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บทสรุปผูบ้ริหาร 

ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในเมืองที่ต้องการความสะดวกสบาย

และรวดเร็ว การท าอาหารทานเองในบ้านจึงลดน้อยลง ประกอบกับการเติบโตของโลกออนไลน์และ

เทคโนโลยี ที่เข้ามาอ านวยความสะดวกครบวงจร หนุนให้บริการจัดส่งอาหารส าเรจ็รูปถึงบ้านผ่านการสั่ง

ออนไลน์ เข้ามามีบทบาทเพ่ิมข้ึน ซ่ึงที่ผ่านมา ธุรกิจบริการอาหารที่ไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจร้านอาหาร

ออนไลน์เติบโตอย่างสูง มีผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าและใหม่ เกดิขึ้นจ านวนมาก โดยการเร่ิมธุรกจิดังกล่าว

ใช้เงินทุนเร่ิมต้นต ่า และไม่จ าเป็นต้องหาท าเลในการเปิดร้านตลอดจนยังสามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ที่ใช้ Social Media ได้อย่างตรงจุด  สอดคล้องกับงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจร้านอาหารออนไลน์   

ของ ไชยโรจน์ พิณทุกานนท์ ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท CMMU ผู้ท าการศึกษาวิจัยให้ข้อมูล

ว่า ปัจจุบัน คนไทยใช้อินเตอร์เนต็กว่า 38 ล้านคน ขณะที่ตลาดร้านอาหารออนไลน์เติบโตสูงถึง 89.7% 

โดยร้านอาหารออนไลน์ มีจุดเด่นลงทุนต ่า ความเสี่ยงน้อย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ท า

ให้ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าและใหม่ เร่ิมหันมาสนใจเข้าสู่วงการน้ีจ านวนมาก จาก

ข้อมูลของเวบ็ไซต์ Wongnai.com ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการร้านอาหารออนไลน์ ไม่ต ่ากว่า 300 ราย 3 

ดังน้ัน การสร้างธุรกจิร้านอาหารทะเลสด (Delivery) เพ่ือให้ตอบรับกบัความต้องการของกลุ่ม

ผู้บริโภคยุคใหม่ จึงถือเป็นโอกาสในการท าธุรกิจที่เข้ากับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่ท  า

เร่ืองยากให้เป็นเร่ืองที่ง่ายข้ึน ผ่านเพียงปลายน้ิวสัมผัส หากแต่ก่อนการจะทานอาหารทะเลสด จ าเป็นที่

จะต้องรับประทานถึงแหล่งวัตถุดิบเพ่ือให้ได้ล้ิมลองรสชาติของความสดที่แท้จริง แต่ปัจจุบันสามารถท าได้

ง่ายขึ้ นกว่าเดิม ด้วยการจัดส่งอาหารทะเลสดพร้อมทานในรูปแบบใหม่ถึงบ้านในราคาไม่แพง ไม่ต้อง

เสยีเวลาเดินทาง อยากทานเมื่อไหร่กส็ามารถสั่งซ้ือได้อย่างง่ายดาย มิติใหม่แห่งการทานอาหารทะเลสดได้

ที่บ้านของคุณเอง  โดยได้มีการแบ่งเป็น 3 แผนงานด าเนินการหลัก ได้แก่ แผนการตลาด แผนปฏบัิติการ 

และแผนทางการเงิน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางที่มีความเหมาะสม มี

ความสามารถในการปรับตัวในระยะเร่ิมต้นกจิการและสร้างศักยภาพทางการแข่งขันที่โดดเด่น  

ในด้านการตลาด บริษัทได้คัดเลือกแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบทางด้านอาหารทะเลที่สด สะอาด ได้

มาตรฐานตรงตามคุณภาพของทางบริษัทฯ ในการน ามาเป็นวัตถุดิบการผลิตสินค้า เพ่ือจ าหน่ายให้กับ

ผู้บริโภค พร้อมกับการบริการด้านการจัดส่งสินค้าที่รวดเรว็ภายใน 30 นาท ีเพ่ือให้สินค้าที่ลูกค้าสั่งถึงมือ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ลูกค้าเรว็ที่สุด จากข้อมูลการจัดท าแบบสอบถาม ในการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซ้ืออาหารทะเล 

(ผ่านช่องทางออนไลน์) ส าหรับคนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน พบว่า  

 เพศ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สุด คือ  เพศหญิง คิดเป็น 70% 

 ช่วงอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สดุ คือ 20-30 ปี คิดเป็น 40% 

 สถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สดุ คือ โสด คิดเป็น 80% 

 ระดบัการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สดุ คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็น 76% 

 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สุด คือ 15,001-30,000 คิดเป็น 

40% 

 ใน 1 เดือน ท่านสัง่ซ้ืออาหารออนไลนก์ีค่รั้ง ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สดุ คือ 1-2 

คร้ัง คิดเป็น 70% 

 ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ืออาหารต่อครั้ง ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สดุ คือ 601-800 

บาท คิดเป็น 70% 

 เหตุผลทีเ่ลือกซ้ืออาหารออนไลน ์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สดุ คือ ประหยัดเวลา 

คิดเป็น 57% 

 อุปกรณที์ใ่ชเ้ชื่อมอินเตอรเ์นต็ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สดุ คือ โทรศัพทม์ือถือ 

คิดเป็น 81% 

 ช่องทางในการเลือกซ้ือสินคา้อาหารออนไลน ์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สดุ คือ 

Facebook เพจร้านอาหาร คิดเป็น 54%  

 วิธีการช าระค่าสินคา้ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สุด คือ โอนผ่านธนาคาร/ATM คิด

เป็น 87% 

 ผูม้ีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สดุ คือ 

บุคคลมีช่ือเสียงหรือดารา นักแสดง คิดเป็น 53% 

สามารถสรุปได้เป็น กลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มลูกค้าเพศหญิง ช่วงอายุ 20-30 ปี สถานภาพ

โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 ใน 1 เดือนมีการสั่งซ้ือ

ออนไลน์ประมาณ 1-2 คร้ัง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ืออาหารต่อคร้ังประมาณ 601-800 บาท เหตุผลหลักใน

การเลือกซ้ืออาหารออนไลน์ เพราะประหยัดเวลา โดยอุปกรณ์ที่ ใ ช้ เ ช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต คือ 

โทรศัพท์มือถือ และใช้ช่องทางในการเลือกซ้ือสินค้าอาหารออนไลน์ ผ่าน Facebook เพจร้านอาหาร 

วิธีการช าระค่าสินค้า เลือกใช้ช่องทางโอนผ่านธนาคาร/ATM ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ออนไลน์ เป็นบุคคลมีช่ือเสยีงหรือดารา นักแสดง  

ในส่วนกลยุทธ์ด้านตราสินค้าบริษัทเน้นการสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ามีความรู้สกึมั่นใจในการเลือก

ซ้ือสินค้า โดยเน้นในเร่ืองของความสด สะอาด โดยมีการใช้ Brand Message “สดทุกตัว ใหญ่นัวต้องลอง

เอง” เป็นการสื่อความหมายถึงความสดของอาหารทะเลจากเรา ที่กระชับและเข้าใจง่ายตรงประเดน็ ว่า

ลูกค้าจะได้รับอาหารที่สดอย่างแน่นอน ที่ส าคัญการันตีได้ว่า อาหารทะเลที่ทานน้ันได้ทั้งคุณภาพและ

ปริมาณที่เหมาะสม ที่ส าคัญสิ่งที่กล่าวมาน้ันจะจริงหรือไม่คนที่ตอบได้ดีที่สดุกคื็อลูกค้าที่ได้ลองทานสินค้า
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จากเราแล้วเท่าน้ัน นอกจากน้ียังมีกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องกับความนิยมของกลุ่มเป้าหมายใน

ปัจจุบันผ่านทางเฟซบุ๊ค ไลน์ และฟู๊ด บล๊อกเกอร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางจัดจ าหน่ายที่มี

ประสทิธภิาพสงู 

ในด้านการปฏบัิติการ บริษัทได้เลือกท าเลที่ต้ังของบริษัทให้อยู่ในเขตพ้ืนที่นนทบุรี พร้อมทั้งมี

การจัดสรรพ้ืนที่ให้เป็น ส านักงาน คลังสินค้า และฝ่ายผลิต เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการจัดการบริหาร

พร้อมทั้งสะดวกในด้านการจัดส่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคและไปสู่ตัวแทนแฟรนไชส์ในแต่ละภูมิภาคใน

อนาคต อกีทั้งค่าเช่าพ้ืนที่ไม่สงูมากนัก 

ในด้านการเงิน บริษัทใช้เงินลงทุนในส่วนของเจ้าของทั้งหมด 3,000,000 บาท พร้อมกับมี

ข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ในรูปแบบการซ้ือเป็นสินเช่ือ 30 วัน และบริษัทจะได้รับก าไรข้ันต ่าที่ 60% ท า

ให้ไม่เกิดปัญหาในด้านต้นทุนสินค้าและก าไรขั้นต้นของบริษัท และมีการขยายสาขาโดยการเปิดระบบ

ธุรกิจแฟรนไชส์ให้ครอบคลุมทั้ง 6 ภาคของประเทศไทย โดยแต่ละภาคจะมีแฟรนไชส์ของธุรกิจทั้งสิ้ น 

ภาคละ 3 ตัวแทน ร่วมทั้งสิ้น 18 ตัวแทนในปีที่ 5 โดยคาดว่าการลงทุนคร้ังน้ี บริษัทจะสามารถคืนทุนได้

ในระยะเวลา 0.47 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธขิองการลงทุนเทา่กบั 3,000,000 บาท และผลตอบแทนจากการ

ลงทุนเท่ากับ 211%  ซ่ึงสรุปได้ว่าแผนธุรกิจน้ีเป็นแผนที่มีความคุ้มค่าและน่าสนใจในการลงทุน สุดท้าย

แล้วการด าเนินงานให้บรรลุไปตามแผนทั้งหมด จ าเป็นต้องพิจารณาและตอบสนองต่อปัจจัยวิกฤตที่เป็น

เง่ือนไขแห่งความส าเรจ็ความล้มเหลวของแผนงานทั้ง 3 ด้านให้มีความเหมาะสมและมีการเตรียมพร้อม

เพ่ือรับมือกนัสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 

 วิสยัทศัน ์

เป็นผู้น าในด้านการจ าหน่าย อาหารทะเลสด Delivery ที่ได้รับความนิยม อันดับ 1 ของ

ประเทศไทย และขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด ครอบคลุมทั้ง 6 ภาคของประเทศไทย ภายในปีที่ 5  

พนัธกิจ 

1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย อาหารทะเลที่สด สะอาด และการบริการที่ดี รวดเรว็ 

เพ่ือให้ลูกค้าคิดถึงร้านเราเป็นร้านแรกในดวงใจ 

 2. ขยายสาขาโดยการขาย Franchise ไปยังต่างจังหวัด ครอบคลุมทั้ง 6 ภาคของประเทศ

ไทย ตัวมีทั้งสิ้น 18 ตัวแทน 

 เป้าหมายทางธุรกิจ 

เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี)    

1.ท าการประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก จดจ า (Build Awareness)  ให้เกิดขึ้ นกับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในระยะเวลา 3 ปี  เพราะเน่ืองจากเป็นแบรนด์ใหม่ในด้าน

การจ าหน่ายอาหารทะเลสด Delivery การสื่อสารให้ผู้บริโภครู้จักจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดการซ้ือ

ตามมาภายหลัง 

2.รักษาคุณภาพการผลิตและบริการให้ได้ตามมาตราฐานที่ก  าหนด กล่าวคือ  การ ประเมิน

ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 90 และพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนต่อไปอกี  
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3.สร้างยอดขายไม่ต ่ากว่า 15 ล้านบาทในปีแรก โดยการสมมติฐานมาจากจ านวน ลูกค้าที่มีการ

สั่งซ้ือสินค้าเฉล่ียต่อวันที่ประมาณ 70 คน และมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือ 1 คร้ัง ที่ 600 บาท โดยตัวเลข

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ังน้ีได้มาจากการท าแบบสอบถามที่ได้แสดงไว้ใน ภาคผนวก ก 

4.มีอัตราการเติบโตข้ันต ่าที่ร้อยละ 20 ในทุกปีถัดไป เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหม่ ดังน้ัน บริษัทจึง

ต้ังเป้าหมายให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นการสร้างพ้ืนฐานที่แขง็แกร่งส าหรับการต่อยอดการเติบโตใน

อนาคต  

เป้าหมายระยะยาว (5ปี) 

1. ขยายสาขาโดยการเปิดระบบธุรกจิแฟรนไชสใ์ห้ครอบคลุมทั้ง 6 ภาคของประเทศไทย โดย

แต่ละภาคจะมีแฟรนไชส์ของธุรกจิทั้งสิ้น ภาคละ 3 ตัวแทน ร่วมทั้งสิ้น 18 ตัวแทน และมีเป้าหมายสร้าง

ยอดขายรวมทั้งหมดไม่ต ่ากว่า 100 ล้านบาทส าหรับในปีที่ 5 ของการด าเนินงาน    

2. เป็นผู้น าในด้านการจ าหน่าย อาหารทะเลสด Delivery ที่ได้รับความนิยม อนัดับ  1 ของ

ประเทศไทยภายในปีที่ 5 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

1.เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนส าหรับการท าการตลาดออนไลน์  เพ่ือจะได้ท าการเลือกสนิค้า

และท าโฆษณาให้ตรงกลุ่ม  

2.เปล่ียนแปลงเชิงรุก คือการปรับตัวเองให้ทันต่อกระแสนิยมของลูกค้า ซ่ึงจ าเป็นต้องศึกษา

พฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง และต้องพยากรณ์พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตด้วย 

3.ใช้เทคโนโลยี ในการติดตามพฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า เพ่ือจะได้จัดท าโปรโมช่ันและสั่งซ้ือ

วัตถุดิบให้เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า ซ่ึงจะท าให้สนิค้าคงคลังลดน้อยลง 

4.ตั้งราคาให้มีก าไรเพียงพอ อย่างน้อยควรจะมีก าไรขั้นต้นอย่างน้อย 60% เพ่ือให้สามารถ

รองรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการได้อย่างเพียงพอ และมีก าไร 

5.สร้างพันธมิตร กับคู่ค้า ในการออกแบบสินค้า หรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเพ่ือ

การกระตุ้นยอดขาย 

6. บริการเหนือความคาดหมาย จะท าให้ลูกค้าประทับใจ และจดจ าไว้ตลอดกาล ซ่ึงจะท าให้

ลูกค้ากลับมาซ้ือสนิค้ากบัอกีคร้ัง 

7.เข้มงวดในมาตรฐาน ทั้งสินค้าและการบริการเพ่ือท าให้ลูกค้า และกลับมาซ้ือสินค้าซ า้กบัแบ

รนด์ของเรา 

 

สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโนม้ 

แนวโน้มของการสั่งซ้ืออาหารผ่านบริการ Delivery มีโอกาสที่จะขยายการเติบโตสูงข้ึนไปอีก 

เพราะด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนไป มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบตามวิถีชีวิตคนเมือง และมีการอาศัยอยู่ที่อ

พาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมากขึ้ น การประกอบอาหารทานเองกล็ดลง การไปใช้บริการร้านอาหารตาม

ห้างสรรพสนิค้ากใ็ช้เวลาเดินทาง การสั่งอาหารออนไลน์จึงเข้ามาตอบโจทย์ให้ใช้ชีวิตสะดวกมากย่ิงขึ้น จาก

ผลส ารวจ 100% Home Delivery/Takeaway In Thailand โดยยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล ระบุว่า

ธุรกิจเดลิเวอร่ี/เทคอะเวย์อาหารมีมูลค่าสูงถึง 26,000 ล้านบาทเมื่อปี 2017 ที่ผ่านมา ตอบรับกับไลฟ์
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สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน อาหารจะท าการเดลิเวอรีมาส่งถึงบ้านท าให้ธุรกิจร้านอาหารออนไลน์เป็นอีก

หน่ึงธุรกิจดาวรุ่งในวงการร้านอาหารที่มีการเติบโตอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในปีที่ผ่านมามีการ

เติบโตสูงถึง 89-89.7% ซ่ึงผู้บริโภคยุคน้ีคุ้นเคยกับการชอปป้ิงออนไลน์อยู่แล้ว จากการส ารวจในแง่ของ

ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ธุรกจิร้านอาหารออนไลน์ได้อย่างไร หลักๆ แยกออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกนั คือ 

1.มีอาวุธอยู่ในมืออยู่แล้ว กค็ือมีสูตรอาหารจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ มีวัตถุดิบอยู่ในมืออยู่แล้ว จากน้ันจึงต่อยอด

สร้างแบรนด์ขายผ่านออนไลน์ ส่วนรูปแบบที่ 2.ตามเทรนด์เหน็จุดต่าง กค็ือจับกระแสความนิยมของคน

ในยุคน้ีอย่างกระแสเร่ืองกินคลีน หรืออาหารเพ่ือสุขภาพ จากน้ันกน็ ามาสร้างจุดต่างในรูปแบบของตัวเอง 

โดยที่ 3 ปัจจัยหลักที่ท  าให้ผู้ประกอบการหันมาลงทุนในธุรกิจร้านอาหารออนไลน์มากข้ึนได้แก่ 1.ไม่ต้อง

หาท าเลเปิดหน้าร้าน 2.สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงจากการลงโฆษณาใน Social Media และ 

3.ใช้เงินลงทุนในก้อนแรกไม่สูงมาก เมื่อเทยีบกับการเปิดหน้าร้านทั่วไป ใช้เพียงแค่เงินทุนในการโปรโม

ตลงโฆษณาเทา่นั้น 

 

สภาพการแข่งขนั คู่แข่งขนั และ การเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 

การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันโดยใช้ Porter’s Five-Force Diagram 

อ านาจต่อรองของผูผ้ลิต (Bargaining Power of Suppliers) 

Supplier ในธุรกิจน้ีคือ พ่อค้าคนกลาง ผู้ส่งวัตถุอาหารทะเลสดมาให้ทางร้านอาหารออนไลน์ 

เพ่ือท าการท าอาหารจัดส่งให้กับลูกค้าต่อไป โดยราคาวัตถุดิบของอาหารทะเลสดจะมีการปรับราคาขึ้นลง

ตามแต่ ความยากง่ายของการหาสินค้า และฤดูกาลของสัตว์ทะเล ถ้าเป็นช่วงฤดูวางไข่ ราคาสินค้ากจ็ะมี

ราคาสูงเพราะเน่ืองจากการหาสินค้ามาขายของ Supplier น้ันหาได้ยาก แต่ถ้าในบางช่วงสินค้าในตลาดมี

จ านวนเยอะราคาขายกจ็ะถูกลง จึงถือได้ว่าอ านาจการต่อรองของผู้ผลิตจัดอยู่ในระดับปานกลาง 

อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Customers) 

ในปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ ที่ด าเนินการขายอาหารทะเลสด มีจ านวนเพ่ิมสูงข้ึน

เร่ือยๆ เพราะต้นทุนในการด าเนินงานต ่ากว่า ธุรกจิร้านอาหารแบบเดิม ที่ต้องมีหน้าร้าน จึงท าให้ผู้บริโภค

มีตัวเลือกมากขึ้นในการตัดสินใจสั่งซ้ือสินค้า อีกทั่ง Social Media มีผลอย่างมากในด้านของการจูงใจซ้ือ 

จากพฤติกรรมของการ Review สินค้าผ่านบุคคลที่มีช่ือเสียง ดังน้ันอ านาจต่อรองของผู้ซ้ือจึงอยู่ใน

ระดับสงู 

การแข่งขนัระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Rivalry Among Current Competitors) 

ารแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ถือได้ว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เพราะเป็น

ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก คู่แข่งสามารถเข้ามาแข่งขันในธุรกิจประเภทน้ีได้ง่าย ซ่ึงจุดช้ีวัดที่ส าคัญที่สุด

ของธุรกิจน้ีกคื็อ รสชาติของอาหาร ในแบบฉบับอาหารทะเล ที่ต้องสด สะอาด อร่อย หากการสั่งซ้ือคร้ัง

แรกไม่ประทบัใจโอกาสในการขายคร้ังถัดไปกน้็อยลง ฉะน้ันแม้ว่าจะมีการเข้ามาของคู่แข่งขันที่ไม่ยากนัก 

แต่การที่จะอยู่ในธุรกจิให้ได้นานและม่ันคงกลับเป็นเร่ืองที่ยากกว่า 

ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products) 

ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนในธุรกิจประเภทอาหารทะเลน้ัน ถือได้ว่ายากที่จะหาสินค้าอื่นมา

ทดแทน เพราะอาหารทะเลเป็นอาหารที่สด และมีเอกลักษณ์รสชาติความอร่อยที่ไม่เหมือนอาหารประเภท
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อื่นๆ ฉะน้ันการที่อาหารประเภทอื่นจะเข้ามาทดแทนอาหารทะเลจึงเป็นเร่ืองที่ยาก จึงสรุปได้ว่าภัยคุกคาม

จากสนิค้าทดแทนในธุรกจิน้ีอยู่ในระดับต ่า 

ภยัคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance) 

ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ ของธุรกิจประเภทร้านอาหารออนไลน์ ในรูปแบบอาหารทะเล

น้ัน มีจ านวนเพ่ิมสงูมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะเป็นธุรกจิที่คู่แข่งขันรายใหม่สามารถเข้ามาได้ง่าย ใช้เงินลงทุนไม่

สงู เบ้ืองต้นเพียงแค่สมัคร Facebook และเปิด Facebook Fanpage กส็ามารถเร่ิมต้นธุรกจิออนไลน์ได้แล้ว 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่อยู่ในระดับสงู 

 

ขอ้มูลธุรกิจ ทีต่ ั้ง 

ช่ือกจิการ   

- “ปูไข่ใหญ่เวอร์ (ร้านอาหารทะเลสด Delivery)” 

ที่อยู่/ที่ต้ังกจิการ    

- 15/1 หมู่ 5 ซ.นนทบุรี 52 (กาหลง5) ต.ทา่ทราย ถ.สนามบินน า้ อ.เมือง จ.นนทบุรี  

รูปแบบการด าเนินการของธุรกจิ  

- จดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับร้านค้าออนไลน์ (e-commerce) เจ้าของธุรกจิ 4 คน ทุนจด

ทะเบียน  3,000,000 บาท / ระยะเวลาด าเนินการที่ผ่านมา 6 เดือน  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วนและสดัส่วนการถือครอง 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) % การถือหุ้น 

1 นายสทุธิพงษ์ พิพัฒนสุขถาวร 75,000 750,000 25% 

2 นางสาวมนัสณันท ์พ่วงกล่ิน 75,000 750,000 25% 

3 นายกวิน ค าอยู่ 75,000 750,000 25% 

4 นายมั่นใจ มาลาทพิย์ 75,000 750,000 25% 

 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Target Market) 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มในการสร้างยอดขายและท าก าไรให้แก่บริษัทฯ ได้แก่ กลุ่ม

ลูกค้าเพศหญิงที่ช่ืนชอบการรับประทานอาหารทะเลสด ไม่ชอบท าอาหารและไม่มีเวลาในการไปเลือกซ้ือ

อาหารด้วยตัวเอง ชอบเล่น Social Media และ Application on Mobile มีพฤติกรรมชอบหาข้อมูลก่อนซ้ือ 

ชอบอ่านรีวิว เ ช่ือเพ่ือน กล้าลองของใหม่ และใจร้อน ไม่ชอบรออะไรนานๆ อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง 15,000 – 40,000 บาทต่อเดือน และมี

อายุอยู่ในช่วงอายุ 20-40 ปี  

การวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) 

เป็นร้านจ าหน่ายอาหารทะเลสด Delivery ที่ตอบโจทย์ส าหรับคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันได้อย่าง

ลงตัว ด้วยความหลากหลายของอาหารทะเล และความสดสะอาดที่เหมือนได้น่ังทานอาหารอยู่ริมทะเล 

โดยไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลากับบริการจัดส่งถึงที่หมายที่รวดเร็ว ราคาไม่แพงประหยัดทั้งเงินและเวลา
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เติมเต็มความสุขให้ช่วงเวลามื้ อพิเศษของครอบครัวได้สุขมากย่ิงขึ้ น โดยสามารถแบ่งต าแหน่งทาง

การตลาดของบริษัทให้มีความแตกต่างจากร้านคู่แข่งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ได้มีการใช้หลักเกณฑ์ของการก าหนดราคาและความสดของ

อาหารทะเล โดยทางร้านปูไข่ใหญ่เวอร์เป็นร้านจ าหน่ายอาหารทะเลสด Delivery ที่มีราคาอยู่ในเกณฑ์

ระดับปาณกลางไม่สูงและไม่ต ่าเม่ือเทียบกับคู่แข่ง เพราะเราเลือกที่จะคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผู้เล้ียง

โดยตรงและสั่งซ้ือในปริมาณที่เยอะจึงท าให้ต้นทุนในด้านของวัตถุดิบไม่สงูมากนัก  อกีทั่งในด้านของความ

สดของอาหารทะเล เราเน้นในเร่ืองของความสดของวัตถุดิบเป็นหลัก วัตถุที่ได้มาก่อนน ามาแปรรูปเป็น

อาหารเพ่ือจ าหน่ายจะต้องเป็นๆ สดได้มาตรฐานตามที่เราต้องการเทา่น้ัน 

  

กลยุทธต์ราสินคา้ (Branding Strategy) 

จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของธุรกิจจ าหน่ายอาหารทะเลสด Delivery 

ค่อนข้างมีการแข่งขันที่สูงและมีคู่แข่งเกิดข้ึนมากมาย ทั้งรายใหญ่และรายเลก็ ดังน้ันการท าให้แบรนด์มี

ความแตกต่างและโดดเด่นจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก เพ่ือเป็นการผลักดันให้ธุรกิจ มีศักยภาพทางการ

แข่งขันและจุดขายที่ชัดเจน โดยปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบตราสินค้า ประกอบด้วย Brand Name ,Brand 

message และ Brand logo โดยจะกล่าวรายละเอยีด ดังต่อไปนี้   

 Brand Name 

 “ปูไข่ใหญ่เวอร์” กับความหมายของช่ือแบรนด์ที่ตรงตัวเป็นเอกลักษณ์ เน่ืองจากธุรกิจของ

ทางร้าน คือการจ าหน่ายอาหารทะเล ผลิตภัณฑห์ลักของทางร้านจึงเน้นและโดดเด่นไปที่ ปูไข่ หรือ ปูทะเล 

โดยสื่อความหมายที่ตรงตัว ไปที่ช่ือแบรนด์ ที่ให้ความใหญ่เวอร์ ทั้งตัวปูและไข่ปู ซ่ึงใครที่ได้เหน็กส็ามารถ

เข้าใจได้ง่ายว่าผลิตภัณฑห์ลักของเรากค็ือ ปูทะเลไข่ น้ันเอง  

Brand Message  

“สดทุกตัว ใหญ่นัวต้องลองเอง” เป็นการสื่อความหมายถึงความสดของอาหารทะเลจากเรา ที่

ให้ลูกค้าได้ม่ันใจว่า ลูกค้าจะได้รับอาหารที่สดอย่างแน่นอน ที่ส าคัญการันตีได้ว่า อาหารทะเลที่ทานน้ันได้

อาหารทะเลสด อาหารทะเลไม่สด 

ราคา (สูง) 

ราคา (ต า่ 
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ทั้งคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ที่ส าคัญสิ่งที่กล่าวมาน้ันจะจริงหรือไม่คนที่ตอบได้ดีที่สุดกคื็อลูกค้าที่

ได้ลองทานสนิค้าจากเราแล้วเทา่นั้น 

Brand Logo 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากเป็นร้านจ าหน่ายอาหารทะเลสด Delivery รูปแบบ Logo จึงมีแนวคิดในการออกแบบ

เพ่ือสื่อความหมายออกมาในด้านของความเป็นธรรมชาติรูปแบบของทะเล โดยใช้ background ด้านหลัง

เป็นน า้ทะเลและใช้สญัลักษณ์เป็นรูปปูทะเลเพ่ือสื่อความหมายที่ชัดเจนและเขียนข้อความของช่ือแบรนด์ได้

อย่างลงตัว เมื่อลูกค้าได้เหน็กจ็ะสามารถจดจ าและนึกถึงแบรนด์ได้ไม่ยาก และเมื่อท าการเปรียบ เทียบ 

Logo กับคู่แข่งแล้วพบว่า Logo ของปูไข่ใหญ่เวอร์มีความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งค่อนข้างมาก 

ด้วยรูปแบบของ background ที่สื่อความหมายของทะเลพร้อมด้วยสีสันที่ดึงดูดและข้อความช่ือแบรนด์ที่

เด่นชัด ท าให้ผู้บริโภคสามารถเหน็และนึกถึงได้ง่าย 

 

กลยุทธส่์วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

กลยุทธ์ทางการตลาดในที่ น่ีจะใช้ส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Product) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และกลยุทธ์

ด้านโปรโมช่ัน (Promotion) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่จะผลักดันให้ร้านปูไข่ใหญ่เวอร์ เป็นร้าน

จ าหน่ายอาหารทะเลสด Delivery ที่มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดที่ย่ังยืน โดยกล่าวรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

 กลยุทธด์า้นผลิตภณัฑ ์(Product Strategy) 

จากการศึกษาสภาพตลาดแล้วพบว่าคู่แข่งในตลาดท าธุรกิจคล้ายๆกัน ด้วยการจ าหน่ายอาหาร

ทะเลหลากหลายเมนู ดังน้ันกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาใช้ส าหรับร้านปูไข่ใหญ่เวอร์ คือ กลยุทธ์

การสร้างความแตกต่างให้กับ ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) เพ่ือพัฒนารูปแบบร้านค้าขึ้นมาใหม่

ให้สามารถแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาดได้ 

Product Concept เป็นร้านจ าหน่ายอาหารทะเลสด ครบวงจร ราคาไม่แพง โดยการคัดสรร

วัตถุดิบที่สด สะอาด ได้มาตรฐานจากแหล่งผู้เล้ียงโดยตรงตามคุณภาพที่เราก าหนดไว้เทา่น้ัน และไม่ใส่

สารวัตถุกนัเสยี 100% ท าให้ลูกค้าม่ันใจได้ว่าได้รับประทานอาหารทะเลสดๆที่ปลอดภัยแน่นอน และที่

ส าคัญจัดส่งรวดเรว็ภายใน 30 นาที 

Product benefit ผู้บริโภคจะได้เลือกซ้ือเมนูอาหารทะเลสดๆหลากหลายเมนู ส่งตรงถึงบ้าน 

ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซ้ือวัตถุดิบที่สดจากแหล่งวัตถุดิบด้วยตัวเอง ความสดอร่อยเสร์ิฟตรงถึงหน้าบ้าน

เพียงปลายน้ิวสัมผัส และที่ส าคัญการได้ล้ิมลองรสชาติเมนู พิเศษด้วยสตูรพิเศษจากทางร้าน กบัเมนู ปู

ทะเลไข่ดอง ที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอน 
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 กลยุทธด์า้นราคา (Price Strategy) 

การก าหนดราคาของผลิตภัณฑเ์ราเลือกใช้การตั้งราคาในรูปแบบ Competitive Pricing โดยมี

การต้ังราคาให้ต ่ากว่าคู่แข่งขันเลก็น้อย เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าตัดสนิใจซ้ือสนิค้าของทางร้าน ในราคาที่ต ่ากว่า

คู่แข่งขันเลก็น้อย เพ่ือเปิดตัวสนิค้าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและตัดสนิใจซ้ือได้ง่าย 

กลยุทธด์า้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) 

ส าหรับกลยุทธด้์านช่องทางการจัดจ าหน่ายน้ัน เน่ืองจากรูปแบบธุรกจิเป็นแบบร้านค้าออนไลน์ 

ที่ไม่มีหน้าร้าน เป็นเพียงการขายผ่านช่องทาง Social Media อาทิ Facebook , Instagram , LINEMAN 

ฉะน้ันช่องทางการจัดจ าหน่ายที่จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้ากมี็เพียงช่องทางเดียวคือบริการจัดส่งแบบ 

Delivery ผ่านบริการของ LINEMAN / Grab Car  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธด์า้นโปรโมชัน่ (Promotion Strategy) 

เน่ืองจากเป็นร้านจ าหน่ายอาหารทะเลสด Delivery เปิดใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จัก ดังน้ัน 

วัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาดส าหรับร้านปูไข่ใหญ่เวอร์ จึงมีดังน้ี 

1. สร้าง Brand Awareness เพ่ือให้ร้านปูไข่ใหญ่เวอร์เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 

30% 

2. สร้าง Recognition เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกดิการรับรู้และจดจ าร้านปูไข่ใหญ่เวอร์ ได้อย่าง

น้อย 10% 

3. สร้าง Purchase Behavior เป้าหมายสุดท้ายของการสื่ อสารการสร้างรายได้ด้วยการให้

กลุ่มเป้าหมายมาซ้ือสินค้าที่ร้านอย่างน้อย 5% ของกลุ่มเป้าหมาย โดยจาก 3 วัตถุประสงค์ดังกล่าว จะใช้

เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาด 2เคร่ืองมือ ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การท าโปรโมช่ัน (Sale 

Promotion) 

 

 การโฆษณา (Advertising) 

วัตถุประสงค์ของการโฆษณา คือ การสร้างให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายรู้จัก ร้านปูไข่ใหญ่เวอร์ 

และเกดิการรับรู้และจดจ าร้านปูไข่ใหญ่เวอร์ได้ โดยมีรูปแบบของการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยจะเน้นการ

โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก เน่ืองจากเป็นสื่อที่มีราคาไม่สูงมาก แต่กลับเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ

ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และมีตัววัดผลที่ค่อนข้างชัดเจน โดยจะท าการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 4 
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ช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (LINE) และ บล๊อกเกอร์ (Blogger) โดยจะกล่าวรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

Facebook Fanpage 

ข้อมูลจาก Sozial Rank เว็ปไซต์จัดอันดับ Social Media พบว่าประเทศไทย มีจานวนผู้ใช้ 

Facebook มากถึง 26 ล้านคน อยู่ในล าดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซ่ึงจาก

ตัวเลขดังกล่าวกลุ่มผู้เล่นเฟซบุ๊คส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนวัยท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมายของร้านปูไข่ใหญ่เวอร์ ดังน้ันการเปิดเพจเฟซบุ๊ค จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการโฆษณาร้าน

ให้เป็นที่ รู้จัก และยังเป็นการสร้าง Engagement ระหว่างร้านปูไข่ใหญ่เวอร์และลูกค้าอีกด้วย จากการ

ติดต่อสื่อสารกบัผู้บริโภคโดยตรงและมีการตอบกลับที่หน้าเพจอย่างรวดเรว็แต่ทั้งน้ีปัจจุบันมีเฟซบุ๊คแฟน

เพจเกิดข้ึนมากมาย การที่จะให้เฟซบุ๊ค Active และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างแม่นย าจึงต้องมีการซ้ือ

โฆษณาของเพจควบคู่ไปด้วย 

LINE 

เมื่อปลายปี 2557 ไลน์ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลจ านวนผู้ใช้ไลน์ในแต่ละประเทศทั้งสิ้น 

33 ล้านคน เป็นอนัดับสอง รองจากประเทศญ่ีปุ่น และด้วยเหตุผลเดียวกนักบัเฟซบุ๊ค กลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้

ไลน์ในปัจจุบัน คือ กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนวัยท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของร้านปูไข่ใหญ่เวอร์ 

ดังน้ันการเปิด Account LINE จึงเป็นอีกสิ่งหน่ึงที่จ าเป็นอย่างย่ิง ณ ปัจจุบัน ของช่องทางการโฆษณาและ

ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนที่สมาร์ทโฟน โดยข้อมูลหลักๆ ที่จะส่งให้ลูกค้าทาง

ไลน์ คือ โปรโมช่ันและส่วนลดต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจและซ้ือสินค้าของทางร้าน เช่น E-

coupon เป็นต้น 

Food Blogger 

จากอิทธิพลของสื่อ Social Media ในปัจจุบัน จึงท าให้เกิด Net Idol ในแต่ละธุรกิจ เช่น ธุรกิจ

โทรศัพทมื์อถือ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และธุรกิจอาหารกเ็ป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่มี Idol ทางด้านน้ี โดยเป็นผู้ที่มี

ความเช่ียวชาญและช่ืนชอบอาหารเป็นพิเศษ มักจะมีการวิจารณ์ วิเคราะห์อาหารประเภทต่าง ๆ ผ่าน Blog 

หรือ YouTube จึงท าให้กลุ่มคนเหล่าน้ีกลายเป็นที่น่าติดตามส าหรับกลุ่มคนที่ช่ืนชอบอาหารเช่นกัน จน

ก่อให้เกิดเป็น Food Blogger ที่รู้จักกันอยู่ ณ ปัจจุบัน และเน่ืองจาก Food Blogger เป็นผู้มีความช่ืนชอบ

เร่ืองอาหารและบางคนมีผู้ติดตามบน Social media ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน จึงเล็งเห็นว่า Food 

Blogger จึงเป็นอีกช่องหน่ึงในการโปรโมทร้านอาหาร และค่อนข้างตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการโป

รโมทร้านค้าผ่าน Food Blogger น้ีทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้า ที่เป็นสินค้ายอดฮิต สินค้าใหม่ หรือเป็น

สนิค้าที่เป็นกระแส ส่งให้บลอ็กเกอร์ท าการรีวิวและแนะน าเพจร้าน พร้อมช่องทางการจัดจ าหน่าย 

โปรโมชัน่ (Sale Promotion) 

วัตถุประสงค์ของการท าโปรโมช่ัน คือ การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซ้ือสินค้าในระยะสั้น ซ่ึง

สอดคล้องกบัสนิค้าประเภทอาหารทะเล ที่เป็นสนิค้าที่ใช้อารมณ์ในการตัดสนิใจซ้ือมากกว่าเหตุผล  ดังน้ัน

การท าโปรโมช่ันส าหรับร้านอาหารทะเล (Deliver) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง รูปแบบการจัดท าโปรโมช่ันจะ

เป็นการสั่งซ้ืออาหารให้ครบตามเง่ือนไขที่ก  าหนดซ่ึงจะได้รับของแถมเพ่ิมเติม โดยโปรโมช่ันจะมีการ
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ปรับเปล่ียนในทุกเดือนเพ่ือไม่ให้ซ า้กนัในแต่ละเดือน อาท ิซ้ือปูทะเลไข่ดอง ครบ 399 บาท แถมฟรี เป๊ป

ซ่ี ขนาด 1 ลิตร 1 ขวด เป็นต้น  

 

การบริหารงานส านกังานและคลงัสินคา้ 

การก่อตั้งบริษทั 

ผู้เป็นเจ้าของได้ด าเนินการติดต่อกบัหน่วยงานกรมธุรกิจการค้าในการก่อตั้ง บริษัทด้วยตนเอง 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการว่าจ้างตัวแทนหรือที่ปรึกษา โดยท าการจดทะเบียนบริษัทให้สอดคล้องกบั

ช่ือร้าน “ปูไข่ใหญ่เวอร์ (ร้านอาหารทะเลสด Delivery)”  ภายใต้ช่ือ บริษัท ปูไข่ใหญ่เวอร์ จ ากัด และ ท า

การจดทะเบียนบริษัทไว้ล่วงหน้า 6 เดือน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ก่อนที่จะท าการเปิด บริษัทฯ

ด าเนินการ ในเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2562  โดยการก่อตั้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 6 เดือนน้ี เพ่ือเป็นช่วง

ระยะเวลา การเตรียมตัวเปิดร้านค้าและปรับปรุงส านักงาน โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ทั้งสิ้นแล้ว พบว่าน่าจะไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังน้ันบริษัทจึงท าการลงเงินทุนของส่วนของเจ้าของเป็นจ านวน

เงินสดทั้งสิ้น 3 ล้านบาท โดยไม่มีการกู้จากธนาคารแต่อย่างใด 

ปัจจยัการเลือกท าเลทีต่ั้ง 

บริษัท ปูไข่ใหญ่เวอร์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ก่อต้ังข้ึนใหม่ ยังไม่มีทั้งส่วนที่ เป็นส านักงาน 

คลังสินค้า และฝ่ายผลิต ดังน้ันจึงจ าเป็นที่จะต้องเลือกที่ต้ังของบริษัทให้สอดคล้องกับรูปแบบของธุรกิจ

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนการเร่ิมต้นธุรกจิ บริษัทจึงตัดสนิใจเลือกให้ส่วนของส านักงาน และคลังสนิค้าอยู่ใน

ที่เดียวกนั โดยปัจจัยในการเลือกท าเลที่ต้ังของบริษัท เป็นปัจจัยด้านค่าเช่าพ้ืนที่และค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง

สินค้าไปสู่ตัวแทนแฟรนไชส์ในแต่ละภูมิภาค และบริษัทเลง็เหน็ถึงโอกาสในอนาคต หากร้าน “ปูไข่ใหญ่

เวอร์ (ร้านอาหารทะเลสด Delivery)” มีการขยายสาขาเพ่ิมมากขึ้น โดยกระจายสาขาไปตามภูมิภาคต่าง 

ๆ ดังน้ัน ในการเลือกพ้ืนที่ส านักงาน คลังสินค้า และฝ่ายผลิต จะต้องไม่สร้างอุปสรรคให้การขนส่งสินค้า

ไปสู่ตัวแทนแฟรนไชส์ในแต่ละภูมิภาคได้ในอนาคต บริษัทจึงได้ตัดสินใจเลือกก่อตั้งส านักงานและ

คลังสินค้าในเขตพ้ืนที่นนทบุรี เน่ืองจากค่าเช่าพ้ืนที่ไม่สูงมากนักและพ้ืนที่ในการจัดส่งสินค้าของ Supplier 

กส็ามารถรองรับได้ทั่วถึง 

ขนาดพื้ นทีส่ านกังานและคลงัสินคา้ 

เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ช้ันคร่ึง จ านวน 2 คูหา โดยช้ัน 2 จะเป็นเพียงคร่ึงช้ันเพ่ือ เพ่ิมความสูง

ของเพดานช้ัน 1 สร้างความกว้างขวางมากย่ิงข้ึน มีพ้ืนที่ใช้สอยของส านักงานทั้งหมด 327 ตารางเมตร ใน

ส่วนของส านักงานแบ่งเป็นช้ันที่ 1 เพ่ือรับรองตัวแทนแฟรนไชส์ในแต่ละภูมิภาค ที่มาติดต่อ ช้ันที่ 1.5 

(คร่ึงช้ัน) รับรองแขกที่มาติดต่อเพ่ิมเติมและสามารถเป็นห้องประชุมได้ ส่วนช้ันที่ 2 จะเป็นช้ันส านักงาน 

และ ห้องประชุม ส่วนช้ันบนสุดจะแบ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับคลังสินค้า มีพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับเกบ็รักษาสินค้า 

ทั้งสิ้น 103 ตารางเมตร และด้านหน้าตึกจะมีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถอีก 30 ตารางเมตร เพ่ือรองรับรถ ของผู้

มาติดต่อได้สงูสดุ 5 คัน ส่วนรถของพนักงานจะสามารถจอดได้บริเวณรอบๆ ส านักงาน 
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ทีต่ ั้งอาคารและค่าเช่า 

จากการประมาณขนาดพ้ืนที่อาคารส านักงาน คลังสินค้า และ ฝ่ายการผลิต ใช้พ้ืนที่ทั้งสิ้นไม่ 

น้อยกว่า 350 ตารางเมตร และต้ังอยู่ในพ้ืนที่เขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงอาคารที่เข้า เง่ือนไขดังกล่าว

เป็นอาคารมือสอง ที่ธุรกจิเดิมคือร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล รวมทั้งสิ้น 2 คูหา 

 

เป้าหมายทางการเงิน 

การวางแผนทางการเงิน เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและน าบริษัทไปสู่ความม่ันคง

ทางการเงิน เพ่ือให้บริษัทสามารถตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย และแสดงสถานะทางการเงิน ว่ามีความ

สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน โดยต้องพิจารณาจากการประมาณการการลงทุนและการจ่าย

ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การประมาณการงบก าไรขาดทุนซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์ของบริษัท 

อีกทั้งยังสามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด าเนินธุรกจิที่มีประสทิธภิาพและมีเสถียรภาพในการด าเนินธุรกจิในระยะยาวได้ 

แหล่งทีใ่ชไ้ปของเงินทุน 

จากการประมาณการข้ันต้นแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

เงินทุนก่อนการเปิดกจิการและเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเปิดกจิการ โดยบริษัทฯได้ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยคาดว่าเงินจ านวนนี้ จะเพียงพอต่อการด าเนินธุรกจิในช่วงเร่ิมต้น 

 

ตารางที่ 1 เงินลงทุนในระยะเร่ิมต้น 

ประเภท จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน 1,003,100 

เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ช่วง 6 เดือน 1,608,000 

รวมเงินลงทุนเร่ิมต้น 2,911,100 

 

การประมาณการยอดขาย 

การประมาณการยอดขายของบริษัทฯ น้ันมีแนวทางในการประมาณการจาก 2 ส่วน คือ จ านวน

ลูกค้าที่สั่งซ้ืออาหารต่อวันและงบประมาณในการซ้ือต่อคร้ัง 

โดยสมมติฐานที่มาจากจ านวนลูกค้าที่สั่งซ้ืออาหารน้ัน มีการประมาณการว่าร้านปูไข่ใหญ่เวอร์

จะมีลูกค้าที่สั่งซ้ืออาหารเฉล่ียต่อวันประมาณ 70 คน โดยอ้างองิจากการสอบถาม และในส่วนของค่าใช้จ่าย

เฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ังน้ัน บริษัทมีการประมาณการงบประมาณในการซ้ือต่อคร้ังที่ 600 บาท 

 

การประมาณการรายได ้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

จ านวนลูกค้าที่สั่งออเดอร์ต่อวนั 70 84 100 120 144 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซื้อต่อคร้ัง 600 600 600 600 600 

รายได้จากขายอาหารต่อวนั 42,000 50,400 60,000 72,000 86,400 

รายได้จากขายอาหารต่อเดอืน 1,260,000 1,512,000 1,800,000 2,160,000 2,592,000 

รายได้จากขายอาหารต่อปี 15,120,000 18,144,000 21,600,000 25,920,000 31,104,000 
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การประมาณค่าใชจ่้ายในการขาย 

  บริษัทด าเนินธุรกจิในรูปแบบจ าหน่ายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Delivery) ดังน้ันการขายจึง

เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้บริษัทเกดิรายได้ โดยค่าใช้จ่ายในการขายมีรายละเอียด  

 

ตน้ทุนผนัแปร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ (เพ่ิม 5%) 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582 

ต้นทุนวัตถุดบิ 6,048,000 7,257,600 8,640,000 10,368,000 12,441,600 

รวมตน้ทุนผนัแปร 6,408,000 7,635,600 9,036,900 10,784,745 12,879,182 

 

การประมาณงบการเงิน                              งบก าไร ขาดทุน         หน่วย:บาท 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รายได้รวม 15,120,000 18,144,000 21,600,000 25,920,000 31,104,000 

หัก ต้นทุนผนัแปร 6,408,000 7,635,600 9,036,900 10,784,745 12,879,182 

ก าไรส่วนเกนิ 8,712,000 10,508,400 12,563,100 15,135,255 18,224,818 

หัก ต้นทุนคงที ่ 1,638,020 1,722,020 1,880,420 2,067,860 2,289,896 

ก าไรก่อนการด าเนินงาน 7,073,980 8,786,380 10,682,680 13,067,395 15,934,922 

หัก ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 

ก าไรก่อนหักภาษ ี 7,073,980 8,786,380 10,682,680 13,067,395 15,934,922 

หักภาษี 30% 2,122,194 2,635,914 3,204,804 3,920,219 4,780,477 

ก าไรสทุธิ 4,951,786 6,150,466 7,477,876 9,147,176 11,154,445 

 

แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

กรณีเผชิญปัญหาด้านการตลาดและยอดขายอาหาร สาเหตุที่ท  าให้ยอดขายไม่บรรลุตาม 

เป้าหมายที่วางไว้เน่ืองจากลูกค้าไม่ทราบว่ามีร้านอาหารทะเลสด Delivery เปิดให้บริการ  

แนวทางการแกไ้ขปัญหา หากปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันเป็นปัญหาการรับรู้ที่ท  าให้กลุ่มผู้บริโภคไม่ทราบว่ามี 

ร้านอาหารทะเลสด Delivery แห่งใหม่เปิดให้บริการ ร้าน ปูไข่ใหญ่เวอร์ อาหารทะเลสด Delivery ต้องท า

การปรับแผนกลยุทธ์การสื่อสาร โดยเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้ น โดยการลงโฆษณาผ่าน 

ตน้ทุนคงท่ี ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

เงนิเดอืนพนักงาน 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 

งบประมาณทางการตลาด 600,000 660,000 792,000 950,400 1,140,480 

ค่าน า้ประปา (เพ่ิม 10%) 60,000 66,000 72,600 79,860 87,840 

ค่าไฟฟ้า (เพ่ิม 10%) 144,000 158,400 174,240 191,664 210,840 

ค่าโทรศัพท ์(เพ่ิม 10%) 36,000 39,600 43,560 47,916 52,716 

ค่าอนิเทอร์เนท็ 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

ค่าเสื่อมราคา 185,620 185,620 185,620 185,620 185,620 

ค่าเช่าสถานที่ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

รวมตน้ทุนคงท่ี 1,638,020 1,722,020 1,880,420 2,067,860 2,289,896 
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FACEBOOK ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและท าการ Remarketing ให้กับตัวการโฆษณาเพ่ือตรอกย า้ให้จดจ า

และตัดสนิใจซ้ือในที่สดุ 

 

กรณีเผชิญปัญหาด้านบุคลากร อนัเนื่องมาจากพนักงานลาป่วยหรือลาออกโดยไม่มีการบอก 

กล่าวล่วงหน้า  

แนวทางการแกไ้ขปัญหา  1. พนักงานทั่วไป ส าหรับการรับสมัครพนักงานทั่วไปซ่ึงไม่ใช่บุคคลที่มี

ความสามารถเฉพาะ ทาง ไม่จัดว่าเป็นปัญหาหลักของร้าน ปูไข่ใหญ่เวอร์ อาหารทะเลสด Delivery เพราะ

พนักงานในส่วนของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดสามารถปฏบัิติหน้าที่แทนกนัได้  

 

กรณีเผชิญปัญหาต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานราคาปรับตัวสงูขึ้น  

แนวทางการแกไ้ขปัญหา   

1. ค่าวัตถุดิบและส่วนผสมในการปรุงอาหารราคาสูงขึ้ น ร้าน ปูไข่ใหญ่เวอร์ อาหารทะเลสด 

Delivery มี มาตรการแก้ไขดังน้ี  

   1.1 อาหารทะเล มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น: ให้เตรียมหาพันธมิตรทางการค้าใหม่โดยมีการ 

ยืนยันราคาวัตถุดิบดังกล่าวไว้ที่ 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่สถานการณ์  

   1.2 เคร่ืองปรุงอาหาร จัดให้มีการประมาณการใช้จ่ายวัตถุดิบสิ้นเปลืองดังกล่าวและ ท า

การส ารองไว้ให้เหมาะสมกบัความต้องการที่จะเกิดข้ึนต่อไป ทั้งน้ีหากราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมข้ึนน้ันเป็นการข้ึน

ราคาในช่วงระยะเวลาไม่นานนัก ทางร้าน ปูไข่ใหญ่เวอร์ อาหารทะเลสด Delivery กจ็ะไม่มีการเพ่ิม-ลด 

ราคาและปริมาณอาหาร ในขณะเดียวกันหากพบว่าราคา ต้นทุนวัตถุดิบนั้นมีการขึ้นอย่างต่อเน่ืองและไม่มี

แนวโน้มที่ราคาจะถูกลง ร้าน ปูไข่ใหญ่เวอร์ อาหารทะเลสด Delivery จะท าการปรับปริมาณอาหารให้

ลดลงโดยไม่มีการปรับราคาเพ่ิมข้ึน 

 

กรณีเผชิญปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ซ่ึงเกิดจากการความผันผวนของราคา วัตถุดิบ

รวมถึงยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ส่งผลให้ต้นทุนเพ่ิม เงินทุนหมุนเวียนไม่ เพียงพอ  

 แนวทางการแกไ้ขปัญหา  

หากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้ นและเจ้าของกิจการไม่สามารถหาเงินใน ส่วนของเจ้าของมาเพ่ิมได้

แล้ว ร้าน ปูไข่ใหญ่เวอร์ อาหารทะเลสด Delivery กม็ีแผนการยืมเงินระยะสั้นจากบุคคล ครอบครัวโดยมี

การตกลงรายการดอกเบี้ ยตามความเหมาะสม 

 

