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ฉลากส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล 

GHS-Based Household Hazardous Product Label

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศกัดิ ์สนุทรไชย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

hsasosar@hotmail.com

บทคัดย่อ

         ประเทศไทยก าลงัอยู่ในระหว่างการน าการจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 

หรือระบบสากล GHS มาบงัคบัใช้โดยมีหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด าเนินการ

ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตรายที่ส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558 และประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 ให้มีผลใช้

บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป ทัง้นี ้การเปลี่ยนผ่านการแสดงฉลากไปเป็นระบบสากล 

GHS ของสารเดี่ยวให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1  ปี และสารผสมให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5  

ปี 

         จากการทดสอบตวัอย่างฉลากผลิตภณัฑ์วตัถุอนัตรายที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS ในกลุ่มผู้บริโภค

ทัว่ไปพบว่า รูปสญัลกัษณ์บางอนัยงัสื่อความหมายไม่ชดัเจน ควรปรับให้มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาความเป็นอนัตราย  

ข้อความแสดงความเป็นอนัตรายและข้อความแสดงข้อควรปฏิบตัิของสารเคมีควรชดัเจน สัน้ และเข้าใจง่ าย   ขนาดของ

ฉลากควรให้เหมาะสมกบัขนาดของผลติภณัฑ์ ข้อความบนฉลากควรสงัเกตเห็นได้ชดัเจน อา่นได้ง่าย  ฉลากควรเพิ่มสีสนั

ให้สะดุดตา และดึงดูดความสนใจ ดังนัน้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจและอ่านฉลาก

ผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายที่ใช้ในบ้านเรือนเพื่อให้ตระหนกัถึงอนัตรายของสารเคมีทัง้ด้านกายภาพ อนัตรายต่อสขุภาพและ

อนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม และควบคมุให้ผู้จดัท าหรือผู้ เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ต้องตระหนกัถึงความปลอดภยัของผู้บริโภค

โดยต้องจดัท าฉลากให้เป็นไปตามระบบสากล GHS 

ค าส าคัญ:  ฉลาก ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตรายทีใ่ช้ในบ้านเรือน ระบบสากล GHS

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลี่ยนแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558

เน่ืองจากมีความคลาดเคลื่อนในการเรียงลําดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

Since Thailand has been enforcing Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals  (GHS) by relevant offices,  the Office of Food and Drug administration 

(FDA) has issued Announcement of Ministry of Public Health on Classification and Hazard 

Communication of Hazardous Substances under control of  the Office of Food and Drug 

administration  (2015). This Announcement has published in government gazette on 19 March 

2015 and effective after that day. The transition periods of GHS-based labelling were 1 and 5 

years for substances and mixture, respectively.  

            From the results of comprehensibility testing of GHS-based household hazardous 

product labels, the consumers had comments that some pictograms were ambiguous, in other 

words, they needed to be adapted in accordance with the hazard contents.  Chemical hazard 

statements and precautionary statements should be clear, concise, and understandable.  Label 

size should be suitable to product size. All label information should be noticeable, and readable. 

Label should be prominently colorful, and attractive. Therefore, the relevant offices should 

campaign in order to make all consumers comprehend and read the product label with 

awareness of chemical physical, health, and environmental hazards. Moreover, the label 

makers or the product owners should be made aware of consumers’ safety and they need to 

prepare their product labels in accordance with GHS. 

Keywords: Label, Household hazardous product, Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals. 

 

จากการท่ีองค์การสหประชาชาติได้มีการพฒันา การจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่

เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลกหรือระบบสากล GHS  (Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals ; GHS) ขึน้ ด้วยเหตผุลท่ีว่า ระบบการจ าแนกประเภทสารเคมีเดิมมีอยู่มีหลาย

ระบบ และมีมาตรฐานแตกต่างกัน ท าให้ต้องมีการพัฒนาให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก  โดยการสร้าง

มาตรฐานท่ีเหมือนกนัและใช้ร่วมกนัในการจ าแนกประเภทสารเคมี โดยค านงึถึงอนัตรายด้านกายภาพ ด้าน

สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้จดัให้มีการส่ือสารความเป็นอนัตรายคือ  การติดฉลากบนภาชนะบรรจุ

และเอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี (Safety Data Sheet ; SDS) เพ่ือส่ือสารความเป็นอนัตราย

ของสารเคมีระบบสากล GHSให้ครอบคลมุผู้ ท่ีปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ ผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกับการ

ขนส่ง  ผู้ปฏิบตัิการตอบโต้เหตฉุุกเฉิน และผู้บริโภค  ประเทศไทยได้น าระบบสากล GHS มาประยุกต์ ใช้

ภายใต้พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2335 โดยมีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบควบคุมสารเคมีท่ีใช้
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ในทางอตุสาหกรรมคือ กรมโรงงานอตุสาหกรรม สารเคมีท่ีใช้ในทางการเกษตรคือ กรมวิชาการเกษตร และ

สารเคมีท่ีใช้ในบ้านเรือนคือ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา   

        อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม มาตรา 44 (1) แห่งพระราชบญัญัติวตัถอุนัตราย พ.ศ. 

2535  และมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช 

บญัญัติวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 กระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง ระบบการจ าแนกและการส่ือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย พ .ศ. 2555 ซึ่งประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  12  กุมภาพนัธ์ 2555  ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และผู้ มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอนัตรายมีหน้าท่ีต้อง

ส่ือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตรายในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภยัท่ีผู้ผลิต

หรือผู้น าเข้าจดัท าขึน้ เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องสามารถใช้วตัถอุนัตรายนัน้ ๆ ได้อยา่งปลอดภยั 

       ประกาศดงักล่าวได้ให้ค าจ ากัดความวัตถุอันตราย  ท่ีเป็นสารเคมีในรูปสารเด่ียว (Substance) ว่า

หมายความถึง ธาตหุรือสารประกอบท่ีอยู่ในสถานะธรรมชาติ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตต่าง  ๆ ทัง้นี ้

รวมถึงสารเติมแตง่ท่ีจ าเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเด่ียว หรือสารเจือปนท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการ

ผลิต แต่ไม่รวมถึงสารตวัท าละลายท่ีสามารถแยกออกมาจากสารเด่ียวได้โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของ

สารเด่ียวหรือไมท่ าให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยว ส่วนสารผสม  (Mixture) หมายความ

ถึง สารผสมหรือสารละลายท่ีประกอบด้วยสารเด่ียวสองชนิดหรือมากกวา่ท่ีไมท่ าปฏิกิริยาตอ่กนั 

           ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าซึ่งวตัถุอันตรายท่ีเป็นสารเด่ียวและสารผสมต้องด าเนินการจ าแนกความเป็น

อนัตรายทางกายภาพ 16 ประเภท และความเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 10 ประเภท และความเป็นอนัตราย

ตอ่สิ่งแวดล้อม 2  ประเภท ตดิฉลากและจดัท าเอกสารข้อมลูความปลอดภยั ซึง่สารเด่ียวให้ด าเนินการแล้ว

เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และสารผสมให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีประกาศ

นีมี้ผลใช้บงัคบัคือ 13 มีนาคม 2555 

           ส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอนัตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่ม
ควบคมุวตัถอุนัตราย ส านกัควบคมุเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสขุให้มีคณุภาพ
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และปลอดภยั โดยอาศยัอ านาจตามพระราช บญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ.2535 วตัถอุนัตรายท่ีใช้ในบ้านเรือน
หรือทางสาธารณสขุแบง่ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ได้ดงันี ้
            1)  ผลิตภณัฑ์ป้องกนัก าจัดแมลงและสตัว์อื่น  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของสารท่ีใช้ในการ
ไล่หรือก าจัดแมลง ก าจัดหนูหรือสัตว์ฟันแทะ เช่น ยาจุดกันยุง ผลิตภัณฑ์ก าจัดยุง ผลิตภัณฑ์ทาไล่ ยุง 
ผลิตภณัฑ์ก าจดัเห็บหมดั ผลิตภณัฑ์ก าจดัหน ูผลิตภณัฑ์ก าจดัมด ผลิตภณัฑ์ก าจดัแมลงสาบ ผลิตภณัฑ์
ก าจดัปลวก เป็นต้น 
          2)  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพ่ือท าความสะอาดพืน้ผิวต่าง ๆ หรือวสัด ุเช่น 
ผลิตภณัฑ์ล้างจาน ผลิตภณัฑ์ซกัผ้า ผลิตภณัฑ์ล้างห้องน า้ ผลิตภณัฑ์เช็ดกระจก ผลิตภณัฑ์ล้างรถ เป็นต้น 
         3)  ผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื้อโรค เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ฆ่าเชือ้โรคท่ีพืน้ผิวหรือวสัดตุา่ง ๆ สเปรย์ฆ่าเชือ้โรคใน
อากาศ เป็นต้น แตไ่มร่วมถึงผลิตภณัฑ์ฆา่เชือ้โรคท่ีใช้ทางยา และท่ีใช้เฉพาะกบัเคร่ืองมือแพทย์   
          4)  ผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่น เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่จดัอยู่ในกลุ่มข้างต้น เช่น ผลิตภัณฑ์แก้ไขการอุดตนั
ของท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกลู ผลิตภณัฑ์ลบค าผิด ผลิตภณัฑ์กาวประเภทเอทิลไซยาโนอะคริเลต (Alkyl 
Cyanoacrylate) เป็นต้น 
         ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด าเนินการเพ่ือรองรับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุ

อันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขตามระบบสากล GHS โดยได้ออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง ระบบการจ าแนกและการส่ือสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายท่ีส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ .ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 ทัง้นี ้จะสามารถเปล่ียนผ่านการแสดงฉลากไป

เป็นระบบสากล GHS โดยสารเด่ียวให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา  1  ปี และสารผสมให้

ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5  ปี ทัง้นี ้ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา

นเุบกษาเป็นต้นไป  
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เวลาที่มีผลบังคับใช้ กิจกรรม 
วนัท่ี 20  มีนาคม 2558 ระบบสากล GHS มีผลใช้บงัคบักบัฉลากผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายท่ีใช้ใน

บ้านเรือนหรือทางสาธารณสขุท่ีเป็นสารเด่ียว แต ่ให้เวลาเปล่ียนผา่นการ
แสดงฉลากไปเป็นระบบสากล GHS 1 ปี นัน่คือ สารเด่ียวให้ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในวนัท่ี 19มีนาคม 2559  

วนัท่ี 20  มีนาคม 2558 ระบบสากล GHS มีผลใช้บงัคบักบัฉลากผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายท่ีใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสขุท่ีเป็นสารผสม แต ่ให้เวลาเปล่ียนผา่นการ
แสดงฉลากไปเป็นระบบสากล GHS 5  ปี นัน่คือ สารผสมให้ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในวนัท่ี 19มีนาคม 2563 

 

           การส่ือสารข้อมูลและความเป็นอนัตรายของสารเคมีด้วยฉลากตามระบบสากล GHS  จึงเป็นสิ่ง

ส าคัญส าหรับผู้ บริโภคทั่วไปซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทาง

สาธารณสุขดงักล่าวในชีวิตประจ าวัน โดยหลักเกณฑ์ของระบบสากล GHS ได้ก าหนดว่า ฉลากต้องมี

ข้อมูลประกอบด้วย รูปสญัลกัษณ์ ค าสญัญาณ ข้อความแสดงความเป็นอันตราย และข้อควรระวังหรือ

ข้อความเตือน ซึ่งแตกต่างจากฉลากท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีรูปสญัลกัษณ์ท่ีหลากหลายยากแก่ความเข้าใจตรงกนั  

และไมมี่ข้อความท่ีแสดงความเป็นอนัตรายของสารเคมีท่ีชดัเจน 
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         รูปสัญลกัษณ์ (Pictogram) เป็นขอ้มูลเชิงภาพท่ีประกอบดว้ยสัญลกัษณ์สีด าท่ีมีกรอบสีแดงรูปส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั

บนพื้นขาวซ่ึงมีการใชรู้ปสัญลกัษณ์ 9 รูปเพื่อความเขา้ใจตรงกนัทัว่โลกตามระบบสากล GHS สรุปไดด้งัน้ีสัญลกัษณ์แสดง

อนัตรายตามระบบสากล GHS 

อนัตรายทางกายภาพ 
                         สารไวไฟ 

                         สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยาไดเ้อง 

                         สารท่ีท่ีลุกติดไฟไดเ้องใน  

                              อากาศ 

                         สารเคมีท่ีเกิดความร้อนไดเ้อง 

                         สารเคมีท่ีสมัผสัน ้ าแลว้ใหก๊้าซไวไฟ 

                        สารออกซิไดซ์ 

                        สารเพอร์ออกไซดอิ์นทรีย ์

                         วตัถุระเบิด 

                         สารเคมีท่ีท าปฏิกิริยาไดเ้อง 

                         สารเพอร์ออกไซดอิ์นทรีย ์

                        ก๊าซภายใตค้วามดนั  

อนัตรายต่อสุขภาพ 
                          เป็นอนัตรายถึงชีวติ 

 

                        ระวงักดักร่อน 

                         ระคายเคือง 

                             ท าใหเ้กิดการแพท่ี้ผิวหนงั 

                             เป็นพิษเฉียบพลนั 

                             อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ 

                             อาจท าใหเ้กิดการง่วงซึม    

                           (ฤทธ์ิของวตัถุเสพติด) 

                         ก่อมะเร็ง 
                             หากสูดเขา้ไปท าใหเ้กิด 

   การแพห้รือหอบหืดหรือ 

                                 หายใจล าบาก 
                             เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ 
                             เป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมาย 
                             ก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ 

                             อันตรายจากการส าลกั 

อนัตรายต่อ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

                            เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า 

  

 
 

                                                                             ความเป็นอนัตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ 
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ค าสัญญาณ แสดงระดบัความเป็นอนัตราย มี 2 ค า ได้แก่ “อนัตราย” และ “ระวงั” 

          ข้อความแสดงความเป็นอันตราย เพ่ืออธิบายลกัษณะความเป็นอนัตรายตามกลุม่ความเป็น

อนัตรายท่ีจ าแนกได้ ซึง่จะเป็นข้อความสัน้ๆ กระชบั และง่ายตอ่ความเข้าใจ 

          ข้อควรระวังหรือข้อความเตือน เป็นข้อควรปฏิบตัเิพ่ือป้องกนัอนัตราย การเก็บรักษา การก าจดั 

และการจดัการเม่ือมีเหตฉุกุเฉิน 

          ข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่าย 

         จากองค์ประกอบดงักลา่ว อาจสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

องค์ประกอบของฉลาก (Label) ตามระบบสากล GHS 

องค์ประกอบ ตัวอย่าง 

1.   ช่ือผลติภัณฑ์ ก ข ค 

2.   ช่ือผู้ผลติ    

3. ช่ือสารเคมีทีเ่ป็นส่วนประกอบส าคัญ  
     / ทีเ่ป็นอนัตรายในผลติภัณฑ์ 

   

4. สัญลกัษณ์แสดงความเป็นอันตรายของ 
      สารเคมี (Hazard  Pictogram) 

   

5.   ค าสัญญาณ (Signal  word) อนัตราย 
(Danger) 

อนัตราย 
 (Danger) 

ระวัง 
(Warning) 

6. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 
      (Hazard  Statement) 

-  ละอองลอยไวไฟ -  ท าให้ผวิหนังไหม้ 
และท าอนัตรายต่อ
ดวงตา   
-  อาจกดักร่อนโลหะ 

-  อาจก่อให้เกิด

การแพ้ที่ผิวหนัง 

7. ข้อควรระวงัหรือข้อความเตือน เพือ่
ป้องกนัอนัตราย  การเกบ็รักษา  ก าจัด
กาก  และจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  
(Precautionary Statement)   

-  เกบ็ให้ห่างจากเปลว

ไฟ  แสงแดด  หรือที่

อุณหภูมิสูงกว่า 50oC  

-  ห้ามสูบบุหร่ี 

-  ใช้อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตราย เช่น ถุงมือ  
เส้ือ  หน้ากาก  และ
แว่นเพือ่ความ
ปลอดภัย 
-  เก็บใหมิ้ดชิด 

-  ใช้ถุงมือป้องกัน 
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ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 

 

 ในการทดสอบต ัวอย่างฉลากตามระบบสากล GHS ได้ใช้แบบส ารวจความเข้าใจวัตถุ
อ ันตราย ที ่ใ ช้ ใ นบ้ าน เ รื อนหรื อทางสาธ ารณส ุข ตามระบบ  GHS และน าฉลากผลิตภัณฑ์ข อง
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพืน้และผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซทัง้ฉลากแบบเดิมและ
ฉลากแบบใหม่ไปทดสอบความเข้าใจ (Comprehensibility Test) ในกลุ ่ม ผู้ บ ริ โ ภ คทั ่ว ไ ป ที ่ เ ป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ ่งมาเ ข้ารับการอบรมเ ข้มชุดวิชา ประสบการณ์
วิชาชีพของสาขาวิชาวิทยากาจัดการ  ตัวอย่างฉลากละ 100 คน ผลการทดสอบตัวอย่างฉลาก
ทัง้ 2 ฉลาก พบว่า สัญลักษณ์บางอันยังสื่อความหมายไม่ชัดเจน ได้แก่ 
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 สญัลกัษณ์ไมส่ื่อความหมายถึงการก๊าซภายใต้ความดนั ซึง่อาจระเบิดได้เม่ือได้รับความร้อน 

สญัลกัษณ์ไมส่ื่อความหมายถึงการระเบิดหรืออาจดแูล้วไมเ่ข้าใจโดยทัว่ไป 

 สญัลกัษณ์ไมส่ื่อความหมายถึงสารไวไฟ 

 สญัลกัษณ์มีความใกล้เคียงกบัสารไวไฟมาก ท าให้สบัสน 

 สญัลกัษณ์ส่ือความหมายถึงวา่ โดนแล้วตายมากกว่า ไมแ่ยกทางเข้าและเข้าใจวา่ เป็น 

                 อนัตรายแตไ่มเ่ข้าใจวา่ อนัตรายตอ่การสดูหายใจ 

  สญัลกัษณ์ไมช่ดัเจนท่ีจะส่ือถึงอนัตรายตอ่ผิวหนงัหรือดวงตา  

สญัลกัษณ์อาจไมช่ดัเจน ท่ีจะส่ือถึงอนัตรายตอ่ระบบสืบพนัธุ์ 

สญัลกัษณ์ไมช่ดัเจนท่ีจะส่ือถึงความเป็นพิษตอ่สิ่งมีชีวิตในน า้ 

สญัลกัษณ์ไมส่ื่อความหมายถึงอาจท าให้เกิดการแพ้ท่ีผิวหนงั 

            สญัลกัษณ์ดงักลา่วจงึควรท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาจะต้องน ามาพิจารณาและต้องเร่งด าเนินการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและเกิดความคุ้นเคย
ตอ่ไป 
            ข้อ เสนอแนะส าหรับฉลากด้านส ัญลักษณ์คือ  ผลิตภัณฑ์ควรมีส ัญล ักษณ์ที่ เ ข้ า ใจ
ความหมายได้ทันที ต้องเป็นที่ เ ข้าใจของคนทั่วไปและควรปรับให้มีความสอดคล้องกับเนือ้หา  
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ข้อความแสดงความเป็นอันตรายของสารควรมีชัดเจน เข้าใจง่าย และข้อความสัน้    ข้อความ
แสดงข้อควรปฏิบัติควรสัน้และกระชับได้ใจความ เข้าใจง่าย  

ขนาดของฉลากควรให้เหมาะสมกบัขนาดของผลิตภณัฑ์ ข้อความบนฉลากควรสงัเกตเห็นได้ชดัเจน อา่นได้
ง่าย  รูปลกัษณ์ของฉลากควรเพิ่มสีสนัให้สะดดุตา ดงู่ายและชดัเจน 

           ข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ ควรใช้สีแสดงระดบัความเป็นอนัตราย ควรมีสญัลกัษณ์ท่ีเข้าใจได้เลย ดีกวา่
ตวัอกัษรมาก ๆ 

            การท่ีจะจดัท าฉลากผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคไทยนัน้ ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาควรสอดแทรกความจ าเป็นของการอา่นฉลากก่อนใช้ผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายท่ี
ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสขุให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กและคนรุ่นใหม ่ สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในฉลากควร
ท าให้เกิดความคุ้นเคยและความเข้าใจตรงกนั หากเป็นไปได้ฉลากควรมีสีสนั และภาพสญัลกัษณ์ควรมีขนาด
ใหญ่กว่าข้อความเพ่ือดงึดดูความสนใจและความตระหนกัในอนัตรายท่ีจะเกิดจากการใช้ผลิตภณัฑ์ เอกสาร
แนบเพิ่มเตมิจากฉลากอาจเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีมีสญัลกัษณ์และความเป็นอนัตรายอย่าง
ชดัเจน โดยอาจอยูใ่นกล่องท่ีใสผ่ลิตภณัฑ์คล้ายฉลากยาหรือใช้เป็นเทปใสปิดทบัเอกสารแนบเพิ่มเตมิเข้า
กบัผลิตภณัฑ์  ข้อมลูบางอย่างท่ีมีในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet; 
SDS) อาจน ามาแสดงเพิ่มเติมบนฉลากได้ด้วย เช่น การก าจดัหรือท าลายภาชนะบรรจผุลิตภณัฑ์หลงัการใช้  
สายดว่นในการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้บริโภค วนัเวลาท่ีหมดอายขุองผลิตภณัฑ์ (ถ้ามี) การป้องกนั
และการจดัการผลิตภณัฑ์เม่ือมีการหกหรือร่ัวไหลของผลิตภณัฑ์ การแก้พิษเบือ้งต้นเม่ือได้รับสมัผสั
ผลิตภณัฑ์   การป้องกนัการแพร่กระจายผลิตภณัฑ์ ในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

          การจดัท าฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขนบัว่า เป็น

สิ่งส าคญัในการส่ือสารความเป็นอนัตราย (Hazard Communication) เพ่ือให้ผู้ บริโภคได้มีความเข้าใจ

และตระหนักถึงอ ันตรายทัง้ ด้านกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพและอันตรายต่อสิ ่งแวดล้ อม 

ผู้ จ ัดท าหรื อผู้ เ ป็ น เ จ้ าของผลิตภ ัณฑ์จ ึง ต้ อ งตระหน ักถึง ความปลอดภัยของผู้ บ ริ โภค เ ป็ น

เป้าหมายหลักโดยต้องจัดท าฉลากให้เป็นไปตามหลักการของระบบสากล GHS 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 2 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ ที่ก าหนด (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกลุม่ท่ีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุม่ที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ(3) ศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรียนที่มีตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  

 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัได้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั จ านวน 2 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 58 คน ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่ แบ่งเป็นกลุม่ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 
และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ทดสอบด้วยแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ และส ารวจความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ E1/E2 ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา่ที  

ผลการวิจยัมีดงันี ้

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 
82.72/83.48 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80   

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สงูกว่านกัเรียนกลุม่ที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั.05  

3. ความพงึพอใจของนกัเรียนกลุม่ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มีความพงึพอใจระดบัมากที่สดุ  

 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การออกแบบโฮมเพจ, ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 

The purposes of this research were to 1) develop computer assisted instruction on 

homepage design for Mathayom Suksa 2 students based on the specified efficiency criterion, 

2) compare the achievement of Mathayom Suksa 2 students between the group learning with 

the developed CAI and the group that did not learn with the CAI, and 3) study students’ 

satisfaction on the constructed CAI.   

The research sample, obtained by cluster sampling, was 2 classes (each with 58 

students) of Mathayom Suksa 2 students at Rittiyawannalai School. One studied through the 

use of the developed CAI while the other didn’t learn with the CAI. The instruments used 

were a learning achievement test, and a satisfaction questionnaire.  Statistics for data analysis 

were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test. 

The results of the study revealed that  

1) the developed CAI attained the efficiency of 82.72/83.48, thus met the 

specified 80/80 efficiency criterion; 

2) the students’ achievement scores of the group learning with the CAI were 

significantly higher than the scores of those who did not learn with the CAI at the .05 level of 

statistical significance. 

3) The student’s satisfaction on the CAI was at the highest level. 

 

Keywords: computer assisted instruction, homepage design, Mathayom Suksa 2 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสถานศึกษาของไทยได้จัดการเรียนรู้ให้มีเนือ้หาสาระท่ีสอดคล้องกับความถนัดของ
นกัเรียน ตามท่ีพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 หมวด 4 วา่ด้วยแนวการจดัการศกึษา 
มาตรา 24 บญัญัติว่า “การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศกึษาจดัการเรียนรู้จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกบัความถนดัของนกัเรียนมีการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยกุต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกนั และแก้ไขปัญหา” (กรมสามญัศกึษา, 2546 น. 12) เพ่ือพฒันาให้
นกัเรียนมีคุณภาพตามสาระของหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ 
ความดีงาม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่ต้องค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งนกัเรียนด้วย ดงันัน้การจดั
การศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมี
ความส าคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศกัยภาพต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้และบรูณาการ  

ผู้ วิจัยเป็นครูสอนเนือ้หารายวิชา การออกแบบเว็บเพจเบือ้งต้น ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ฝ่ายวิชาการพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งมาจาก
สภาพการเรียนการสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ท่ีเป็นเนือ้หาย่อยในรายวิชา การออกแบบเว็บเพจเบือ้งต้น 
เน่ืองจากมีเนือ้หาเชิงปฏิบตัิ และยากต่อการท าความเข้าใจในการเรียนรู้ และการน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งการ
เรียนรู้โดยการถ่ายทอดจากครูในลักษณะบรรยาย และการสั่งงานเป็นกลุ่ม นกัเรียนไม่สามารถเห็นสภาพท่ี
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เป็นจริงในการใช้งาน และการสร้างงานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปออกแบบโฮมเพจจากการเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดใน
เชิงวิธีการทางทฤษฏีจากครูได้ครอบคลมุเนือ้หาและวิธีการทัง้หมดจึงเกิดปัญหาในขัน้ตอน การน าความรู้ไป
ปฏิบตัิด้วยตนเอง รวมทัง้การท่ีนกัเรียนจะน าไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบโฮมเพจ อาจมาจากความแตกตา่ง
ในความสามารถของนักเรียนในแต่ละบุคคลท่ีไม่เท่ากันในการเรียนรู้ หรือปัญหาทางด้านเวลา ด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ของครู และปัญหาการรับรู้ของนกัเรียน ซึ่งเป็นอุปสรรคท่ีจะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ทกัษะ 
และสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีเกิดจากทกัษะของตนเองมาประยกุต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกบัวิทยากร เชียงกลู (2549 
น. 72) กล่าวไว้ว่า “ปัญหาครู งบประมาณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานัน้ ขาดความตระหนักถึง
ความส าคญัของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา สถานศกึษาสว่นใหญ่ยงัสอน
แบบดัง้เดิม คือ ให้ครูบรรยาย ไม่ได้ปฏิรูปหลกัสตูรและการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนรู้จกัการอ่าน การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง”    

ผู้วิจยัศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาดงักล่าว พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีสามารถช่วยให้การเรียนการสอนเกิดความสมบูรณ์และช่วยแก้ปัญหาได้อีกทางเลือกหนึ่ง เพราะการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีพืน้ฐานมาจากการน าหลักการเบือ้งต้นทางด้าน
จิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบโดยอาศยัพฤตกิรรมการเรียนรู้ (Learning  Behavior) ทฤษฎีการ
วางเง่ือนไขเชิงปฏิบตัิการ (Operant Conditioning Theory) และทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement 

Theory) ซึ่งถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และการเสริมแรงเป็นสิ่งส าคัญ โดยมี
จดุมุ่งหมายเพ่ือน านกัเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศยัการสอนท่ีวางโปรแกรมไว้ล่วงหน้า 
เป็นการให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และได้รับผลย้อนกลบัทนัที นอกจากนัน้นกัเรียนได้เรียนรู้
ไปทีละขัน้ตอนอย่างเหมาะสมตามความต้องการ และความสามารถของตน (กิดานนัท์ มลิทอง, 2546 น. 
118) ซึ่งสอดคล้องกบัเยาวลกัษณ์ วงศ์พิมพ์ (2548 น. 408-409) ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันาบทเรียนช่วยการ
เรียนรู้ระบบมลัติมิเดีย วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีปีทาโกรัส ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กล่าว
ไว้วา่  

“…การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนมาชว่ยสอนผู้ เรียนท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือชว่ย
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ช่วยในการบนัทึกคะแนนหรือพฤติกรรมของผู้ เรียนไว้ เพ่ือใช้ในการ
วางแผนบทเรียนขัน้ตอ่ไป น ามาใช้ในลกัษณะของการศกึษารายบคุคลได้เป็นอย่างดี ให้ความเป็นส่วนตวั
แก่ผู้ เรียน เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนท่ีเรียนช้าสามารถเรียนไปได้ตามความสามารถของตนเองโดยสะดวกไม่
รีบเร่ง และไม่อายผู้ อ่ืนเม่ือตอบค าถามผิด อีกทัง้ยงัช่วยขยายขีดความสามารถของผู้สอนในการควบคุม
ผู้ เรียนได้อยา่งใกล้ชิด…”  

ดงันัน้ผู้วิจยัจงึมีแนวคดิพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ืองการออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพขึน้ เพ่ือปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนและกลุม่ท่ีไมไ่ด้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  
3. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ

ออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
 
นิยามศัพท์ 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง กระบวนการสร้างและปรับปรุงบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนท่ีสร้างขึน้เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นการสอนเนือ้หาแบบสาขาแต่บงัคบัการเรียนแบบเส้นตรง ท่ีมีการจดัล าดบัขัน้ของ
เนื อ้หา กิจกรรมการเรียน และแบบทดสอบ โดยการน าเสนอในรูปแบบของตัวอักษร ภาพนิ่ ง 
ภาพเคล่ือนไหว ซึง่ค านงึถึงความสนใจ และความแตกตา่งระหวา่งบคุคลเป็นหลกั  

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 80/80 หมายถึง ระดับคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้จากคะแนนความสามารถของนกัเรียนตามเกณฑ์  80/80 โดยก าหนดตวัเลขเป็น
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียมีคา่เป็น E1/E2 

คา่ 80 แรก คือ คา่คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ย่อยแตล่ะหน่วย
ระหว่างเรียนของนกัเรียน (E1) โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไปของคะแนนระหว่างเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอน 

คา่ 80 หลงั คือ คา่คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจ หลงัเรียนของ
นกัเรียน (E2) โดยคดิเป็นร้อยละ 80 ขึน้ไปของคะแนนหลงัเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจ และประทับใจจากการได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการและมีความสุขเม่ือได้รับผลส าเร็จจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
วดัผลจากคะแนนท่ีได้จากแบบส ารวจความพงึพอใจท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

การออกแบบโฮมเพจ หมายถึง การสร้างหน้าแรกของเว็บไซต์ มีกระบวนการหลัก 4 ขัน้ตอน คือ 
การออกแบบหน้าโฮมเพจ การตกแต่งหน้าโฮมเพจ การตกแต่งโฮมเพจด้วยภาพ  เคล่ือนไหว และการ
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เช่ือมโยงหน้าโฮมเพจ โดยโฮมเพจจะสรุปเนือ้หา เปรียบเสมือนเป็นสารบญัของเว็บทัง้หมดในเว็บไซต์นัน้ เม่ือ
เปิดดโูฮมเพจจะพบกบัค าแนะน าการใช้ และสรุปสิ่งนา่สนใจในเว็บไซต์จนถึงหวัข้อท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บเพจอ่ืน 

กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง กลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับ
การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

กลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง กลุ่มนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ี
ได้รับการเรียนการสอนเร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 

1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมี
ประสิทธิภาพใช้ในการแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถใช้ในการสอนซ่อมเสริม และเพิ่มศกัยภาพในการ
เรียนรู้ 

3. เป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนส าหรับกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืนตอ่ไป 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากร เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ด้วยวิธีการสุม่แบบกลุม่โดย

การจบัสลาก จ านวน 2 ห้องเรียน จากจ านวน 15 ห้องเรียน แล้วจบัสลากให้ห้องหนึ่ง เป็นกลุ่มท่ีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง

