปน็ภาษาอังกฤษ  (รียงล าดับอักษร)  ดยน าสนอตามตัวอยาง  3 

 ภาคผนวก (ถຌามี) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ตัวอยาง  1) 
การน าสนอบทความจากงานวิจัย (Research Article) 
 ชืไอรืไอง………………………………………………………………………………………………………………  
บทคัดยอ 

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

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

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

 
 

บทน า   (สวนทีไ1ของบทความ) ระบุประดในปัญหาของการวิจัย฿หຌชัดจนละปรากฏการณ์ดยสังขป 
฿นสวนทຌายของบทน า฿หຌระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย(ฉพาะการน าสนอป็นบทความวิจัยมิ฿ช฿น
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



  

 

นืๅอหา  (สวนทีไ  2  ของบทความ)   
 การทบทวนอกสาร/งานวิจัย (ดยสังขป) 
 นวคิดทฤษฎี/งานวิจัย  กรอบความคิด฿นการวิจัย ละสมมติฐาน  (ถຌามี) 
 ค าจ ากัดความของศัพท์/ตัวปร 

 ระบียบวิธีวิจัย  (ประชากร/กลุมตัวอยาง/วิธีการสรຌางครืไองมือ/วิธีการรวบรวมละ
วิคราะห์ขຌอมูล) 

 ผลการวิจัย 
 ขຌอมูลชิงประจักษ์  การวิคราะห์ ละผลการวิคราะห์฿นรูปตารางทีไน าสนออยาง

กะทัดรัด  (Concise) 
 ผูຌขียนอาจปรับชืไอหัวขຌอ฿นนืๅอหาสาระของการน าสนอเดຌตามความหมาะสม มืไอขึๅนยอ

หนຌา฿หม เมควรขียนป็นขຌอ โ  
 

สรุปละสนอนะ  (สวนทีไ  3  ของบทความ)   
 
References (อกสารอຌางอิง)  (สวนทีไ  4  ของบทความ) 
(ขียนป็นภาษาอังกฤษทัๅงหมด)............................................................................................. ................. 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
ภาคผนวก  (ถຌามี) ............................................................................................................................. ... 
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
(ตัวอยาง  2) 
การน าสนอบทความทางวิชาการ (Academic Article) /บทความปริทรรศน์ (Article Review) 
 
บทน า (ระบุประดในส าคัญ  ความป็นมา ละวัตถุประสงค์ของการน าสนอ) 
 ................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
นืๅอหา  (สรุปสาระส าคัญตละบท/ตอน ดยน าสนอป็นยอหนຌาเดຌมากกวา 1 ยอหนຌา) 
 ......................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
สรุปละสนอนะ (ถຌามี) 
 ............................................................................................................................. ........................
........................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ........................................................ 
 
References (อกสารอຌางอิง)  (กรณีป็นบทความปริทรรศน์ ควรมีอกสารอຌางอิงตามสมควร) 
(ขียนป็นภาษาอังกฤษทัๅงหมด)......................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................... .......................................................................................  
 
ภาคผนวก  (ถຌามี) ............................................................................................................................. ... 
.................................................................................................................................................. .............. 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
(ตัวอยาง  3) 
การขียนอกสารอຌางอิง (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. 

  
การขียนอຌางอิงภายในสาระบทความ 

วารสารกษมบัณฑิต฿ชຌระบบ นาม-ปี ละระบุหนຌา (มืไอป็นการอຌางอิงฉพาะประดใน) เม฿ชຌ
ระบบหมายลขหรือชิงอรรถะดังนีๅ   
1............(Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt, 2549) ……………………. 
2............(Hughes,2540:161-162)  



  

3. การขียนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
 3.1 ตຌองระบุขຌอมูลกีไยวกับหนังสือทีไวิจารณ์ ดังนีๅ 

 ชืไอหนังสือ 

 ชืไอผูຌขียน/ผูຌตง 
 ปีทีไพิมพ์ 

 ส านักพิมพ์/รงพิมพ์ 

 จ านวนหนຌา 
3.2 การน าสนอบทวิจารณ์หนังสือควรมีสวนน า สวนนืๅอหา ละสวนสรุป ฿นท านอง

ดียวกับการน าสนอบทความ (ปรดพิจารณาตัวอยางทีไ  2) 
3.3 การน าสนอสาระส าคัญ฿นตละบทดยสรุปละวิจารณ์ยกตละบทหรือตละ

บทความ (กรณีป็นหนังสือทีไรวบรวมบทความ) 
3.4 ความหในดยสรุป (Concluding remarks) 
 

4. การน าสนอตารางละภาพประกอบ 
 ฿นกรณีทีไมีตารางละภาพประกอบ฿นบทความ ฿หຌน าสนอดังนีๅ 
1. การน าสนอตาราง 

(ตัวอยาง) 
 
ตารางทีไ.......  :  ………………………………(ชืไอตาราง)................................................ 
 
  
  
  
 

ทีไมา : ………….  (หลงทีไมา ละปี)......................... 
 