แผนการออกจากธุรกิจ (Exit Strategy)  

การด าเนินธุรกิจใดๆ กต็าม ผู้ประกอบการทุกรายต้องการให้สินค้าหรือธุรกิจของตนอยู่ใน 

ตลาดแต่หากการด าเนินงานไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้แม้จะมีกาปรับเปล่ียนกลยุทธ์

ตลอดระยะเวลาด าเนินงาน หรือการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ตามแผนฉุกเฉินแล้วกต็าม ธุรกิจน้ันกมี็ความ

จ าเป็นต้องหยุดการด าเนินกิจการน้ันไป โดยร้าน ปูไข่ใหญ่เวอร์ อาหารทะเลสด Delivery ได้ก าหนด

เง่ือนไขก่อน การตัดสนิใจออกจากธุรกจิภายหลังการด าเนินธุรกจิ 1 ปี ไว้ตามหัวข้อดังน้ี  
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ก. หากไม่สามารถสร้างตราสินค้า “ปูไข่ใหญ่เวอร์ อาหารทะเลสด Delivery” ให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับ  

ข. หากยอดขายอาหารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดกต็าม 

ค. หากพิจารณาแล้วว่าการด าเนินธุรกจิต่อไปในอกี 3 ปีข้างหน้าไม่สามารถสร้างมูลค่า ปัจจุบัน

ได้มากกว่าการออกจากธุรกจิในช่วงเวลาปัจจุบัน  
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ปัจจยัความเสีย่งท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภค                

ในกรุงเทพมหานคร 
 

อภิญญา มาตคูเมือง1 
ดร.จิราพร ชมสวน2 

 
บทน า 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างในงานวิจัยน้ี คือ ประชาชนที่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 400 
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแจกแบบสอบถามแบบผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
ซ่ึงมีผู้ตอบค าถามที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด 419 คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซ่ึงใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติ เ ชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) โดยใช้เทคนิค Chi-Square Test 

มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
ความส าคญัและปัญหา 

จากการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์
ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ จึงท าให้การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีความสะดวกมากย่ิงขึ้ น  เพราะเหตุน้ี จึง
เกิดการน าอินเทอร์เนต็มาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์  โดยข้อเด่นชัดของ
ธุรกิจรูปแบบน้ี คือ สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของ

ความส าคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ต้ัง อาคารประกอบการ โกดังเกบ็สินค้า ห้องแสดง

สินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ดังน้ันธุรกิจขายสินค้าและ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 

265265



บริการผ่านออนไลน์ จึงช่วยลดข้อจ ากัดด้านระยะทาง ด้านเวลา และด้านต้นทุนในการท าธุรกรรมลงได้

อย่างมาก รวมถึงสนิค้ามีราคาที่ต ่ากว่าท้องตลาดด้วย(ข้อมูลจากเวบ็ไซต์ necter.or.th) 
ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวง

ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม ได้ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อนิเตอร์เนต็ในประเทศไทย ปี 2560 พบว่ามีธุรกจิ

พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทยมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีคนไทยใช้อนิเตอร์เนต็เพ่ิมมากขึ้นเกือบทุก

ปี โดยปี 2556 คนไทยใช้อินเตอร์เนต็โดยเฉล่ียอยู่ที่ 4 ช่ัวโมง 36 นาทต่ีอวัน ปี 2557 เพ่ิมข้ึนเป็นเฉล่ีย

อยู่ที่ 7 ช่ัวโมง 12 นาทต่ีอวัน ปี 2558 เฉล่ียอยู่ที่ 6 ช่ัวโมง 54 นาทต่ีอวัน ปี 2559 เฉล่ียอยู่ที่ 6 ช่ัวโมง 

24 นาทต่ีอวัน และใน ปี 2560 มีการเปล่ียนแปลง จากการส ารวจโดยแยกเป็นการใช้อินเตอร์เนต็ช่วงวัน

ท างานวันเรียนหนังสือและวันหยุดโดย วันท างานหรือวันเรียนหนังสือเฉล่ียอยู่ที่ 6 ช่ัวโมง 30 นาทต่ีอวัน

และวันหยุดเฉล่ียอยู่ที่ 6 ช่ัวโมง 48 นาทีต่อวันเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส,์ 2560) 
จากการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์

ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ จึงท าให้การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น เพราะเหตุน้ี จึง

เกิดการน าอินเทอร์เนต็มาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ โดยข้อเด่นชัดของ

ธุรกิจรูปแบบน้ี คือ สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของ

ความส าคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ต้ัง อาคารประกอบการ โกดังเกบ็สินค้า ห้องแสดง

สินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ดังน้ันธุรกิจขายสินค้าและ

บริการผ่านออนไลน์ จึงช่วยลดข้อจ ากัดด้านระยะทาง ด้านเวลา และด้านต้นทุนในการท าธุรกรรมลงได้

อย่างมาก รวมถึงสนิค้ามีราคาที่ต ่ากว่าท้องตลาดด้วย 
ทางส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2554 มีตัวเลขการเติบโตของธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่าน

ออนไลน์ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่กพ็บปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจขายสินค้าและบริการ

ผ่านออนไลน์ คือ การพบผู้ให้บริการหลอกลวง การได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา เร่ืองของความ

ปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลบัตรเครดิต ไม่เหน็สินค้าก่อนสั่งซ้ือหรือ สั่งจอง ฯลฯ ซ่ึงความ

คิดเหน็ต่างๆ ของประชาชนที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่ทางส านักงานสถิติแห่งชาติได้มาน้ัน เป็นประโยชน์และ

น่าน ามาศึกษาหาข้อมูลต่อให้มากยิ่งขึ้น  
แต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของผู้บริโภคกเ็ป็นส่วนส าคัญอย่างย่ิงที่จะท าให้ทราบถึงความ

คิดเห็นต่างๆ ที่ผู้บริโภคมีต่อธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ และในปัจจุบันยังไม่มีสถิติจาก

หน่วยงานใด ได้กล่าวถึงตัวเลขด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกจิรูปแบบน้ี จึงเป็นที่มาที่ท  าให้ผู้วิจัย

สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกบัทศันคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกจิขายสนิค้าและบริการผ่านออนไลน์ 
  

ค าถามในการวิจยั 
งานวิจัยน้ี มีค าถามดังต่อไปนี้  
1. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์อย่างไร 
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
จากค าถามการวิจัยข้างต้น สามารถน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาอทิธิพลของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจยั 

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยเพ่ือใช้เ ป็นกรอบในการ

ด าเนินการวิจัยดังน้ี 
ปั จ จัยความเสี่ ย งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ซ้ือสิน ค้ าออนไลน์ของ ผู้บ ริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตการท าวิจยั 
1. ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 
ประชากรที่ ใ ช้ วิ จัยในค ร้ั ง น้ี  คือ  ผู้บ ริ โภคที่ เคยสั่ ง ซ้ือสิน ค้าออนไลน์ที่ อ า ศัย ใน

กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
   ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของ Barton 

(2002) โดยแบ่งเป็น  
1. การซ้ือสนิค้าออนไลน์ไม่ส าเรจ็ 
2.การได้รับสนิค้าที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 
3.การสญูเงินจากการซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
4.ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ท าการวิจัยรวบรวมข้อมูลต้ังแต่วันที่ 22 ต.ค.- 28 ธ.ค. 2561 

ประโยชนข์องงานวิจยั 
ในการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ดังน้ี 
1. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในไทยที่มีการด าเนินธุรกิจออนไลน์ และผู้ที่สนใจใน

ธุรกจิประเภทน้ี ได้ทราบถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าผ่านทางสงัคมออนไลน์ได้และใช้เป็น

แนวทางในการวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการออนไลน์ให้สามารถน าไป

ก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือสร้างการยอมรับและใช้งานระบบการสั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ให้แพร่หลายมากย่ิงขึ้น  
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2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจออนไลน์ ในไทยและผู้ที่สนใจในธุรกิจประเภทน้ี ได้
ทราบถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคที่มีต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ และสามารถนาไปปรับใช้เพ่ือ

พัฒนาธุรกจิของตนเองต่อไป 
3. ส าหรับเป็นข้อมูลให้นักวิจัย นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปในการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา

เกี่ยวกบัพฤติกรรมการสั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ในอนาคต 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัความเสี่ยง 
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวกบัความเสี่ยง 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ตัวแปรอสิระ   

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
1.1 การซ้ือสนิค้าออนไลน์ไม่ส าเรจ็ 
1.2 การได้รับสนิค้าที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 
1.3 การสญูเงินจากการซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
1.4 ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล 

2.  ตัวแปรตาม 
2.1 ช่องทางเลือกซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
2.2 เหตุผลที่เลือกซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
2.3 อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
2.4 ทางช าระเงินสั่งซ้ือสินค้าออนไลช่อง น์ 

2.  5  ประเภทของสนิค้าที่สั่งซ้ือออนไลน์ 
2.  6  ผู้ที่มีอิทธพิลในการสั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ 

3.2  ประชากรและตวัอย่าง 
การศึกษาในคร้ังนี ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและตัวอย่างไว้ดังน้ี 

 3.2.1 ประชากร 
ปัจจุบันการซ้ือสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง 

)ธนาคารแห่งประเทศไทย ,  2559 ( และเพ่ือให้ได้เหน็ถึงอิทธิพลของปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี เป็นประชาชนที่อาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือศึกษา ปัจจัยความเสี่ยง ว่า

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์อย่างไร ซ่ึงเป็นประชากรที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
3.2.2  การก าหนดขนาดตัวอย่าง 
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 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นประชาชนเคยใช้บริการซ้ือสนิค้าผ่านทางออนไลน์ที่อาศัยอยู่

ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ดังน้ันทางผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของ Cochran (Cochran, 
1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือม่ันที่ 95% 
 การค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สตูรดังน้ี 

 จากสตูร  𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

 โดย  n = ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ 
   e = ระดับความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่าง 
   Z = ค่า Z ที่ระดับความเช่ือม่ันหรือระดับนัยส าคัญ 
   ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 % หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 
 แทนค่าได้ดังน้ี 

   𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 

   n = 384.16 ≈ 385 คน 
จากการแทนค่าตามสตูร ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด

จากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้มีการส ารองจ านวนเพ่ิม 15 คน รวมขนาดตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง   
3.2. 3 วิธกีาร สุ่มตัวอย่าง 

 การสุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง )Purposive Sampling) โดยเจาะจงเกบ็ข้อมูล
จากตัวอย่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook, Line Application ร่วมกับออฟไลน์โดยการ
แจกแบบสอบถาม(Paper Base) 

ข้ันตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนในการ
เกบ็ข้อมูลจากสื่อสงัคมออนไลน์ ร่วมกบัออฟไลน์โดยการแจกแบบสอบถาม(Paper Base) 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้ศึกษา
ค้นคว้าจากทฤษฎีนักวิชาการและนักปฏบัิติที่ได้เขียนไว้เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามโดย

แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน รวมทั้งหมด 54 ข้อ คือ  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิด มี

ค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ วุฒิ
การศึกษา สถานภาพ  
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 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะปลายปิด จ านวน 21 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน 
(Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังน้ี  

ระดับ 1 หมายถึง เหน็ด้วยน้อยที่สดุ 
ระดับ 2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก 
ระดับ 5 หมายถึง เหน็ด้วยมากที่สดุ 
ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ 
 ด้านความเสี่ยงจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ไม่ส าเรจ็ จ านวน 4 ข้อ 
 ด้านความเสี่ยงจากการสญูเงินจากการซ้ือสนิค้าออนไลน์ จ านวน 4 ข้อ 
 ด้านความเสี่ยงที่จะได้รับสนิค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จ านวน 8 ข้อ 
 ด้านความเสี่ยงจากการจลกรรมข้อมูล จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ เป็นแบบสอบถามที่มี

ลักษณะปลายปิดมีค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 27 ข้อ ได้แก่  
ช่องทางใดที่ทา่นเลือกซ้ือสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนต็มากที่สุด จ านวน 4 ข้อ 
เหตุผลหลักที่ทา่นเลือกซ้ือสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนต็คืออะไร จ านวน 4 ข้อ 
โดยปกติทา่นสั่งซ้ือสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนต็โดยใช้อุปกรณ์ใด จ านวน 4 ข้อ 
โดยปกติทา่นช าระเงินเพ่ือซ้ือสนิค้าผ่านทางอนิเทอร์เนต็ผ่านทางช่องทางใด จ านวน 4 ข้อ 
สนิค้าประเภทใดที่ทา่นซ้ือผ่านอนิเตอร์เนต็บ่อยที่สดุ จ านวน 7 ข้อ 
ใครมีอทิธพิลในการสั่งซ้ือสนิค้าผ่านอนิเตอร์เนต็ของทา่นมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ  

 
3.4 วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลดังน้ี 
1. ท าการแจกแบบสอบถามกบัผู้บริโภคที่เคยสั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน

ทั้งหมด 400 โดยแจก ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook, Line Application 200 คนร่วมกบั
ออฟไลน์โดยการแจกแบบสอบถาม (Paper Base) 200 คน 

2. เมื่อตอบแบบสอบถามเสรจ็ให้ตัวอย่างน าแบบสอบถามส่งคืนให้กบัผู้วิจัย 
3. ผู้ วิ จัยน าแบบสอบถามกลับ เ พ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ

แบบสอบถามทุกฉบับด้วยตนเอง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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3.5 วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์

ทั้งหมดโดยการใช้เคร่ืองมือประกอบการศึกษา คือ 
 สถิติพรรณนา )  Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 

)Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation) ในการอธบิายข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยความเสี่ยง
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 ท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติ เ ชิ งอ นุมาน (Inferential 
Statistics) โดยใช้เทคนิค Multi-Regression 
 โดยมีเกณฑค์ะแนนตามวิธกีารค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอนัตรภาคช้ันมีดังน้ี 
จากสตูรความกว้างของแต่ละอนัตรภาคช้ัน 
 

  = 
(คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ)

จ านวนชั้น
 

  = 
(5−1)

5
  

  = 0.80 
เกณฑใ์นการแปลข้อมูลเฉล่ียที่ได้มาจัดระดับความเสี่ยง /ความส าคัญ/การยอมรับเป็น 5 ระดับ คือ 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81-2.61 หมายถึง  น้อย 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยความเสี่ยงในการซ้ือสนิค้าออนไลน์สามารถอธบิายความแปรผันของพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 7.5 โดยเมื่อ
พิจารณา จากค่า Beta พบว่า ความเสี่ยงในการซ้ือสินค้าออนไลน์ มีค่า Beta เท่ากับ -0.28 หมายความว่า 
ความเสี่ยงในการซ้ือสินค้าออนไลน์ มีอิทธิพลเชิงลบต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ถ้าความเสี่ยงในการซ้ือสินค้าออนไลน์เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือ

สนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคจะลดลง 
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1. สมมติฐานที่  1 ปัจจัยความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของ
ผู้บริโภคใน 

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 สรุปผลข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  
ส่วนที่ 2 สรุปผลระดับอทิธพิลของปัจจัยที่ศึกษา 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ส่วนที่ 1 สรุปผลข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
การวิจัยคร้ังน้ีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 419 คน ซ่ึงเป็นผู้ที่ตรงกับตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย

คร้ังน้ี คือ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การซ้ือสนิค้าออนไลน์จ านวน 419 คน ประกอบด้วย เป็นเพศหญิงจ านวน 
316 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 และ เพศชายจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26 
– 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.6 รองลงมาคือช่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.2 ส่วนมากมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.4 ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.7 ในขณะที่ระดับการศึกษาของตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีและมีสถานะภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 58.5 และ ร้อยละ 58.0 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 สรุปผลระดับอทิธพิลของปัจจัยที่ศึกษา 
จากค่าเฉล่ียของระดับความเห็นด้วยของความเสี่ยงย่อยในตารางที่ 4.3 สามารถเรียงล าดับ

ความเสี่ยงจากการสูญเงินจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ ความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล และความเสี่ยงจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ไม่ส าเรจ็ โดยมีระดับคะแนน

เฉล่ีย 3.86, 3.86, 3.80 และ 3.43 ตามล าดับ นอกจากน้ียังพบว่าความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าออนไลน์ในระดับมากที่สุดถึงระดับปานกลาง ประกอบด้วย เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือสินค้าผ่าน

อินเทอร์เนต็ ใครมีอิทธิพลในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านอินเตอร์เนต็มากที่สุด ดังน้ี ช่องทางใดที่เลือกซ้ือสินค้า

ผ่านอนิเทอร์เนต็มากที่สดุ ช าระเงินเพ่ือซ้ือสนิค้าผ่านทางอินเทอร์เนต็ผ่านทางช่องทางใด สั่งซ้ือสนิค้าผ่าน

อินเทอร์เนต็โดยใช้อุปกรณ์ใด สินค้าประเภทใดที่ซ้ือผ่านอินเตอร์เนต็บ่อยที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉล่ีย 

4.30, 3.20, 3.20, 3.13, 3.10 และ 2.87 ตามล าดับ  
ส่วนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
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สมมติฐาน โดยที่ความเสี่ยงในการซ้ือสินค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้ นจะส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์

ของผู้บริโภคจะลดลง 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลสรุปล าดับค่าเฉล่ียความเหน็ด้วยของปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ไม่ส าเร็จ 

ความเสี่ยงจากการสูญเงินจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ ความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล ตามล าดับ ซ่ึงพบว่าสอดคล้องกับผลวิจัยของ ดวงกมล ลาภกาญจน

พงศ์ (2553) และ จุฑารัตน์ เกยีรติรัศมี (2558) ที่ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกบัความเสี่ยงจากการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ไม่ส าเร็จ ความเสี่ยงจากการสูญเงินจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ ความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าไม่

เป็นไปตามที่ต้องการ และ ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล ตามล าดับ เป็น 4 ประเดน็แรก ตามล าดับ  
จากผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้า

ออนไลน์ มีค่าสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) มีค่า Sig. เทา่กบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ซ่ึงสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยความเสี่ยงส่งผลเชิงลบต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่ความเสี่ยงในการซ้ือสินค้า

ออนไลน์เพ่ิมขึ้ นจะส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคจะลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ (สนัุนทา ตระกูลสทิธศิรี, 2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้ังใจในการซ้ือสนิค้าออนไลน์
ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการช าระเงินและการเกบ็รักษาข้อมูลของ

ลูกค้า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้ือสนิค้าออนไลน์ ส่วนปัจจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือ ส่งผล

เชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในเร่ืองแอพพลิเคช่ันมี

ตัวตนที่สามารถตรวจสอบได้มีการจัดเกบ็ข้อมูลของผู้ซ้ือสินค้าและบริการได้อย่างน่าเช่ือถือ มีระบบการ

ช าระเงินที่ปลอดภัย มีนโยบายหรือกฎข้อบังคับในการเกบ็ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างชัดเจน สามารถ

ติดตามผลการช าระเงินและการส่งสินค้าจากแอพพลิเคช่ันได้สะดวกและปลอดภัย และมีช่องทางช่วย

แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทนัท ีกรณีเกิดความผิดพลาด เช่น การส่งสินค้าผิด แสดงให้เหน็ว่าปัจจัยด้านระบบ

รักษาความปลอดภัยในการช าระเงินและการเกบ็รักษาข้อมูลของลูกค้า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) ดังน้ัน ผู้ประกอบการและผู้ขายสินค้าออนไลน์ควรจัดหาช่องทาง
การช าระเงินที่มีความปลอดภัยสูง เช่น การช าระเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพย์เมนท์ (Internet 
Payment) ที่รับรองจากธนาคารพานิชย์ที่เช่ือถือได้ (Bank of Thailand, 2014) รวมทั้งโมษณาประชาสัมพันธ์
ถึงความปลอดภัยในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงจะส่งผลให้การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค

ลดลง นอกจากน้ีการแจกของสมนาคุณที่มีมูลค่าไม่สูงมากนัก (Incentive) จะช่วยจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจ
และกระตุ้นพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

5.3 ข้อจ ากดัในงานวิจัย 
จากข้อสรุปในงานวิจัยคร้ังน้ี พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครได้เพียงร้อยละ 7.5 แสดงให้เหน็ว่ายังมี
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ส่วนที่เหลืออีก 92.5 ที่อาจจะเป็นผลมาจากปัจจัยอื่น ๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงต้องท าการขยายขอบเขตการศึกษาต่อไป 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
1) งานวิจัยในอนาคตผู้วิจัยจึงเสนอให้เพ่ิมเติมหรือปรับเปล่ียนประเภทของการรับรู้ความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมออนไลน์ เช่น การรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Perceived Privacy 
Risk) การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ (Perceived Security Risk) และการรับรู้ความ
เสี่ยงด้านการให้บริการ (Perceived Service Risk) เป็นต้น ของ (Nguyen & Nguyen, 2017; Yang et al., 
2014; เกริดา โคตรชารี, 2555) เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาซ่ึงจะท าให้สามารถเข้าใจการรับรู้ความเสี่ยงของ
ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากย่ิงขึ้ น ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากในการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในไทยที่มีการด าเนินธุรกจิออนไลน์ และผู้ที่สนใจใน

ธุรกจิประเภทน้ี ได้ทราบถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าผ่านทางสงัคมออนไลน์ได้และใช้เป็น

แนวทางในการวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการออนไลน์ให้สามารถน าไป

ก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือสร้างการยอมรับและใช้งานระบบการสั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ให้แพร่หลายมากย่ิงขึ้น  
2) ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างไปยังต่างจังหวัดมาก

ขึ้ นหรือครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรผู้ซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ได้

มากขึ้น 
3) ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 

Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึก และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม
ผู้ซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ เพ่ือจะน ามาพัฒนาแอพพลิเคช่ันซ้ือ-ขายออนไลน์ ให้เกิด

ประสทิธภิาพมากขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต 
4) ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ เพ่ิมเติม ศึกษา

ปัจจัยหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต็ 

ในเร่ืองของระยะเวลาที่ใช้งาน ช่วงเวลาที่ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็เป็นต้น 
5.4.2 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยส าหรับองค์กรและการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้งาน 
จากผลวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความเหน็ของการรับรู้ความเสี่ยงที่ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกบัปัจจัย

ความเสี่ยงจากการสูญเงินจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ ความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล ดังน้ันผู้ประกอบการบนช่องทางออนไลน์ควรจัดหาช่องทางการช าระ

เงินที่มีความปลอดภัยสูง เช่น การช าระเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพย์เมนท์ (Internet Payment) ที่
รับรองจากธนาคารพานิชย์ที่เช่ือถือได้ รวมทั้งโมษณาประชาสัมพันธถ์ึงความปลอดภัยในการซ้ือสนิค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงจะส่งผลให้การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคลดลง นอกจากน้ีการแจกของสมนาคุณที่มี

มูลค่าไม่สูงมากนัก (Incentive) จะช่วยจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจและกระตุ้นพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์
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ให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ียังต้องพัฒนาระบบความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซ้ือให้

มากยิ่งขึ้นโดยใช้การสร้างรหัสผ่านแบบใช้คร้ังเดียว ( One Time Password) ซ่ึงมีความปลอดภัยสงู 
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ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม 

การเลือกซ้ือเบรค Brembo ออนไลนข์องผูข้บัขี่จักรยานยนตบ์ิกไบคใ์นประเทศไทย 

 
อภิภทัร บุญจ ารสั1 

ดร. จิราพร ชมสวน2 

บทคดัย่อ  

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ดังน้ี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ของขับข่ี

รถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย และ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ของขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย 

ตัวอย่างในงานวิจัยน้ีคือ ผู้บริโภคที่ ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และ

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และ

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis Testing) ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 

Spearman rank correlation 

ผลงานวิจัยพบว่า ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26–35 ปี อาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชล วุฒิการศึกษษระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียน 35,001–40,000 บาทต่อเดือน 

เลือกใช้รถจักรยานยนต์Honda ขนาดรถ 250-600cc ประเภทรถSport มีพฤติกรรมเลือกซ้ือผ่านช่องทาง

Facebook ด้วยเหตุผลความสะดวกสบาย สั่งซ้ือผ่านSmartPhone ช าระเงินผ่านApplication Mobile 

Banking ช่วงเวลาที่ซ้ือเม่ือพบว่าเบรกเดิมไม่มีประสทิธภิาพดีเทา่ที่ต้องการ มีตนเองเป็นผู้ที่อทิธพิลในการ

ตัดสินใจ ประเภทป๊ัมเบรกที่นิยมเลือกซ้ืออออนไลน์ ป๊ัมบน BREMBO MASTER คือ Brembo RCS ป๊ัม

หลังกระทุ้ง BREMBO MASTER คือ กระทุ้ง ฺBremboR1 ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER คือ Brenbo 

M50 ป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPERคือ Brembo ปักข้าง และจากการศึกษาสามารถอภิปราย

ผลการวิจัยได้ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทยซ่ึงตรงกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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บทน า 

จากผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ประเทศไทยปี 2561 ในงาน ETDA สู่ปีที่ 8 “Future 

Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance” พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เนต็ยัง

เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียนานข้ึนเป็น 10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวัน (ส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์,2561) ประกอบกับในสมัยปัจจุบันรถจักรยานยนต์ที่จะถูกเรียกว่า จักรยานยนต์ 

บิกไบค์  จะต้องมีขนาดของเคร่ืองยนต์ตั้ งแต่ 250cc. ขึ้ นไป (BoxzaRacing, 2558) และส าหรับ

รถจักรยานยนต์บิกไบค์ระดับสูงราคาแพงของแต่ละย่ีห้อซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นรถที่มีสมรรถนะสูง ในปี 2018 มัก

มาพร้อมกับเบรกคุณภาพสูง แบรนด์ Brembo ตัวอย่างเช่น HondaCBR1000RRSP BMWS1000RR 

KawasakiZX10R YamahaR1 และ SuzukiGSXR1000 เป็นต้น ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือรถเป็นอย่างมาก (Checkraka, 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง

การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ของผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย โดย

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะ สามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขาย

สินค้าเบรกBremboออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตใช้เพ่ือวางแผนด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือ

สนิค้าออนไลน์ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ของขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ของขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ใน

ประเทศไทย 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรก Brembo
ออนไลน์ของขบัข่ีรถจกัรยานยนตบิ์กไบคใ์นประเทศไทย 

 
4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

1. ผู้ประกอบการสามารถน าผลของการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ขายเบรBremboออนไลน์ ให้สามารถตอบสนองตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ใน

ประเทศไทยให้เกดิความพึงพอใจสงูสุด 

2. ส าหรับเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นให้นักวิจัย นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเร่ืองส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์โดยสามารถน า

ข้อมูลวิจัยไปต่อยอดการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกดิข้อมูลอนัเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
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5. ขอบเขตการศึกษา 

5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพืน้ที่ 
ประชากรท่ีใชว้จิยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ขบัข่ีรถจกัรยานยนตบิ์กไบคท่ี์ขบัข่ีอยูใ่นประเทศไทย 

 5.2 ขอบเขตเน้ือหา 
ศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBrembo
ออนไลน์ของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตบิ์กไบคใ์นประเทศไทย โดยตามแนวคิด Kotler(1997) 
แบ่งส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 
1) Product ผลิตภณัฑ ์
2) Price ราคา 
3) Place ช่องทางจดัจ าหน่าย 
4) Promotion การส่งเสริมการขาย 

5.3 ขอบเขตด้านเวลา 
ท าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2562 
 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

โดยการใช้เคร่ืองมือประกอบการศึกษา คือ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยความเสี่ยง ส่วน

ประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

ท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใช้สมัประสทิธิ์สหสัมพันธแ์บบ Spearman rank correlation เป็นวิธใีช้วัดข้อมูลหาความสมัพันธร์ะหว่าง

ข้อมูล 2 ชุด ซ่ึงอยู่ในรูปของข้อมูลในมาตรตราจัดอนัดับ       

โดยมีเกณฑค์ะแนนตามวิธกีารค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอนัตรภาคช้ันมี

ดังน้ี 

จากสตูรความกว้างของแต่ละอนัตรภาคช้ัน  

     = 
(คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ)

จ านวนชั้น
 

     = 
(5−1)

5
  

     = 0.80 
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เกณฑใ์นการแปลข้อมูลเฉล่ียที่ได้มาจัดระดับความเสี่ยง/ความส าคัญ/การยอมรับเป็น 5 ระดับ 

คือ 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง  มาก 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81-2.61 หมายถึง  น้อย 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

7. ผลการศึกษา 

ตารางที่ 7.1 ข้อมูลระดับความเหน็ด้วยเฉล่ียของปัจจัยต่างๆ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Mean SD ระดับความคิดเหน็ 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.85 0.73 มาก 

1.2 ด้านราคา  3.92 0.68 มาก 

1.3 ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  3.91 1.08 มาก 

1.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  3.18 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.71 0.37 มาก 

 
จากตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทยส่วนใหญ่

มีความคิดเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านราคา เป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ ์และ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดับ 
สรุปผลข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
การวิจัยคร้ังน้ีผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 392 คน แบ่งเป็น

เพศชายจ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 และเพศหญิงจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือช่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.6 

โดยส่วนมากมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมาเป็นท าธุรกิจ

ส่วนตัวจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 มีระดับวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับ ปริญญาตรี จ านวน 

288 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีรายได้เฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 35,001 – 40,000 บาทต่อเดือนจ านวน 

108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมามีรายได้มากกว่า 55,001 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.7 เกี่ยวกับ การเลือกใช้รถจักรยานยนต์พบว่า ย่ีห้อที่มีผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์มากที่สุดคือย่ีห้อ 

Honda จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมา คือย่ีห้อ Kawasakiจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.6 และ ย่ีห้อ Ducati จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดับ ซ่ึงขนาดของจักรยานยนต์บิกไบค์

ที่ผู้ขับข่ีนิยมมากที่สุดคือ 600 – 900 cc. จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมาเป็น 250 – 

500 cc. จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และสุดท้ายประเภทของรถที่ผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์
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เลือกมากที่สดุคือรถSport จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือรถ Naked จ านวน 119 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.4 

สรุปผลขอ้มูลพฤติกรรม 

ผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์จ านวน 392 คน มีรูปแบบพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเบรกBrembo

บ๊ิกไบค์ออนไลด์ที่แตกต่างกัน ส าหรับช่องทางเลือกซ้ือ พบว่าช่องทางFacebook เป็นช่องที่ที่มีความนิยม

มากที่สุด จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 รองลงมาเป็นช่องทาง Website จ านวน25 คน คิดเป็น

ร้อยละ6.4 และช่องทาง Line จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ด้านเหตุผลที่เลือกซ้ือ อันดับแรกคือ

ความสะดวกสบาย จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาเป็นการประหยัดเวลา จ านวน 127 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.4 โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งซ้ือสูงสุดคือ โทรศัพท ์Smart Phone จ านวน 343 คน คิด

เป็นร้อยละ 87.5 ด้านการช าระเงินนิยมช าระผ่าน Application Mobile Banking 0จ านวน 234 คน คิด

เป็นร้อยละ59.7 รองลงมาเป็นช าระด้วยเงินสดจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ช่วงเวลาที่จะซ้ือเม่ือ

พบว่าประสิทธิภาพเบรกเดิมไม่ดีเท่าที่ต้องการ จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมาคือ

หลังจากใช้งานเบรกเดิมจนหมด(ผ้าหมด) จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ส าหรับผู้ที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสนิใจเลือกซ้ือสงูสดุคือตัวเอง จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 80.4 รองลงมาคือเพ่ือน จ านวน 68 

คน คิดเป็นร้อยละ17.3 ประเภทป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ พบว่าตัวอย่างส่วน

ใหญ่ไม่เปล่ียน จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 ส าหรับตัวอย่างที่เลือกที่จะเปล่ียนสงูสดุคือ Brembo 

RCS จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 Brembo Red Logo จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และ 

Brembo Rossi จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่

เลือกซ้ือออนไลน์ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เปล่ียน จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 ส าหรับตัวอย่าง

ที่เลือกที่จะเปล่ียนสูงสุดคือ กระทุ้งฺBremboR1 จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 รองลงมาเป็น 

Brembo กล่องไม้ขีด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ ที่นิยมเลือกซ้ือสูงสุดคือ Brenbo M50 จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาเป็น 

Brembo M4 จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และ Brembo GP4RX จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.6 สุดท้ายป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์มากที่สุดคือ Brembo ปักข้าง จ านวน 

243 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ Brembo ด้วงHP จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใช้สมัประสทิธิ์สหสัมพันธแ์บบ Spearman rank correlation เป็นวิธใีช้วัดข้อมูลหาความสมัพันธร์ะหว่าง

ข้อมูล 2 ชุด ซ่ึงอยู่ในรูปของข้อมูลในมาตรตราจัดอนัดับ  
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Ho: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ของขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย 

Ha: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ของขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย 

 

ตารางที่ 8.1 ค่าสหสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมกบัพฤติกรรมในการเลือกที่ซ้ือ

เบรกBremboออนไลน์ของผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกที่ซ้ือ

เบรกBremboออนไลน์ของผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย ด้าน ช าระเงินซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์อย่างไร ซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เม่ือใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ และ 

ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ เน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.710 0.572 0.098 

และ 0.111 ตามล าดับดับซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (ยอมรับ Ho)  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกที่ซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ของผู้ขับข่ีจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย ด้านช่องทางเลือกซ้ือเบรกBrembo

พฤติกรรมในการเลือกที่ซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ของผู้ขับข่ี

จักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทย 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ภาพรวม 
ทศิทาง 

N correlation Sig.2-talied  

ช่องทางเลือกซื้อเบรกBremboออนไลน ์  392 0.130 0.010* มคีวามสมัพันธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 

เหตผุลหลักที่เลือกซื้อเบรกBremboออนไลน ์  392 0.190 0.000* มคีวามสมัพันธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 

อปุกรณท์ี่ใช้สั่งซื้อเบรกBremboออนไลน ์  392 0.223 0.000* มคีวามสมัพันธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 

ช าระเงนิซื้อเบรกBremboออนไลน์ อย่างไร  392 -0.019 0.710 ไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

ซื้อเบรกBremboออนไลน ์เมื่อใด  392 -0.029 0.572 ไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

ผู้ที่มอีทิธพิลในการสั่งซื้อเบรกBrembo

ออนไลน ์

 392 -0.084 0.098 ไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซื้อ

ออนไลน ์

 392 0.368 0.000* มคีวามสมัพันธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 

ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่

เลือกซื้อออนไลน ์

 392 0.211 0.000* มคีวามสมัพันธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั 

ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือก

ซื้อออนไลน ์

 392 -0.081 0.111 ไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

ป๊ัมล่างหลงั BREMBO CALIPER ท่ีเลือกซ้ือ
ออนไลน์ 

 392 0.117 0.020* มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั 
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ออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ ป๊ัมบน 

BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และ 

ป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ เน่ืองจากมีค่าSig.เท่ากับ 0.010 0.000 0.000 

0.000 0.000 และ0.020 ตามล าดับดับซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (ปฏเิสธ Ho) 

 

8. อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บิกไบค์ในประเทศไทยซ่ึงตรง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ที่เป็นเช่นน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนากาญจน์ ดวงใน (2559) ศึกษาเร่ือง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในศูนย์แฟช่ันค้าส่งเดอะ

แพลทนัิม แฟช่ันมอลล์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

สถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ กับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซ้ือสนิค้าในศูนย์แฟช่ันค้าส่งเดอะแพลทนัิม แฟช่ันมอลล์ มีความสมัพันธก์นั แจกแจงรายละเอยีดได้ดังน้ี 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการซ้ือในด้าน ช่องทางเลือกซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ 

ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน โดยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนในด้านช าระเงินซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ อย่างไร ซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เม่ือใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ ป๊ัม

ล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และ ป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ ไม่มีความสมัพันธก์นั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคากับพฤติกรรมการซ้ือในด้านช่องทางเลือกซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ 

ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน โดยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนในด้านช าระเงินซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ อย่างไร ซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เม่ือใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ ป๊ัม

ล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ ไม่มีความสมัพันธก์นั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางจัดจ าหน่ายกับพฤติกรรมการซ้ือในด้านช่องทางเลือก

ซ้ือเบรกBremboออนไลน์เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ ป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือ

ออนไลน์ และป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ มีความสมัพันธก์นั โดยสอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนในด้านป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ช าระเงินซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ อย่างไร ซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เม่ือใด และผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรกBrembo

ออนไลน์ ไม่มีความสมัพันธก์นั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือในด้านช่องทาง

เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER 

ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน โดย

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนในด้านป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ช าระ

เงินซ้ือเบรกBremboออนไลน์ อย่างไร ซ้ือเบรกBremboออนไลน์ เม่ือใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรก

Bremboออนไลน์ ไม่มีความสมัพันธกืนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สอดคล้องกับ ปัทมพร คัมภีระ (2558) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่าน

เว็บไซต์เฟซบุ๊คของ นักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองส าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ได้แก่ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยทางการตลาด ซ่ึง

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน ราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย และปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการขาย 

  

9. ขอ้เสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเฉพาะตัวเบรกBremboเท่าน้ัน อาจจะไม่

ครอบคลุมถึงปัจจัยส่วนอื่นๆที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบรกBrembo ออนไลน์ของผู้ขับข่ี

รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในประเทศไทศ เพราะการติดตั้งเบรกน้ันยังต้องค านึงถึงสิ่งอื่นๆ เช่น สายเบรก 

หัวต่อทางเดินน า้มันเบรก ระบบABS(ป้องกันล้อล๊อกเสียการควบคุมรถ น า้มันเบรกที่เหมาะสม น๊อตยึด 

ขาจับCALIPER ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส่วนควบที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการติดต้ังเบรกBrembo ส าหรับรถบ๊ิกไบค์  

ข้อเสนอจากงานวิจัยส าหรับองค์กรและการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้งาน 
9.2 ขอ้เสนอจากงานวจิยัส าหรับองคก์รและการน าผลวจิยัไปประยกุตใ์ชง้าน 

1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดคือ 

เบรกBremboที่มาจ าหน่ายมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังน้ันควรคัดเลือกเบรกBremboที่เป็นของแท้ มีการ

รับรองมาตรฐานผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพความพร้อมใช้งาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและ

ประสบการณ์การใช้งานกบัลูกค้าที่ดีที่สุด ทั้งน้ียังมีความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมซ่ึงควรน ามาพิจารณา

ได้แก่ ช่องทางเลือกซ้ือเบรคBremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรคBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้

สั่งซ้ือเบรคBremboออนไลน์ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์และป๊ัมล่างหน้า 

BREMBO CALIIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ 

2. ปัจจัยด้านราคา ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดคือ เบรก

Bremboที่มาจ าหน่ายออนไลน์มีหลายระดับราคา ดังน้ันผลิตภัณฑ์เบรกBremboควรจะเลือกมาจ าหน่าย

อย่างหลายหลาย(มีหลายแบบให้เลือก) เจาะกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถได้หลายหลายสไตล์ ตามก าลังการซ้ือ

(งบประมาณของลูกค้า) ทั้งน้ียังมีความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมซ่ึงควรน ามาพิจารณาได้แก่  ช่อง

ทางเลือกซ้ือเบรคBremboออนไลน์ ซ้ือเบรคBremboออนไลน์ เมื่อใด ผู้ที่มีอิทธิพลในการสั่งซ้ือเบรค
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Bremboออนไลน์ ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ และป๊ัมล่างหลัง BREMBO 

CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ 

3.ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ให้ความส าคัญในระดับมาก

ที่สุดคือ สามารถดูข้อมูลและสั่งซ้ือเบรกBremboออนไลน์ได้ตลอด24ชม. ดังน้ันควรพัฒนารูปแบบการ

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกค้าได้ทนัท ีมีผู้ดูและตอบค าถามได้ตลอดเวลา หรือใช้โปรแกรมตอบโต้ สั่งจอง

สินค้า รวมถึงการท าสต๊อกออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เองและสามารถท าการสั่งซ้ือได้ทันที 

ตลอด24ชม ทั้งน้ียังมีความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมซ่ึงควรน ามาพิจารณาได้แก่ ช่องทางเลือกซ้ือเบรค

Bremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรคBremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรคBremboออนไลน์ 

ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่ เ ลือกซ้ือออนไลน์ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่ เ ลือกซ้ือ

ออนไลน์ และป๊ัมล่างหลัง BREMBO CALIPER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ 

4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ให้ความส าคัญในระดับมาก

ที่สดุคือ มีการประชาสมัพันธก์จิกรรมการส่งเสริมการขายเบรกBremboออนไลน์ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง 

ดังน้ัน อาจจะมีการเกบ็ข้อมูลลูกค้า เช่น Facebook Fanpage Line@ Mesenger เพ่ือสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

โดยตรงถึงลูกค้าประชาสัมพันธ์โปรโมช่ัน ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  ทั้งน้ียังมีความสัมพันธ์ในด้าน

พฤติกรรมซ่ึงควรน ามาพิจารณาได้แก่ ช่องทางเลือกซ้ือเบรคBremboออนไลน์ เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือเบรค

Bremboออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือเบรคBremboออนไลน์ ป๊ัมบน BREMBO MASTER ที่ เลือกซ้ือ

ออนไลน์ ป๊ัมหลังกระทุ้ง BREMBO MASTER ที่เลือกซ้ือออนไลน์ ป๊ัมล่างหน้า BREMBO CALIIPER ที่

เลือกซ้ือออนไลน์ 
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Asst.Prof.Dr. Leela Tiangsoongnern** 

 

 

Abstract 

 

 Today, young people are focus on their jobs live a stressful life, they don’t have enough 

time and energy to manage their wedding, at the same time most of them are dreaming for a 

perfect wedding ceremony.  Therefore, many wedding companies have been advance. 

According to the data from official authority, shows that the number of newly- weds is 

decreasing year by year.  In consequence wedding industry competition is increasingly fierce. 

This study use the questionnaire to collect data from 215 Chinese consumer aged 20- 36 years 

old who live in Kunming city, PRC. Data was analyzed using demographic statistics and tested 

the hypotheses by chi-square (X²- test), and t-test eovieation analysis.  

This study found that majority of respondents are female, age between 20-30 years old, 

and earn monthly income 2,001- 6000 yuan.  Hypothesis testing revealed that ( statement of 

H1:Gen-Y Chinese consumers who have different demographic profile will not have different 

intention to use wedding service in Kunming city, PRC.  ) ; and ( statement of H2:  Service 

marketing mix strategy of wedding planner company will have influence on intention of Gen-

Y Chinese in Kunming city, PRC.). This partial relationship is significant at α =0.05. 

 

Keywords: Gen-Y Chinese consumer in Kunming, wedding planner service, consumer’s 

intention 
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Introduction  

Contemporary Wedding Services with the improvement of urban living standards, as 

well as the more pursuit of contemporary youth, the quality of marriage and wedding 

celebrations personalized, there has been a trend of romantic wedding services trend, 

personalized services become a new trend.  An Annual Research and Consultation Report of 

Panorama Survey and Development Strategy on China Industry ( 2017)  shows that in 2011, 

China’s urban wedding consumption reached 586.5 billion Yuan. The total amount of wedding 

celebration costs is still growing, and the wedding industry chain is expanding.  The global 

wedding market scale increased from 1661.715 billion Yuan in 2012 to 2196, 96 million Yuan 

in 2016, increased by 5. 38 percent compared with 2015.  The prediction of CIC Consulting 

Industry Research Center ( 2017)  shows that in 2014, the national marriage registration was 

13. 067 million pairs, including mainland residents registered 13. 02 million pairs, involving 

47,000 pairs of Hong Kong, Macao and Taiwan residents.  In 2015, the national marriage 

registered 12.247 million pairs, that was down 6.3 percent from a year ago. In 2016 January to 

June, the national marriage registered 6.043 million pairs, recorded a drop of 2.6%. Based on 

the above factors, CIC expects that in the next five years ( 2017- 2021) , the compound annual 

growth rate will be approximately 1.91% , and the number of marriage registrations will reach 

12.78 million pairs in 2021, shows in the following chart: 
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Figure 1 Number of marriage registration in China 

Source: CIC Consulting Industry Research Center (2017) 

 

Based on the above factors, CIC Consulting Industry Research Center estimates that 

the compound annual growth rate will be 23.11% in the next five years (2017-2021). In 2021, 

the size of China's wedding market will reach 3.363 billion yuan shows in the following chart: 
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Figure 2 Chinese wedding market scale 

Source: CIC Consulting Industry Research Center (2017) 

 

With the growth of Gen- Y consumer, personalized and diverse consumption has 

gradually become mainstream.  One- stop wedding services are the first to flow in some of 

China's wealthy regions.  One- stop service set wedding planning, wedding photography, 

wedding celebration, wedding banquet, honeymoon trip, wedding dress, jewelry jade, hi-

cigarette wedding candy and other wedding supply chain as one, greatly facilitating and 

satisfying newly marrieds’ price demand and consumer demand. 

This study aims to test whether there are relationship between demographic profile, 

service marketing mix 7P’s and intention to use wedding planner service in Kunming city, 

PRC. Therefore, this study proposed two hypotheses as follows: 

H1:  Gen- Y Chinese consumers who have different demographic profile will have 

different intention to use wedding planner service in Kunming city, PRC. 

H2:  Service marketing mix strategy of wedding Planner Company will have influence 

on purchase intention of Gen-Y Chinese in Kunming city, PRC. 

 

Investigating constructs 

 This study addresses the intention to use wedding service of Gen-Y Chinese consumer 

in Kunming city, PRC.The proposed factors of demographic profile and service marketing mix 

7P’s were used to examine the relationship with intention of Gen- Y Chinese consumer to use 

wedding service in Kunming city, PRC. The definitions of key terms in this study are described 

as follows:  
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 Gen- Y – The generation of people born during the 1980s and early 1990s, which now 

is aged 20- 36 years old.  This research focuses on Gen- Y consumers from Kunming 

city, PRC. 

 Wedding planner –A professional company who assists with the design, planning and 

management of a client's wedding. 

 Duties of wedding planner –Managing budget, vendors, venues, contact DJ/ band 

photographer, create a detailed timeline, rehearsal, supervise all vendor set- up on the 

day of the wedding, liaison between all the vendors and the bride/ groom on the day of 

the wedding.  

 Service marketing mix 7P’s – product, place, price, promotion, people, processes, 

physical evidence. 

 Demographic profile – Demographic segmentation is divide the market on variables 

such as age, race, religion, gender, nationality, occupation, family size, family life 

cycle, ethnicity, income, social class and education. 

To future understand the relationship between demographic profile, service marketing 

mix 7P’s and purchase intention, the following relevant studies have been reviewed. Studies of 

Chaganti (1986)  show that women are more motivated by non-economic goals than men.  As 

people age, they show greater reluctance to adopt new technologies Gilly & Ziethaml( 1985) 

become more cautious, and seek greater certainty in their decisions, Education affects 

information acquisition and product evaluation strategies of consumers. Research in marketing 

shows that educated consumers are more likely to engage in extended search Beatty & 

Smith(1987). 

In accordance with Chen (2001) , this article describes the factors which influence 

impulse buying, such as external stimuli ( buying frequency, store displays, promotions and 

advertising, atmosphere in the store and retailers) , internal perceptions ( lifestyle, personality, 

emotion, money and time pressure), buying behavior (price, the time of purchasing, payment) 

and demographic variables (age, gender, income, occupation, marital status, education, 

household income and social status) .  It is important for marketers to be aware of these four 

factors so that they can make a complete and functional marketing plan. 

 

Methodology  

The research is a survey research design that uses a self-administrative questionnaire to 

collect data from respondents.  The research adopted quota and convenience sampling method 
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by using online questionnaire to collect data. The respondents are age between 20-35 years old 

and who live in Kunming, People's Republic of China.  Convenience sampling was used for 

this study because the respondents are selected to be in the right place at the right time and least 

time consuming compared to other sampling techniques.  Due to the number of population is 

unknown, the researcher use Taro Yamane table to calculate by the approximately sample size 

for this study (Poldongnok 2009). The sample size is calculated based on 95% confidence level 

and 5%  sampling error.  However, this study collected data from 384 samples due to the 

limitation in terms of only 4 months study period for the independent study course, the 

researcher was allowed to collect 215 samples.  

Data has performed normal distribution with - 1<Skewness<1 and - 2<Kurtosis<2 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Data was analyzed using descriptive statistic to describe variables 

by mean, frequency standard deviation and percentage.  Chi- Square was used to delimit the 

relationships between demographic profile and intention of Gen- Y Chinese to use wedding 

service in Kunming, PRC.  Correlation was used to find the relationships between marketing 

mix strategy and intention of Gen- Y Chinese to use wedding service in Kunming, PRC at the 

confidence level of 95% or α< 0.05. 

 

Results and Discussion 

This study collected data from Gen- Y Chinese age between 20- 36 years old who live 

in Kunming City, People's Republic of China.  Questionnaires were distributed to 220 

respondents through online channel and 215 acts were received and all were used in data 

analysis, resulting the response rate of 97.72% were achieved. 

In summary, the respondents of this study are Gen- Y Chinese which is aged between 

20-36 years old, and live in Kunming, all of them are unmarried. The majority of respondents 

are female (63.3%) and male are 36.7% of the total. The largest groups are aged 20-25 years 

old (51.2%) and 26-30 years old (40%), they graduated with bachelor’s degree. Most of them 

are work in private companies with average monthly income at 4001-6000 RMB. They mostly 

are non-religion. Which is in line with a report from the Financial Time (2017) found that more 

than 25 percent of Gen- Y are well educated and work in cities as white collars who are paid 

high salaries. 

Most respondents agreed that service marketing mix strategy such as product, place, 

people, process management and physical evidence have an impact on their intention to use 

wedding planner service in Kunming city, PRC.  However, price, promotion ( IMC)  from 
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service marketing mix strategy didn’t influence the intention of Gen-  Y Chinese consumer to 

use wedding service in Kunming city, PRC. 

The majority of respondents would like the wedding planner company to have the 

following service: wedding planning (84.09%), to give the venue layout (82.73%), good MC 

toastmaster (62.73%), bridal makeup service (60%), wedding photography (51.3%).The most 

anticipated wedding venue is beach ( 53. 64% ) , followed by lawn ( 44. 55% ) . Most of the 

respondents hope to get married in the form of combination of Chinese and Western wedding 

style (54.55%) followed by western style (41.36%) and Chinese style (35.91%).The most 

popular wedding atmosphere is sweet romance ( 43. 18% )  followed by simple and concise 

( 25% ) . The respondents usually get the company information from social network platform 

such as Weibo Baidu Tiktok WeChat (64.09%). 

This leads to development of conceptual framework of the study and the following 

hypothesis: 

H1:  Gen- Y Chinese consumers who have different demographic profile will have 

different intention to use wedding planner service in Kunming city, PRC. 

H2*: Service marketing mix strategy of wedding planner company will have influence 

on intention to use wedding planner service of Gen-Y Chinese in Kunming city, PRC. 

Note:* Partial support at significant level of 0.05. 

 

Table 1 Result of Hypothesis 1: Relationship between Demographic Profile and Intention to  

 Use 

 

The table 1 showed that the demographic of Gen-Y Chinese was found having no 

significant relationship with intention to use wedding planner service in Kunming (P < 0.05) 

 

Items Value Df. Sig. 

Gender 6.58 4 .160 

Age 5.80 8 .669 

Education  13.81 12 .313 

Occupation 16.30 20 .698 

Income 13.91 16 .605 

Religion 11.51 12 .486 
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Table 2 Result of Hypothesis 2:  Relationship between Service Marketing Mix 7P’s and 

Intention to Use 

Marketing Mix 7P’s R² Sig 

product 0.222 0.001* 

price 0.217 0.001* 

place 0.246 0.00* 

IMC Mix 0.281 0.00* 

people 0.107 0.119 

process 0.185 0.007* 

Physical evidence 0.139 0.042* 

  

 Table 2 Showed that product, price, place, IMC Mix, process, physical evidence were 

found having particular significant relationship with intention, and people was not found 

having a particular significant relationship with intention. (P< 0.05) 

 

Marketing Mix (Product) and intention 

The study was found that product was found having a partial significant relationship 

with intention to use wedding planner service in Kunming (R=0.222, P < 0.05). Respondents 

tend to choose wedding company that offers one- stop service that including all wedding 

arrangement e.g. photo-shooting, hotel booking, ceremony. (R=0.208, P<0.05)  Respondents 

tend to choose the wedding planner company that offer variety of ceremony models. (R=0.194, 

P<0.05) Respondents prefer the wedding planner company that allow them to design their own 

event. (R=0.194, P<0.05) 

 

Marketing Mix (Price) and Intention 

The founding showed that price was found having a partial significant relationship with 

intention to use wedding planner service in Kunming (R=0.217, P < 0.05). Respondents would 

prefer a company that offers wedding service with moderate p r i ce  and medium quality of 

service. (R=0.223, P<0.05) 

 

Marketing Mix (Place) and Intention 

Researcher found that Place was found having a partial significant relationship with 

intention to use wedding planner service in Kunming (R=0.246, P < 0.05). Respondents would 
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prefer a company that locates on a convenient location e. g.  in CBD ( R=  0. 276, P< 0. 05) 

Respondent prefer to choose a company that offers wedding service has convenient public 

transportation nearby (R=0.152, P< 0.05) Respondent prefer a wedding planner company that 

has online channel e.g. Website Weibo Baidu (R=0.215, P< 0.05) 

 

Marketing Mix (IMC Mix) and Intention 

The founding showed that IMC Mix was found having a partial significant relationship 

with intention to use wedding planner service in Kunming ( R= 0. 281, P<0. 05) .  Respondents 

tend to participate in the wedding fair in order to get information of wedding planner company. 