แตล่ะห้องเรียนมีจ านวนนกัเรียนท่ีเทา่กนั คือ 58 คน 

เคร่ืองมือในการวิจยั มีดงันี ้
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้ วิจยัมีขัน้ตอนในการพฒันา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วยแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การ

ออกแบบโฮมเพจ และแบบส ารวจความพงึพอใจ ดงันี ้
2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการออกแบบ

โฮมเพจ เป็นแบบทดสอบชดุเดียวกนัในการวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน  
2.2 แบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ 

ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ผู้ วิจัยได้ออกแบบให้ครอบคลุมความพึงพอใจ ด้านความ
นา่สนใจ และด้านคณุประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  
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วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัได้ใช้ระเบียบวิจยัแบบศึกษากลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วัดความรู้ เร่ือง การ
ออกแบบโฮมเพจก่อนและหลงัการทดลอง และได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง ดงันี ้

1. ทดสอบก่อนเรียนทัง้กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ เพ่ือให้ทราบข้อมลูพืน้ฐานของทัง้ 2 กลุม่ 

2. ด าเนินการเรียนการสอนเร่ือง การออกแบบโฮมเพจ แก่กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอน และกลุม่ท่ีไมไ่ด้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน ซึง่ใช้เวลาเทา่กนั คือ จ านวน 18 ชัว่โมง 

3. ทดสอบหลังเรียนทัง้กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน ด้วยแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดมิ  

4. ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ
ออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิต ิดงันี ้  
1. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ 

1.1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  โดยการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of 

Item-Objective Congruence: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2549 น. 117) 
1.2 วิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ เพ่ือหาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้โปรแกรม

ระบบวิเคราะห์ค าตอบแบบปรนัย (Multiple Choice Test Analyzer หรือ MCTA) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2549 น. 123-130) 

1) คา่อ านาจจ าแนก 

2) คา่ความยาก 

3) หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้สตูรของคเูดอร์ ริชาร์ดสนั 20     

2. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจัยค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยมีสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้(เชิดศกัดิ ์โฆวาสินธุ์, 2549 น. 195) 

2.1 ทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  
2.2 ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้สถิติ t – test Independent ก าหนดระดบันยัส าคญั 0.05 (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2548 น. 104)       
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2.3 ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

1) คา่เฉล่ีย (Mean) (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2548 น. 73)       
2) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และองัคณา สาย

ยศ, 2548 น. 79)       

 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
ผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ได้ผลการทดสอบดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ 

คะแนนระหว่างเรียน 

 x  
คะแนนหลังเรียน 

F  
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ E1 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ E2 

2873 1454 82.72 83.48 
n = 58    

จากตารางท่ี 1 พบว่าการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ
ออกแบบโฮมเพจ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่ามีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดงั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
  2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน xd

 dS  t 

1. กลุม่ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
2. กลุม่ที่ไมไ่ด้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

58 
 
58 

13.09 
 

4.97 

3.05 
 

3.68 

 
2.402 * 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, df = 114 , t = 1.980 
จากตารางท่ี 2 พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ดงัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบ

โฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ ออกแบบ
โฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2   

 

  เร่ืองที่ประเมิน 
ค่าสถติ ิ

ความหมาย 
x   

1.  นกัเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึน้ 4.60 0.49 พอใจมากที่สดุ 
2.  ทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 4.48 0.50 พอใจมาก 
3.  ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หา 4.67 0.51 พอใจมากที่สดุ 
4.  ความตอ่เนื่องของบทเรียน 4.53 0.50 พอใจมากที่สดุ 
5.  เน้นเนือ้หาให้จ าได้ดีขึน้ 4.38 0.49 พอใจมาก 
6.  ใช้เวลาในการเรียนน้อยลง 4.53 0.50 พอใจมากที่สดุ 
7.  ชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 4.60 0.53 พอใจมากที่สดุ 
8.  ความชดัเจนของภาพประกอบเนือ้หา 4.64 0.48 พอใจมากที่สดุ 
9.  ความเหมาะสมของขนาดของตวัอกัษร 4.74 0.44 พอใจมากที่สดุ 

รวม (เฉลี่ย) 4.58 0.50 พอใจมากที่สุด 

 
จากตาราง 3 พบว่านกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบ

โฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58 สรุปได้ว่านกัเรียนกลุ่มท่ี

S.D. 
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เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีความพึง
พอใจระดบัมากท่ีสดุ ดงัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
อภปิรายผล 

1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

จากผลการวิจยัพบว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ 
ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 แสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ือง การ
ออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ วิจยัได้พฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนตามลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีดี ดงันี ้

1.1 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนือ้หาสาระท่ีน าเสนอสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของบทเรียน การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้หา 

1.2 จดัแบง่บทเรียนเป็นส่วนย่อยๆ อย่างเหมาะสม โดยเสนอเนือ้หามโนมติ แล้วมีค าถามเพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจของนกัเรียน 

1.3 ล าดับความคิดของบทเรียน ต้องเร่ิมจากง่ายไปหายาก จากสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐานไปสู่สิ่งท่ี
ซบัซ้อน มีการผกูโยงสาระให้นา่สนใจชวนตดิตาม 

1.4 ทนัสมยั ทนัเหตกุารณ์ มีการกลา่วถึงสิ่งท่ีเป็นปัจจบุนั และใกล้ตวันกัเรียน  
1.5 ใช้เวลาท่ีเหมาะสมในการศึกษาบทเรียน ทัง้ในกรณีของผู้ ท่ีเรียนดี ปานกลาง และอ่อน 

และให้นกัเรียนสามารถควบคมุเวลาของการศกึษาบทเรียนในแตล่ะชว่งได้ด้วยตนเอง 
2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน และกลุม่ท่ีไมไ่ด้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
จากผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี

คา่เท่ากับ -13.09 และคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่า
เท่ากับ -4.97 เม่ือน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติที  พบว่า ค่าทีท่ีค านวณได้มีค่าเท่ากับ 1.012 
แสดงว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสงูกว่ากลุ่มท่ี
ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 การประเมินผลท่ีได้จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือเสริมความเข้าใจในด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นผลมาจากการใช้ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้ วิจยัพฒันา
ขึน้ แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และการเสริมแรงเป็นสิ่งส าคญัโดยมี
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จดุมุ่งหมายเพ่ือน านกัเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศยัการสอนท่ีวางโปรแกรมไว้ล่วงหน้า 
เป็นการให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และได้รับทราบผลการเรียนรู้ทนัที นอกจากนัน้นกัเรียนได้
เรียนรู้ไปทีละขัน้ตอนอย่างเหมาะสม ตามความต้องการ และความสามารถของตน (กิดานันท์ มลิทอง, 
2546, น. 118) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายท่าน เช่น เพทอค (Petock, 1996, Online) ได้ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียนไฮสคลู เร่ือง ทฤษฎีปิทาโกรัส เควนเทอรอส (Quinteros, 1996, Online) 

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองพีชคณิต ริชาร์ดสนั (Richardson, 1997, Online) ได้ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนกบันกัเรียนไฮสคลู เร่ืองเศษสว่น เป็นต้น 

3. การศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ
ออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

จากผลการวิจยัพบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรียนกลุม่ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.58 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้สามารถถ่ายโยงความรู้ และเนือ้หาน่าสนใจ จึงท าให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้จึงส่งผลให้นกัเรียนมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสดุในการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังปรากฏในแบบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งตรงกับหลักทฤษฎี
ของธอร์นไดค์ (วชิระ วิชชุวรนนัท์, 2542 น. 77) ข้อท่ี 1 กฎแห่งผล (Law of Effect) การเช่ือมโยงระหว่าง 
สิ่งเร้า และการตอบสนอง ถ้าเช่ือมโยงทัง้สองได้จะสร้างภาพความพงึพอใจแก่นกัเรียนให้มีแรงจงูใจ  

 
บทสรุป 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
พฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80   

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีไม่ได้เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การออกแบบ
โฮมเพจ ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 จากผลการวิจยั พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนดีขึน้ ดงันัน้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจงึเป็นส่ือท่ีใช้ในการเสริมความเข้าใจให้แก่นกัเรียนได้ และ
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ในกรณีท่ีในชัน้เรียนมีนกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันมากครูสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาของนกัเรียนได้เป็นอยา่งดี 

1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี ้สามารถช่วยครูสอนได้ในกรณีท่ีครูไม่ได้เข้าสอนซึ่งเป็น
ประโยชน์ตอ่ครูและนกัเรียน 

1.3 ครูสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือเสริมเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้นกัเรียน
ท่ีเรียนออ่น เรียนช้าให้สามารถเรียนทนัเพ่ือนได้ 

1.4 ครูสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนในการให้นกัเรียนทบทวนความรู้ท่ีเรียนผ่านไป
แล้วเพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ หรืออาจใช้ในการเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าฟังการสอนของครู เพ่ือเป็นการ
เตรียมตวัก่อนการเรียนซึง่จะชว่ยให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ 

1.5 ครูควรมีการดแูลอย่างตอ่เน่ือง เพราะในบางกรณีอาจต้องมีการแก้ไขสาระบางประการใน
บทเรียนทกุปี เพ่ือมิให้บทเรียนล้าสมยั 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับกลุ่ม อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความ

หลากหลาย และเป็นการยืนยนัวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนสามารถเสริมสร้างความรู้ได้จริง 
2.2 ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ทนัตอ่ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาขึน้มา

ใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความพงึพอใจในการบริหารงาน 

กับจริยธรรมของผู้จัดการนิตบุิคคลอาคารชุด 

The Relationship between Satisfaction of Condominium Management and Ethics of 

Juristic Person Managers 

 

นายศิระ โสตถิภิญโญ  

นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
sottiphinyo@yahoo.com 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด      

2) เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมของผู้ จัดการนิติบุคลอาคารชุด และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการ

บริหารงานกับจริยธรรมของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ประชากรได้แก่ ผู้อยู่อาศยั ในอาคารชุดในเขตห้วยขวางที่จด

ทะเบียนนิติบุคคลตาม พระราชบญัญัติอาคารชุด ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2554 จ านวนทัง้สิน้ 4,427 ห้องชุด กลุ่มตวัอย่าง

ได้แก่ผู้ ที่อยู่อาศัยในอาคารชุด จ านวน 361 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

คา่สหสมัพนัธ์   

ผลการวิจยัพบวา่ 

 1) ผู้อยูอ่าศยัมีความพึงพอใจตอ่การบริหารงานของผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชุดในทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ด้านที่มี

ความพึงพอใจสงูสดุคือ ด้านการจดัเก็บเงินค่าสว่นกลางรายเดือน 2) ผู้อยู่อาศยัมีความเห็นต่อจริยธรรมของผู้จดัการนิติ

บคุคลอาคารชุดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านที่มีค่าคะแนนสงูสดุคือด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายและรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ และด้านการเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม อยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านที่มีค่าคะแนน ต ่าสดุคือด้านความเป็นผู้น าและ

ปฏิบตัิตามบทบาทที่ได้รับ ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ความพึงพอใจในการบริหารงานผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมี

ความสมัพนัธ์กบัจริยธรรมของผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุอยูใ่นระดบัสงูมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ค าส าคัญ:  ความพงึพอใจ  จริยธรรม  อาคารชดุ 

 

  

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the residents’ satisfaction on 

condominium management of juristic person managers 2) study the residents’ opinions on 

ethics of juristic person managers, and 3) investigate the relationship between residents’ 

satisfaction of condominium management and juristic person managers’ ethics. The 

population of the study was 4,427 condominium units in Huaykwang district, which had been 

registered in 2009 -2011. The sample was 361 residents selected using accidental sampling 

method. The research instrument was a questionnaire concerning satisfaction of 

condominium management and opinions on ethics of juristic person managers. The research 

findings revealed as follows: 

1) Overall, the residents had high satisfaction on condominium management of juristic 

person managers in every aspect. The aspect with the highest satisfaction was monthly 

administration fee collection. 

2) The residents overall opinion about juristic person managers’ ethics was at a high 

level. Concerning each aspect, law compliance, responsibility, and public concern were rated 

at a high level, while leadership and role performing were rated at a moderate level.  

3) The residents’ satisfaction of condominium management was highly related to juristic 

person managers’ ethics at the .01 level of significance. 

Keywords: Satisfaction, Ethics, Condominium 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง 

การเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ การลงทุน ฯลฯ ของประเทศไทย และเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากและ

หนาแน่นท่ีสุดของประเทศ ท าให้ท่ีอยู่อาศยัไม่สามารถขยายตวัรองรับความต้องการได้ทนั ประกอบกับ

พืน้ท่ีในกรุงเทพมหานครมีจ ากัด ในขณะท่ีท่ีดินมีราคาสูง อาคารชุดจึงเป็นรูปแบบท่ีอยู่อาศยัท่ีมีบทบาท

ส าคญัและเป็นท่ีนิยมสงูในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นอาคารพกัอาศยัท่ีสามารถรองรับผู้คนได้มาก 

มีราคาตอ่หน่วยต ่ากวา่ท่ีอยู่อาศยัในแนวราบ และอยู่ในท าเลท่ีสามารถเดินทางได้สะดวก จากสถิติการจด

ทะเบียนอาคารชุดในกรุงเทพมหานครจากส านักงานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมท่ีดิน จะพบว่ามี

ยอดการจดทะเบียนอาคารชดุสงูอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 

ในส่วนของงานบริหารจดัการท่ีพกัอาศยัแบบอาคารชดุ ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการจดัการบริหารและ

การอยู่อาศยัคือ นิติบคุคลอาคารชดุ ซึ่งมีผู้แทนคือ ผู้จดัการนิตบิคุคลอาคารชดุ กล่าวคือผู้จดัการนิติบคุคล
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อาคารชุด เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารอาคารชุด เป็นตวัแทนของเจ้าของร่วม และมีหน้าท่ีส าคญัตามท่ี

กฎหมายก าหนดไว้ 

โดยหลกัแล้วผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุจะท าหน้าท่ีในการบริหารตา่งๆเพ่ือให้ผู้อยู่อาศยัสามารถอยู่

ในชมุชนได้อยา่งมีความสขุ โดยจะท าการบริหารจดัการเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้ 

1) การบริหารงานบคุคล 

2) การดูแลควบคุม ให้ผู้ อยู่ อาศัยและบุคคล ท่ี เก่ียวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 3) การบริหารบญัชีการเงินและการจดัเก็บคา่ใช้จา่ย 

4)  การบริการ 

5) การบริหารทรัพย์สินส่วนกลางและการดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนรวม  

 6) การประชาสมัพนัธ์ 

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจึงควรจะต้องมีคณุสมบตัิต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานในเร่ืองดงักล่าว

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัได้แก่ มีความรู้ มีประสบการณ์ในการณ์ มีความคิดริเร่ิม มีความรับผิดชอบ

ในงานและตรงตอ่เวลา เช่ียวชาญภาษาองักฤษ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ือสตัย์สุจริต มีมนษุยสมัพนัธ์ 

บคุลิกดี และเป็นนกับริการ       

ความรับผิดชอบของผู้ จัดการนิติบุคลอาคารชุดมีผลต่อความเป็นอยู่รวมทัง้คุณภาพชีวิตของผู้ อยู่

อาศยัเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าภาครัฐได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของผู้จดัการนิติบคุคลไว้ใน พระราชบญัญัตอิาคาร

ชุดปี พ.ศ.2522 และปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีรวมถึงการเพิ่มเติมของส่วนก าหนดบทลงโทษในฉบบัแก้ไขปี 

พ.ศ.2551 เพ่ือให้เหมาะสมมากขึน้กว่าเดิมก็ตามที แต่ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการบริหารงานของนิติบุคคล

อาคารชุดก็ยังปรากฏอยู่ ดังจะเห็นได้จากส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซต์จากกรมท่ีดิน เว็บไซต์ของส านักงาน

คุ้มครองผู้บริโภค เว็บไซต์สังคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงส่ืออ่ืนๆ พบว่ามีการสอบถามปัญหาและร้องเรียน

เร่ืองเก่ียวกับการบริหารจัดการของผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นจ านวนมาก จากสถิติข้อมูลเร่ือง

ร้องเรียนจากผู้บริโภค ปี 2551-2555 จากส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (2555) พบว่าจ านวน

เร่ืองท่ีมีการร้องเรียนเร่ืองอาคารชุด เป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกท่ีมีการร้องเรียนสูงสุดทุกปี และรายการ

ร้องเรียนเร่ืองความไมโ่ปร่งใสของอาคารชดุก็เป็นหนึง่ในหวัข้อร้องเรียนของกลุม่นี ้   

 งานวิจัยหลายเล่มได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด ได้แก่ 

งานวิจยัจากชุลีกร ทองจบั (2547) เร่ืองทศันคติและความพึงพอใจรวมของเจ้าของห้องชุดต่อการบริการ 
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การบริหารงานและสภาพแวดล้อม ของรัตนโกสินทร์ไอส์แลนด์คอนโดมิเนียม องัคณา ประทีปชยั (2549) 

เร่ืองทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ

ธุรกิจบริหารจดัการอาคารชดุของบริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ เดชพนัธ์ จนัทรงศิลป์  (2547) เร่ือง

ปัญหาในการให้บริการของนิติบุคลอาคารชุดของบริษัทจัดการทรัพย์สินและชุมชนจ ากัด  และและพบ

ปัญหาจากงานวิจยัในปี พ.ศ. 2553 ของสามภพ บุญนาค (2553) เร่ืองจริยธรรมท่ีพึงมีของผู้ จัดการนิติ

บุคคลอาคารชุด ในงานวิจยัฉบบันัน้ได้ท าการ สอบถามประชาชนทัว่ไป ผู้อยู่อาศยัในอาคารชุด เจ้าของ

โครงการอาคารชดุ และนกัวิชาการ ถึงต้นแบบจริยธรรมท่ีพึงมีของผู้จดัการนิติบุคคลอาคารชุด พบว่ามี  4 

อนัดบัท่ีมีความส าคญัได้แก่ ความซ่ือสตัย์ การปฏิบตัิตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การมี

ภาวะผู้น าและปฏิบตัติามบทบาทท่ีได้รับ และการเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม       

 ด้วยเหตผุลดงักล่าวผู้วิจยัจึงมีความสนใจท าการศึกษาตอ่ยอดจากงานวิจยัฉบบันี ้โดยท าการศึกษา  

ความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจในการบริหารงานกบัจริยธรรมของผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุในเขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร เน่ืองเขตห้วยขวางเป็นเขตท่ีมีจ านวนห้องชุดจดทะเบียนในช่วงระยะเวลาท่ีผู้วิจยั

ต้องการศึกษามากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาจะเป็นการเสริมความมั่นใจถึงแนวทางในการ

สร้างต้นแบบจริยธรรมท่ีพงึมีของผู้จดัการนิตบิคุคลอาคารชดุ 
 

วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือศกึษาระดบัความพงึพอใจตอ่การบริหารงานของผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุ 
 2 เพ่ือศกึษาระดบัจริยธรรมของผู้จดัการนิติบคุลอาคารชดุ 
 3 เพ่ือศกึษาหาความสมัพนัธ์ของความพงึพอใจในการบริหารงานกบัจริยธรรมของผู้จดัการนิติบคุคล
อาคารชดุ 

 

นิยามศัพท์ 

พระราชบญัญตัอิาคารชดุ หมายถึง พระราชบญัญตัอิาคารชดุ ฉบบัแก้ไข ปี 2551  

 อาคารชุด หมายถึง สิ่ งปลูกสร้างในประเทศไทยท่ีเรียกว่า “อาคารชุด” ท่ีได้จดทะเบียนตาม

พระราชบญัญัติอาคารชดุ ซึ่งตวับคุคลสามารถแยกถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วนๆ โดยแตล่ะส่วนประกอบ

ด้วย กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สว่นบคุคล และกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สว่นกลาง  

 ผู้ จดัการนิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ตามพระราช บญัญัติอาคารชุด ให้
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ด ารงต าแหน่งผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งมีคุณสมบัติและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญตัอิาคารชดุ    

 ความพึงพอใจตอ่การบริหารงานของผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุ หมายถึง ระดบัความพึงพอใจของผู้

อยู่อาศยัในอาคารชุดท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยวดัจากแบบสอบถามท่ี

ผู้วิจยัสร้างขึน้  

 จริยธรรมของผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้ อยู่อาศัยท่ีมีต่อการ

ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์แหง่ความประพฤตท่ีิถกูต้องในการท าหน้าท่ีผู้จดัการนิตบิคุคลอาคารชดุ  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1 คณะกรรมการนิตบิคุลอาคารชดุ และบริษัทบริหารอาคารชดุ สามารถน าข้อมลูไปใช้เป็นแนวทางใน

การเลือกผู้มาปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้จดัการอาคารชดุท่ีเหมาะสม เพ่ือบริหารอาคารชุดให้ผู้อยู่อาศยัเกิดความ

พงึพอใจ 

 2 สถาบนัท่ีให้ความรู้ในการบริหารอาคารชุด สามารถน าข้อมูลไปสร้างเป็นต้นแบบจริยธรรมท่ีพึงมี

ของผู้จดัการนิตบิคุลอาคารชดุ และใสเ่ข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูรฝึกอบรม 

 3 ในอนาคต หากมีการออกใบอนุญาตผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้จดัการนิติบุคคลอาคารชุด หน่วยงานท่ีออก

ใบอนญุาต สามารถน าข้อมลูนีไ้ปใช้เพ่ือเป็นหนึง่ในหวัข้อท่ีใช้ประเมิน 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรมของผู้จดัการนิติบุคคล

อาคารชดุในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัจะด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

 1 รูปแบบของการวิจยั การวิจยัเร่ืองความสมัพันธ์ของความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรม

ของผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) 

 2 ประชากร และหน่วยวิเคราะห์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีผู้้ อยู่อาศยัในอาคารชุดในเขตห้วย

ขวาง ซึ่งจดทะเบียนนิติบคุคลตาม พ.ร.บ. อาคารชดุ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552-2554 จ านวน 19 อาคารชุด รวม
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ห้องชุดทัง้หมด 4,427 ห้องชุด (ข้อมูล : ส านักงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2556) ห้องชุดละหนึ่งคน 

เหตผุลท่ีเลือกใช้ห้องชุดท่ีจดทะเบียนในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554  เน่ืองจากพระราชบญัญัติอาคารชดุฉบบั

ปรับปรุงใหม่ ประกาศใช้ปี พ.ศ. 2551 อาคารชุดท่ีจดทะเบียนหลังปี พ.ศ.2551 จะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายฉบบัเดียวกนั และสาเหตท่ีุไมเ่ลือกอาคารชดุท่ีจดทะเบียนหลงัปี พ.ศ.2554 เน่ืองจากต้องการให้มี

ระยะเวลาท่ีผู้อยู่อาศยัได้รับประสบการณ์การบริหารจัดการจากผู้ จดัการนิติบุคคลอย่างน้อยสองรอบปี

บริหาร เหตผุลท่ีศึกษาประชากรในเขตห้วยขวางเน่ืองเขตห้วยขวางเป็นเขตท่ีมีจ านวนห้องชดุจดทะเบียน

ในชว่งระยะเวลาท่ีผู้วิจยัต้องการศกึษามากท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร หนว่ยวิเคราะห์ คือ หนว่ยบคุคล 

 3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง การเลือกกลุ่มตวัอย่าง การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง 

โดยใช้ตารางส าเร็จรูป ของเครจซ่ีและมอร์แกน (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2552 น. 283) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้

กลุ่มตวัอย่างจ านวน 354 คน แต่ทัง้นีจ้ากการค านวณห้องชุดแล้วเพ่ือให้มีความเข้มข้นมากขึน้ จึงใช้กลุ่ม

ตวัอย่างทิง้สิน้ 361 คน แผนการสุ่มตวัอย่างใช้วิธีสุ่มจากผู้ อยู่อาศยัในห้องชุดจากอาคารชุดในเขตห้วย

ขวางท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชดุตัง้แตปี่ 2552 – 2554 มีจ านวนทัง้สิน้ 19 อาคารชดุ ผู้วิจยัได้ไปเก็บ

ข้อมูลทุกอาคาร โดยใช้สดัส่วนอาคารชดุละ 19 คนจากผู้อยู่อาศยัในอาคารชดุ 19 ห้อง รวมแล้วเป็น 361 

คน โดยใช้วิธีการสุม่แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2552 น. 101) 

 4 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เค ร่ืองมือ ท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล  คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire)  

โดยแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

   ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ สถานะภาพสมรส 

  สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ความพงึพอใจตอ่การบริหารงานของผู้จดัการนิตบิคุคลอาคาร

ชุด ประกอบด้วย  ด้านการจัดเก็บเงินค่าส่วนกลางรายเดือน ด้านการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง ด้านการ

ให้บริการ และด้านการรักษาความปลอดภยั 

  สว่นท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั จริยธรรมของผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุประกอบด้วย  ความ

ซ่ือสตัย์ การปฏิบตัิตามกฎหมายและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การมีภาวะผู้น าและปฏิบตัิตามบทบาทท่ีได้รับ 

และการเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม 

 5 ท าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมลู 
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 6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้วิธีทางสถิตท่ีิน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

   ปัจจยัสว่นบคุคลวิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีและคา่ร้อยละ  

   การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและ

จริยธรรมของผู้จดัการนิตบิคุคลอาคารชดุใช้คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรมของ

ผู้จดัการนิตบิคุคลอาคารชดุใช้สถิตสิหสมัพนัธ์  
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรมของผู้จดัการนิติ

บคุคลอาคารชดุ ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัดงันี ้

1 ระดบัความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้จดัการนิติบุคคลอาคารชุดพบว่า ในภาพรวมและทุก

ด้านอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ด้านการจดัเก็บเงินคา่

สว่นกลางรายเดือน รองลงมาคือด้านการให้บริการ และคา่เฉล่ียต ่าสดุคือด้านการใช้ทรัพย์สินสว่นกลาง  

2 ระดบัความคิดเห็นจริยธรรมของผู้จดัการนิติบุคคลอาคารชุดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดมีสองด้านคือ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดบัมาก และคา่เฉล่ียต ่าสุดความเป็น

ผู้น าและปฏิบตัติามบทบาทท่ีได้รับอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3 ความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรมของผู้จดัการนิติบุคคลอาคารชดุได้

ดงัตอ่ไปนี ้  

   3.1 ผลการหาความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจในการบริหารงานกบัจริยธรรมของผู้จดัการ

นิติบุคคลอาคารชุด พบว่าความสมัพันธ์ความพึงพอใจของผู้ อยู่อาศยัในการบริหารงานของผู้จัดการนิติ

บุคคลอาคารชุดในภาพรวมต่อจริยธรรมของผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้อท่ีมีค่าสหสมัพนัธ์สูงสุดมี

สองด้านคือด้านการจดัเก็บเงินคา่ส่วนกลางรายเดือน และด้านการให้บริการ อยู่ในระดบัสงูมากและข้อท่ีมี

คา่สหสมัพนัธ์ต ่าสดุคือด้านการรักษาความปลอดภยัอยูใ่นระดบัสงู  
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  3.2 ความสมัพนัธ์จริยธรรมของผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุในภาพรวมตอ่ความพึงพอใจ

ของผู้อยู่อาศยัในการบริหารงานของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในภาพรวมอยู่ในระดบัสูงมาก อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ข้อท่ีมีคา่สหสมัพนัธ์สงูสดุคือด้านการ

มีภาวะผู้น าและปฏิบตัติามบทบาทท่ีได้รับ อยูใ่นระดบัสงูมาก รองลงมีคือด้านการปฏิบตัติามกฎหมายและ

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และข้อท่ีมีค่าสหสมัพนัธ์ต ่าสุดคือด้าน

ความซ่ือสตัย์อยูใ่นระดบัสงู 
 

อภปิรายผล 

1.  ความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้จดัการนิติบุคคลอาคารชดุ จากกลุ่มตวัอย่าง 361 คน มี

รายละเอียดดงันี ้ความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุ ในภาพรวม ผู้อยู่อาศยั

ในอาคารชดุมีความพึงพอใจทกุด้านอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ อาคารชดุท่ีการศกึษา เป็นอาคาร

ชดุใหม่ อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าไต้ดิน อาคารชุดมีราคาค่อนข้างสูง มีผู้จดัการนิติบุคคลและพนกังานบริหาร

จดัการโดยเฉพาะ ผู้อยู่อาศยัส่วนใหญ่มีรายได้สงู สามารถจดัเก็บค่าส่วนกลางเพ่ือน ามาใช้จ่ายค่าบริหาร

และจัดการเหล่านีไ้ด้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ เดชพันธ์ จันทรงศิลป์ (2547) ท่ีได้ศึกษาปัญหาการ

บริหารการนิตบิคุคลอาคารชดุ บริษัทจดัการทรัพย์สินและชมุชน จ ากดั พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจ

ในการบริหารงานของผู้จดัการนิตบิคุคลอาคารชดุในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

2. จริยธรรมของผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุด จากกลุ่มตัวอย่าง 361 คน มีรายละเอียดดังนี ้

จริยธรรมของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ในภาพรวม ผู้ อยู่อาศยัในอาคารชุดมีความเห็นจริยธรรมของ

ผู้จดัการนิตบิุคคลอาคารชดุส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก มีหนึ่งด้านท่ีจริยธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือด้าน

ความเป็นผู้น าและปฏิบตัติามบทบาทท่ีได้รับ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ บทบาทของผู้จดัการนิติบคุคลในสว่นของ

การลงโทษผู้กระท าผิด ไม่ได้ถูกด าเนินการอย่างเคร่งครัด ดงัท่ี สามภพ บุญนาค (2553) ได้กล่าวถึงการ

ปฏิบตัิตามบทบาทท่ีได้รับนัน้ หน้าท่ีบางอย่างจะต้องท าด้วยความยากล าบาก เช่นการด าเนินคดีฟ้องร้อง 

การบงัคบัใช้กฎระเบียบของอาคารชดุตอ่ผู้อยูอ่าศยัท่ีฝ่าฝืน ซึง่อาจเป็นเหตใุห้ได้รับการเกลียดชงั 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรมของผู้ จัดการนิติบุคคล

อาคารชุด จากกลุ่มตัวอย่าง 361 คน มีรายละเอียดดังนี ้ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
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บริหารงานกบัจริยธรรมของผู้จดัการนิตบิคุคลอาคารชดุทกุด้าน มีความสมัพนัธ์ในทางบวกในระดบัสงูและ

สงูมาก เน่ืองจากความพึงพอใจของผู้พกัอาศยัเกิดจากการได้รับการตอบสนองความคาดหวงัในด้านตา่งๆ 

และจริยธรรมท่ีพึงมีของผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเหล่านี ้จะช่วยส่งเสริมให้นิติบุคคลสามารถบริหาร

อาคารชุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้อยู่อาศยั สอดคล้องกับงานวิจยัของสามภพ 

บญุนาค (2553) เร่ือง จริยธรรมท่ีพึงมีของผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุ ได้ท าการ สอบถามประชาชนทัว่ไป 

ผู้อยู่อาศยัในอาคารชดุ เจ้าของโครงการอาคารชดุ และนกัวิชาการ ถึงต้นแบบจริยธรรมท่ีพึงมีของผู้จดัการ

นิติบุคคลอาคารชดุ พบว่า 6 อนัดบัแรกได้แก่ ความซ่ือสตัย์ การปฏิบตัิตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี การมีภาวะผู้น า การปฏิบตัติามบทบาทท่ีได้รับ และการเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม   

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรมของ

ผู้จดัการนิตบิคุคลอาคารชดุ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้นี ้ดงันี ้

 1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้  

  1.1 จริยธรรมทัง้ส่ีด้านอันได้แก่ ความซ่ือสัตย์ การปฏิบัติตามกฎหมายและความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี การมีภาวะผู้น าปฏิบัติตามบทบาทท่ีได้รับ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถ

น าไปใช้เป็นต้นแบบจริยธรรมท่ีพึงมีของผู้จดัการนิติบคุลอาคารชดุ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม คดัเลือกผู้มาท า

หน้าท่ีผู้จดัการอาคารชุด รวมถึงใช้ในการสร้างมาตรฐานออกใบอนญุาตผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้จดัการนิติบคุคล