2. การน าสนอภาพประกอบ 
 ภาพกราฟ หรือผนภูมิตาง โ ทีไเม฿ชตาราง ฿หຌรียกวา ภาพประกอบ ดยขียนก ากับ฿ตຌ
ภาพประกอบละป็นภาษาอังกฤษ  ดังนีๅ 
 

(ตัวอยาง) 
รูปภาพ 

 
 

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



  

การพิจารณาคัดลือกบทความ/บทวิจารณ์หนังสือพืไอพิมพ์ผยพร 
 ในวารสารกษมบัณฑิต  
 

1. บรรณาธิการจะมีหนังสือจຌง฿หຌทราบวาเดຌรับบทความพืไอพิจารณาลงตีพิมพ์ 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลัไนกรองบทความ/บทวิจารณ์หนังสือวามีรูปบบการน าสนอ

ป็นเปตามรูปบบ บบ JKBU-3 หรือเม ละสงวนสิทธิ์ทีไจะเมพิจารณาบทความ/บท
วิจารณ์หนังสือ ทีไการน าสนอเมป็นเปตามรูปบบ JKBU-3 (ดยเมสงคืนตຌนฉบับ฿หຌก
ผูຌขียน) 

3. บรรณาธิการจะน าบทความ/บทวิจารณ์หนังสือทีไผูຌขียนสงมาสนอตอผูຌทรงคุณวุฒิพืไอ
ประมินคุณภาพละความหมาะสมของบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ ดย฿ชຌวลาประมาณ 
20-30 วัน ดยมีงินสมนาคุณผูຌทรงคุณวุฒิ บทความละ 3,000-. บาท (ส าหรับผูຌขียนทีไมิเดຌ
ป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต) 

4. บทความ/บทวิจารณ์หนังสือทีไจะเดຌพิมพ์ผยพร฿นวารสารกษมบัณฑิต จะตຌองเดຌรับการ
ประมิน฿หຌพิมพ์ผยพรเดຌจากกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจ านวนเมนຌอยกวา 2 ฿น 3 ของ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นตละสาขาวิชา 

5. ฿นกรณีทีไผลการประมินระบุ฿หຌตຌองปรับปรุงหรือกຌเขกอนพิมพ์ผยพร ผูຌ ขียนจะตຌอง
ด านินการ฿หຌลຌวสรใจ ละสงบทความ/บทวิจารณ์หนังสือทีไเดຌปรับปรุงกຌเขลຌวเปยัง
บรรณาธิการวารสารฯ ภาย฿น 15 วัน (หรือตามทีไบรรณาธิการก าหนด)  นับจากวันทีไเดຌ
รับทราบผลการประมิน ฿นกรณีทานสงบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฉบับกຌเขชຌากวาก าหนด 
บรรณาธิการจะน าเปพิมพ์ผยพร฿นวารสารฉบับตอเป (ดยผูຌ ขียนจะตຌองจຌง฿หຌ
บรรณาธิการทราบวาประสงค์จะสงชຌา) 

6. บทความภาษาอังกฤษ จะมีคาตรวจสอบความถูกตຌองทางดຌานเวยากรณ์อังกฤษ จาก
ผูຌทรงคุณวุฒิทางดຌานภาษาอังกฤษ รืไองละ 3,000.- (บทความเมกิน 10 หนຌา). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

การสงบทความ/บทวิจารณ์หนังสือพืไอพิมพ์ผยพรในวารสารกษมบัณฑิต 
 

1. กรอกขຌอมูล฿นบบฟอร์มน าสงบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฯ (บบ JKBU-1 ) 
2. กรณีมีผูຌขียนมากกวา 1 คน ฿หຌระบุขຌอมูลของผูຌรวมขียนทุกคนพิไมติม฿นบบ JKBU-2 
3. การสงบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  กระท าเดຌ  3  วิธีดังนีๅ 

 วิธีทีไ  1 :  สงผานระบบ online : www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu 

 วิธีทีไ  2 :  สงผาน E-mail   journal@kbu.ac.th 

 วิธีทีไ  3 :  สงทางเปรษณีย์เปยังอยูขຌางลางนีๅ 
 

บรรณาธิการวารสารกษมบัณฑิต 
ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต 

ลขทีไ  1761  ถนนพัฒนาการ  ขวง/ขตสวนหลวง  กรุงทพมหานคร  
10250 

  
 กรณีสงทางเปรษณีย์฿หຌสงบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  จ านวน  1  ฉบับ  พรຌอมบันทึก
ขຌอมูลลงผน  CD จ านวน 1 ผน ดยน าสงพรຌอมบบ JKBU-1 ละบบ JKBU-2 (ถຌามี) 

4. มืไอสงบทความ/บทวิจารณ์หนังสือดຌวยวิธีทีไ 3 กรุณาทรศัพท์จຌง฿หຌบรรณาธิการทราบดຌวย
วาจา  ดยทรศัพท์เปทีไ  02-3202777 ตอ 1129 
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