(R=0.221, P< 0.05) Respondents think sales promotion such as price discounts is important for 

their decision.  ( R= 0. 239, P<0. 05)  Respondent think gift premium is attractive to them. 

(R=0.209, P<0.05)  Respondent would prefer that wedding planner company to use presenter 

(R=0.136, P<0.05) Respondent think the company hosting wedding event frequently is more 

attractive to them. (R=0.231, P<0.05) 

 

Marketing Mix (people) and Intention 

People was not found having a partial significant relationship with intention to use wedding 

planner service in Kunming (R=0.107, P>0.05).  

 

Marketing Mix (Process Management) and Intention. 

Process was found having a partial significant relationship with intention to use wedding 

planner service in Kunming ( R= 0. 185, P<0. 05) .  Respondent prefer a wedding planner 

company that offers online booking service e. g.  via company website, wedding applications 

(R=0.216, P<0.05) 

 

Marketing Mix (Physical Evidence) and Intention 

Physical evidence was found having a partial significant relationship with intention to use 

wedding planner service in Kunming ( R= 0. 139, P<0. 05) .  Respondent pay attention on 

customer comment ( R= 0. 151, P<0. 05)  Respondent trust the company that their friend 

recommendation. (R=0.163, P<0.05) 
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Implication of the study 

1. Based on the study, the majority of respondents are marriageable age witch is aged 

20- 25 years old and 25- 30 years old, they mostly worked in private company and earn 4001-

6000 RMB per month. 

2. The results shows that better products and private ordering are more attract 

consumers, they expect the unique wedding. Therefor companies should launch more creative 

product and wedding plan accord with customer demand. 

3. The research findings showed that respondents do not really care the price, but they 

do care about the effect of the wedding should get the money’s worth.  Therefor companies 

should to reasonable pricing. 

4. According to the study, respondents are strongly agree that attitude and quality of 

service is important, they may choose a company because of the good service and good user 

experience. Companies should improve employee service awareness. 

5. In such a dynamic world, customers are under pressure and have little free time, 

therefore they asked for high efficiency, the creative talents are always working under a lot of 

pressure and producing within a tight schedule. 

6. Customers usually ask friends recommends, furthermore they reviewed comments 

browse previous works, company should take every customer seriously and is a good way to 

market the company. 

7. It is totally impossible today for a brand to survive in the Chinese market without 

using networks.  Gen Y customer regard the web and social media as part of their everyday 

lives, WeChat, TikTalk, WeiBo are very popular social media, companies have to be where 

they are, should use multimedia advertising to reach their clients. 

 

Limitations and Recommendations for Future Study 

There are several limitations in which the researcher encountered throughout the 

processes of research conduction. The limitation of the study still leaves gaps for future study 

in following areas: 

1. This study collected data from 215 respondents in only 80 males and 135 females 

from Kunming city, PRC.  In order to have better and more reliable result, the data collection 

for future studies should find more males at least to equal with number of females and collect 

larger sample size from Kunming city, PRC, even nationwide. 
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2. Future studies may identify particular factors in order to have a better understanding. 

For example, what kind of user experience can make customers recommend to their friends. 

3. Future studies can be surveyed nationwide for more comprehensive and realistic 

findings. 

In conclusion, this results might benefits local wedding planner service company in 

Kunming city, PRC. They can be served as guidelines to improve their marketing strategies 

to better capture the rapid changes in the wedding planner market 
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ABSTRACT 

                

The government and business organizations are concerned with the impact of such illicit 

activities. Counterfeiting also poses threats to the welfare of consumers, along with that it also 

disrupts the whole society on various levels and harms the reputation of the businesses. 

Therefore, factors affecting consumer intention to buy counterfeit goods should be explored. 

This study collected data from 400 jobbers in Kaili city, Guizhou province PRC. Data were 

analyzed by using descriptive statistics, Chi-square (X²-test) and correlation analysis. 

The findings revealed that the socio-demographic profile including gender, age, 

education, occupation, income influenced the Chinese jobber’s intention to buy counterfeit 

goods. It was also found that there is a negative relationship between perceived risk and 

intention to buy counterfeit goods of Chinese jobbers in Guizhou Province, PRC. In addition, 

the results might help ASEAN businessmen to have a better understand consumers intention 

of buying counterfeit goods and hence to develop people guidelines for this issue. 
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INTRODUCTION 

 

Figure 1 where the world’s fake goods originate (2013) 

Source: https://www.statista.com/chart/4710/where-the-worlds-fake-goods-originate  

 

In 2013, according to global counterfeit market facts and figures, sales of counterfeit goods 

and pirated content exceeded $461 billion, or some 2.5% of the total amount of international 

trade. Compared of the counterfeit market with other types of criminal activities, prostitution: $186 

billion, marijuana sales: $141 billion. illegal gambling: $140 billion, cocaine sales: $85 billion, 

heroin sales: $68 billion, oil theft: $37 billion, human trafficking: $32 billion. (2013). The 

UNODC and the World Customs Organization estimate 75 percent of counterfeit products 

seized worldwide in 2010 were manufactured in East Asia, mostly in China. A report released 

by NetNames, a leading online brand protection company, reviews the global pandemic of 

counterfeit goods flooding the consumer market, particularly through online channels. Online 

counterfeit goods saw 15% increase 2014, most coming from China. (2014) A report said that 

China is the top place where counterfeit goods are made and sold due to growth in online 

commerce, 63.2% of all fake goods seized in the world between 2011 and 2013 were from 
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China, far ahead of the next biggest producers, Turkey (3.3%), Singapore (1.9%) and Thailand 

(1.6%). (Suokas,2016). A report commissioned by the International Trademark Association 

(INTA) and the International Chamber of Commerce, said the global economic value of 

counterfeiting could reach $2.3 trillion by 2022. The global value of the counterfeit market in 

2015 stood at $1.7 trillion (2018). Several Asian economies – such as India, Thailand, Turkey, 

Malaysia, Pakistan and Viet Nam are important producers in many sectors, although their role 

is far less significant than China’s.  

This study aims to test whether there are relationships between socio-demographic 

profiles, perceived risk and intention to buy counterfeit goods in China. The conceptual 

framework of this study is shown in Figure 2. 

  

Figure 2: Conceptual framework of the study 

The hypotheses of the study are as follows:   

H1: The socio-demographics has influence on the intention to buy counterfeit goods of 

Chinese Jobbers in Guizhou Province, PRC. 

H2: The consumer’s perceived risk towards counterfeit goods has influence on the 

intention to buy counterfeit goods of Chinese Jobbers in Guizhou Province, PRC. 
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Kaili City is the capital of the Miao and Dong Autonomous prefecture in Southeast 

Guizhou PRC. Guizhou is a multi-national province where minority nationalities live in 

compact communities. GDP of Guizhou lies in 21 within 23 provinces in China.  

This study addresses the intention to buy counterfeit goods in China. The proposed factors 

of socio-demographic profiles and perceived risk were used to examine the relationship with 

the intention to buy counterfeit goods in China. The definitions of key terms in this study are 

described as follows: 

Counterfeit goods: A counterfeit is an imitation, usually one that is made with the intent 

of fraudulently passing it off as genuine. (News & Politics, Business 2011)  

Consumer’s perceived risk: Perceived risk is what consumers experience as uncertainty, 

when buying a product or service from your company. Understand what consumers are 

concerned about so that you may mitigate it. (Kimberlee,2018) 

To further understand the relationship between socio-demographic profiles, perceived risk 

and intention to buy counterfeit goods in China, the following relevant studies have been 

reviewed. One view from Oliver is that ‘age’ and ‘gender’ factor influence decision of buying 

counterfeits (1988). Solomon and O’Brien stated that age, educational background, and family 

incomes are correlating factors to consumers’ decisions(1991). Higher educated people usually 

buy less counterfeits product and education level has an inverse relationship with the quantity 

of counterfeit purchase (Wee et al., 1995). On the contrary, other researchers reported that these 

two factors have a little effect on the purchase such as highly educated people are also found 

with more intension to buy pirated CDs and software. (Kenneth et al., 2003; Cheung and 

Prendergast, 2004). Prendergast et al. observed similar scenario that most of the counterfeit 

buyers had higher education (2003). Kenneth et al. found that income has no significant 

influence on counterfeit buying behavior (2003). Pi & Sangruang (2011) and Zhang et al. (2012) 

found eight important factors of perception risk, including health risk, quality risk, time risk, 

delivery risk, social risk, private risk, financial risk and after sale risk to evaluate influence on 

buying behavior.  
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Research Methodology   

This study addresses the factors which influence Chinese jobbers who intend to buy 

counterfeit goods in Kaili city Guizhou Province, PRC. using two constructs: demographic 

profile, Perceived Risk of Chinese jobbers. The questionnaires were delivered in different 

shopping malls and universities. A convenience sampling method was applied to collect data 

and the number of the sample was 400 respondents. The questionnaire is divided into 3 parts;  

a) Demographic profile: gender, age, education level, occupation, yearly income, marital 

b) Perceived risk: functional risk, financial risk, time risk, social risk, physical risk, 

psychological risk 

c) Intention to buy counterfeit goods 

A five-point Likert scale is applied to measure the perceived risk and intention to buy 

counterfeit goods. The scale ranges from 1 (Strongly Disagree with the statement) to 5 

(Strongly agree with the statement).  

The data were collected for a month, 28th July – 28th August 2018. Data has performed 

normal distribution with -1<Skewness<1 and -2<Kurtosis<2 (Tabachnick & Fidell, 2007). To 

analyze the data, descriptive statistics were used to evaluate the demographic profiles. 

Pearson’s Chi-Square (X2-test) was used to test the relationship between demographic profiles 

and intention to buy counterfeit goods of Chinese Jobbers in Guizhou Province, PRC at the 

confidence level of 95% or α< 0.05. Regression analysis was employed to test the relationships 

between the perceived risk and intention to buy counterfeit goods of Chinese Jobbers in 

Guizhou Province, PRC. The confidence level of 95% or p< 0.05 was adopted to test the 

hypotheses of the study. 

 

Research Findings 

The study of factors affecting the intention to buy counterfeit goods in kaili city Guizhou 

province PRC. Some findings can be discussed as follows. The study revealed that the intention 

to buy counterfeit goods of Chinese jobbers of kaili city Guizhou province is influenced by 

both the demographic profile and perceived risk. 
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Results of Demographic Profile 

The majority of respondents were female (65%) followed by male (35%). The majorities 

of respondents were 18-30 years old (69.5%) followed by 31-40 years old (21.1%) 41-50 years 

old (7.2%) over 50 years old (2.0%). The majorities of respondents were bachelor degree 

holders (51%) followed by master’s degree holders, high school (14.2%), vocational certificate 

(11.8%), secondary school (5.8%) and doctoral degree (2.4%). The majorities of respondents 

were single (67%) followed by married (27%) divorced (6%). The majorities of respondents 

were private employee (51%) followed by teachers (30.2%) freelance (14%) business owner 

(3.2%) government/state (1.5%). The majorities of respondents had income below RMB30.000 

per year (38.8%), followed RMB60.001-100.000 per year (24.2%) RMB30.001-60.000 

(14.8%), RMB100.001-200.000 with 13.2% and RMB200.001-300.000 with 4.5% and those 

having over RMB 30.000with 4.5%. 

 

Results of Hypothesis Test  

Each socio-demographic item with the overall intention to buy counterfeit goods, compute 

average score of 5 questions. Regression hypothesis was used to test the hypothesis 2. Intention 

was measured by the average mean score of functional risk, financial risk, social risk, time risk, 

physical risk and psychological risk. Regression analysis is a statistics method studying 

whether there is a linear or non-linear relationship between one or more independent variables 

and the dependent variable. This study used the Chi-square (X²-test) method to test the 

hypothesis 1. 

H1: The socio-demographic has influence on the intention to buy counterfeit goods of 

Chinese Jobbers in Guizhou Province, PRC. 

The study found that there was a significant relationship between demographic profile and 

intention to buy counterfeit goods at significant level of 0.05. Gender, age, education, 

occupation, income has influence on the intention to buy counterfeit goods of Chinese Jobbers 

in Guizhou Province, PRC with significant values of 0.000 respectively, which is less than 0.05 

(P<0.05). Marital has no influence on the intention to buy counterfeit goods of Chinese Jobbers 

in Guizhou Province, PRC (P>0.05). 
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H2: The consumer’s perceived risk towards counterfeit goods has influence on the 

intention to buy counterfeit goods of Chinese Jobbers in Guizhou Province, PRC.   

The study found that there is negative relationship between variable financial risk, social 

risk, time risk, physical risk and intention to buy counterfeit goods with significance values of 

0.010, 0.001, 0.006 and 0.000 respectively, which is less than 0.05 P value which is less than 

0.05(α = 0.05). 

Table 1 From result of ANOVA, P value is equal to .000 which is less than 0.05(α = 0.05). 

In conclusion, We found significant relationship between Perceived risk and intention to buy 

counterfeit goods at significant level of 0.05. 

 

Table 1: Showed the ANOVA of perceived risk and the intention to buy counterfeit goods 

 

 

Table2: showed the Regression results of perceived risk and the intention to buy counterfeit 

goods 

 Y= a+BX1+ BX2 + BX3+ BX4 + BX5 +BX6 

B2 = -.057 Sig. = 0.010 P value is equal to 0.010 which is less than 0.05(α = 0.05). In 

conclusion, we found negative relationship between financial risk and intention to buy 

counterfeit goods at significant level of 0.05. 

B3 = -.088 Sig. = 0.001 P value is equal to 0.001 which is less than 0.05(α = 0.05). In 

conclusion, we found negative relationship between social risk and intention to buy counterfeit 

goods at significant level of 0.05. 

B4 = -.068 Sig. = 0.006 P value is equal to 0.006 which is less than 0.05(α = 0.05). In 

conclusion, we found negative relationship between time risk and intention to buy counterfeit 

goods at significant level of 0.05. 
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B5 = -.138 Sig. = 0.000 P value is equal to 0.000 which is less than 0.05(α = 0.05). In 

conclusion, we found negative relationship between physical risk and intention to buy 

counterfeit goods at significant level of 0.05. 

 

 

Table 3: showed the results of hypothesis summary 

Hypothesis Results 

H1: The socio-demographics has 

influence on the intention to buy 

counterfeit goods of Chinese Jobbers in 

Guizhou Province, PRC. 

  Significant relationship with 

gender, age, education lever, occupation, 

yearly income except marital. 

H2: The consumer’s perceived risk 

towards counterfeit goods has influence 

on the intention to buy counterfeit goods 

of Chinese Jobbers in Guizhou Province, 

PRC.   

Negative relationship between  

financial risk, social risk, time risk, 

physical risk and intention to buy 

counterfeit goods 

Note: *Level of significance α = 0.05 

 

Conclusion and Recommendations 

The study of factors affecting the intention to buy counterfeit goods in kaili city Guizhou 

province. Some of findings can be discussed as follows:  
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The study has found a significant relationship between demographics profiles and 

intention to buy counterfeit goods, such as gender, age, education, occupation and yearly 

income except marital. The result contradicted with previous studies higher educated people 

usually buy less counterfeits product and education   level has an inverse relationship with 

the quantity of counterfeit purchase (Wee et al., 1995). The result was in line with the study of 

Solomon and O’Brien (1991) stated that age, educational background, and family incomes are 

correlating factors to consumers’ decisions. 

In terms of perceived risk, the relationship between perceived risk and intention to buy 

counterfeit goods was found to be significant with negative relationship, which further support 

the finding of previous studies. The less risk consumers perceived, the more likely it is that 

they will make a purchase. Therefore, Perceived risk is powerful at explaining consumers’ 

behavior because “consumers are more often motivated to avoid mistakes than to maximize 

utility in purchasing” (Mitchell 1997). 

 

Limitations and Recommendations for Future Study 

The limitations of this study still leave the room for future studies in this area as follow;   

1. The demographics of the study are limited up to age, gender, education, marital, 

occupation and income only. The sample was restricted to kaili city that can be biased. Add 

more demographic variables in future studies include ethnic or area and then to test the 

purchase intention based on all the demographic factors can yield moderated and helpful 

results. 

2. Another avenue for future study is to conduct a comparative study, comparing the factor 

affecting intention to buy counterfeit goods in omnichannel marketing, such as online, mobile 

commerce in the now economy and offline buyers. 

3. Other recommendation for future study is No attempt was clearly made on consumers’ 

lifestyle and personal values such as how they perceive the value of counterfeits compare to 

genuine products. Further research on specific views and values is of value to carry out in future 

studies.       

4. China, Thailand and Vietnam are facing the severe threats of counterfeits and are 

famous for counterfeit production, manufacturing, and selling. Therefore, a cross country 
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research can be useful in the future to investigate the most critical factors influencing 

consumers’ counterfeit purchase intentions in these countries. 

It will be helpful to manufacturers of original brands in developing marketing, pricing, 

and promotional strategies in developing countries. Overall, this study contributed to current 

literature by looking into counterfeits buying in developing countries and offers marketers an 

understanding consumer behaviors. 
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Abstract 

 

 With a continued growing number of Chinese students in Thailand, studying satisfaction 

of Chinese students at Thai universities in Bangkok is needed. This study uses questionnaires 

to collect data from 100 Chinese students at 4 major private universities in Bangkok. Data were 

analyzed using descriptive statistics and tested the hypothesis by using Chi-square (X2-test) 

and correlation analysis at significant level of 0.05. 

This study found the majority of Chinese students are female who live in Yunnan City 

and studying in International Business degree in English program. This study found partial 

effects of demographic profile and service marketing mix strategies (7P’s) on the satisfaction 

of Chinese students at Thai universities in Bangkok. The results can be used as guidelines to 

improve satisfaction of Chinese students at Thai private universities as a whole picture. 
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Introduction 

According to the survey conducted by Office of the Higher Education Commission, 

there were 20,309 foreign students, from 130 countries, enrolled in 103 Thai higher education 

institutions. Ruangkanjanases (2015) the number of foreign students had increased by 0.74% 

in 2012. The top three sending countries are China (8,444), Myanmar (1,481), and Laos (1,344) 

respectively (Yin, 2015). Although Thailand has been becoming a more favorable destination 

for Chinese students to continue their further study.  

The top one still to Chinese students come to studying in Thai universities. There are 

more than 9,329 Chinese students in Thai universities. The Kingdom of Thailand has always 

been a China’s very friendly partner. 

There are around 30 Thai universities in Bangkok (Ruangkanjanases, 2015; Yin, 2015). 

This research is focus on the four major private universities. There are Dhurakij Pundit 

university (DPU), Bangkok university (BU), University of the Thai Chamber of Commerce 

(UTCC) and Assumption University (ABAC). So the research question is “What are the factors 

affecting the satisfaction of Chinese students who are studying at Thai universities in 

Bangkok?” 

This study aims to test whether there are effect on satisfaction of Chinese students. 

Therefore, this study proposed two hypotheses as follows:  

H1: Demographic profile has an effect on the satisfaction of Chinese students who are 

studying at Thai universities in Bangkok. 

H2: Service Marketing Mix Strategy (7P’s) has an effect on the level of satisfaction of 

Chinese students who are studying at Thai universities in Bangkok. 

 

Investigating Constructs 

 This study addresses satisfaction of Chinese students who are studying at Thai 

universities in Bangkok. The proposed factors of demographic profiles and service marketing 

mix (7P's) were used to examine the effect on satisfaction of Chinese student who are studying 

at Thai universities in Bangkok. The definitions of key terms in this study are described as 

follows: 

1. Demographic profile 

 Gender: Gender is thus one area that has received some attention, but that 

attention is heavily focused on advertising and content analysis. 
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 Age: Age is the one background of Chinese students that are studying at Thai 

universities in Bangkok, so on this research mention about range of age what they satisfaction 

with it. 

 Hometown: The hometown is used to understand about Chinese student where 

they come, because they are come from different place and the satisfaction is not the same. 

 Residence City in China: The residence city in china is study about Chinese 

student where they live, because they are live not the same city, so the personality life is not 

the same. 

 Studying university: Studying University refers to what Chinese students 

choose which university has the thing that they want or need. 

 Field of studying: Field of studying offer about what Chinese student 

interested on which university and programs that are studying. 

 Program: Program offer about what languages used in class. 

 Studying year: Studying year offer about time that are came to studying at Thai 

university in Bangkok and mention about what they are satisfaction. 

2. Service Marketing Mix (7P's) 

 Product: Product would present about the programs of each faculty in 

university. 

 Price: The price element of the services marketing mix is dominated by what 

is being charged for the degree or tuition fees that are required to enroll at the university.  

 Place: The place is the distribution method that the university adopts to provide 

the tuition to its market in a manner that meets, if not exceeds, student expectations.  

 Promotion: Promotion encompasses all the tools that universities can use to 

provide the market with information on its offerings: advertising, publicity, public relations 

and sales promotional efforts.  

 People: The people element of the marketing mix includes all the staff of the 

university that interact with prospective students and indeed once they are enrolled as students 

of the university. These could be both academic, administrative and support staff.  

 Process: The processes are all the administrative and bureaucratic functions of 

the university. 

 Physical evidence: The physical evidence is the tangible component of the 

service offering. A variety of tangible aspects are evaluated by a university’s target markets, 
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ranging from the teaching materials to the appearance of the buildings and lecture facilities at 

the university. 

3. Student Satisfaction 

Student satisfaction can be seen as customer satisfaction. Today’s rapid expansion 

of colleges and universities forces them to think differently about the role of student satisfaction 

for their continued existence. The focus on market-driven strategies in the international 

education has received considerable attention among universities all over the world. It requires 

not only to attract but also to retain students in this competitive environment. Thus, they need 

to understand their target markets and modify their offerings to meet those needs 

(Songsathaphorn, 2014), convenience (Arambewela, 2009) and on the questionnaires use to 

measure 5 level of satisfaction of Chinese students 

  -  I am strongly dissatisfied with this university.  

  -  I am dissatisfied with this university. 

  -  I feel neutral about this university. 

 - I am satisfied with this university. 

 - I am strongly satisfied with this university. (Kotler, 2003) 

 This research relates to study between demographic profile and service marketing mix 

7P’s that are affected the level of satisfaction of Chinese student that are studying at Thai 

universities in Bangkok. The demographic profile offers the background of Chinese students 

that are studying at Thai universities in Bangkok, but service marketing mix strategy (7P’s) 

offering by the purpose of this research was to determine if the traditional services marketing 

mix is used by students when selecting and programs (Ivy, 2008). Service marketing mix and 

service quality including educational services can be improved through service quality 

elements / determinants. According to Lovelock & Wright (2002), five elements determine the 

service quality; tangible, empathy, reliability, responsiveness, and assurance or certainty. 

Tangibles, reflects the physical facilities such as lecture hall, offices, lecture rooms, clothes 

and appearance of employees, the location of campus, lecture facilities and offices. Empathy, 

includes the ease of communication and understanding of student needs such as attitude, 

reasonableness of fees being offered, the willingness to help students, responding to every 

request of students, courtesy of employees, individual attention to students, understanding 

employees to students, attention to the interests of students, attention to student needs and 

attention to personal student needs. Reliability, includes the trust on institutions, the accuracy 

of student records, student confidence on Dahmiri, Octavia & Fatricia Licensed under Creative 
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Common Page 400 employees and lecturers. Responsiveness, includes speed of service and 

institutions support in faculty and staff. Assurance, includes an institution promise on students, 

determining timing of service provision, lectures security, determining operational timing and 

certainty of rendered services (Octavia, 2017) 

 Then between demographic profile and student satisfaction are affected the level of 

satisfaction of Chinese students that are studying at Thai universities in Bangkok, Arambewela 

and Hall’s (2009) and O’Driscoll’s (2012) research concluded that overseas students expressed 

different preferences on the factors contributing to their satisfaction and between service 

marketing mix strategy (7P's); and satisfaction of Chinese students that are studying at Thai 

universities in Bangkok was affected by the services marketing mix of Thai universities when 

selecting and the study programs.  (Ivy, 2008; Poon, 2018)  

 

Methodology 

The research is a survey research design that uses a paper questionnaire to collect data 

from respondents. The research adopted quota and convenience sampling method by 

distributing questionnaire to Chinese students who are studying at Thai universities in Bangkok 

during 1st October – 12th October 2018.The respondents are from 4 major private Thai 

universities in Bangkok, 25 samples from each Thai universities by Dhurakij Pundit university 

(DPU), Bangkok university (BU), University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) and 

Assumption University (ABAC). Due to the number of population is unknown, the 

researcheruse Taro Yamane table to calculate by the approximately sample size for this study 

(Poldongnok 2009). The 384 samples at 5% sampling error is suggested according to Taro 

Yamane (1967), however this study collected data from 100 samples due to a limited research 

operation period. This is also one of the limitations in this study which can be rectified by 

conducting with larger sample size. Similar to the study of Nongbunnak et. Al., (2018) and 

Nop et. Al., (2018), these studies collected data from 100 samples. 

 Data has performed normal distribution with -1<Skewness<1 and -2<Kurtosis<2 

(Tabachnick & Fidell, 2007). Data was analyzed using descriptive statistic and Chi-Square 

(X2-test) was used to test effect of demographic profiles and service marketing mix (7P's) on 

satisfaction of Chinese students at the confidence level of 95% or α< 0.05. 
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Results and Discussion 

This study collected data from 100 Chinese students who are studying at 4 Thai 

universities in Bangkok which are Dhurakij Pundit University (DPU), University of the Thai 

Chamber of Commerce (UTCC), Bangkok University (BU) and Assumption University 

(ABAC) from 1st October – 12th October 2018. Questionnaires were distributed to 100 

respondents and all were used in data analysis resulting the response rate of 100% was 

achieved. 

 With regard to hypothesis 1, the study found that there is a partial relationship 

between demographic people and satisfaction of Chinese student. The finding showed that 

different gender, age, hometown, residence city in China, field of study, programs, studying 

year were not found significant relationship in satisfaction of Chinese students. Although 

except studying university that 4 universities in Bangkok are agreed with satisfaction of 

Chinese students about their studying at Thai universities in Bangkok. (See Table 1). 

 

Table 1: Result of H1 effect of demographic profile on satisfaction of  Chinese Students 

Items Value Df. Sig. 

1.Gender 2.608a 3 .456 

2.Age 12.357a 12 .417 

3.Hometown 11.437a 18 .875 

4.Residence City in China 11.999a 18 .847 

5.Studying university 18.353a 9 .031* 

6.Field of study 16.486a 12 .170 

7.Programs 7.540a 9 .581 

8.Studying year 13.362a 12 .343 

Total - - .465 

level of significant α = .031, P < 0.05 *  

 

Table 2 shows the significant relationship of demographic profile (studying 

university) and “satisfaction of Chinese students”.   

 Dhurakij Pundit University (DPU) tended to strongly satisfied with this university of 

“satisfaction of Chinese students” (14%) followed by feel neutral with this university (7%), 

satisfied with this university (4%), dissatisfied with this university (0%), and strongly 

dissatisfied with this university (0%). University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) 
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tended to satisfied with this university of “satisfaction of Chinese students” (11%) followed by 

strongly satisfied with this university (8%), feel neutral with this university (5%), dissatisfied 

with this university (1%), and strongly dissatisfied with this university (0%). Bangkok 

University (BU) tended to satisfied with this university of “satisfaction of Chinese students” 

(8%) followed by feel neutral with this university (8%), strongly satisfied with this university 

(6%), dissatisfied with this university (3%), and strongly dissatisfied with this university (0%). 

Assumption University (ABAC) tended to feel neutral with this university of “satisfaction of 

Chinese students” (12%) followed by satisfied with this university (8%), strongly satisfied with 

this university (5%), dissatisfied with this university (0%), and strongly dissatisfied with this 

university (0%). 

 

Table 2: Demographic profile (studying university) and Satisfaction of Chinese students 

* Sig. = .031, P < 0.05 

 

H2: Correlation was used to test service marketing mix (7P’s) has an effect on the 

level of satisfaction of Chinese students who are studying at Thai universities in Bangkok. 

Studying 

university 

Strongly 

dissatisfied 

with this 

university 

Dissatisfied 

with this 

university 

Feel neutral 

with this 

university 

Satisfied 

with this 

university 

Strongly 

satisfied 

with this 

university 

Dhurakij 

Pundit 

University 

0 

0.0% 

0 

0% 

7 

7% 

4 

4% 

14 

14% 

University 

of the Thai 

Chamber of 

Commerce  

0 

0% 

1 

1% 

5 

5% 

11 

11% 

8 

8% 

Bangkok 

University  

0 

0.0% 

3 

3% 

8 

8% 

8 

8% 

6 

6% 

Assumption 

University  

0 

0% 

0 

0% 

12 

12% 

8 

8% 

5 

5% 
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Table3 showed the significant relationship of service marketing mix (7PS) (product, 

price, place, promotion, people, process of service and physical evidence) and “satisfaction of 

Chinese students”. As follow: 

With regards to hypothesis 2, the study released that there is a partial relationship between 

service marketing mix (7Ps) and satisfaction of Chinese students. The result showed that 

product, place, promotion, people, process and physical evidence were found significant 

relationship with satisfaction of Chinese students, and in contrast price was not found 

significant relationship with satisfaction of Chinese students. (See Table 3). 

To sum up, the finding revealed satisfaction of Chinese students at Thai universities in 

Bangkok from different demographic profile such as gender, age, hometown, and residence 

city in China, studying university, field of study, programs and studying year are likely to be 

differed in satisfaction of Chinese students. It was also found that there is a significant 

relationship between service marketing mix (7Ps) and satisfaction of Chinese students. Each 

university should be developed in terms of place, people, process of service, and physical 

evidence because this research has found highly value that Chinese students pay attention to 

such aspects in R2 table (See Table 13). Most respondents agreed that product, price, place, 

promotion, people, process, and physical evidence has an impact on satisfaction of Chinese 

students and has a significant relationship with satisfaction of Chinese students at significant 

level of 0.05. 
 

Table 3: Relationship between Service Marketing Mix (7P’s) and satisfaction of Chinese 

Students 

Service Marketing Mix Strategy (7P’s) R2 Sig. 

Product 

1. I choose this university because it has good study programs. .332* .001* 

2. This university usually often variety programs that I can choose. .284* .004* 

3. This university has a good reputation. .395* .002* 

Price 

1. The program value of this university is worth of the price. .395* .000* 

2. The tuition fee in this university is not too high. .095 .348 

3. The installment payment of tuition fee is available at this university. .327** .001* 

4. The tuition fee of this university includes visa fee service. .231* .021* 

Place   

1. This university locates near the city-based areas. .272** .006* 

2. There are many shopping places around this university.  

e.g. Department store 

.407** .000* 

316316



9 

3. There are several kinds of transportation to this university.  

e.g. bus, BTS, MRT 

.331** .001* 

4. I can apply to this university from admission center in China. .235** .019* 

Promotion 

1. It is easy to search for universities information from the Internet. .277* .005* 

2. I can get universities information from educational agencies in China. .245** .014* 

3. This university gives study scholarship that meets my need. .367** .000* 

4. This university gives reasonable rental fee for campus dormitory. .397** .000* 

5. This university gives about free health insurance for students. .283** .004* 

6. There are many celebrities studying at this university. .126 .212 

People   

1. The staffs of International Affairs Office here give professional service to 

Chinese students. 

.416** .000* 

2. This university has good profile teacher in my study areas. .379** .000* 

3. I am happy with qualification of teacher here. .458** .000* 

4. Secretary of studying program can help to sort out whatever and problem that 

I have. 

.482** .000* 

5. Management team of this university has good reputation in China. .440** .000* 

Process of Service   

1. This university has a professional system in arranging the examination.  .538** .000* 

2. This university has a professional system for paying tuition fee. .428** .000* 

3. This university uses modern payment method.  

e.g. by Alipay, bank E-transfer 

.302** .002* 

4. This university uses modern teaching platforms.  

e.g. Google classroom 

.361** .000* 

5. The registration procedure here is pretty convenient. .367** .000* 

Physical Evidence   

1. This university has good reputation for Chinese students. .426** .000* 

2. This university has sport club service for Chinese students. .198** .048* 

3. This university has library service for Chinese students. .294** .003* 

4. There are many foreign students studying at this university. .303** .002* 

5. This university has modern building and facilities. .383** .000* 

Physical Evidence   

6. The food shops at this university are suitable for Chinese students. .427** .000* 

7. This university has many useful study resources.  e.g. Computer lab, Wi-Fi .413** .000* 

8. This university has financial service provider.  e.g. commercial banks nearby .416** .000* 

9. This university has enough campus dormitories for Chinese students. .377** .000* 

* Sig. = P < 0.05 
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Implications of the Study 

 In this study, start from university which have a lot of Chinese students came to 

study in their university, so firstly this research will has good affect to university manager to 

prepare marketing plan and service for Chinese students, secondly good affect for researcher 

that who research about Chinese students behavior and Chinese students consideration to sold 

some product to them, finally this research will has good affect for researcher that who want to 

research about Chinese students knowledge. 
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Abstract 
Nowadays more and more Chinese people chose medical tourism on overseas, according 

to the prediction of the World Health Organization, by 2020, the service of medical and health 

industry will become the world's largest industry. And tourism and leisure travel related 

services will become the second.  

This research focuses on purchase intention and its influencing factors of Chinese 

consumers on the overseas medical tourism. This study collect data from the 400 Chinese 

consumers in Beijing City, PRC. This research’s independent variable included demographic 

profile: age, gender, annual income, marital status, educational, occupation. And service 

marketing mix (7P’s): people, price, product, place, promotion, physical environment, process. 

The dependent variable is purchase intention of Chinese consumers on the overseas medial 

tourism. Data were analyzed descriptive and Chi-Square (X2-Test) and correlation analysis. 

This study found partial effect of demographic profile and the service marketing mix 

strategy (7P’s) on the purchase intention of Chinese consumers on the overseas medical 

tourism. 

 

 

Introduction 
 

Despite the fact that China’s economy has recently been growing at a slower pace, the 

country has undergone a steady increase in both rural and urban disposable income. However, 

urban population experienced higher income growth rate, and they are the segment of the 

Chinese population that changed its lifestyle and consumption habits. It is noticeable that urban 

Chinese consumers are becoming to be more attached to more advanced needs, being the 

primary ones already satisfied, and especially one among them is becoming more and more 

crucial: medical tourism. 

Jiang Xinwei (an analyst specializing in the medical tourism industry at Beijing 

consulting firm Analysis, in 2017) said: the Chinese overseas medical tourists account for a 

small proportion of total Chinese outbound tourists, but they are the ones with the strongest 

purchasing power. From the Trip Advisor China & Ctrip reports said: generally, with different 

countries possessing their own advantage, Chinese medical tourists will do physical checkups 

in Japan, receive anti-aging injections in Switzerland, treat optical or bone problems in 

Germany, undergo plastic surgery in Korea or Thailand, and have gene testing or assisted 

reproduction operations in the US. 
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Figure 1 The number of Chinese tourists traveling abroad 

Source: China National Tourism Administration 
 

 
Figure 2 Top health tourism destinations overlap  

  Source: TripAdvisor China & Ctrip 

In particular, with the improvement of health awareness and the improvement of personal 

wealth, with air traffic has become more convenient and with the advent of Chinese aging 

society, Chinese consumer to pursue health trends are increasingly eager: to go to Korea for 

plastic surgery, going to Switzerland for anti-aging treatment, going to Japan for health 

checkups, and going to the United States for oncological surgery have become one of the 

Chinese's new leisure programs. Chinese people are more willing to invest in health and 

gradually invest in cross-border medical care. At the same time, overseas new drugs are listed 

6-8 years earlier than China, and the application of new drugs and new technologies has also 

prompted Chinese people to become increasingly keen on “cross-border medical tourism”. 

According to the L.E.K. management consulting data, in 2014, over 100,000 Chinese traveled 

overseas for the primary purpose of seeking medical care (Guanglong, 2016). All of above 

shows that certain aspects of Chinese medical’s technology, medical drug, medical price and 

medical service are not as up-to-date when compared to outside countries so that more and 

more Chinese tourists choose overseas medical tourism. Thus, this study proposes that studying 

factors affecting the purchase intention of Chinese consumers on the overseas medical tourism 

is needed. 

This study aims to explore the factors affecting purchase intention of Chinese consumers 

on the overseas medical tourism. Based on the objectives of the research study, the study 

variables and the proposed relationship are depicted in Figure 3 below: 
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Figure 3  conceptual framework of the study 
 

According to the conceptual framework of the research study, the study hypotheses are 

listed below: 

        H1: The demographic profile has an effect on the purchase intention of Chinese 

consumers on the overseas medical tourism. 

        H2: The marketing mix 7P’s has an effect on the purchase intention of Chinese 

consumers on the overseas medical tourism. 

Research Methodology 

This research design adopted for this study is the descriptive research design and 

inferential Statistic. The study describes purchase intention of Chinese consumers on the 

overseas medical tourism, inferential Statistic was used to examine demographic profile and 

service marketing mix 7P’s whether influence on the purchase intention of Chinese consumers 

on overseas medical tourism. 

1. Demographic profile: gender, age, annual income, educational atatus, residence city 

in China 

2. Service marketing mix (7P’s): people , price, product, promotion, place, physical 

environment, process 

Respondents involved in this study consist of 4 major districts, it is included Chaoyang 

District, Fengtai District, Daxing District and Haidian District of Beijing City, PRC. According 

to the sample size calculation’s table and Taro Yamane’s (1967) formula, a sample size of 384 

was arrived at. The population size over than 100,000 people, the researcher used a target of 

400 in order to take care of unreturned questionnaires and questionnaires that were not properly 

filled. The main data collection tool in this study is questionnaires. This questionnaire includes 

closed-ended questions and Five-point Liker questions. Data analysis tool included Descriptive 

analysis (frequency, percentage, means and standard deviation), and Inferential statistic for 

hypothesis testing, it include Chi-Square (X2-test) and Correlation analysis. 
 

Reliability validity 

The research utilized primary source of data. This was obtained through questionnaire 

administration. To assess the reliability, one primary sample consisting of 50 questionnaires 

was pre-tested and then using data obtained from questionnaire, the reliability coefficient was 

calculated by KMO and Bartlett’s Test. In most academic and business studies, KMO & 
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Bartlett’s test play an important role for accepting the sample adequacy. While the KMO ranges 

from 0 to 1, the accepted index is over 0.5 (Hair et al., 2005).  The value close to 1 indicates 

that patterns of correlations are relatively compact and so factor analysis should yield distinct 

and reliable factors. Also, the Bartlett’s Test of Sphericity relates to the significance of the 

study and thereby shows the validity and suitability of the responses collected to the problem 

being addressed through the study. For Factor Analysis to be recommended suitable, the 

Bartlett’s Test of Sphericity must be less than 0.05 which means there are some relationships 

between the variables. The significance of questionnaire was 0.942 that shows the 

questionnaire has the required reliability. 

 
 KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .942 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7400.

629 

df 703 

Sig. .000 

Table 1 Reliability values for each factor 

 

Research findings 

After examining measurement models and assessing their validity by Cronbach's Alpha, 

we can study the relationships between variables. Thus, Descriptive analysis and Inferential 

Statistic are used to test the hypotheses. 

The researcher distributed 400 questionnaires and received 394 usable questionnaires for 

the analysis.  

1. Demographic profile and purchase intention 

 H1. The demographic profile has an effect on the purchase intention of Chinese 

consumers on the overseas medical tourism. 

 Chi-Square (X2-Test) and Descriptive analysis were used to test Hypothesis 1 

Table 2 reported the demographic data of respondents as: The majority of respondents 

were male (54.3%), 20-39 years old (45.9%), less than 200,000yuan (32.5%), are single 

(30.2%), got bachelor’s degree (28.2%), are private employee (24.6%), and resident Haidian 

District (28.9%).  
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Table 2 Descriptive results of Demographic profile data. 

 
From table 8-10, the finding of this study that the partial demographic profile significant 

impact on purchasing intention of Chinese consumers on the overseas medical tourism, such 

as age, annual income (year), marital status, educational level, occupation and residence district 

in Beijing City (P<0.05). Gender hasn’t effect on the purchase intention of Chinese consumers 

on the overseas medical tourism (P>0.05). 

 

Table 3 Gender impact on purchase intention 
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Table 4 Age impact on purchase intention 

 
 

 

 

Table 5 Income impact on purchasing intention 
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Table 6 Marital status impact on purchasing intention 

 
 

 

Table 7 Educational level impacts on purchasing intention 
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Table 8 Occupation impacts on purchasing intention 

 
 

Table 9 Residence district impacts on purchasing intention 

 
 

 2. Service marketing mix (7P’s) and purchase intention 

H2. The marketing mix 7P’s impact on the purchase intention of Chinese consumers 

on the overseas medical tourism. 

Correlation analysis was used to test Hypothesis 2. 

The following tables show that the results of the marketing mix (7P’s) has partial 

impact on the purchase intention of Chinese consumers on the overseas medical tourism, 

included people, price, product, place, promotion, physical environment and process. The 

finding point out that marketing mix 7P’s has relationship with purchase intention of Chinese 

consumers on the overseas medical tourism, and this finding shows partial significant impact 

327327



 
 

 

of product, promotion, place, physical, environment and process on the purchasing intention   

(-1<R<1, P<0.05). 

 

 

Table 10 Effect of people strategy on purchasing intention 

 
 

Table 11 Effect of price strategy on purchasing intention 
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Table 12 Effect of product strategy on purchasing intention 
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Table 13 Effect of promotion strategy on purchasing intention 

 
 

Table 14 Effect of place strategy on purchasing intention 
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Table 15 Effect of physical environment strategy on purchasing intention 

 
 

Table 16 Effect of process strategy on purchasing intention 

 
 

 

Conclusion and recommendations 

Refer to H1: the demographic profile has an effect on the purchase intention of Chinese 

consumers on the overseas medical tourism then discuss with literature as follows: 
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The finding of this study that the partial demographic profile significant impact on 

purchasing intention of Chinese consumers on the overseas medical tourism, such as age, 

annual income (year), marital status, educational level, occupation and residence district in 

Beijing City. It means that consumers with different age, annual income (year), marital status, 

educational level and occupation have different purchase intention of overseas medical tourism 

(Poldongnok, 2009). Zeithaml, 1988 whose study showed that consumers will follow their 

experience, preference and external environment to collect information, evaluate alternatives, 

and make purchase decision. This was related to Keller (2001) whose study on customer 

knowledge, educational level influences purchase intention of consumer. However gender does 

not seem to be impacted on purchasing intention of Chinese consumers on the overseas medical 

tourism (from Table 4.1.2). 

      Refer to H2: the marketing mix 7P’s impact on the purchase intention of Chinese 

consumers on the overseas medical tourism then discuss with literature as follows: The study 

has found the marketing mix 7P’s impact on the purchase intention of Chinese consumers on 

the overseas medical tourism, included people, price, product, place, promotion, physical 

environment and process. The finding point out that marketing mix 7P’s has relationship with 

purchase intention of Chinese consumers on the overseas medical tourism, and this finding 

shows significant impact of product, promotion, place, physical environment and process on 

the purchasing intention, and also lined with Mbaskool (2018) who showed many factors effect 

on purchase intention, such as people, product, process. In same context demonstrates that price 

has significant impact on purchasing intention, it is obvious that the price of a product is an 

important factor in the decision-making process, especially for those unconcerned consumers 

who are not willing to pay higher prices for medical tourism. (Moser. 2015). Promotion is 

related the product to the target market and how to persuade consumers to buy it (Lovelock, 

Patterson and Walker, 1998). Rust, Zahorik and Keiningham (1996), their study showed that 

physical environment, the ambience, the background music, the comfort of the seating, and the 

physical layout of the service facility, the appearance of the staff can greatly affect a customer’s 

satisfaction with a service experience.  

This study will be help hospitality and tourism professionals, medical facilities and 

destination marketers to gain more knowledge and information about the Chinese consumer 

demand for overseas medical tourism market. Some of the problems facing the market can be 

avoided by studying the factors which have led to success or failure in other medical tourism 

destinations. The information gained through this study should help hospitality and tourism 

professionals, medical facilities and destination marketers to focus their efforts on the most 

lucrative segments of the market, and to be more effective at developing and serving the 

medical tourism segment of their customer base.  

 

Limitation and recommendation for future study 

The study was based on China, future research may apply the model on different country. 

The sample also included only Chinese consumers, so all the respondents of the questionnaire 

were only from one culture which would be a great accomplishment if a future a study tested 

respondents who belonged to different cultures, the study also was exclusive to one type of 

industry (medical tourism). 

1. It is recommended in future research to adapt the model in different industries, such as 

education service, internet service. 

2. The future study may replicate this study and extend sampling frame to other districts 

in different city or country. The large sample size may help to increase the explanation power 

of the finding. 

3. Recommendation for future study is associating risks and branding affecting purchasing 

intention of consumers on the overseas medical tourism. 
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การวดัประสิทธิภาพหลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
หมวดธุรกิจการแพทย ์โดยวิธี Data Envelopment Analysis 

EFFICIENCY MEASUREMENT OF STOCKS IN THE STOCK EXCHANGE OF 

THAILAND IN HEALTH CARE SERVICES SECTOR OF SERVICES INDUSTRY 

BY USING OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

 

 ธนาชยั กัน่เม่า
1 

 รองศาสตราจารยอ์ติ ไทยานนัท์
2 

   

บทคดัย่อ    
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยวิธี Data Envelopment 

Analysis--DEA ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ หมวดธุรกิจการแพทย์เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโรงพยาบาลจ านวนทั้งสิ้ น 15 
โรงพยาบาล ซ่ึงเป็นข้อมูลทุติยภมิูในลักษณะข้อมูลภาคตัดขวางเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและการบริหาร

จัดการระหว่างปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 รวม 5 ปี ด้วยตัวแบบ CCR Model (input-oriented) และ 
BCC Model (input-oriented)  

ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของโรงพยาบาลเฉล่ียทั้ง 5 ปีตามรูปแบบผลตอบแทนต่อ
ขนาดคงที่เท่ากับ 0.936 ผลตอบแทนต่อขนาดแปรผันเท่ากับ 0.968 หมายความว่าภาพรวมหมวดธุรกิจ
การแพทย์ทั้งหมดยังไม่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการบริหารจัดการตลอดทั้ง 5 ปี พบว่า โรงพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพได้แก่ AHC และ RAM เน่ืองจากมีการใช้ปัจจัยการผลิตและมีระดับผลผลิตอยู่ในระดับที่
เหมาะสม โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเกินกว่าศักยภาพของปัจจัยการผลิตได้แก่ KDH NEW SKR และ 
VIH เน่ืองจากสามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจ ากัดสร้างประสิทธิภาพเกินกว่าศักยภาพ และ
โรงพยาบาลที่ไม่มีประสทิธภิาพได้แก่ BDMS และ VIBHA เน่ืองจากมีการใช้ปัจจัยการผลิตมากเกนิไป 
 
ค าส าคญั : การวัดประสทิธิภาพทางเทคนิค, การวัดประสทิธิภาพการผลิตด้านปัจจัยการผลิต 
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Abstract 

The objective of this research was to evaluate the technical efficiency of the stocks in the 

Stock Exchange of Thailand in health care services sector of Services industry by using Data 

Envelopment Analysis--DEA. The study used a comparative analysis of hospital performance from 

15 hospitals, which were secondary data in cross-sectional data on 5 years performance and 

management during 2012-2016 with CCR Model (input-oriented) and BCC Model (input-

oriented).  

The result found that; the hospitals had the 5-year average return on the Constant Return 

to Scale--CRS was 0.936, the Variable Return to Scale--VRS was 0.968 which mean overall of 

Health Care Services Sector was ineffective. Consideration the 5–year average management found 

that the effective hospitals were AHC and RAM due to the production factors and level were at an 

appropriate level. The efficient higher than the potential hospitals were KDH NEW SKR and VIH 

due to the hospitals used limit production factors input perform higher than their potential. The 

ineffective hospital were BDMS and VIBHA due to the excessive use of input. 

 
Keywords : Technical efficiency, Input-oriented productive efficiency measurement 

 

บทน า 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) มีบทบาทหน้าที่ส าคัญคือ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซ้ือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน 
และพัฒนาระบบต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือด าเนินธุรกจิใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ เช่น การท าหน้าที่เป็นส านักหักบัญชี (clearing house) ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 
2535, 2561) ทั้งน้ีหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลท. ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ
ได้รับการอนุญาตให้ท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยเทา่นั้น 
โดยหลักทรัพย์ที่ ผู้ศึกษาสนใจคือ หลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

การแพทย์ ซ่ึงเป็นหมวดธุรกิจเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การ

ฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่นๆ หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าเป็นการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภาวะทางด้านสุขภาพน้ันเอง กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ
การแพทย์เป็นหมวดธุรกิจที่น่าจะมีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ เน่ืองจากไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจในลักษณะ

ชะลอตัวหรือฟ้ืนตัว กลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังคงสามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเน่ือง อาจเน่ืองจากภาวะ

ทางด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ แต่ประชาชนสามารถเลือกเข้ารับบริการตาม

ดุลยพินิจของแต่ละบุคคลได้ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับคุณภาพการรักษา ราคาค่าบริการ ความสะดวกและปลอดภัย 
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และช่ือเสยีง สิ่งเหล่านี้ ล้วนมีผลกระทบต่อจ านวนผู้ใช้บริการและสภาพการแข่งขันระหว่างการด าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน 
จากสถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากรพบว่าประเทศไทยก าลังเข้ายุคอัตราการ

เจริญเติบโตของประชากรชะลอตัว โดยมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ  0.44 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 

0.35 ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากภาวะเจริญพันธ์ที่ลดลงอยู่ในระดับต ่ากว่าอัตราการทดแทน 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2561) และจากการค านวณอายุคาด

เฉล่ียเม่ือแรกเกิด (life expectancy at birth) ส าหรับการเปล่ียนแปลงในช่วง 5 ปี พบว่าในปี พ.ศ. 