อาคารชุด ในอนาคต โดยเฉพาะการมีภาวะผู้น าปฏิบตัิตามบทบาทท่ีได้รับเป็นด้านท่ีส าคญัท่ีจะส่งผลให้

เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 

  1.2 จากงานวิจยัชิน้นีพ้บว่า ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศยัต่อการบริหารงานของผู้จดัการ

นิติบคุคลอาคารชดุและจริยธรรมของผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุ มีบางด้านท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งต ่า

กวา่สว่นใหญ่ท่ีอยูใ่นระดบัมาก ด้านเหลา่นีส้ามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

    1.2.1 การบริหารจดัการเพ่ือตดิตามผู้ช าระค้างจา่ยคา่สว่นกลาง 

  1.2.2 การดูแล ฟิตเนส สระว่ายน า้ ห้องโถง ท่ีพักผ่อน และสิ่งอ านวยความ

สะดวกอ่ืนๆ  
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  1.2.3 การบริหารจดัการความรัดกุมของระบบตรวจสอบรถยนต์และคนเข้าออก  

1.2.4 การรายงานผลสภาพการบริหารจัดการประจ าเดือน และการมีมีความ

พร้อมในการเปิดเผยข้อมลูเม่ือจ าเป็น 

    1.2.5 การลงโทษผู้ ท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบของอาคารชดุ 

ผู้ บริหารอาคารชุดควรจะท าการปรับปรุงในประเด็นเหล่านีเ้พ่ือเพิ่มความพึงพอใจของผู้ อยู่อาศัย  

  2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

   2.1 แบบสอบถามงานวิจยันีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้ เพ่ือวิเคราะห์กบักลุม่อาคารชดุอ่ืนๆ

ท่ีมีรูปแบบการจัดการท่ีแตกต่างกัน เช่น เช่นกลุ่มอาคารชุดราคาไม่สูง กลุ่มอาคารชุดท่ีจดทะเบียนนิติ

บคุคลอาคารชดุในชว่งพระราชบญัญตัิอาคารชดุระดบัเก่า 

   2.2 ประเด็น ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศยัตอ่การบริหารงานของผู้จดัการนิตบิคุคลอาคาร

ชุดและจริยธรรมของผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุด บางด้านท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนมากจะมีความ

ยุ่งยากในการบริหารจดัการ ซึ่งสามารถน าประเด็นเหล่านีไ้ปวิจัยต่อในรายละเอียดท่ีเพิ่มมากขึน้เพ่ือหา

ต้นแบบการบริหารจดัการอาคารชดุท่ีดี ในด้านนัน้ๆ 
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บทคัดย่อ 

หนงัสือใบลาน เป็นหนงัสือที่บนัทึกลายลกัษณ์อกัษรด้วยวิธีจารตวัหนงัสือลงบนใบของต้นลานที่ตดัแต่งตามขนาด

เดียวกนั แล้วเจาะรูร้อยหดู้วยสายสนองมดัรวมกนัเป็นผกู นิยมเรียกว่า “คมัภีร์ใบลาน” ที่เรียกว่าคมัภีร์ใบลาน เพราะเนือ้

เร่ืองที่จดจารลงบนใบลานส่วนใหญ่เป็นพระธรรมค าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า มีพระไตรปิฎก เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัใช้

บนัทึกเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเก่ียวด้วยสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า และเร่ืองอนัเป็นบทนิพนธ์ของอดีตชนก็มี ด้วยเหตุที่พระธรรม

เป็นสิ่งส าคญัอนัสงูสดุของพระพุทธศาสนา เมื่อจดจารลงบนใบลานก็ท าให้คมัภีร์ใบลานมีความส าคญั และจัดเป็นสิ่ง

ศกัดิ์สิทธ์ิไปด้วย ดงันัน้ พทุธศาสนิกชนคนไทยจึงถือกนัเป็นธรรมเนียมว่า คมัภีร์ใบลานเป็นสิ่งท่ีต้องให้ความส าคญัเก็บ

รักษาอยา่งดีในท่ีอนัสมควร และทะนถุนอมเป็นพิเศษยิ่ง ดจุเดียวกบัพระพทุธรูปนัน้เทียว 

ค าส าคัญ:  มอญ หนงัสอืมอญ คมัภีร์ใบลานมอญ 

 

Abstract 

Palm leaf manuscripts is a type of documentary. The letters were written on the 

careful retailed leaves of talipot palm. These leaves were drilled holes and tie them together 

as a book. The manuscripts are usually called “Talipot palm leaf scriptures” (Kampee Bai 

Lan). This is because the inscribed stories were mostly related to religion and scriptures, such 

as, the Tripiṭaka, the Buddha’s teachings, stories related to the Buddha and the ancestors’ 

literatures. The palm leaf manuscripts are significant and holy due to the inscribed stories and 

the holy Buddha’s teachings.  Therefore, Buddhism must preserve these scriptures well and 

in proper places. The scriptures should be threatened in the same way as the images of 

Buddha are cherished.  

Keywords: Mon, Mon inscriptions, Mon talipot palm leaf scriptures 

 

 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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บทน ำ 

 นบัตัง้แตก่ารสงัคายนาครัง้ท่ี 5 ท่ีลงักาทวีปเป็นต้นมา ตามต านานของพระพทุธศาสนาระบวุ่าการท า

สงัคายนาครัง้ท่ี 5 (ปัญจมสงัคายนา) นี ้ได้ปรากฎวา่คมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาได้เร่ิมบนัทึกลายลกัษณ์ลง

บนใบลาน เรียกวา่ หนงัสือใบลาน หรือ คมัภีร์ใบลาน การสงัคายนาครัง้นี ้ได้ท าท่ีมหาวิหาร เมืองอนรุาธปุ-

ระ ประเทศศรีลงักา มีพระพทุธทตัตะเถระและพระตสิสะเป็นประธาน ท าอยู ่1 ปี จงึเสร็จเรียบร้อย  

 ชนชาติมอญเป็นกลุม่ชนหนึ่งของเอเชียท่ีมีวฒันธรรมเก่าแก่ มีความเจริญมาก่อนในอษุาคเนย์ (เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้)ได้รับความเจริญมาจากอินเดียและลงักา ความเจริญของชนชาติมอญดงักล่าวได้แพร่

ขยายสู่ชนชาติใกล้เคียง ในเวลาตอ่มาราวพุทธศตวรรษต้นๆ อาณาเขตของมอญกว้างใหญ่ไพศาล ได้แก่

ดนิแดนท่ีเป็นสว่นหนึง่ของประเทศไทยและประเทศพมา่  

 คนมอญสงักัดรัฐมอญในดินแดนประเทศพม่า เดินทางไปมาหาสู่ไทย แล้วเคล่ือนย้ายเข้ามาตัง้หลกั

แหล่งในดินแดนประเทศไทยเป็นปกติสามญัอยู่แล้ว ตัง้แต่โบราณกาล เม่ือปี พ.ศ.2357 เกิดกบฎมอญท่ี

เมาะตะมะถกูพมา่ปราบอย่างรุนแรง เกิดการอพยพหนีเข้าไทยระลอกใหญ่ การอพยพของมอญทัง้ 9 คราว 

ท าให้มอญกลายเป็นประชากรส่วนส าคญัของประเทศไทยมาจนทุกวนันี ้ ใบลานมอญจ านวนมากได้ถูก

ท าลายเม่ือ พ.ศ. 2300 ท่ีพม่าได้เข้ายึดครองมอญและเผากรุงหงสาวดีส่วนท่ีเหลือรอดจากการเผาท าลาย

ครัง้นัน้คนมอญได้น าไปซ่อนไว้ตามป่าตามถ า้ จากนัน้ได้น าเข้ามาในประเทศไทย เม่ือมีการอพยพของคน

มอญมาอยู่ในประเทศไทย และมีการจารขึน้ใหม่จ านวนมากในประเทศไทย ช่วงตัง้แต่สมยัธนบุรีถึงสมัย

รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ในบรรดาจารึกทัง้บนแผ่นศิลาและแผ่นโลหะของบ้านเมืองและผู้คนในประเทศไทยและพม่า ภาษา

มอญนบัเป็นภาษาส าคญัเก่าแก่ของผู้คนในสงัคมท่ีเป็นเมืองและรัฐ เพราะเป็นทัง้ภาษาศกัดิ์สิทธ์ิ ภาษา

ทางราชการ และ”ภาษากลาง”ใช้พูดจาส่ือสารในกลุ่มชนทุกระดบั ตัง้แต่เจ้านายผู้ เป็นชนชัน้ปกครองกับ

ไพร่ในบ้านพลเมืองท่ีมีความหลากหลายทางภาษาและชาตพินัธ์ 

เร่ืองภาษามอญท าให้เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัเชือ้ชาติวา่คนในรัฐนัน้หรือท้องถ่ินนัน้ๆ เป็นคนมอญ

โดยสายเลือดไป แท้จริงแล้วความเป็นมอญหรือความเป็นคนไทยหรือความเป็นคนชาติอ่ืน ล้วนเกิดจาก
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วฒันธรรมโดยแท้ อนัเน่ืองมาจากคนหลายกลุ่มเหลา่หลายชาติพนัธุ์เข้ามาอยู่ร่วมกนัในพืน้ท่ีเดียวกนัมาช้า

นาน จนมีความสมัพนัธ์ทางสงัคม แล้วเกิดจิตส านึกร่วมกันว่าเป็นพวกเดียวกันจึงก าหนดภาษาใดภาษา

หนึง่เป็น”ภาษากลาง”และภาษาราชการระหวา่งกนัและกบัคนอ่ืนๆภายนอก 

 ในปัจจบุนัตวัอกัษรมอญรุ่นแรกสดุท่ีปรากฏในราชอาณาจกัรรามัญชว่งระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 9 – 10 

ท่ีมีอิทธิพลของตวัอกัษรอินเดียใต้ จากนัน้ตวัอกัษรมอญได้พัฒนาต่อเน่ืองกันมาจนถึงปัจจุบนั ตวัอกัษร

มอญนอกจากจะใช้บนัทึกภาษามอญแล้วยงัใช้ถ่ายทอดภาษาอ่ืนๆด้วยคือภาษาบาลีสนัสกฤตและภาษา

พม่า นอกจากนัน้ตวัอกัษรมอญได้ให้ก าเนิดแก่ตวัอกัษรของอีกหลายกลุ่มชน เช่น อกัษรจีนในมณฑลเก

งตุงของพม่า อักษรไทลือ้ในสิบสองปันนา อักษรธรรมล้านนาและอักษรธรรมท่ีใช้ในภาคอีสานจนถึง

ประเทศลาว 

  

 วัสดุที่ใช้จารึกภาษามอญ 

 การจารึกภาษามอญมีการใช้วสัดหุลายอย่าง เช่น ศิลา แผ่นดินเผา แผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นทองแดง

แผน่งาช้าง แผน่รักสมกุ แผน่ผ้า สมดุขอ่ย ใบลาน ใบตาล ใบเตย ใบล าเจียก เป็นต้น 

 ตามหลกัฐานท่ีค้นพบ เอกสารมอญท่ีพบในท้องถ่ินประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นคมัภีร์ใบลาน การจาร

ตวัอกัษร วิธีการจารตวัอกัษรลงในใบลาน ใบตาล ใบเตยหรือใบล าเจียก ของมอญมีขัน้ตอนคล้ายคลึงกับ

ของไทย ใบท่ีจารแล้วน ามาเจาะรูให้ตรงกันใบละ 2 รู แล้วร้อยแต่ละใบเข้าด้วยกันเป็นผูกโดยเรียงล าดบั

จากแผ่นแรกถึงแผ่นสุดท้ายตามล าดบัพยัญชนะมอญ ใบลาน 1 ใบลาน จะมีขนาดความยาวตัง้แต่ 8 

จนถึงนิว้ 20 นิว้ จารข้อความได้ทัง้สองด้านด้านละ 4 - 6 บรรทดั จ านวนใบลานแต่ละผกูมีจ านวนใบลาน

ไม่เท่ากันส่วนใหญ่มกัลงด้วยจ านวนเลขคู่ เช่น 24 ใบ 26 ใบ 28 ใบ 30 ใบ 32 ใบ เป็นต้น คมัภีร์เร่ืองยาว

บางผกูอาจมีจ านวนใบลานมากกวา่ 60 ใบ แตส่ว่นใหญ่จะมีจ านวน 24 – 32 ใบ  

 อักษรท่ีใช้จารคัมภีร์ใบลาน 

 อกัษรท่ีใช้จารคมัภีร์ใบลานท่ีพบนัน้ ภาคกลางและภาคใต้ส่วนมากจารด้วยอกัษรขอม ภาคเหนือจาร

ด้วยอกัษรธรรมล้านนา ภาคอีสานจารด้วยอกัษรธรรมอีสาน และอกัษรไทยน้อย นอกจากนีย้งัปรากฎอกัษร

ชนิดอ่ืนท่ีใช้จารบนใบลาน เชน่ อกัษรมอญ อกัษรพมา่ อกัษรสิงหล และอกัษรไทย เป็นต้น  
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 อักษรมอญ ปรากฎอยู่ในภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณในเขตปริมณฑล เช่น ปทุมธานี นนทบุรี 
นครปฐมเป็นต้น และในบริเวณภาคกลางท่ีเป็นถ่ินฐานของชุมชนมอญในอดีต เช่น ราชบุรี สมุทรสาคร 
กาญจนบรีุ เป็นต้น  

 ภาษาท่ีใช้ในคมัภีร์ใบลาน ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษามอญ ภาษาบาลี-มอญ ภาพพม่า และภาษาบาลี-
มอญ-พมา่  

 
เส้นอักษรของคัมภีร์ใบลาน 

 เส้นอกัษรในคมัภีร์ใบลานนัน้ ส่วนมากเป็นเส้นจาร และมีท่ีเขียนเป็นเส้นชุบหมึกและเขียนด้วยเส้น

หมกึ เส้นทองก็มีบ้างแตเ่ป็นส่วนน้อย เช่น ฉบบัชบุทอง เขียนเส้นชบุไว้ท่ีหน้าแรกของผกูท่ี 1 เทา่นัน้ และใน

ปัจจบุนัมีเส้นพิมพ์ซึง่จดัท าขึน้ด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม ่

  
 เร่ืองท่ีจารในคัมภีร์ใบลาน 

 การจัดแบ่งกลุ่มวรรณกรรมใบลานมอญวรรณกรรมใบลานมอญทั่วไปสามารถจัดแบ่งกลุ่มหรือ
ประเภทวรรณกรรมท่ีมีทัง้ร้อยแก้วและร้อยกรองตามเนือ้หาได้ดงันี ้

 1. กลุ่มคมัภีร์ท่ีเก่ียวกับพระไตรปิฎก ได้แก่ คมัภีร์พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับพระสูตร พระวินยัและ
พระอภิธรรม รวมถึงอรรถกถา ฎีกา โยชนา ปกรณ์พิเศษ พระธรรมบท มงคลสตูร เป็นต้น 

 2. กลุ่มเร่ืองชาดก เป็นเร่ืองท่ีน ามาจากพระสตูรในพระไตรปิฎกมารวมท่ีเรียกว่า นิบาตชาดก เช่นเอก
นิบาต ทกุกะ ติกกะนิบาต ทศชาติชาดกและเวสสนัดรชาดกซึ่งเป็นชาดกท่ียาวถึง 13 กณัฑ์ รวมทัง้ชาดกท่ี
เรียกวา่ ชาดกนอกนิบาต หรือชาดกพืน้บ้าน ซึง่ของมอญมีจ านวนมากรวมทัง้ ปัญญาสชาดก 

 3. กลุ่มต าราเรียนบาลีไวยกรณ์ส าหรับพระสงฆ์สามเณรมอญ เรียนเพ่ือสอบเป็นเปรียญรามัญ 
(ปัจจบุนัไมมี่การสอบเปรียญรามญัในประเทศไทย) 

 4. กลุม่ค าสวดตา่งๆ เชน่ พระปริตร ปาฏิโมกข์ เป็นต้น 

 5. กลุ่มพระธรรมเทศนาและการปฏิบตัิธรรม เช่น คมัภีร์วิสทุธิมรรค มิลินทปัญหา พระอภิธรรม ปฐม
สมโพธ์ิ มงคลสตูร เทศนาสงัคายนา เป็นต้น 
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 6. กลุ่มธรรมศาสตร์และกฎหมายตา่งๆ เป็นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์มอญในอดีตตราไว้ใช้ปกครอง
บ้านเมือง และเป็นต้นก าเนิดของพระธรรมศาสตร์ไทยและพมา่ 

 7. กลุ่มประวตัิศาสตร์และต านานต่างๆ เป็นคมัภีร์ท่ีกล่าวถึงกษัตริย์มอญ บ้านเมืองและเหตุการณ์
ส าคัญท่ีเกิดขึน้ เช่น ต านานพระธาตุ ต านานการสร้างเมืองสุธรรมวดี การสร้างเมืองหงสาวดี พระเจ้า
ราชาธิราช พระเจ้าธรรมเจดีย์ พงศาวดารมอญ ต านานพระธาตสุวุรรณภมูิ เป็นต้น 

 8. กลุ่มนิทาน เป็นวรรณกรรม ท่ีมีเนือ้หาให้ความเพลิดเพลินความรู้ และแทรกคติเตือนใจทางพุทธ
ศาสนาไว้ด้วย ส าหรับนิทานนัน้เป็นนิทานพืน้บ้านมอญ บางเร่ืองคล้ายนิทานชาดกในพุทธศาสนา บาง
เร่ืองคล้ายนิทานของไทย เชน่ ขนุช้างขนุแผน ไกรทองเป็นต้น 

 9. กลุ่มค าสอนค ากล่าวค าบอกแนวปฏิบตัิในการด ารงชีวิต คมัภีร์กลุ่มนีมี้วตัถปุระสงค์ให้ความส านึก
และได้รู้ในสิ่งท่ีควรท าและสิ่งท่ีไม่ควรท า เพ่ือให้การด าเนินชีวิตถูกต้องตามท านองคลองธรรม และมี
ความสขุความเจริญ เชน่ เร่ืองค าสอนศษิย์วดั โลกสมมตุ ิสพัพปมา โบราณสาร เป็นต้น 

 10. ประวตัิบคุคล เชน่เร่ือง พระมาลยั พระอปุคตุ พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ประวตัิพระ
เถระพระเถรี 

 11. กลุม่ต าราหรือความรู้ตา่งๆ เชน่ ต ารายา ต าราโหราศาสตร์ ต าราฉนัทลักษณ์ การค านวณลกัษณะ
ของเจดีย์ 32 ประการ ความรู้เก่ียวกบัจกัวาล บทท าขวญัตา่งๆ เชน่ ท าขวญันาค ท าขวญัโกนจกุ การกลา่ว
ต้อนรับขนัหมากในงานแตง่งาน เป็นต้น  
 

บทสรุป 

คมัภีร์ใบลาน เป็นเอกสารโบราณท่ีมีลกัษณะเฉพาะในการบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา
ท่ีใช้พืชเป็นวสัดใุนการบนัทึก ได้แก่ ใบลาน อีกทัง้ยงัมีกรรมวิธีการบนัทกึได้แก่ การจารด้วยเหล็กแหลม 
การชบุด้วยหมกึ และการหอ่ด้วยผ้า รวมถึงการประดบัตกแตง่คมัภีร์ใบลานด้วยวสัดตุา่งๆ ท่ีวิจิตรงดงาม 
การตกแตง่ขอบคมัภีร์ ใบปกหน้า ปกหลงั และไม้ประกบัด้วยสีและลวดลายตา่งๆ รวมถึงผ้าท่ีใช้หอ่ก็ใช้ผ้า
ชัน้ดี และแม้แตฉ่ลากก็นิยมประดษิฐ์ให้งดงาม ด้วยวตัถชุนิดตา่งๆ เชน่ งา หรือไม้ จ าหลกันนูต ่าเป็นลาย
ตา่งๆ เป็นต้น ทัง้นี ้เพราะผู้สร้างคมัภีร์ใบลานมีความตัง้ใจสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นศาสนวตัถอุนัทรงคณุคา่
ท่ีสดุ และเหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีจารอยูใ่นใบลานแตล่ะหน้า ฉะนัน้งานศลิปะกรรมท่ีปรากฎจากคมัภีร์ใบ
ลานจงึเป็นสิ่งท่ีไมใ่ชข่องธรรมดา สมยัหนึง่มีค าพดูท่ีนิยมกลา่วกนัวา่ “การศกึษาเรียน รู้แม้เพียงรอบขอบ
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คมัภีร์ใบลานก็ยากย่ิงนกั หากรู้จนกระจา่งชดั ก็จดัวา่เป็นนกัปราชญ์ได้แล้ว และถ้าเรียนรู้ลกึไปถึงเนือ้หา
สาระของเร่ืองในคมัภีร์ก็จะบรรลถุึงนิพพานท่ีเดียว  

คมัภีร์ใบลาน แสดงให้เห็งถึงวฒันธรรมการสร้างคมัภีร์ใบลาน ให้เป็นศาสนวตัถอุนับง่บอกถึง
ความตัง้ใจจะสืบทอดพระพทุธศาสนาให้ยืนยาวตลอด 5,000 ปี เป็นเอกสารโบราณท่ีมีอายมุากกวา่ 100 
ปีขึน้ไปจงึจดัเป็นโบราณวตัถุ ศลิปวตัถ ุอนัทรงคณุคา่ของมนษุยชาต ิเป็นมรดกภมูิปัญญาของบคุคลใน
สมยัโบราณท่ีตกทอดมาถึงปัจจบุนั เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาค้นคว้าประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

ปัจจบุนัคมัภีร์ใบลานมอญยงัมีอยูม่ากในวดัมอญท่ีอยูใ่นชมุชนมอญในประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งท่ีวดัมอญในกรุงเทพมหานครและในจงัหวดัใกล้เคียง เชน่ จงัหวดันนทบรีุ ปทมุธานี 
พระนครศรีอยธุยา นครปฐม สมทุรสาคร สมทุรปราการ ราชบรีุและลพบรีุ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาการจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชนแพรกหนาม มีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาบทเรียนการจดัการทรัพยากร
น า้ของชมุชนแพรกหนามแดง เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยการถอดบทเรียนการจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชน เก็บข้อมลู
โดยการสมัมนาเจาะกลุ่มผู้น า ประชาชน และเจ้าหน้าที่ การจัดเวทีพูดคุย การส ารวจศึกษาสภาพพืน้ที่ด้วยการบนัทึก
กิจกรรมการจัดการน า้ของชุมชนและการบนัทึกการสมัภาษณ์ผู้น าชุมชน โดยใช้แบบบนัทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจ าแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ การศกึษาความเป็นเหตแุละผล และการวิเคราะห์ SWOT 

ผลการศกึษา พบวา่ การบริหารจดัการใช้หลกัการการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีเป็นฐาน ใช้การวิจยัชมุชนเป็น
ตวัก าหนดทิศทางในการพัฒนา มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเดิม มีการจัดการโดยกลุ่มและ
ขณะเดียวกันมีการเช่ือมโยงการท างานร่วมกบักลุ่มภาคีเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกชุมชน ยึดหลกัการจดัการแบบ
บรูณาการตามภมูินิเวศ โดยใช้เคร่ืองมือการบริหารทัง้เชิงโครงสร้าง เชิงสงัคม และเชิงเศรษฐกิจ 
 
ค าส าคัญ: การจดัการทรัพยากรน า้โดยชมุชน 

 

 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 

The objective of this research was to study lessons learned from community water 

resources management by the people of Phraek Nam Daeng Community. The research used 

the qualitative research methods of a discussion group forum, a learning seminar with 

community members, leaders and local officials, an area survey with record-taking of water 

management activities, and interviews with community leaders using a data recording form. 

Data analysis was done using qualitative research methods consisting of typological analysis, 

comparative analysis, relationship analysis, cause and effect analysis, and SWOT analysis. 

 

The results showed that water resource management was based primarily on the 

principle of stakeholder participation. Community research was used to give direction to 

development efforts. People in the community kept learning continuously. They applied 

local wisdom. Management was done by a group effort, and the community also worked in 

connection with a network of allies from within and outside the community. Water resource 

management was based on an integrated ecological model, utilizing structural, social and 

economic management tools. 

 

Keywords: community water resource management 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเร่งพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ เป็นผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาตซิึง่มีอยูจ่ ากดัอยา่งฟุ่ มเฟือย 
ขาดจิตส านึก และเกินความสามารถท่ีทรัพยากรจะฟืน้ฟตูวัเองได้ ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
จงึเกิดขึน้ตามมา  ด้านทรัพยากรน า้ก็เชน่กนั พบวา่ การบริหารจดัการท่ีไมเ่หมาะสมในภาวะปัจจบุนั ท าให้
ทรัพยากรน า้ไม่สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของมนษุยชาติและสร้างความสมดลุตอ่ระบบนิเวศทัง้
ในเชิงปริมาณและคณุภาพได้อยา่งยัง่ยืน บทเรียนการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัมี
หลายชมุชนท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางให้กบัชมุชน หรือหน่วยงานน าไปประยกุต์
หรือปรับใช้ให้เหมาะกบับริบทของของตนเอง    

ชมุชนแพรกหนามแดงก็เป็นอีกชมุชนหนึ่งท่ีมีบทเรียนท่ีดีท่ีน่าสนใจ เคยประสบกบัปัญหาเก่ียวกบั
น า้เสีย ความขดัแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนผู้ ใช้น า้ และการช่วงชิงการใช้น า้ของภาคส่วนต่างๆแล้ว 
ยงัมีปัญหาในด้านการบริหารจดัการ แต่ชุมชนก็สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ด้วยดี โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน มีการร่วมมือทัง้จากสมาชิกภายในชุมชน และภาคีเครือข่ายภายนอก มีการจดัการท่ีอยู่บนฐานของ
การมีสว่นร่วมทกุภาคสว่น การเรียนรู้ การวิจยั การส่ือสาร  

โครงการวิจยัครัง้นีจ้ึงมีขึน้เพ่ือศกึษาการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชนแพรกหนามแดง จึง
อาจถกูประยกุต์ใช้เป็นต้นแบบของการจดัการทรัพยากรน า้และสามารถน าไปขยายผลสูลุ่ม่น า้อ่ืนๆตอ่ไป  
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศกึษาบทเรียนการจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชนแพรกหนามแดง 

 

นิยามศัพท์ 

 การจดัการทรัพยากรน า้ เป็นกระบวนการวางแผน การจดัองค์กร การใช้ภาวะผู้น า โดยมี
กระบวนการควบคมุเพ่ือให้ทกุคนได้รับผลประโยชน์ในการบริหารจดัการน า้ 

 การจดัการทรัพยากรน า้โดยชมุชน เป็นกระบวนการบริหารจดัการน า้โดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วม
ของชมุชนเพ่ือประโยชน์ของชมุชน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1) ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะภาคสว่นในการจดัการทรัพยากรน า้ 
2) แนวทางในการจดัการทรัพยากรน า้ส าหรับประยกุต์ใช้ในชมุชนอ่ืน 
3) ชมุชนมีน า้ใช้อยา่งยัง่ยืนและเสมอภาค 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยการถอดบทเรียนการจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชน
แพรกหนามแดง เน่ืองจาก 

1) เป็นพืน้ท่ีประสบปัญหาและมีความรุนแรงของปัญหา 

2) เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถแก้ปัญหาจนประสบความส าเร็จ    

3) เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการแก้ไขปัญหา  

4) การให้ความร่วมมือของสมาชิกในชมุชน/จิตอาสา 

5) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

6) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีกลุม่ กลไกการบริหารจดัการท่ีชดัเจน 

7) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการประสานงานกบัหนว่ยงาน/ภาคีหรือเครือขา่ยตา่งๆ ได้ 

 เคร่ืองมือ คือแบบบนัทกึข้อมลู มีประเดน็เก่ียวกบั  
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1) บริบทของพืน้ท่ี 

2) สถานการณ์ปัญหาเดมิ และผลกระทบ 

3) รูปแบบ วิธีการจดัการแก้ไขปัญหา  และการมีสว่นร่วมของชมุชน 

4)  นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนรัุกษ์การใช้ประโยชน์  

5) กลไกการบริหารจดัการของชมุชน (กลุม่ องค์กร)และบทบาทของหน่วยงานภาคี   

6)  การเรียนรู้ของชมุชน ระบบข้อมลูและการเตือนภยั การรณรงค์ 

7) เคร่ืองมือส าหรับบริหารจัดการ เช่น การประเมินทรัพยากรน า้ แผนจัดการการ

บริหารจดัการอปุสงและอปุทาน การแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 

8) ผลการด าเนินงาน ผลการเปล่ียนแปลงจากการจดัการน า้ของชมุชน 

9)  อปุสรรค ปัญหาท่ีเกิดและการแก้ไข 

10) ปัจจยัตอ่ความส าเร็จ 

11) ความคิดเห็นของเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บค่าน า้ ค่าบริการ 

สิ่งจงูใจให้ใช้น า้อยา่งประหยดั และการจดัการน า้เชิงพาณิชย์ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จา่ย 

  การเก็บข้อมูล โดยการสมัมนาเจาะกลุ่มผู้น า ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี โดยการจดัเวทีพูดคยุ 

การส ารวจศึกษาสภาพพืน้ท่ีด้วยการบนัทึกกิจกรรมการจดัการน า้ของชมุชนและการบนัทึกการสมัภาษณ์

ผู้น าชมุชน 

      การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงคณุภาพ ได้แก่ การจ าแนกประเภท การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ การศกึษาความ

เป็นเหตแุละผล และการวิเคราะห์ SWOT  
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

1. ความเป็นมาและบริบทของพืน้ท่ี พืน้ท่ีตัง้ของต าบลแพรกหนามแดง ในอดีตนัน้เคยเป็นพืน้ท่ี
ทะเลตมมาก่อน และชายทะเลนัน้พบว่าอยู่ท่ีประมาณหวัเขาจีน-เขาอีโก้ และเมืองคบูวั ตวัเขาย่ีสารและ
เขาตะเคราเป็นเกาะเล็กๆอยูช่ายฝ่ังทะเล ตามหลกัฐานทางโบราณคดีการตัง้ถ่ินฐานของคนโบราณ บริเวณ
รอบพืน้ท่ีต าบลแพรกหนามแดงมีคนหลายภาษาและหลายเชือ้ชาติมาก ท่ีมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ เช่น คนจีนจะ
พบว่าอพยพมาก็จะตัง้ถ่ินฐานอยู่ตามเมืองปากแม่น า้หรือตามแนวชายทะเล เช่น ชุมชนต าบลบางตะบูน 
ชมุชนเขาย่ีสาร ชมุชนคลองโคนและปากแม่น า้แมก่ลอง ส่วนชมุชนชาวมอญก็พบได้ในชมุชนคลองมอบลดั
และชมุชนบางจะเกร็ง ส่วนชมุชนเขาย้อยและชมุชนหวัเขาจีนก็จะพบวา่เป็นชมุชนลาวโซ่งหรือไทยทรงด า 
และทางแถบอ าเภอปากทอ่ก็จะพบวา่มีชมุชนเขมรลาวเดมิหรือเขมรไทยเดมิ 

ในอดีตต าบลแพรกหนามแดงนัน้เป็นเส้นทางเดินทางผ่าน ของชมุชนต าบลบางตะบูนและชุมชน
เขาย่ีสารชาวบ้านก็ได้น าเอาอาหารทะเลไปแลกเปล่ียนกันกบัข้าวสารและอาหารป่า กับชมุชนหวัเขาจีน -
เขาอีโก้และชมุชนปากท่อ ล าคลองท่ีชาวบ้านใช้ในอดีตคือคลองขดุย่ีสารเก่า คลองแพรกหนามแดง คลอง
ผีหลอก คลองห้วยโรง เป็นต้น 

ค าว่า “แพรกหนามแดง” นัน้จากค าบอกเล่าของผู้สงูอายพุบว่าแพรกหนามแดงนัน้ หมายถึง ล าน า้
เชน่ ล าราง ล าประโดง ล าแพรก ล าคลอง สว่นค าวา่แพรกหนามแดงนัน้น่าจะมาจากน า้ในล าแพรกนัน้เป็น
สีแดงหรือในล าแพรกนัน้มีต้นหนามแดงขึน้มา ก็เป็นได้ทัง้สองแนวทางและแต่เดิมในอดีตต าบลแพรก
หนามแดงและต าบลย่ีสารเป็นต าบลเดียวกัน ช่ือว่าต าบลย่ีสารแพรกหนามแดง จากหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตร์พบว่าชุมชนย่ีสารหลงัจากท่ีมีการอยู่อาศยัในระยะแรกแบบเบาบางแล้ว การอยู่อาศยัท่ีมี
ความหนาแน่นหลากหลายและรุ่งเรืองสูงสุดน่าจะอยู่ในช่วงต่อมา ประมาณปี พ.ศ. ๑๙๐๐-พ.ศ. ๒๒๐๐ 
จากการพัฒนาโดยรอบๆ บริเวณของต าบลแพรกหนามแดงนัน้จะพบว่าวดัวังมะนาวได้สร้างและได้รับ
วิสงุคามสีมาในปี พ.ศ.๒๓๖๕หรือเม่ือ๑๘๗ปีมาแล้ว วดัห้วยโรงได้รับวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.๒๔๖๒ หรือ
เม่ือ ๙๐ ปีมาแล้ว ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ- เพชรบุรีก่อสร้างเสร็จเม่ือปี พ.ศ.๒๔๔๖ หรือเม่ือ ๑๐๖ ปี
มาแล้ว และวดัพระสธีุวงศ์หรือวดัคริสต์ ในคลองขดุก านนัสมบรูณ์ได้ก่อสร้างเม่ือปีค.ศ.๑๘๒๕ หรือปี พ.ศ.
๒๔๖๘เม่ือประมาณ ๘๔ ปีมาแล้ว และวดัเจริญรัตนารามของเราได้ก่อตัง้มาในปีพ.ศ. ๒๔๗๒หรือเม่ือ ๘๐ 
ปีมาแล้ว และมีรายนามเจ้าอาวาสตัง้แต่รูปแรกจนถึงปัจจุบันจ านวน ๑๘ รูปและจากค าบอกเล่าของ
ผู้สงูอายใุนต าบลแพรกหนามแดงเท่าท่ีสืบทราบได้นัน้ มีก านนัปกครองมาถึง ๗ คนคือ ๑.ก านนัขีด ณ บาง
ช้าง ๒.ก านนัอิว้ เวชกิจ ๓. ก านันสละ ไพบูลย์ ๔.ก านันพร ไล้สกุล ๕.ก านนัซ้วน ขุนนุช ๖.ก านนัละม่อม 
ระย้าอินทร์และ ๗. ก านนัทรงพล ธัมมงั คนปัจจุบนั และต าบลย่ีสารก็ได้แยกออกจากต าบลแพรกหนาม
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แดงเม่ือประมาณ ๗๐ ปีมาแล้วในสมยัก านนัอิว้ เวชกิจ เป็นเพราะต าบลย่ีสารกบัแพรกหนามแดง ๒ ต าบล
รวมกนั มีท่ีดินเท่ากบัคร่ึงหนึ่งของอ าเภออมัพวา ส่วนต าบลย่ีสารก็ได้ตัง้ก านนัขึน้มาใหม่และก านนัคนแรก
ของต าบลย่ีสารคือ ก านนัจินดา พยนต์ยิม้ หรือก านนัจีน ๒.ก านนัอ านวย เวชกิจ ๓.ก านนัอนนัต์ พยนต์ยิม้ 
๔.ก านนัพิศาล พยนต์ยิม้ คนปัจจบุนั  

ต าบลแพรกหนามแดง มีสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มดินเหนียวมีความลาดเอียง โดยทิศเหนือจะสูง
กว่าทิศใต้และทิศตะวนัตกจะสูงกว่าทิศตะวนัออก มีล าคลองเช่ือมโยง ๓๖ ล าคลองจึงมีการไหลเวียนของ
น า้ขึน้ลงตลอดทัง้ปี น า้ในล าคลองไหลใสสะอาด หน้าฝนก็มีน า้หลากท่ีพดัพาปุ๋ ยธรรมชาตมิาท าให้ดินอดุม
สมบรูณ์ “น า้มาปลากินมด น า้ลดมดกินปลา” ชาวบ้านสว่นใหญ่จงึมกัตัง้บ้านเรือนอยู่ริมฝ่ังล าคลอง เพ่ือใช้
น า้ในการอปุโภค บริโภคเป็นการประกอบอาชีพต้องพึง่พาสายน า้เป็นหลกั 

ในอดีตคนส่วนใหญ่ท าข้าวนาปีและท าสวนมะพร้าว ชว่งฤดฝูนท่ีมีน า้หลากจะมีน า้จืดปริมาณมาก
ก็จะท านาข้าว ส่วนพนัธุ์ข้าวท่ีใช้ในการเพาะปลกูก็จะใช้พนัธุ์ข้าวพืน้เมืองคือข้าวเหลืองประทิวหรือเหลือง
รอดหนี ้เพราะข้าวพนัธุ์นีมี้คณุสมบตัดีิในการหนีน า้เพราะมีล าต้นสงูและสนองตอ่ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นอย่างมาก 
สว่นฤดแูล้งน า้จืดมีน้อยก็จะหยดุท านา บางส่วนก็มีการปลกูมะพร้าวร่วมกบัการท านาในร่องสวนและเลีย้ง
สตัว์ 

ประเทศไทยในอดีตมีท่ีดินว่างเปล่าเป็นจ านวนมากเพราะจ านวนประชากรมีน้อยท่ีดินไม่มีราคา 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สนใจท่ีจะจบัจองท่ีดิน ชาวบ้านบางคนเอาท่ีดินของตนเอง ๑๐-๒๐ ไร่ แลกกับววั ๑ 
ตวั รัฐบาลสมยันัน้มีนโยบายให้จบัจองท่ีดินท ากินท่ีแพรกหนามแดงแตไ่ม่มีชาวบ้านสนใจ แตน่ายกิมเลีย้ง 
วงัตาล หรือหลวงสิทธ์ิเทพการ ได้มาจบัจองท่ีดินในต าบลแพรกหนามแดงไว้หลายพนัไร่ ครอบคลุมพืน้ท่ี
จงัหวดัราชบรีุและสมทุรสงคราม แตพื่น้ท่ีต าบลแพรกหนามแดงและย่ีสารเป็นพืน้ท่ีน า้ขึน้ลงจากทะเล จึงมี
พนัธุ์ไม้ป่าชายเลนเป็นจ านวนมากเช่นไม้โกงกาง นายกิมเลีย้ง วงัตาล จึงได้เกณฑ์คนจากพืน้ท่ีอ่ืนจ้างให้
ตดัไม่โกงกาง ท าฟืนส่งขายให้กบัการรถไฟ ท่ีวิ่งไปภาคใต้เพราะรถไฟสมยันัน้เป็นรถจกัรไอน า้ นายกิมเลีย้ง 
วงัตาล ได้จดัตัง้กองงานมีการขุดคลองขึน้มาใหม่อีกหลายคลองด้วยแรงงานคนและภูมิปัญญาเช่นคลอง
กองเจ็ด คลองทางควาย สาเหตท่ีุช่ือคลองทางควายนัน้ก็เพราะในสมัยอดีตยงัไม่มีการสร้างเข่ือนท่ีเมือง
กาญจนบุรีจะมีน า้หลากมาทุกปี ชาวบ้านสมยันัน้ใช้ล าคลองเป็นหลกัจึงได้น าววัควายเดินลุยล่องทางน า้  
ด้วยจ านวนวัวควายหลายร้อยตวัท าให้ล่องทางน า้มีขนาดกว้างเป็นล าคลองในปัจจุบัน หลังจากตดัไม้
โกงกางหมด นายกิมเลีย้ง วงัตาล ก็ได้ขดุคนักัน้น า้เค็มขึน้มาเพ่ือป้องกนัน า้เค็ม พร้อมท าท านบดินตามล า
คลองตา่งๆไว้หลายแห่งเพ่ือกัน้น า้เค็มไม่ให้เข้าไปในนาได้ แตช่าวบ้านก็ยงัใช้เรือแพสญัจรได้โดยการเข็น
เรือแพข้ามท านบดิน ขณะเดียวกนัก็มีการสร้างท านบอ่ืนอีกตามมาอย่าง “ท านบผู้ ใหญ่นิด ท านบตาพรม” 
สว่นหนึ่งก็มีชาวบ้านมาชว่ยกนัดแูลท านบผลดัเปล่ียนเวรยามเฝ้าท านบ และช่วยกนัขดุดินส่งกนัเป็นทอดๆ 
เพ่ือซอ่มแซมสว่นท่ีช ารุดโดยเร่ียไรเงินจากแมค้่าท่ีผา่นท านบเป็นคา่เบีย้เลีย้งในการเฝ้าเวรยาม 
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กรณีน า้เค็มรุกหนักหรือน า้เช่ียวก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางราชการในการซือ้ไม้กระดานกัน้
ท านบ นอกจากนีย้งัมีการเปิดปิดท านบเป็นช่วงๆ ให้เป็นไปตามวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้าน 
กลา่วคือทกุคนจะชว่ยกนัพงัท านบดินในเวลาท่ีน า้เหนือไหลหลากเพ่ือเปิดทางให้น า้ไหลออกสูท่ะเล และจะ
มาช่วยกันปิดใหม่เม่ือเวลาน า้ลดเพ่ือป้องกันน า้เค็มรุก ไม่เว้นแม้แต่นายอ าเภอ “นายอ าเภอสุดใจ เลขา
คณิต” ท่ีไปลอยคออุ้มดินมาท าท านบ ส่วนชาวบ้านใครมีเรือก็เอาเรือไป ใครไม่มีเรือก็เดินไป ช่วยกันเปิด
เม่ือน า้มา ชว่ยกนัปิดเม่ือน า้ลด แสดงถึงความร่วมมือท่ีนา่ประทบัใจยิ่งนกั 

สภาพทั่วไป ชุมชนแพรกหนามแดง ตัง้อยู่ ท่ี ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมทุรสงคราม  

   ทิศเหนือ ตดิตอ่ต าบลวดัประดูแ่ละต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ทิศตะวนัตก   ติดตอ่ต าบลห้วยโรง อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ และต าบลวนัดาวอ าเภอปาก

ทอ่ จงัหวดัราชบรีุ 
    ทิศตะวนัออก และทิศใต้ ตดิตอ่ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม   
    ภูมิประเทศ ต าบลแพรกหนามแดง  เป็นพืน้ท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล  มีแม่น า้ล าคลองกระจายทัว่

พืน้ท่ีท าให้เหมาะแก่การเกษตรและเพาะเลีย้งสตัว์น า้   
 

 
ภาพแสดงท่ีตั้งต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

  
                   จ านวนหมู่บ้าน ข้อมลู ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ต าบลแพรกหนามแดง มีจ านวน

หมูบ้่าน  6  หมูบ้่าน  และมีจ านวนบ้าน  931  หลงั  ประชากรมีจ านวนทัง้สิน้  3,827 คน  ประกอบด้วย  
               หมูท่ี่ 1   บ้านคลองขดุเล็ก            จ านวน  211  หลงั จ านวน 979  คน 
               หมูท่ี่ 2   บ้านคลองสะพานหนั    จ านวน  137  หลงั จ านวน 584  คน 
               หมูท่ี่ 3   บ้านรัว้                         จ านวน  115  หลงั จ านวน 533  คน 
               หมูท่ี่ 4   บ้านแพรกหนามแดง     จ านวน  198  หลงั จ านวน 739  คน 
               หมูท่ี่ 5   บ้านคลองขดุสมบรูณ์    จ านวน   92  หลงั จ านวน 398  คน 
               หมูท่ี่  6   บ้านคลองผีหลอก         จ านวน  178  หลงั จ านวน 594  คน 
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  สภาพทางเศรษฐกิจ 
    1) อาชีพ ประชาชนต าบลแพรกหนามแดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น 

ท าสวนผกั พริก ท านา  และประกอบอาชีพเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ปลาสลิด)  
    2) หนว่ยธุรกิจ ประกอบด้วยประเภทตา่งๆ ดงันี ้

(1)  ป๊ัมน า้มนั  จ านวน  2  แห่ง ได้แก่ ป๊ัมบางจาก  พี.อาร์.แพรกหนามแดง  (หมู่ท่ี 6  
ต าบลแพรกหนามแดง) ปัม้น า้มนั  (หมูท่ี่ 6  ต าบลแพรกหนามแดง) 

(2)  ร้านค้าทัว่ไป จ านวน  32  แหง่  
(3) โรงงานอตุสาหกรรม  จ านวน 8 แหง่  ได้แก่ 

- บริษัทสมานทองพาณิชย์ จ ากดั  
- หจก.เอกสยามเม็ททลัเวิร์คส์  
- บริษัทไทยสแตนดาร์ดสเตนเลส จ ากดั  
- บริษัทไทยเฟิร์ส คาสติง้ จ ากดั  
- บริษัทไทยจินจิง ซิลิก้า แซนด์  
- บริษัทโกรเบสท์ คอร์โพเรชัน่ จ ากดั  
- บริษัทเอเซียตคิ อตุสาหกรรมเกษตร จ ากดั  
- บริษัทมิลลิ่ง เม็ททอลอินดสัเตรียล จ ากดั  

        สภาพสงัคม  หอกระจายขา่วไร้สายตามจดุตา่งๆของชมุชน จ านวน 13  แหง่ ได้แก่  
  หมูท่ี่  1                                      จ านวน  2  แหง่ 
  หมูท่ี่  2                                      จ านวน  1  แหง่ 
  หมูท่ี่  3                                        จ านวน  1  แหง่ 
  หมูท่ี่  4                                        จ านวน  3  แหง่ 
  หมูท่ี่  5                                        จ านวน  2  แหง่ 
  หมูท่ี่  6                                        จ านวน  3  แหง่ 
  ท่ีท าการ อบต.แพรกหนามแดง    จ านวน  1  แหง่  

 
        สภาพแวดล้อม  แหลง่น า้ธรรมชาตไิด้แก่ล าคลองมี 48 แหง่แยกตามหมูบ้่าน ดงันี ้
   1) หมูท่ี่ 1 บ้านคลองขดุเล็ก จ านวน 8 แหง่ ได้แก่ 

(1) คลองขดุเล็ก มีความยาว      3.300  กม. 
(2) คลองขดุสมบรูณ์ มีความยาว     2.300  กม. 
(3) คลองตาผอ่ง มีความยาว     1.550  กม. 
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(4) คลองตามกั มีความยาว     2.000  กม. 
(5) คลองตาเลย มีความยาว    2.200  กม. 
(6) คลองตาสิน มีความยาว     1.500  กม. 
(7) คลองปลายบางแค มีความยาว    0.650  กม. 
(8) คลองตาอ ่า มีความยาว     1.400  กม.  
 

         2) หมูท่ี่ 4 บ้านแพรกหนามแดง จ านวน 16 แหง่ ได้แก่ 
(1) คลองแพรกหนามแดง มีความยาว  3.200  กม. 
(2) คลองลางโพธ์ิ มีความยาว   1.400  กม. 
(3) คลองต้นนุน่ มีความยาว     1.000  กม. 
(4) คลองใหม ่ มีความยาว     0.820  กม. 
(5) คลองววั มีความยาว      1.500  กม. 
(6) คลองโพธ์ิ มีความยาว     2.200  กม. 
(7) คลองตรง มีความยาว    0.620  กม. 
(8) คลองสมังา มีความยาว     1.000  กม.      
(9) คลองรางทบัแถบ มีความยาว   3.060  กม.               
(10) คลองตาแพร มีความยาว   0.530 กม. 
(11) คลองมอญ มีความยาว     1.300  กม.               
(12) คลองตาเรือง มีความยาว          1.000  กม. 
(13) คลองยายปราง มีความยาว         0.740  กม. 
(14) คลองแพรกบอ่ตานา มีความยาว   1.400  กม. 
(15) คลองแพรกลกึ มีความยาว          1.300  กม. 
(16) คลองแพรกหวายลิง มีความยาว    2.290  กม. 

3) แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้  
(1) ประปาสว่นภมูิภาคผา่นทกุหมูบ้่านแตย่งัไมค่รอบคลมุทกุครัวเรือน  
(2) ประปาหมูบ้่าน 3 แหง่ (หมูท่ี่ 1 และหมูท่ี่ 6 2 แหง่)  
(3) ฝายน า้ล้น 1 แหง่ (หมูท่ี่ 4) 
(4) ทรัพยากรน า้ธรรมชาตใินพืน้ท่ี มีล าคลอง  47 แหง่    
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      4) มวลชนจดัตัง้/องค์กรจดัตัง้  
(1)  ลกูเสือชาวบ้าน  2  รุ่น จ านวน  160  คน  

         (2)  อสม. จ านวน  36 คน  
         (3)  กลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้  จ านวน  400  คน  
         (4)  อปพร. จ านวน  44    คน 
         (5)  สหกรณ์ผู้ เพาะเลีย้งปลาสลิดต าบลแพรกหนามแดง จ านวน 175  คน 

2. สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบ 
    2.1 ปัญหาน า้เน่าเสียจากโรงงานอตุสาหกรรม เกิดน า้เน่าเสียจากโรงงานอตุสาหกรรม และเกิด

กรณีพิพาทระหว่างชาวบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการรวมกลุ่มจ านวน 47 คน ฟ้องโรงงาน
อุตสาหกรรมในปี 2542 โดยประชาชน 44 คน รวบรวมเงินร่วมกัน ปรึกษาสภาทนายความ และได้เข้าสู่
ระบบการไกลเกล่ียโดยโรงงานยอมชดใช้คา่เสียหายให้กบัชาวบ้านท่ีได้รับความเสียหาย  

    2.2 ปัญหาการใช้น า้ เม่ือมีการท าบานประตูแบบปิดตาย ซึ่งน า้เสียจากการย้ายฐานการผลิต
สารจาก จ. นครปฐม มาท่ี อ. ปากชอ่ง และ อ. จอมบงึ จ.ราชบรีุ ทัง้หมดจะระบายลงสูค่ลองระบายน า้ของ
โครงการชลประทานฝ่ังขวาและไหลลงคลองประดู่ ร่วมกับมลพิษจากฟาร์มสุกร ท่ีตกจมก้นคลองและ
แม่น า้ท าให้เม่ือเปิดประตรูะบายน า้มลพิษกระจายลงสู่ท้ายน า้ท าให้สตัว์น า้ท้ายประตเูสียชืวิตจากการขาด
ออกซิเจน      

   2.3 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนท่ีใช้น า้จืดและชุมชนท่ีใช้น า้เค็มและน า้กร่อย กรม
ชลประทานได้สร้างเข่ือนและท าบานประตูน า้แบบปิด ท าให้เกิดการแบ่งเขตระหว่างน า้จืดและน า้เค็ม 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนวิถีชีวิตของชุมชนแพรกหนามแดงซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีอยู่กับระบบ 3 น า้มาก่อน คือ น า้จืด
น า้เค็ม และน า้กร่อยและท าให้น า้ไม่ไหลเวียนก่อให้เกิดปัญหาน า้เน่าเสีย นอกจากนีก้ารปิดเปิดประตขูอง
ชลประทานเพ่ือระบายน า้ไม่ได้มีการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าท าให้น า้จืดไหลลงสู่นากุ้ งท่ีต้องใช้
น า้กร่อย ก่อให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งชมุชนท่ีใช้น า้จืดและชมุชนท่ีใช้น า้เค็ม ซึง่ชมุชนท่ีใช้น า้จืดต้องการ
ให้มีการระบายน า้ออกหลังจากท่ีใช้เพ่ือการผลิตทางการเกษตรแล้ว ส่วนชุมชนน า้เค็มและน า้กร่อย ไม่
ต้องการน า้จืดเน่ืองจากน า้ท่ีปลอ่ยออกมาเป็นน า้เนา่เสียและเป็นน า้จืด ซึง่จะมีผลกบันากุ้ง และสิ่งมีชีวิตใน
คลอง เชน่ ลกูป ูลกูปลาตายเป็นจ านวนมาก จงึเกิดความขดัแย้งระหวา่งชมุชน 2 กลุม่  

    2.4 ปัญหาการสร้างถนนของภาครัฐ มีการสร้างสะพานเช่ือมถนนท าให้ตอม่อสะพานซึง่มีขนาด
ใหญ่และจ านวนมากขวางทางเดินของน า้ เศษตะกอนดินและพืชโดยเฉพาะกอไผ่เข้าไปติดตอม่อจึง
ขวางทางน า้ท าให้น า้ท่ีเคยไหลเวียน ไมส่ามารถไหลเวียนได้อยา่งสะดวก 

3. รูปแบบ วิธีการจดัการแก้ไขปัญหาและการมีสว่นร่วมของชมุชน 
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    3.1 การใช้กระบวนการกลุ่ม มีการรวมกลุ่มชมุชนท่ีมีปัญหาเกิดการรวมกลุ่มคยุกนัอย่างไม่เป็น
ทางการ และมีเวทีพูดคยุแลกเปล่ียนในกลุ่มย่อยๆ น าไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันเช่น การรวมกลุ่มกนัฟ้อง
โรงงานอตุสาหกรรมท่ีปลอ่ยน า้เสีย 

     3.2 การใช้กระบวนการวิจัย  เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาโดยชุมชนท่ีมีข้อขัดแย้ง โดยมีการ
พูดคยุแลกเปล่ียนหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือลดความขดัแย้ง มีส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.)  เข้ามาสนบัสนนุการท างานวิจยั ซึง่มีวิธีการด าเนินการดงันี ้ 

1) จดัเวทีประชาคม เพ่ือพบปะพดูคยุซึง่ในแตล่ะเวทีมีลกัษณะท่ีส าคญัดงันี ้  
(1) โดยในเวทีแรกๆ ได้พูดคุยกันเก่ียวกับวิถีชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอยู่ร่วมกัน

ของคนในชมุชน 3 น า้มากกวา่การพดูคยุในเร่ืองประเดน็ปัญหา 
(2) มีการจดักลุม่สนทนาตามความสนใจและจริตของกลุม่ท่ีเข้ามามีสว่นร่วม 
(3) มีการจดัเวทียอ่ย และหมนุเวียนไปตามพืน้ท่ีตา่งๆ  
(4) ให้ความส าคญักับสมาชิกท่ีเข้าร่วม ทุกความคิดเห็นมีความส าคญั และคนท่ีไม่ค่อยแสดง

ความคดิเห็นก็มีการกระตุ้น ให้แสดงความคดิเห็นทกุคน 
2) มีการรวบรวมข้อมลูจากเวที ซึง่พบวา่มีหลายประเดน็ปัญหา ปัญหาใดท่ีแก้ไขได้ในระดบัปัจเจก

ก็จะแก้กันเอง ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะจดัท าแผนชุมชน และประสานเช่ือมโยงเพ่ือของบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดยเฉพาะความคิดเห็นเก่ียวกบัภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ไปถึงสาเหตปัุญหาท่ีแท้จริง นัน่คือประตนู า้ ท่ีออกแบบมาเป็นบานปิดตายท า
ให้น า้จืดไม่ไหลลงสู่พืน้ท่ีดา่นล่างและเม่ือเปิด-ปิดบานประตไูม่มีการแจ้งให้ทราบท าให้ผู้ ท่ีท านากุ้ ง ทราบ 
เม่ือสบูน า้เข้าไปใช้จงึเกิดความเสียหายกบันากุ้งเป็นอยา่งมาก 

4. นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ มีการก าหนดข้อบงัคบัเก่ียวกับปิด
เปิดประตรูะบายน า้ โดยต้องมีการประชาสมัพนัธ์ให้ชมุชนทราบลว่งหน้าก่อน 

5. กลไกการบริหารจดัการของชมุชน (กลุม่ องค์กร) และบทบาทของหนว่ยงานภาคี 
5.1 การรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจดัการ มีการรวมกลุ่มเป็นทางการคือกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ซึ่งกลุ่ม

สจัจะออมทรัพย์มีพัฒนาการมาจากการชุมชนท่ีได้รวมกลุ่มกันท าวิจยัชุมชนเพ่ือจดัการปัญหาในระดบั
ท้องถ่ิน 

    5.2 การเช่ือมโยงกบัภาคีตา่งๆ มีหนว่ยงานภาคีท่ีเก่ียวข้องได้แก่  
1) กรมชลประทานสนบัสนนุการปรับเปล่ียนประตนู า้ 
2) สกว. การสนบัสนนุการวิจยัท้องถ่ิน 
3) SIF การสนบัสนนุการท าสจัจะสะสมทรัพย์ 
4) สภาทนายความให้การชว่ยเหลือในการฟ้องคดีโรงงานอตุสาหรรมปลอ่ยน า้เสีย  
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5) โรงเรียนมีบทเรียนของท้องถ่ิน 
6) โรงงานอตุสาหกรรมปฏิบตัติามระเบียบชมุชน  
7) สภาองค์กรชมุชน  

6. การเรียนรู้ของชมุชน ระบบข้อมลูและการเตือนภยัการรณรงค์  น าภูมิปัญญาของชมุชนมาปรับ
ใช้ ชมุชนมีการเรียนรู้การสร้างประตนู า้ท่ีสอดคล้องกบัวิถีของชุมชน ท่ีมีสภาพน า้เค็ม น า้จืด และน า้กร่อย 
เพ่ือการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ทัง้การท านาข้าว นากุ้ ง โดยน าภูมิปัญญาของชุมชนมาปรับใช้เพ่ือ
สร้างบานประตท่ีูสามารถคล่ีคลายปัญหาความขดัแย้งได้ 

7. เคร่ืองมือส าหรับบริหารจดัการ มีดงันี ้ 
7.1 เคร่ืองมือท่ีเป็นอปุกรณ์ส าหรั[บริหารจดัการน า้  

1) ถงัน า้ 200 ลิตรเป็นทอ่ผลกัดนัน า้โดยใช้เคร่ืองเรือหางยาว  
2) การดแูลคลองโดยใช้ทอ่สบูน า้พญานาคส าหรับดดูเลน 
3) ประตหูบัเผย 

    7.2 เคร่ืองมือท่ีเป็นกระบวนการ 
1) การท าวิจยัชมุชน 
2) การรวมกลุม่เป็นกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์  

8. ผลการด าเนินงาน ผลการเปล่ียนแปลงจากการจดัการน า้ของชมุชน 
 8.1 ระดบับคุคล มีน า้ใช้ท่ีมีคณุภาพ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในเร่ืองการแก้ปัญหาน า้  
 8.2 ระดบัชมุชน 

1) มีการฟืน้ฟภูมูิปัญญาในการบริหารจดัการน า้ 
2) ขจดัข้อขดัแย้งการใช้น า้ระหวา่งชมุชนท่ีใช้น า้จืดและชมุชนท่ีใช้น า้เคม็และน า้กร่อย  
3) การใช้ส่ือและการประชาสมัพนัธ์เข้ามาสนบัสนนุในการตอ่สู้และแก้ปัญหา 
4) การจดัท าแผน กระบวนการวิจยัของชมุชน 

9. อปุสรรค ปัญหาท่ีเกิดและการแก้ไข 
9.1 อปุสรรค ปัญหาท่ีเกิดและการแก้ไขภายในชมุชน คนท่ีประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย มีความ

ต้องการน า้ท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อคนในชุมชน การแก้ไขของชุมชนโดยการร่วมกัน
ออกแบบประตนู า้กบักรมชลประทาน นอกจากนีย้งัมีปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เข้าใจของคนในชมุชนร่วม
ด้วย 

9.2 อปุสรรค ปัญหาท่ีเกิดและการแก้ไขภายนอกชุมชน การแก้ปัญหาของหน่วยงานรัฐในอดีต
ท่ีไม่ได้รับทราบปัญหาของคนในพืน้ท่ี ไม่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชมุชน เช่น กรณีของการสร้างประตนู า้ท่ี
เป็นบานปิดตายท าให้น า้ไมห่มนุเวียน  
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10. ปัจจยัตอ่ความส าเร็จ 
10.1 ด้านผู้น าให้ความส าคญักบัการแก้ปัญหาชมุชน 
10.2 ด้านชมุชน  

1) มีงานวิจยัของชมุชน ท่ีท าให้ชมุชนรับทราบปัญหาของตนและร่วมหาแนวทางแก้ไข 
 2) มีเครือขา่ยเยาวชน เป็นการสืบทอดการด าเนินงานในชมุชน 
3) มีศนูย์เรียนรู้ของชมุชน 
4) มีกลุม่เข้ามาดแูลอยา่งเป็นทางการ (กลุม่สจัจะสะสมทรัพย์) 
5) มีการจดัเวที และการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
6) มีข้อบญัญตัติ าบล 
7) มีระบบเตือนภยั โดย อบต.มีการประชาสมัพนัธ์ปิด-เปิดประตนู า้ 
8) การจดัการแบบบรูณาการ ทัง้เร่ืองสิ่งแวดล้อม น า้ การคมนาคมของชมุชน 
9) มีการจดัการน า้จดัการตามภมูินิเวศ เพ่ือแก้ปัญหาอยา่งเป็นองค์รวม 

10.3 ด้านองค์กร หนว่ยงาน  และนโยบายภาครัฐ ท่ีมีความสอดคล้องกบัวิถีชมุชน  
11.  เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการบริหารจดัการน า้  จดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายของผู้ก่อ

มลพิษ  ชมุชนแพรกหนามแดงมีการก าหนดข้อปฏิบตัิร่วมกนัของผู้ก่อมลพิษและชมุชนท่ีอยู่โดยรอบท่ีได้รับ
ผลกระทบจากน า้เน่า น า้เสีย ท่ีปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมว่าผู้ ก่อมลพิษต้องชดเชยความเสียหาย
ให้กบัชมุชน 

 
อภปิรายผล 

จากบทเรียนท่ีได้จากกรณีศึกษา เห็นได้ว่าความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ของ
ชมุชนแพรกหนามแดงใช้หลกัการการมีสว่นร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียเป็นฐานเร่ิมจากการพดูคยุภายในชมุชน 
และเข้ามามีส่วนร่วมในขัน้ตอนต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการศึกษาสถานการณ์ปัญหา การก ากับ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการทรัพยากรน า้ ท่ี ปธาน สุวรรณมงคล (2540) ท่ี
เสนอหลกัการการจดัการทรัพยากรน า้ ไว้ประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากน า้เป็น
สมบตัิสาธารณะท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการ ใช้การวิจยัชุมชนเป็นตวัก าหนดทิศทางในการพัฒนา
และแก้ปัญหาการ นอกจากใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหา แล้ว
กระบวนการวิจยัยงัสร้างการมีสว่นร่วม และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กบัคนในชมุชน มีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาดงัท่ี บุญชยั งามวิทย์โรจน์ (2555) ได้กล่าวถึงเสาหลกัของการจดัการทรัพยากรน า้แบบบรูณา
การ ประการหนึ่ง คือ ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการใช้น า้และทรัพยากร  และสุ
พรรณี  ไชยอมัพร (2549) กล่าวว่าการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์มีส่วนช่วยให้ชุมชนสามารถ
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พึง่ตนเองได้ มีการประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาเดิม นอกจากนีย้งัมีการตัง้กลุม่เพ่ือเป็นกลไกภายในในการบริหาร 
มีการจดัการโดยกลุ่มและขณะเดียวกันมีการเช่ือมโยงการท างานร่วมกบักลุ่มภาคีเครือข่ายทัง้ภายในและ
ภายนอกชุมชน สอดคล้องกับแนวทางของกรมทรัพยากรน า้ (2551, น. 3-20) และ บุญชยั งามวิทย์โรจน์ 
(2555) ท่ีกล่าวสรุปไว้ว่า การตัง้องค์กรและกลไกในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ จะเป็นส่วนส าคญัและ
มีบทบาทในการเข้ามาบรูณาการเพ่ือให้เกิดการจดัการทรัพยากรน า้ และยงัยึดหลกัการจดัการแบบบรูณา
การตามภูมินิเวศตามท่ี บญุชยั งามวิทย์โรจน์ (2555) กลา่วว่าการจดัการน า้ท่ีดีควรยดึหลกัการ การจดัการ
น า้แบบบูรณาการ  และตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบผสมผสานของ UNESCO (2004) 
โดยใช้เคร่ืองมือการบริหารทัง้เชิงโครงสร้าง เช่น การขุดลอกคูคลอง การก าจัดผักตบชวา เคร่ืองมือเชิง
สงัคม เช่น การก าหนดกฏระเบียบของชุมชน การใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์ในการน าเสนอประเด็นปัญหา การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้คนภายนอกได้รับทราบ และเคร่ืองมือเชิงเศรษฐกิจโดยการออกข้อบญัญัติ
ของหน่วยงานในชุมชนเพ่ือจดัการปัญหาน า้ของชุมชน เช่น การออกข้อบญัญัติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือควบคุมดแูลการปล่อยน า้เสียจากฟาร์มเลีย้งสัตว์ ซึ่งเร่ืองนีส้อดคล้องกับหลกัการของ Dublin 
(1992) ท่ีกล่าวว่า น า้มีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ควรได้รับการพิจารณาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการน า้ และตามหลักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การความร่วมมือ ทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาได้เสนอตามหลักของปฏิญญา ริโอ เดอ จาเนโร ดงันัน้จึงสมควรมีการก าหนดและ
ใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการน า้ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการน า้ในแต่ละ
กิจกรรมของแตล่ะชมุชน รวมถึงแตล่ะประเภทของกลุม่ผู้ใช้น า้ 