2548-2549 อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกดิเพศชายเทา่กบั 68.51 ปี และเพศหญิง 75.82 ปี เมื่อท าการคาด

ประมาณจ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2568-2573 พบว่า อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดเพศชายเท่ากับ 

75.96 ปี และเพศหญิงเท่ากับ 82.66 ปี (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2559, หน้า 23) จาก
ข้อมูลข้างต้นอาจช่วยสะท้อนให้เหน็เกี่ยวกับความยืนยาวของช่วงชีวิตของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนจากอดีต 

และสะท้อนถึงวิวัฒนาการและความทนัสมัยด้านเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในด้านการรักษาพยาบาล 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลก าไรสุทธิของหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจการแพทย์ พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์มีเพ่ิมก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้ นจาก 

15,098.1 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 เป็น 18,357.0 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2559 และอัตราการขยายตัว

ของยอดขาย (sale growth) ยังคงมีทศิทางการเจริญเติบโตไปในทศิทางบวกกล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. 2554 

มีอัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 27.00 และปี พ.ศ. 2559 มีอัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 7.68 

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561) สิ่งเหล่าน้ีน่าจะช่วยสะท้อนถึงการเจริญเติบโตเกี่ยวกับหมวด

ธุรกจิการแพทย์ได้เป็นอย่างดี 
นอกจากน้ันยังพบข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มารับบริการทางการแพทย์ใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร้อนละ 49.8 ยุโรป ร้อยละ 
14.5 ตะวันออกกลางร้อยละ 10.5 และอเมริกาเหนือร้อยละ 9.6 เมื่อพิจารณาตามสญัชาติพบว่าส่วนใหญ่
เป็นสัญชาติ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และออสเตรเลีย โดยการบริการทาง

การแพทย์ที่ได้รับความนิยมมากได้แก่ การตรวจสุขภาพร้อยละ 17.5 ศัลยกรรมร้อยละ 14.1 ทนัตกรรม

ร้อยละ 11.3 ศัลยกรรมกระดูกร้อยละ 10.5 ผ่าตัดหัวใจร้อยละ 6.8 และอื่นๆ ร้อยละ 39.8 (การ
ทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2553, หน้า 1-2)  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยวิธี Data 

Envelopment Analysis --DEA ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลส่วนหน่ึงที่เป็นประโยชน์ต่อการ

น ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและการบริหารจัดการ

ส าหรับบริษัท เพ่ือสอดคล้องกับสภาวะทางสังคมของประเทศที่เปล่ียนแปลงไปให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ที่สนใจลงทุน

เกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

การแพทย์อกีด้วย 
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วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

เพ่ือวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยวิธี Data Envelopment Analysis--DEA ของหลักทรัพย์

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกจิการแพทย์ 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

การด าเนินงานของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ทั้ง 15 บริษัท มีการด าเนินงานและบริหารจัดการปัจจัยการ

ผลิต ณ จุดที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพเฉล่ียทั้ง 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 

วิธีการด าเนนิการศึกษา 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิในลักษณะข้อมูลภาคตัดขวาง (cross 

sectional data) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยแหล่งข้อมูลที่น ามา

ท าการศึกษาสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลจากสถิติเผยแพร่จากเวป็ไซต์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเวป็ไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้

ศึกษาเลือกพิจารณาจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแต่ละบริษัท จ านวน 15 บริษัทได้แก่ บริษัท 

โรงพยาบาลเอกชล จ ากัด (มหาชน): AHC , บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน): BCH , 

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน): BDMS , บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน): 

BH , บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน): CHG , บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จ ากัด 

(มหาชน): CMR , บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน): KDH , บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย 

จ ากัด (มหาชน): M-CHAI , บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน): NEW , บริษัท โรงพยาบาล

รามค าแหง จ ากดั (มหาชน): RAM , บริษัท ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน): SKR , บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ 

จ ากัด (มหาชน): VIH , บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน): VIBHA , บริษัท สมิติเวช จ ากัด 
(มหาชน): SVH , และ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน): NTV ซ่ึงผู้วิจัยก าหนดให้ตัวแปร

ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร และตัวแปรปัจจัยผลผลิต ได้แก่ 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล และรายได้อื่น 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคโดยวิธ ีData Envelopment Analysis--DEA ซ่ึงเป็นแบบจ าลองเชิงเส้น เป็นวิธใีนการประมาณ

ค่าประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (relative efficiency) ของหน่วยตัดสินใจ (Decision Masking Units--

DMUs) ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิด (multiple inputs) จะท าการเปรียบเทียบค่าของปัจจัยการ

ผลิตและผลผลิตที่ได้จากการสังเกตของหน่วยผลิตต่างๆ โดยผู้ศึกษาเลือกพิจารณาจากงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ของแต่ละบริษัท เน่ืองจากเป็นงบการเงินที่แสดงให้เหน็ถึงผลการด าเนินงานหรือเป็นการวัดค่า

ความส าเรจ็ของการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวดบัญชีหน่ึง 
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แนวคิดเกีย่วกบัการวดัประสิทธิภาพ 

การวัดประสิทธิภาพการผลิตตามวิธีการน้ีเป็นการเปรียบเทียบด้วยวิธีไม่อิงค่าพารามิเตอร์ 

(Nonparametric Methods for Measuring Comparative Performance) การวัดประสิทธิภาพการผลิตโดย

วิธน้ีีอาศัยการค านวณทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เพ่ือหาขอบเขต

การผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Piece-wise Linear Boundary) ซ่ึงขอบเขตดังกล่าวค านวณมาจากข้อมูลปัจจัย

การผลิตและผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง วิธีการที่ได้รับความนิยมได้แก่ Data Envelopment Analysis หรือ DEA 

น้ันเอง  

DEA เร่ิมเป็นที่รู้จักในวงวิชาการจากงานของ Charnes, Cooper, & Rhodes (1978) ซ่ึงงาน

เขียนดังกล่าวได้น าแนวคิดการวัดประสิทธิภาพการผลิตโดยวิธีขอบเขตของ Farrell (1957) มาพัฒนา 

โดยแบบจ าลองที่สร้างข้ึนน้ันมีข้อสมมติว่าฟังก์ชันการผลิตเป็นแบบผลได้ต่อขนาดคงที่ (Constant 

Returns to Scale--CRS) น่ันหมายถึงหน่วยผลิตทุกหน่วยที่พิจารณาก าลังผลิต ณ ขนาดการผลิตที่

เหมาะสม แต่ในความเป็นจริง หน่วยผลิตต่างๆ มิได้มีขนาดการผลิตที่เหมาะสมเสมอไป ต่อมาจึงมีการ

คลายข้อสมมติดังกล่าวโดย Banker, Charnes, & Cooper (1984, p. 1078-1092) ซ่ึงเป็นแบบจ าลองที่

ให้หน่วยผลิตสามารถมีผลได้ต่อขนาดผันแปร (Variable Returns to Scale--VRS) ขึ้น น่ันคือมีทั้งหน่วย

ผลิตที่ มีผลได้ต่อขนาดเพ่ิมข้ึน (Increasing Returns to Scale--IRS) ผลได้ต่อขนาดคงที่  (Constant 

Returns to Scale--CRS) และผลได้ต่อขนาดลดลง (Decreasing Returns to Scale--DRS) 

 
สรุปผลการศึกษา 

เม่ือพิจารณาการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (Constant Return to Scale--CRS) 

เฉล่ีย 5 ปีเกี่ยวกบัการด าเนินงานของโรงพยาบาลทั้ง 15 แห่งเทา่กบั 0.936 การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อ
ขนาดแปรผัน (Variable Return to Scale--VRS) เฉล่ีย 5 ปีเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงพยาบาลทั้ง 

15 แห่งเท่ากับ 0.968 และการวิเคราะห์การเกิดประสิทธิภาพอันเน่ืองจากขนาดการผลิต (Scale 

Efficiency--SE) โดยเป็นการพิจารณาระดับประสิทธิภาพเฉล่ีย 5 ปีเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

โรงพยาบาลทั้ง 15 แห่งเท่ากับ 0.967 หมายความว่า ขนาดการผลิตของโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษามีผล

ต่อกระบวนการของผลผลิต และสามารถบอกได้ว่าการผลิตของโรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิต

ส่วนเกนิโดยเฉล่ียทั้ง 5 ปี อยู่ร้อยละ 3.3 โดยพิจารณาแยกเป็นรายปี ดังน้ี 

 ในปี พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลที่ร่วมศึกษามีระดับประสิทธิภาพภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาด

คงที่ (CRS) เฉล่ียเท่ากับ 0.926 และภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร (VRS) เฉล่ียเท่ากับ 0.961 

ซ่ึงหมายความว่าโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษาโดยภาพรวมแล้วยังไม่มีประสิทธภิาพ นอกจากน้ันพบว่าระดับ

ประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากับ 0.964 หมายความว่าขนาดการผลิตของโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษามีผลต่อ

กระบวนการของผลผลิต และสามารถบอกได้ว่าการผลิตของโรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเกิน

โดยเฉล่ียอยู่ร้อยละ 3.6  

ในปี พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลที่ร่วมศึกษามีระดับประสิทธิภาพภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาด

คงที่ (CRS) เฉล่ียเท่ากับ 0.946 และภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร (VRS) เฉล่ียเท่ากับ 0.977 

ซ่ึงหมายความว่าโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษาโดยภาพรวมแล้วยังไม่มีประสิทธภิาพ นอกจากน้ันพบว่าระดับ
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ประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากับ 0.968 หมายความว่าขนาดการผลิตของโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษามีผลต่อ

กระบวนการของผลผลิต และสามารถบอกได้ว่าการผลิตของโรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเกิน

โดยเฉล่ียอยู่ร้อยละ 3.2  

ในปี พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลที่ร่วมศึกษามีระดับประสิทธิภาพภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาด

คงที่ (CRS) เฉล่ียเท่ากับ 0.937 และภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร (VRS) เฉล่ียเท่ากับ 0.967 

ซ่ึงหมายความว่าโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษาโดยภาพรวมแล้วยังไม่มีประสิทธภิาพ นอกจากน้ันพบว่าระดับ

ประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากับ 0.968 หมายความว่าขนาดการผลิตของโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษามีผลต่อ

กระบวนการของผลผลิต และสามารถบอกได้ว่าการผลิตของโรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเกิน

โดยเฉล่ียอยู่ร้อยละ 3.2  

ในปี พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลที่ร่วมศึกษามีระดับประสิทธิภาพภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาด

คงที่ (CRS) เฉล่ียเท่ากับ 0.934 และภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร (VRS) เฉล่ียเท่ากับ 0.968 

ซ่ึงหมายความว่าโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษาโดยภาพรวมแล้วยังไม่มีประสิทธภิาพ นอกจากน้ันพบว่าระดับ

ประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากับ 0.964 หมายความว่าขนาดการผลิตของโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษามีผลต่อ

กระบวนการของผลผลิต และสามารถบอกได้ว่าการผลิตของโรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเกิน

โดยเฉล่ียอยู่ร้อยละ 3.6  
ในปี พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลที่ร่วมศึกษามีระดับประสิทธิภาพภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาด

คงที่ (CRS) เฉล่ียเท่ากับ 0.938 และภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาดผันแปร (VRS) เฉล่ียเท่ากับ 0.968 

ซ่ึงหมายความว่าโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษาโดยภาพรวมแล้วยังไม่มีประสิทธภิาพ นอกจากน้ันพบว่าระดับ

ประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากับ 0.969 หมายความว่าขนาดการผลิตของโรงพยาบาลที่ท  าการศึกษามีผลต่อ

กระบวนการของผลผลิต และสามารถบอกได้ว่าการผลิตของโรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเกิน

โดยเฉล่ียอยู่ร้อยละ 3.1 

 
ตารางที่ 1 

ระดับประสทิธภิาพของโรงพยาบาลในแต่ละช่วงการผลิต ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 
ช่วงการผลิต 2555 2556 2557 2558 2559 เฉล่ียทั้ง 5 

ปี 

ผลการตอบแทนต่อขนาด

คงที่ (CRS) 
ผลตอบแทนต่อขนาดเพ่ิมขึ้น 

(VRS) 
ค่าประสทิธภิาพต่อขนาดการ

ผลิต (SE) 

 
0.926 

 
0.961 

 
0.964 

 
0.946 

 
0.977 

 
0.968 

 
0.937 

 
0.967 

 
0.968 

 
0.934 

 
0.968 

 
0.964 

 
0.938 

 
0.968 

 
0.969 

 
0.936 

 
0.968 

 
0.967 
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ตารางที่ 2 

จ านวนและร้อยละของโรงพยาบาลในแต่ละช่วงการผลิต ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 

ช่วงการผลิต 

2555 2556 2557 2558 2559 
เฉล่ีย 5 

ปี 

จ านวน 
ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 
จ านวน 

ร้อย

ละ 
ร้อยละ 

ผลการตอบ

แทนต่อขนาด

คงที่ (CRS) 

ผลตอบแทน

ต่อขนาด

เพ่ิมขึ้น 

(IRS) 

ผลตอบแทน

ต่อขนาด

ลดลง (DRS) 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

20.00 

 

 

53.33 

 

 

26.67 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

33.33 

 

 

40.00 

 

 

26.67 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

33.33 

 

 

46.67 

 

 

20.00 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

26.67 

 

 

46.67 

 

 

26.67 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

40.00 

 

 

26.67 

 

 

33.33 

 

 

30.67 

 

 

42.67 

 

 

26.66 

รวม 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 100.00 

 
สรุปผลการด าเนินการของโรงพยาบาลเฉล่ียทั้ง 5 ปี พบว่า การด าเนินการของโรงพยาบาล

ร้อยละ 30.67 มีการด าเนินการอยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (CRS) หมายความว่าโรงพยาบาลมี

การใช้ปัจจัยการผลิตและมีระดับผลผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสม และร้อยละ 42.67 มีการด าเนินการอยู่

ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดเพ่ิมขึ้ น (IRS) หมายถึง โรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิตในการสร้าง

ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเกินกว่าศักยภาพของปัจจัยการผลิต และร้อยละ 26.66 การด าเนินการอยู่ในช่วง

ผลตอบแทนต่อขนาดผลิตลดลง (DRS) หมายความว่า โรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินไป 
ควรลดปัจจัยการผลิตลงเพ่ือให้มีระดับการผลิตที่เหมาะสม 

 
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษา 

1. การด าเนินการของโรงพยาบาลเฉล่ียทั้ง 5 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 30.67 มีการด าเนินการ

อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (CRS) หมายความว่าโรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิตและมีระดับ

ผลผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีเพียงโรงพยาบาล AHC และ RAM ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตและมี

ระดับผลผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดทั้ง 5 ปี ดังน้ันการบริหารจัดการควรอยู่ในลักษณะเป็นการ

รักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ 

2. การด าเนินการของโรงพยาบาลเฉล่ียทั้ง 5 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 42.67 มีการด าเนินการ

อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดเพ่ิมขึ้ น (IRS) หมายความว่าโรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิตในการ

สร้างผลผลิตที่มีประสทิธภิาพเกนิกว่าศักยภาพของปัจจัยการผลิต โดยโรงพยาบาล KDH NEW SKR และ 

VIH เป็นโรงพยาบาลที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตในการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเกินกว่าศักยภาพของ

ปัจจัยการผลิตตลอดทั้ง 5 ปี ดังน้ันการบริหารจัดการค่อนข้างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากสามารถใช้ปัจจัย
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การผลิตที่มีอยู่อย่างจ ากดัสร้างประสทิธภิาพเกนิกว่าศักยภาพ ดังน้ันผู้บริหารโรงพยาบาลควรมีการพัฒนา

และปรับปรุงแผนการท าการตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได้ส าหรับโรงพยาบาลอย่างสม ่าเสมอเพ่ือรักษามาตรฐาน

การให้บริการ 

3. การด าเนินการของโรงพยาบาลเฉล่ียทั้ง 5 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 26.66 มีการด าเนินการ

อยู่ในช่วงผลตอบแทนต่อขนาดผลิตลดลง (DRS) หมายความว่าโรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัยการผลิตมาก

เกนิไป ควรลดปัจจัยการผลิตลงเพ่ือให้มีระดับการผลิตที่เหมาะสม โดยโรงพยาบาล BDMS และ VIBHA 

เป็นโรงพยาบาลที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินไปตลอดทั้ง 5 ปี ดังน้ันการบริหารจัดการควรอยู่ใน

ลักษณะการลดเงินลงทุนเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าในการลงทุน และมุ่งท าการตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได้ส าหรับ

โรงพยาบาล 

4. ส าหรับโรงพยาบาลอื่นๆ พบว่า ประสทิธภิาพการใช้ปัจจัยการผลิตและระดับผลผลิตตลอด

ทั้ง 5 ปี มีทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น ดังน้ันผู้บริหารจึงควรมุ่งที่จะเพ่ิมรายได้ส าหรับโรงพยาบาล โดยให้

ความส าคัญต่อการท าการตลาดมากขึ้น เพ่ือเป็นการรักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ตลอดจนการ

ลดเงินลงทุนเกี่ยวกบัสิ่งที่ไม่คุ้มค่าในการลงทุน 
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการก าหนดกระบวนการจดัใหมี้การรบัฟังความ

คิดเห็นของผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งในการตรากฎหมายของรฐั 

ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560  

(มาตรา 77 วรรคสอง) 

 

จีระนันท ์ภตูรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เล่ือนฉวี** 

 

บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการ

ก าหนดกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรากฎหมายของรัฐ 

ตลอดจนศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการตรากฎหมายของต่างประเทศ และประเทศไทย รวมถึงการศึกษาปัญหาทางกฎหมายและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรากฎหมายของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

(มาตรา 77 วรรคสอง) เพ่ือให้สามารถน าบทสรุปไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในประเทศไทยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสทิธภิาพอย่างย่ังยืนต่อไป 

  จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 แม้เน้ือหาของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีการก าหนดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการตรากฎหมายของรัฐ แต่ในทางปฏบัิติ ยังคงเกิดปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการจัดให้

มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรากฎหมายของรัฐ การก าหนดกระบวนการเพ่ือ

เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อ

สาธารณชน ตามมาตรา 77 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  รวมถึง

ปัญหาการก าหนดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยรัฐ

ภายหลังมีการบังคับใช้ ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี ย่อมส่งผลท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดไว้ได้อย่างแท้จริง และยังอาจเกิดปัญหา  

ที่กระทบต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสยีในกฎหมายที่รัฐตราข้ึนภายหลังมีการบังคับใช้ต่อไป 

  ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเหน็ควรให้ประเทศไทยมีการตรากฎหมายที่ก  าหนดกระบวนการจัดให้มีระบบ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านก่อนการตรากฎหมายเพ่ือใช้

บังคับ ก าหนดกระบวนการเพ่ือเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการวิเคราะห์

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อสาธารณชน ตามมาตรา 77 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และก าหนดกระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าถึงสิทธิ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยรัฐภายหลังมีการบังคับใช้

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนในประเทศไทย

ได้อย่างย่ังยืน 

 1.  บทน า 

  สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นสิทธิของประชาชนตามที่ก  าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับต่างๆ โดยการก าหนดให้ประชาชนสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง อย่างไรกต็าม จากการศึกษา พบปัญหาเกี่ยวกับ

การก าหนดกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 77 วรรค 2 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังน้ี  

1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการจัดให้มีระบบการรับฟังความคิดเหน็

ของประชาชนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านก่อนการตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับ 

 จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่ประเทศของเรามีการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 เน้ือหาของบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวมีการก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง

ความคิดเหน็ และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยหน้าที่ในลักษณะน้ี จะ

ก าหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับน้ันๆ จะต้องปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญ

ฉบับน้ีก าหนดก่อนมีการตรากฎหมายในทุกๆ ฉบับ แต่เมื่อพิจารณากฎหมายในระดับแม่บท พบว่า      

ในประเทศไทยไม่มีการก าหนดกฎหมายที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนที่เกี่ยวกับ

การตรากฎหมายของรัฐเลยแม้แต่ฉบับเดียวในระดับพระราชบัญญัติ มีเพียงแต่กฎหมายระดับกฎเท่าน้ันที่

มีการก าหนดเร่ืองการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่กเ็ป็นการก าหนดกระบวนการรับฟังความ

คิดเหน็ในทุกเร่ืองอย่างกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง และเม่ือไม่มีกฎหมายที่เป็นการเฉพาะในการก าหนด

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิลักษณะน้ีของประชาชน จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานในการก าหนด

กระบวนการ ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ของการจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้

เสียในกฎหมายที่จะมีการตราข้ึนในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของกระบวนการที่

ถูกก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประกาศใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพราะหากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

ไม่มีกฎหมายที่จะก าหนดกระบวนการอย่างชัดเจน อาจจะท าให้เกิดความแตกต่างในข้ันตอนหรือในบาง

กรณีอาจเกิดปัญหาจากการตีความว่า ขั้นตอนควรมีมากน้อยเพียงใด หน่วยงานบางแห่งอาจใช้เพียงการ

ประกาศทางระบบอินเตอร์เนต็ หรืออาจเป็นเพียงการสุ่มตัวอย่างของพ้ืนที่บางแห่งเท่าน้ัน ส่งผลท าให้

ประชาชนซ่ึงมีส่วนได้เสีย ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้ข้อมูลของปัญหาอันจะเกิดจากการตรา

กฎหมายฉบับน้ันๆ ได้ในวงกว้าง 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยไม่มีการตรากฎหมายที่เป็นการเฉพาะในการก าหนด

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิในกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
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มาตรฐานในการก าหนดกระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมายที่จะมีการตราข้ึนในหน่วยงานของรัฐ ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ

ของกระบวนการที่ถูกก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ เพราะหากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่มีกฎหมายที่จะก าหนด

กระบวนการอย่างชัดเจน อาจจะท าให้เกิดความแตกต่างในขั้นตอนหรือในบางกรณีอาจเกดิปัญหาจากการ

ตีความว่า ข้ันตอนควรมีมากน้อยเพียงใด ส่งผลท าให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้รับความเป็นธรรมใน

การให้ข้อมูลของปัญหา นอกจากน้ี จากการไม่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมารองรับสิทธิตามที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดไว้น้ัน ยังเป็นการละเลยของรัฐที่ท  าให้เกิด

การกระท าที่ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และยังเป็นสิ่งที่จะท าให้

สิทธิของประชาชนชาวไทยถูกกระทบ เน่ืองจากในการตรากฎหมายทุกคร้ังของหน่วยงานรัฐ หากรัฐไม่มี

ข้อมูลที่เพียงพอในการตรากฎหมาย ผู้ซ่ึงได้รับผลเสียหายมากที่สุด คือ ประชาชนชาวไทย ผู้ถูกบังคับใช้

กฎหมาย อีกทั้ง ยังส่งผลท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ก าหนดไว้ ส่งผลท าให้อาจเกิดปัญหาที่กระทบต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมาย

ฉบับน้ันๆ ภายหลังมีการบังคับใช้ต่อไป 

  2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการก าหนดกระบวนการเพ่ือเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเหน็

และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อสาธารณชน ตามมาตรา 77 วรรค 2 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 จากการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้

ก าหนดให้รัฐจะต้องจัดให้มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกฉบับก่อนที่

หน่วยงานของรัฐจะตรากฎหมายข้ึน และรัฐจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกดิจากกฎหมายฉบับน้ันๆ 

อย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยนัยส าคัญในเน้ือหาของบทบัญญัติตามมาตรา 77 วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงนอกจากจะมุ่งเน้นการมีระบบให้รับฟังความ

คิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว เน้ือหาของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังมุ่งเน้นให้รัฐจะต้องน า

ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเหน็มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน 

และโดยเฉพาะอย่างย่ิง รัฐจะต้องมีหน้าที่เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเหน็และการวิเคราะห์ผลกระทบที่

อาจจะเกดิขึ้นจากกฎหมายน้ันต่อประชาชนหรือสาธารณชน เมื่อพิจารณาเน้ือหาของกฎหมาย จะพบว่าเกดิ

ปัญหาในการก าหนดหลักการและหน้าที่ของรัฐต่อประชาชนในเร่ืองเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการรับฟัง

ความคิดเหน็กรณีการรับฟังความคิดเหน็และวิเคราะห์ผลกระทบก่อนมีการตรากฎหมายในหน่วยงานของ

รัฐ เพราะหากพิจารณาดูกฎหมายในระดับแม่บท ได้แก่ พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด เป็นต้น               

จะเห็นว่าในประเทศไทย ไม่มีกฎหมายในระดับกฎหมายแม่บท ทั้งในระดับพระราชบัญญัติ พระราช

ก าหนด และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่จะก าหนดหลักเกณฑ ์ข้ันตอน วิธกีาร หรือกระบวนการ

ที่เกี่ยวกับการก าหนดให้รัฐเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการตรากฎหมายใน

หน่วยงานต่างๆ ต่อประชาชน การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายในลักษณะดังกล่าว จึงส่งผลท าให้ในทาง

ปฏบัิติ กรณีที่หน่วยงานของรัฐ พึงจะตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัอ านาจหน้าที่ หรือที่เกี่ยวข้องกบัการแก้ไข
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ปัญหาต่อประชาชนในหน่วยงานของตน หน่วยงานของรัฐกจ็ะไม่มีแนวทางในการก าหนดขั้นตอนหรือ

ก าหนดรูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกนั หรือมาตรฐานข้ันต ่าที่จะท าให้ประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้

เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการน าข้อมูลเพ่ิมเติม หรือข้อมูลที่

เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณากฎหมายตามกระบวนการตรากฎหมายในทุกขั้นตอน 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การที่ไม่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายล าดับรอง

ก าหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อสาธารณชน ตาม

มาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ส่งผลท าให้ประชาชนไม่

สามารถใช้สทิธติามรัฐธรรมนูญเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ แสดงผลกระทบของตนจากการ

ตรากฎหมาย และการใช้สิทธิที่จะเข้าถึงผลการรับฟังความคิดเห็นและค าตอบจากผลการวิเคราะห์

ผลกระทบภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมายที่จะกระทบต่อการด ารงชีวิต และกระทบต่อสทิธขิองตนได้อย่าง

ชัดเจน ท าให้ข้อมูลที่ประชาชนจะต้องได้รับ อาจจะล่าช้า หรือไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีการบังคับใช้

กฎหมายฉบับน้ันๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนไปแล้ว และยังท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ

ความเช่ือถือของประชาชน และยังมีผลกระทบต่อความศักด์ิสิทธใินการบังคับใช้มาตรา 77 วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท าให้ประชาชนขาดการคุ้มครองสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ และเม่ือประชาชนขาดการคุ้มครองสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้  

อาจส่งผลท าให้ประชาชนเกิดการรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องสิทธินอกกฎหมาย เช่น การประท้วง หรือการใช้

ความรุนแรงจากการประท้วง เพราะไม่ได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการกระท าดังกล่าวย่อมเป็นการ

กระท าที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของชุมชน สงัคม และประเทศไทย 

3) ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดสทิธกิารมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยรัฐภายหลังมีการบังคับใช้ 

 นับตั้งแต่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงใช้บังคับ

มาแล้วเป็นระยะเวลาหน่ึง พบว่า รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีการก าหนดหน้าที่ให้รัฐจัดให้มีการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา โดยผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวยังจะต้องใช้การรับฟังความเห็นของ

ผู้เกี่ยวข้องประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับน้ันๆ ด้วย โดยเมื่อพิจารณาเน้ือหาของ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังกล่าว พบว่า ในปัจจุบัน ประเทศ

ไทยยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่จะก าหนดระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกระบวนการรับฟัง

ความคิดเหน็ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ส่งผลท าให้ในปัจจุบัน ประเทศไทยยัง

ไม่มีการก าหนดกรอบระยะเวลาของการประเมินผลสัมฤทธิ์  และยังไม่มีกฎหมายใดที่จะก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐต้องประเมินผลสัมฤทธิ์หรือมีหน้าที่ในการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมจากการ

บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานของตน ผลจากการไม่มีกฎหมายในระดับแม่บทหรือแม้กระทั่งกฎ  

ในประเทศไทยตามกรณีดังกล่าว ย่อมท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจาก

หน่วยงานของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด นอกจากน้ี ยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือข้ันตอนที่จะ

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเข้าไปรับฟังข้อมูลและผลการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวกลับไป
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พัฒนากฎหมายของตนให้เหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงตามบริบทต่างๆ การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย

ดังกล่าว จึงเป็นการกระท าของรัฐที่ไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อย่างชัดเจน  

  ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการก าหนด

หน้าที่ให้รัฐจัดให้มีการประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ แต่ในกฎหมายล าดับรอง ยังไม่มีกฎหมาย

ฉบับใดที่จะก าหนดระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในกรณีผลสมัฤทธิ์ของกฎหมาย ส่งผลท าให้การกระท าของรัฐตามกรณีดังกล่าวไม่สอดคล้อง

ต่อเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นอกจากน้ี              

ยังก่อให้เกดิช่องว่างทางกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจะกล่าวอ้างได้ว่า หน่วยงานของตนยังไม่จ าเป็นจะต้อง

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ตนเองรับผิดชอบ หรืออาจจะส่งผลต่อการตีความกฎหมายว่า          

แนวทางการปฏิบัติในหน่วยงานของตนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว

ตามที่หน่วยงานของตนก าหนดข้ันตอน อีกทั้ง ยังอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อมาตรฐานการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ตามกฎหมายว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามกฎหมายที่เกิดขึ้ นในประเทศไทยเป็นไปโดยมี

มาตรฐานเดียวกนัหรือไม่ เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทยมากน้อยเพียงใด  

2.  แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการตรากฎหมายของรัฐ  

 1) หลักการคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ 

 “สทิธ”ิ หมายถึง ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และที่เป็นนามธรรม 

ที่กฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ ซ่ึงหากสิทธิใดที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและ

รับรองไว้ กจ็ะก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเคารพสิทธิดังกล่าวด้วย 

ส่วน “เสรีภาพ” ไว้ว่า หมายถึง ความมีอสิระที่จะกระท าการหรือการงดเว้นการกระท าในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

ซ่ึงเม่ือรัฐธรรมนูญคุ้มครองเสรีภาพใดกจ็ะก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐ หน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องไม่ละเมิด

เสรีภาพน้ัน  

 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ถือได้ว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญของรัฐ

เสรีประชาธิปไตย ซ่ึงมีหลักการพ้ืนฐานว่าการกระท าของรัฐทั้งหลายจึงต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ

คุณค่าอันสูงสุดของมนุษย์ ด้วยเหตุน้ีสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงเป็นรากฐานที่ส าคัญที่รัฐจักต้อง

ยอมรับรองและให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน โดยต้องบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐาน

ของประชาชนไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ อันได้แก่ รัฐธรรมนูญ เพ่ือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการเคารพ 

และให้การคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน 

 2) หลักความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย 

 ความเสมอภาค หมายถึง การที่ บุคคลหรือประชาชนที่อ ยู่ในสถานะเดียวกัน มีสิทธิ 

ที่จะได้รับ หรือการใช้การบริการสาธารณะได้อย่างเดียวกันภายใต้ระเบียบเดียวกัน ซ่ึงตัวแทนของรัฐบาล

หรือข้าราชการของรัฐ ไม่สามารถที่จะเลือกปฏบัิติหรือการให้บริการกบัประชาชนเฉพาะคนใด คนหน่ึงได้ 
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หลักความเสมอภาค จึงเป็นหลักซ่ึงเกี่ยวข้องต่อบุคคลในการที่จะได้รับผลปฏบัิติอย่างเสมอภาคจากรัฐโดย

องค์กรของรัฐเป็นผู้ถูกผูกพันที่จะต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค แต่หากมีการ

กระท าอันส่งผลกระทบต่อหลักความเสมอภาคแล้วผู้ได้รับการกระทบสิทธิย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อ

หน่วยงานของรัฐเพ่ือเยียวยาสิทธิได้ หลักความเสมอภายใต้กฎหมายจึงเป็นหลักการที่ท  าให้มีการปฏิบัติ

ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองน้ันๆ อย่างเทา่เทยีมกนัหรือไม่เลือกปฏบัิติ (non-discrimination) โดยปฏบัิติ

ต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกันให้

แตกต่างกนัไปตามลักษณะของเร่ืองน้ันๆ  

 3) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ ซ่ึงมี

ความส าคัญในการสร้างประชาธปิไตยอย่างย่ังยืน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปกครองของรัฐ กล่าวคือ 

หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้ นเพียงใดก็จะช่วยให้มีการตรวจสอบการท างานของรัฐหรือ

หน่วยงานของรัฐ และท าให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีความรับผิดชอบต่อสงัคมมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี การมี

ส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชนว่าความต้องการหรือความปรารถนาของ

ประชาชนได้รับการรับฟังและจะได้รับการตอบสนอง  

 3. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องในการตรากฎหมายของต่างประเทศ และประเทศไทย  

  1) มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการตรากฎหมายของต่างประเทศ 

  จากการศึกษา พบว่า ในต่างประเทศ มีการตรากฎหมายเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชานใน

กระบวนการตัดสินใจในการบริหารและในการตรากฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ รวมถึงการ

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละกระบวนการใช้สิทธิของประชาชนในเร่ืองดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม อาทิ

เช่น สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐโรมาเนีย โดยมีการตรากฎหมายไว้ ดังมี

รายละเอยีดต่อไปนี้  

  สาธารณรฐัฮงัการี  

  ตามรัฐบัญญัติฉบับที่ CXXXI ฉบับปี ค.ศ. 2010 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการตรากฎหมาย (Act CXXXI of 2010 On Public Participation in Developing Legislation) 

ของสาธารณรัฐฮังการี ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเหน็

เกี่ยวกับร่างกฎหมายไว้ โดยมีบทบัญญัติที่ก  าหนดว่าร่างรัฐบัญญัติ กฎหมาย รัฐกฤษฎีกา รัฐก าหนด 

ก่อนที่จะมีการน าร่างผ่านการปรึกษาหารือสาธารณะ รัฐมนตรีต้องจัดให้มีการน าแนวความคิดพ้ืนฐานของ

ร่างน้ันผ่านการปรึกษาหารือสาธารณะ แต่หากเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับหน้ีหรือภาระผูกพันทางการเงิน 

เงินอุดหนุนจากรัฐ งบประมาณและการด าเนินการทางงบประมาณ เงินทุนที่ได้รับจากสหภาพยุโรปและ

แหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ การประกาศใช้สนธสิญัญาระหว่างประเทศ และการจัดตั้งองค์กรและสถาบัน 

จะต้องไม่ผ่านการปรึกษาหารือสาธารณะ ทั้งน้ี ร่างหรือแนวคิดดังกล่าว อาจไม่มีการย่ืนเพ่ือผ่าน
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ปรึกษาหารือสาธารณะได้ ในกรณีที่การปรึกษาหารือสาธารณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบในการป้องกัน 

ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านความมั่นคงแห่งชาติ การเงิน การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม หรือการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฮังการี และร่างดังกล่าวไม่จ าต้องผ่าน

การปรึกษาหารือสาธารณะในกรณีที่จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยในการ

ที่จะจัดให้มีการปรึกษาหารือสาธารณะและด าเนินการรับฟังความคิดเห็นน้ัน กฎหมายก าหนดให้เป็น

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐมนตรีในการที่จะจัดให้มีการปรึกษาหารือสาธารณะและ

ด าเนินการรับฟังความคิดเหน็ และในกรณีที่ร่างที่เผยแพร่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย

อื่นเกินกว่าหน่ึงในห้า ให้น าบทบัญญัติที่มีการแก้ไขและบทบัญญัติฉบับเตม็ของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบัน รวมถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นรายมาตราเผยแพร่ลงในเวบ็ไซต์  

  สาธารณรฐัโครเอเชีย  

  ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการปรึกษาหารือกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการตรากฎหมาย ระเบียบ หรือรัฐบัญญัติ (Code of practice on consultation with the interested 

Public in procedures of adopting Laws, other Regulations and Acts) ของสาธารณรัฐโครเอเ ชีย ไ ด้

ก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายไว้ โดย

ประมวลกฎหมายดังกล่าวจะก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปและมาตรฐาน รวมถึงมาตรการในการด าเนินการ

ปรึกษาหารือกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนของการตรากฎหมายและการตรากฎระเบียบอื่นๆ 

และรัฐบัญญัติที่ควบคุมเร่ืองต่างๆ ในการที่จะปกป้องประโยชน์สาธารณะ (การคุ้มครองและการส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน บริการสาธารณะ ระบบยุติธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) โดยวัตถุประสงค์ของ

ประมวลกฎหมายน้ี คือ การให้หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรากฎหมายและระเบียบท าให้

เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐในสาธารณรัฐโครเอเชียและประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย

สูงสุดของประมวลกฎหมายน้ี คือ การอ านวยความสะดวกในการปฏสิัมพันธ์กับประชาชนและตัวแทนของ

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ในกระบวนการประชาธิปไตย และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการโดยรวมมากขึ้ น ประมวลกฎหมายฉบับน้ีไม่มีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับอื่นซ่ึงว่าด้วย

กระบวนการในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายซ่ึง

ได้มีอยู่ก่อนแล้ว (เช่น ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม) หลักการ

ทั่วไปและมาตรฐานข้ันต ่าและมาตรการที่ก  าหนดไว้ในประมวลกฎหมายน้ีไม่ใช้กบักระบวนซ่ึงมีอยู่แล้วและ

มีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการปรึกษาหารือกับตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย กิจ การภายใน

หน่วยงาน การก าหนดขอบเขตของกระบวนการและขั้นตอนส าหรับการปรึกษาหารือกับตัวแทนของ

สหภาพการค้าและสมาคมนายจ้างโครเอเชีย กิจการภายในสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาเศรษฐกจิและ

สงัคม หรือกจิการในระดับท้องถิ่น 

  สาธารณรฐัโรมาเนยี  

  ตามกฎหมายฉบับที่ 52/2003 ลงวันที่ 21/01/2003 ว่าด้วยความโปร่งใสในการบริหาร            

รัฐกิจ (Law no. 52/2003 (republished*) of 01/21/2003 on Decisional Transparency in Public 
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Administration) ของสาธารณรัฐโรมาเนีย ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดง

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัร่างกฎหมายไว้ โดยกฎหมายฉบับน้ีจะก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นต ่าส าหรับการด าเนินการ

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐที่ได้รับการแต่งต้ังหรือแต่งต้ังจากส่วนกลางและ

ส่วนท้องถิ่น ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ในการด าเนินงานซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกบัประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือการเพ่ิมระดับความรับผิดชอบของภาครัฐต่อพลเมืองในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจในการ

บริหาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร และในการตรา

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ รวมถึงการเพ่ิมระดับความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน

ทั้งหมด และก าหนดหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายเพ่ือให้หน่วยงานบริหารส่วนกลางและท้องถิ่นทราบถึง

ประเดน็ที่จะส่งผลกระทบต่อสาธารณชนในการตรากฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ เพ่ือให้เกิด

การปรึกษาหารือกับประชาชนและสมาคมต่างๆ ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายในการที่หน่วยงานของรัฐตรา

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสนิใจด้าน

การบริหารและการตรากฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตัดสินใจด้านการบริหารและการตรากฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ได้ก าหนดให้มีการปฏบัิติ

ตามกฎเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี คือ วาระการประชุมและการอภิปรายของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับน้ี

จะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน การอภิปรายจะถูกบันทึกและเผยแพร่ต่อสาธารณชน และบันทึกรายงาน

การประชุม ต้องจัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรและเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

  2) มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการตรากฎหมายของประเทศไทย 

  จากการศึกษาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พบว่า มีการ

บัญญัติรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในเร่ืองเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนใน

การตรากฎหมายไว้ ดังน้ี  

  “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความ

คิดเหน็และการวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุก

ข้ันตอน เม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ

ระยะเวลาที่ก  าหนดโดยรับฟังความคิดเหน็ของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้

สอดคล้องและเหมาะสมกบับริบทต่างๆ ที่เปล่ียนแปลงไป”  

  นอกจากน้ี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน              

พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนไว้ ดังน้ี  

  ก่อนเร่ิมด าเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มี

การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลาย

วิธีกไ็ด้ นอกจากน้ี หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
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ประชาชนเป็นส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนโดยวิธีใดวิธหีน่ึงหรือหลายวิธีก่อน

เร่ิมด าเนินการ  

  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเร่ิมด าเนิน

โครงการของรัฐ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ รัฐมนตรีส าหรับราชการส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับ

ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับราชการของ

กรุงเทพมหานคร จะสั่งหน่วยงานของรัฐให้รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนก่อนกไ็ด้ ในกรณีเช่นน้ันให้

หน่วยงานของรัฐด าเนินการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนโดยเรว็ 

 4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความ

คิดเหน็ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรากฎหมายของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 (มาตรา 77 วรรค 2) 

1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการจัดให้มีระบบการรับฟังความคิดเหน็

ของประชาชนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านก่อนการตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน “กระบวนการตรากฎหมาย” น้ัน รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงใช้บังคับในอดีต ได้รับรองไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 81 (3) โดย

ก าหนดให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเพ่ือจัดต้ังองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายที่ด าเนินการเป็นอิสระเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิดเหน็ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายน้ันประกอบด้วย นอกจากน้ี 

จากการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง ที่ใช้บังคับใน

ปัจจุบัน จะเหน็ได้ว่า มีการก าหนดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายของรัฐ 

โดยก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความ

จ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่

ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้

โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และก่อนการตรา

กฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนจาก

กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์น้ัน 

ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้

บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก  าหนดโดยรับฟังความ

คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท

ต่างๆ ที่เปล่ียนแปลงไป 

 จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่ประเทศของเรามีการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 เน้ือหาของบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวมีการก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง

ความคิดเหน็ และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยหน้าที่ในลักษณะน้ีจะ

ก าหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับน้ันๆ จะต้องปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญ
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ฉบับน้ีก าหนดก่อนมีการตรากฎหมายในทุกๆ ฉบับ แต่เมื่อพิจารณากฎหมายในระดับแม่บท พบว่า                

ในประเทศไทยไม่มีการก าหนดกฎหมายที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนที่เกี่ยวกับ

การตรากฎหมายของรัฐเลยแม้แต่ฉบับเดียวในระดับพระราชบัญญัติ มีเพียงแต่กฎหมายระดับกฎเท่าน้ันที่

มีการก าหนดเร่ืองการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่กเ็ป็นการก าหนดกระบวนการรับฟังความ

คิดเหน็ในทุกเร่ืองอย่างกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง และเม่ือไม่มีกฎหมายที่เป็นการเฉพาะในการก าหนด

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิลักษณะน้ีของประชาชน จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานในการก าหนด

กระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้

เสียในกฎหมายที่จะมีการตราข้ึนในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของกระบวนการที่

ถูกก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประกาศใช้บังคับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เพราะหากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ

ไม่มีกฎหมายที่จะก าหนดกระบวนการอย่างชัดเจน อาจจะท าให้เกิดความแตกต่างในขั้นตอนหรือในบาง

กรณีอาจเกิดปัญหาจากการตีความว่า ขั้นตอนควรมีมากน้อยเพียงใด หน่วยงานบางแห่งอาจใช้เพียงการ

ประกาศทางระบบอินเตอร์เนต็ หรืออาจเป็นเพียงการสุ่มตัวอย่างของพ้ืนที่บางแห่งเท่าน้ัน ส่งผลท าให้

ประชาชนซ่ึงมีส่วนได้เสีย ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้ข้อมูลของปัญหาอันจะเกิดจากการตรา

กฎหมายฉบับน้ันๆ ได้ในวงกว้าง 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยไม่มีการตรากฎหมายที่เป็นการเฉพาะในการก าหนด

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิในกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ

มาตรฐานในการก าหนดกระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมายที่จะมีการตราข้ึนในหน่วยงานของรัฐ ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ

ของกระบวนการที่ถูกก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ เพราะหากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่มีกฎหมายที่จะก าหนด

กระบวนการอย่างชัดเจน อาจจะท าให้เกิดความแตกต่างในขั้นตอนหรือในบางกรณีอาจเกดิปัญหาจากการ

ตีความว่า ข้ันตอนควรมีมากน้อยเพียงใด ส่งผลท าให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้รับความเป็นธรรมใน

การให้ข้อมูลของปัญหา นอกจากน้ี จากการไม่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติมารองรับสิทธิตามที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดไว้น้ัน ยังเป็นการละเลยของรัฐที่ท  าให้เกิด

การกระท าที่ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และยังเป็นสิ่งที่จะท าให้

สิทธิของประชาชนชาวไทยถูกกระทบ เน่ืองจากในการตรากฎหมายทุกคร้ังของหน่วยงานรัฐ หากรัฐไม่มี

ข้อมูลที่เพียงพอในการตรากฎหมาย ผู้ซ่ึงได้รับผลเสียหายมากที่สุด คือ ประชาชนชาวไทย ผู้ถูกบังคับใช้

กฎหมาย อีกทั้ง ยังส่งผลท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ก าหนดไว้ ส่งผลท าให้อาจเกิดปัญหาที่กระทบต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในกฎหมาย

ฉบับน้ันๆ ภายหลังมีการบังคับใช้ต่อไป 

  2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการก าหนดกระบวนการเ พ่ือเปิดเผยผลการ รับฟัง 

ความคิดเหน็และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อสาธารณชน ตามมาตรา 77 วรรค 2 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเหน็และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

ต่อสาธารณชน คือ การที่รัฐเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงในการด าเนินการของรัฐ รวมถึงผล

การวิเคราะห์ข้อมูลในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลน้ันได้อย่างทั่วถึง ซ่ึงหลักพ้ืนฐาน

ในการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อ

สาธารณชนน้ัน เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ก  าหนดให้ประชาชนสามารถ

มีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ซ่ึงถือว่าเป็น

สิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเหน็และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็น

จริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงขึ้ น โดยในปัจจุบันได้ก าหนดให้

ประชาชนมีสทิธไิด้รู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนสามารถใช้สทิธขิอตรวจดู 

ขอข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการเร่ืองน้ันๆ ได้ ซ่ึงครอบคลุม

หน่วยงานต่างๆ ของรัฐในทุกระดับทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ

หน่วยงานอิสระของรัฐ และกฎหมายข้อมูลข่าวสารยังได้ก าหนดหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนใน

กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏบัิติตามแนวทางที่กฎหมายบัญญัติไว้อกีด้วย 

 จากการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560                     

ได้ก าหนดให้รัฐจะต้องจัดให้มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกฉบับก่อนที่

หน่วยงานของรัฐจะตรากฎหมายข้ึน และรัฐจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกดิจากกฎหมายฉบับน้ันๆ 

อย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยนัยส าคัญในเน้ือหาของบทบัญญัติตามมาตรา 77 วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงนอกจากจะมุ่งเน้นการมีระบบให้รับฟังความ

คิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว เน้ือหาของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังมุ่งเน้นให้รัฐจะต้องน า

ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเหน็มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 

และโดยเฉพาะอย่างย่ิง รัฐจะต้องมีหน้าที่เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเหน็และการวิเคราะห์ผลกระทบที่

อาจจะเกดิขึ้นจากกฎหมายน้ันต่อประชาชนหรือสาธารณชน เมื่อพิจารณาเน้ือหาของกฎหมาย จะพบว่าเกดิ

ปัญหาในการก าหนดหลักการและหน้าที่ของรัฐต่อประชาชนในเร่ืองเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการรับฟัง

ความคิดเหน็กรณีการรับฟังความคิดเหน็และวิเคราะห์ผลกระทบก่อนมีการตรากฎหมายในหน่วยงานของ

รัฐ เพราะหากพิจารณาดูกฎหมายในระดับแม่บท ได้แก่ พระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด เป็นต้น จะ

เหน็ว่าในประเทศไทย ไม่มีกฎหมายในระดับกฎหมายแม่บท ทั้งในระดับพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีการ หรือกระบวนการที่

เกี่ยวกับการก าหนดให้รัฐเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการตรากฎหมายใน

หน่วยงานต่างๆ ต่อประชาชน การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายในลักษณะดังกล่าว จึงส่งผลท าให้ในทาง

ปฏบัิติ กรณีที่หน่วยงานของรัฐ พึงจะตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัอ านาจหน้าที่ หรือที่เกี่ยวข้องกบัการแก้ไข

ปัญหาต่อประชาชนในหน่วยงานของตน หน่วยงานของรัฐกจ็ะไม่มีแนวทางในการก าหนดขั้นตอนหรือ

ก าหนดรูปแบบที่ มีมาตรฐานเดียวกัน หรือมาตรฐานข้ันต ่าที่จะท าให้ประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการน าข้อมูลเพ่ิมเติม หรือ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณากฎหมายตามกระบวนการตรากฎหมายในทุกข้ันตอน 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การที่ไม่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายล าดับรอง

ก าหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อสาธารณชน ตาม

มาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ส่งผลท าให้ประชาชนไม่

สามารถใช้สทิธติามรัฐธรรมนูญเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ แสดงผลกระทบของตนจากการ

ตรากฎหมาย และการใช้สิทธิที่จะเข้าถึงผลการรับฟังความคิดเห็นและค าตอบจากผลการวิเคราะห์

ผลกระทบภายหลังมีการบังคับใช้กฎหมายที่จะกระทบต่อการด ารงชีวิต และกระทบต่อสทิธขิองตนได้อย่าง

ชัดเจน ท าให้ข้อมูลที่ประชาชนจะต้องได้รับ อาจจะล่าช้า หรือไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีการบังคับใช้

กฎหมายฉบับน้ันๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนไปแล้ว และยังท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ

ความเช่ือถือของประชาชน และยังมีผลกระทบต่อความศักด์ิสิทธใินการบังคับใช้มาตรา 77 วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท าให้ประชาชนขาดการคุ้มครองสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ และเม่ือประชาชนขาดการคุ้มครองสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้  

อาจส่งผลท าให้ประชาชนเกิดการรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องสิทธินอกกฎหมาย เช่น การประท้วง หรือการใช้

ความรุนแรงจากการประท้วง เพราะไม่ได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการกระท าดังกล่าวย่อมเป็นการ

กระท าที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของชุมชน สงัคม และประเทศไทย 

3) ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดสทิธกิารมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยรัฐภายหลังมีการบังคับใช้ 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยรัฐภายหลังมีการบังคับใช้ เป็นกระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพของกฎหมายภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ว่าเหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาที่สมควรต้องแก้ไขหรือไม่ ซ่ึงกระบวนการประเมินผล

สมัฤทธิ์ของกฎหมายโดยรัฐภายหลังมีการบังคับใช้ มีความสมัพันธอ์ย่างใกล้ชิด และเกี่ยวเน่ืองกบัสทิธิการ

มีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนในการตรากฎหมาย เพราะหากกฎหมาย

ก าหนดให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับร่างกฎหมายก่อนการใช้

บังคับแล้ว ย่อมมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องก าหนดกระบวนการให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังการบังคับใช้เช่นเดียวกัน เน่ืองจากกฎหมายที่ใช้บังคับ

ย่อมมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ดังน้ัน การก าหนดให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในเร่ืองดังกล่าวทั้งในกระบวนการแสดงความคิดเหน็ก่อนการบังคับใช้ และการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ภายหลังการบังคับใช้ เพ่ือป้องกันหรือปกป้องส่วนได้เสียของตนย่อมมีความส าคัญ

อย่างย่ิง เพ่ือให้เกดิการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นภาระกบัประชาชนเกนิสมควร รวมถึงการแก้ไข

กฎหมายที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงเม่ือรัฐธรรมนูญได้ก าหนดสิทธขิองประชาชน 

และก าหนดหน้าที่ของรัฐในเร่ืองดังกล่าวไว้ หากมีการน ามาใช้บังคับจริงในทางปฏิบัติ และมีการบัญญัติ

กฎหมายล าดับรองออกมารองรับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว กย่็อมส่งผลดีท าให้ประชาชน
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สามารถเข้าถึงสิทธใินการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับกฎหมายที่ตราข้ึนโดยรัฐได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และ

เสมอภาคเทา่เทยีมกนั 

 นับตั้งแต่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงใช้บังคับ

มาแล้วเป็นระยะเวลาหน่ึง พบว่า รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีการก าหนดหน้าที่ให้รัฐจัดให้มีการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา โดยผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวยังจะต้องใช้การรับฟังความเห็นของ

ผู้เกี่ยวข้องประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับน้ันๆ ด้วย โดยเมื่อพิจารณาเน้ือหาของ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังกล่าว พบว่า ในปัจจุบัน ประเทศ

ไทยยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่จะก าหนดระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกระบวนการรับฟัง

ความคิดเหน็ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ส่งผลท าให้ในปัจจุบัน ประเทศไทยยัง

ไม่มีการก าหนดกรอบระยะเวลาของการประเมินผลสัมฤทธิ์  และยังไม่มีกฎหมายใดที่จะก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐต้องประเมินผลสัมฤทธิ์หรือมีหน้าที่ในการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมจากการ

บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานของตน ผลจากการไม่มีกฎหมายในระดับแม่บทหรือแม้กระทั่งกฎ 

ในประเทศไทยตามกรณีดังกล่าว ย่อมท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจาก

หน่วยงานของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด นอกจากน้ี ยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือข้ันตอนที่จะ

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเข้าไปรับฟังข้อมูลและผลการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว

กลับไปพัฒนากฎหมายของตนให้เหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงตามบริบทต่างๆ การที่ประเทศไทยไม่มี

กฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการกระท าของรัฐที่ไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อย่างชัดเจน   

  ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการก าหนด

หน้าที่ให้รัฐจัดให้มีการประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา โดยผลสมัฤทธิ์ดังกล่าวยังจะต้อง

ใช้การรับฟังความเหน็ของผู้เกี่ยวข้องประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับน้ันๆ ด้วย แต่ใน

กฎหมายล าดับรอง ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่จะก าหนดระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและ

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ส่งผลท าให้การ

กระท าของรัฐตามกรณีดังกล่าวไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจะ

กล่าวอ้างได้ว่า หน่วยงานของตนยังไม่จ าเป็นจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ตนเองรับผิดชอบ 

หรืออาจจะส่งผลต่อการตีความกฎหมายว่าแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงานของตนที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วตามที่หน่วยงานของตนก าหนดข้ันตอน อีกทั้ง ยังอาจส่งผล

กระทบโดยตรงต่อมาตรฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามกฎหมายว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามกฎหมาย

ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย เป็นไปโดยมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมาก

น้อยเพียงใด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการน าข้อมูลที่เกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายมาเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาในหน่วยงานของรัฐว่ากฎหมายฉบับน้ันๆ จะต้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงเน้ือหาของ
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กฎหมายให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตของ

ประชาชนชาวไทยหรือไม่ เพียงใด 

5. ข้อเสนอแนะ 

  ผู้เขียนเหน็ควรให้ประเทศไทยมีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติในการรับฟังความ

คิดเหน็ของประชาชน และการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการตรา

กฎหมายของรัฐ รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบอนัอาจเกดิจากการบังคับใช้กฎหมาย และการให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลังมีการบังคับใช้เป็นการเฉพาะ โดยกฎหมาย

ดังกล่าว ต้องมีเน้ือหาที่ก  าหนดหลักเกณฑใ์นเร่ือง ดังต่อไปน้ี  

  1) หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ก่อนการตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับ โดยการน าหลักการทางกฎหมายของสาธารณรัฐโครเอเชียมาบังคับใช้ 

เน่ืองจากตามกฎหมายว่าด้วยการปรึกษาหารือกบักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรา

กฎหมายของสาธารณรัฐโครเอเชีย มีการก าหนดหลักเกณฑก์ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความ

คิดเหน็เกี่ยวกับร่างกฎหมายไว้ ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปและมาตรฐาน รวมถึงมาตรการในการด าเนินการ

ปรึกษาหารือกบัประชาชนผู้มีส่วนได้เสยี ในขั้นตอนของการตรากฎหมายและการตรากฎระเบียบอื่นๆ โดย

ก าหนดให้หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรากฎหมายและระเบียบ ต้องท าให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐในสาธารณรัฐโครเอเชียและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมแสดงความ

คิดเหน็และเสนอแนะเกี่ยวกบัการตรากฎหมายของรัฐ 

  2) ก าหนดกระบวนการเพ่ือเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเหน็ และการวิเคราะห์ผลกระทบจาก

การบังคับใช้กฎหมายต่อสาธารณชน ตามมาตรา 77 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 โดยน าหลักการทางกฎหมายของสาธารณรัฐโรมาเนียมาบังคับใช้ เน่ืองจากตาม

กฎหมายของสาธารณรัฐโรมาเนีย ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายไว้ และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้านการ

บริหารและการตรากฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ยังก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเผยแพร่

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อสาธารณชน โดยการบันทึกผลการอภิปรายในการประชุม

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งยังก าหนดให้หน่วยงานของ

รัฐต้องจัดท าบันทึกรายงานการประชุม ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

รวมถึงหลักการทางกฎหมายของสาธารณรัฐโครเอเชียที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายระดับแม่บทให้หน่วยงาน

ของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดท าร่างกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ต้องประกาศต่อสาธารณะ 

ผ่านทางเวบ็ไซต์หรือในลักษณะอื่นที่เหมาะสม รวมถึงการแจ้งเตือนและการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วม

การปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว โดยก าหนดว่าต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่จ าเป็นเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการรวบรวมความคิดเหน็จากประชาชนผู้มีส่วนได้เสยี 

  3) ก าหนดกระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการเข้าถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมายโดยรัฐภายหลังมีการบังคับใช้ 

356356



15 

 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

 

เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินโยบายของรัฐบาลด้านการบริการจัดหา

งาน. พิมพ์คร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน. 2550. 

ถวิลวดี บุรีกุล. พลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550.  พิมพ์คร้ังที่  1.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์ 

และการพิมพ์ จ ากดั. 2552. 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, และคณะ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ,” รายงาน

ผลการวิจัย สถาบันพระปกเกล้า. 2554. 

อุดม รัฐอมฤต และคณะ. การอ้างศัก ด์ิศ รีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิ เส รีภาพของบุคคล 

ตามมาตรา 28. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 2544.  

 

ภาษาต่างประเทศ  

 

Act CXXXI of 2010 On Public Participation in Developing Legislation of Hungary 

Code of practice on consultation with the interested Public in procedures of adopting Laws, other 

Regulations and Acts of Croatia 

Jean Rivero. (1991). Les liberté s publiques, Tome I : Les droits de I’homme.  

Law no.  52/ 2003 ( republished* )  of 01/ 21/ 2003 on decisional transparency in public 

administration of Romania 

Maurice Cranston, Human Rights To-day, London, Ampersand book, 1962 

357357
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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงหลักนิติรัฐในฐานะที่เป็นหลักประกันคุ้มครอง

สทิธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แนวความคิดเกี่ยวกบัเสรีภาพในการเดินทางและสทิธใินหนังสือเดินทางตาม

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และราชอาณาจักรไทย เพ่ือน าไปวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย

เกี่ยวกับการปฏเิสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง และการยกเลิกหนังสือเดินทาง ตามระเบียบกระทรวง

การต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและ

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาพบว่า แม้ราชอาณาจักรไทยจะได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการ

เดินทางของบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แต่การที่ฝ่ายบริหารอาศัย

อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วย

การออกหนังสอืเดินทาง พ.ศ. 2548 ก าหนดหลักเกณฑเ์ง่ือนไขการปฏเิสธหรือยับยั้งค าขอหนังสอืเดินทาง 

และการยกเลิกหนังสอืเดินทาง จึงท าให้เกดิปัญหาในหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเข้าใจเกี่ยวกับ

การใช้สทิธใินเสรีภาพในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยกบัสทิธใินหนังสอืเดินทาง ขอบอ านาจของ

กระทรวงการต่างประเทศในการออกระเบียบกระทรวงต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 

2548 ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และระเบียบดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติอนัเป็นการก าหนด

เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือมีค าสั่งปฏิเสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง และค าสั่ง

ยกเลิกหนังสอืเดินทาง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากการออกค าสั่งดังกล่าว และการ

พิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายปกครอง ก่อให้เกดิความสบัสนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 

ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ  

ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ให้มีสถานะเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  

เพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทและสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขการปฏิเสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง และการยกเลิกหนังสือเดินทาง 

                                                 
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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กรณีเกี่ยวกับผู้ร้องเป็นผู้ซ่ึงก าลังรับโทษในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวช่ัวคราว หรือเป็น

ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แล้ว ให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้ น เพ่ิมเติมบทบัญญัติ

กระบวนการพิจารณาทางปกครองโดยเฉพาะการแจ้งค าสั่งทางปกครอง การให้เหตุผลในการออกค าสั่งทาง

ปกครอง ตลอดจนการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ไปพร้อมกับการเสนอกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ

ให้รัฐสภาพิจารณาเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

 

ABSTRACT 

 This thesis has an objective to study the principle of Rule of Law as the guarantee of 

constitutional rights and liberty, and as the basis of freedom of movement and rights in passport under 

international law, foreign law, and Thai law, in order to analyze legal problems on the rejection or restraint 

of passport application, and the revocation of passport, according to Regulation of the Ministry of Foreign 

Affairs on the Issuance of Passport B.E. 2548 , including providing recommendation on the resolution 

and the amendment of relating laws. 

 According to the study, Thailand has constitutional provisions which guarantee freedom of 

movement in consistent with Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil 

and Political Rights. However, when the executive branch exercises power pursuant to the law on State 

administration in pronouncing Regulation of the Ministry of Foreign Affairs on the Issuance of Passport 

B.E. 2548, by prescribing conditions on the rejection or restraint passport application and the revocation 

of passport, there are many legal problems on this matter. In particular, there are certain problems about 

the understanding on freedom of movement and rights in passport, the scope of power exercised by the 

Ministry of Foreign Affairs in enforcing Regulation on the Issuance of Passport B.E. 2548 . The 

Regulation of the Ministry of Foreign Affairs on the Issuance of Passport B.E. 2 5 4 8  

has vague provisions, and this Regulation does not have legal provision on the administrative proceeding 

in issuing order to reject or restrain passport application or revoke the passport, especially the legal 

problems on the rights of aggrieved or injured person, while the petition process in the organization causes 

confusion to the exercising officials. 

 Therefore, the author recommends that the Regulation of the Ministry of Foreign Affairs 

on the Issuance of Passport B.E. 2548  should be amended to become the Act, as the principal law 

under the Constitution. The legal provisions within the Regulation of the Ministry of Foreign Affairs 

on the Issuance of Passport B.E. 2548  should also be amended in the part of conditions on the 

rejection or restraint passport application and the revocation of passport, by considering that the 

passport applicant or passport holder is penalized, is released with bail, or is under warrant of arrest. 

The legal provisions in the Regulation should also be amended to include administrative proceeding 
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3 
in the notification of administrative order, the reason in the issuance of administrative order, and the 

petition of administrative order, equipped with the proposed law as the Act to the parliament. 

 

1.  บทน า 

หลักนิติรัฐ (Rechtsstaat) หรือหลักนิติธรรม (The Rule of Law) เป็นหลักประกันสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจขององค์กรต่างๆ ของรัฐได้อย่างมีประสิทธภิาพที่สุด ซ่ึง

สาระส าคัญของหลักนิติรัฐ คือ บรรดาการกระท าทั้งหลายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะต้องชอบด้วย

กฎหมายที่ตราข้ึนโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ กล่าวคือ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะต้องมีอ านาจสั่งการ

ให้ประชาชนกระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดได้ต่อเมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้

อ านาจไว้อย่างชัดแจ้งและจะต้องใช้อ านาจน้ันภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ บรรดากฎหมายทั้งหลายที่

องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราข้ึนจะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมายที่ให้อ านาจ

แก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารล่วงล า้เข้าไปในแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องมีข้อความระบุไว้

อย่างชัดเจนพอสมควรว่าให้องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารองค์กรใดมีอ านาจล่วงล ้าเข้าไปในแดนแห่งสิทธิและ

เสรีภาพได้ในกรณีใด และกฎหมายดังกล่าวจะต้องไม่เกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นเพ่ือธ ารงรักษา

ผลประโยชน์สาธารณะ ดังน้ัน แม้รัฐจะมีอ านาจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง แต่

การตรากฎหมายกต้็องอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐในฐานะที่เป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกบัเสรีภาพในการเดินทางและสิทธิในหนงัสือเดินทางตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎหมายต่างประเทศ และราชอาณาจกัรไทย 

 เส รีภาพในการ เดินทาง  ห รือการ เค ล่ือน ย้าย  ( Freedom of Movement)  หมายถึ ง  

การเคล่ือนไหวอสิระของพลเมืองของรัฐตนในการเดินทางหรือเคล่ือนย้ายภายในประเทศ และการเดินทาง

ออกและเข้ามาภายในประเทศของตน อย่างไรกต็าม ปัจจุบันได้มีการใช้ค าว่าสิทธิและเสรีภาพ รวมๆ กัน

ไป เช่น เรียกว่า บรรดาสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์แต่ละคนพึงมีในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เรียกว่า สิทธิ

มนุษยชน (Human Rights) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เรียกบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติรับรองให้แก่บุคคลรวมๆ กัน เรียกว่า สิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Constitutional Rights) แต่

สทิธมินุษยชนหรือสิทธขิั้นพ้ืนฐาน น้ัน ส่วนใหญ่หาใช่สิทธิโดยแท้ซ่ึงเป็นอ านาจของบุคคลที่จะเรียกร้องให้

รัฐกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงให้เกดิประโยชน์แก่ตน แต่ถือเป็นสทิธใินเสรีภาพ (Right 

of Liberty) คือเป็นอ านาจตามกฎหมายในอันที่จะกระท าการต่างๆ โดยปราศจากการรบกวนขัดขวางของ

รัฐ3 ซ่ึงล าพังเสรีภาพไม่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่น แต่หากกล่าวว่าสิทธิในเสรีภาพหมายความว่าบุคคล

น้ันย่อมมีสทิธิที่จะใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองในความหมายน้ี ย่อมก่อให้เกดิความผูกพันต่อบุคคล

                                                 
3
 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ,  

พิมพ์คร้ังที่ 2, (กรงุเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2543), น.24. 
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4 
อื่นที่จะไม่ไปละเมิดการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ4 ดังน้ัน บุคคลจึงมีเสรีภาพในการเดินทางทั้งภายในรัฐ

และออกนอกรัฐ แต่เม่ือบุคคลน้ันจะใช้สิทธใินเสรีภาพในการเดินทางตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองเพ่ือ

เดินทางออกนอกรัฐ บุคคลน้ันย่อมมีอ านาจบังคับให้บุคคลอื่นต้องกระท าการเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ

ตน คือมีสิทธิที่จะได้รับเอกสารการเดินทางหรือหนังสือเดินทางเพ่ือใช้ส าหรับเดินทางออกนอกประเทศ 

และรัฐจะต้องออกเอกสารการเดินทางหรือหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลที่ร้องขอ สทิธใินหนังสอืเดินทางจึง

เป็นส่วนหน่ึงของเสรีภาพในการเดินทางตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การรับรองและ

คุ้มครอง แต่เสรีภาพในการเดินทางถือเป็นเสรีภาพสัมพัทธ์หรือมีเง่ือนไข รัฐสามารถจ ากดัสทิธใินเสรีภาพ

ในการเดินทางภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากัดเพียงเท่าที่มีกฎหมายก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการ ข้อ 13 

(2) ของปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 12 (2) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง โดยบุคคลจะใช้สิทธิในการเดินทางออกนอกประเทศจ าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขของประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ประเทศต้นทางจึงต้องมีหนังสอืเดินทาง (passport) 

ซ่ึงถือเป็นเอกสารประจ าตัวที่รัฐบาลประเทศหน่ึงออกให้แก่พลเมืองหรือคนในชาติของตน เพ่ือใช้แสดงตน

ในการเดินทางไปต่างประเทศ โดยหนังสือเดินทางต้องได้รับการประทบัตรวจลงตราหรือวีซ่า (Visa) จาก

ประเทศปลายทางที่จะเดินทางจึงจะสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศปลายทางได้ เว้นแต่จะมีความตกลง

ยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างประเทศ หรือข้อตกลงพิเศษระหว่างประเทศในการเดินทางข้ามพรมแดน

โดยไม่ต้องมีหนังสือเดินทาง ในแต่ละประเทศจึงก าหนดให้มีกฎหมายขึ้ นมาบังคับใช้เพ่ือควบคุมการ

เดินทาง สทิธใินเอกสารเดินทางน้ี คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนของสหประชาชาติซ่ึงมีหน้าที่ในการตีความ

สนธิสัญญาได้ออกแนวทางในข้อ 12 ในข้อคิดเหน็ทั่วไป ข้อ 27 ว่าเสรีภาพในการเดินทางให้มีความหมาย

รวมไปถึงสทิธใินหนังสอืเดินทางของบุคคลด้วย  

จากการศึกษาเสรีภาพในการเดินทางและสิทธิในหนังสอืเดินทางตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎหมายต่างประเทศ และราชอาณาจักรไทย สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

สหรัฐอเมริกา และแคนนาดาได้ตีความสิทธิในเสรีภาพในการเดินทางออกนอกประเทศให้รวม

ไปถึงสทิธใินหนังสอืเดินทางซ่ึงได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน นอกจากน้ี สทิธิ

ในหนังสือเดินทางของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรสเปน ยังมีการบัญญัติไว้โดยตรงใน

รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนว่า รัฐจะต้องเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการมีหนังสือเดินทางของพลเมือง และ

สาธารณรัฐฝร่ังเศสเป็นอีกประเทศหน่ึงที่เคารพสิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง แม้จะไม่ปรากฏหลักฐาน

อย่างชัดเจนว่าสิทธิในหนังสือเดินทางถือเป็นส่วนหน่ึงของเสรีภาพในการเดินทางหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณา

บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐฝร่ังเศสที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า พลเมืองของ

ตนมีสิทธิได้รับหนังสือเดินทางทั่วไปโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ และไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ปฏเิสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง และการยกเลิกเพิกถอนหนังสือเดินทางของพลเมืองของตน ย่อม

แสดงให้เหน็ได้ว่า สาธารณรัฐฝร่ังเศสให้การเคารพถึงสทิธใินการมีเอกสารการเดินทางอย่างแท้จริง 

                                                 

  
4
 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, พิมพ์คร้ังที่  5, 

(กรงุเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2558), น.53-54. 
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5 
เมื่อพิจารณากฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง สามารถแบ่งออกได้เป็นสอง

กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่หน่ึง กลุ่มประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซ่ึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกาบังคับใช้ตามรัฐบัญญัติ

หนังสอืเดินทาง ค.ศ. 1926 (Passport Act of 1926) ปัจจุบัน คือ ประมวลกฎหมายกลาง (22 U.S.C. § 

211a) แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวมิได้บัญญัติให้อ านาจประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศปฏเิสธหรือเพิกถอนหนังสือเดินทางของพลเมืองของตน รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาจึงได้ออก

กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง (Code of Federal Regulations) (CFR) แบ่งออกเป็น 50 หมวดหลัก ใน

ส่วนของหนังสือเดินทางบัญญัติไว้ที่  Supchapter F – Nationality at 51- Passport ซ่ึงได้ก าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏเิสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง การเพิกถอนหนังสือเดินทาง การแจ้ง การ

อุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ แต่กเ็กิดปัญหาโต้แย้งเช่นเดียวกับกรณีของราชอาณาจักร

ไทย เกี่ยวกับอ านาจของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในการออกระเบียบดังกล่าว โดยศาลสูงของ

สหรัฐอเมริกาวินิจฉัยว่า5 แม้รัฐบัญญัติหนังสือเดินทาง ค.ศ. 1926 จะไม่มีบทบัญญัติที่ให้อ านาจ

ประธานาธบิดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏเิสธหนังสอื

เดินทางเพราะเหตุเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ แต่อ านาจดังกล่าวถือเป็นอ านาจปกครองทั่วไป และเหตุ

แห่งปฏิเสธน้ันรัฐสภาได้ให้การยอมรับและยึดถือจนกลายเป็นจารีตประเพณีแล้วว่าสามารถยกเป็นเหตุ

ปฏเิสธที่จะไม่ออกหนังสือเดินทางให้แก่พลเมืองของตนได้ ดังน้ัน กฎระเบียบของรัฐบาลกลางในส่วนของ

หนังสือเดินทางที่ก  าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏเิสธหรือยับย้ังและการเพิกถอนหนังสือเดินทาง จึงไม่

ขัดรัฐธรรมนูญ  

ส าหรับแคนาดาบังคับใช้ตามระเบียบหนังสอืเดินทางแห่งแคนาดา (Canadian Passport Order 

SI/81 – 86) ซ่ึงรูปแบบระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว (Order Council) เป็นประเภทของกฎหมายใน

หลายประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงเครือจักรภพอาณาจักรในสหราชอาณาจักร กฎหมายฉบับน้ีได้ท าขึ้นอย่าง

เป็นทางการในนามของสมเดจ็พระราชินี โดยค าแนะน าและยินยอมของคณะองคมนตรี (Queen-in-

Council) แม้ว่าระเบียบหรือข้อบังคับจะถูกท าขึ้ นโดยสมเดจ็พระราชินี แต่ในทางปฏิบัติการยอมรับของ

พระราชวงศ์เป็นเพียงรูปแบบอย่างเป็นทางการเท่าน้ัน โดยทั่วไปจะเป็นอ านาจของรัฐบาลโดยรัฐมนตรี 

หรือประธานสภาหลังจากที่ร่างระเบียบหรือข้อบังคับผ่านพิธีการอนุมัติโดยสมเดจ็พระราชินีจึงจะมีผล

บังคับใช้ 

กลุ่มที่สอง กลุ่มประเทศในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) ได้แก่ 

สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรสเปน ทั้งสามประเทศที่น ามาศึกษา 

กฎหมายเกี่ยวกบัหนังสอืเดินทางน้ันออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติ

ให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจในการออกกฎหมายเช่นเดียวกับกรณีของ

สหรัฐอเมริกา และราชอาณาจักรไทย โดยสาธารณรัฐฝร่ังเศสบังคับใช้ตามรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 7 ธนัวาคม 

                                                 

 5 Haig v. Agee,453 US 280 (1981) 
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6 
ค.ศ. 1972 (le dé cret de la Convention nationale du dé cembre,1972) และรัฐกฤษฎีกาว่าด้วยหนังสือ

เดินทาง ลงวันที่ 30 ธนัวาคม ค.ศ. 2005 (le dé cret 2005 – 1726 du 30 dé cembre 2005 relatif aux 

passeports) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บังคับใช้ตามรัฐบัญญัติหนังสือเดินทาง ค.ศ.1986 (Passport 

Act (PassG) ส่วนราชอาณาจักรสเปนบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการย่ืนขอหนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดาและลักษณะของหนังสอืเดินทางบุคคลธรรมดา ค.ศ. 2003  

ส าหรับการออกหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทยน้ัน ราชอาณาจักรไทยได้รับอิทธิพล

แนวความคิดในตรากฎหมายตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี รูปแบบของกฎหมายเกี่ยวกับการออก

หนังสือเดินทาง ณ ขณะน้ัน จึงเป็นลักษณะของระเบียบ ค าสั่งที่อาศัยอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศ

โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารออกค าสั่งว่าด้วยระเบียบปฏบัิติในการออกหนังสือ

เดินทาง พ.ศ. 2526 และระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา

ปฏิบัติราชการด้านหนังสือเดินทางส าหรับประชาชน พ.ศ. 2532 ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิเสธ

หรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง หรือยกเลิกหนังสือเดินทาง แม้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกระทรวงการ

ต่างประเทศได้พยายามที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง พ.ศ. .... แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ยึดถือและบังคับใช้ค าสั่งและระเบียบดังกล่าวเร่ือยมาถึงปี พ.ศ. 2545 

จากน้ันจึงออกระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2545 ใช้บังคับ 

และต่อมาถูกยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 

โดยก าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขการปฏเิสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทางไว้ในข้อ 21 และหลักเกณฑ์การ

ยกเลิกหนังสอืเดินทางไว้ในข้อ 23 

3. วิเคราะหปั์ญหากฎหมายเกี่ยวกบัการปฏิเสธหรือยบัยั้งค าขอหนงัสือเดินทาง และการยกเลิกหนงัสือ

เดินทาง ตามระเบยีบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าดว้ยการออกหนงัสือเดินทาง พ.ศ. 2548 

        3.1 ปัญหาเกี่ ยวกับอ านาจของกระทรวงการต่างประเทศในการออกระเบียบกระทรวง 

การต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสอืเดินทาง พ.ศ. 2548 

แม้เสรีภาพในการเดินทางจะได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย แต่เสรีภาพในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยซ่ึงเกี่ยวข้องกบัความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 

บุคคลที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยจ าต้องมีหนังสอืเดินทางที่ออกให้โดยราชอาณาจักรไทยเพ่ือ

ใช้แสดงตนในต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องออกหนังสอืเดินทางให้แก่พลเมืองของตน

เมื่อมีการร้องขอ แต่หากพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏเิสธที่จะออกหนังสอืเดินทางหรือยกเลิกหนังสอืเดินทาง จะ

สามารถท าได้มากน้อยเพียงใด เพราะยังมีความเหน็ที่แตกต่างกนั กล่าวคือ  

ความเห็นที่หน่ึง เห็นว่า การยกเลิกหนังสือเดินทางย่อมมีผลเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการ

เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยปริยาย ดังน้ัน การออกกฎหมายเพ่ือปฏิเสธหรือยับย้ังหนังสือ

เดินทาง และยกเลิกหนังสือเดินทางจึงสามารถกระท าได้เท่าที่จ าเป็น และต้องไม่กระทบกระเทือน

สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ เมื่อระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง 

พ.ศ. 2548 เป็นกฎ ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

ซ่ึงข้อ 21 และข้อ 23 ของระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกบัการปฏเิสธหรือยับย้ังหนังสอืเดินทาง 
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7 
และการยกเลิกหนังสือเดินทาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน และถือเป็นมาตรการที่กระทบกระเทือนสาระส าคัญและกระท าเท่าที่จ าเป็นน้อยที่สุด  

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 21 และข้อ 23 จึงไม่

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สทิธทิางการเมือง 

ความเห็นที่สอง เห็นว่า การยกเลิกหนังสือเดินทาง ไม่ใช่การถูกห้ามการเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักรไทย แต่เป็นกรณีถูกเพิกถอนหนังสือเดินทางซ่ึงไม่ได้มีผลโดยตรงในการห้ามเดินทาง 

หนังสือเดินทางเป็นเพียงเอกสารรับรองตัวตนของพลเมืองที่รัฐออกให้แก่พลเมืองของตนเพ่ือแสดงว่ารัฐ

อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเดินทางไปต่างประเทศ เสรีภาพในการเดินทางไปต่างประเทศจึงอาจถูกจ ากัดได้

ด้วยข้อก าหนดของแต่ละประเทศน้ันๆ การออกหนังสือเดินทางรัฐย่อมต้องด าเนินการให้ถูกต้อง

สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติระหว่างประเทศที่ก  าหนดไว้เป็นในแนวทางเดียวกัน รัฐจึงมี

อ านาจก าหนดขั้นตอนวิธกีารต่างๆ ในการออกหนังสือเดินทาง และมีอ านาจก าหนดข้อปฏเิสธในการออก

หนังสือเดินทางเพ่ือป้องกันผู้กระท าผิดต่อกฎหมายหลบหนีและเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นกรณี

เสื่อมเสียแก่ประเทศชาติด้วย ดังน้ัน การออกกฎหมายเกี่ยวกับหนังสือเดินทางจึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั่วไปที่ให้อ านาจไว้ ไม่อยู่

ภายใต้การบังคับเง่ือนไขของข้อจ ากดัเกี่ยวกบัสทิธเิสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 

ผู้ศึกษาเหน็ว่า หากพิจารณาหลักนิติรัฐในฐานะที่เป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญ รูปแบบของกฎหมายล าดับรองที่ต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ

กระท าทางปกครอง รวมถึงข้อจ ากัดของการออกกฎหมายล าดับรอง ฝ่ายบริหารจะมีอ านาจออกกฎหมาย

ล าดับรองได้เมื่อกฎหมายแม่บทให้อ านาจชัดแจ้ง กฎหมายแม่บทอาจเป็นรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัต ิ

และเน้ือหาสาระของกฎหมายต้องอยู่ในขอบเขต วิธีการ และการใช้บังคับตามที่กฎหมายแม่บทก าหนดไว้

ด้วย แม้กระทรวงการต่างประเทศ จะมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาออกระเบียบเกี่ยวกับการออกหนังสอื

เดินทางได้โดยอาศัยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แต่

เสรีภาพในการเดินทางซ่ึงรวมถึงสิทธิในการมีหนังสือเดินทางได้บัญญัติรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติในส่วนของการปฏิเสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง และการยกเลิก

หนังสือเดินทางซ่ึงถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่เป็นการจ ากัดสิทธิของบุคคลในการใช้สิทธิในเสรีภาพในการ

เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย จึงต้องออกโดยภายใต้เง่ือนไขตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้และต้อง

เป็นไปตามหลักนิติรัฐในฐานะที่เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 รวมถึงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

2545 และกฎกระทรวงฯ ที่ก  าหนดให้กรมการกงสุลมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกบัหนังสอืเดินทางและ

เอกสารการเดินทางให้แก่คนสญัชาติไทย เป็นเพียงบทบัญญัติที่ก  าหนดอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปของกรมการ

กงสลุ ไม่ได้มีบทบัญญัติที่มีเน้ือความให้อ านาจกระทรวงการต่างประเทศออกระเบียบหรือประกาศ ข้อบังคับใดๆ 

เพ่ือปฏเิสธหรือยับย้ังค าขอหนังสอืเดินทาง หรือการยกเลิกหนังสือเดินทางแต่อย่างใด การที่กระทรวงการ

ต่างประเทศได้อาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกระเบียบกระทรวงการ
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ต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้ึนมาใช้บังคับจึงขัดต่อหลักนิติรัฐในฐานะที่เป็น

หลักประกนัการคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

        3.2  ปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่า ด้วยการออกหนังสือเดินทาง  พ.ศ. 2548  

ได้ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจที่จะปฏิเสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง หรือยกเลิกหนังสือ

เดินทางของบุคคลที่ได้รับหนังสือเดินทางไปแล้วได้ แต่เง่ือนไขที่ว่าน้ันกลับถูกก าหนดไว้แตกต่างกัน คือ 

กรณีที่หน่ึง ต้องมีการร้องขอจากศาล พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจซ่ึงเหน็ว่าไม่สมควรออกหนังสือ

เดินทางหรือสมควรยกเลิกหนังสือเดินทางเพราะผู้ร้องขอเป็นผู้ซ่ึงก าลังรับโทษในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่าง

การปล่อยตัวช่ัวคราว หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แล้ว (ข้อ 21 (2) ข้อ 23 

(2)) และกรณีที่สอง คือ กรณีที่ไม่จ าต้องมีการร้องขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถหยิบยกข้ึนมาพิจารณาได้

เอง เช่น ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางกระท าผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติราชการ ซ่ึงขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัย หรือช่ือเสียงและ

เกียรติภูมิของประเทศไทย (ข้อ 23 (4)) ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการใช้

ดุลพินิจตัดสินใจ ซ่ึงเมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 

ข้อ 21 ได้ก าหนดโดยใช้ถ้อยค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏเิสธหรือยับย้ังค าขอหนังสอืเดินทางหรือ

แก้ไขหนังสือเดินทางหากปรากฏว่า...” ข้อ 23 ก าหนดไว้ว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถยกเลิกและเรียก

คืนหนังสือเดินทางได้ เมื่อปรากฏภายหลังว่า...” แสดงให้เห็นว่าอ านาจในการปฏิเสธหรือยับย้ังค าขอ

หนังสอืเดินทาง และการยกเลิกหนังสอืเดินทาง เป็นอ านาจดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกรณี

เง่ือนไขใดกต็าม เพียงแต่หากเป็นเง่ือนไขการปฏเิสธหรือยับย้ังค าขอหนังสอืเดินทางตามข้อ 21 (2) หรือ

การยกเลิกหนังสือเดินทางตามข้อ 23 (2) จะต้องเป็นกรณีที่ศาล หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ

ได้มีหนังสือร้องขอให้กรมการกงสุลพิจารณาปฏิเสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง หรือยกเลิกหนังสือ

เดินทาง อย่างไรกด็ี พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอ านาจที่จะสอบถามไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริงหรือเสนอข้อเทจ็จริงและเหตุผลเพ่ิมเติมได้ตามข้อ 20 ของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ 

ว่าด้วยการออกหนังสอืเดินทาง พ.ศ. 2548 นอกจากน้ี ประเดน็ที่ต้องพิจารณาอกีประการ คือ เง่ือนไขการ

ปฏเิสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง และการยกเลิกหนังสือเดินทางในกรณีความผิดอาญา ซ่ึงระเบียบ

ดังกล่าวจะก าหนดเพียงว่า “คดีอาญา” โดยมิได้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ร้องจะต้องก าลังรับโทษในคดีอาญา 

หรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวช่ัวคราว หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แล้วใน

ความผิดอาญาใด ซ่ึงแตกต่างกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหพันธ์สาธารณเยอรมนีที่จ ากัดเฉพาะใน

คดีอาญาร้ายแรง การก าหนดในลักษณะที่มิได้ระบุจ ากัดเฉพาะคดีอาญาในความผิดฐานใด ย่อมส่งผลต่อ

การให้เหตุผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเจตนารมณ์ของการปฏิเสธหรือยับย้ังหรือยกเลิกหนังสือ

เดินทางในกรณีน้ีกเ็พ่ือป้องกันผู้กระท าผิดต่อกฎหมายหลบหนีและเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็น

กรณีเสื่อมเสียแก่ประเทศชาติ การที่ระบุคดีอาญาโดยไม่จ ากัดว่าเป็นคดีอาญาในความผิดฐานใด อาจเป็น

ช่องทางให้หน่วยงานฝ่ายปกครองอาศัยความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือกล่ันแกล้งหรือ

เลือกปฏบัิติโดยไม่เป็นธรรมได้ 
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        3.3 ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองเพ่ือมีค าสั่งปฏิเสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง 

และค าสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง 

พ.ศ. 2548 

การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง และการ

ยกเลิกหนังสอืเดินทาง ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสอืเดินทาง พ.ศ. 2548 

ถือเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แต่

ระเบียบดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติใดที่ระบุให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผลของการปฏเิสธหรือยับย้ังค าขอ

หนังสือเดินทาง การยกเลิกหนังสือเดินทางให้ผู้ที่อยู่ในบังคับของค าสั่งได้รับทราบ ไม่มีบทบัญญัติก าหนด

ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์ การย่ืนอุทธรณ์ค าสั่งปฏิเสธหรือยับย้ังค าขอหนังสือเดินทางและค าสั่งยกเลิก

หนังสือเดินทาง จึงเกิดปัญหาและมีการโต้แย้ง เพราะบางกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถูกยกเลิก

หนังสอืเดินทางทราบ นอกจากน้ี แม้กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

วิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จะก าหนดให้การไม่ออกหนังสือเดินทางส าหรับการเดินทางไป

ต่างประเทศ เป็นข้อยกเว้นที่ไม่จ าต้องเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกค าสั่ง แต่กยั็ง

มีปัญหาที่จะต้องตีความและถูกโต้แย้งจากฝ่ายที่ถูกปฏิเสธหรือยับย้ัง หรือถูกยกเลิกหนังสือเดินทาง เพราะ

ไม่ได้เปิดโอกาสให้ช้ีแจงข้อเทจ็จริงและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอตามหลักการรับฟัง

คู่กรณี 

 

4. ขอ้เสนอแนะ 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแล้ว มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ดังน้ี 

4.1 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง  

พ.ศ. 2548 ให้มีสถานะเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทและสอดคล้องกับ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  

4.2 แก้ไขหลักเกณฑ์ตามข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือ

เดินทาง พ.ศ. 2548 โดยแยกกรณีข้อ 21 (2) น าไปบัญญัติไว้ต่างหาก และก าหนดความผิดอาญาเฉพาะ

ในความผิดอาญาร้ายแรง โดยใช้แนวทางของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 ตลอดจนก าหนดให้พนักงานฝ่าย

ปกครองและต ารวจระบุถึงข้อเทจ็จริงและเหตุผลความจ าเป็นที่เหน็ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธหรือ

ยับย้ังค าขอหนังสือเดินทาง และการยกเลิกหนังสือเดินทาง ไปพร้อมกับการเสนอให้ระเบียบกระทรวงการ

ต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสอืเดินทาง พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  

4.3 ส าหรับกระบวนการพิจารณาทางปกครอง แม้จะมีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายกลางที่ก  าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัวิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง

ไว้กต็าม แต่ในทางปฏบัิติหน่วยทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงมีปัญหาในการน าไปบังคับใช้ ดังน้ัน 

ปัญหานี้อาจมีแนวทางแก้ไข 2 วิธ ีคือ  
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    4.3.1 สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงานเกี่ยวกับวิธีปฏบัิติราชการ

ทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

    4.3.2 เพ่ิมบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกบัการแจ้งค าสั่งทางปกครอง และการระบุเหตุผล

ไว้ในค าสั่งทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองไว้ในกฎหมายว่าด้วยหนังสือเดินทาง

โดยเฉพาะ โดยเสนอไปพร้อมกับให้ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง 

พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 

 

บรรณานุกรม 
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แปลโดยอิทธิพร  บุญประคอง และคณะ ผู้ จัดท าและปรับปรุงแปลปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสทิธมินุษยชน. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการต่างประเทศ, 2551. 

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์.พิมพ์คร้ังที่ 5.
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ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญา

ด้านสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง UN 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 2550 

CCPR General Comment No. 27 : Article 12. Freedom of Movement. http://www.refworld.org/ 
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ปัญหาการด าเนินคดีบุคคลพลเรือนโดยศาลทหาร: ขณะประกาศใชก้ฎอยัการศึก 

 

  ภริูวัฒน์ ทมิมาศ1 

รองศาสตราจารย์ ปิยะนุช โปตะวณชิ2 

 

บทคดัย่อ 

ปัญหาของศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลพลเรือนขณะประกาศใช้กฎอัยการศึก 

เกิดข้ึนเน่ืองจากโดยหลักศาลทหารในเวลาปกติและในเวลาไม่ปกติจะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่อยู่ในอ านาจ

ศาลทหาร3เท่าน้ันซ่ึงมีความแตกต่างจากศาลพลเรือน เมื่อต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 4 

โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกประกาศก าหนดให้บุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-1185 และความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติซ่ึงมี

การห้ามชุมนุม6รวมทั้งความผิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนที่ใช้ในการสงคราม7ให้อยู่ใน

อ านาจของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ซ่ึงในปัจจุบันกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นวิธีพิจารณาของศาลทหาร คือ

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ซ่ึงจะพบว่าได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพิพากษาคดี

ไว้โดยเฉพาะซ่ึงมีความแตกต่างจากศาลยุติธรรมหรือศาลพลเรือน ซ่ึงกระทบสทิธใินการด าเนินคดีที่มีโทษ

ทางอาญาต่อบุคคลพลเรือนหลายประการ เช่น สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา สิทธิของบุ คคลที่จะได้รับ 

การพิจารณาคดีอาญาอย่างเทา่เทยีมกนักบับุคคลพลเรือนอื่นที่กระท าความผิดเกี่ยวกบัอาวุธสงครามที่มีไว้

ในครอบครองเน่ืองจากเป็นความผิดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วแม้ไม่มีการประกาศคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติก าหนดไว้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสิทธิที่บุคคลพลเรือนได้ถูกก าหนดไว้ในกฎหมายระหว่าง

ประเทศ8ในเร่ืองสิทธิของบุคคลพลเรือนที่จะต้องถูกด าเนินคดีอาญาซ่ึงกระทบต่อเน้ือตัวร่างกายโดยอาจ

ถูกจ าคุกหรือปรับเมื่อศาลพิพากษาว่ามีความผิด ซ่ึงอาจเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมต่อบุคคลพลเรือน 

เช่นสิทธิในการได้รับการทบทวนคดีและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันเมื่อบุคคลพลเรือน

ภายในประเทศต่างควรมีสิทธิที่เหมือนกันเม่ือกระท าความผิดที่เหมือนกัน เป็นต้น จึงสมควรที่จะมีการ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

3
 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 16 

4
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 1/2557 เร่ือง การควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ และ ฉบบัที่ 

2/2557 เรื่อง การประกาศใช้กฎอยัการศึกทั่วราชอาณาจักร 
5
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 37/2557 เร่ือง ความผดิที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดขีองศาล

ทหาร 
6
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมอืง 

7
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 50/2557 เรื่อง ให้ศาลทหารมอี านาจพิจารณาพิพากษาคดอีาวุธปืนและ

เคร่ืองกระสนุปืน หรือวัตถุระเบดิที่ใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม 
8
 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  

368368



แก้ไขเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศต่อไป 

ค าส าคญั 

ศาลทหาร, กฎอยัการศึก, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง 

 

ABSTRACT 

The problem of military court in judicial cases of civilians during the martial law. This is 

due to the fact that the military court at regular time and at an unusual time will only consider the 

persons in military court jurisdiction. Which is different from civil courts? When it was announced 

martial law. The head of the National Security Council has used the power of the state to issue a 

declaration to the civilian. The offense under the Criminal Code, Section 107-118, and the offense 

under the National Security Council Notification which prohibits the rally. Including offenses relating 

to firearms and ammunition used in warfare. At present, the law in force is a court martial. The court 

martial law Act of 1955, which will find that the rules. Special case judgments are different from 

judicial or civil courts. The right to appeal to the civil rights of many civil rights, such as the right to 

appeal the petition. The right of a person to be given a criminal trial is equally equivalent to that of 

any other civil servant who commits a crime of possession of a war weapon as a result of a lawful 

offense. Set this is not in line with the civil rights that are defined in international law. The right of 

a civil person to be subjected to criminal proceedings affecting his body may be imprisoned or fined 

when the court is found guilty. There may be civil unrest issues. For example, the right to a review 

of a case and the right to be treated equally when a civilian in a country should have the same right 

to commit the same offense. Therefore it should be corrected to ensure fairness and rules are consistent 

with international law. 

Keyword 

Military Court, Martial Law, International Covenant on Civil Rights and Political Rights. 
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1.บทน า 

 กระบวนการพิจารณาคดีบุคคลที่อ ยู่ในอ านาจศาลทหารทั้ งในเวลาปกติและในเวลา 

ไม่ปกติจะถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 คือ ทหารหรือผู้ที่รับราชการทาง

ทหาร ซ่ึงไม่รวมถึงบุคคลพลเรือน9 ซ่ึงศาลทหารได้ถูกจัดต้ังข้ึนมาเน่ืองจากระบบของฝ่ายทหารที่จะต้องมี

การปกครองบุคคลที่อยู่ในอ านาจให้อยู่ในระเบียบวินัยซ่ึงจะมีความแตกต่างจากศาลพลเรือนทั้งในเร่ือง

ความเหน็ในการลงโทษที่แตกต่างกนั เมื่อต่อมาได้มีการประกาศกฎอัยการศึก และหัวหน้ารักษาความสงบ

แห่งชาติออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ10ก าหนดให้บุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดตามที่ระบุ

ไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องถูกด าเนินคดีในศาลทหาร11กลับพบว่าการออกประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติและพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.249812 ได้ก าหนดให้บุคคลที่

กระท าความผิดอาญาในขณะที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ไม่สามารถที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาได้ 

ส่งผลให้เมื่ อบุคคลพลเรือนที่ ต้องถูกด าเนินคดีในศาลทหารไม่สามารถที่จะได้รับการทบทวน 

จากผู้พิพากษาล าดับเหนือขึ้ นไปได้ ซ่ึงเหน็ได้ว่าเป็นการขัดต่อหลักของศาลทหารที่ก  าหนดไว้แต่เฉพาะ

ผู้รับราชการทางทหารและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยประเทศไทย

ได้ไปลงนามเป็นภาคีไว้ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะต้องน ามาใช้บังคับ  

ดังน้ัน การด าเนินคดีบุคคลพลเรือนในศาลทหารโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นจึงถือว่าเป็น

การก าหนดโดยขัดกับหลักกฎหมายของศาลทหารและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงกอ็าจจะน ามาซ่ึง

ปัญหาทางกฎหมายอกีหลายประการ 

 ทั้งน้ี จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร  

พ.ศ.2498 ไม่ได้บัญญัติถึงกรณีกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีแก่บุคคลพลเรือนที่ถูกด าเนินคดีในศาล

ทหารทั้งในเวลาปกติและในเวลาไม่ปกติ ซ่ึงอาจกระทบต่อสิทธิของบุคคลพลเรือนที่ควรได้รับในการ

พิจารณาพิพากษาคดีเทียบเท่ากับบุคคลพลเรือนอื่นในช่วงเวลาปกติภายในศาลพลเรือน และอาจท าให้

เกิดความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลพลเรือนด้วย จึงเหน็ควรยกเลิกการด าเนินคดีบุคคลพลเรือนภายในศาล

ทหารในช่วงเวลาไม่ปกติ 

 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา 

 1.เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกฎอัยการศึกต่อบุคคลพลเรือน  

ที่ต้องถูกด าเนินคดีภายในศาลทหาร  

                                                           
9
 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 16 

10
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 เร่ือง การควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ และ ฉบับที่ 

2/2557 เรื่อง การประกาศใช้กฎอยัการศึกทั่วราชอาณาจักร 
11

 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เร่ือง ความผิดที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

ทหาร 
12

 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 61 วรรคสอง 
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 2.เพ่ือศึกษาประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบทบัญญัติแห่งบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกบัการก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร รูปแบบการด าเนินการ โดยเปรียบเทยีบกบัสทิธบุิคคลพลเรือนตาม

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาบุคคลพลเรือนที่ถูกด าเนินคดีในศาล

ทหาร และหาแนวทางการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกบัหลักสากล 

สมมติฐานของการศึกษา 

 เมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ประกาศ 

กฎอัยการศึก วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 โดย ได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนด

ความผิดที่ให้ด าเนินคดีอาญากับบุคคลพลเรือนในศาลทหารในขณะช่วงเวลาดังกล่าว บุคคลพลเรือน 

จึงถูกจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 61  

อันแตกต่างต่อหลักการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลพลเรือนที่ให้สิทธิหรือจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์

ฎีกาเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองอีกทั้งการที่บุคคลพลเรือนถูกด าเนินคดีในศาลทหารต้องถูกกระทบสิทธิ 

ในการพิจารณาที่แตกต่างต่อศาลพลเรือน ทั้งน้ี เพ่ือช้ีและแสดงให้เห็นถึงปัญหาของบุคคลพลเรือน 

ที่ถูกกระทบสิทธิในกระบวนการทางศาลเกี่ยวกับการด าเนินคดีในศาลทหารเน่ืองจากประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติและพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 เ พ่ือน าไปสู่การแก้ไข

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศไทยและกฎหมายระหว่าง

ประเทศ เพ่ือให้บุคคลพลเรือนมีสิทธิที่เสมอภาคกันและได้รับการทบทวนการตัดสินคดีในศาลทหาร

เป็นไปตามหลักสากล  

วิธีด าเนนิการศึกษาวิจยั 

 ศึกษาโดยใช้วิธวิีจัยภาคเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

ทางด้านเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาลทหารและกฎอัยการศึก ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ

วิชาการ รายงานการวิจัย วารสาร จุลสาร ระเบียบ ค าพิพากษาของศาล ราชกจิจานุเบกษาเอกสารเผยแพร่

ตามที่ต่างๆ และเอกสารอื่นๆ เช่น ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี่เผยแพร่ทางอนิเตอร์เนต็ 

 

2.ผลการศึกษา 

 ศาลทหารมีลักษณะพิเศษและความแตกต่างกับศาลพลเรือนจึงถูกแยกออกต่างหากจาก  

ศาลพลเรือนที่จัดต้ังเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีที่พลเมืองทั่วๆไปกระท าความผิด เน่ืองปัจจัยส าคัญจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ทหารที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ โดยต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเฉียบขาด

ปราศจากการโต้แย้ง ทั้งน้ี เพราะทหารมีหน้าที่ป้องกนัเอกราชและอธปิไตยของประเทศชาติ เป็นผู้ถืออาวุธ 

และเป็นผู้ที่ต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนพิเศษที่ถูกก าหนดไว้เพ่ือควบคุมความประพฤติและการกระท า

หน้าที่ต่างๆของทหาร เพ่ือให้อยู่ในระเบียบวินัย หากทหารที่กระท าความผิดต้องไปอยู่ในอ านาจของศาล

พลเรือนทุกกรณีแล้ว กระทรวงกลาโหม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้ควบคุมฝ่ายทหารจะไม่สามารถควบคุม

ทหารให้อยู่ในระเบียบวินัยตามความประสงค์ได้ 
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 ต่อมาเพ่ือควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศไทยได้มีกฎหมายเพ่ือควบคุมสถานการณ์ความ

ไม่สงบภายในประเทศ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

และพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติกฎอยัการศึก 

พระพุทธศักราช 2457 ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวเป็นการควบคุมโดยใช้กฎหมายทั้งสามฉบับ แต่กฎหมาย

ดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันในอ านาจผู้ประกาศโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกน้ันผู้มีอ านาจ

ประกาศใช้ คือ ฝ่ายทหาร  

 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกก าเนิดมาจากทฤษฎีปฏิฐานนิยม 13โดยมีแนวความคิดกลับ

แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ โดยถือเป็นแนวคิดที่ยืนยันว่ากฎหมายเป็นผลผลิตหรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง

ขึ้ นโดยอ านาจปกครองในสังคม ซ่ึงกฎหมายจะไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม เป็นสิ่งที่มีสภาพบังคับหรือมี

บทลงโทษ และกฎหมายมาจากผู้ประกาศกฎอัยการศึก ส่งผลให้ในปัจจุบันการประกาศกฎอัยการศึกในปี 

พ.ศ.2557 ได้มีการออกประกาศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนดให้บุคคลพลเรือนที่กระท า

ความผิดอาญาบางฐานที่ก  าหนดเอาไว้ต้องถูกด าเนินคดีในศาลทหารในเวลาไม่ปกติสอดคล้องกบัหลักการ

ของทฤษฎีปฏิฐานนิยม เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ในการใช้บังคับกฎหมาย ซ่ึงค าสั่งหรือกฎเกณฑ์ที่ออก

โดยอ านาจผู้ก่อการปฏิวัติรัฐประหาร ประกอบกับความจ าเป็น ซ่ึงเป็นการยอมรับอ านาจรัฐที่แม้จะได้มา

โดยไม่ถูกต้อง เพ่ือความสงบสุขต่อส่วนรวม การประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงเป็นไปเพ่ือ

ความสงบสขุของบุคคลพลเรือนทั้งหลายจึงมีการออกประกาศดังกล่าว 

 แต่การออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายใต้การประกาศกฎอยัการศึกดังกล่าวน้ัน

ได้ออกมาโดยขัดต่อหลักกฎหมายธรรมชาติที่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของพลเรือน และขัดต่อหลักการของ

ศาลทหารในหลายประเทศเน่ืองจากศาลทหารในต่างประเทศก าหนดไว้เพียงบุคคลที่รับราชการทหารไม่

รวมถึงบุคคลพลเรือน ประกอบกับประเทศไทยได้ไปลงนามเป็นภาคีสมาชิกกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพล เมื อ งและสิทธิท า งการ เมื อ ง( International Convenant on Civil and Political Right ห รือ 

ICCPR)14 ซ่ึงก าหนดสิทธิ15ของบุคคลพลเรือนที่จะต้องถูกด าเนินคดีอาญาซ่ึงจะต้องมีความเสมอภาคกัน

ระหว่างผู้กระท าความผิดทางอาญาและการถูกพิจารณาพิพากษาคดีอาญาจะต้องได้รับการทบทวนจากผู้

พิพากษาระดับเหนือขึ้ นไป ซ่ึงประเทศไทยจะต้องน ามาปฏิบัติตาม แต่จากการประกาศกฎอัยการศึก

ดังกล่าวส่งผลต่อศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดีที่กระทบสิทธิดังกล่าว ซ่ึงมีกฎหมายที่ก  าหนด

กระบวนการพิจารณาในศาลทหารไว้ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ซ่ึงบุคคลพล

เรือนมิได้ก าหนดถึงบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร และการด าเนินคดีในการขณะประกาศใช้กฎอัยการศึก

                                                           
13 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, “การเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 ของสยาม : พรมแดนแห่งความรู้”,(วารสาร
ธรรมศาสตร์ปีท่ี 11 เล่มท่ี 2 มิถุนายน 2525), หนา้ 76-77 
14

 คณะกรรมการมนุษยชนแห่งชาติ, หลกักฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไปเก่ียวกบัสนธิสัญญาดา้นสิทธิ
มนุษยชนและกติการะหว่างประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ ์
หจก.ว.ีเจ พร้ินต้ิง), หนา้ 17-48 
15 วกิิพีเดีย จาก http://th.wikipedia.org/wiki อา้งใน สุรสิทธ์ิ ถาวร, เอกสารวชิาการส่วนบุคคล : กฎอยัการศึก
กบัหลกัประชาธิปไตย, (วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ), หนา้ 3 
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น้ันจ าเลยไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ฎีกาค าพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ สืบเน่ือง

จากกระบวนการดังกล่าวน ามาใช้บังคับกับการบังคับบัญชาทหารในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบซ่ึง

ควรที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยเร็วแต่การน ามาใช้บังคับกับบุคคลเรือนน้ันจึงขัดต่อหลักของ

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 

 

3.บทวิเคราะห ์

จากการศึกษาปัญหาศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลพลเรือนขณะประกาศใช้กฎ

อยัการศึก พบว่ามีปัญหา 4 ประการ ดังน้ี 

3.1 วิเคราะห์ปัญหาศาลทหารทั้งในเวลาปกติและในเวลาไม่ปกติเปรียบเทียบกับศาล  

พลเรือนในเร่ืองเขตอ านาจศาลทหารและกระบวนการด าเนินคดี ที่เหมือนหรือแตกต่างกันในศาลทหาร

และศาลพลเรือน เน่ืองจากสิทธิของบุคคลที่ถูกด าเนินคดีในศาลน้ันโดยหลักบุคคลที่มีฐานะเหมือนกัน

จะต้องถูกด าเนินคดีโดยเทา่เทยีมกนั  

ศาลทหารและศาลพลเรือนน้ันมีลักษณะที่เหมือนกบัศาลพลเรือน คือ 

1 ศาลทหารถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับศาลพลเรือน คือ ศาลทหารจัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ส่วนศาลพลเรือนหรือศาลยุติธรรมถูกจัดตั้ งขึ้ นตาม

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลยุติธรรม ซ่ึงแม้จะเป็นกฎหมายในล าดับศักด์ิเดียวกนัมีความเทยีบเทา่กนั 

2 การแบ่งช้ันของศาลทั้งในศาลทหารก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.