 
บทสรุป 

จากการศึกษาพฒันาการของการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ของชมุชนแพรกหนามแดง สรุปโดย
ใช้เกลียววงรอบการพัฒนา (Spiral Model) พบว่า พัฒนาการของการบริหารจัดการน า้แบ่งออกเป็น 4 
ระยะ ได้แก่ 

ระยะท่ี 1 ช่วง 50 ปี – 2516 ปัญหาท่ีพบในช่วงนัน้ คือปัญหาการรุกล า้ของน า้เค็ม ซึ่งใขณะนัน้ 
ภายใต้การน าของนายกิมเลีย้ง วังตาล ท่ีได้รับสัมปทานป่าชายเลนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมแก้ไข
ปัญหา โดยให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการขดุคนัคลอง สร้างท านบคนัดนิป้องกนัน า้เค็ม ทัง้ร่วมระดม
ทนุ ร่วมแรงร่วมใจ และการตรวจตราเฝ้าระวงัคนัดนิท่ีก่อสร้างขึน้ รวมทัง้มีการท านบุ ารุงรักษาอยูเ่สมอ 

ระยะท่ี 2 ช่วงปี 2516 – 2543 การก่อสร้างถนนธนบุรี-ปากท่อ ท าให้เกิดปัญหา การกัน้ขวางทาง
น า้ แบ่งเป็นพืน้ท่ีน า้จืดและพืน้ท่ีน า้เค็ม  การสร้างเข่ือนศรีนครินทร์ซึ่งมีช่วงเวลาหนึ่งท่ีต้องกกัเก็บน า้ไว้ให้
เตม็อ่าง จึงไม่ปลอ่ยน า้จืดมาไล่น า้เคม็ ประกอบกบัช่วงนัน้เกิดภยัแล้งเป็นอยา่งมากมีฝนในพืน้ท่ีน้อยท าให้
น า้เค็มรุกล า้เข้ามาในพืน้ท่ีอย่างหนัก ทัง้ยังมีปัญหาการเส่ือมโทรมของป่าชายเลน เน่ืองจากน าพืน้ท่ี
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ดงักล่าวไปเพาะเลีย้งกุ้ งอย่างแพร่หลาย ขณะนัน้กรมชลประทานก็เร่ิมสร้างคลองส่งน า้ให้กบัชาวบ้าน ท า
ให้ชาวบ้านเปล่ียนระบบการปลูกพืชมาเป็นการปลูกข้าวนาปรัง มีรอบการปลูกได้มากขึน้ เร่ิมมีการใช้
สารเคมีในแปลงเกษตร นอกจากสารเคมีจากการเกษตรแล้ว โรงงานอตุสาหกรรมยงัปล่อยน า้เน่าเสียลงสู่
แหลง่น า้ธรรมชาตด้ิวย ซึง่สง่ผลกระทบกบัผู้ ท่ีเลีย้งกุ้งท าให้เสียหายเป็นจ านวนมาก  

การแก้ปัญหาในช่วงนัน้ มีการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการตัง้ประชาคมคนรักแม่
กลอง และหาแนวร่วมและสร้างความร่วมมือ กับกลุ่มต่างๆ เช่น ประชาคมคนรักแม่กลอง และสภา
ทนายความ มาเป็นองค์กร ภาคีท่ีร่วมในการแก้ไขปัญหา  ส่วนการด าเนินการแก้ปัญหานัน้  กรม
ชลประทานได้สร้างประตกูัน้น า้แบบปิดตาย 109 ประต ูเพ่ือกนัน า้เคม็เข้ามา 

ระยะท่ี 3 ช่วงปี 2543 – 2549  จากการสร้างบานประตปิูดตาย ท าให้เกิดปัญหาความขดัแย้งของ
ชุมชนระหว่างคนท านาข้าวและคนท านากุ้ ง  มีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจยัเป็นกลไกลในการ
ขับเคล่ือนงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยพัฒนา
โครงการวิจยัร่วมกบั สกว. ได้ค้นพบแบบบานประตหูบัเผย ซึ่งระยะแรกทดลองใช้ก่อน 4 แห่ง นอกจากนี ้
ชมุชนแพรกหนามแดงยงัมีการตัง้ ”กลุ่มออมทรัพย์เพาะเลีย้งสตัว์น า้” ท่ีภายหลงัเปล่ียนเป็น “กลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพย์ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้ ต.แพรกหนามแดง” เพ่ือเป็นแหลง่เงินออมและท ากิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน   

ระยะท่ี 4 ช่วงปี 2550 -2555 นัน้ ต าบลแพรกหนามแดงได้รับผลกระทบจากถนนท่ีตดัผ่ากลาง ท า
ให้แยกออกเป็น 2 ส่วนการเดินทางไปมาล าบาก ไม่ปลอดภัย จึงเกิดปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนน  
ชุมชนจึงร่วมกันพฒันาโครงการความปลอดภัยบนท้องถนน เช่ือมโยงประเด็นปัญหาต่างของชุมชน เช่น 
ปัญหาความขดัแย้งเร่ืองน า้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิถีชีวิตชาวบ้านและสภาพแวดล้อม การระบายน า้ในพืน้ท่ี 
ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีการจดัสวสัดิการชมุชนท่ีสร้างความมัน่คงทางองค์กรการเงินและสวสัดิการชมุชน โดย
การวางแผนท าโครงการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในต าบล การจัด
กิจกรรม “เยาวชนรักแพรกหนามแดง” รุ่นท่ี 2 และพฒันาโครงการความปลอดภยับนท้องถนน ประสานกบั
องค์กรและสถาบนัตา่งๆ เชน่ สสส. และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกและหนว่ยงาน 

 

ข้อเสนอแนะ  

1) ข้อเสนอแนะตอ่ชุมชนในการจดัการทรัพยากรน า้ การจดัการทรัพยากรน า้ของชุมชนควรเป็นแบบ
บรูณาการ ส่วนส าคญัท่ีเป็นแกนกลาง คือ การเรียนรู้ การแสวงหาข้อมูล ความรู้และเช่ือมโยงต่อยอดภูมิ
ปัญญา โดยการใช้ความรู้ ภูมิปัญญาผ่านกลไกการจดัการ คือ กลุ่ม องค์กร ชุมชน กลุ่มกิจกรรมในการ
เรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมกลุ่มและเครือข่ายเพ่ือน าความรู้ ข้อมูล ภูมิปัญญาไปจัดการทรัพยากรน า้อย่าง
เหมาะสมและรู้ถึงคณุคา่ การผลิตและการบริการเพ่ือสร้างรายได้ การจดัการทนุและกองทนุในการจดัการ 
การก าหนด และการดแูล การจดัการ ตามกฎเกณฑ์กติกา รวมถึงการรณรงค์เผยแพร่ สร้างความรู้ ความ
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เข้าใจและส านึกทัง้ในส่วนของ สมาชิก ชุมชนและสงัคม เพ่ือใช้ในการขบัเคล่ือนของชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรน า้ให้เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง เหมาะสม สมดลุและยัง่ยืน 

2)  ข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรน า้ต่อภาคี  ในการจัดการทรัพยากรน า้มีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและด าเนินการร่วมกันกับชุมชนแบบบูรณาการหลายองค์กร หลายหน่วยงาน ได้แก่ 1)ภาคีใน
ชมุชน ควรมีบทบาทโดยตรงในการด าเนินการในการจดัการทรัพยากรน า้ ได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน และส่วน
ท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) เทศบาล  กลุ่มอ่ืนๆ กลุ่มจดัการน า้ และ 2)ภาคีนอกชมุชน 
ควรมีบทบาทในการด าเนินการสนบัสนนุในการจดัการทรัพยากรน า้ ได้แก่ กรมทรัพยากรน า้ เครือขา่ยกลุ่ม
น า้ภาคประชาชน กรรมการลุ่มน า้ สถาบนัการศึกษา หน่วยงาน วดั ภาคเศรษฐกิจ เครือข่ายประชาสงัคม 
ส่ือมวลชน องค์กรพฒันาเอกชน พรรคการเมือง หนว่ยงานราชการ  

3) ข้อเสนอแนะด้านการจดัการทรัพยากรน า้ในมิติด้านต่างๆ แบบองค์รวมใน 6 มิติ มีข้อเสนอแนะ 
ดงันี ้

(1) ด้านเทคโนโลยี (technology:t) ควรเน้นการศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างนักวิจัย
ชาวบ้าน เลือกใช้เทคโนโลยีการจดัการน า้ท่ีต้นทนุต ่าเหมาะสมกบัสภาพภูมิสงัคมและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ จดัการได้ และมีการวิจยัศึกษา วิธีการ เทคนิคท่ีเหมาะสม มีฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนและเป็น
ระบบท่ีผู้ใช้โดยเฉพาะชมุชน และภาคีสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้จริง 

(2) ด้านเศรษฐกิจ (economic:e) ระดับชุมชนท้องถ่ิน (e) ควรค านึงถึงการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มคา่ การสร้างมลูคา่เพิ่ม การปรับระบบการผลิตให้เหมาะสมกบัการใช้น า้และภูมินิเวศน์เกษตร และการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชมุชนและระดบัประเทศ (E) ควรส่งเสริม เน้นการลงทุนโครงสร้าง การจดัตัง้กองทุนการ
จดัการน า้ การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีสมดลุ ทัง้การพฒันาการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) ด้านทรัพยากร (น า้) (resource:r) ระดบัชุมชนท้องถ่ิน (r) เป็นการจดัการท่ีเหมาะสมในระดบั
ครัวเรือน และในชมุชน ท้องถ่ิน รวมถึงการเช่ือมโยงการจดัการทรัพยากรน า้ ดิน ป่า และการผลิต และอยู่
ร่วมกันแบบปกติได้ระดับประเทศ (R) พิจารณาถึงผลกระทบเช่ือมโยงทัง้ในระดับลุ่มน า้ ระดับเมือง 
ประเทศ รวมถึงการจดัสรรน า้อยา่งเป็นธรรม และการมีกฎเกณฑ์ร่วมกนั 

(4) ด้านจิตใจ (mental:m) ระดบัชมุชนท้องถ่ิน (m) โดยมีเป้าหมายท่ีถกูต้อง ดีงาม มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ สร้างคา่นิยมร่วมในท้องถ่ิน ชมุชน ระดบัประเทศ (M) สร้างความตระหนกั มีเป้าหมาย ศนูย์รวม
จิตใจ ยกยอ่งตวัอยา่งท่ีเป็นท่ียอมรับและเป็นตวัอย่างท่ีดี 

(5) ด้านการเมือง การตดัสินใจ  (politic:p) 
(6) ระดบัชุมชนท้องถ่ิน (p) มีการตดัสินใจร่วมกันด้วยเหตุด้วยผล มีกฎ ระเบียบ กติกาในระดบั

ท้องถ่ิน ชมุชน การมีแผนชมุชน มีการควบคมุก ากบั สร้างแกนน าชุมชน และส่งเสริมการก่อตัง้กลุ่มชุมชน 
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ระดับประเทศ (P) ได้แก่การมีนโยบายรัฐท่ีเหมาะสมชัดเจน ต่อเน่ือง มีกฎหมายท่ีเหมาะสม มีสมัชชา
ประชาชน หรือเครือขา่ยระดบัประเทศ มีการสร้างกลไกเพ่ือการตดัสินใจ และบรูณาการท างานร่วมกนั 

(7) ด้านสงัคม วฒันธรรม  (socio-cultural:s) ระดบัชมุชนท้องถ่ิน (s) ได้แก่ การบ่มเพาะเยาวชน 
การสร้างความเข้าใจในระดบัสงัคม ครอบครัว การสร้างสวสัดิการและการเรียนรู้ร่วมกนั ระดบัประเทศ (S) 
คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสงัคม การจดัเวทีสาธารณะ การส่งเสริมรณรงค์ การสร้างวิถีพลเมือง 
คือ ในทกุภาคสว่น เกิดความต่ืนตวัร่วมกนั เป็นก าลงั หรือ พล ของเมือง ของประเทศ 
 

บรรณานุกรม 

กรมทรัพยากรน า้. (2551). ร่างแผนที่ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2551-2555. 
สื บ ค้ น เ ม่ื อ  1 3  มี น า ค ม  2 5 5 4  จ า ก  http://www.dwr.go.th/content/ 
files/001002/0005131_2.doc. 

บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ. (2555). รายงานการศึกษาวิจัยภูมิปัญญาท้องถ่ินในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า: กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน ้าชี. ส่วนวิจยัและพัฒนาทรัพยากรน า้ ส านักวิจยัพัฒนาและ
อทุกวิทยา กรมทรัพยากรน า้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม. 

ปธาน สุวรรณมงคล. (2540). รายงานการวิจัยเร่ืองการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้า. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ประกอบการประชมุระดมความเห็น
ศษิย์เก่าส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต.ิ ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย.  

สพุรรณี ไชยอ าพร. (2549). การศึกษาศูนย์การเรียนรู้การพฒันาสงัคมและสวสัดิการชุมชน: กรณีศึกษา
ชมุชนเขาคราม ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบี.่ กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์. 

Dublin. (1992). Statement and Report of the Conference. 26-30 January Dublin. 

UNESCO.  (2004). IWRM Guidelines at River Basin Level, Part 2-1. The Guidelines for 

IWRM Coodination, Retrieved September 16.  



 

58 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 5  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 

 

การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง  
Model Development for Local Government Organization Administration to High 

Competency Organization 
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สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้านการบริหาร

ยทุธศาสตร์สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน  ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม ่ และด้านการบริหารทนุมนษุย์  2) เพื่อถอดบทเรียน
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่บริหารประสบความส าเร็จ  3) เพื่อพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่
องค์การสมรรถนะสงู  และ4) เพื่อถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู 

ประชากรการวิจยั ได้แก่  ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั  
นายกเทศมนตรี  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 7,853 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน จ านวน 400 คน  ผู้ ให้ข้อมลูหลกั ได้แก่ นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัที่บริหารประสบ
ความส าเร็จ 1 คน นายกเทศมนตรีที่บริหารประสบความส าเร็จ 1 คน และนายกองค์การบริหารสว่นต าบลที่บริหารประสบ
ความส าเร็จ 1 คน เคร่ืองมือในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ความถ่ี คา่เฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
1) ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนัการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู ่

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม่ และด้านการบริหารทนุมนษุย์ พบว่า องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
เทศบาล และองค์การบริหารสว่นต าบลมีการด าเนินการทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารยทุธศาสตร์สูก่ารพฒันา
อยา่งยัง่ยืน  ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม ่ และด้านการบริหารทนุมนษุย์อยูใ่นระดบัมาก 

2) ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่บริหารประสบความส าเร็จ พบว่า องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัที่บริหารประสบความส าเร็จได้แก่ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เทศบาลที่บริหาร
ประสบความส าเร็จได้แก่ เทศบาลต าบลนาอ้อ จังหวดัเลย  และองค์การบริหารสว่นต าบลที่บริหารประสบความส าเร็จ
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี  มีกระบวนการบริหารที่ประสบความส าเร็จ 4 ขัน้ตอน 
ประกอบด้วย จุดประกาย ขายความคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลง  และสร้างความต่อเนื่อง  มีเทคนิคการบริหารที่ประสบ
ความส าเร็จโดยยึดหลกัการธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัมีส่วนร่วม หลกั
โปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุ้มค่า หลกัองค์การแห่งการเรียนรู้ หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หลกัการ
บริหารจดัการสมยัใหม ่หลกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 3) ผลการพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู พบวา่ ปัจจยัที่มีผลตอ่การ
เป็นองค์การสมรรถนะสงูขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 3 ปัจจยั ประกอบด้วย กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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เทคนิคการบริหารการเปลีย่นแปลง  และปัจจยัแหง่ความส าเร็จการบริหารการเปลีย่นแปลง  การเป็นองค์การสมรรถนะสงู
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคือ การเป็นองค์การทริปเปิ้ลเอชที่ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่ 1: การ
บริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน (สมองดีเยี่ยม)  สมรรถนะที่ 2 : การบริหารองค์การสมยัใหม่ (เคร่ืองมือครบ) 
สมรรถนะท่ี 3: การบริหารทนุมนษุย์ (ใจเกินร้อย) 
 4) ผลการถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู พบว่า องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัปทมุธานี เทศบาลต าบลธัญบรีุ  และองค์การบริหารสว่นต าบลคลองสี ่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้หลงัการ
ฝึกอบรมถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงูทัง้ 3 ตวัแบบ ได้แก่ ตวัแบบการ
บริหารยทุธศาสตร์สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน  ตวัแบบการบริหารองค์การสมยัใหม ่ และตวัแบบการบริหารทนุมนษุย์  อยูใ่น
ระดบัมาก  มีความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมมิติใหมท่ริปเปิล้ไฟฟ์โมเดลอยูใ่นระดบัมาก  
 
ค าส าคัญ:   องค์การสมรรถนะสงู  การพฒันา  ตวัแบบ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

Abstract  

 

The purposes of this research were 1) to study current circumstance of Local 

Government Organization Administration in the following aspects; strategic management 

towards sustainable development, modern organization management and human capital 

management 2) to visualize lesson learned from successful local government organization 3) 

to develop model for Local Government Organization to high competency organization and 

4) to pass on models for local government organization to high competency organization. 

The population in this study was a number of 7,853 Local Government Organization 

administrators that included Chief Executives of Provincial Administration Organization, 

Mayors and Chief Executives of Subdistrict  Administration Organization.  The Krejcie & 

Morgan table was used to determine a number of 400 samples.  Key informants were one 

successful Mayara and  Chief Executive of Provincial Administration Organization and 

another successful Chief Executive of Subdistrict Administration Organization.  The research 

tools were questionnaire and interview form.  The obtained data was analyzed by frequency, 

mean, standard deviation and content analysis. 

Results of the study were concluded as follows. 

1) Results of the study on current circumstance of strategic management towards 

sustainable development, modern organization management and human capital 

management, it was found both of Provincial Administration Organization and 

Subdistrict Administration Organization had undertaken all of the mentioned   

three aspects on strategic management towards sustainable development,  

modern organization management and human capital management at high level. 

2) As for lesson learned visualizing from successful Local Government 

Organization, it was discovered the successful provincial administration 

organization such as Mae Hong Son Provincial Administration Organization in 

Mae Hong Son Province, successful municipality was Subdistrict Na Or 

Municipality in Loei Province and successful Subdistrict Administration 

Organization was Ban Mor Subdistrict Administration Organization in Phetchburi 

Province.  The successful administration Technique composed of 4 components 

i.e. spark, sale idea, overcome change and create continuation.  Also the 

successful administration process adopted the principle of good governance that 



 

60 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 5  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 

 

composed of 10 principles namely principle of good governance, principle of 

virtue, principle of participation, principle of transparency, principle of 

accountability, principle of break even, principle of learning organization, 

principle of human resource development, principle of modern management, as 

well as principle of information technology and communication. 

3) Results of the model development for Local Government Organization to high 

competency organization found 3 factors affecting the high competency 

organization of local government organization which included change 

management process, change management technique and factor of change 

management success.  In other words, being the high competency organization for 

Local Government Organization was to become Triple H organization with 3 

competencies i.e. Competency 1: strategic management towards sustainable 

development (excellence brain), Competency 2: Modern Organization (fully 

equipped) and Competency 3: human capital management (more than 100% 

mind).  

4) Results of experiment models for local government organization to high 

competency organization, apparently Prathumthani Provincial Administration 

Organization, Thanyaburi Subdistrict Municipality and Khlong Si Subdistrict  

Administration Organization were found acquired more knowledge at high level 

after completed training on passing on 3 models for Local Government 

Organization to high competency organization i.e. model for strategic 

management towards sustainable development, model for modern organization 

and model for human capital management, while their satisfaction over the new 

training dimension on Triple 5 Model was rated at high level. 

 

Keywords:  High Competency Organization, Development, Model, Local Government      

         Organization   

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาพปัญหาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินมีปัญหาการบริหารเชิงยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ  บุญศรี พรหมมาพันธ์ และ เสน่ห์ จุ้ ยโต (2550, น. 5) เร่ืองแบบจ าลององค์การบริหารส่วนต าบลท่ี
มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการด าเนินงานโดยน า Balanced Scorecard  มาประยุกต์ใช้โดยพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยังขาดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์โดยการน าเอาดัชนีสมดุล  (Balanced Scorecard) มา
ประยุกต์ใช้ รวมทัง้ขาดการน าเอาองค์การมุ่งเน้นกลยุทธ์  (The Strategy Focused Organization) และ
แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารยุทธศาสตร์  มีการด าเนินงานการบริหาร
ยทุธศาสตร์ยงัไม่สอดคล้องกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน มี
การวิเคราะห์สถานการณ์ยงัไมถ่กูต้องครบถ้วนและเป็นจริง   มีการก าหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  คา่นิยมหลกั  
ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย และโครงการริเร่ิม ยงัไมส่อดคล้องสมัพนัธ์
กนัอย่างบูรณาการเชิงเหตผุล (Logic) มีการด าเนินกลยุทธ์ไม่เหมาะสม ทัง้การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ
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การออกแบบองค์การแบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (Strategic Business Unit: SBU) การให้ทุกคนทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินกลยุทธ์ การสนบัสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้
การใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จากสภาพปัญหาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้าน
การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืนจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสูก่ารบริหารยทุธศาสตร์สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน ประการท่ีสอง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีปัญหา
การบริหารองค์การสมยัใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2554, น. 7) เร่ืองการพัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพบว่ามีการด าเนินงานระบบรางวลัคุณภาพการ
จดัการภาครัฐ  (Public Management Quality Award: PMQA) อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้ในด้านการน า
องค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การให้ความส าคญักับผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดผล การ
วิเคราะห์และการบริหารความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกระบวนการ และผลลัพธ์การ
ด าเนินงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ จากสภาพปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการ
บริหารองค์การสมัยใหม่ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่การบริหารองค์การ
สมัยใหม่  ประการท่ีสาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีปัญหาการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ บญุศรี พรหมมาพนัธ์ และ เสนห์่ จุ้ยโต (2545, น. 7) เร่ืองตวัชีว้ดัการบริหารบคุคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัมีการใช้ระบบ
อุปถัมภ์อยู่ในบางแห่ง การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวลัทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ การธ ารงรักษาป้องกนัทรัพยากรมนษุย์ยงัขาดกลไกและเคร่ืองมืออย่างดีพอ จึงส่งผลให้บุคลากรมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานยังไม่ดีพอ ขาดการท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ  (High 
Performance)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัขาดการน าเอาระบบบริหารสมรรถนะมาใช้  (Competency 
Management)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์  จุ้ ยโต (2554, น. 137-139) เร่ืองการพัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล ยงัขาดการน าเอาระบบการบริหารสมรรถนะ
มาใช้ ทัง้การสรรหา การคดัเลือกบคุลากร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การพฒันาบคุลากรและการจ่าย
คา่ตอบแทน องค์การบริหารส่วนต าบลมีความต้องการพฒันาสมรรถนะหลกัใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
จิตส านึกบริการ ความรอบรู้ด้านวัฒนธรรมองค์การ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จิตส านึก
ประชาธิปไตย ความรอบรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการท างานเป็นทีม  เทศบาลมีความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย จิตส านึกบริการ คุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอ่ส่วนรวม การสร้างเครือข่ายและการมีสว่นร่วม การจดัการความขดัแย้งในชมุชน การคิดริเร่ิม
นอกกรอบ และการท างานเป็นทีม องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีความต้องการพฒันาสมรรถนะใน 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ความรอบรู้ด้านวฒันธรรมองค์การ การคิดประดิษฐ์นวตักรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายและ
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การมีส่วนร่วม การท างานมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ความรอบรู้ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  และการท างานเป็น
ทีม  จากสภาพปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารทุนมนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูก่ารบริหารทนุมนษุย์  

จากสภาพปัญหาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการบริหารทุนมนุษย์ท่ีกล่าวมาแล้ว รวมทัง้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีมุ่งเน้นเสริมสร้างระบบบริหารราชการให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน และยทุธศาสตร์การวิจยัท่ีมุ่งเน้นการวิจยั
เก่ียวกบันโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและการบริหารรัฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้วิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสงู 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาสภาพปัจจุบนัการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม ่และด้านการบริหารทนุมนษุย์ 

 2. เพ่ือถอดบทเรียนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีบริหารประสบความส าเร็จ  
 3. เพ่ือพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู 
 4. เพ่ือทดลองใช้ตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู 
 
กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  การวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยประยุกต์ประเภทวิจัยและพัฒนา  (Research and Development) เพ่ือ
พฒันาตวัแบบการพฒันาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสูง ซึ่งมีรายละเอียด 
ดงันี ้
  

พัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง 

 

             ๏การวิเคราะห์ 
             ๏การสังเคราะห์ 
 

ทดลองใชต้ัวแบบการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง 

 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาล  
1 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง) 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

องค์การทริปเปิ้ลเอช 
 
 
 
              

ถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
บริหารประสบความส าเร็จ 

 

๏กระบวนการบริหารสู่ความส าเร็จ 
๏เทคนิคการบริหารสู่ความส าเร็จ 
๏ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

H1 = Head 

(สมองดีเยี่ยม) 

H2 = Hand 

(เครื่องมือครบ) 
H3 = Heart 

(ใจเกินร้อย) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1  การศกึษาสภาพปัจจบุนัการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงูใน 3 ด้าน 
             ได้แก่  ด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม ่และ 
             ด้านการบริหารทนุมนษุย์ 
ระยะท่ี 2  การสมัภาษณ์ถอดบทเรียนผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ 
ระยะท่ี 3  การสมัภาษณ์แบบกลุม่ (Focused Group Interview) 
ระยะท่ี 4  การฝึกอบรมพฒันาถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะ
สงู 
 
 โดยได้น าเทคนิคการฝึกอบรมมิตใิหมท่ริบเปิล้ไฟฟ์โมเดล (New Dimension of Training 
Technique by Triple Five Model) ประกอบด้วย 
  

ส ารวจสภาพปัจจุบันการบริหาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ถอดบทเรียนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ 

จัดท าตัวแบบการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ด าเนินการถ่ายทอดตัวแบบการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู ่

องค์กรสมรรถนะสูง 

(อบจ.1 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง อบต. 1 แห่ง) 

แบบสอบถาม 400 ชุด 

แบบสัมภาษณ์ 3 ชุด 

Focus Group Interview  
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  

25 คน  

ประเมินผลการพัฒนา โดย
แบบสอบถาม 90 ชุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis)  ซึง่การวิเคราะห์เนือ้หาเป็นการจบัใจความส าคญัท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ถอด
บทเรียนผู้บริหารท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ รวมทัง้จบัใจความส าคญัท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์แบบกลุม่ 
(Focused Group Interview) เก่ียวกบักระบวนการบริหารท่ีประสบความส าเร็จ เทคนิคการบริหารท่ี
ประสบความส าเร็จ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การบริหารประสบความส าเร็จ 
 

 

5  ทฤษฎีใหม่ 
     ๏ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสขุ 
     ๏ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 
     ๏ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพฒันากระบวนการคิด 
     ๏ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพฒันาสนุทรียภาพและลกัษณะนิสยั (ศลิปะ ดนตรี กีฬา) 
     ๏ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพฒันาสนุทรียภาพและลกัษณะนิสยั (การฝึกฝนกาย วาจา 
ใจ) 
 
 

5  หลักการใหม่ 
     ๏หลกัการเน้นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้ 
     ๏หลกัการใช้เทคนิคการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย 
     ๏หลกัการใช้ส่ือประสม 
     ๏หลกัการใช้เกมและกิจกรรมสร้างบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ 
     ๏หลกัการท างานเป็นทีมคณะวิทยากรและผู้จดัการฝึกอบรม 

 

5  ขัน้ตอนใหม่ 
     ๏ขัน้ส ารวจความต้องการการฝึกอบรมตามหลกัสมรรถนะ 
     ๏ขัน้ออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัหลกัสมรรถนะ 
     ๏ขัน้วางแผนเตรียมการให้พร้อมสรรพ 
     ๏ขัน้ด าเนินการฝึกอบรมให้เกิดการเรียนรู้ 
     ๏ขัน้ประเมินผลการฝึกอบรมด้วย RLBR Model 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้จดัแบง่ออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 4.1  ผลการศกึษาสภาพการด าเนินการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ตอนที่ 4.2  ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ 
ตอนที่ 4.3  ผลการพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสูอ่งค์การสมรรถนะสงู 
ตอนที่ 4.4  ผลการถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่องค์การ 
               สมรรถนะสงู 

 

ผลการพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง 
 

การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสูงด าเนินการ 2 
ขัน้ตอนประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) และการสงัเคราะห์ (Synthesis)  
 
ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) 
1. ผลการศึกษาสภาพการด าเนินการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี ้
 

การด าเนินการ ตวัแบบการบริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

องค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดั 

เทศบาล องค์การบริหาร 
สว่นต าบล 

1 การบริหารยทุธศาสตร์สู่ 
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

3.69 3.70 3.70 

2 การบริหารองค์การสมยัใหม่ 3.68 3.57 3.63 
3 การบริหารทนุมนษุย์ 3.59 3.50 3.60 

 ภาพรวม 3.65 3.59 3.64 
 

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีการด าเนินการบริหารอยู่ในระดบัมาก ทัง้ด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน ด้าน
การบริหารองค์การสมยัใหม่ และด้านการบริหารทุนมนุษย์ มีการด าเนินการในระดบัมากด้วย ซึ่งปัจจยัท่ี
ท าให้การด าเนินการบริหารอยู่ในระดับมากขึน้อยู่กับการปฏิ รูประบบราชการใหม่  (Reinventing 
Government) ท่ีมุ่งเน้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) อย่างไรก็ตาม
ด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยงัมีปัญหาในการบริหาร
ยทุธศาสตร์ ทัง้ในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ และการประเมิน
กลยุทธ์ ยังมีปัญหาในการบริหารองค์การสมัยใหม่ ด้านรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ยังมี
ปัญหาในการบริหารทุนมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
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สขุภาพและความปลอดภยั การบริหารวฒันธรรมองค์การยคุโลกาภิวตัน์ ดชันีทรัพยากรมนษุย์ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยทุธ์ ฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องพฒันาตวัแบบ
การบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสงู 

2. ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารประสบความส าเร็จ ดังนี ้
 

ล าดบั ตวัแบบการบริหาร 
องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

เทศบาล องค์กรปกครองสว่นต าบล 

1 กระบวนการบริหาร มุง่เน้นการมีสว่นร่วม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
สว่นรวม 
   -ร่วมคิด 

ผู้น าเป็นจดุเร่ิมต้นขบัเคลือ่น
สูค่วามส าเร็จ 
   -จิตอาสา พฒันา 
    ทีมงาน 

กระบวนการมีสว่นร่วม
ประชาชนและทีมผู้บริหาร 
   -บริหารกิจการบ้านเมือง 
    ที่ดี 
   -แบง่งานรับผิดชอบ 
    ชดัเจน 

2 เทคนิคการบริการ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
   -หลกัคุ้มคา่ 
   -หลกัโปร่งใส 
   -หลกัถกูต้อง 