2498 และศาลพลเรือนได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาล พ.ศ.2543 ได้แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน

ศาลศาลทหารช้ันต้น คือศาลแขวงหรือศาลจังหวัด ศาลทหารกลาง คือศาลอุทธรณ์ และศาลทหารสูงสุด 

คือศาลฎีกา 

3 วิธีพิจาณาคดีและพิพากษาคดีของศาลทหารได้มีก าหนดไว้ในธรรมนูญศาลทหาร และ

นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารแล้ว16 ศาลทหารกยั็งได้น าประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม เน่ืองจากศาล

ทหารจะน าพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาบังคับใช้ก่อนและหากไม่ได้มีการบัญญัติใน

เร่ืองน้ันน้ันไว้กจ็ะน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดย

อนุโลม ซ่ึงศาลพลเรือนน้ันได้มีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 20 ได้ก าหนดให้

ใช้วิธพิีจารณาความแพ่งและวิธพิีจารณาความอาญามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี 

4 การแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกลาง คือ ศาลทหารกลางและศาลทหารสงูสุดของ

ทหารน้ัน ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 10 ได้ก าหนดให้ พระมหากษัตริย์

ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน เช่นเดียวกบัศาลพลเรือน 

ศาลทหารและศาลพลเรือนน้ันมีลักษณะที่แตกต่างกบัศาลพลเรือน คือ 

1 ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนตุลาการศาลทหารช้ันต้น พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้า มอบ

พระราชอ านาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้บังคับบัญชาทหารเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนตุลา

                                                           
16

 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 45  
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การศาลทหารช้ันต้นได้ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 10 วรรคสอง ซ่ึง

แตกต่างจากศาลพลเรือนที่จะมาจากการโปรดเกล้าทั้งแต่งต้ังและถอดถอนโดยพระมหากษัตริย์ 

2 การแต่งตั้งตุลาการศาลทหารมีข้อแตกต่างกับการตั้งผู้พิพากษาศาลพลเรือน คือการแต่งตั้ง

องค์คณะตุลาการศาลทหารประกอบด้วย ตุลาการซ่ึงมีคุณวุฒิที่จะต้องจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์เท่าน้ัน 

และตุลาการพระธรรมนูญซ่ึงอาจจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์หรือไม่กไ็ด้แต่จ าต้องเป็นนายทหารช้ันสัญญา

บัตรประกอบกันเป็นองค์คณะตามจ านวนที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 

มาตรา 25 ถึงมาตรา 29 แตกต่างจากศาลพลเรือนซ่ึงมีองค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาซ่ึงมีคุณวุฒิที่

จะต้องจบการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์เท่าน้ัน ซ่ึงความต่างดังกล่าวน้ันในด้านศาลทหารมีไว้เน่ืองจาก

เกี่ยวข้องกับสายการบังคับบัญชาในการปกครองบังคับบัญชาทหาร ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ

ผู้บังคับบัญชาถึงการทราบมูลเหตุแห่งการกระท าความผิดที่เกดิแก่บุคคลที่ตนปกครองบังคับบัญชา 

3 การพิจารณาสั่งลงโทษผู้กระท าความผิดบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร ตามพระราชบัญญัติ

ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 64 ถึงมาตรา 65 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งต้ังแต่ผู้

บังคับกองพัน หรือในปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร คือ หัวหน้าอัยการทหาร และในต่างจังหวัด คือ ผู้

บัญชาการมณฑลทหารบก ที่มีอ านาจดังกล่าว ซ่ึงแตกต่างจากภายในศาลพลเรือนที่ก  าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่ง

ลงโทษตามค าพิพากษาคือ ศาลพลเรือนหรือศาลยุติธรรมเมื่อได้ปฏิบัติตามค าพิพากษา เพ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาอีกทั้งมีส่วนในการพิจารณาลงโทษผู้กระท าความผิดตามความเหมาะสม อีกทั้งหาทาง

ป้องกนัมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดซ า้อกีด้วย 

4 ศาลทหารสงักดักระทรวงกลาโหม ส่วนศาลพลเรือนสงักดักระทรวงยุติธรรม17 

5 ศาลทหาร ผู้มีอ านาจตั้งตุลาการ และผู้มีอ านาจสั่งลงโทษเป็นผู้สั่งอุทธรณ์ฎีกากล่าวคือใน

กรณีที่เป็นศาลทหารในเวลาปกติเม่ือศาลทหารช้ันต้นมีค าพิพากษาแล้วหากโจทก์หรืออัยการทหารไม่

พอใจในค าพิพากษากม็ีอ านาจเสนอผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.

2498 มาตรา 61 เม่ือผู้มีอ านาจเหน็สมควรกส็ามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้ แต่ในศาลพลเรือนโจทกไ์ม่ว่าจะ

เป็นอัยการหรือผู้เสียหายเป็นผู้ฟ้องคดีเองหรือจ าเลยมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้เลย18เมื่อได้ปฏบัิติตามเง่ือนไข

ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา  

6 บุคคลที่ มีอ านาจฟ้องคดีอาญา ในศาลทหารจะแบ่งออกเป็นในศาลทหารปกติ   

ผู้มีอ านาจฟ้องคดีคือ ผู้เสยีหายกรณีที่ผู้เสียหายเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร แต่หากมิใช่บุคคลที่อยู่

ในอ านาจศาลทหารต้องมอบคดีให้อัยการทหารและอัยการทหาร19 แต่ในช่วงเวลาเป็นศาลทหารในเวลาไม่

                                                           
17

 ประทนิ พัฒนธรรม, การพัฒนาศาลทหารไทย,(วิทยานิพนธ,์ วิทยาลัยกองทพับก สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสงู), 

หน้า 2 
18

 ประทนิ พัฒนธรรม, แหล่งเดมิ, หน้า 3 
19

 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 49 วรรคหนึ่ง 
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ปกติ ผู้มีอ านาจฟ้องคดีคือ อัยการทหารเท่าน้ัน20ซ่ึงต่างจากศาลพลเรือนซ่ึงอาจเป็นผู้เสียหายหรือ

พนักงานอยัการกไ็ด้21 

7 เมื่อได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วจะท าให้เกิดศาลทหารในระหว่างการประกาศใช้กฎ

อัยการศึก คือศาลทหารในเวลาไม่ปกติและศาลอาญาศึกมีจะไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาได้ ดังน้ันเมื่ อมีค า

พิพากษาศาลช้ันต้นแล้ว คดีเป็นอันถึงที่สุด แต่ในศาลพลเรือนน้ันแม้จะอยู่ในช่วงเวลาไม่ปกติเม่ือคดีมีค า

พิพากษาศาลช้ันต้นแล้วคู่ความกยั็งสามารถอุทธรณ์ฎีกาคดีต่อไปได้เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งของคณะ

ปฏิวัติให้ศาลพลเรือนถือเป็นศาลทหารโดยก าหนดประเภทคดีเอาไว้ ดั งน้ันศาลพลเรือนจะน าเอา

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารไปใช้ในการพิจารณาคดีที่ก  าหนดไว้ อกีทั้งเม่ือมีค าพิพากษาศาลช้ันต้น

แล้ว คดีกจ็ะเป็นอันถึงที่สุดเช่นกัน จึงไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้แต่ในศาลพลเรือนน้ัน มีเฉพาะศาลปกติ

ซ่ึงสทิธใินการอุทธรณ์ฎีกาถูกจ ากดัไปตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

8 เขตอ านาจศาลทหารทั้งในเวลาปกติและไม่ปกติ และศาลอาญาศึก โดยได้ก าหนดบุคคลที่อยู่

ในอ าน าจศาลทหาร  ตามพระร าช บัญญัติ ธ ร รม นูญศาลทหาร  พ .ศ . 2498 มาตร า  16 แ ต่ 

ศาลพลเรือน คือ บุคคลทั่วไปบุคคลตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 14 เว้น

แต่เม่ือบางกรณีในขณะที่ผู้น าคณะปฏวัิติได้ประกาศกฎอัยการศึกท าให้เกิดศาลทหารในช่วงเวลาไม่ปกติ

เกิดขึ้ นและก าหนดให้คดีบางประเภทต้องถูกด าเนินคดีในศาลทหารดังน้ันแม้บุคคลพลเรือนจะเป็น

ผู้กระท าความผิดกจ็ะต้องถูกด าเนินคดีภายในศาลทหารโดยใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.

2498 ส่งผลให้บุคคลพลเรือนมีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่ในอ านาจของศาลทหารตาม พระราชบัญญัติ

ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 แตกต่างจากศาลพลเรือนที่ได้ก าหนดเขตอ านาจศาลมีเพียงในช่วงเวลา

ปกติไม่มีศาลในช่วงเวลาเหตุการณ์ไม่ปกติ 

3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบถึงเขตอ านาจศาลทหารและบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารของ

ประเทศไทยเปรียบเทยีบกบัศาลทหารในต่างประเทศ  

ซ่ึงเมื่อได้ศึกษาศาลทหารในประเทศฝร่ังเศส ประเทศอังกฤษ และประเทศอเมริกาน้ันได้มี

ก าหนดเอาไว้ในกฎหมายของแต่ละประเทศโดยจะจ ากัดไว้แต่เพียงทหารเท่าน้ัน โดยก าหนดให้บุคคล

เรือนต้องถูกด าเนินคดีในศาลพลเรือนเท่าน้ัน ซ่ึงศาลทหารของประเทศไทยกไ็ด้จ ากัดไว้แต่เพียงบุคคลที่

รับราชการทหารเท่าน้ันไม่รวมถึงบุคคลพลเรือนแต่อย่างใด แต่เมื่อต่อมาการประกาศกฎอัยการศึกส่งผล

ให้บุคคลพลเรือนต้องถูกด าเนินคดีที่มีโทษอาญาในศาลทหารส่งผลให้ขัดต่อหลักของศาลทหาร 

3.3 วิเคราะห์เปรียบเทยีบกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศไทย 

เม่ือมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึนในประเทศไทยแล้วประเทศไทยได้มีกฎหมายที่จะน ามาใช้

ควบคุมสถานการณ์ดังน้ี 

1 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.2551 ก าหนดเหตุที่จะ

ประกาศได้น้ัน คือ เมื่อปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  แต่ยังไม่มีความ

จ าเป็นต้องอาศัยสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศโดย กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

                                                           
20

 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 49 วรรคสอง 
21

 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา พ.ศ.2477, มาตรา 28 
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2 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 ก าหนดเหตุในการ

ประกาศได้น้ันคือ เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกดิขึ้น คือสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจท าให้ท าให้ประเทศตกอยู่ในภาวะขับขัน

หรือมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับกับการรบหรือการ

สงคราม ผู้บังคับใช้กฎหมาย คือ นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารร่วมกันป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับย้ัง ฟ้ืนฟู หรือ

ช่วยเหลือประชาชน  

3 พระราชบัญญัติกฎอยัการศึก พระพุทธศักราช 2457 ก าหนดเหตุที่จะประกาศได้น้ัน คือ เมื่อ

มีสงครามหรือจลาจลขึ้ นอันมีเหตุอันจ าเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยจากภัยซ่ึงมาจากภายนอกหรือ

ภายในราชอาณาจักร โดยผู้มีอ านาจประกาศคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือผู้บังคับบัญชาทหารที่มีอ านาจ 

ตามพระราชบัญญัติกฎอยัการศึก 

เหน็ได้ว่าจะมีความแตกต่างในเร่ืองผู้มีอ านาจบังคับใช้หรือประกาศใช้ เน่ืองจากในตัวกฎหมาย

แต่ละฉบับได้ก าหนดไว้ที่แตกต่างกัน แต่มีความคล้ายกันในเหตุแห่งการประกาศใช้  คือ พระราช

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระ

พุทธศักราช 2457 น้ันก าหนดเหตุการณ์ในระดับร้ายแรงต่อบ้านเมืองที่เทา่เทยีมกันคือก าหนดถึงสงคราม

หรือจลาจล  

3.4 วิเคราะห์ปัญหาการน าบุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดทางอาญาตามประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติมาถูกด าเนินคดีภายในศาลทหาร ภายใต้การลงนามเป็นภาคีสมาชิก กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Convenant on Civil and Political 

Right หรือ ICCPR)  

เมื่อบุคคลพลเรือนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศซ่ึงบุคคลใดหรือหน่วยงานของรัฐจะละเมิดไม่ได้ ต่อมาเมื่อประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีสมาชิก

ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซ่ึงถือเป็นหลักกฎหมายระหว่า ง

ประเทศซ่ึงประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกจะละเมิดเสยีไม่ได้ 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง ได้ก าหนดเน้ือหาเกี่ยวกับสิทธิ

บุคคลพลเรือนที่ถูกด าเนินคดีอาญาในแต่ละประเทศให้ต้องปฏบัิติตามในข้อ 14 คือ ความเสมอภาคใน

การถูกพิจารณาคดี หมายถึงบุคคลที่กระท าความผิดที่เหมือนกันย่อมควรได้รับการพิจารณาคดีที่

เหมือนกัน ซ่ึงเมื่อได้มีการประกาศกฎอัยการศึกส่งผลให้เกิดศาลทหารในเวลาไม่ปกติเกิดขึ้ น เมื่อได้

ก าหนดให้บุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดทางอาญาบางประเภทต้องถูกด าเนินคดีในศาลทหารน้ันถูก

จ ากดัให้ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 61 วรรคสอง ส่งผลให้

ไม่ได้รับสิทธิที่จะอุทธรณ์ฎีกาซ่ึงเป็นการขัดแย้งกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International Covenant 

on Civil and Political Rights (ICCPR) อกีกรณีหน่ึงด้วยโดยในข้อ 14 ได้ก าหนดถึงการพิจารณาคดีต้อง

ได้รับการทบทวน อนัเป็นการขัดต่อสทิธติามหลักสากล ซ่ึงผู้เขียนมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
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4.บทสรุปและขอ้แสนอแนะ 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแล้ว มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ดังน้ี 

4.1 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติกฎอยัการศึก พระพุทธศักราช 2457  

โดยการเพ่ิมมาตราที่กล่าวถึงนิยามและความหมายของสงครามและจลาจลให้ชัดเจนว่ามี

เหตุการณ์หรือความรุนแรงในระดับใดบ้างถึงจะสามารถประกาศใช้กฎอยัการศึกได้ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทยีบกับ 

นิยามตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน ก าหนดให้ค าว่า “สงคราม” หมายถึง สถานะความขัดแย้ง

ด้วยอาวุธระหว่างองค์การอิสระหรือแนวร่วมองค์การดังกล่าว โดยทั่วไปมักมีการรุกราน การท าลายล้าง 

และค าว่า “จลาจล” หมายถึงรูปแบบหน่ึงของการก่อความไม่สงบต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทรัพย์สนิหรือประชาชน

ซ่ึงมีเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้ นภายในประเทศไทยแล้ว ดังน้ันจึงควรก าหนดตามความหมายใน

พจนานุกรมดังกล่าว ซ่ึงเมื่อมีการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลให้การประกาศใช้กฎอัยการศึกจะมีขอบเขตในการ

ประกาศใช้อย่างเหมาะสมแก่ระดับสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 

4.2 ก าหนดขึ้นตอนการประกาศกฎอยัการศึกในพระราชบัญญัติกฎอยัการศึก 

ควรมีการก าหนดขั้นตอนการประกาศไว้โดยชัดเจน เน่ืองจากในการประกาศกฎอัยการศึกน้ัน 

ตามพระราชบัญญัติกฎอยัการศึก มาตรา 4 ได้ก าหนดขั้นตอนไว้อย่างคร่าวๆ โดยให้อ านาจฝ่ายทหารหรือ

ผู้บังคับบัญชาทหาร ซ่ึงมีก าลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่า 1 กองพันมีอ านาจที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึก ซ่ึง

เม่ือมีเหตุการณ์ในการประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วฝ่ายทหารมักที่จะกระท าการโดยไม่เปิดเผยถึงวิธีการที่

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎอยัการศึกส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ว่าผู้ใดมีอ านาจตามประกาศกฎอยัการศึกเน่ืองจากการประกาศมิได้มีปรากฏไว้อย่างชัดแจ้งอีกทั้งกรณีที่จะ

น าข้อบังคับในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกมาใช้น้ัน ผู้ประกาศกฎอัยการศึกเมื่อพิจารณาตามสมควรแล้ว

สามารถน า ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2498 ทุกมาตราหรือเพียงบาง

มาตรามาใช้กไ็ด้ ถือเป็นการก าหนดกรอบไว้อย่างจ ากัดเพ่ือไม่ให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลพลเรือนซ่ึงจะ

ส่งผลดีและครอบคลุมต่อกฎหมายและมีการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ของประเทศที่แปรเปล่ียน

ไป เม่ือมีการแก้ไขดังกล่าวแล้วจะท าให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบถึงกระบวนการประกาศใช้กฎ

อยัการศึกได้และตรวจสอบว่าการกระท าของฝ่ายทหารน้ันใครที่มีอ านาจอย่างชัดเจนบ้าง  

4.3 ควรก าหนดระยะเวลาการประกาศใช้กฎอัยการศึกโดยให้มีการทบทวนภายในฝ่ายทหารที่

ประกาศกฎอยัการศึกให้ชัดเจน 

เน่ืองจากว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกแต่ละคราวควรพิจารณาถึงเหตุแห่งการประกาศกฎ

อัยการศึกว่ายังมีความจ าเป็นที่จะต้องประกาศกฎอัยการศึกดังกล่าวต่อไปอีกหรือไม่ โดยการเพ่ิมเติม

มาตราในกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2498 ให้ชัดเจน เน่ืองจากการประกาศกฎอัยการศึกน้ันจะต้อง

ประกาศเมื่อมีเหตุการณ์สงครามหรือจลาจลส่งผลให้ เมื่อในพระราชบัญญัติกฎอยัการศึกฉบับปัจจุบันมิได้

ก าหนดให้ชัดเจนว่ามีระยะเวลาเทา่ใดหรือจะสิ้นสดุเมื่อใด ดังน้ันการประกาศกฎอัยการศึกในประเทศไทย

จึงไม่มีระยะเวลาที่จ ากัดว่าจะนานเท่าไหร่อีกทั้งไม่ได้มีการทบทวนจากผู้ประกาศกฎอัยการศึกหรือบุคคล

อื่นแต่อย่างใด เมื่อมีการแก้ไขดังกล่าวแล้วจะท าให้บุคคลพลเรือนผู้ถูกกระทบสิทธิหรือภาคเศรษฐกิจและ

สังคมมีความเช่ือม่ันในการลงทุน โดยสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าการกระท าทางฝ่ายทหารตามกฎอัยการ

ศึกน้ันจะส้นสดุลงเมื่อใด 
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4.4 แก้ไขพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2478 เ ร่ืองบุคคลที่อ ยู่ในอ านาจ 

ศาลทหารโดยหลักควรจ ากดัเพียงอาชีพรับราชการทหาร  

โดยก าหนดให้ศาลทหารไม่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดไม่ว่า

จะในเวลาที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกและไม่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก เน่ืองจากสิทธขิองบุคคลพลเรือนที่

ถูกด าเนินคดีอาญาน้ัน ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ระบุให้บุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดทางอาญาย่อม

จะต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างเท่าเทียมและเหมือนกันซ่ึงหากน าบุคคลพลเรือนมาเป็นบุคคลที่อยู่ใน

อ านาจศาลทหารแล้วน้ัน ซ่ึงเมื่อมีการก าหนดให้บุคคลพลเรือนไม่ต้องมาขึ้นศาลทหารแล้วกจ็ะท าให้สิทธิ

ของบุคคลพลเรือนเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีซ่ึงจะท าให้ได้รับการ

ยอมรับจากกลุ่มประเทศภาคีสมาชิก 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวน้ีกจ็ะสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและเป็นที่ยอมรับตามหลักกฎหมาย

สากล และในต่างประเทศที่มุ่งเน้นค านึงถึงการให้สิทธแิก่บุคคลพลเรือนทั่วไป ที่ผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐ

องค์กรใดไม่อาจสามารถจ ากัดสิทธิของบุคคลพลเรือนได้ตามหลักทฤษฎีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่บุคคล

พลเรือนทั่วไปย่อมมีสิทธิในตัวบุคคลภายใต้หลักกฎหมายธรรมชาติประกอบกับหลักนิติธรรม คือ  

เมื่อบุคคลพลเรือนทุกคนหรือรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ดังน้ันจึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง

ต่อสภาพการณ์ของประเทศที่แปรเปล่ียนไป 
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ภาษาไทย 
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มาตรการในการลงโทษผูก้ระท าความผิดฐานขบัขี่รถยนตเ์ร็วเกินกว่า 

อตัราท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 

วรตัม ์สุขะพิบูลย*์ 

รองศาสตราจารย ์อจัฉรียา ชูตินนัทน*์* 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษามาตรการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับข่ีรถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย

ก าหนดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการ

ก าหนดความผิดและโทษทางอาญาตลอดจนแนวคิดและวัตถุประสงค์ในบทบัญญัติความผิดตามกฎหมาย 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบข้อจ ากัดของมาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับรถเร็วเกิน

อัตราที่กฎหมายก าหนดพระราชบัญญัติจราจรทางบก เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์มาตรการในการลงโทษ

ผู้กระท าความผิดฐานขับรถเรว็เกนิอตัราที่กฎหมายก าหนดของประเทศไทยกบัต่างประเทศ และเพ่ือศึกษา

และหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายโดยก าหนดมาตรการในการลงโทษผู้กระท าความผิด

ฐานขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดที่เหมาะสมมาใช้กับความผิดฐานขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมาย

ก าหนดอนัเป็นการลดอาชญากรรมและการกระท าผิดซ า้อกี 

 ขอบเขตการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือการศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการใน

การลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบัน โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบทบัญญัติทางกฎหมายของต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหา

แนวทางและมาตรการในการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของ

ประเทศไทยที่เดด็ขาดและมีความหลากหลาย โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 ผลการศึกษาพบว่า สมควรที่จะหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขมาตรการในการลงโทษ

ผู้กระท าความผิดฐานขับข่ีรถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ควรก าหนดโทษให้สอดคล้องกับ

ความร้ายแรงของการกระท าความผิดโดยการก าหนดอัตราโทษส าหรับความเร็วและสถานที่กระท า

ความผิดแตกต่างกันไป ต้ังแต่การปรับ การพักใบอนุญาตขับข่ี ไปจนถึงการจ าคุก สมควรน าโทษที่

หลากหลายมาใช้โดยเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล 

 

Abstract 

 The study of the measure of penalty for over speed limit driving offences under the traffic 

Act of Thailand B.E.2522 aims to study school of though and theories for setting the penalties for 

                                                        
* นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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speed offense as well as the concepts and objectives of enactment of the offense in the law.  Study 

and analysis the problem of the measure of penalty for over speed limit driving offences under the 

traffic Act of Thailand.  Study and analysis the comparison of the measure of penalty for over speed 

limit driving offences under the traffic Act of Thailand and other countries.  Study and find out the 

way of development and improvement for the measure of penalty for over speed limit driving offences 

under the traffic Act of Thailand in order to reduce crime and prevent offences. 

 The scope of this study is to focus on the enactment concerning the measure of penalty 

for over speed limit driving offences under the traffic Act of Thailand which is now enforceable. 

Moreover, the study contents the analysis and comparison of the measure of penalty for over speed 

limit driving offences under the traffic Act of Thailand and other countries.  Finally, study find out 

and recommend the measure of penalty for over speed limit driving offences under the traffic Act of 

Thailand strictly and variably. The conclusion as following 

 The study indicated that. It is desirable to find a way to improve and correct the measure 

of penalty for over speed limit driving offences under the traffic Act of Thailand. Penalties should be 

imposed in accordance with the seriousness of the offense by the penalty rate for the speed and 

location of the offense varies. Fine, Suspension of driver's license and imprisonment. A wide variety 

of penalties should be introduced by opening the court to the discretion of individual punishment. 

 

1. บทน า 

 อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชากรไทยเป็นอย่างมาก 

ในเฉพาะปี 2016 มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 299,928 คร้ัง ผู้เสียชีวิตบนท้องถนนกว่า 10,566 ราย 

ผู้บาดเจบ็จากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนอีก 342,245 ราย ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าความสูญเสียทาง

เศรษฐกจิประเมินได้ว่าอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกดิความสญูเสยีถึง 232,855 ล้านบาทต่อปี1  

 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนประกอบไปด้วย ความผิดพลาดของผู้ใช้ถนน ความ

บกพร่องของรถ ถนนและสิ่งแวดล้อม โดยอาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหน่ึง หรืออาจเกิดจากปัจจัยร่วม

ประกอบกันเป็นเหตุการณ์ลูกโซ่2 จากสถิติอุบัติเหตุจราจรส านักงานอ านวยความปลอดภัยกรมทางหลวง 

พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุประการหน่ึง ได้แก่ การขับรถเรว็เกินอัตราที่ก  าหนด ซ่ึงปรากฏใน

สถิติอุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2559โดยส านักงานอ านวยความปลอดภัยกรมทางหลวง ว่าสาเหตุหลักของการ

เกิดอุบัติเหตุประการหน่ึง ได้แก่ ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก  าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่พบว่า อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเรว็และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 

                                                        
1
 ศูนย์ข้อมูลอบุตัเิหต ุเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยทางถนน,สถติแิละข้อมูลการเกดิเหตจุากผู้ประสบภัยที่เกดิ

เหตจุากรถทั้งประเทศ, สบืค้นเมื่อวันที่ 10 ตลุาคม 2560, จาก http://www.thairsc.com/,  
2
 สทุธชิัย ค าพานิช, ”มาตรการในการลงโทษความผดิฐานขบัขี่ระหว่างเมาสรุาตามพระราชบญัญัตจิราจรทางบก”,

(วิทยานพินธม์หาบณัฑติ คณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติ, 2557), น.1-5 
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ของอุบัติเหตุทั้งหมด องค์การอนามัยโลกตีพิมพ์รายงานในปี ค.ศ. 2004 ส าหรับจ านวน 22 % ของ

จ านวนทั้งหมดที่ได้รับบาดเจบ็การเสียชีวิตทั่วโลกมาจากการบาดเจบ็จากอุบัติเหตุบนท้องถนน และปัจจัย

ด้านความเร็วของยานพาหนะเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนนและยังเป็นสาเหตุส าคัญของการ

เสยีชีวิตในเดก็อายุ 10 - 19 ปี  

 จากข้อมูลสถิติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยืนยันได้ว่าการขับรถเร็ว เป็นปัจจัยส าคัญของ

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง เพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมการขับข่ีของผู้ใช้รถโดยตรง แม้มาตรการในการแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ีจะมีความหลากหลาย 

และถูกน ามาใช้ในทางปฏบัิติแล้วในต่างประเทศ แต่ยังพบว่าในประเทศไทยยังล้าหลังอยู่พอสมควร 

 โดยบทบัญญัติในการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของ

ประเทศไทยซ่ึงได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ใน มาตรา 67 ที่ก  าหนดว่าผู้ขับข่ี

ต้องขับรถด้วยอตัราความเรว็ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเคร่ืองหมายจราจรที่ได้ติดต้ังไว้ในทาง

เคร่ืองหมายจราจรที่ติดต้ังไว้ โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพัน

บาท ทั้งน้ีตามมาตรา 1523 เมื่อพิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุแล้วแสดงให้เหน็ว่ามาตรการในการ

ลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของประเทศไทยน้ันยังไม่มีความ

เดด็ขาดเพียงพอที่จะยับย้ังการกระท าความผิดได้เทา่ที่ควร และอกีทั้งยังไม่มีการจ าแนกรายละเอียดว่าการ

ฝ่าฝืนในแต่ละสถานที่หรือต่างระดับความรุนแรงกันจะต้องรับโทษต่างกันอย่างไร ท าให้ไม่เกิดความเกรง

กลัวต่อการเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว อนัเป็นสาเหตุหลักแห่งการเกดิอุบัติเหตุทางถนนได้ อกีทั้งยัง

ไม่มีมาตรการที่หลากหลายในการลงโทษที่เหมาะสมนอกเหนือจากการปรับ เพ่ือป้องกันการกระท า

ความผิดซ า้อกี  

 จากเหตุผลดังกล่าว จึงสมควรที่จะศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย

โดยก าหนดมาตรการในการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดที่เหมาะสม

มาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเป็นไปไม่ได้ที่โทษอย่างเดียวกันจะเหมาะสมกับทุกประเภทความผิด4 

โดยควรเพ่ิมความรุนแรงของโทษตามระดับต่างกันไปในแต่ละสถานที่และระดับความเร็วที่ฝ่าฝืน เช่น 

สภาพถนนในเขตเมืองน้ันมีการใช้ร่วมกันระหว่างคนเดิน คนป่ันจักรยาน และข่ีจักรยานยนต์ ซ่ึงพบว่าคน

กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง และบริเวณโรงเรียน ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อ

ชีวิตหรือทรัพย์สินได้ง่าย ดังน้ันการฝ่าฝืนในบริเวณดังกล่าวควรมีบทก าหนดโทษที่หนักย่ิงข้ึนกว่าการ

กระท าความผิดในสถานที่อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกดิอุบัติเหตุที่ต ่ากว่า ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกนัการฝ่า

ฝืนกฎหมายเน่ืองจากเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษที่หนักข้ึน และเพ่ิมความหลากหลายในการลงโทษไม่ว่าจะ

เป็นเพ่ิมอตัราโทษปรับให้สูงข้ึน การพักหรือยกเลิกใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ การใช้มาตรการโทษเสริมต่างๆ 

หรือแม้กระทั่งการจ าคุก เป็นต้น เพ่ือให้สามารถเลือกใช้มาตรการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพมากขึ้น5 ซ่ึงจะส่งผลให้เกดิความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไปในอนาคต

                                                        
3
 พระราชบญัญัตจิราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 67 และ มาตรา 152 

4
 Sue Titus Reid, Crime and Criminology, p.62 

5
 รศ.วิชุดา เสถยีรนาม, “การศึกษาเพ่ือเสนอมาตรการควบคุมความเรว็ในการขบัขี่”, มูลนิธสิาธารณสขุแห่งชาต,ิ น.57 
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2. เจตนารมณแ์ละวตัถุประสงคใ์นการบญัญติักฎหมายจราจรในประเทศไทย 

 ในประเทศไทยพบว่ามีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการจราจรข้ึนในคร้ังแรกคือ พระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. 2477 การร่างพระราชบัญญัติน้ีได้อาศัยหลักการของกฎหมายจราจรของประเทศ

อังกฤษ โดยน ามาประยุกต์ให้เหมาะกับประเทศไทยและในเวลาถัดมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการ

ขนส่ง พ.ศ. 2497 เกี่ยวกับการขนส่ง ทั้งน้ีการตรากฎหมายเหล่าน้ีออกใช้บังคับด้วยเหตุผลเพ่ือการจัด

ระเบียบให้การจราจรเกิดความเหมาะสมกับสภาพจราจรและยานพาหนะที่เพ่ิมข้ึนของสังคมโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในชีวิตร่างกายและทรัพย์สนิของประชาชนผู้ใช้

รถใช้ถนน6 

 ต่อมากฎหมายได้มีการพัฒนาให้ทนัสมัยมากย่ิงขึ้นโดยเพ่ือรองรับสภาพการจราจรให้ดีย่ิงขึ้ น

เป็นล าดับ โดยได้มีการสังคายนากฎหมายคร้ังใหญ่เกดิขึ้นใน พ.ศ. 2522 โดยได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. 

จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาใช้แทนกฎหมายเดิม จากการที่จราจรและขนส่งได้มีการขยายตัวในส่วน

ภูมิภาคท าให้มีการสัญจรบนทางหลวงเพ่ิมมากขึ้ นในปี พ.ศ. 2535 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติทาง

หลวง พ.ศ. 2535 ข้ึน ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ใช้บังคับในขณะน้ันให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ในระบบจราจรของประเทศ องค์ประกอบของกฎหมายจราจรมี 6 ส่วนดังน้ี 

 1. บทบัญญัติกฎหมาย โดยมีการก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้รถและใช้ถนนที่ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

 2. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้ขับรถทุกชนิด (รวมถึงคนน่ังหรือซ้อนด้วย) คนที่ต้องใช้

ถนน (เดินเท้า ข้ามถนน จูง ข่ี หรือไล่ต้อนสตัว์) 

 3. ผู้บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน ฯลฯ 

 4. เคร่ืองมือในการใช้บังคับ ได้แก่ เคร่ืองหมายจราจร และสญัญาณจราจร ฯลฯ  

 5. เคร่ืองมือในการจับกุม ได้แก่ เคร่ืองจับความเรว็ เคร่ืองตรวจแอลกอฮอล์ เคร่ืองตรวจควัน 

เคร่ืองตรวจวัดเสยีง เคร่ืองตรวจวัดฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  

 6. วิธีการบังคับหรือการลงโทษ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การเปรียบเทยีบปรับ การลงโทษ 

การจ าคุก การพักใช้ใบอนุญาตขับรถ  

 

3. มาตรการในการลงโทษผูก้ระท าความผิดฐานขบัขี่รถยนตเ์ร็วเกินกว่าอตัราที่กฎหมาย

ก าหนดตามกฎหมายไทย 

 ในประเทศไทยได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ลักษณะ 5 เร่ืองข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ ในมาตรา 

                                                        
6
 นัชรัศม ์ชูหิรัญญว์ัฒน์), “ปัจจยัที่มคีวามสมัพันธต่์อพฤตกิรรมการปฏบิตัติามกฎหมายจราจรของผู้ขบัขี่

รถจักรยานยนตภ์ายในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา” (โครงงานการบริหารการก่อสร้างและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนาร,ี 2555), น.4. 
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67 ไว้ว่า ผู้ขับข่ีต้องขับรถด้วยอัตราความเรว็ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเคร่ืองหมายจราจรที่ได้

ติดตั้งไว้ในทาง 

 เคร่ืองหมายจราจรที่ติดต้ังไว้ตามวรรคหน่ึง จะก าหนดอตัราความเรว็ข้ันสงูหรือข้ันต ่ากไ็ด้ แต่

ต้องไม่เกนิอตัราความเรว็ที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 ซ่ึงปรากฏมาตรการในการลงโทษการขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ใน มาตรา 152 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามมาตรา 7 มาตรา 10 ทวิ มาตรา 13 วรรคหน่ึง มาตรา 15 วรรคหน่ึง มาตรา 

16 มาตรา 21 วรรคหน่ึง มาตรา 22มาตรา 23(1) มาตรา 24 มาตรา 25มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 

49 มาตรา 50มาตรา 56 มาตรา 64 มาตรา 67 วรรคหนึง่ มาตรา 73 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา 

77 วรรคหน่ึง มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 89 วรรคหน่ึง มาตรา 90มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 

มาตรา 94 วรรคหน่ึง มาตรา 95 มาตรา 99 มาตรา 127 มาตรา 128หรือมาตรา 130 หรือไม่ปฏบัิติตาม

ประกาศที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 15 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 77 

วรรคสอง หรือมาตรา 96 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงพันบาท 

 ซ่ึงหมายความว่าในการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของ

ประเทศไทยซ่ึงได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ใน มาตรา 67 ที่ก  าหนดว่าผู้ขับข่ี

ต้องขับรถด้วยอตัราความเรว็ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเคร่ืองหมายจราจรที่ได้ติดต้ังไว้ในทาง

เคร่ืองหมายจราจรที่ติดต้ังไว้ โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพัน

บาท ทั้งน้ีตามมาตรา 1527 เทา่นั้น 

 

4. มาตรการในการลงโทษฐานขบัรถเร็วเกินกว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนดในต่างประเทศ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษามาตรการในการลงโทษฐานขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดของของ

สหรัฐอเมริกา มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศฝร่ังเศส และประเทศองักฤษ ดังน้ี 

 4.1 ประเทศสหรฐัอเมริกา มลรฐันวิยอรก์ 

 ตามมาตรา 1180 แห่งประมวลรัษฎากรของนิวยอร์ก "บุคคลจะต้องไม่ขับรถด้วยความเรว็สงู

กว่าความเรว็ที่เหมาะสมและรอบคอบภายใต้เง่ือนไขและค านึงถึงอนัตรายที่เกิดข้ึนจริงและความเป็นไปได้

ที่มีข้ึนแล้ว" 

 พ้ืนที่โซนโรงเรียนมีขีด จ ากัดความเรว็ 15 ถึง 30 ไมล์ต่อช่ัวโมง ถนนในเขตที่อยู่อาศัยมีการ

จ ากัดตั้งแต่ 25 ถึง 45 ไมล์ต่อช่ัวโมง "เขตพ้ืนที่ช้า" บางแห่งในนิวยอร์กมีขีดจ ากัดความเรว็ 20 ไมล์ต่อ

ช่ัวโมง ถนนที่แบ่งบางส่วนมีขีดจ ากัด ความเร็ว 45 ไมล์ต่อช่ัวโมงโดยที่ 55 ไมล์ต่อช่ัวโมงเป็นขีด จ ากัด

ความเร็วเร่ิมต้น ยกเว้นที่ปรากฏไว้เป็นอย่างอื่น เป็นเร่ืองจ าเป็นต้องปฏิบัติตามขีด จ ากัดความเร็วที่

ปรากฏบนถนนเสมอหรือหากไม่มีการปรากฏไว้ ไม่สามารถขับรถได้เรว็กว่า 55 ไมล์ต่อช่ัวโมง บางเมือง

ในรัฐนิวยอร์ก มีขีดจ ากดัความเรว็ต ่ากว่า ตัวอย่างเช่น นิวยอร์กซิตี้  มีขีด จ ากดัความเร็ว 30 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

เว้นแต่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น เม่ือขับข่ีในสภาพที่ยากล าบาก เช่นหิมะหรือหมอกหนาต้องปรับความเรว็ให้

                                                        
7
 พระราชบญัญัตจิราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 67 และ มาตรา 152 
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เหมาะสม กฎหมายนิวยอร์กมีบทบัญญัติที่เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถอ้างอิงได้ในกรณีการขับรถด้วย

ความเรว็ที่ "ไม่สมควรหรือไม่รอบคอบ" แม้ว่าสญัญาณไฟจราจรจะให้คุณใช้ความเรว็ได้กต็าม  

 

ตารางที ่1 แผนภาพแสดงการจ ากดั ความเร็วในรฐันวิยอรก์ 

 

สถานที ่ ความเร็วทีก่ าหนด 

ทางด่วน 65 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

ความเรว็เร่ิมต้น กรณีไม่มีการปรากฏป้ายขีด จ ากดัความเรว็ 55 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

รถบรรทุกบนทางหลวง New England (I-95) 50 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

ถนนที่แบ่งบางส่วน 45 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

พ้ืนที่อยู่อาศัย 25-45 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

ที่อยู่อาศัยที่ก  าหนดไว้ "Neighborhood Slow Zones" 20 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

โซนโรงเรียน 15-30 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

ที่มา: http://www.safeny.ny.gov/spee-ndx.htm 

 

ตารางที ่2 อตัราโทษส าหรบัการฝ่าฝืนอตัราเร็วทีก่ าหนดในแต่ละระดบั 

ความเร็วทีเ่กินอตัราทีก่ าหนด ค่าปรบัขั้นต า่ ค่าปรบัขั้นสูง จ าคุก 

10 ไมล์/ช่ัวโมง 90 ดอลลาร์ 150 ดอลลาร์ ไม่เกนิ 15 วัน 

ระหว่าง 10-30 ไมล์/ช่ัวโมง 180 ดอลลาร์ 300 ดอลลาร์ ไม่เกนิ 30 วัน 

30 ไมล์/ช่ัวโมง ขึ้นไป 360 ดอลลาร์ 600 ดอลลาร์ ไม่เกนิ 30 วัน 

ที่มา: http://www.safeny.ny.gov/spee-ndx.htm 

 

 การขับรถฝ่าฝืนขีดจ ากัดความเรว็ในนิวยอร์ก มีบทลงโทษที่แตกต่างกันและค่าปรับที่แตกต่าง

กนั นอกจากน้ี ยังสามารถได้รับคะแนนโทษส าหรับการขับรถเรว็หรือแม้กระทั่งถูกจ าคุกในบางกรณี 

 1. ฝ่าฝืนน้อยกว่า 10 ไมล์ต่อช่ัวโมงส าหรับการจ ากัดความเรว็ การด าเนินการปรับอาจก าหนด

ตั้งแต่ 90 ถึง 150 ดอลลาร์ ซ่ึงอาจถึง 15 วันในการจ าคุก และ 3 คะแนนโทษ 

 2. การขับรถด้วยความเร็ว10 ถึง 30 ไมล์ต่อช่ัวโมงเหนือขีดจ ากัดความเร็วทางกฎหมายใน

นิวยอร์ก มีค่าปรับตั้งแต่ 180 ถึง 300 ดอลลาร์ ซ่ึงอาจถึง 30 วันในการจ าคุก และ 4 ถึง 6 คะแนนโทษ 

 3. การขับรถเรว็เกนิกว่าขีด จ ากดั ความเรว็ 30 ไมล์ต่อช่ัวโมง การด าเนินการปรับอาจก าหนด

ตั้งแต่ 360 ดอลลาร์ ถึง 600 ดอลลาร์และอาจรวมถึงจ าคุก 30 วันรวมทั้งคะแนนโทษ 8 คะแนน ในรัฐ

นิวยอร์กน้ีจะถือโดยอัตโนมัติว่าเป็นการการขับรถโดยประมาทเมื่อขับเกินกว่า 40 ไมล์ต่อช่ัวโมงส าหรับ

ความเรว็ที่ก  าหนด ส่งผลให้เกดิคะแนน 11 คะแนนโทษ 
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 4.2 ประเทศฝรัง่เศส 

 อตัราโทษของการฝ่าฝืนความเรว็ในประเทศฝร่ังเศสปรากฏตามตารางต่อไปนี้  

 

 
 

ภาพที ่1 อตัราโทษของการฝ่าฝืนความเรว็ในประเทศฝร่ังเศส 

ท่ีมา: http://www.speedingeurope.com/france/ 

 

 
ภาพที่ 2 อตัราโทษของการฝ่าฝืนความเรว็ในประเทศฝรั่งเศส 

ที่มา: http://www.speedingeurope.com/france/  

  

 โดยระบบนับคะแนนโทษในฝร่ังเศส เร่ิมต้นด้วย 12 คะแนนและถูกระงับใบอนุญาตขับข่ีเป็น

เวลาหกเดือนเมื่อคะแนนลดไปถึงศูนย์ หากเกิดเหตุการณ์น้ีสองคร้ังในรอบ 5 ปี ใบอนุญาตจะถูกถอน

ออกไปหน่ึงปี หากเสียคะแนน 6 คะแนนขึ้ นไป (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) สามารถเข้าร่วมหลักสูตรความ

ปลอดภัยทางถนนเพ่ือรับคะแนนกลับได้ 4 คะแนน การกระท าผิดกฎหมายที่ถูกตัดเพียงคะแนนเดียวจะ

ได้คะแนนกลับมาภายใน 6 เดือน หากเสยีคะแนนมากกว่าหน่ึงคะแนน จะได้รับคะแนนกลับมาใน 2 หรือ 

3 ปี (ขึ้นอยู่กบัความรุนแรงของการกระท าผิดกฎหมาย) 

 4.3 ประเทศองักฤษ 

 ขีดจ ากัดความเร็วบนถนนในสหราชอาณาจักรที่ใช้เพ่ือก าหนดความเร็วสูงสุดตามกฎหมาย

ส าหรับยานพาหนะที่ใช้ถนนสาธารณะในสหราชอาณาจักรเป็นมาตรการหน่ึงที่สามารถควบคุมความเรว็ได้

ในขีดจ ากัดความเร็วในแต่ละต าแหน่งจะระบุไว้ในเคร่ืองหมายจราจรที่ใกล้เคียงหรือโดยการมีแสงไฟที่

ถนน เคร่ืองหมายแสดงขีด จ ากัด ความเรว็เป็นไมล์ต่อช่ัวโมง (mph) หรือใช้สัญลักษณ์ Clearway (หรือ

ระดับความเรว็แห่งชาติ (NSL) ความเรว็สูงสุดของประเทศคือ 70 ไมล์ต่อช่ัวโมง (112 กม. / ชม.)โดย
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จ ากัดความเรว็บนมอเตอร์เวย์ไม่เกิน 70 ไมล์ต่อช่ัวโมง (72 กม. / ชม.) ในถนนเส้นคู่ขนาน 60 ไมล์ต่อ

ช่ัวโมง (96 กม. / ชม.) ในถนนเส้นเด่ียว และเพียง 30 ไมล์ต่อช่ัวโมง (48 กิโลเมตร / ชม.) ในถนน

พ้ืนที่ที่มีการจ ากัดความเรว็โดยแสงไฟที่ถนน ข้อจ ากัดเหล่าน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตามป้ายถนน ปรากฏ

ตามตารางแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้  

 
ภาพที่ 3 ขดีจ ากดัความเรว็บนถนนในสหราชอาณาจักร 

ที่มา: Rule 124: Speed Limits". The Official Highway Code. TSO. 2007. p. 41.  

 

 
ภาพท่ี 4 อตัราโทษการฝ่าฝืนความเรว็ในสหราชอาณาจักร 

ท่ีมา: http://www.speedingeurope.com/united-kingdom/ 

 

5. วิเคราะหปั์ญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัความผิดจากการขบัขี่รถยนตเ์ร็วเกิน

กว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 

 ในการวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัความผิดจากการขับข่ีรถยนต์เรว็เกินกว่า

อตัราที่กฎหมายก าหนดจะแยกพิจารณาปัญหาเป็น 3 ประเดน็ ดังน้ี 

 5.1 การก าหนดระดบัความผดิและระดบัโทษ 

 เม่ือมีการกระท าความผิดจากการขับข่ีรถยนต์เรว็เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดน้ันโดยปกติ

แล้วหากพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่าการกระท าผิดยังไม่เป็นผลอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ของบุคคลอื่นมักจะถือว่าการกระท าผิดไม่ร้ายแรง แต่อย่างไรกต็าม หากเป็นการขับข่ีรถยนต์เรว็เกินกว่า

อัตราที่กฎหมายก าหนดในบริเวณเขตชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิด

ความเสยีหายได้ง่าย หรือเป็นผู้ที่กระท าความผิดซ า้แล้วซ า้อีกกส็มควรที่จะได้รับโทษในสถานหนัก เพ่ือให้
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เกดิความเขด็หลาบ แต่อย่างไรกต็ามในปัจจุบันกฎหมายมิได้ก าหนดไว้ว่าการขับข่ีรถยนต์เรว็เกนิกว่าอัตรา

ที่กฎหมายก าหนดในบริเวณใด ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สนิของบุคคลอื่น 

นอกจากน้ียังมิได้มีการก าหนดระดับโทษส าหรับกรณีเป็นผู้ที่กระท าความผิดซ า้ไว้อีกด้วย ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การก าหนดระดับช้ันโทษมีความส าคัญ เพราะมีนัยส าคัญอยู่ประการหน่ึงคือ จะช่วยแสดงถึงระดับความ

รุนแรงของอาชญากรรมที่รัฐและสังคมให้ความส าคัญ เม่ือประเทศไทยให้ความส าคัญกับการไม่ขับรถเร็ว 

การลงโทษในสถานหนักจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบยุติธรรมที่ให้ความส าคัญกับการป้องปรามการขับข่ี

รถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของ

ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจาการกระท าผิดดังกล่าวอกีด้วย 

 การก าหนดระดับช้ันโทษมีนัยส าคัญอีกประการหน่ึงคือ ช่วยสะท้อนถึงระดับความรุนแรงของ

อาชญากรรมที่รัฐและสังคมให้ความส าคัญ อาชญากรรมที่รุนแรงมากที่สุดต้องถูกลงโทษในข้ันสูงสุด 

อาชญากรรมที่รุนแรงในระดับใกล้เคียงกันหรือระดับเดียวกัน ควรที่จะได้รับโทษในระดับเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกนั  

 5.2 ความหลากหลายของโทษทีใ่ชใ้นปัจจุบนั 

 การลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดในปัจจุบัน จะค านึงถึง

วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับย้ังเพ่ือไม่ให้ผู้ท าผิดกลับไปกระท าผิดซ า้อีกและในขณะเดียวกันก็

เพ่ือไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเย่ียงอย่าง ดังน้ันเพ่ือให้วัตถุประสงค์ในการลงโทษบรรลุผลจึงควรเพ่ิมความ

หลากหลายในการลงโทษ โดยควรให้โทษหรือทางเลือกในการก าหนดโทษในทางอาญามีความหลากหลาย

มากกว่าเดิมเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพมากที่สดุเทา่ที่จะเป็นได้ 

  5.2.1 มาตรการพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีและเพกิถอนใบอนุญาตขบัข่ี 

  ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีและเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ดังเช่นความผิดฐานเมาแล้วขับที่ก  าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีได้หากเหน็ว่าถ้าหากให้

ผู้น้ันขับรถยนต์ต่อไปอาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้ ซ่ึงหากศาล

เหน็ว่าในกรณีการกระท าผิดที่ยังอยู่ในวิสัยที่จะท าการแก้ไขฟ้ืนฟูได้ ศาลอาจมีค าสั่งเพียงเป็นการพักใช้

ใบอนุญาตขับข่ีเทา่น้ัน แต่ถ้าหากความปรากฏในภายหลังต่อศาลว่าผู้กระท าผิดไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่ศาล

ก าหนดข้ึน ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของผู้น้ันได้ โดยวัตถุประสงค์หน่ึงของการลงโทษน้ันก็

เ พ่ือที่ จะแก้ไขฟ้ืนฟู ผู้กระท าความผิด นักจิตวิทยาและนักอาชญาวิทยาเ ช่ือว่าบุคลิกภาพเป็น

คุณสมบัติเฉพาะบุคคล การประกอบอาชญากรรมข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมของแต่ละ

บุคคล ดังน้ันการก าหนดวิธกีารลงโทษผู้กระท าผิดต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแต่ละบุคคล เช่น ในประเทศ

ฝร่ังเศส เม่ือผู้กระท าผิดถูกพักใบอนุญาตขับข่ีเน่ืองจากได้คะแนนสะสมโทษครบตามที่ก  าหนด ผู้กระท า

ผิดสามารถเข้าร่วมหลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางถนนเพ่ือรับคะแนนกลับคืนได้ เป็นต้น แต่ประเทศ

ไทยยังคงมีแต่เพียงมาตรการลงโทษที่เป็นปฐมเหตุของการลงโทษเท่าน้ัน เป็นเพียงการยับย้ังมิให้ก่อ

อาชญากรรมเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงเทา่นั้น 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการน ามาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีและเพิกถอน

ใบอนุญาตขับข่ีมาบังคับใช้ในประเทศไทย โดยน าระบบมาตรการบันทกึคะแนนใบอนุญาตขับข่ีมาใช้เป็น

เคร่ืองมือในการลงโทษโดยมาตรการดังกล่าว 
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  5.2.2 มาตรการบนัทึกคะแนนใบอนุญาตขบัข่ี 

การบันทกึคะแนนโดยวิธดีังกล่าว สามารถท าให้ทราบข้อมูลประวัติการกระท าผิดกฎจราจรของผู้กระท าผิด

ได้ทนัททีี่มีการกระท าความผิด โดยทราบข้อมูลว่าผู้กระท าความผิดเคยกระท าผิดกฎจราจรมาก่อนหรือไม่ 

ซ่ึงยังไม่มีการน าระบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยแต่อย่างใด ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาในการน ามาใช้

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับปัญหาในเร่ืองงบประมาณที่จะน ามาด าเนินการดังกล่าว เน่ืองจาก

ระบบบันทึกคะแนนจ าเป็นต้องมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส าหรับเกบ็ข้อมูลในทุกจังหวัดโดยสามารถออนไลน์

ติดต่อกนัได้ทั่วประเทศ งบประมาณที่จะต้องน ามาด าเนินการในส่วนน้ีจึงต้องใช้เป็นจ านวนมาก 

  ข้อดีของการน าการบันทึกคะแนนมาใช้แก่ผู้กระท าความผิดคือท าให้ทราบว่าผู้กระท า

ความผิดเคยกระท าผิดกฎหมายจราจรมาก่อนหรือไม่ ซ่ึงหากเคยกระท าความผิดมาก่อนแล้วกส็ามารถน า

ตัวมาลงโทษได้ทนัทว่งทแีละยังเป็นการช่วยยับย้ังป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะติดนิสัย เพราะถ้า

หากมีการกระท าความผิดเกินกว่า 1 คร้ัง บัตรบันทกึคะแนนจะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง และการบันทกึคะแนน

ดังกล่าวจะเป็นผลดีในการน ามาปรับใช้ลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด โดยช่วยให้เจ้าพนักงานหรือศาลลงโทษ

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

  5.2.3 มาตรการปรบั  

  โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบการแปลงค่าปรับฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่

กฎหมายก าหนดของประเทศฝร่ังเศสโดยใช้การแปลงโดยการเทียบอัตราส่วนของอัตราค่าปรับกับค่าแรง

ข้ันต ่าของประเทศฝร่ังเศสเฉล่ียที่ 2585.52 บาทต่อวัน8 เทยีบกบัอตัราค่าแรงข้ันต ่าเฉล่ียของประเทศไทย

ที่ 318 บาทต่อวัน จะได้อัตราส่วนอยู่ที่ 8.13 เท่า แล้วน าอัตราส่วนดังกล่าวแปลงค่าปรับของประเทศ

ฝร่ังเศสมาเป็นค่าปรับที่ควรจะเป็นของประเทศไทย อีกทั้งยังน าอัตราส่วนการข้ึนของค่าปรับในพ้ืนที่เขต

ชุมชนที่จะมากกว่าเขตอื่นๆ เป็นสองเท่าของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้กับการขึ้น

ค่าปรับของไทยในบริเวณที่กฎหมายก าหนดให้ใช้ความเรว็ไม่เกิน 50 กม./ชม.ซ่ึงถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความ

เสี่ยงต่อการเกดิอุบัติเหตุสงู ดังน้ี  

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าปรบัฐานขบัรถเร็วเกินอตัราที่กฎหมายก าหนดของประเทศไทยโดยแปลง

มาจากอตัราค่าปรบัของประเทศฝรัง่เศสและประเทศองักฤษ 

 

เขตจ ากดัความเรว็

สงูสดุ 

ความเรว็ที่เกนิจากอตัราที่กฎหมายก าหนด (กม./ชม.) 

0-19  20-29 30-39 40-49 50 ขึ้นไป 50 ขึ้นไป 

 (ผดิคร้ังที่ 2) 

ไม่เกนิ 50 กม./ชม.  

ปรับ 600 บาท* 1,000 บาท 1,650 บาท 2,750 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 

คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

                                                        
8SMIC, France’s minimum wage, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2561,จาก https://www.expatica.com/fr/employment/french-minimum-
wage-and-average-salary-in-france_982310.html 
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พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก  - - - - - สงูสดุ 3 เดอืน 

ไม่เกนิ 80 กม./ชม.  

ค่าปรับประเทศฝรั่งเศส 68 ยูโร 135 ยูโร ** ** 1,500 ยูโร 3,750 ยูโร 

ปรับ 300 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,650 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 

คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก - - - - - สงูสดุ 3 เดอืน 

ไม่เกนิ 90 กม./ชม.  

ปรับ 300 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,650 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 

คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก - - - - - สงูสดุ 3 เดอืน 

หมายเหต ุ * อตัราส่วนการข้ึนของค่าปรับในพ้ืนที่เขตชุมชน (ไม่เกนิ 50 กม./ชม. ) เป็นสอง 

เทา่ของนอกเขตตามแบบของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

** ไม่ได้น าค่าปรับประเทศฝร่ังเศสมาใช้กบัประเทศไทย ใช้วิธกีารขึ้นแบบอตัราส่วน 

 

  5.2.4 มาตรการจ าคุก 

  ถึงแม้ว่าโดยสภาพการขับข่ีรถยนต์เรว็เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดโดยล าพังจะไม่ใช่

ความผิดที่ร้ายแรงถึงข้ันที่ต้องน าโทษจ าคุกมาบังคับใช้ โดยการขับข่ีรถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย

ก าหนดเป็นการกระท าโดยประมาท แต่หากเป็นการรู้ตัวว่าการกระท าของตนเป็นการเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด

ภยันตรายไม่ว่าจะเป็นการรู้ตัวในทางอัตวิสัย คือ การเสี่ยงโดยรู้ตัวถึงภยันตรายและเป็นการเสี่ยงโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร หรือการรู้ตัวหรือในทางภาวะวิสัย ซ่ึงหมายถึงการเสี่ยงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ว่า

ผู้กระท าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ถึงภยันตรายน้ันกต็าม จึงจัดเป็นความประมาทโดยจงใจ (Recklessness) เช่น ฝ่า

ฝืนด้วยความเร็วที่มากเกินไปมาก หรือขับข่ีด้วยความเรว็มากในสถานที่ชุมชน หรือโรงเรียน เป็นต้น จึง

เป็นระดับของความประมาทที่สมควรถูกลงโทษ ซ่ึงหมายถึงการขาดความระมัดระวังอย่างมาก ทั้งน้ี

เน่ืองจากความประมาทโดยจงใจเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงภัยต่อภยันตรายโดยรู้ตัวและโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควรในบางคร้ัง อาจกล่าวได้ว่าความประมาทโดยจงใจเป็นการลองเสี่ยงโชคโดยเจตนาของผู้กระท า เป็น

เร่ืองของสภาพจิตของผู้กระท าน้ัน ผู้กระท าโดยประมาทโดยจงใจแม้ว่ามีสภาพจิตใจที่กระท าผิดน้อยกว่า

กระท าโดยเจตนากต็ามแต่กถ็ือว่ามีเจตนาเลวร้ายกว่าความประมาทธรรมดา เพราะความประมาทโดยจงใจ

แตกต่างจากความประมาทธรรมดาตรงที่ว่าความประมาทโดยจงใจน้ันผู้กระท าจะรู้ตัวว่าเป็นการเสี่ยงต่อ

การเกดิอนัตรายขึ้น 

 5.3 วิเคราะหเ์ปรียบมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัความผดิจากการขบัรถเร็วเกินอตัราที่

กฎหมายก าหนดของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและบทลงโทษ เร่ืองขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย

ก าหนดของไทยกับต่างประเทศพบว่าเมื่อเปรียบเทียบมาตรการและบทลงโทษในต่างประเทศแล้ว

389



 
 
มาตรการการบังคับใช้กฎหมายของไทยมีบทลงโทษที่น้อยมากหากเทียบกับความสูญเสียที่เกิดข้ึนต่อชีวิต

และทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุในแต่ละคร้ัง นอกจากน้ียังไม่มีการแบ่งระดับความร้ายแรงของการ

กระท าความผิดตามสถานที่กระท าความผิดหรือตามอตัราเรว็ที่มากน้อยแตกต่างกนั ซ่ึงระดับความเรว็และ

สถานที่ที่แตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุมากข้ึนน้ันเอง ซ่ึงจากการศึกษาทั้งใน

ประเทศ สหรัฐอเมริกาอังกฤษ และฝร่ังเศส มีการแบ่งอตัราโทษส าหรับความเรว็และสถานที่ที่แตกต่างกัน

ไปตามระดับของความรุนแรง และยังมีการน าโทษอื่นๆ มาใช้ ซ่ึงในการกระท าความผิดในประเทศไทยไม่

มีการแบ่งอัตราโทษส าหรับความเรว็และสถานที่ที่แตกต่างกันไปตามระดับของความรุนแรง และยังไม่มี

การน าโทษอื่นๆ มาใช้นอกจากโทษปรับเพียงสถานเดียว 

 

6. ขอ้เสนอแนะ 

 1) เดิมโทษที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ส าหรับความผิดฐานขับ

รถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ตามมาตรา 152 มีเพียง “โทษปรบัไม่เกิน 1,000 บาท” เท่าน้ัน อีก

ทั้งยังเป็นโทษที่บัญญัติรวมส าหรับหลายฐานความผิดเอาไว้ด้วยกัน จึงควรเพ่ิมบทบัญญัติในการก าหนด

โทษแยกเป็นมาตราเฉพาะส าหรับฐานความผิดการขับข่ีรถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด โดย

บัญญัติเพ่ิมมาตรการลงโทษอื่นๆ นอกจากการปรับ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของ

การกระท าผิด ดังน้ี 

“มาตรา… ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67 ระวางโทษปรับ ตัดคะแนน พักใบอนุญาตขับข่ี หรือจ าคุก 

ตามที่ก  าหนดไว้ในกฎกระทรวง” 

 2) บัญญัติโทษในกฎกระทรวงไห้มีความชัดเจนส าหรับความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่

กฎหมายก าหนด ดังน้ี 

 

ตารางที่  4 ตารางแสดงบทบัญญัติโทษส าหรับความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

เขตจ ากดัความเรว็

สงูสดุ 

ความเรว็ที่เกนิจากอตัราที่กฎหมายก าหนด (กม./ชม.) 

0-19  20-29 30-39 40-49 50 ขึ้นไป 50 ขึ้นไป 

 (ผดิคร้ังที่ 2) 

ไม่เกนิ 50 กม./ชม.  

ปรับ 600 บาท 1,000 บาท 1,650 บาท 2,750 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 

คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก  - - - - - สงูสดุ 3 เดือน 

ไม่เกนิ 80 กม./ชม.  

ปรับ 300 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,650 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 

คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก - - - - - สงูสดุ 3 เดือน 

ไม่เกนิ 90 กม./ชม.  

ปรับ 300 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,650 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 
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คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก - - - - - สงูสดุ 3 เดือน 

 

 3) ผู้วิจัยเหน็ควรน าระบบคะแนนมาใช้ เน่ืองจากการลงโทษโดยการบันทกึคะแนนใบอนุญาต

ขับข่ียังไม่มีการน ามาใช้บังคับอย่างจริงจังในประเทศไทย โดยวิธดัีงกล่าว สามารถท าให้ทราบข้อมูลประวัติ

การกระท าผิดกฎจราจรของผู้กระท าผิดได้ทนัททีี่มีการกระท าความผิด โดยทราบข้อมูลว่าผู้กระท าความผิด

เคยกระท าผิดกฎจราจรมาก่อนหรือไม่ ท าให้สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้อย่างเหมาะสม โดยขอ

เสนอในส่วนของการใช้ระบบคะแนนส าหรับความผิดทั้งระบบของกฎหมายจราจร โดยคะแนนจะเร่ิมต้น

ด้วย 12 คะแนน เมื่อคะแนนลดไปถึง 0 คะแนน จะถูกระงับใบอนุญาตขับข่ีเป็นเวลา 6 เดือน หากถูกตัด

คะแนนจนลดไปถึง 0 คะแนน ซ า้สองคร้ังในรอบ 5 ปี ใบอนุญาตจะถูกถอนออกไป 1 ปี 

 4) ควรน าโทษที่หลากหลายมาใช้โดยเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษให้เหมาะสมเป็น

รายบุคคล โดยเพิ่มบทก าหนดโทษในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้ศาลสามารถใช้

ดุลพินิจในการสั่งมาตรการลงโทษเสริมอื่นๆ ได้ตามที่ศาลเหน็สมควร เช่น การท างานบริการสงัคม การให้

เข้ารับการอบรม เป็นต้น 
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ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นการกระท าความผิดทางเพศ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ศึกษากรณีเป็นการกระท า 

แก่สมาชิกในครอบครวั 

  

 อร จนัทนาอรพนิท์1 

อจัฉรียา ชูตินนัทน์2 

 

บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในการกระท า

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 กรณีเป็นการกระท าแก่สมาชิกในครอบครัว ซ่ึงใน

ปัจจุบันพบว่า ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีผู้กระท าเป็นบิดาหรือมารดาเล้ียงที่กระท าต่อลูกเล้ียง กรณีผู้กระท า

เป็นผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริงที่กระท าต่อผู้อยู่ในความปกครอง และกรณีการกระท าต่อผู้มี

ความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกันซ่ึงมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ท าให้บทบัญญัติมาตราดังกล่าวไม่มี

ประสทิธภิาพเพียงพอที่จะยับย้ังการกระท าความผิดทางเพศที่ได้กระท า แก่สมาชิกในครอบครัวได้ 

ดังน้ัน การก าหนดเหตุฉกรรจ์เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดทางเพศต้องได้รับโทษหนักขึ้ น  ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 จึงควรหมายรวมถึงกรณีผู้กระท าเป็นบิดาหรือมารดาเล้ียงได้กระท า

ต่อลูกเล้ียง กรณีผู้ปกครองตามความเป็นจริง หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมในการให้การอบรมเล้ียงดู ให้

การศึกษา หรือให้ทรัพย์สินแก่การยังชีพ ได้กระท าต่อผู้อยู่ในความปกครองและกรณี  ผู้มีความสัมพันธ์

เป็นเครือญาติ หมายถึง พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน พ่ีหรือน้อง

ของบิดา พ่ีหรือน้องของมารดา บุตรของพ่ีหรือน้องของบิดาหรือมารดา ผู้อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับบิดา

หรือมารดา หรือบุตรของผู้อยู่กินฉันทส์ามีภรรยากับบิดาหรือมารดา ได้กระท าต่อผู้ถูกกระท าซ่ึงมีอายุไม่

เกนิ 18 ปีบริบูรณ์ด้วย 

 

ABSTRACT 

The objective of this thesis dissertation was to explore the designation of serious incidents 

involving sexual harassment under Article 285 of the Criminal Code in cases involving actions taken 

against family members. Current findings indicate that there is no coverage for cases where step-

fathers or step-mothers are the perpetrators in committing wrongdoing against step-children, cases 

where the perpetrator is a person who exercises the authority of a guardian in committing wrongdoing 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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against the minors under their guardianship and cases involving wrongdoing against people who are 

relatives whose ages do not exceed 18 full years. Hence, the aforementioned legal code is not 

sufficiently effective in suppressing sexual harassment committed against family members. 

Therefore, designating serious incidents to ensure that perpetrators of sexual harassment 

are more heavily penalize under Article 285 of the Criminal Code should include cases in which 

step-fathers and step-mothers are the perpetrators in committing wrongdoing against step-children. 

Cases where the perpetrator is a person who exercises the authority of a guardian means a person who 

takes part in the care and education of a minor, or gives assets to materially support a minor, commits 

wrongdoing against the minors under their guardianship. And cases involving relatives mean siblings 

with the same parents, siblings with only the same father or mother, older or younger siblings of 

fathers (paternal aunts and uncles), older or younger siblings of mothers (maternal aunts or uncles), 

children of older or younger siblings of parents (paternal or maternal cousins) who commit 

wrongdoing against victims whose ages do not exceed 18 full years. 

 

1. บทน า   

การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นภัยที่น่ากลัวส าหรับเดก็และสตรี และก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อผู้ที่

ตกเป็นเหย่ือโดยเฉพาะด้านจิตใจ ท าให้เกดิอาการเสยีขวัญ หวาดผวา กลัวถูกคุกคามชีวิต ตื่นตระหนกง่าย

กว่าปกติ หากผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเดก็และเติบโตข้ึนโดยขาดการรักษาด้านจิตใจที่ดีพอ อาจท าให้

กลายเป็นบุคคลที่มีอาการกลัวเร่ืองเพศ กลัวการมีเพศสัมพันธ ์นอกจากน้ันอาจกลายเป็นคนที่ปรับตัวเข้า

กับสังคมไม่ได้ มีอาการต่อต้านสังคมส่งผลท าให้ไม่อยากไปโรงเรียน ผลการเรียนตกต ่า บางคนหันเข้าหา

ยาเสพติดเพ่ือหวังจะลืมสิ่งที่เกดิข้ึนกบัตนเองท าให้กลายเป็นปัญหาอื่นตามมาเป็นลูกโซ่3 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท าการส ารวจข่าว

เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันของไทย 14 ฉบับ ตลอดปี พ.ศ. 

2558 พบว่าผู้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรีส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัวและบุคคลใน

ครอบครัวของเหย่ือคิดเป็นร้อยละ 52.7 ส่วนผู้กระท าที่เป็นคนแปลกหน้าหรือรู้จักกับเหย่ือผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 47.24 สอดคล้องกับข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเหย่ือจากการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศของมูลนิธิปวีณา หงสกุล ซ่ึงพบว่า นับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 

                                                           
3
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ, ผลร้ายซ า้ซ้อน “เหย่ือทางเพศ” เดก็ ยิ่งต้องห่วง, [Online]. 

ค้นหาได้จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/4229-0“เหย่ือทางเพศ”%20“เดก็”%20ยิ่ง%20“ต้อง 

ห่วง”.html. เมื่อวนัที่ 2 สงิหาคม 2561. 
4
 ส านักข่าวไลน์ทูเดย์, เข้าใจภัยข่มขนืผ่านสถติ ิ: ส ารวจเนื้อหาข่าวข่มขนืบนหน้าหนงัสอืพิมพ์ไทย, [Online]. 

ค้นหาได้จาก https://today.line.me/th/pc/article//เข้าใจภัยข่มขนืผ่านสถติ+ิส ารวจเนื้อหาข่าวข่มขนืบนหน้า

หนังสอืพิมพ์ไทย-gqr71N. เมื่อวันที่ 2 สงิหาคม 2561. 
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ธนัวาคม 2560 ได้ให้ความช่วยเหลือเหย่ือที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศรวมทั้งสิ้น 612 ราย โดยพบว่าผู้กระท า

ความผิดส่วนใหญ่มักเป็นคนรู้จักกบัเหย่ือ รองลงมาคือเป็นญาติ และบิดาเล้ียง ตามล าดับ5 

อน่ึงประมวลกฎหมายอาญามีการบัญญัติเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศเอาไว้ใน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ถึงมาตรา 287/2 และเน่ืองจากผู้กระท าความผิดบางรายเป็นคนใกล้

ตัวของเหย่ือ หรือเป็นผู้มีอิทธิพลต่อเหย่ือ หรือเป็นผู้ที่เหย่ือต้องตกอยู่ใต้อ านาจ เช่น เป็นบิดา มารดา 

ญาติ คนในครอบครัว ผู้บังคับบัญชา ครูบาอาจารย์ ด้วยสถานะของผู้กระท าเหล่าน้ี ท าให้เหย่ือต้องอยู่ใน

สภาวะจ ายอมให้การล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น ประมวลกฎหมายอาญาจึงบัญญัติให้การกระท าความผิด

ทางเพศต่อผู้ที่อยู่ภายใต้อ านาจข้างต้นเป็นเหตุฉกรรจ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 285 กล่าวคือ ในกรณีที่

ผู้กระท าได้กระท าความผิดตาม มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี  มาตรา 278 

มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 หากการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าแก่ (1) 

ผู้สืบสันดาน (2) ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล (3) ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือ (4) ผู้อยู่ใน

ความปกครอง ในความพิทกัษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา

น้ัน ๆ หน่ึงในสาม” อย่างไรกต็าม เหตุฉกรรจ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 น้ัน 

มิได้รวมถึงบิดาเล้ียงหรือมารดาเล้ียงที่ได้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศแก่ลูกเล้ียง เน่ืองจากบิดาเล้ียงหรือ

มารดาเล้ียงมิได้เป็นผู้ใช้อ านาจการปกครองต่อเหย่ือ ทั้งที่สภาพการณ์ปัจจุบัน มีลูกเล้ียงจ านวนมากที่ถูก

บิดาเล้ียงล่วงละเมิดทางเพศ  

นอกจากน้ียังพบว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเหย่ือในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง ตาม

ความเป็นจริงแทนบิดามารดา เช่น ในฐานะเป็นลุง ป้า น้า อา ฯลฯ หรือกรณีเป็นเครือญาติหรือเป็นบุคคล

ในครอบครัวอื่นๆ เช่น เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดา หรือลูกพ่ีลูกน้อง มี

การก่อเหตุข่มขืนกระท าช าเราแก่สมาชิกในครอบครัว แต่บทบัญญัติแห่งมาตรา 285 กม็ิได้ครอบคลุมถึง

เช่นเดียวกนั 

จากที่กล่าวมาเหน็ได้ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ซ่ึงได้ก าหนดให้การข่มขืนกระท า

ช าเราบุคคลซ่ึงอยู่ในบางสถานะให้เป็นเหตุฉกรรจ์น้ัน ยังมีการก าหนดขอบเขตและตีความอย่างแคบ ยังไม่

มีความเหมาะสมเพียงพอ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่นับวันจะมีการกระท าความผิดอาญาใน

ลักษณะดังกล่าวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า ควรมีแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สามารถน ามาใช้

คุ้มครองกรณีการล่วงละเมิดทางเพศที่บิดาเล้ียงกระท าต่อลูกเล้ียงหรือกรณีของมารดาเล้ียงที่ได้กระท าต่อ

ลูกเล้ียง ตลอดจนผู้มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริง และเครือญาติซ่ึง

เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับเหย่ือ เพ่ือให้บทบัญญัติดังกล่าวสามารถน ามาใช้คุ้มครองแก่

ผู้ถูกกระท าซ่ึงตกเป็นเหย่ือของการกระท าความผิดทางเพศในกรณีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็น

ที่มาที่ผู้ศึกษาสนใจที่จะท าการศึกษา “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ ในการกระท า

                                                           
5
 ส านักข่าวทนีวิส,์ เลวสดุบรรยาย พ่อเล้ียงลักพาตวัและข่มขนื 2 พ่ีน้อง จนตั้งท้องขู่หากตดิต่อแม่จะฆ่ายกครัว, 

[Online]. ค้นหาได้จาก http://www.tnews.co.th/contents/394652. เมื่อวนัที่ 2 สงิหาคม 2561. 
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ความผิดทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ศึกษากรณีเป็นการกระท าแก่สมาชิกใน

ครอบครัว” ในคร้ังน้ี 

 

2. แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นการกระท าความผดิทางเพศ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในการกระท าความผิดทางเพศ 

พบว่ามีแนวคิดที่ส าคัญสมควรน ามากล่าวถึงได้แก่ แนวคิดการคุ้มครองผู้เสียหายในความผิดทางเพศตาม

หลักมาตรฐานสากลอันได้แก่ปฏิญญาขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรับเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยมิชอบ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็เกี่ยวกับการคุ้มครอง

เดก็ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และแนวคิดเกี่ยวกบัการตกเป็นเหย่ือของการกระท าความผิดเกี่ยวกบัเพศ ดัง

มีรายละเอยีดต่อไปนี้  

 2.1 แนวคิดการคุม้ครองผูเ้สียหายในความผดิทางเพศตามหลกัมาตรฐานสากล 

 บทบัญญัติข้อ 1 ในปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนความว่า “ มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระ

และเสมอภาคกันในศักด์ิศรีและสิทธิ ต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิต

วิญญาณแห่งภารดรภาพ” แต่ในขณะเดียวกัน ความเป็นจริงในสังคมได้มีการก่ออาชญากรรมในลักษณะ

ต่างๆ มากมาย รวมถึงการกระท าความผิดทางเพศด้วย ดังน้ัน ไม่เพียงแต่จะมีบทบัญญัติไว้ในปฏญิญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเท่าน้ัน แต่บรรดาประเทศสมาชิกยังได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิน้ีไว้ใน

กฎหมายอื่น เพ่ือสร้างหลักประกันพ้ืนฐานให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองจากการ

ก่ออาชญากรรมอย่างเพียงพอ ไม่ว่าในระดับสากลหรือในระดับรัฐ 

 2.1.1 ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัความยุติธรรมขั้นพื้ นฐานของเหยือ่อาชญากรรมและการใช้

อ านาจโดยมิชอบ 

 ปฏิญญาขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับเหย่ือ

อาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยมิชอบ มีปรัชญาพ้ืนฐานที่ส าคัญคือ ผู้เสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรม

จะต้องได้รับการยอมรับ และได้รับการปฏบัิติอย่างเหมาะสมกับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ แนวความคิดใน

การคุ้มครองสิทธิของเหย่ืออาชญากรรมได้รับการพัฒนาต่อมา และมีผลในการพัฒนาหลักกฎหมายอาญา

ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรม ได้มุ่งให้ความส าคัญต่อสิทธิของเหย่ือ

อาชญากรรมมากขึ้ น มิได้มองแค่เหย่ืออาชญากรรมเป็นเพียงพยานหลักฐาน (พยานบุคคล) ช้ินหน่ึง

เทา่นั้น แต่ให้ความส าคัญต่อเหย่ืออาชญากรรมโดยมุ่งคุ้มครองประโยชน์อนัสูงสุดที่เหย่ืออาชญากรรมควร

จะได้รับการเยียวยาจากกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ6 

2.1.2. อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเกีย่วกบัการคุม้ครองเด็กทีถู่กล่วงละเมิดทางเพศ 

 อนุสัญญาฉบับน้ี มุ่งที่จะต้ังมาตรฐานสากลเพ่ือคุ้มครองเด็กเป็นพิเศษ โดยก าหนด

หลักการคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพและสวัสดิการของเดก็ไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ มุ่งคุ้มครองไม่ให้

                                                           
6
 อภิรักษ์ ทมิวงศ,์ (2544), สทิธขิองเหย่ืออาชญากรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศ

ไทย. ( ปริญญานิตศิาสตรมหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, หน้า 2-3. 
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เดก็ถูกข่มเหงรังแก หรือถูกละเมิดสทิธเิหนือร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ รวมทั้ง สวัสดิภาพ ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น 

การถูกท าร้าย การฆ่า การล่วงละเมิดทางเพศ ขูดรีดหาก าไรทางเพศ หรือค้าก าไรทางเศรษฐกิจหรือน าเดก็

ไปเป็นวัตถุซ้ือขาย หรือปฏบัิติต่อเดก็อย่างไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อสวัสดิภาพเดก็ รวมทั้ง

คุ้มครองให้มีการเยียวยาฟ้ืนฟูเดก็ ผู้ตกเป็นเหย่ือของการกระท าดังกล่าวให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเรว็

ที่สุด ดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาข้อ 19 รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร 

สังคมและการศึกษา ในอันที่จะคุ้มครองเดก็จากความรุนแรงทั้งปวง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การท า

ร้าย การทอดทิ้งหรือการปฏบัิติโดยประมาท การแสวงประโยชน์ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศขณะอยู่ใน

การดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงเด็กน้ันอยู่ในความดูแล โดย

มาตรการคุ้มครองดังกล่าว รวมถึงแผนงานทางสังคมในการให้การสนับสนุนที่จ าเป็นแก่เดก็ และบุคคลซ่ึง

เดก็น้ันอยู่ในความดูแล ตลอดจนกระบวนการที่มีประสทิธผิลส าหรับป้องกนัในรูปแบบอื่น7 

 2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการตกเป็นเหยือ่ของการกระท าความผดิเกีย่วกบัเพศ 

 รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์ ให้ความหมายของเหย่ืออาชญากรรมไว้ว่า หมายถึง “ 

บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมของผู้กระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อ

ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเสรีภาพหรือสิทธิอื่นใด” โดยสามารถแบ่งประเภทของเหย่ือ

อาชญากรรมได้ 7 ประเภทดังต่อไปนี้ 8  

1) เหย่ือที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เหย่ือประเภทน้ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับ

อาชญากร เป็นเพียงผู้รับเคราะห์จากอาชญากรเทา่นั้น 

2) ผู้เป็นเหย่ือของตนเอง หมายถึง ตนเองคืออาชญากร หรือเรียกการกระท าของเหย่ือแบบน้ี

ว่า อาชญากรที่ปราศจากเหย่ือ เช่น โสเภณี นักการพนัน คนติดยาเสพติด เป็นต้น 

3) เหย่ือที่กระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม เหย่ือประเภทน้ี มักท าการบางสิ่งบางอย่างเป็นที่ขัดใจ

อาชญากร การกระท าดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นท าให้อาชญากรท าร้ายเหย่ือ  

4) เหย่ือที่จูงใจให้เกิดอาชญากรรม เช่น การเดินในที่เปล่ียวตามล าพัง ท าให้อาจถูกชิงทรัพย์

หรือกระท าความผิดเกี่ยวกบัเพศได้  

5) เหย่ือที่มีความอ่อนแอทางชีวภาพ เช่น คนแก่ เดก็ ผู้หญิง คนเจบ็ป่วยทางจิต เหย่ือถือว่า

เป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอทางชีวภาพ แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรกต็าม แต่นับว่าง่ายต่อการตกเป็น

เหย่ือของอาชญากร 

6) เหย่ือที่มีความอ่อนแอทางสังคม เป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในฐานะเทา่เทยีมกบับุคคลอื่นในสังคม 

และอยู่ในฐานะที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากอาชญากรเม่ือใดกไ็ด้  

7) เหย่ือการเมือง เป็นบุคคลที่ถูกฝ่ายที่มีอ านาจทางการเมือง เจาะจงว่า เป็นผู้ที่กระท า

ความผิดหรือเป็นอาชญากร โดยอาศัยกฎหมายอาญาที่มีอยู่เป็นหลักในการกล่าวหา 

                                                           
7
 กมลินทร์ พินิจภวูดล, อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ : สทิธเิดก็ในประเทศไทย. บทบณัฑติย์ 53. (ธนัวาคม 

2540) หน้า 100-105. 
8
 อจัฉรียา ชูตนิันทน,์ (2561), อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา, พิมพ์คร้ังที่ 3 , (กรงุเทพฯ : ส านกัพิมพ์วิญญู

ชน). หน้า 90. 
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3. วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกบัการก าหนดเหตุฉกรรจ์ ในการกระท าความผิดทางเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ศึกษากรณีเป็นการกระท าแก่สมาชิกในครอบครวั 

ปัจจุบัน การก่อเหตุข่มขืนกระท าช าเราเป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึงที่นับวันจะทวีความรุนแรง

มากขึ้ น โดยเฉพาะการกระท าความผิดทางเพศที่เกิดข้ึนกับเดก็และเยาวชน โดยผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลใน

ครอบครัว อน่ึง เหตุฉกรรจ์ในความผิดทางเพศ ซ่ึงก าหนดให้ผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักขึ้ นภายใต้

เง่ือนไขบางประการ บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 แต่จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติ

ดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องบางประการ ไม่สามารถน ามาใช้บังคับกบักรณีที่ผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ปกครอง

ของเดก็และเยาวชนตามความเป็นจริงได้ ท าให้เดก็และเยาวชนที่ถูกข่มขืนกระท าช าเราหรือกระท าอนาจาร 

ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองจากบทบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงน ามาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนว

ทางการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้   

1. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ที่ผู้กระท า

เป็นบิดาหรือมารดาเล้ียงกระท าต่อลูกเล้ียง เมื่อพิจารณาจากสถิติของการข่มขืนกระท าช าเรา ที่เกิดข้ึนใน

ปัจจุบันพบว่า การล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุมักเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับเหย่ือ ซ่ึง

อาศัยเหตุแห่งการอยู่ร่วมบ้านชายคาเดียวกัน ท าให้มีโอกาสลงมือกระท าการข่มขืนกระท าช าเราเหย่ือ 

โดยเฉพาะกรณีของบิดาเล้ียงที่ได้กระท าต่อลูกเล้ียงพบว่าในปัจจุบันมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึน

จ านวนมาก ที่ส าคัญ เหย่ือซ่ึงเป็นลูกเล้ียง ไม่อาจหนีไปจากสถานการณ์อันล่อแหลมที่อาจเกิดการกระท า

ความผิดทางเพศได้ เน่ืองจากเหย่ืออาศัยอยู่กบัมารดาซ่ึงเป็นผู้ปกครอง และบางกรณีพบว่า มารดามีส่วนรู้

เหน็ในการกระท าของบิดาเล้ียงของเหย่ือ หรือในบางกรณีกไ็ม่เช่ือว่าบิดาเล้ียงจะสามารถลงมือก่อเหตุกับ

เหย่ือซ่ึงเป็นบุตรของตนได้ ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุมาจากตัวของมารดาเองต้องอาศัยเงินของบิดาเล้ียงในการ

ดูแลให้การศึกษาแก่บุตร ส่งผลท าให้ต้องยินยอมให้มีการกระท าความผิดทางเพศเกดิขึ้นภายในครอบครัว 

ส่วนกรณีการข่มขืนกระท าช าเราโดยผู้กระท าเป็นมารดาเล้ียงซ่ึงได้กระท าต่อลูกเล้ียงน้ัน ถึงแม้ยังไม่มี

ปรากฏว่าเคยเกิดในประเทศไทย แต่กเ็คยเกิดข้ึนในต่างประเทศแม้จะเป็นกรณีที่เกิดข้ึนไม่บ่อยนักกต็าม 

แต่กเ็ป็นการกระท าความผิดทางเพศที่อาจเกดิข้ึนได้ 

อน่ึง มาตรา 285 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้บัญญัติเพ่ิมโทษกรณีกระท าช าเรา ผู้อยู่ใน

อ านาจปกครองเอาไว้ แต่เน่ืองจากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นความผิดอาญา ซ่ึงต้องตีความโดยเคร่งครัด 

ประกอบกบัประมวลกฎหมายอาญามิได้มีการให้ค าจ ากัดความค าว่า ผู้อยู่ในความปกครองเอาไว้ ดังน้ันจึง

ต้องตีความความหมายของค าว่า “ผู้อยู่ในความปกครอง” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

1566 เมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 แล้วพบว่า ผู้กระท าได้

กระท าต่อผู้สืบสันดาน ย่อมหมายถึง ผู้กระท าเป็นบิดาทางสายโลหิตกระท าต่อบุตรของตนไม่ว่าบุตร

ดังกล่าวจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และกรณีผู้อยู่ในความปกครอง ย่อมหมายถึง บิดาที่ได้

อ านาจการปกครองมาโดยกฎหมาย อันหมายถึง บิดาบุญธรรมน่ันเอง บทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีถ้อยค า

ใด ที่กล่าวถึงกรณีของบิดาหรือมารดาเล้ียง ซ่ึงเป็นกรณีบิดาหรือมารดาเล้ียงได้มาอาศัยอยู่กนิกบับิดาหรือ

มารดาของเหย่ือ อันเป็นเหตุให้บิดาหรือมารดาเล้ียงต้องมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับลูกเล้ียงซ่ึงเป็น

ผู้ถูกกระท า ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า การก าหนดเหตุฉกรรจ์เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดทางเพศต้องได้รับโทษหนัก
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ขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 กรณีการกระท าต่อผู้อยู่ในความปกครองจึงไม่ควรหมายความ

ถึงเฉพาะ ผู้อยู่ในความปกครองตามกฎหมาย ควรตีความอย่างกว้างโดยให้หมายความรวมถึงบิดาหรือ

มารดาเล้ียง ซ่ึงต้องมาอยู่ร่วมชายคากับผู้ถูกกระท าและมีโอกาสก่อเหตุอาชญากรรมทางเพศสูงกว่าปกติ

ทั่วไปให้เป็นเหตุฉกรรจ์เหตุหน่ึงที่ท  าให้ผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักข้ึนด้วย 

2. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ที่ผู้กระท า

เป็นผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริง ตามข้อเทจ็จริงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน พบว่า นอกจากพบการ

กระท าความผิดทางเพศโดยบิดาเล้ียงได้กระท าต่อลูกเล้ียงแล้ว ยังพบว่ามีการกระท าความผิดทางเพศ ที่ผู้

ก่อเหตุเป็นเครือญาติกับเหย่ือเกิดขึ้ นหลายกรณี เช่น กรณีปู่ ลุง อา ลุงเขย ฯลฯ โดยบุคคลเหล่าน้ี เป็น

ผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริงของเหย่ือ ซ่ึงด้วยความจ าเป็นที่บิดามารดาของเหย่ือได้ส่งบุตรหลาน

ของตนไปอยู่ในความปกครองตามความเป็นจริง เพ่ือสะดวกด้านการศึกษา แต่บทบัญญัติมาตรา 285 ซ่ึง

เป็นบทก าหนดเหตุฉกรรจ์ที่ผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักข้ึนไม่ครอบคลุมถึงกรณีผู้กระท าเป็นผู้ใช้อ านาจ

ปกครองตามความเป็นจริงแต่ประการใด ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า การตีความ ความหมายของค าว่า ผู้อยู่ในความ

ปกครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ควรตีความตามความเป็นจริง เพ่ือให้การคุ้มครองผู้อยู่

ในความปกครอง ตามมาตรา 285 ครอบคลุมถึงกรณีการข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงผู้กระท าเป็นเครือญาติและ

มีอ านาจการปกครองตามความเป็นจริงแก่เหย่ือด้วย 

 3. ปัญหาเกี่ยวกบัการก าหนดเหตุฉกรรจ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ที่ผู้กระท า

เป็นเครือญาติ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 มิได้ให้บัญญัติถึงกรณีที่ ผู้กระท ากับเหย่ือมี

ความสมัพันธก์นัในลักษณะเครือญาติ เช่น เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือเป็นพ่ีน้องร่วมบิดาหรือ

มารดาเดียวกัน หรือเป็นเครือญาติในลักษณะอื่น ดังที่เคยเกิดกรณีการข่มขืนกระท าช าเราที่กระท าโดย

เครือญาติ เช่น กรณีเหย่ือถูกล่วงละเมิดโดยบุคคลที่เป็นลูกพ่ีลูกน้องกนั บุคคลที่เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดา

เดียวกัน หรือบุคคลที่เป็นพ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน เน่ืองจากเหย่ือโดยส่วนใหญ่เป็นเดก็ ยังไม่

อาจหลีกหนีไปจากสถานการณ์ที่อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยตนเองได้ ที่ส าคัญเหย่ือต้องเข้าไปอยู่ร่วม

ชายคากับผู้กระท าความผิดซ่ึงเป็นเครือญาติ และถึงแม้บางกรณีมิได้อยู่ร่วมชายคา แต่บุคคลเหล่าน้ี

สามารถเข้าถึงตัวเหย่ือได้ง่ายกว่าบุคคลอื่นทั่วไป อนัเนื่องมาจากบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณใกล้กนัและด้วย

ความที่เป็นเครือญาติกท็ าให้สามารถเข้านอกออกในบ้านพักอาศัยของเหย่ือได้ง่าย ท าให้มีโอกาสก่อเหตุ

กระท าความผิดทางเพศได้ง่ายกว่าบุคคลอื่นทั่วไป เป็นต้น ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า ควรขยายขอบเขตของการ

บังคับใช้มาตรา 285 ให้ครอบคลุมถึงผู้กระท าที่มีความสัมพันธใ์นครอบครัวต่อเหย่ือในลักษณะเป็นเครือ

ญาติ โดยค าจ ากดัความดังกล่าว ควรน าบทบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี มาเป็นแนวทาง 

4. เหตุผลความจ าเป็นในการบัญญัติเหตุเพ่ิมโทษตามมาตรา 285 ให้คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิด

ทางเพศจากบิดาหรือมารดาเล้ียง ผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริง และผู้เป็นเครือญาติ ในปัจจุบัน 

การกระท าความผิดทางเพศได้เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการกระท าความผิด ทางเพศที่ผู้กระท า

และเหย่ือมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างหน่ึงอย่างใด ทั้งความสัมพันธ์กันโดยเป็นเครือญาติ

ตามสายโลหิต และความสมัพันธ์เป็นเครือญาติผ่านการแต่งงานของบุคคลในครอบครัว ซ่ึงที่ผ่านมาพบว่า 
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มีการกระท าความผิดทางเพศโดยการข่มขืนกระท าช าเราและการท าอนาจาร กรณีของบิดาเล้ียงได้กระท า

ต่อลูกเล้ียง กรณีผู้ใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริงกระท าต่อผู้อยู่ในความปกครอง กรณีเครือญาติเช่น 

เป็นลูกพ่ีลูกน้อง เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือเป็นพ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน กระท า

การล่วงละเมิดทางเพศต่อเดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี ซ่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัว  

ด้วยเหตุที่มีความสัมพันธ์กับเหย่ือในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนัดังกล่าวน้ีเอง เมื่อ

ก่อเหตุกระท าความผิดทางเพศลักษณะใดลักษณะหน่ึงต่อเหย่ือจึงส่งผลกระทบกระเทือน ต่อความสงบ

เรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และต่อความคาดหวังของสังคมได้มากกว่าการก่อเหตุโดย

บุคคลอื่นซ่ึงมิได้มีความสัมพันธ์เป็นสมาชิกในครอบครัวกบัเหย่ือ ด้วยเหตุน้ีเอง ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า สมควร

มีการบัญญัติให้เหตุฉกรรจ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ให้ผู้กระท าความผิดทางเพศตาม

มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 

282 หรือมาตรา 283 ซ่ึงได้กระท าต่อสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ต้องได้รับโทษ

หนักขึ้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองต่อเหย่ือซ่ึงเป็นเดก็อายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ซ่ึงถูกล่วงละเมิดทางเพศโดย

บุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว และเป็นการปรับปรุงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาของไทย ให้

สอดคล้องกบันานาอารยประเทศยิ่งขึ้น 

 

4. ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในการกระท าความผิดทาง

เพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ศึกษากรณีเป็นการกระท าแก่สมาชิกในครอบครัวซ่ึงพบว่า 

ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีผู้กระท าเป็นบิดาหรือมารดาเล้ียงที่กระท าต่อลูกเล้ียง กรณีผู้กระท าเป็นผู้ใช้อ านาจ

ปกครองตามความเป็นจริงที่กระท าต่อผู้อยู่ในความปกครอง และกรณีการกระท าต่อผู้มีความสัมพันธเ์ป็น

เครือญาติกันซ่ึงมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 285 โดยใช้ถ้อยค าต่อไปนี้  

มาตรา 285 “ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 

277 ตรี มาตรา  278 มาตรา  279 มาตรา  280 มาตรา  282 หรือมาตรา  283 เป็นการกระท าแก่

ผู้สืบสันดานผู้มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติ ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่

ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครองตามความเป็นจริง ในความพิทักษ์หรือใน

ความอนุบาล ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ัน ๆ หน่ึงในสาม 

ผู้มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติ หมายถึง พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พ่ีน้องร่วมแต่บิดา

หรือมารดาเดียวกัน พ่ีหรือน้องของบิดา พ่ีหรือน้องของมารดา บุตรของพ่ีหรือน้องของบิดาหรือมารดา ผู้

อยู่กนิฉันทส์ามีภรรยากบับิดาหรือมารดา หรือบุตรของผู้อยู่กนิฉันทส์ามีภรรยากบับิดาหรือมารดา  

ความปกครองตามความเป็นจริง หมายถึง การมีส่วนร่วมให้การอบรมเล้ียงดู ให้การศึกษา 

หรือให้ทรัพย์สนิแก่การยังชีพ”  

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการคุ้มครองเดก็และเยาวชนจากการกระท าความผิดทางเพศจากบุคคลในครอบ

ครัว หรือผู้มีความสมัพันธเ์ป็นเครือญาติ โดยก าหนดให้เป็นเหตุฉกรรจ์ที่ผู้กระท าจะต้องได้รับโทษหนักข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การประกอบธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนหรือผู้ประกอบธุรกจิโทรคมนาคมที่

ไม่มีการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองแต่อาศัยการการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมอื่นซ่ึงในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและเป็น

ปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เม่ือธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนเป็นธุรกิจที่มี

ขนาดใหญ่และมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ซ่ึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึง

จ าเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้ามาควบคุม ก ากับดูแล และให้ความคุ้มครองทั้งในด้านของผู้

ประกอบธุรกิจและผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนสามารถ

ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่หน่วยงานภาครัฐได้วางไว้ และนอกจากน้ียังมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎหมายในปัจจุบันที่บังคับใช้ในเร่ืองดังกล่าว เน่ืองจากธุรกิจโทรคมนาคมเป็น

ธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่น ามาบังคับใช้ให้

ก้าวทนัเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

จากการศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนหรือผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว

ได้มากเพียงพอ โดยปัญหาที่ เกิด ข้ึนได้แก่ ปัญหาความไม่ ชัดเจนในการเ ข้า เ ป็น ผู้ใ ห้บ ริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน อันเน่ืองมาจากสภาพตลาดของการแข่งขันในธุรกจิโทรคมนาคมที่

มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและปัญหาที่เกิดจากปัจจัยจากผู้ใช้บริการที่มีความต้องการใช้บริการที่

หลากหลาย นอกจากน้ียังมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ก  ากับดูแล ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการบังคับใช้

กฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ปัญหาเกี่ยวกับประเภทใบอนุญาตและการออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และกรณีปัญหาการระงับข้อพิพาทระหว่าง ผู้ประกอบการ

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายกบัผู้ประกอบธุรกจิให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน ที่ปัจจุบันยัง

ไม่มีประสทิธภิาพเพียงพอ 

ด้วยเหตุดั งก ล่าว  จึ งควรที่ จะ มีการแ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติมกฎหมายที่ เ กี่ ยว ข้องกับ ธุ รกิ จ

โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนโดยควรมีการเพ่ิมเติมนิยามตามประกาศ คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 โดยให้นิยาม ค าว่า “โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน” ให้มีความ

ชัดเจนและครอบคลุมกับธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างสูงในปัจจุบันและ ที่ก  าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือลด

ปัญหาความไม่ชัดเจนในการเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการโครงข่ายเสมือน และเห็นควรแก้ไขปรับปรุง

รูปแบบการออกใบอนุญาตการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือลดความซับซ้อนของประเภทใบอนุญาต 

ตลอดจนน าขั้นตอนการระงับข้อพิพาทตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 มาปรับใช้

กับการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายกับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน เพ่ือให้มีการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาททุกประเภทอย่างเป็นธรรมและ

ลดความล่าช้าในการด าเนินการระงับข้อพิพาท 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to study the legal measures regarding the operation of the virtual mobile 

network business or the telecommunication business operators who do not have their own 

telecommunication network but rely on the telecommunication network of other telecommunication 

operators. At present, mobile phones are widely used and also an important factor in the daily life of 

human beings. Since the mobile phone business is a big business and has an impact on the mobile 

phone users, which are the majority of the country, it requires legal measures to regulate, supervise, 

and provide protection both in terms of business operators and service users to enable the virtual 

mobile network business operators to operate their businesses in compliance with the laws and 

regulations set by government agencies. It also aims to study the current law that governs such matters 

since the telecommunication business is a continuous business, the laws and regulations have been 

amended to keep pace with with the ever-evolving technology. 

The study found that current legal measures in Thailand are not able to provide adequate 

protection for the virtual mobile network business operators or those wishing to enter into such 

businesses. The problem is the unclear clarity in becoming a mobile virtual network service provider 

due to the highly competitive market conditions in the telecommunications industry. And another 

problem, which is caused by the fact that many users have different needs for services, as a result, 

some service providers, who did not apply for the license to operate the telecommunication network 

as from the NBTC office, has engaged in the virtual mobile network business illegally. There are also 
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issues with regulators, such as law enforcement in regulating telecommunication operators, types of 

license, and licensing of telecommunications and the issues of inadequate resolution of disputes 

between the telecommunication operators with their own networks and the virtual mobile network 

business operators. 

Researcher is proposing legislative guidelines related to the mobile virtual network 

business by adding more definitions in the Notification of the National Broadcasting and 

Telecommunication Commission on Mobile Virtual Network Service Providing B.E. 2 5 5 6  by 

defining the term “a virtual network mobile” to be clear and comprehensive with today’s highly 

competitive and upcoming businesses to reduce the uncertainty of being a virtual network operator. 

It should also amend the licensing model for telecommunication services to simplify licensing, 

including appling the dispute resolution procedure of The Announcement of National Broadcasting 

and Telecommunication Commission on the Use and Interconnection of Telecommunications Network 

B.E. 2556 to the disputes between the telecommunication operators with their own networks and the 

virtual mobile network business operators to make fair decisions in all types of disputes and to reduce 

delays in the settlement of disputes.  