จดัท าแผนมีสว่นร่วมบรูณา
การ 3 มิต ิ
   -มิติจงัหวดั 
   -มิติกลุม่จงัหวดั 
   -มิติความต้องการ 

พบปะพดูคยุ จดัประชมุบอ่ยๆ 
   -ประชมุสว่นราชการทกุ 
    อาทิตย์ 
   -ประชมุสมาชิกสภาและ  

 
3 

 
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 

 
วฒันธรรมองค์การแหง่
การเรียนรู้ 
   -แสวงหาความรู้ 
   -ศกึษาฝึกอบรม 
    บคุลากร 
   -แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
   -เครือขา่ยเรียนรู้ 

    ประชาชน 
วฒันธรรมองค์กรธรรมา- 
ภิบาล 
   -การท างานเป็นทีม 
   -โปร่งใส 
   -มีสว่นร่วมประชมุ 
   -เครือขา่ยร่วมมือ 
   -นวตักรรมใหม ่

    ประชาชนทกุสิน้เดือน 
ผู้น าการเปลีย่นแปลง 
   -ผู้น ามีวิสยัทศัน์ 
   -พนกังานมจิีตส านกั 
    บริการ 
   -ประชาชนร่วมมือ 

4 เคลบ็ลบัการบริหาร ผนกึก าลงัร่วมบรูณาการ
ทกุฝ่าย 
   -แบง่งานกนัท า 
   -ติดตามทกุปี 
   -ทกุคนเป็นหุ้นสว่น 
   -ปรับปรุงแก้ไข 
   -ให้รางวลัจงูใจ 

ธรรมาภิบาล 
   -หลกัคณุธรรม 
   -หลกัโปร่งใส 
   -หลกัมีสว่นร่วม 
   -หลกัคุ้มคา่ 

ความพงึพอใจ 3 ฝ่าย 
   -ความพงึพอใจผู้บริหาร 
   -ความพงึพอใจพนกังาน 
   -ความพงึพอใจชาวบ้าน 
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ข้ันการสังเคราะห์ (Synthesis) 

1   ผลการสังเคราะห์กระบวนการบริหารสู่ความส าเร็จ 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. ผลการสังเคราะห์เทคนิคการบริหารสู่ความส าเร็จ 

 

 

 

 

การบริหารธรรมาภบิาล 
10 หลักการ 
 ๏หลกันิตธิรรม 
 ๏หลกัคณุธรรม 
 ๏หลกัมีสว่นร่วม 
 ๏หลกัโปร่งใส 
 ๏หลกัรับผิดชอบ 
 ๏หลกัคุ้มคา่ 
 ๏หลกัองค์การแหง่การเรียนรู้ 
 ๏หลกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 ๏หลกับริหารจดัการสมยัใหม่ 

กระบวนการบริหารสู่ความส าเร็จ 
 
๏จุดประกาย 
๏ขายความคิด 
๏พิชิตการเปลี่ยนแปลง 
๏สร้างความต่อเนื่อง 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 

ผู้น าเป็นจุดเริ่มต้นขับเคลื่อน 
สู่ความส าเร็จ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทีมบริหาร 

การบริหารธรรมาภิบาล 
 

10 หลักการ 
4 ขั้นตอน 
5 เทคนิค 
6 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

จัดท าแผนประจ าปี 
โดยร่วมบูรณาการ 3 มิติ 

พบปะพูดคุย จัดประชุมบ่อยๆ 
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 ๏หลกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4 ขัน้ตอน 
 ๏ให้ความรู้กระจา่งชดั 
 ๏เร่งรัดจดัทีมธรรมาภิบาล 
 ๏ด าเนินงานแบบมีสว่นร่วม 
 ๏มุง่จิตอาสาสว่นรวมพฒันาท้องถ่ิน 
5 เทคนิค 
 ๏ประเมินตนเอง 
 ๏เผยแพร่ธรรมาภิบาลผา่นส่ือทกุช่องทาง 
 ๏จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการปฎิญญาธรรมาภิบาล 
 ๏ศกึษาดงูาน Best Practice 
 ๏จดัประกวดรางวลัธรรมาภิบาล 
6 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 
 ๏ภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ๏วฒันธรรมทางสงัคม 
 ๏วฒันธรรมองค์การขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 ๏ระบบการตรวจสอบถ่วงดลุ 
 ๏เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๏พนกังานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

3.  ผลการสังเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

๏ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๏วัฒนธรรมองค์การ 
๏การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ 

วัฒนธรรมองค์การธรรมาภิบาล 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง จากการสงัเคราะห์มีตวัแบบ (Model) 

ดงันี ้

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง มีองค์ประกอบดังนี ้
 1. องค์การสมรรถนะสงู หมายถึง องค์การท่ีมีสมรรถนะด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันา
อยา่งยัง่ยืน ด้านการบริหารองค์การสมยัใหม ่และด้านการบริหารทนุมนษุย์ 
 2. การเป็นองค์การสมรรถนะสงู ต้องอาศยัปัจจยัเหต ุ(cause) 3 ประการ ประกอบด้วย 
  2.1 กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง 4 ขัน้ตอน ได้แก่ จดุประกาย ขายความคดิ พิชิต
การเปล่ียนแปลง และสร้างความตอ่เน่ือง 
  2.2 เทคนิคการบริหารการเปล่ียนแปลงได้แก่ เทคนิคการบริหารธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย 10 หลกัการ 4 ขัน้ตอน 5 เทคนิค และ 6 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 

กระบวนการบริหารการเปลีย่นแปลง 
๏จดุประกาย 
๏ขายความคิด 
๏พิชิตการเปลีย่นแปลง 
๏สร้างความตอ่เนื่อง 
 

เทคนิคการบริหารการเปลีย่นแปลง 
 

การบริหาร          10 หลกัการ 
ธรรมาภิบาล         4 ขัน้ตอน 
                        5 เทคนิค  
             6 ปัจจยั 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จการบริหารการ
เปลีย่นแปลง 

๏ผู้น าการเปลีย่นแปลง 
๏วฒันธรรมองค์การ 
๏การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 

องค์การสมรรถนะสงู 
(High Competency Organization) 
 
Competency 1: การบริหาร 
                       ยทุธศาสตร์สูก่าร 
                       พฒันาอยา่งยัง่ยนื 
Competency 2: การบริหาร 
                      องค์การสมยัใหม ่
Competency 3: การบริหารทนุ 
                      มนษุย์ 
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  2.3 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบริหารการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย ผู้น าการ
เปล่ียนแปลง วฒันธรรมองค์การ และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 

การอภปิราย  
 ผลการวิจยัมีประเดน็ควรค านงึมาอภิปรายดงันี ้
 2.1 ผลการค้นหาสภาพปัจจบุนัการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการบริหารยทุธศาสตร์
สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน การบริหารองค์การสมยัใหม่ และการบริหารทุนมนุษย์  โดยภาพรวมทัง้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการปฏิรูประบบราชการใหม่ (Reinventing Government) โดยน าการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ (New Public Management) อย่างไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์เจาะลึกลงไปใน
รายละเอียด พบว่า มีการด าเนินงานในลักษณะของรูปแบบ แต่เนือ้หาของการบริหารยุทธศาสตร์สู่การ
พฒันาอย่างยัง่ยืน ยงัขาดการเน้นเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development) 
ขาดการน าตวัแบบและเคร่ืองมือการบริหารเชิงกลยุทธ์มาประยกุต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นดชันีสมดลุ (Balanced 
Scorecard) องค์ การมุ่ ง เน้ นกลยุท ธ์  (The Strategy Focused Organization) และแผน ท่ี กลยุท ธ์ 
(Strategy Map) การบริหารองค์การสมัยใหม่ยังขาดการน าเอาระบบรางวัลคุณภาพการบริหารภาครัฐ 
(Public Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ การบริหารทุนมนุษย์ยังขาดการน าเอากระบวน
ทศัน์ใหม่การบริหารทนุมนษุย์มาประยกุต์ใช้ โดยเฉพาะการบริหารสมรรถนะซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
เสน่ห์  จุ้ยโต เร่ืองการพฒันาขีดสมรรถนะบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2554) พบว่า องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัควรพฒันาสมรรถนะหลกับุคลากรสู่มืออาชีพใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะ
ด้านความรอบรู้ด้านวฒันธรรมองค์การ สมรรถนะด้านการคิดประดิษฐ์นวตักรรมใหม่ สมรรถนะด้านการ
สร้างและบริหารเครือข่าย สมรรถนะด้านการท างานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ สมรรถนะด้านความรอบรู้ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม เทศบาลควรมีการพัฒนาสมรรถนะหลัก
บคุลากรสู่มืออาชีพใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะด้านจิตส านึกบริการ สมรรถนะด้านคณุธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม สมรรถนะด้านการสร้างและบริหารเครือข่าย สมรรถนะด้านการ
จดัการความขดัแย้งในชมุชน สมรรถนะด้านการคิดริเร่ิมนอกกรอบ และสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม 
องค์การบริหารสว่นต าบลควรมีการพฒันาสมรรถนะหลกับคุลากรสู่มืออาชีพใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านจิตส านึกบริการ สมรรถนะด้านความรอบรู้วฒันธรรมองค์การ สมรรถนะด้านการสร้างและ
บริหารเครือข่าย สมรรถนะด้านจิตส านึกประชาธิปไตย สมรรถนะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม 
 2.2 ผลการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ จากการถอดบทเรียน 
พบว่า ความส าเร็จของการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
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แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลนาอ้อ และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ขึน้อยู่กับปัจจยัท่ีส าคญั ได้แก่ 
ผู้น าการเปล่ียนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ เสน่ห์  จุ้ ยโต เร่ืองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหาร
อุดมศึกษา: กรณีศึกษาของผู้บริหารระดบัสูง (2541) ท่ีพบว่า คณุลักษณะของผู้น าการเปล่ียนแปลงมี 2 
ประการ คือ วิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ ซึ่งคณุลกัษณะวิสยัทศัน์มี 5 ประการ ได้แก่ คณุลกัษณะวิสยัทศัน์ด้าน
การคิดริเร่ิม คุณลักษณะวิสัยทัศน์ด้านการคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะวิสัยทัศน์ด้านจินตนาการ และ
คณุลกัษณะวิสยัทศัน์ด้านข้อมลูขา่วสาร และคณุลกัษณะวิสยัทศัน์ด้านการบรูณาการ คณุลกัษณะกลยทุธ์
มี  8 ประการ ได้แก่  คุณลักษณะกลยุทธ์ด้านสถานการณ์  คุณลักษณะกลยุทธ์ด้านการตัดสินใจ 
คณุลักษณะกลยุทธ์ด้านการจูงใจ คุณลักษณะกลยุทธ์ด้านการระดมทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คณุลกัษณะกลยุทธ์ด้านการทุ่มเท คณุลักษณะกลยุทธ์ด้านการประชุม คุณลักษณะกล
ยทุธ์ด้านการแก้ปัญหา และคณุลกัษณะกลยทุธ์ด้านมนษุยสมัพนัธ์และบคุลิกภาพ นอกจากนีปั้จจยัส าคญั
จากการถอดบทเรียน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่ความส าเร็จคือ วฒันธรรมองค์การ และการฝึกอบรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กล้า ทองขาว เสน่ห์ จุ้ ยโต และคณะ  เร่ืองการวิจัยและพัฒนาทักษะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการพฒันาสงัคม (2545) ซึ่งพบว่า การฝึกอบรมท่ีประสบความส าเร็จต้อง
มุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงระบบด้วยทฤษฎีใหม่ 5 ทฤษฎี 5 หลกัการใหม่ และ 5 ขัน้ตอนใหม่ ท่ีเรียกว่า การ
ฝึกอบรมแบบใหมท่ริปเปิล้ไฟฟ์โมเดล 
 นอกจากนีผ้ลการถอดบทเรียนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ ได้แก่ การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือการบริหารธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ เสนห์่  จุ้ยโต และ กิตติพงศ์ เกียรวชัรชยั เร่ืองตวัแบบธรรมาภิบาลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่ความ
เป็นเลิศ (2554) 
 2.3 ผลการพฒันาตวัแบบการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสงู  ตวัแบบ
องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารองค์การ
สมยัใหม่ และการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสน่ห์  จุ้ยโต (2556) เร่ือง องค์การทริป
เปิ้ลเอช: ตวัแบบใหม่การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศ พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จต้องเป็นองค์การสมรรถนะสูงท่ีต้องมีสมองดีเย่ียม (Head) เคร่ืองมือครบ 
(Hand) ใจเกินร้อย (Heart) สอดคล้องกับงานวิจยัของ เสน่ห์  จุ้ยโต เร่ืองแบบจ าลององค์การบริหารส่วน
ต าบลสู่องค์การมุ่งเน้นกลยุทธ์โดยน า Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ (2550) และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เสนห์่  
จุ้ยโต เร่ืองตวัชีว้ดัการบริหารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (2545) 
 2.4 ผลการถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสงู จากการ
ถ่ายทอดพบวา่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึน้ทัง้ 3 เร่ือง ได้แก่  การบริหารยุทธศาสตร์สู่การ
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พฒันาอย่างยัง่ยืน การบริหารองค์การสมยัใหม่ และการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งความรู้ท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากการ
น าเทคนิคการพัฒนาแบบใหม่ท่ีเรียกว่า Triple Five Model มาประยุกต์ใช้ ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมมี
ความสุขสนุกกับการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์  จุ้ ยโต เร่ืองการเพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2554) ท่ีมีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 150 คน พบว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพทัง้
องค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี เทศบาลต าบลบึงย่ีโถ และองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง มี
ความพึงพอใจตอ่การพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะหลกัด้วยการฝึกอบรมเชิงระบบด้วยทฤษฎีการเรียนรู้
แนวใหมอ่ยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ก. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1) ควรน าระบบการบริหารสมรรถนะมาใช้ในองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การ
บริหารสว่นต าบลให้มากขึน้ โดยเน้นการสรรหาคดัเลือกบคุลากร การประเมินบคุลากร การพฒันาบคุลากร 
และการจา่ยคา่ตอบแทนบคุลากรให้ยึดหลกัพจนานกุรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) 
     2) ควรปรับเปล่ียนพฤตกิรรมองค์การขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาลและองค์การ
บริหารสว่นต าบล ซึง่เดมิเป็นองค์การแบบราชการให้เป็นองค์การสมรรถนะสงูใน 3 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะด้านการบริหารยทุธศาสตร์สู่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน สมรรถนะด้านการบริหารองค์การสมยัใหม่ 
และสมรรถนะด้านการบริหารทนุมนษุย์ 
     3) ควรน ากระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงมาใช้ในองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล และ
องค์การบริหารสว่นต าบล ใน 4 ขัน้ตอน ประกอบด้วย จดุประกาย ขายความคดิ พิชิตการเปล่ียนแปลง 
และสร้างความตอ่เน่ือง 
     4) ควรน าเทคนิคการบริหารธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล และ
องค์การบริหารสว่นต าบล โดยเน้น 10 หลกัการ 4 ขัน้ตอน 5 เทคนิค และ 6 ปัจจยัแหง่การส าเร็จในการ
บริหารธรรมาภิบาล 
     5) ควรน าปัจจยัการบริหารสูค่วามส าเร็จมาใช้ในการปรับปรุงพฒันาให้ดีขึน้ ประกอบด้วย การ
พฒันาผู้น าการเปล่ียนแปลง การพฒันาวฒันธรรมองค์การ และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ด้วยการ
ฝึกอบรมแบบใหมท่ริปเปิล้ไฟฟ์โมเดล ให้เอือ้ตอ่การเป็นองค์การสมรรถนะสงูตอ่ไป 
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บทคดัย่อ 

การด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเสือ้ผ้าสภุาพสตรีผ่านในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ก าลงัได้รับความนิยมและมีแนวโน้ม

เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตลอดเวลา รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ต ่า

กว่าสื่อประเภทอื่นๆ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจศกึษาอิทธิพลของการสือ่สารการตลาดต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของ

สภุาพสตรีผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยท าการวิจยัในเชิงปริมาณและเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามจากผู้หญิง

ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ จ านวน 445 คน และมีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

โควต้า ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปออนไลน์โดยให้ความส าคญักบัภาพรวมของเคร่ื องมือ

การสือ่สารการตลาด (ซึง่ประกอบด้วยการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย และการตลาดทางตรง) อยูใ่น

ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.82 จากการวดัขนาดความสมัพนัธ์ด้วยค่าสถิติ Eta พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซือ้เสือ้ผ้า

ส าเร็จรูปไม่มีความสมัพนัธ์กับเคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดยกเว้นโฆษณา ซึ่งที่มีความสมัพนัธ์กับค่าใช้จ่ายในการซือ้

เสือ้ผ้าส าเร็จรูปในระดบัต ่า (0.165) และจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) พบว่า 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปได้แก่ สถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการ

ใช้อินเทอร์เน็ต และจ านวนครัง้ที่กลุม่ตวัอยา่งเข้าชมสนิค้าผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ กลุม่ตวัอยา่งยงัให้ข้อเสนอแนะว่า 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ือง การรับประกนั รายละเอียดเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์และราคา ความน่าเช่ือถือใน

การท าธุรกรรมทางการเงิน ระยะเวลาการจดัสง่ และช่องทางติดต่อกบัผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความต้องการซือ้

เสือ้ผ้าส าเร็จรูปผา่นเคร่ือขา่ยสงัคมออนไลน์เพิ่มขึน้ 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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ค าส าคัญ: การสือ่สารการตลาด  การตดัสนิใจซือ้  เครือขา่ยสงัคมออนไลน์  เสือ้ผ้าส าเร็จรูป  สภุาพสตรี 

 

Abstract 

Selling female clothing online through the use of social networking is now popular 

and the business has been growing steadily. Social networking is a kind of social media that 

is easy to access, fast to communicate and cheap in comparison to other competitive media 

marketing strategies. This study investigated the influence of integrated marketing 

communications (IMC) on female decision making in online clothing purchases. This 

quantitative research used a questionnaire in gathering the information. The sample, obtained 

through quota sampling method, comprised 445 females living in Bangkok and using online 

social networking services. The results showed that most females viewed the IMC tools 

(including advertising, public relations, promotion, and direct marketing) as important in 

making a purchase decision at a moderate level (43.82%). In addition, Eta correlation ratio 

indicated a non-linear relationship between clothing purchase and the IMC tools, except for 

advertising that appeared to have a weak positive correlation on the purchase (0.165). The 

multiple regression analysis found marital status, age, level of education, income, time spent 

on using the internet, and times to view the products influence the online purchase. The 

sample suggested the entrepreneurs to give importance to warranties, product information, 

prices, credibility of the financial transaction, product delivery, and communication channels 

in order to rise consumers’ need for online purchasing. 

 

Keywords: Integrated Marketing Communications, Purchase Decision Making, Social 

Online, Clothing, Female 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันการส่ือสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็น
จ านวนมาก สามารถท าการส่ือสารได้ตลอดเวลา สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว และท่ี
ส าคัญคือสามารถให้ข้อมูลแก่กลุ่มผู้ บริโภคได้มากกว่าวิธีอ่ืนๆ จึงท าให้ภาคธุรกิจสนใจท่ีจะเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กันมากขึน้ จากการส ารวจของ ศนูย์วิจัย
กสิกรไทย (2555) พบว่าสินค้าท่ีนิยมซือ้ขายผ่านช่องทางออนไลน์มากท่ีสุดจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าแฟชั่น 
โดยเฉพาะเสือ้ผ้าของสภุาพสตรี การด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเสือ้ผ้าสภุาพสตรีผ่านในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ก าลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ได้รับความ
สนใจจากบรรดาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายยอ่ย (SMEs)  
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ธุรกิจร้านขายเสื อ้ผ้าออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ี ได้ รับความนิยม โดยเฉพาะส าหรับ
ผู้ประกอบการรายยอ่ยและผู้ประกอบการหน้าใหม ่ท่ีสนใจจะเร่ิมต้นท าธุรกิจการขายสินค้าเสือ้ผ้าส าเร็จรูป
ของสภุาพสตรี อย่างไรก็ตามเน่ืองจากมีผู้ประกอบการจ านวนมาก จึงท าให้ผู้ประกอบการจ าหน่ายเสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปของสตรีทางอินเทอร์เน็ตต้องเผชิญการแข่งขนัอย่างสูง การศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารการตลาด
ผ่านสงัคมออนไลน์จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งตอ่ผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถส่ือสารไปยงักลุ่มลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะท ามาซึ่งความส าเร็จในการด าเนินกิจการธุรกิจออนไลน์ ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ และสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายอ่ืนๆ ได้ 

 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจศกึษาเร่ือง อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดตอ่การตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปของสภุาพสตรีผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  และศกึษาถึงปัญหาในการเลือก
ซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของสภุาพสตรีผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ผล
การศกึษาวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่ผู้ประกอบการท่ีจ าหน่ายเสือ้ผ้าส าเร็จรูปสุภาพสตรี ซึ่ง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนด้านการส่ือสารการตลาดให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางการตลาด อนั
จะน ามาซึง่การเพิ่มยอดขายในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของสุภาพสตรีท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในการเปิดรับส่ือและซือ้
เสือ้ผ้าส าเร็จรูปผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของสภุาพสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
นิยามศัพท์ 
 การส่ือสารการตลาดแบบเชิงบูรณาการ หมายถึง การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย และการตลาดทางตรง แม้ว่าการส่ือสารการตลาดแบบเชิงบรูณาการเป็นการส่ือสารหลายรูปแบบ
ร่วมกนั แตไ่มจ่ าเป็นต้องใช้ทกุอยา่งรวมกนั ขึน้อยูค่วามเหมาะสมในสถานการณ์นัน้ๆ 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง เว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ท่ี
ให้ผู้ ใช้งานเว็บไซต์ หรือธุรกิจร้านค้าสามารถเป็นผู้ สร้างโปรไฟล์ส่วนตัว สร้างเนือ้หา และยังสามารถ
แลกเปล่ียนแบง่ปันข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ ตามประโยชน์ กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซึ่งกนัและกนั
ได้ 
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 การตัดสินใจซือ้สินค้าเสือ้ผ้าสุภาพสตรีผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายใน
การซือ้สินค้าเสือ้ผ้าสภุาพสตรี (บาทตอ่เดือน) ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์   

 ความสนใจเว็บขายสินค้าออนไลน์ หมายถึง การเข้าชมเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์โดยเฉล่ีย 
(ครัง้ตอ่เดือน) 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดต่อการตัดสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูป ของ

สภุาพสตรีผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์: กรณีศกึษากรุงเทพมหานคร”  เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่ 

1. ธุรกิจร้านค้าจะทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของสภุาพสตรีผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  ซึ่งสามารถน าไปใช้เพ่ือวางแผนการตลาด  อันจะน ามาซึ่งการเพิ่มยอดขายใน
อนาคต 

2. ธุรกิจร้านค้าจะทราบถึงรูปแบบการส่ือสารการตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมี ผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของสุภาพสตรี ในกรุงเทพมหานคร  และสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาและก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  

3. ภาครัฐและนกัวิชาการสามารถน าผลการวิจยัในครัง้นีม้าเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผนธุรกิจ
จ าหน่ายเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของสภุาพสตรีผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์  รวมถึงเป็นองค์ความรู้ในการศกึษา
และในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 
วิธีการวิจัย 
 การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) ซึ่งผู้วิจยัได้แบง่ขัน้ตอน
การศกึษาและวิธีการวิจยัออกเป็น 2 สว่นคือ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) จากรายงานผลการวิจยั บทความและเอกสาร
ต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  การซือ้สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการตัดสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของ
สภุาพสตรีผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เพ่ือท าการศึกษาถึงอิทธิพลของการส่ือสาร
การตลาดต่อการตัดสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของสุภาพสตรีผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ :
กรณีศกึษากรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย
ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดแนวทางระเบียบวิธีวิจยัดงันี ้   

  2.1 รูปแบบการวิจยั 
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              ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้รูปแบบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) เพ่ือวดัผล
แบบเพียงครัง้เดียว (One – shot descriptive study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้สินค้า ท่ีใช้เป็น
ข้อมลูประกอบการตดัสินใจซือ้สินค้าเสือ้ผ้าสภุาพสตรีผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  

  2.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
    2.2.1 ประชากร   
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นีคื้อ ผู้หญิงท่ีใช้บริการในการซือ้เสือ้ผ้าสุภาพสตรี
ส าเร็จรูปผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนท่ีแนน่อน  

2.2.2 กลุม่ตวัอยา่ง   
  เน่ืองจากผู้ วิจัยไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแท้จริงของ ผู้หญิงท่ีใช้บริการในการซือ้เสือ้ผ้า
สุภาพสตรีส าเร็จรูปผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร จึงได้ใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไมท่ราบขนาดของประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา 2542: 74) 
 

  
2

2

e

pqz
n   

 

เม่ือ  n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 e  แทน ระดบัความคลาดเคล่ือน 

 Z  แทน Z score ขึน้อยูก่บัระดบัความเช่ือมัน่ 

 p  แทน ความนา่จะเป็นของประชากร 

q  แทน 1 – p 

 ในทางปฏิบตัิในกรณีไม่ทราบคา่ p งานวิจยันิยมใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ Z = 1.96 (นรา
ศรี ไววนิชกุล และ ชูศกัดิ์ อุดมศรี: 102 ) เน่ืองจาก pq จะมีค่าสูงสุดเม่ือ p = 0.5 (กัลยา วานิชย์บญัชา. 
2544: 74) ท่ีระดบัคา่ความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ Z = 1.96 และก าหนดให้ p = 0.05 ดงันัน้  
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n     =   (1.96)2 0.5 (1-0.5) 

         0.052 

                     n    =    385 

 คดัเลือกตวัอย่างโดยก าหนดตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดให้กลุ่มตวัอย่าง 
จากสดัส่วนตามช่วงอายุของผู้หญิงท่ีอาศยัอยู่ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จ านวน 493,011 
คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555)  

    2.2.3 วิธีการคดัเลือกตวัอยา่ง  
  การสุม่ตวัอยา่งส าหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ใช้หลกัการสุม่ตวัอยา่ง 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ขัน้ท่ี 1 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกประชากรศาสตร์ ใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 ขัน้ท่ี 2 การก าหนดตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดให้กลุ่มตัวอย่าง จาก
สดัส่วนตามช่วงอายุของผู้หญิงท่ีอาศยัอยู่ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จ านวน 493,011 คน 
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555) ดงันี ้ 
  15-19 ปี คดิเป็นร้อยละ   6 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง          0.06 X 385 =   36 คน 
  20-24 ปี คดิเป็นร้อยละ 15 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง      0.15 X 385 =   48 คน 
  25-29 ปี คดิเป็นร้อยละ 16 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง      0.16 X 385 = 123 คน  
  30-34 ปี คดิเป็นร้อยละ 18 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง      0.18 X 385 =   75 คน 
  35-39 ปี คดิเป็นร้อยละ 15 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง      0.15 X 385 =   43 คน 
  40-49 ปี คดิเป็นร้อยละ 19 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง      0.19 X 385 =   99 คน  
  และ 50 ปีขึน้ไปคดิเป็นร้อยละ 10 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง  0.11 X 385 =   21 คน   
  ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือให้ ครบตาม
จ านวนท่ีต้องการ ในแต่ละกลุ่ม และรวมทัง้หมดได้ 445 คน โดยให้กลุ่มตวัอย่างตอบ แบบสอบถามด้วย
ตวัเอง 
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล  

 ผลการวิจัย 
1. ข้อมลูประชากรศาสตร์ 

 จากกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศกึษาจ านวน 445 คน ผู้วิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 
25-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 และอายรุะหว่าง 40 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 27 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อย
ละ 64.5 และสมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 32.8 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เป็นร้อยละ 54.4 คน 
และนักเรียน/นิสิตนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.9 และ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 13.9 มีรายได้เฉล่ีย 10,001 - 20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และ
รายได้เฉล่ีย 20.001 – 30,000 บาท/เดือน คดิเป็นร้อยละ 20.4 

2. ข้อมลูพฤตกิรรมของกลุม่ตวัอยา่งในการเปิดรับส่ือและการซือ้สินค้าออนไลน์  
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีพฤตกิรรมความถ่ีใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียมากท่ีสดุคือ เฉล่ีย 7 วนั/สปัดาห์ คิด

เป็นร้อยละ 65.62  มีระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียมากท่ีสดุคือ 1-3 ชัว่โมง/ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 91.46 
วตัถุประสงค์ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือเพ่ือการติดต่อส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 87.87 เว็บไซต์เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด คือ เฟซบุ๊ก คิดเป็นร้อยละ 97.30  ความถ่ีการใช้งานเว็บไซต์เครือข่าย
สงัคมออนไลน์มากท่ีสดุคือ เฉล่ีย 7 วนั/สปัดาห์ คดิเป็นร้อยละ 65.84 ความถ่ีการใช้เว็บไซต์เครือขา่ยสงัคม
ออนไลน์มากท่ีสุดคือ เฉล่ีย 1-3 วนั/ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 69.21 ระยะเวลาการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
มากท่ีสุดคือ เฉล่ีย 1-3 ชั่วโมง/ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 94.38 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยสั่งซือ้เสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปของสุภาพสตรี ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 52.8 และไม่เคย
สัง่ซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของสภุาพสตรี ผา่นทางอินเทอร์เน็ต ในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 47.19
  

จากกลุ่มตวัอย่างเคยสัง่ซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของสภุาพสตรี ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ จ านวน 235 คน ผู้ วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลท่ีต้องการซือ้สินค้า คือความ
สะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 46.5 การค้นหาข้อมลูจากเพ่ือนแนะน าเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 40.85 เข้าชม
สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉล่ีย 1-5 ครัง้/เดือน คิดเป็นร้อยละ 60.85 ใช้เวลาการเข้าชมสินค้า
เฉล่ีย 1-3 ชัว่โมง/ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 96.17 สัง่ซือ้สินค้าผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฉล่ีย 1-3 ครัง้/เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 90.64 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ใช้จ่ายการสัง่ซือ้เสือ้ผ้าเฉล่ีย 200-500 บาท/ครัง้ คิด
เป็นร้อยละ 45.53 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ รู้จกัหน้า FanPage ได้จากการ เห็นใน News Feed ของเพ่ือน 
คดิเป็นร้อยละ 37.53  
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3. อิทธิพลของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือตอ่การตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้า
ส าเร็จรูปผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

   ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพ่ือหาอิทธิพลของ สถานภาพสมรส อาย ุ
ระดบัการศกึษา รายได้ ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต และจ านวนครัง้ท่ีเข้าชมเสือ้ผ้าผ่านเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ตอ่คา่ใช้จา่ยในการซือ้  
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้เสือ้ผ้า
ส าเร็จรูป (บาท/เดือน) 

       คา่สมัประสิทธ์ิ 
t-value t-prob 

      b0   β0 
คา่คงท่ี  332.391 

 
 0.902 0.368 

สถานภาพสมรส -393.188*** -0.141 -2.764 0.006 
อาย ุ(ปี)    -16.970** -0.124 -2.141 0.033 
ระดบัการศกึษา (ปี)   149.850**  0.095  2.084 0.038 
รายได้ (บาท/เดือน)      0.006*  0.097  1.863 0.063 
ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต             
(ชัว่โมง/เดือน) 

     2.130*** 
 

 0.177 
 

 3.945 
 

0.000 
 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าชมเสือ้ผ้าผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  
(ครัง้/เดือน) 

34.348*** 0.430 10.173 0.000 

F-Value, FProb 24.874 0.000 
  

r, R Square, R Suquare 
Adjusted 

0.505 0.255 0.245 
 

Std.err of estimate 1,136.032  
  

หมายเหต:ุ  1. *** , ** และ *  หมายถึงปฏิเสธสมตฐิานทางสถิตท่ีิระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05 และ 0.10 
ตามล าดบั 

               2.  b0   หมายถึง Unstandardized Coefficients 

               3.  β0  หมายถึง Standardized Coefficients 
จากตารางท่ี1 ผลการทดสอบด้วยคา่สถิติ F-test ด้วยวิเคราะห์ความแปรปรวนท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05 พบวา่ กลุม่ตวัแปรทัง้ 5 มีตวัแปรอยา่งน้อย 2 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูป
ของสภุาพสตรีผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (คา่ใช้จา่ยในการซือ้ หนว่ยบาท/เดือน) (F-Prob = 0.000) โดย
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กลุม่ตวัแปรทัง้ 5 มีความสมัพนัธ์กบัคา่ใช้จา่ยในการซือ้ในระดบัปานกลาง (r = 0.505) และจะสง่ผลตอ่
การเปล่ียนแปลงของคา่ใช้จ่ายในการซือ้ร้อยละ 25.50 ในความหมายตอ่ไปนี ้

1. เม่ือพิจารณาสถานภาพสมรส (STA)  ผลการวิจยัพบวา่สภาพคนโสดมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้ามกบัคา่ใช้จ่ายในการซือ้ กลา่วคือเม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพ
โสดจะมียอดซือ้เสือ้ผ้าลดลง 393.188 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้บริโภคท่ีสถานภาพสมรส 

2. อาย ุ(AGE) เพิ่มขึน้ 1 ปี จะท าให้คา่ใช้จา่ยในการซือ้ลดลง 16.970 บาท 
3. ระดบัการศกึษา (EDU) เพิ่มขึน้ 1 ปี จะท าให้คา่ใช้จา่ยในการซือ้เพิ่มขึน้ 149.850 บาท 
4. รายได้ (AI) เพิ่มขึน้ 1 บาท จะท าให้คา่ใช้จา่ยในการซือ้เพิ่มขึน้ 0.006 บาท 
5. ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต (FIW) เพิ่มขึน้ 1 ชัว่โมง จะท าให้คา่ใช้จ่ายในการซือ้

เพิ่มขึน้ 2.130 บาท 
6. จ านวนครัง้ท่ีเข้าชมเสือ้ผ้าผ่านเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (AWW) เพิ่มขึน้ 1 ครัง้/เดือน จะ

ท าให้คา่ใช้จา่ยในการซือ้เพิ่มขึน้ 34.348 บาท 
โดยสามารถสร้างตวัแบบของความสมัพนัธ์ได้ดงันี  ้

D̂  =  332.391 – 393.188*** (STA) – 16.970** (AGE) + 149.850** (EDU) + 0.006* (AI)  

            + 2.130*** (FIW) + 34.348*** (AWW) + e 
1 เม่ือพจิารณาเฉพาะตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ในการศึกษาครัง้นี ้คือ สถานภาพ 

y  = ยอดซือ้เสือ้ผ้า (บาท) 

 1 1y B x   
0x   เม่ือผู้บริโภคมีสถานภาพสมรส 
1x   เม่ือผู้บริโภคมีสถานภาพโสด 

 1 1y B x    ในกรณีของผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสด  1 1x   

 332.391 393.188 1y    
60.797y    

 1 1y B x   ในกรณีของผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส  0 1x   

 332.391 393.188 0y    

332.391y   
เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่ใช้จา่ยในการซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสดและสมรส  

  = 332.391 – ( - 60.797) 
  = 332.391 + 60.797 
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  = 393.188 
+ 2.130*** (FIW) + 34.348*** (AWW) + e 

ตวัแปรอิสระทุกตวัส่งผลต่อตวัแปรตามทัง้หมด โดยพิจารณาว่าค่า t-prob น้อยกว่าเกณฑ์ระดบั

นยัส าคญั (α) ท่ีผู้วิจยัก าหนด 

4. ปัจจยัทางการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้า 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปออนไลน์โดยให้ความส าคัญกับ

ภาพรวมของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด (ซึ่งประกอบด้วยการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย และการตลาดทางตรง) ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.82 จากการวดัขนาด
ความสมัพนัธ์ด้วยค่าสถิติ Eta พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปไม่มีความสมัพันธ์กับเคร่ืองมือ
ส่ือสารทางการตลาดยกเว้นโฆษณาซึ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคา่ใช้จ่ายในการซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปในระดบัต ่า 
(0.165) 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
เม่ือพิจารณาในด้านปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นว่าการซือ้ขายเสือ้ส าเร็จรูปผา่น

เครือข่ายสังคมออนไลน์มีปัญหาด้านรับประกันคุณภาพของสินค้า ดังนัน้ธุรกิจร้านค้าควรจะมีการ
รับประกันคุณภาพสินค้า หากเกิดกรณีสินค้าไม่ตรงตามรูปภาพหรือไม่ตรงรายละเอียดท่ีแจ้งไว้ ธุรกิจ
ร้านค้าควรเปล่ียนสินค้าภายใต้เง่ือนไขท่ีตงลงกนัไว้และไม่ควรแตง่ภาพเกินความเป็นจริง นอกจากนีย้งัพบ
ปัญหาท่ีผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับขนาดท่ีผู้ บริโภคต้องการ ดังนัน้ธุรกิจร้านค้าควรจะมีการแจ้งไซต์เป็น
มาตราฐานสากลท่ีเป็นเซนตเิมตรและนิว้  

ปัญหาในด้านราคา กลุม่ตวัอยา่งพบปัญหาเร่ืองการระบรุาคาสินค้าท่ีไมช่ดัเจน ดงันัน้ธุรกิจร้านค้า
ควรจะระบุราคาให้ชดัเจน เม่ือราคามีการเปล่ียนแปลงควรแจ้งให้ทางกลุ่มผู้บริโภคทราบล่วงหน้า ปัญหา
เร่ืองความน่าเช่ือถือด้านการโอนเงินออนไลน์ ธุรกิจร้านค้าควรจะเพิ่มช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย มี
ธนาคารให้เลือกในการโอนหลากหลาย และถ้ามีการรับรองระบบการโอนเงินออนไลน์จากหน่วยงานจาก
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการซือ้เสือ้ผ้าสภุาพสตรีกบัทางธุรกิจร้านค้า  

กลุ่มตวัอย่างยงัพบปัญหาในเร่ืองการส่งสินค้าล่าช้า ดงันัน้ธุรกิจร้านค้าควรจะแจ้งรอบการจดัส่ง
สินค้าทางไปรษณีย์ให้ชดัเจน กรณีลกูค้าไมไ่ด้รับสินค้ามีการตดิตามจนกวา่ลกูค้าได้รับสินค้า  

ปัญหาทางด้านการให้บริการหลงัการขายและช่องทางการติดต่อ ดงันัน้ธุรกิจร้านค้าควรจะเพิ่ม
ช่องทางการติดตอ่กบัทางธุรกิจร้านค้าให้หลากหลายช่องทาง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ของทางธุรกิจร้านค้า  
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และท่ีส าคญัคือรับค าติชมการแสดงความคิดเห็นของทางผู้บริโภคและน าไปปรับปรุง รวมถึงแสดงความ
รับผิดชอบในค าตชิมของลกูค้า 

 
อภปิรายผลการวิจัย 
จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบว่าพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการเปิดรับส่ือและการซือ้ของ

ออนไลน์ ตวัอย่างท่ีผู้บริโภคตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของสุภาพสตรีผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการใช้เป็นประจ าทุกวนั ระยะเวลาโดยเฉล่ีย1-3 ชั่วโมง/ครัง้ และมีวตัถุประสงค์การใช้
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือเพ่ือการติดต่อส่ือสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธัญวรรณ เยาวสงัข์ (2554) 
ซึ่งได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัจจัยท่ีส าคญัในการตดัสินใจเลือกซือ้เสือ้ผ้าผ่านทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ประเภท Facebook ในด้านปัจจยัทางการตลาด ในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ พบว่า
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง ความถ่ีในการใช้เป็นประจ าทุกวัน ใช้
ระยะเวลาโดยเฉล่ียในแต่ละครัง้ 1-3 ชัว่โมง และวตัถุประสงค์ในการใช้บริการเพ่ือติดต่อส่ือสารกับเพ่ือน
และคนรู้จกั สอดคล้องกบังานวิจยัของ พรทิพย์ เกษมกมลกิจ (2553) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ตวัแปรท่ีมีผล
ต่อการใช้เฟซบุ๊ กของผู้ ใช้ไทย: การศึกษาเชิงบูรณาการส าหรับการใช้งานเฟซบุ๊ ก ” พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประสบการณ์การใช้งานของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ประสบการณ์ใช้งานส่วนใหญ่ต ่า
กวา่ 2 ปี และมีการใช้งานเป็นประจ าทกุวนั โดยระยะเวลาการใช้งานอยูท่ี่ 283 นาทีตอ่วนั 

เม่ือพิจารณาในด้านปัจจยัทางการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้า ผลการศกึษา 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปออนไลน์โดยให้ความส าคญักบัภาพรวมของเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาด ซึ่งประกอบด้วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาด
ทางตรงส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.82 จากการวดัขนาดความสมัพนัธ์ด้วยคา่สถิต ิ
Eta พบว่า คา่ใช้จ่ายในการซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปไม่มีความสมัพนัธ์กับเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดยกเว้น
โฆษณา ซึ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคา่ใช้จ่ายในการซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปในระดบัต ่า (0.165) ดงันัน้ธุรกิจร้านค้า
ควรเพิ่มประสิทธิภาพของการส่ือสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือให้สามารถเป็น
เคร่ืองมือในการเพิ่มยอดขายของธุรกิจและเป็นช่องทางในการขยายตลาดเสือ้ผ้าส าเร็จ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดต่อการตัดสินใจ ซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จรูปของ
สุภาพสตรีผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ข้อมูลท่ีได้รับจากการวิจัยครัง้นี ้
สามารถน าไปใช้เสนอแนะในเร่ืองการวางแผนกลยทุธ์ส่ือทางการตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ 
โดยมุง่เน้นไปท่ีการโฆษณาในประเดน็ตอ่ไปนี ้ 
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1. ด้านผลิตภณัฑ์  
 -  การรับประกันคณุภาพเสือ้ผ้าสุภาพสตรี: ทางธุรกิจร้านค้าควรมีการรับประกันคุณภาพสินค้า 
กรณีสินค้าไม่ตรงตามรูปหรือรายละเอียดท่ีแจ้งไว้ ควรมีการแจ้งให้เปล่ียนสินค้าภายในเง่ือนไขของทาง
ธุรกิจร้านค้า 
 -  การแจ้งรายละเอียดในตวัเสือ้ผ้าสภุาพสตรี: ควรแจ้งไซต์เป็นมาตราฐานสากล และแจ้งทัง้เป็น 
ซม. และนิว้ ซึ่งทางธุรกิจร้านค้าควรจะแจ้งรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน และมีภาพสินค้าท่ีถ่ายจริง ใน
กรณีเป็นสินค้าท่ี Preorder จากตา่งประเทศ ควรบอกเปอร์เซ็นต์ของคณุภาพเสือ้ผ้าสภุาพสตรี  
 -  รูปภาพท่ีใช้ประกอบในการขายเสือ้ผ้าสุภาพสตรี: ควรมีความชัดเจน ไม่ควรแต่งภาพจนเกิน
ความเป็นจริง กรณีมีการแต่งภาพเกินความเป็นจริงควรแจ้งใต้ภาพ เช่น รูปภาพเพ่ือการโฆษณาสินค้า
เทา่นัน้ เป็นต้น  

2. ด้านราคา 
 -  การแจ้งราคา: ทางธุรกิจร้านค้าควรแจ้งระบุราคาในตัวสินค้าให้ชัดเจน เม่ือราคามีการ
เปล่ียนแปลงควรแจ้งให้ทางกลุม่ผู้บริโภคทราบลว่งหน้า 
 -  ความน่าเช่ือถือด้านการโอนเงินออนไลน์ : ทางธุรกิจร้านค้าควรช่องทางการช าระเงินท่ี
หลากหลาย มีธนาคารให้เลือกในการโอนหลากหลาย และถ้ามีการรับรองจากหน่วยงานจากภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสร้าง ความเช่ือมัน่ในการซือ้เสือ้ผ้าสภุาพสตรีกบัทางธุรกิจร้านค้า  

3. ด้านบริการหลงัการขาย  
 -  ระยะเวลาการจดัส่ง: ทางธุรกิจร้านค้าควรแจ้งรอบการจดัส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้ชดัเจน กรณี 
ลกูค้าไมไ่ด้รับสินค้ามีการตดิตามจนกวา่ลกูค้าได้รับสินค้า  
 -  ช่องทางการติดต่อ: ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อกับทางธุรกิจร้านค้าให้หลากหลายช่องทาง เพ่ือ  
สร้างความเช่ือมัน่ของทางธุรกิจร้านค้า   
 -  รับค าติชมการแสดงความคิดเห็นของทางผู้บริโภคและน าไปปรับปรุงอย่างเร่งดว่น แสดงความ 
รับผิดชอบในค าตขิองทางผู้บริโภค   
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คุณลักษณะบัณฑติไทยที่พงึประสงค์ในบริบทอาเซียน 
The Desired Characterisitcs of Thai Graduates in ASEAN Context 

 
รองศาสตราจารย์จนัทนา ทองประยรู 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
chantanatpy@gmail.com 

บทคดัย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1. ศกึษาคณุลกัษณะของบณัฑิตไทยที่พึงประสงค์ในบริบทของอาเซียน และ 2. ให้
ข้อเสนอแนะแก่สถานศกึษาในการผลติบณัฑิตไทยที่พงึประสงค์ในบริบทอาเซียน วิธีการวิจยัใช้การส ารวจและการสนทนา
กลุ่ม กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลยั ครูที่สอนในระดับมธัยมศึกษาและประถมศึกษา นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา รวมจ านวน 74 คน เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสนทนากลุม่ 
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้คา่ความถ่ีและการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่ากลุม่ผู้ ให้ข้อมลูส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าคณุลกัษณะบณัฑิตไทยที่พึงประสงค์ในบริบท
อาเซียนดงันี ้1) ลกัษณะภายในทางความคิดคือเป็นผู้มีความรู้เทา่ทนั รอบรู้ขา่วสารอาเซียน เข้าใจความแตกต่างระหวา่ง
ประเทศไทยกบัอาเซียนในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และกฎระเบียบ รู้ข้อดีและ
ข้อด้อยของไทยในการเข้าสูอ่าเซียน  รวมทัง้การมีคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจนการมีทกัษะในชีวิตและการท างาน 2) ด้าน
บคุลิกภาพประกอบด้วยความรักชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทย และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 3) ลกัษณะภายนอกที่
แสดงให้เห็น ประกอบด้วยการใช้ภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนได้ การมีมนษุยสมัพนัธ์ และการมีทกัษะทางตวัเลขและ
ไอท ี

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคือ สถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการผลิต
บณัฑิตที่มีคณุภาพสูส่งัคม รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาโดยเฉพาะในระดบัอดุมศึกษาที่จดัการเรียนการสอนแก่
นกัศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ควรก าหนดนโยบายและการด าเนินการในภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถผลิต
บณัฑิตที่มีคุณลกัษณะที่สามารถด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้เท่าทนั
ความแตกตา่งของสงัคมอาเซียนในมิติตา่งๆ และสามารถน าพาสงัคมไทยให้ก้าวไปอยา่งมัน่คงกบัพนัธมิตรอาเซียน ทัง้นี ้
เพื่อความมัน่คงของประเทศและของภูมิภาคโดยเฉพาะทางด้านการเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
ตามค าขวญัของอาเซียนท่ีเป็นหนึง่เดียวทัง้ในด้านวิสยัทศัน์ อตัลกัษณ์ และความเป็นชมุชน 

ค าส าคัญ: คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ บณัฑิตไทย บริบทอาเซียน 

  

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็น ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The objectives of this research were to: 1. study the desired characteristics of Thai 

graduates in ASEAN context; and 2. provide suggestions for the higher education institutes 

that produce qualified graduates in ASEAN context. This study was a qualitative survey 

research using open-ended questionnaires and focus group discussion. The samples were 74 

people consisted of lecturers, primary and secondary teachers, undergraduate and graduate 

students. Research instruments were open-ended questionnaires and focus group discussion. 

Data collection was done from August to October 2014 and analyzed via frequency, 

interpretation and description.  

Research results that most sample stated were that the desired characteristics of Thai 

graduates in ASEAN context were 1) Internal cognition--be literate in ASEAN matters, 

understand the diversity between Thailand and other ASEAN members in the region. This 

included the society, economics, politics, religions, culture, history, laws, and regulations. 

The graduates should know the pros and cons of being ASEAN. They should have ethics and 

skills in life and work. 2) Personality—be patriotic, national conservative, and enthusiastic in 

learning. 3) External character—be proficiency in English and ASEAN language usage, 

human relation, and skills in numerical and IT.  

      This research suggested that the higher education institutes that had their prime 

mission in producing qualified graduates and also other relevant sectors should focus their 

prime concerns towards the policy and the implementation according to the research results 

so that the graduates should be able to be literate and well-rounded of all ASEAN matters and 

be able to lead the nation to go together with the other members of the region steadily. This 

aimed for the security of the region in prime dimensions of the politics, the economics, the 

social and the culture of the region and led to the slogan one vision, one identity, and one 

community of ASEAN as a whole. 

Keywords: desired characteristics, Thai graduates, ASEAN context 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมอาเซียนตามก าหนดการในปี 2558 การเตรียมความพร้อมจากทุก

ภาคส่วนทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบัต่างๆ เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียง สถาบนัการศึกษามีพนัธกิจ

ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคม บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ

เหมาะสมกับสงัคมอาเซียนควรเป็นเช่นไร บทความวิจยันีน้ าเสนอผลจากการส ารวจในเร่ืองดงักล่าว โดย

น าเสนอวรรณกรรมตัง้แต่ก าเนิดอาเซียน ประชาคมอาเซียนคืออะไร การศึกษาเป็นกลไกลขับเคล่ื อน

ประชาคมอาเซียน การจดัการศึกษาเพ่ือเผชิญสิ่งท้าทายในอนาคตและเสริมสร้างความเป็นอาเซียน การ
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เตรียมความพร้อมของบณัฑิตก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านความสามารถ คณุลกัษณะบณัฑิตไทย 

และคณุธรรมของเยาวชนไทย 

1. ก าเนิดอาเซียน  
 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้ขึน้โดยปฏิญญากรุงเทพฯ 
(Bangkok Declaration) ซึ่งลงนามท่ีวังสราญรมย์ในวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สง่เสริมความเข้าใจอนัดีตอ่กนัระหวา่งประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสนัติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่คง
ทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางเศรษฐกิจ การพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม การกินดีอยู่ดีบน
พืน้ฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธิการ, 2552) 

 ความก้าวหน้าของอาเซียนมีปัจจัยส าคัญจากความไว้วางใจกันระหว่างรัฐสมาชิก ก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีสร้างสรรค์และเอือ้ต่อความร่วมมือระหว่างกัน ท าให้สถานการณ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เปล่ียนผา่นมาสูค่วามมีเสถียรภาพ ความมัน่คง และความร่วมมืออยา่งใกล้ชิดในปัจจบุนั 

 หลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ผู้ น าอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือใน
อาเซียนฉบบัท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2546 เพ่ือประกาศจดัตัง้ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 
โดยสนบัสนนุการรวมตวัและความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 

 ผู้น าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ท่ี 12 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ท่ีเซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ให้จดัตัง้ประชาคมอาเซียนก่อนก าหนดเวลา โดยให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
รวมทัง้จัดโครงสร้างองค์กรอาเซียน เพ่ือรองรับภารกิจและพันธกิจ ยกระดับอาเซียนเป็นนิติบุคคล 
จนกระทัง่น าไปสู่การร่างเป็นกฎบตัรอาเซียน ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นธรรมนญู ในการบริหารปกครองกลุ่มประเทศ
อาเซียนทัง้สิบท่ีผนกึเป็นหนึง่เดียวตามค าขวญัสิบชาต ิหนึง่อาเซียน 

 การใช้กฎบตัรอาเซียนเป็นการปรับการท างานแบบรวมกลุ่มท่ีมีกฎเป็นฐานส าคญั มีการก าหนด
กลไกระงับข้อพิพาท มีการปรับให้เป็นองค์กรท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดประสิทธิภาพของการ
รวมกลุ่มมากขึน้ เกิดกระบวนการตดัสินใจจากการประชุมระดบัผู้น า ในลักษณะคณะมนตรี (Councils) 
ของอาเซียน ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นสามเสาหลัก มีการเพิ่มอ านาจส านักเลขาธิการ (Secretariat) และผู้ด ารง
ต าแหนง่เลขาธิการ (Secretary General) มีการจดัสรรงบประมาณและลดชอ่งวา่งระหวา่งสมาชิกอาเซียน 

2. ประชาคมอาเซียนคืออะไร 
 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือในสามเสาหลกั โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
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1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security Community:  
APSC) มีวตัถุประสงค์ท าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขด้วยสนัติวิธีโดยยึดหลัก
ความมัน่คงรอบด้าน 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแขง่ขนักบัภมูิภาค
อ่ืนได้ โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า ลดปัญหาความยากจน และความ
เหล่ือมล า้ทางสงัคม ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ลดชอ่งวา่งการพฒันา 
สง่เสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค 

3) ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี
จดุมุง่หมายในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ยืน และเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมอาเซียน เน้นการสร้างประชาคมท่ีเอือ้
อาทร แก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสงัคมจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดบัรากหญ้า การ
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมและการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร ซึ่งเป็นรากฐานน าไปสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน 

 

3. การศึกษาเป็นกลไกขับเคล่ือนประชาคมอาเซียน 
ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานส าหรับประชาคมอาเซียนเน้นย า้ความส าคญัของการศกึษา ท่ีเป็นกลไก

ส าคญัท าให้อาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อย่างสันติสุข มีการเช่ือมโยงกันเป็นหุ้นส่วนแบบประชาธิปไตย อยู่

ร่วมกันอย่างกลมกลืน มีการพัฒนาท่ีเป็นพลวตั มีการรวมตวัทางเศรษฐกิจในสังคมท่ีเอือ้อาทร  ระลึกถึง

สายสมัพนัธ์ทางประวตัิศาสตร์ ตระหนกัถึงความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีร่วมกนั และเช่ือมโยง

กนั ในอตัลกัษณ์ของภมูิภาค 

วิสยัทศัน์อาเซียนเดิมก าหนดในปี ค.ศ. 2020 กล่าวถึงความส าคญัของการพฒันามนุษย์ โดยให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพฒันาด้านต่างๆ ทัง้การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม 

นวัตกรรม การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนา ซึ่งจะช่วย

สนบัสนนุกระบวนการรวมตวัของอาเซียน ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

ชว่ยลดช่องวา่งการพฒันา ซึ่งจะชว่ยให้อาเซียนมีความเจริญก้าวหน้าและแข่งขนัได้ในระดบัสากลยคุโลกา

ภิวตัน์ ซึง่เป็นยคุของสงัคมฐานความรู้ 
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ในประเทศไทยมีการยกระดบัคณุภาพการศึกษาโดยเฉพาะผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนในวิชาส าคญั 

เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ท่ีอาจส่งผลโดยตรงต่อคณุภาพชีวิตของคน

ไทย และความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

 

4. ปัญหาจากการน านโยบายการพัฒนาบัณฑติอุดมคตไิทยสู่การปฏิบัต ิ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) กล่าวถึงปัญหาการน านโยบายการพฒันาบณัฑิต

อดุมคติไทย พ.ศ. 2554-2558 สูก่ารปฏิบตั ิเกิดจากประเทศไทยขาดความชดัเจนในการก าหนดทิศทางการ

พฒันาบณัฑิตไทย ขาดความเข้าใจท่ีตรงกนัทัง้ฝ่ายก าหนดนโยบายและฝ่ายปฏิบตัิ ขาดการออกแบบการ

พัฒนาคนแบบองค์รวม ขาดการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และของนักศึกษา ระบบการศึกษาไม่

เช่ือมโยงกนั สกอ.ได้จดัท าร่าง กรอบ ทิศทาง คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑิต ดงันี ้ 

1) บณัฑิตไทยมีสมรรถนะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีขีดความสามารถในระดบั
สากล สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในสาขาอาชีพตา่งๆ 

2) บณัฑิตไทยมีคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

3) บณัฑิตไทยเก่งทัง้วิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาการและวิชาชีพ อีกทัง้
สามารถพฒันาขีดความสามารถในระดบัสากล มีความสามารถในการคิดเชิงเหตผุล คิด
อยา่งมีวิจารณญาณ และมีทกัษะหลายด้านเพ่ือการด ารงชีวิต 

สริุนทร์ พิศสวุรรณ (2556) กล่าวถึงปัญหาการศึกษาไทยท่ีด้อยความสามารถในการแข่งขนัระดบั
โลก โดยอ้างข้อมูลจาก องค์กร เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic Forum: WEF) ท่ีเสนอรายงาน
ผลการศึกษาด้านความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก (Global Competitiveness Report 2013-2014) 
ชีใ้ห้เห็นว่า คณุภาพการศกึษาระดบัพืน้ฐาน ระดบัมธัยมศกึษา และระดบัอดุมศกึษาของไทยอยู่รัง้ท้ายใน
ภูมิภาคอาเซียน เป็นคุณภาพต ่าอย่างผิดปกติ ท่ีสะท้อนถึงความไม่เช่ือถือและการไม่ยอมรับคุณภาพ
การศกึษาของไทยโดยรวม อนัจะกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ด้านอ่ืนๆของประเทศในอนาคตด้วย โดยกล่าวถึ ง
เหตผุลว่า มาจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ความไม่ต่อเน่ืองในนโยบาย ระบบราชการท่ีซบัซ้อน 
และขาดประสิทธิภาพ การทุจริตคอร์รัปชั่น และระบบพรรคพวก เส้นสาย ท าให้ความเช่ือมัน่ต่อสถาบนั
สาธารณะของไทยต ่าลง สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัระดบัประเทศ 

งบประมาณการศกึษาของไทยในปี 2556 มีมลูคา่กว่า 5 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละมากกว่า 20 
ของงบประมาณแผ่นดิน มีบุคลากรเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการเกือบห้าแสนคน มีอาจารย์
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ระดบัอดุมศกึษามากกว่าห้าหม่ืนคน แตผ่ลส ารวจทกัษะความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของคนไทย
ยงัรัง้ท้าย แม้ภาษาจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแข่งขนับนเวทีในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัโลก แต่
ในปี 2555 ดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (Education First English Proficiency Index- EPI) 
ของคนไทยอยู่ในล าดบั 53 จาก 54 ประเทศท่ีส ารวจ ดีกว่าประเทศลิเบียท่ีอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง 
ทัง้ท่ีกฎบตัรอาเซียนก าหนดว่าภาษาองักฤษ คือ ภาษาใช้งานของอาเซียน เอกสารทุกชิน้ การประชุมทุก
ครัง้ การตอ่รองทุกเร่ืองต้องใช้ภาษาองักฤษเท่านัน้ การศึกษาท่ีมีคณุภาพเท่านัน้ท่ีจะประกนัความเช่ือมัน่
ของชาวโลกตอ่บทบาทของไทยในอนาคตได้ 

 

5. การจัดการศึกษาเพื่อเผชญิสิ่งท้าทายในอนาคตและเสริมสร้างความเป็นอาเซียน 
สิ่งท้าทายในอนาคตและการเสริมสร้างความเป็นอาเซียนในส่วนของการจัดการศึกษาส าหรับ

เยาวชนนัน้ ควรให้ความรู้ในด้านวฒันธรรม ภาษาองักฤษ และภาษาเพ่ือนบ้าน ความท้าทายบณัฑิตใหม่
ไมใ่ชแ่คภ่าษาองักฤษ 

ในส่วนของครู ควรพฒันา ในด้านเนือ้หาและเทคนิคการสอน การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกในการก าหนดครูอาเซียนท่ีมีจรรยาบรรณและกรอบมาตรฐานร่วมกันส าหรับครู รวมทัง้
พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน กรอบมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

จากการส ารวจทัศนคติและการตระหนกัรู้เก่ียวกับอาเซียน ใช้กลุ่มตวัอย่างนักศึกษา 2,170 คน 
จากมหาวิทยาลยัชัน้น าในอาเซียน 10 ประเทศ แสดงให้เห็นว่า นกัศกึษาไทยมีความรู้และทศันคติ รวมทัง้
การตระหนกัรู้เก่ียวกับอาเซียนในระดบัต ่า เม่ือเทียบกับนักศึกษาชาติอ่ืน มีเพียงร้อยละ 68 ท่ีคุ้นเคยกับ
อาเซียน และร้อยละ 27.5 เทา่นัน้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัอาเซียนเป็นอนัดบัสดุท้าย (ชชัชล อจันากิตต,ิ 2555) 

การฝึกทกัษะด้านภาษาองักฤษเป็นเร่ืองท่ีได้รับการอภิปรายมานาน แตท่ี่ไม่ได้กล่าวถึงมากนกั คือ 
นิสัยของคนไทย ท่ีมักไม่กล้าตัดสินใจ ไม่สามารถดูแลตัวเอง ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
ท างานเป็นทีม ตรงตอ่เวลา และมีระเบียบวินยั ซึง่จ าเป็นตอ่การประกอบอาชีพในตา่งแดน  

ผลจากการส ารวจพบว่า เด็กรุ่นใหม่ไม่มีปัญหาเร่ืองการใช้เทคโนโลยี เน่ืองจากเติบโตมากับการ
ส่ือสารสมยัใหม่ท่ีเข้าถึงง่าย รวดเร็ว เป็นคนกล้าแสดงออก คิดเร็ว ท าเร็ว แต่ข้อเสียคือ พูดไม่รู้เร่ือง ไม่มี
ความอดทน รอไมเ่ป็น ขาดการจดัระบบความคดิ และระเบียบในการใช้ชีวิต 

บณัฑิตไม่ควรรอการชว่ยเหลือจากรัฐบาลฝ่ายเดียว แตต้่องวิเคราะห์จดุแข็งและจดุอ่อนของตวัเอง 
จากการส ารวจจดุแข็งและจดุออ่นของแรงงานไทยในทศันะนายจ้าง ชีใ้ห้เห็นวา่ จดุแข็งของแรงงานไทย คือ 
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ฝึกฝนได้ เรียนรู้ง่าย มีความสุภาพอ่อนน้อม ไม่ก้าวร้าว ส่วนจดุอ่อน คือ ขาดการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ขาด
ทกัษะท่ีเป็นมาตรฐานและระเบียบในการท างาน 

จีระ หงส์ลดารมภ์ (2555) กล่าวถึงการพัฒนาคณุภาพของทุนมนุษย์ไทยท่ีรองรับการก้าวสู่การ
เปิดเสรีอาเซียนในปี 2015 ต้องมองเป็นภาพยทุธศาสตร์เดียวกนั หวัใจส าคญัอยู่ท่ีคณุภาพของทุนมนุษย์
ว่า สามารถแข่งขันหรือไม่ สิ่งแรกท่ีทุนมนุษย์ต้องมีเป็นพืน้ฐานคือ สมองของมนุษย์ท่ีสามารถคิดเร่ือง
สร้างสรรค์ต่างๆได้ ทุนมนุษย์ส าคัญท่ีสุด แต่ประเทศไทยสนใจทุนมนุษย์น้อยท่ีสุด ทัง้ท่ีทุนมนุษย์ช่วย
พฒันาประเทศไทยได้มาก  

ทนุหมายถึง การได้มาโดยท่ีต้องเสียไป ทนุในโลกมีอยูส่ี่ชนิด ได้แก่ 

1) คน ทนุมนษุย์คือการลงทนุทางปัญญา 
2) เงิน ทนุทางการเงิน คือ การออม 
3) เทคโนโลยี เชน่ เคร่ืองจกัร ไอโฟน 
4) ทรัพยากรธรรมชาติ 

การจะเป็นทุนมนุษย์ได้ต้องลงทุน การลงทุนท่ียิ่งใหญ่ คือ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น โลกในอนาคต
เปล่ียนแปลงเร็วและคาดไม่ถึง เราต้องสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงได้ นกัศึกษาต้องไม่เรียนเพ่ือวนันี ้
เท่านัน้ แต่ต้องสามารถจดัการกับสิ่งท่ีคาดไม่ถึง นกัศึกษาต้องไม่หยุดการเรียนรู้ ไม่ใช่แคจ่บปริญญา แต่
ต้องมีทนุทางปัญญา การพฒันาคนต้องพฒันาทัง้ชีวิต 

 

6. การเตรียมความพร้อมของบัณฑติก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
การเตรียมความพร้อมของบณัฑิตก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ควรพิจารณาความสามารถและ

ทกัษะในด้านตา่งๆ คณุลกัษณะบณัฑิตไทยท่ีพึงประสงค์ในประชาคมอาเซียน คณุลกัษณะบณัฑิตไทยยคุ
ใหม ่และคณุธรรมของเยาวชน  

6.1 ความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ  

ความสามารถและทกัษะในด้านตา่งๆ ท่ีบณัฑิตควรมีเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
ท่ีส าคญั เชน่ 

การคดิเชิงวิเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ เชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมองอนาคต 

1) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทนัคอมพิวเตอร์ และไอซีที 
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2) การรู้เทา่ทนัข้อมลูสารสนเทศ การรู้เทา่ทนัส่ือ 
3) ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ หรือภาษาท่ีสาม เพ่ือการส่ือสารอยา่งมี

ประสิทธิผล  
4) ความเข้าใจวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล การรับฟัง ความเข้าใจ 

และการตอบสนอง 
5) การเป็นผู้น า การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การน าเสนอผลงาน 
6) การปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
7) ความกระตือรือร้น 
8) ความสามารถในการเรียนรู้ 
9) ความรับผิดชอบ 
10) ทกัษะนวตักรรม 
11) ทกัษะชีวิต 

 

6.2 คุณลักษณะบัณฑติไทยยุคใหม่ 

คณุลกัษณะบณัฑิตไทยยคุใหม ่มีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ (จดหมายขา่ว สกอ. 2254) คือ 
ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านบคุลิก อปุนิสยั 

6.2.1 ด้านความรู้ 
1) เป็นผู้ มีหลกัคดิทางวิชาการในศาสตร์ท่ีศกึษา และสามารถเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 
2) สามารถหาความรู้เพิ่มเตมิ มีนิสยัใฝ่รู้ 
3) สามารถประยกุต์ความรู้ให้เหมาะสมกบับริบททางสงัคม 
4) มีความเทา่ทนัในความเคล่ือนไหวและความก้าวหน้าในศาสตร์ท่ีตนศกึษา 

6.2.2 ด้านทักษะ 
1) มีความเป็นนกัคิด มีกระบวนการคดิ วิจารณญาณ คิดเชิงบวก และสร้างสรรค์ อีกทัง้มีการ

ตีคา่และใช้ข้อมลูอยา่งสมเหตผุล ท่ีส าคญัสดุคือ การคดิเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 
2) มีทกัษะการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ สามารถใช้วิจารณญาณในการรับข้อมลูขา่วสาร 

สามารถปรับตวัได้ดีในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
3) มีทกัษะการเรียนรู้นวตักรรมใหม่ 
4) มีทกัษะการสืบหาข้อมลู การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี รวมทัง้การเรียนรู้ผา่นส่ือตา่งๆ 
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5) สามารถบริหารจดัการและเป็นผู้ประกอบการ 
6) สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ทัง้ท่ีมีความคิดและวัฒนธรรมต่าง อีกทัง้มีทักษะในการ

จดัการความขดัแย้ง และทกัษะการท างานเป็นทีม สร้างความร่วมมือระหวา่งการท างานได้ 
7) มีทกัษะการเป็นผู้น า โดยเฉพาะผู้น าการเปล่ียนแปลง 

6.2.3 ด้านบุคลิก อุปนิสัย 
1) มีความเป็นพลเมืองดีของภูมิภาคและโลก และมีค่านิยมท่ีถูกต้องทัง้ด้านสังคมและ

มนษุยธรรม 
2) มีความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ (cross-cultural understanding) เคารพและเห็น

คณุคา่ในความแตกตา่งหลากหลาย 
3) เป็นผู้ มีจริยธรรมและคา่นิยมอนัดีงามอยู่ในพืน้ฐานจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การมีวินยัใน

ตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

6.3  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(มคอ.)  
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) ให้ความส าคญัด้าน 

1) คุณธรรม จริยธรรม  
1) การรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และมีความตระหนักต่อ

ประโยชน์สว่นรวม 
2) การเคารพกฏ ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ 
3) การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซ่ือสตัย์สุจริต เสียสละ มีความเป็น

กลางและเท่ียงตรง 
4) การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เคารพในคุณค่าและ

ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา  

1) มีความสามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินข้อมูล และสรุปผลเพ่ือ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันางานทางนิเทศศาสตร์ 

2) มีทกัษะในการคิดเป็นระบบ มีเหตผุลและมีวิจารณญาณ 
3) มีความสามารถประยกุต์ความรู้สูก่ารปฏิบตัิ 
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4) มีทกัษะท่ีจ าเป็นตามวิชาชีพและทกัษะท่ีมีความเฉพาะในวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
2)  มีความสามารถในการเป็นผู้น าหรือผู้ ร่วมงานท่ีดี มีทกัษะการท างานเป็นทีม

และการประสานงานกบับคุคล/กลุม่ในระดบัตา่งๆได้ 

3) มีความสามารถในการน าเสนอประเดน็และแนวทางการแก้ปัญหาอยา่ง
เหมาะสม เพ่ือประสานและลดความขดัแย้งในสงัคม 

4)  มีความรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและของวิชาชีพอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

5)  มีมนษุยสมัพนัธ์และเข้าใจวฒันธรรมของมนษุยชาตท่ีิมีความหลากหลาย 
5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ต้องพฒันา 

2) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบของการส่ือสารได้
อยา่งเหมาะสม 

   3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม 

 6.4 คุณลักษณะบัณฑติไทยท่ีพงึประสงค์ในประชาคมอาเซียน  

คณุลกัษณะบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในประชาคมอาเซียน 7 ข้อ (ชชัชล อจันากิตต ิ2555) ได้แก่ 

1) ทกัษะและความสามารถใช้ภาษาองักฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
2) ความรู้เก่ียวกบัเพ่ือนบ้าน ทัง้ด้านวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ 
3) การติดตามขา่วสารเก่ียวกบัอาเซียน เรียนรู้กฎระเบียบของอาเซียน 
4) การพฒันาทกัษะฝีมือ จนสามารถปรับตวัเข้ากบัมาตรฐานการท างานท่ีเป็นสากล 
5) การพฒันาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) การปรับกระบวนทศัน์การเรียนรู้ในการพฒันาศกัยภาพรอบด้าน 
7) การสร้างความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยเฉพาะกบัคนตา่งวฒันธรรม 
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6.5 คุณธรรมของเยาวชนไทย 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียน/นกัศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษา ครูอาจารย์ 
และผู้ปกครอง จากทั่วประเทศ โดยสุ่มตวัอย่างจากจังหวัดต่างๆ ท่ีเป็นตวัแทนของภูมิภาค จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้สิน้ 2,788 คน ทัง้นักเรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ระหว่างวันท่ี 10-18 มีนาคม 
2550 กรณีภาวะวิกฤตคณุธรรมของเยาวชนไทย ท่ีทกุฝ่ายควรร่วมมือกันแก้ไข เน้น “คณุธรรมน าความรู้” 
เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยแก้ไขวิกฤตของเยาวชนไทย จากผลส ารวจพบ 5 พฤติกรรมของเยาวชนไทยท่ีสงัคม
พึงตระหนกั ส าหรับ 10 คณุธรรมของเยาวชนไทยท่ี “ควรเร่งสร้าง/ปลกูฝัง” (หนงัสือพิมพ์บ้านเมือง 2550) 
คือ 

1) ความมีระเบียบวินยั 
2) ความซ่ือสตัย์ 
3) ความขยนัหมัน่เพียร 
4) ความมีน า้ใจ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 
5) ความสภุาพ มีสมัมาคารวะ 
6) ความกตญัญ ู
7) มีจิตส านกึท่ีดี 
8) ความสามคัคี 
9) ความมีเหตผุล 
10) การเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน 

จากวรรณกรรมท่ีกล่าวข้างต้น ชีใ้ห้เห็นถึงกลไกการจัดการศึกษาในการขับเคล่ือนประชาคม
อาเซียนท่ีเผชิญสิ่งท้าทายมากมาย ในส่วนของประเทศไทยนัน้ บณัฑิตไทยควรเป็นปัจจยัส าคญัในการมี
สว่นชว่ยขบัเคล่ือนดงักลา่ว งานวิจยันีมุ้่งศกึษาคุณลกัษณะบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในบริบทอาเซียน ตาม
ความคดิเห็นของผู้ให้ข้อมลูท่ีมีอาชีพอาจารย์ ครู และนกัศกึษา 
 
วัตถุประสงค์ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 

1. ศกึษาคณุลกัษณะของบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในบริบทของอาเซียน 
2. ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศกึษาในการผลิตบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในบริบทอาเซียน 

 
 



 

102 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 5  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 

 

 
นิยามศัพท์ 

คุณลักษณะ หมายถึง ลกัษณะจ าเป็นท่ีบณัฑิตไทยควรมีในสภาพแวดล้อมของความเป็นอาเซียน 
ทัง้ในด้านลกัษณะภายในทางความคดิ บคุลิกภาพ และลกัษณะภายนอกท่ีแสดงให้เห็นได้ 

บัณฑิตไทย หมายถึง ผู้ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในประเทศไทยในระดบัปริญญาตรี
และสงูกวา่ 

บริบทอาเซียน หมายถึง ความเป็นประชาคมอาเซียนจากการรวมตะวของชนชาติต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย 
และเวียตนาม ตามก าหนดในปีพ.ศ. 2558 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
สถาบนัการศกึษาท่ีมีพนัธกิจส าคญัในการจดัการเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพสู

สังคม รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า สามารถใช้ข้อมูลท่ีได้ไปประกอบการพิจารณาโดยควรให้
ความส าคญัในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ีสามารถด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อยา่งเหมาะสม 
มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้เท่าทันในความแตกต่างของสงัคมอาเซียนทางมิติต่างๆ และสามารถน าพา
สงัคมไทยให้ก้าวไปในขณะเดียวกนั 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุม่ผู้ให้ข้อมลูประกอบด้วย อาจารย์ ครู นกัศกึษา จ านวน 74 

คน เคร่ืองมือวิจยัประกอบด้วย 1. แบบสอบถามปลายเปิด  2. แบบสนทนากลุม่ (focus group)  
การเก็บรวบรวมข้อมลูใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแก่กลุม่ตวัอยา่งทกุคน จ านวน 74 คน โดยให้

กลุม่ตวัอยา่งเขียนตอบค าถามในแบบสอบถามปลายเปิด และผู้วิจยัรอรับกลบั ในกลุ่มตวัอยา่งจ านวนนี ้
ผู้วิจยัยงัใช้การสนทนากลุม่ 3 กลุม่กบักลุม่ตวัอยา่งอีกจ านวน 30 คน (จากทัง้หมด 74 คน) ผู้ ให้ข้อมลู
สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งกว้างขวาง เก่ียวกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในบริบท
อาเซียน  

การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การรวบรวมรอยความถ่ีท่ีกลุม่ตวัอยา่งตอบ ซึง่กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคน
สามารถตอบแสดงความคดิเห็นได้หลากหลาย รวมทัง้การใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive 
analysis) ข้อมลูทัง้หมด 
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ผลการวิจัย 
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูจ านวน 74 คน ประกอบอาชีพครู 42 คน ในจงัหวดันนทบรีุและฉะเชิงเทรา 

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 22 คน นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 9 คน และอาจารย์ท่ีสอนในมหาวิทยาลยั 
1 คน ผู้ให้ข้อมลูทัง้หมดแสดงทศันะเก่ียวกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตไทยท่ีพงึประสงค์ในบริบทอาเซียน 
อยา่งกว้างขวาง ความคดิเห็นทัง้หมดรวมจ านวนได้ 274 ความถ่ี โดยท่ีทัง้หมดสอดคล้องกนัตามประเดน็ท่ี
แสดงในตาราง ตามจ านวนความถ่ีจากมากไปน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

 
คุณลักษณะบัณฑติไทยที่พงึประสงค์ในบริบทอาเซียน 

 

ผู้ให้ข้อมลู 74 คน แสดงความคิดเห็นด้วยจ านวน 274 ความถ่ี* 

คุณลักษณะบัณฑติไทยที่พงึประสงค์ในบริบทอาเซียน ความถี่ 

1. มีความรู้เทา่ทนั รอบรู้ขา่วสารอาเซียน เข้าใจความแตกตา่งระหวา่งประเทศไทย
กบัอาเซียนในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ 
และกฎระเบียบ รู้ข้อดีและข้อด้อยของไทยในการเข้าสูอ่าเซียน  การคิดของ
อาเซียนตอ่ประเทศไทย มองอาเซียนได้ทะลปุรุโปร่ง ยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่ง 
มีทศันคตท่ีิดีในด้านเชือ้ชาติ ศาสนาทัง้ตอ่ตนเองและตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน เทา่
ทนัความต้องการของตลาดอยา่งได้มาตรฐาน ทนัสมยั และเป็นสากล 

77 

2. มีคณุธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม ซ่ือสตัย์ สจุริต กตญัญรูู้คณุ  36 

3. ใช้ภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียนได้ ทัง้ฟัง พดู อา่น และเขียน 34 

4. ตระหนกั รักชาต ิอนรัุกษ์ความเป็นไทย แสดงความเคารพในขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีคา่นิยมท่ีดี พอเพียง ประหยดั บคุลิกภาพ วางตวัเหมาะสม พดูอย่าง
มีสมัมาคารวะ จรรยามารยาท ใช้ภาษาไทยถกูต้อง 

33 

5. กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ขยนั รับผิดชอบ อดทน มมุานะ มุง่มัน่ สู้งาน 
ตัง้ใจท างาน กล้าแสดงออก และมีวินยั 

31 

6. มีมนษุยสมัพนัธ์ ปฏิสมัพนัธ์ สามารถติดตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจิตอาสา อธัยาศยั ไมตรี เอือ้อาทร โอบอ้อมอารี มีน า้ใจ เคารพ
ตนเองและผู้ อ่ืน พฒันาตน ค านงึถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน รัก

29 
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คุณลักษณะบัณฑติไทยที่พงึประสงค์ในบริบทอาเซียน ความถี่ 

สิ่งแวดล้อม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามคัคี ท างานเป็นทีมได้ ละเอียด รอบคอบ 
ประณีต  

7. มีทกัษะในชีวิตและการท างาน สามารถเข้าใจการเปล่ียนแปลง พร้อมรับมือ 
และสามารถปรับตวัในบริบทอาเซียน มีทกัษะทางปัญญา เหตผุล สามารถคดิ
วิเคราะห์ มีวิสยัทศัน์ สามารถสร้างความรู้ และน าไปประยกุต์ใช้ในในการแก้ไข
ปัญหา  

20 

8. มีทกัษะทางตวัเลขและไอที 14 

* กลุ่มตวัอย่างแต่ละคนตอบไดม้ากกว่าหน่ึงประเด็น 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงว่า ผู้ ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นในจ านวนมากท่ีสุด (77 ความถ่ี) ท่ี
ระบุว่า บณัฑิตไทยควรมีคุณลักษณะในด้านความรู้เท่าทัน รอบรู้ข่าวสารอาเซียน เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และ
กฎระเบียบ รู้ข้อดีและข้อด้อยของไทยในการเข้าสู่อาเซียน  การคิดของอาเซียนต่อประเทศไทย มอง
อาเซียนได้ทะลปุรุโปร่ง ยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่ง มีทศันคติท่ีดีในด้านเชือ้ชาติ ศาสนาทัง้ตอ่ตนเองและ
ตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน เทา่ทนัความต้องการของตลาดอยา่งได้มาตรฐาน ทนัสมยั และเป็นสากล 

ความคิดเห็นจ านวนรองลงมา (36 ความถ่ี) แตเ่ป็นจ านวนความถ่ีท่ีต่างมากจ าความถ่ีอนัดบัแรก 
ระบวุา่ บณัฑิตไทยควรมีคณุลกัษณะในด้านมีคณุธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม ซ่ือสตัย์ สจุริต กตญัญรูู้คณุ 

ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอันดบัสาม (34 ความถ่ี) ระบุว่า บณัฑิตไทยควรใช้ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาเซียนได้ ทัง้ฟัง พดู อา่น และเขียน 

ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอันดบัส่ี (33 ความถ่ี) ระบุว่า บณัฑิตไทยควรตระหนัก รักชาติ อนุรักษ์
ความเป็นไทย แสดงความเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่านิยมท่ีดี พอเพียง ประหยดั บุคลิกภาพ 
วางตวัเหมาะสม พดูอยา่งมีสมัมาคารวะ จรรยามารยาท ใช้ภาษาไทยถกูต้อง 

ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอนัดบัห้า (31 ความถ่ี) ระบุว่า บณัฑิตไทยควรกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
ใฝ่รู้ ขยนั รับผิดชอบ อดทน มมุานะ มุง่มัน่ สู้งาน ตัง้ใจท างาน กล้าแสดงออก และมีวินยั 
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ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอันดับหก (29 ความถ่ี) ระบุว่า บัณฑิตไทยควรมีมนุษยสัมพันธ์ 
ปฏิสมัพนัธ์ สามารถติดตอ่ส่ือสารระหว่างบคุคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสา อธัยาศยั ไมตรี เอือ้อาทร 
โอบอ้อมอารี มีน า้ใจ เคารพตนเองและผู้ อ่ืน พัฒนาตน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รัก
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามคัคี ท างานเป็นทีมได้ ละเอียด รอบคอบ ประณีต  

ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอนัดบัเจ็ด (20 ความถ่ี) ระบุว่า บณัฑิตไทยควรมีทกัษะในชีวิตและการ
ท างาน สามารถเข้าใจการเปล่ียนแปลง พร้อมรับมือ และสามารถปรับตวัในบริบทอาเซียน มีทักษะทาง
ปัญญา เหตผุล สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิสยัทศัน์ สามารถสร้างความรู้ และน าไปประยกุต์ใช้ในในการแก้ไข
ปัญหา 

ความคิดเห็นด้วยความถ่ีอนัดบัสุดท้าย ซึ่งมีจ านวนน้อยท่ีสดุ (14 ความถ่ี) ระบ ุบณัฑิตไทยควรมี
ทกัษะทางตวัเลขและไอที 

 

อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัครัง้นีไ้ด้ข้อสรุปวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพเป็นอาจารย์ ครู และนกัศกึษาทัง้ในระดบั
ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาต่างให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะของบณัฑิตไทยในด้าน 1) ลกัษณะภาย
ในทางความคดิ  2) บคุลิกภาพ และ 3) ลกัษณะภายนอกท่ีแสดงให้เห็นได้ ดงันี ้

ลักษณะภายในทางความคิด ประกอบด้วย ข้อ 1, 2, 7 ตามตารางข้างต้น คือ การมีความรู้เท่า
ทัน รอบรู้ข่าวสารอาเซียน เข้าใจความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ศาสนา วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และกฎระเบียบ รู้ข้อดีและข้อด้อยของไทยในการเข้าสูอ่าเซียน  
การคิดของอาเซียนตอ่ประเทศไทย มองอาเซียนได้ทะลุปรุโปร่ง ยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง มีทศันคติท่ีดี
ในด้านเชือ้ชาติ ศาสนาทัง้ต่อตนเองและต่อประเทศเพ่ือนบ้าน  เท่าทันความต้องการของตลาดอย่างได้
มาตรฐาน ทันสมัย และเป็นสากล  (ข้อ1) รวมทัง้การมีคุณธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม ซ่ือสัตย์ สุจริต 
กตญัญูรู้คุณ (ข้อ2) ตลอดจนการมีทักษะในชีวิตและการท างาน สามารถเข้าใจการเปล่ียนแปลง พร้อม
รับมือ และสามารถปรับตวัในบริบทอาเซียน มีทกัษะทางปัญญา เหตผุล สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิสยัทศัน์ 
สามารถสร้างความรู้ และน าไปประยกุต์ใช้ในในการแก้ไขปัญหา (ข้อ7) 

บุคลิกภาพ ประกอบด้วย ความตระหนัก รักชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทย แสดงความเคารพใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่านิยมท่ีดี พอเพียง ประหยดั บุคลิกภาพ วางตวัเหมาะสม พูดอย่างมีสัมมา
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คารวะ จรรยามารยาท ใช้ภาษาไทยถูกต้อง  (ข้อ 4) และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ใฝ่รู้  ขยัน 
รับผิดชอบ อดทน มมุานะ มุง่มัน่ สู้งาน ตัง้ใจท างาน กล้าแสดงออก และมีวินยั (ข้อ 5) 

ลักษณะภายนอกที่แสดงให้เห็น ประกอบด้วยการใช้ภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียนได้ ทัง้ฟัง 
พูด อ่าน และเขียน (ข้อ 3) รวมทัง้การมีมนุษยสมัพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ สามารถติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสา อัธยาศยั ไมตรี เอือ้อาทร โอบอ้อมอารี มีน า้ใจ เคารพตนเองและผู้ อ่ืน  
พัฒนาตน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รักสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ น าและผู้ ตามท่ีดี สามัคคี 
ท างานเป็นทีมได้ ละเอียด รอบคอบ ประณีต (ข้อ 6) และการมีทกัษะทางตวัเลขและไอที (ข้อ 8) 

วรรณกรรมในอดีตกล่าวถึงการจดัการศึกษาเพ่ือเผชิญสิ่งท้าทายในอนาคตและเสริมสร้างความ
เป็นอาเซียน  ว่าจ าเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านก าเนิดอาเซียน นโยบายและ
วตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้อาเซียน ประโยชน์จากการรวมตวักันของสมาชิกอาเซียน โดยให้ความส าคญักับ
ทฤษฎีทุนเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ 5 ประการ ท่ีกล่าวถึงทุนแห่งความคิด
สร้างสรรค์ ทนุทางความรู้ ทนุทางนวตักรรม ทนุทางอารมณ์ และทนุทางวฒันธรรม 

ผู้ ให้ข้อมูลในงานวิจัยนีย้งัแสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับข้อมูลคุณลักษณะบณัฑิตไทยท่ีพึง
ประสงค์ และการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้าน ทักษะและ
ความสามารถการใช้ภาษาองักฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน มีความรู้เก่ียวกบัเพ่ือนบ้าน 
ทัง้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ติดตามข่าวสารเก่ียวกับอาเซียน เรียนรู้กฎระเบียบของอาเซียน 
พฒันาทกัษะฝีมือ จนสามารถปรับตวัเข้ากบัมาตรฐานการท างานท่ีเป็นสากล พฒันาความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน ตลอดจนสร้าง
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยเฉพาะกบัคนตา่งวัฒนธรรม ตลอดจนความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาท่ีสาม  การคิดเชิงวิเคราะห์ การน าเสนอ
ผลงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การรับฟัง ความเข้าใจ และการตอบสนอง การปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง การมีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากล่าวถึงคณุลกัษณะบณัฑิตไทยยคุใหม ่วา่มีองค์ประกอบ
ส าคญั 3 ประการ คือด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านบุคลิก อุปนิสยั ข้อมูลนีส้อดคล้องกับความคิดเห็น
ของผู้ ให้ข้อมลูในงานวิจยันีเ้ช่นเดียวกนั นอกจากนีค้ณุธรรมท่ีพึงประสงค์ของเยาวชนไทยทัง้ 10 ประการก็
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ ให้ ข้อมูลเช่นเดียวกัน ว่าบัณฑิตไทยควรมีระเบียบวินัย  ซ่ือสัตย์ 
ขยันหมั่นเพียร มีน า้ใจ เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ สุภาพ มีสัมมาคารวะ กตญัญู  มีจิตส านึกท่ีดี สามัคคี มีเหตุผล 
รวมทัง้เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน 
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เม่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(มคอ.) 5 ประการ ได้แก่ คณุธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
และความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้
วา่ กลุม่ผู้ให้ข้อมลูมีความคดิเห็นสอดคล้องกนั  

ผู้ให้ข้อมลูยงัแสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูเก่ียวกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทกัษะ
การท างาน ทกัษะนวตักรรม ทกัษะชีวิต การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลทัง้การอา่น การน าเสนอ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล ทกัษะการคิด เชิงสร้างสรรค์ เชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมองอนาคต ความ
เข้าใจวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง ทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การเป็นผู้น า การรู้เทา่ทนัข้อมลูสารสนเทศ การ
รู้เทา่ทนัส่ือ และการรู้เทา่ทนัคอมพิวเตอร์และไอซีที 

จากข้อมูลในอดีตและผลการวิจยันีอ้ภิปรายได้ว่า เยาวชนรุ่นใหม่ท่ีเป็นก าลังส าคญัของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ควรแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ รักษาไว้ซึ่งวฒันธรรมอนัเป็นมรดกส าคญัท่ีควร
ได้รับการสนบัสนนุเพ่ือไมใ่ห้เลือนหายไปกบัวฒันธรรมใหม่ๆ  ทัง้ในทางท่ีเหมาะสมและไมเ่หมาะสม 

เอกลกัษณ์อนัดีงามของวิถีไทยเป็นสิ่งท่ีบณัฑิตไทยและสังคมไทยควรอนุรักษ์ สามารถประพฤติ
ปฏิบตัิตนอย่างมีจรรยามารยาท มีสมัมาคารวะ มีความสภุาพอ่อนน้อม ในขณะเดียวกนั ก็สามารถใช้ชีวิต
อยู่ท่ามกลางวฒันธรรมท่ีแตกตา่งหลากหลายของอาเซียนด้วยความเช่ือมัน่และเดด็เด่ียว หากเราสามารถ
ประยกุต์ความเป็นไทยเข้ากบัคณุธรรมจริยธรรม เราจะเป็นคนไทยท่ีมีความดีงามทัง้ทางกาย วาจา และใจ 

สิ่งส าคญัล าดบัถดัไปคือ ภาษาและการส่ือสาร เพราะการท างานร่วมกนัจ าเป็นต้องใช้การส่ือสารท่ี
ต่างเข้าใจกันและกัน ซึ่งต้องใช้ภาษาเป็นส่ือกลาง ภาษาท่ีใช้ในกลุ่มอาเซียนจ าเป็นต้องเป็นภาษาท่ีทุก
ประเทศเข้าใจร่วมกัน บณัฑิตไทยจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาท่ีสามารถใช้เป็นส่ือกลางในภูมิภาคอาเซียนได้
เป็นอย่างดี อาทิ ภาษาองักฤษและภาษาท่ีใช้อย่างแพร่หลายในอาเซียน ทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาเป็น
สิ่งจ าเป็นในการเข้าถึงความเป็นชนชาติ ประวตัิศาสตร์ ศาสนาและวฒันธรรมของประเทศสมาชิก ทัง้ใน
ด้านการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในการส่ือสาร
ได้ อีกทัง้ภาษายงัสามารถใช้เป็นส่ือช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแย้งและความแตกตา่งทางความคิด
ได้ 

การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท่ีให้ความส าคญักับ 3 เสาหลกัในด้านการเมืองและความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมนัน้  ประชาชนทุกคนในภูมิภาคควรมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความส าคัญของการหลอมรวมระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค ในส่วนของประเทศไทย 
ประชาชนทกุคนควรให้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวด้วย บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยั ควรมี
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คณุลกัษณะท่ีสามารถชีน้ าและเป็นก าลงัส าคญัในการน าพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
เช่ือมัน่และภาคภมูิ 

การบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา ควรให้ความส าคัญกับนโยบายดงักล่าว โดยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรการศกึษา สามารถพฒันาด้านเนือ้หาและเทคนิคการสอน การเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการก าหนดครูอาเซียนท่ีมีจรรยาบรรณกรอบมาตรฐานร่วมกนัส าหรับครู 
รวมทัง้พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน กรอบมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อยา่งไรก็ตาม ทกุฝ่ายในสงัคมต้องให้ความร่วมมือในการท างาน จ าเป็นต้องยอมรับความแตกตา่ง
ทางความคิด ต้องใจเย็น สุขุม รอบคอบ สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยข้อดีและข้อด้อยของตน สามารถ
มองเห็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างความร่วมมือในด้านความมั่นคงของภูมิภาค 
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของกัน
และกนั แม้จะมีความแตกตา่งและความหลากหลายของแตล่ะชนชาติ 

 การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมอาเซียนตามก าหนดการในปี 2558 จ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนทัง้ในระดับ
ปัจเจกและระดบัต่างๆ ต้องต่ืนตวั และตระหนกัในความส าคญัและความจ าเป็น มิฉะนัน้จะไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมอาเซียนได้อย่างรู้ทัน โดยต้องไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ใน
ขณะเดียวกนั ก็สามารถใช้ชีวิตทา่มกลางชนชาตท่ีิมีความแตกตา่งหลากหลายได้ 

     สิ่งท่ีบณัฑิตไทยและทกุคนควรรู้คือเร่ืองราว ความเป็นมาของอาเซียน ก าเนิดอาเซียน สิ่งท้าทายใน
การเข้าสู่ความเป็นอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากชาติต่างๆใน
อาเซียนให้เป็นภาษากลางท่ีทกุชาตใินอาเซียนใช้ 

บณัฑิตไทยและคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และท่ี
ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือภาษาอาเซียน ชนชาติอาเซียนส่วนใหญ่รู้และเข้าใจภาษาไทยจนสามารถ
ส่ือสารกบัคนไทยด้วยภาษาไทยได้ แตค่นไทยสว่นใหญ่ยงัไมเ่ข้าใจภาษาอ่ืนยกเว้นภาษาไทย 

บณัฑิตไทยยงัต้องมีคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทย กระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะชีวิตในการท างาน รวมทัง้ทางตัวเลขและไอที ซึ่งล้วนสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีระบุคุณสมบัติในด้านความมี
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบ การส่ือสารระหว่าวงบุคคล และ
ความสามารถทางการคดิวิเคราะห์เชิงตวัเลขและทกัษะทางไอที 
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สถาบนัการศกึษาซึง่มีพนัธกิจส าคญัในการผลิตบณัฑิตและการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การ
ทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ควรให้ความส าคญัในเร่ืองตา่งๆดงักลา่ว โดยให้ความส าคญัเชิงนโยบายและการ
ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีพึงประสงค์ โดยการฝึกอบรม ให้ความรู้ทัง้แก่ผู้ สอนและผู้ เรียน ใน
ขณะเดียวกนัภาคส่วนอ่ืนๆ ในสงัคมทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนก็จ าเป็นต้องให้ความส าคญัด้วย เพ่ือให้เกิด
พลังในการน าพาชาติไทยให้ก้าวไปข้างหน้าในสงัคมอาเซียนอย่างเช่ือมั่นและรู้เท่าทัน ไม่เป็นฝ่ายเสียบ
เปรียบ ในขณะเดียวกนัก็เอือ้อาทรตอ่กนัและกนัเพ่ือสนัตสิขุของประชาคมอาเซียนและของโลก 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
สถาบนัการศึกษาท่ีมีพันธกิจส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่

สังคม รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาในระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า ควรพิจารณาใช้ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยนีเ้พ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการในภาคปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี
คณุลกัษณะท่ีสามารถด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อยา่งเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้เทา่ทนั
ในความแตกต่างของสังคมอาเซียนทางมิติต่างๆ และสามารถน าพาสังคมไทยให้ก้าวไปอย่างมั่นคงกับ
พันธมิตรอาเซียน ทัง้นีเ้พ่ือความมั่นคงของภูมิภาคโดยเฉพาะทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม ตามค าขวญัของอาเซียนท่ีเป็นหนึ่งเดียวทัง้ในด้านวิสยัทศัน์ อตัลกัษณ์ และความ
เป็นชมุชน 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
การวิจัยควรเพิ่ มกลุ่มตัวอย่างท่ี มีความหลากหลายและมีส่วนเก่ียวข้องกับบัณฑิตไทยใน

สภาพแวดล้อมของความเป็นประชาคมอาเซียน โดยเป็นกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมด กลุ่มตวัอยา่งยงัควรมา
จากทุกภาคส่วนทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทัง้นีเ้พ่ือให้ผลการวิจัยเกิด
ประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียและสงัคมมากย่ิงขึน้  
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