 

1. บทน า 

การด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย ประกอบด้วยผู้ประกอบการหลักๆ ที่มีการสร้าง

โครงข่ายเป็นของตัวเอง และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประเภทบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ จาก ส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยมี

ผู้ประกอบการหลักๆ ในธุรกิจโทรคมนาคมได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ากัด บริษัท ทรู 

มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด บริษัท ดีแทค ไตรเนต็ จ ากัด บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 

และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู้ประกอบการเหล่าน้ี ส่วนหน่ึงเป็นหน่วยงานภาค

รัฐวิสาหกจิที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้กบัประเทศ และผู้ประกอบการ

อื่นที่เกดิจากกลุ่มธุรกจิซ่ึงมีศักยภาพในการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงต้องเงินลงทุนที่สูงมาก ทั้งในการ

เข้าประมูลคล่ืนความถี่ในการประกอบกจิการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม นอกจากน้ียังจ าเป็นต้องมีการลงทุนในการสร้างสถานีโครงข่ายโทรคมนาคม ชุมสาย

ส่งสัญญาณโทรศัพท์หรือการสร้างเคเบิลใต้น ้าเพ่ือวางโครงข่ายจ านวนมากเพ่ือกระจายสัญญาณคล่ืน

ความถี่ของตนเองไปยังผู้ใช้บริการในภาคส่วนต่างๆ เป็นต้น  

จากการที่ประเทศไทยได้มีการเปิดตลาดเสรีด้านธุรกิจโทรคมนาคม เม่ือ พ.ศ. 2540 เปิด

โอกาสให้การเป็นผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่สามารถเกิดข้ึนได้ง่ายกว่าเดิมเพ่ือเป็นการเพ่ิมตัวเลือกใน

การเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ให้กับผู้บริโภคมากข้ึน ส่งผลให้นักธุรกิจที่ประสงค์จะ

ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่เล็งเห็นหนทางในการเข้ามาท าธุรกิจน้ี โดยไม่จ าเป็นต้องใช้

เงินทุนจ านวนมากมาย ทั้งในการประมูลคล่ืนความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม การลงทุนสร้าง
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โครงข่ายต่างๆ ซ่ึงต้องใช้เมด็เงินมหาศาลหรือต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังน้ันจึง

ท าเกิดผู้ประกอบการในการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายใหม่ๆ เป็นจ านวนมากโดยใช้วิธีการเช่าใช้

โครงข่ายที่พัฒนาโดยองค์กรของรัฐแทนที่จะใช้วิธีการขอสัมปทานเหมือนอดีตที่ผ่านมา ซ่ึงต่างประเทศ

เรียกว่า ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบไม่มีโครงข่ายของตนเอง (Mobile Virtual Network 

Operator) หรือเรียกสั้นๆ ว่า MVNO ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยได้มี บริษัทที่ด าเนินธุรกิจดังกล่าวโดยเป็นผู้

ที่ได้รับใบอนุญาตประเภทบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนที่เปิดให้บริการแล้ว ดังน้ี บริษัท 

โมบาย เอท เทลโค (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ลอ็กซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท 168 คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด (เดิม บริษัท 365 คอมมูนิเคช่ัน) บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด บริษัท ลอ็กซเล่ย์ โมบาย จ ากัด บริษัท 

ดาต้า ซีดีเอม็เอ คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั บริษัท เดอะ ไวร์สเปซ จ ากดั บริษัท โนว์เลดจ์ กรุ๊พ จ ากดั เป็นต้น  

โดยการที่จะเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเองน้ัน ขั้นตอนแรกผู้ประสงค์จะต้องเข้าเจรจากับผู้ประกอบการเจ้าของซ่ึงอาจจะใช้วิธีการเช่ าสัญญา

ญาณจากหน่วยงานของรัฐ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัน (มหาชน) หรือ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) หรือการเช่าใช้สัญญาณจากผู้ประกอบการรายใหญ่อื่นๆ เป็นต้น เน่ืองจากธุรกิจการให้บริการ

โครงข่ายโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองเป็นธุรกจิใหม่จึงยังไม่รูปแบบในการท าสัญญา

ในธุรกิจการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (MVNO) มีรูปแบบของสญัญา

ที่ชัดเจน การตกลงที่เกดิข้ึนจึงเป็นการท าข้อตกลงแบบทั่วๆ ไป โดยแนวทางปฏบัิติที่ผ่านมาจะมีการเจรจา

ทางธุรกิจในรูปแบบของการท าบันทกึข้อตกลงการเช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงเป็นรูปแบบของการท า

สญัญาระหว่าง ผู้ให้บริการเป็นการตกลงท าสญัญาโดยถือหลักเสรีภาพในการท าสญัญาตามหลักสญัญาทาง

แพ่ง  

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงมี

บทบัญญัติก าหนดให้การท าสัญญาใช้บริการโทรคมนาคม จะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติเหน็ชอบ ปัจจุบันได้เปล่ียนเป็น ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการ

โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และบทบัญญัติของกฎหมายน้ีได้วางหลักการเกี่ยวกับ

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของสญัญาใช้บริการว่าจะต้องมีสาระส าคัญ หรือเง่ือนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

ซ่ึงถึงแม้ว่าสาระส าคัญของกฎหมายน้ีจะไม่ถึงขั้นก าหนดให้เป็นแบบของสญัญา ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ แต่เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ต้องการให้

มีวิธีการในการสื่อเจตนาในการเข้าท าสัญญาด้วยการก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรท าให้ผลในสัญญา

แตกต่างจากสัญญาอื่นๆ แต่ผลที่ตามมาของการเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมมักจะมีความซับซ้อนในด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค และด้านพาณิชย์ อยู่เป็นจ านวนมาก 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่าธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ โครงข่ายเสมือน 

(MVNO) เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เกิดขึ้ นตลอดเวลา ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

พัฒนาเทคโนโลยีที่ ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีการให้บริการดังกล่าวย่อมต้องมีกฎหมายเข้ามา

ควบคุมดูแลเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุ้มครองทั้งด้านผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงเมื่อ

ศึกษากฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทย พบว่ามีพระราชบัญญัติการประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
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และประกาศ กสทช. เร่ืองบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ที่ก  าหนดหลักเกณฑ์

บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองแต่กยั็งดูเหมือนว่ากฎหมายดังกล่าวยังไม่

ตอบสนองกับสภาวะในการด าเนินธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) 

ซ่ึงประกาศ กสทช. ดังกล่าว ยังมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้และการก ากับดูแลในสภาวะการณ์

ปัจจุบันหลายประการ 

 

2. ความหมาย วิวัฒนาการ แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการ

โทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบโครงข่ายเสมือน (MVNO) 

เพ่ือให้สามารถเข้าใจปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนได้อย่างชัดเจนและทราบถึงเจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามที่ได้บัญญัติข้ึน

จ า เป็นจะต้องศึกษาถึง วิ วัฒนาการ แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ ยวกับธุรกิจการการให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนควบคู่กนั 

2.1 ความหมายของการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบโครงข่ายเสมือน  

นิยามของการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนสามารถตีความได้หลากหลาย 

และยังไม่มีนิยามที่ตกลงร่วมกัน ทั้งน้ี ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่าย

เสมือนคือการมี ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ ซ่ึงเป็นเจ้าของคล่ืนความถี่ที่ ผู้ให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน ใช้ในการให้บริการลูกค้าต่อไป 

คณะกรรมาธิการยุโรป ให้ค าจ ากัดความของ MVNO ว่าเป็น “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ซ่ึงไม่มีใบอนุญาตในการใช้คล่ืนความถี่วิทยุ แต่มีสทิธใินการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมของ

ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายหน่ึงราย หรือมากกว่า และสามารถเสนอบริการแก่ลูกค้าของตนโดยใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานดังกล่าวและโครงข่ายของตนเอง 

Ofcom นิยาม โครงข่ายเสมือน (MVNO) ว่าเป็น “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ไม่ได้รับ

การจัดสรรคล่ืนความถี่ เป็นของตนเอง และไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายโทรคมนาคม (Network 

Infrastructure) เพ่ือให้บริการ แต่ขายต่อบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ให้กับผู้ใช้บริการของตนเองโดยการซ้ือ

บริการในรูปแบบค้าส่งจากผู้ประกอบการที่มีโครงข่าย 

ประกาศคณะกรรมการกิจกากรกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติก าหนดนิยามของ MVNO ดังน้ี “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน หมายถึง 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ซ่ึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ และไม่มี

สิทธิในการบริหารจัดการคล่ืนความถี่ทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ตามขอบเขต

ที่ได้รับอนุญาต”  

หลักการส าคัญในค านิยามของคณะกรรมาธิการยุโรป คือความไม่เป็นเจ้าของคล่ืนความถี่วิทยุ

โดยตรงของโครงข่ายเสมือน เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองการก ากบัดูแลการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนของ

ประเทศไทย และความสัมพันธ์ทางการค้าส่งระหว่าง เจ้าของโครงข่าย (host) กับ การให้บริการโครงข่าย
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เสมือนจะซ้ือบริการค้าส่งจากผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายน ามาเพ่ิมมูลค่า และขายบริการให้กับลูกค้าราย

ย่อย ซ่ึงลูกค้ารายย่อยเหล่าน้ีจะมีความสัมพันธ์แบบค้าปลีกกับ MVNO และมักจะไม่ทราบว่าโครงข่ายที่

ให้บริการเป็นโครงข่ายใด 

Ofcom อธิบายและตีความนิยามของ “โครงสร้ าง พ้ืนฐานโครง ข่ายโทรคมนาคม 

(NetworkInfrastructure)” ไว้ค่อนข้างกว้าง ในความเป็นจริง MVNO มีหลายระดับ ซ่ึงขึ้ นอยู่กับระดับ

องค์ประกอบของอุปกรณ์ที่ MVNO มีใช้ควบคุมเพ่ือใช้ในการให้บริการ แต่ไม่รวมคล่ืนความถี่วิทยุของ 

host MNO 

2.2 แนวความคิด รูปแบบ และทฤษฎีเกีย่วกบัการด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือ่นที่แบบ

โครงข่ายเสมือน 

รูปแบบธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน เป็นข้อตกลงในรูปแบบธุรกิจ ขายส่งที่ผู้

ประกอบกิจการที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมตกลงจะขายคล่ืนความถี่ โทรคมนาคมเสริม บนโครงข่าย

โทรศัพทเ์คล่ือนที่ของตนเองให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่น เพ่ือเป็นการหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงข่าย 

MNO ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  หรือเพ่ือเป็นการใช้สินทรัพย์ใหม่ เช่น คล่ืนความถี่ ให้เกิด

ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิสูงสุด โดยความสามารถในการท าก าไรของ MVNO น้ัน ข้ึนอยู่กบัราคาที่ตกลง

กันของคล่ืนความถี่และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) อื่นๆ ที่  MNO ให้บริการกับ MVNO 

โครงสร้างต้นทุนของ MNO โดยมากจะเป็นต้นทุนคงที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดต้ังและด าเนินงานโครงข่าย 

การจัดตั้งหน่วยงานขายและช่องทางการจัดจ าหน่าย และการติดตั้งระบบการให้บริการลูกค้าและรับช าระ

ค่าบริการ MNO มีต้นทุนผันแปรซ่ึงมีทั้งค่าใช้จ่ายที่ข้ึนกับปริมาณ Traffic บนโครงข่าย เช่น ค่าเช่ือมต่อ

โครงข่าย และค่าใช้จ่ายที่ข้ึนกบัจ านวนลูกค้าบนโครงข่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าและการรักษาลูกค้า 

(Customer acquisition and Retention cost) ในทางตรงกันข้าม MVNO จะมีส่วนของต้นทุนคงที่ต ่า ซ่ึง

ต้นทุนคงที่จะเกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการลูกค้า ระบบรับช าระค่าบริการ การขายและการตลาด 

MVNO มีส่วนของต้นทุนผันแปรสูงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้า และโดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าบริการ

ขายส่งคล่ืนความถี่ที่จ่ายให้ ผู้ประกอบการเจ้าของคล่ืนความถี่ โดยค่าใช้จ่ายการขายส่งบริการอาจมีสดัส่วน

สงูถึงร้อยละ 70 ของต้นทุนทั้งหมด จึงมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของ MVNO ที่ด าเนินธุรกิจใน

ตลาดโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงในปัจจุบัน ปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เหน็ถึงความจ าเป็นของ 

MVNO ที่จะจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากช่องทางการขายและช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีอยู่เดิมให้เกิด

ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายน้อยที่สุด โดย MVNO สามารถลด

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายพนักงานได้โดยการเสนอบริการประเภทเติมเงิน หรือ

ให้บริการลูกค้าใช้บริการผ่านอนิเทอร์เนต็เทา่นั้น 

 

 

 

 

384407



7 

3. ปัญหาและวิเคราะหปั์ญหากฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน 

3.1 วิเคราะหปั์ญหาความไม่ชดัเจนในการเขา้เป็นผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบโครงข่ายเสมือน 

จากการที่มีผู้ประสงค์จะเข้ามาประกอบธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่าย

เสมือน (MVNO) เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีทั้งผู้ที่เข้ามาขอใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องกับ ส านักงาน 

กสทช. แต่กมี็ให้เห็นบางกรณีที่ยังเป็นประเดน็สงสัยว่าจะเป็นผู้ประกอบการ โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนที่จะต้องเข้าข่ายหลักเกณฑ์เป็นผู้ประกอบการโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเองหรือไม่ ตัวอย่างที่ปรากฏได้ชัดเจนในปัจจุบันกคื็อ กรณี “ไลน์โมบาย (LINE MOBILE)”1 ซ่ึง

ปรากฎข้อเทจ็จริงว่ามีการเปิดให้บริการไลน์โมบายบนเวบ็ไซต์และการประชาสัมพันธใ์นช่องทางต่าง ๆ 

เม่ือพิจารณาจากพฤติกรรมการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายใต้ช่ือ “ Line Mobile” ที่

ปรากฏตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และจากเวบ็ไซต์ของผู้ให้บริการ2พบว่ามีการแสดงออกให้ผู้ใช้บริการ

หรือบุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นการให้บริการโดยหน่วยธุรกิจภายใต้ช่ือ “LINE MOBILE” แต่เมื่อพิจารณา

ข้อเทจ็จริงจากสัญญาระหว่างบริษัท ไลน์ กับบริษัท ดีแทคฯ ที่มีข้อก าหนดในสัญญาว่าเป็นใช้ตรา

สัญลักษณ์และมีการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันในลักษณะของค่าสิทธิ (Royal Fee) ก าหนดให้บริษัท 

ดีแทคฯ คือผู้ให้บริการโทรคมนาคมและมีหน้าที่ต้องดูแลลูกค้าและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ของ

ผู้บริโภค รวมทั้งจากค าช้ีแจงของบริษัท ที่ ยืนยันว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นบริการ ในลักษณะ

เคร่ืองหมายการค้าที่สอง (Second Brand) เป็นเพียงหน่ึงในบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Packages) ของ

บริษัท เท่าน้ัน อย่างไรกดี็ เน่ืองจากการกระท าที่จะเข้าข่ายการประกอบกิจการแบบใดข้ึนอยู่กบัพฤติกรรม

ที่แสดงให้เข้าใจว่าการให้บริการไลน์โมบาย (Line Mobile) เสมือนเป็นผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนรายหน่ึง และมีพฤติกรรมท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนว่าใครคือผู้ให้บริการ บริษัท 

ดีแทคฯ จึงต้องด าเนินการแสดงออกให้ผู้บริโภคทราบโดยชัดแจ้งว่าบริษัท ดีแทคฯ คือผู้ให้บริการไลน์โม

บาย (Line Mobile) และ กสทช. จ าต้องติดตามตรวจสอบการด าเนินการโดยใกล้ชิดต่อไป 

เมื่อศึกษาเปรียบเทยีบกบัประเทศสหราชอาณาจักร ซ่ึงได้นิยาม “ผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 

(Mobile Network Operator หรือ MNO)” หมายถึง ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่เป็นของ

ตนเอง (a provider which owns a cellular mobile network) และได้นิยาม “ผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่

แบบโครง ข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator หรือ MNVO) หมายถึ ง  ผู้ ใ ห้บ ริการ

โทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ไม่มีคล่ืนความถี่เป็นของตนเอง และไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง โดยให้บริการใน

ลักษณะขายต่อบริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แก่ผู้ใช้บริการทั่วไป 

จากประเดน็ปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าวจะเหน็ได้ว่า กรณี ไลน์โมบาย ยังมีความไม่ชัดเจนในการ

เข้าเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน ตามประกาศ กสทช. เ ร่ือง บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 หรือไม่อย่างไร หรือเป็นการใช้เคร่ืองหมายการค้าเพ่ือ

                                                           
1
 คณะท างานตรวจสอบข้อเทจ็จริง, ส านักงาน กสทช., รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงกรณีการ

ให้บริการไลน์โมบาย (Line Mobile). (พฤศจิกายน 2560). 
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ผลประโยชน์ทางธุรกิจ กรณีจึงยังมีประเดน็การก าหนดนิยามของบริการโครงข่ายเสมือน ที่อาจจะยังไม่

ครอบคลุมถึงรูปแบบการบริการต่างๆที่อาจเกดิดังเช่นกรณีปัญหาข้างต้น 

3.2 วิเคราะหปั์ญหาเกีย่วกบัหน่วยงานทีม่ีหนา้ทีก่ ากบัดูแล 

การด าเนินกิจการของหน่วยธุรกิจภายใต้ช่ือ “LINE MOBILE” อาจะมีผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

กับการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่ต้องพิจารณา ประเดน็กระทบต่อผู้บริโภค โดยตาม

ประกาศ กทช. เร่ือง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 6 ก าหนดว่า “ผู้

ให้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดของการให้บริการโทรคมนาคมในแต่ละบริการอย่างชัดเจน และ

ครบถ้วน ผ่านสื่อที่ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเพ่ือให้ผู้บริโภคทราบและใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสนิใจในการเข้าท าสญัญาและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง” ประกอบกบัประกาศ กสทช. 

เร่ือง การกระท าที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือ

การโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ พ.ศ. 2558 ข้อ 5 

วรรคสอง (1) และ (3) ก าหนดว่า “การด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปน้ีถือเป็นการกระท าในประการที่

น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดเจนและครบถ้วนเพ่ือให้ผู้บริโภคทราบและใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการเข้าท าสัญญาและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และการโฆษณาในลักษณะ

ก่อให้เกดิความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกบับริการทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม” 

เม่ือเปรียบเทียบกับการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน (MVNO) ในประเทศอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การดูแลกิจกรรมการด าเนินงานของผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน เช่น ในประเทศอังกฤษที่ใช้การก ากับดูแลแบบ “hands-off” 

กล่าวคือปล่อยให้ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจการให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนเองโดยหน่วยงานผู้มีหน้าที่ก  ากับดูแลมีนโยบายหลีกเล่ียงที่จะเข้า

มาก ากับดูแลโดยตรง หรือการก ากับดูแลที่ก  าหนดกฎเกณฑ์โดยใช้หลักความเท่าเทียมกันเพ่ือส่งเสริมให้

เกิดการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังข้ึนซ่ึงเป็นการก ากับดูแลที่ใช้ใน ประเทศออสเตรเลีย หรือในประเทศสิงค์โปร

ซ่ึงมีการก ากับดูแลที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนโดย

เฉพาะที่ใช้เพียงมาตรการเสริมเพ่ิมเติมจากการออกใบอนุญาตและการก ากับดูแลภายใต้ข้อบังคับอย่าง

กว้าง อย่างไรกดี็ ผลการศึกษาในประเทศตัวอย่างแสดงให้เหน็ถึงการเติบโตที่เข้มแขง็ของการให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทยีบกบัประเทศสหราชอาณาจักรผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลขอบเขตการ

ออกข้อบังคับที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนโดยผู้มีหน้าที่

ก  ากับดูแลจะก าหนดภาระหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ มีโครงข่ายเป็นของตนเองและผู้ให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน 

3.3 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน 

เน่ืองจากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เนต็ใน

ปัจจุบันมีรวมกันถึง 11 แบบกล่าวคือ กลุ่มใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย 
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่

ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามทั้งน้ี ขณะที่กลุ่มใบอนุญาตการให้บริการ

อนิเทอร์เนต็ มีแบบใบอนุญาตที่ประกอบด้วย ใบอนุญาตการให้บริการอนิเทอร์เนต็แบบที่หน่ึง ใบอนุญาต

การให้บริการอนิเทอร์เนต็แบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตการให้บริการอนิเทอร์เนต็ 

อินเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เนต็แบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตการ

ให้บริการอินเทอร์เนต็อนิเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่างประเทศและ บริการชุมสายอินเทอร์เนต็แบบที่สอง ที่มี

โครงข่ายเป็นของตนเอง ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม ใบอนุญาตการให้บริการ

อนิเทอร์เนต็อนิเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอนิเทอร์เนต็แบบที่สาม 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ืองก าหนด

ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2548 เพ่ือจ าแนกประเภทของกิจการโทรคมนาคมก็

ตาม แต่พบว่าในทางปฏิบัติน้ัน การไม่แยกประเภทของบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน 

(MVNO) ซ่ึงก่อให้เกิดความสับสนในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่มาก โดย

การแบ่งใบอนุญาตตามประเภทและลักษณะการให้บริการดังกล่าวข้างต้นท าให้เกิดความแตกต่างกันใน

ข้อก าหนดในเร่ืองเดียวกัน เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ข้อก าหนดเกี่ยวกับ

เอกสารประกอบการพิจารณา ข้อก าหนดเกี่ยวกบัข้ันตอนในการช าระค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

พิจารณาเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะเห็นได้ว่า สิงคโปร์มีการให้ใบอนุญาต

ผสมผสาน (Convergent Licensing) รูปแบบใบอนุญาตของสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ

ประกอบการที่อิงตามสิ่งอ านวยความสะดวกและอิงตามการให้บริการโทรคมนาคมโดยรูปแบบใบอนุญาต

ของสิงคโปร์เป็นรูปแบบการให้ใบอนุญาตตามการด าเนินการให้บริการระบบโทรคมนาคมโดยแบ่งเป็น 2 

ประเภทคือใบอนุญาตส าหรับการด าเนินการอิงตามสิ่ งอ านวยความสะดวก (Facilities – Based 

Operations: FBO) และใบอนุญาตส าหรับการด าเ นินการอิงตามการบริการ ( Services – Based 

Operations: SBO) 

ใบอนุญาตประเภทการด าเนินการอิงตามสิ่ งอ านวยความสะดวก (Facilities – Based 

Operations: FBO) จะครอบคลุมถึงการใช้งานและการด าเนินงานของเครือข่ายระบบ หรือสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านโทรคมนาคมใดๆ โดยบุคคลใดเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

และ/หรือออกอากาศนอกเขตแดนของตนเองต่อบุคคลที่สามซ่ึงอาจรวมถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคม

รายอื่นที่ได้รับอนุญาตลูกค้าทางธุรกิจหรือประชาชนทั่วไป ฝ่ายที่ประสงค์ด าเนินการให้บริการดังกล่าว

จะต้องมีใบอนุญาต FBO จากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเครือข่ายระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกโทรคมนาคม

ดังกล่าวน้ันรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมใดๆ ส าหรับการขนส่งทางโทรคมนาคมหรือการ

ออกอากาศ โดยอาจอยู่ในรูปแบบข้ามพรมแดนหรือในท้องถิ่นและเครือข่ายอาจครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือจ ากดัเฉพาะพ้ืนที่ในสงิคโปร์ ระบบเหล่าน้ีอาจรวมถึงระบบการสื่อสารเคล่ือนที่ (เช่นสถานีฐานส าหรับ

โทรศัพท์เคล่ือนที่) ที่ใช้ส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ วิทยุสื่อสารหรือบริการข้อมูลมือถือ และ

387410



10 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบถาวร (เช่น ระบบใยแก้วน าแสง ระแบบท่อใต้ดิน ระบบเคเบิลใต้น า้เคเบิล

ระหว่างประเทศ และเกตเวย์ดาวเทียม) ส าหรับให้บริการด้านเสียงและข้อมูลในประเทศและระหว่าง

ประเทศ  

ส าหรับใบอนุญาตอกีประเภทคือใบอนุญาตส าหรับการด าเนินการองิตามการบริการ (Services 

– Based Operations: SBO) จะใช้ส าหรับกรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะให้เช่าโครงข่ายโทรคมนาคม (เช่น 

บริการเช่ือมโยงเครือข่าย และบริการสลับเปล่ียนเครือข่าย) จากผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตFBO จาก

หน่วยงานของรัฐ เพ่ือน ามาให้บริการด้านโทรคมนาคมของตนเองหรือเพ่ือขายบริการด้านโทรคมนาคม

ของ FBO ให้แก่บุคคลที่สาม โดยผู้ให้บริการที่ติดต้ังระบบเครือข่ายระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

โทรคมนาคมภายในเขตแดนของตนเอง แต่ต้องการให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่บุคคลที่สามซ่ึงอาศัยอยู่

ในเขตทรัพย์สินของตนต้องย่ืนขอใบอนุญาต SBO เช่นกันการแบ่งประเภทใบอนุญาตเป็นสองประเภท

ดังกล่าวเช่นน้ีท าให้ง่ายต่อการก ากับดูแลมากกว่า ไม่สับสน และไม่มีความทบัซ้อนกันอย่างกฎเกณฑ์ของ

ประเทศไทย 

3.4 วิเคราะหปั์ญหาการระงบัขอ้พิพาทระหว่างผูป้ระกอบการที่มีโครงข่ายกบัผูป้ระกอบธุรกิจการ

ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบโครงข่ายเสมือน 

ข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม

ร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Telecom Infrastructure Sharing) บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่

แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) หรือการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์ เคล่ือนที่ภายในประเทศ 

(National Roaming) โดยปัจจุบัน การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมน้ันท าได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ศาลปกครอง การเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ การเสนอข้อ

พิพาทต่อคณะกรรมการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติหรือการไกล่เกล่ียกันในช้ันคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่วิธีการระงับข้อพิพาทที่กล่าวมา

ทั้งหมดข้างต้น กยั็งมีปัญหาในการพิพากษา หรือการตัดสินช้ีขาด ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในกระบวน

พิจารณาซ่ึงอาจส่งผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจการให้บริการ โทรคมนาคม โดยตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการก าหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทในเร่ือง การเจรจา

ที่เกี่ยวกับสัญญาการใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ไว้ แต่ทั้งน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อพิพาทอื่นๆ 

ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระหว่างผู้ให้บริการด้วยกัน เช่น ข้อพิพาทที่มีลักษณะเป็นการละเมิด ซ่ึงจาก

ข้อเทจ็จริง เม่ือเกิดข้อพิพาทที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าว กจ็ะต้องน าเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามปกติ เช่น การฟ้องคดี ต่อ

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง การเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยส าหรับการน าข้อพิพาทเข้า

สู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามปกติน้ัน จะขาดผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เข้าใจธรรมชาติ

ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ท าให้อาจเกิดค าช้ีขาดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพของธุรกิจโทรคมนาคมได้ 

ดังน้ันโดยส่วนใหญ่ในกรณีของข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมด้วยกันเองน้ัน จะมีการตกลงให้
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ใช้สถาบันอนุญาโตตุลาการในการตัดสนิ และแม้ว่าระยะเวลาในการระงับข้อพิพาทในทางอนุญาโตตุลาการ

จะสั้นกว่ากระบวนการทางศาล แต่กมี็ข้ันตอนกระบวนการที่กินเวลาโดยที่ผ่านประมาณ 1-2 ปีขึ้นไป ซ่ึง

ตามข้อเทจ็จริงน้ัน คู่พิพาทสามารถควบคุมระยะเวลาได้ด้วยวิธีการพิจารณา เน่ืองจากไม่มีการก าหนด

ระยะเวลาในการวินิจฉัยช้ีขาดไว้แน่นอน และที่ส าคัญอีกประการหน่ึง คือเม่ืออนุญาโตตุลาการได้ท าค าช้ี

ขาดแล้ว คู่พิพาทสามารถขอเพิกถอนค าช้ีขาดได้โดยย่ืนต่อศาลที่มีเขตอ านาจ ซ่ึงในทางปฏบัิติจะมีการย่ืน

คัดค้านดังกล่าว เพราะข้อพิพาทโทรคมนาคมส่วนใหญ่น้ัน มีความเกี่ยวเน่ืองกบัการให้บริการต่อประชาชน

ท าให้เข้าเหตุแห่งการเพิกถอนตามมาตรา 40 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

กล่าวคือ การยอมรับหรือการบังคับตามค าช้ีขาดน้ันจะเป็นการขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนั

ดีของประชาชน ซ่ึงหากเป็นสัญญาทางแพ่งกจ็ะมีการย่ืนเพิกถอนที่ศาลแพ่งที่มีเขตอ านาจ หากเป็นสัญญา

ทางปกครองกจ็ะมีการเพิกถอนต่อศาลปกครอง เมื่อผลคดีออกมาเป็นอย่างไรกจ็ะมีการย่ืนอุทธรณ์ฎีกาต่อ 

ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสงูสุดต่อไป ท าให้จุดประสงค์ในการน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการเพ่ือความรวดเรว็ของกระบวนการระงับข้อพิพาทน้ันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อกีทั้งยัง

ล่าช้ากว่าเดิม ซ่ึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (The International Telecommunication Union : 

ITU) ได้เคยท าการศึกษาพบว่า ความล่าช้าในการระงับข้อพิพาทสามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ

ตลาดโทรคมนาคม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าปัญหาหลักๆ คือ ข้อจ ากัดที่ ว่าประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติฯ พ.ศ. 2549 น้ัน สามารถในการระงับข้อพิพาทที่สามารถระงับข้อพิพาท

โทรคมนาคมได้เพียงบางประเภทเท่าน้ัน และมีปัญหาในเร่ืองความเข้าใจในสภาพอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมของผู้ระงับข้อพิพาท และความล่าช้าในการระงับข้อพิพาท โดยปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี

การจัดต้ังหน่วยงานข้ึนมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ีย และวินิจฉัยข้อพิพาทโทรคมนาคมระหว่าง

ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน เป็น

การเฉพาะ ท าให้กระบวนการระงับข้อพิพาทล่าช้าและไม่มีประสทิธภิาพ 

จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังขาดหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ช้ีขาดข้อพิพาทที่มีทั้งคุณสมบัติ

ของผู้ไกล่เกล่ีย และผู้วินิจฉัยรวมไปถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทที่ชัดเจน และมีก าหนดระยะเวลาที่

แน่นอน และมีสภาพบังคับเพ่ือให้ไม่เกิดความล่าช้าอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจการให้บริการ

อนิเทอร์เนต็ได้ 

 

4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากบัดูแลผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์

เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนของประเทศไทยน้ันยังไม่ครอบคลุมและให้ความคุ้มครองได้อย่างเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนและผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย ซ่ึงประเดน็ที่ท  าการแก้ไข และเน้ือหากฎหมายที่ท  าการแก้ไข และก าหนดมาตรการที่เพ่ิมข้ึน 

มีรายละเอยีดดังน้ี  
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4.1 แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามศัพท์หรือค าจ ากัดความของค าว่าโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนจากค า

นิยาม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ว่าด้วยการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ค า ว่า “ผู้ให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่

หน่ึงซ่ึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และไม่มีสิทธิในการบริหารจัดการคล่ืนความถี่ทั้งหมดหรือ

บางส่วนในการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต” ซ่ึงจากค านิยามดังกล่าวจะเหน็ได้

ว่าเป็นการระบุถึงเง่ือนไขในการขอเป็นผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน หรือ 

MVNO ซ่ึงจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ประกอบการธุรกิจเคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนมีหลายประเภททั้งผู้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่มีโครงข่ายอยู่แล้วและผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน 

ดั้งน้ันเพ่ือมิให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนจึงเสนอให้เพ่ิมค านิยาม ในประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

แก้ไขค านิยาม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 ซ่ึงนิยาม

ค าว่า “ผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่หน่ึงซ่ึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และไม่มีสทิธใินการบริหารจัดการคล่ืนความถี่

ทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต” 

โดยขอเสนอให้เ พ่ิมเติมข้อความในวรรคที่ สองเป็น “ทั้ ง น้ีไม่รวมถึง ผู้ประกอบการ

โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายอยู่แล้ว” ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบ

ธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนอย่างแท้จริงอันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ กสทช.ฯ 

ดังกล่าว 

4.2 ก าหนดขอบเขตของสิทธิหน้าที่ของการประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่และบทบังคับให้

ผู้ประกอบการเจ้าของคล่ืนความถี่หรือผู้ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองต้องจัดสรรหรือแบ่งคล่ืนความถี่ของ

ตนเองส่วนหน่ึงให้กบัผู้ประสงค์จะประกอบธุรกจิโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน เน่ืองจากประกาศ

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการ

โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 มิได้มีข้อก าหนดหรือบทบังคับให้ผู้ประกอบการ

เจ้าของคล่ืนความถี่หรือผู้ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองต้องขายส่งบริการหรือให้ผู้อื่นเช่าใช้โครงข่าย

โทรคมนาคม  

ดังน้ันจึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556

โดยก าหนดบทบังคับให้ผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายหรือได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ต้องจัดให้มีการเช่า

ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนหรือจัดสรรคล่ืนความถี่ให้กบัผู้ที่ประสงค์ประกอบธุรกจิโทรศัพทเ์คล่ือนที่
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แบบโครงข่ายเสมือนเพ่ือให้ตรงตามเจตนารมณ์ตามกฎหมายให้มีการด าเนินธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนเพ่ิมมากขึ้นในประเทศไทย  

4.3 แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการออกใบอนุญาตแบบเดิมโดยแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ.2544หมวด 1 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และยกเลิกประกาศ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการ

อินเทอร์เนต็ พ.ศ. 2548 ทั้งน้ีเพ่ือรวมการก ากับดูแลในเร่ืองใบอนุญาตไว้ให้ครอบคลุม ไม่ซับซ้อน โดย

แบ่งประเภทการขอขอรับใบอนุญาตออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ใบอนุญาตประกอบกจิการที่องิตามสิ่ง

อ านวยความสะดวก (Facilities – Based Operations: FBO) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่อิงตาม

ประเภทของการบริการ (Services – Based Operations: SBO)นอกจากน้ีเห็นควรก าหนดอนุญาตให้

ผู้ประกอบการแต่ละรายอาจย่ืนการขออนุญาตประเภทการให้บริการต่างๆ เพ่ิมเติมได้ ซ่ึงรวมถึงการ

ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือนในรูปแบบต่างๆ และลดความทบัซ้อนกันของการออกใบอนุญาต

การประกอบกจิการโทรคมนาคมดังกล่าว 

4.4 การออกกฎหมายเกี่ยวกบัการระงับข้อพิพาททางโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มี

โครงข่ายกบัผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่แบบโครงข่ายเสมือน ที่ครอบคลุมถึงข้อพิพาททุก

ประเภทที่เกิดข้ึนระหว่างคู่สัญญาทางโทรคมนาคม โดยน าข้ันตอนการระงับข้อพิพาทตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 มาปรับใช้ ทั้งน้ีเพ่ือให้กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มี

ลักษณะเฉพาะอย่างข้อพิพาททางโทรคมนาคมไม่จ ากัดเฉพาะข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการใช้และเช่ือมต่อ

โครงข่ายเท่าน้ัน โดยให้มีคณะอนุกรรมการท าหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท ซ่ึงควรมีการ

ก าหนดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการให้มีความเช่ียวชาญตามลักษณะและพฤติการณ์ของข้อพิพาททาง

โทรคมนาคม ทั้งน้ีต้องมีการกล่ันกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อพิพาทต่อคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือให้มีความเป็นกลาง รัดกุม และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ถือว่าค าช้ีขาดของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครอง ทั้งน้ีเพ่ือให้

แน่ใจว่าผู้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทจะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายโทรคมนาคมอย่าง

แท้จริง และสามารถให้ความยุติธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกจิโทรคมนาคมที่เป็นผู้พิพาททั้งสองฝ่าย 
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สถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชมุชน 

ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
 

โอฬาร สขุเขม็ 

ศาสตราจารย์ ดร.สนุทร มณีสวัสด์ิ 

 

บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธฉ์บับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกจิการวิสาหกิจ

ชุมชน เน่ืองจากวิสาหกจิชุมชนถือเป็นธุรกจิข้ึนพ้ืนฐานที่รัฐประสงค์ได้ให้ความส าคัญกบัการสนับสนุนและ

ส่งเสริม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน อีกทั้งเพ่ือเป็นการกระจายความ

เจริญออกสู่ชนบท ก่อให้เกดิการจ้างงาน และก่อให้เกดิรายได้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค 

ผลจากการศึกษาพบว่า การด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยน้ัน ได้มี

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่บทบัญญัติ

ของกฎหมายดังกล่าวยังมีความขัดแย้งบางประการ ระหว่างผู้ออกกฎหมายและผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก

กฎหมายน้ี โดยสามารถแยกวิเคราะห์ปัญหาได้ 2 ประการ คือ 1. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดสถานะทาง

กฎหมายของวิสาหกจิชุมชน ที่มีแนวความคิดและความคิดเหน็ให้ก าหนดสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจ

ชุมชนไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึ ง

เจตนารมณ์ของกฎหมายในส่วนน้ี และ 2. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่

วิสาหกิจชุมชนแม้จะเป็นรูปแบบธุรกิจที่รัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริม แต่ทั้งน้ีแล้วการสนับสนุนและ

ส่งเสริมดังกล่าวของรัฐกยั็งไม่เพียงพอ 

วิทยานิพนธ์น้ีจึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังน้ี 1. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดสถานะทาง

กฎหมายของวิสาหกิจชุมชน ไม่สมควรมีการก าหนดสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติ

บุคคล ไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยเฉพาะ แต่ควรสนับสนุนให้วิสาหกิจ

ชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แต่ทั้งน้ีให้ขึ้ นอยู่กับความพร้อมและความตกลงใจของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 

และ 2. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ควรให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมได้เข้ามามีส่วนในการก าหนดมาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

วิสาหกิจชุมชน อีกทั้งให้มีการยกเว้นภาษีให้กับวิสาหกิจชุมชนทุกประเภท นอกจากน้ีควรน ามาตรการใน

การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกบัวิสาหกจิขนาดย่อยมาสนับสนุนวิสาหกจิชุมชนในประเทศไทย 

 

 

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ABSTRACT 

This research was carried out with the objective of studying the problems and obstacles 

of community enterprise. Community enterprise is the preliminary business run by local communities 

which needs to be promoted by the state in order to improve self-practice between other enterprises. 

Furthermore, the idea of community enterprise is to spread development thoroughly to other rural 

area, creating jobs and generating income to people and other regions. 

The result from the research has shown that there are some conflicts between legislators 

and beneficiaries in accordance with The Community Enterprise Promotion Act, B.E. 2548 which 

can be indicated as following. First, the problem of interpretation of ‘legal status of community 

enterprise’ due to the intention of The Community Enterprise Promotion Act, B.E. 2548. Second, 

the government support is not enough to maintain community enterprise stability. 

Consequently, due to aforementioned problems, this research will provide solution as 

follows. Firstly, it can be considered that the legal status of community enterprise enforced under The 

Community Enterprise Promotion Act, B.E. 2548 deems to be compromised. Hence, the legal status 

of community enterprise should not be enforced by the Community Enterprise Promotion Act 2005 

but either Civil and Commercial law or Cooperative Act B.E. 2542 instead. Secondly, regarding to 

the community enterprise promotion measure, the ability to provide endorsement from the state deems 

to be insufficient. So, the endorsement should be provided by subsidiary section in order to impose 

measures, schemes, projects and revenues to support community enterprise including vat exemption 

as well. 

 

1. บทน า 

วิสาหกิจชุมชน ถือเป็นธุรกิจอย่างหน่ึงที่เป็นธุรกิจรากฐานของการน าไปสู่การพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจ กล่าวคือ เป็นธุรกิจข้ันเร่ิมต้นที่จะน าไปสู่การพัฒนาทางด้านธุรกิจในระดับต่อไป โดยเป็นการ

ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการรวมกันของคนในชุมชน มีการใช้ทุนของชุมชนเป็นวัตถุดิบในการ

ด าเนินกิจการ และยังให้ความส าคัญกับการพ่ึงพาตนเองของชุมชน ไม่อาศัยปัจจัยภายนอกในการด าเนิน

ธุรกิจมากจนเกินไป ดังความหมายที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 

มาตรา 3 ที่บัญญัติว่า “วิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การ

ให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ด าเนินโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบ

กิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการ

พ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

อนัจะเป็นการพัฒนาธุรกจิขนาดย่อยและธุรกจิของชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 

แต่จากการศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้เขียนพบว่าการเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชนน้ันยังมีปัญหาทาง

กฎหมายอยู่ 2 ประการ ดังน้ี 
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ประการแรก ในเร่ืองของการก าหนดสถานะทางกฎหมายในการเป็นนิติบุคคลไว้โดยเฉพาะ ใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฉบับ

ดังกล่าวได้ก าหนดไว้แต่เพียงว่า เมื่อได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกจิชุมชนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว

น้ัน ให้กรมส่งเสริมการเกษตรออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจชุมชนน้ันไว้เท่าน้ัน แต่ทั้งน้ี

มิได้ท าให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยสถานนะของวิสาหกิจชุมชน

ยังขึ้นอยู่กบัรูปแบบของคณะบุคคลที่เข้ารวมกนัเป็นวิสาหกจิชุมชน กล่าวคือ หากคณะบุคคลที่รวมกันเป็น

วิสาหกิจชุมชนอยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชนน้ันกจ็ะเป็นวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบของนิติ

บุคคล แต่หากคณะบุคคลที่เข้ารวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชน มิได้อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล กจ็ะมีผลให้

วิสาหกิจชุมชนน้ันมิได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงในทางกฎหมายยังถือเป็นข้อบกพร่องในการด าเนิน

กิจการอยู่หลายประการ และทั้งน้ีหากได้พิจารณาถึงหลักการในการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) และจากการที่ได้มีการเรียกร้องของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัวิสาหกจิชุมชน 

เพ่ือผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิ

ชุมชน (ฉบับที่....) พ.ศ. .... จะเหน็ได้ว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นความประสงค์ของผู้ที่ด าเนินกิจการ

วิสาหกิจชุมชนเองที่ต้องการให้วิสาหกิจชุมชน มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายน้ี อย่างไรกต็ามจาก

การศึกษา การจะให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นวิสาหกิจชุมชนไว้โดยเฉพาะใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กลับยังมีเป็นข้อบกพร่องอยู่มาก เพราะการก าหนด

สถานะของวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสมาชิก และ

ไม่สามารถอธิบายถึงลักษณะของนิติบุคคลที่เกิดข้ึนในรูปแบบใหม่น้ีได้ ประกอบกับจากพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้เปิดโอกาสแก่วิสาหกิจชุมชนทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติ

บุคคล กส็ามารถได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายน้ีได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงไม่สมควรก าหนดให้วิสาหกจิ

ชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลไว้โดยเฉพาะ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 

2548 แต่หากวิสาหกิจชุมชนประสงค์จะเป็นนิติบุคคล กค็วรส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประการที่สอง คือ ความไม่สอดคล้องเช่ือมโยงกันของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และการขาดมาตรการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่เพียงพอต่อการ

พัฒนาไปสู่รูปแบบวิสาหกิจที่ย่ังยืนในระดับสูงข้ึนต่อไป จึงควรน ามาตรการส่งเสริมของต่างประเทศมา

ปรับใช้กบัการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกจิชุมชน 

ดังน้ี เพ่ือให้การด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่กับ

การพัฒนาที่ย่ังยืน และเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพสังคมปัจจุบัน จึงควรที่จะศึกษาพิจารณาถึงสภาพปัญหา

เหล่านี้ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข 

 

2. แนวความคิดเกีย่วกบัวิสาหกิจชุมชนและสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชน 

2.1แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกบัวิสาหกจิชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนในอดีตจัดเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มีรูปแบบ มิได้เป็นนิติบุคคลตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มีเอกภาพ การประกอบการจึงยัง
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ไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ไม่มีกฎหมายรองรับ อีกทั้งข้อมูลของผู้ประกอบการ

กลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ท าให้การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง แต่ต่อมา

ภายหลังแนวทางของวิสาหกิจชุมชนได้กลายมาเป็นนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาภาพรวมของประเทศ 

เน่ืองจากแนวทางของวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการเพ่ือการจัดการทุนของชุมชน โดยคนในชุมชน 

เพ่ือสร้างรายได้ และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชม 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ได้วางหลักเกณฑ์การ

เข้าเป็นวิสาหกจิชุมชนที่มีผลต่อสถานะทางกฎหมาย โดยให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนน้ีเอง เพ่ือยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้แตกต่างจากรูปแบบของธุรกิจอื่นๆ ดังน้ัน

สถานะทางกฎหมายที่เป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน จึงมิได้หมายถึงการเป็นนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แต่เป็นนิติบุคคลที่มีรูปแบบ

ใหม่ข้ึนมาจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยก าหนดให้ 1.) หากผู้ประกอบการต้องการแสดงความประสงค์ที่จะ

ด าเนินกิจการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน แต่ยังไม่ผ่านระยะเวลาของแผนตามที่ก  าหนด สามารถขอ 

“ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน” ต่อสถาบันที่ก  ากับดูแลวิสาหกิจชุมชนน้ันได้ แต่จะไม่มีสถานะความเป็นนิติ

บุคคล และ 2.) หากผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยผ่าน

องค์ประกอบและปฏบัิติตามหลักเกณฑ์ อีกทั้งหากได้เขียนแผนวิสาหกิจชุมชนตามที่ก  าหนดไว้ย่อมขอรับ

การ “จดทะเบียน” เป็นวิสาหกจิชุมชนได้หากเข้าหลักเกณฑต์ามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน 

พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ก าหนด โดยวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล1 

นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน 

โดยเฉพาะในประเด็นการก าหนดให้วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัติน้ี เพ่ือน าไปแก้ไขและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชน ดังปรากฏอยู่ในร่าง

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน (ฉบับที่....) พ.ศ. .... อกีด้วย 

ซ่ึ งค า ช้ีแจงของการจดทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชนให้มีสถานะเป็นนิติ บุคคล ตามร่าง

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) และตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่....) พ.ศ. .... นอกจากท าให้วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆ ตาม

กฎหมายแล้ว ยังท าให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะเป็นบุคคลแยกต่างหากจากสมาชิก อันเป็นการยกระดับ

วิสาหกจิชุมชนให้แตกต่างจากรูปแบบของธุรกจิอื่นๆ โดยสถานะทางกฎหมายที่เป็นนิติบุคคลมิได้หมายถึง

การเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แต่

เป็นนิติบุคคลที่มีรูปแบบใหม่ข้ึนมาจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างความเป็นนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สาเหตุเน่ืองมาจาก นิติบุคคล

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะมีรูปแบบการด าเนินกิจการที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องมีข้ันตอนของ

การประชุม ต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการ ต้องมีขั้นตอนจัดการภายหลังการเลิกนิติบุคคล ฯลฯ เป็นต้น 

ท าให้สมาชิกในชุมชนอาจจะยังไม่มีความสามารถในการท าตามข้ันตอนดังกล่าว และหากให้วิสาหกจิชุมชน

มีรูปแบบดังเช่นสหกรณ์ การบริหารจัดการกจ็ะต้องอาศัยจ านวนคนที่มากเกินไป ที่ก  าหนดให้ 10 คนข้ึน

ไป ส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัวในการด าเนินกิจการ แม้การเป็นสหกรณ์จะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ

                                                           
1
 ร่างพระราชบญัญัตสิ่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. .... (ฉบบัประชาชน) 
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ตามบทบัญญัติของกฎหมายกต็าม นอกจากน้ีเพ่ือให้วิสาหกิจชุมสามารถถือครองทรัพย์สินภายใต้ช่ือของ

วิสาหกิจชุมชนเองได้ ซ่ึงเป็นการรับรองความสามารถในการประกอบการและโอกาสเติบโตมากขึ้ นของ

วิสาหกิจชุมชน ท าให้วิสาหกิจชุมชนสามารถท าธุรกรรมและนิติกรรมได้ การก่อหน้ี และการฟ้องคดี สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี หรือสิทธิในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้2 และสามารถเข้าถึงบริการ

ต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐได้มากขึ้ น เน่ืองจากมีข้อบังคับหรือระเบียบระบุว่าผู้ขอรับบริการต้องเป็น

บุคคลธรรมดาหรือมีสถานะเป็นนิติบุคคลเท่าน้ัน ท าให้วิสาหกิจชุมชนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลไม่

สามารถขอรับบริการหรือใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ในนามของนิติบุคคลเอง อกีทั้ง หากวิสาหกจิชุมชนมี

สถานะเป็นนิติบุคคล ยังเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือในทางด้านการเงินและการค้า สามารถขอรับสินเช่ือ

จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้สะดวกข้ึน สามารถมีสิทธิภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ใน

ข้อบังคับ ทั้งสามารถกระท าการต่างๆ ที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานตามความมุ่งหมายของวิสาหกิจชุมชนได้ 

ซ่ึงได้ก าหนดหลักเกณฑท์ี่ช่วยส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน โดยใช้หลักการและเหตุผลที่เกดิจากชุมชนเอง เพราะ

ชุมชนเป็นผู้รู้ปัญหาและข้อบกพร่องของการพัฒนาวิสาหกจิชุมชน3 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีของนิติบุคคล 

การจะพิจารณาสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชน มีทฤษฎีที่ส าคัญ คือ  

1. ทฤษฎีนิติบุคคลสมมติ (Fiction Theory) ตามทฤษฎีน้ีอธิบายว่า สภาพบุคคลที่เกิดมีข้ึน

ตามธรรมชาติน้ันจะมีได้เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดา แต่นิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติ แม้คณะบุคคล องค์กร 

สถาบัน จะมีอยู่ในความเป็นจริง แต่สภาพบุคคลของนิติบุคคลจะเกดิมีได้กโ็ดยกฎหมายรับรองให้มีให้เป็น

ข้ึนเท่าน้ัน นิติบุคคลจึงมิได้มีความเป็นอยู่อย่างแท้จริง ถือว่าเป็นแต่เพียงบุคคลที่กฎหมายสมมติให้มีข้ึน

ในฐานะเป็นประธาน (Subject) แห่งสิทธิ เพ่ือให้มีสิทธิหน้าที่ มีสิทธิในการเป็นเจ้าของเสมือนบุคคล

ธรรมดาตามกฎหมายบัญญัติเท่าน้ัน ทฤษฎีน้ีจึงเหน็ว่านิติบุคคลเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนโดยแท้จริง เป็นเพียง

สิ่งที่กฎหมายได้คิดหรือก าหนดข้ึน ไม่สามารถมองเหน็ ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่มีเจตนาเป็นของตนเอง 

ไม่มีความรู้สกึนึกคิด อกีทั้งไม่อาจกระท าการใดๆ ได้ด้วยตนเอง เพราะนิติบุคคลตามทฤษฎีน้ีทรงอยู่เพียง

เทา่ที่กฎหมายก าหนดหรือรองรับ4 

2. ทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ (Real Entity Theory หรือ Organic Theory) ตามทฤษฎีน้ีถือ

ว่านิติบุคคลเป็นบุคคลที่เกิดจากการที่คนหลายคนเข้ามา “เข้ากัน” และการเข้า “เข้ากัน” อันเป็นการ

รวมกลุ่มของบุคคล (Theory of group legal personality) จึงเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมาย มีชีวิตจิตใจและ

เป็นตัวของตัวเอง มีสถานะเป็นหน่วยทางสังคมอย่างแท้จริงขึ้นมา และย่อมมีค่าในสังคมไม่ต่างจากบุคคล

ธรรมดา โดยกฎหมายเป็นแต่เพียงสิ่งที่รับรองสถานะความเป็นอยู่ของนิติบุคคลตามที่มีอยู่แล้วเท่าน้ัน 

เพราะถือว่านิติบุคคลมีอยู่ก่อนกฎหมาย (pre-legal) กล่าวคือ กฎหมายมิได้เป็นผู้สร้างนิติบุคคล แต่

                                                           
2
 “จัดตั้งนิตบุิคคลวิสาหกจิชุมชน,” สบืค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561, จาก 

https://www.posttoday.com/economy/550622 
3
 รายงานสรปุผลการรับฟังความคดิเหน็ ร่างพระราชบญัญัตส่ิงเสริมวิสาหกจิชุมชน (ฉบบัที่....) พ.ศ. .... 

4
 ประสทิธิ์ โฆวิไลกูล, ค าอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ว่าด้วย นิตบุิคคล และความรับผดิทาง

อาญาของนิตบุิคคล, พิมพ์คร้ังที่ 2, (กรงุเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิตธิรรม, 2549) น. 5 – 8. 
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กฎหมายได้ยอมรับให้นิติบุคคลเป็นไปตามความจริง กฎหมายจึงได้แต่ควบคุมนิติบุคคลโดยก าหนดสิทธิ

และหน้าที่นิติบุคคลไว้เทา่น้ัน5  

ดังน้ี เน่ืองจากการด าเนินกิจการเป็นวิสาหกิจชุมชน เกิดจากการด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มี

ความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วการรวมตัวดังกล่าว

ของคณะบุคคลย่อมก่อให้เกิดสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมาย กล่าวคือ มีสถานะเป็นนิติ บุคคลได้ อีกทั้ง

เจตนารมณ์ในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) มีแนวคิดและความ

ประสงค์ให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล แต่สถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กลับมิได้มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลแต่

อย่างใด ดังน้ี แนวคิดและทฤษฎีที่อธบิายถึงนิติบุคคลจึงมีความส าคัญในการศึกษาถึงสถานะทางกฎหมาย

ของวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมาก ด้วยประการที่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ในการก าหนดสถานะทาง

กฎหมายของวิสาหกจิชุมชน ไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 

 

3. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนในประเทศไทย 

ในการส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย มีมาตรการทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ อนัได้แก่ การส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้ให้การรับรองสทิธขิองชุมชนในการอนุรักษ์หรือ

ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และได้รับรองสิทธิ

ของชุมชนที่ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและเพ่ือความย่ังยืน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รวมถึงมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงบัญญัติอยู่ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และในพระราชบัญญัติส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ

ในรูปวิสาหกิจชุมชน ที่ผู้ประกอบการอาจเลือกด าเนินกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงกไ็ด้ แต่อย่างไรกต็ามหากผู้ประกอบกิจการเลือกที่จะด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน

ในรูปแบบนิติบุคคล การจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หรือเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ กย่็อมเป็นทางเลือกหลักที่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน

มักจะเลือกใช้ เน่ืองจากในประเทศไทยมิได้มีบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้

ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะแต่อย่างใด จึงต้องน าหลักเกณฑ์ของการเป็นนิติบุคคลตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึง

ลักษณะของความเป็นนิติบุคคลดังกล่าว อีกทั้งมีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ใน

หลักเกณฑข์องการเป็นวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

3.2 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกจิรายย่อยของต่างประเทศ 

                                                           
5
 กติตศิักดิ์ ปกต,ิ หลักกฎหมายบุคคล, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, ม.ป.ป), น. 251. 

398421



เน่ืองจากในต่างประเทศยังไม่มีลักษณะการด าเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนดังเช่น

ประเทศไทย แต่ทั้งน้ีในต่างประเทศได้มีการแยกรูปแบบการด าเนินกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise) 2) วิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small Enterprise) และยังรวมไปถึง 3) วิสาหกจิขนาดย่อย (Micro Enterprise) อนัเป็นการแสดงให้เหน็

ว่าประเทศต่างๆ ได้เลง็เหน็ถึงความส าคัญของวิสาหกจิรายย่อย (Micro Enterprise) ด้วย ซ่ึงถือเป็นความ

แตกต่างจากประเทศไทย ดังน้ันในต่างประเทศจึงได้มีมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจราย

ย่อยด้วย โดยเฉพาะในสาธารณรัฐอิตาลีอิตาลี สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้น ซ่ึงประเทศ

เหล่าน้ีได้พยายามปรับปรุง พัฒนา แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมทั้งมีมาตรการในการสนับสนุน

ด้านต่างๆ โดยจะให้ความส าคัญกับวิสาหกิจรายย่อยเป็นส าคัญ เพ่ือให้วิสาหกิจรายย่อยเหล่าน้ันสามารถ

ด าเนินกิจการได้อย่างเข้มแขง็และย่ังยืน นอกจากน้ีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาด

ย่อยของประเทศดังกล่าว เกดิจากการน าภมูิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นกลไกลในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ มีการ

ให้ความส าคัญกับพ้ืนเพวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศอย่างมาก ดังน้ี 

การศึกษามาตรการและกฎหมายที่ส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย และรูปแบบพิเศษที่ใช้ด าเนินกิจการของ

วิสาหกิจรายย่อยของสาธารณรัฐอิตาลีอิตาลี สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศญ่ีปุ่น ย่อมจะสามารถน ามา

ปรับใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่วิสาหกจิชุมชนในประเทศไทยได้ 

 

4. บทวิเคราะห ์

4.1 ปัญหาเกี่ยวกบัการก าหนดสถานะทางกฎหมายของวิสาหกจิชุมชน 

จากการศึกษาของผู้เขียนจะเห็นได้ว่า แม้ความประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) หรือหลักการที่จะแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ตามร่าง

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับที่ ....) ที่ต้องการให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทาง

กฎหมายเป็นนิติบุคคลอกีรูปแบบหน่ึง ที่มีความแตกต่างจากนิติบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันข้ึนกต็าม แต่จากที่

ได้วิเคราะห์ในข้างต้นกลับยังมีเหตุให้ไม่สมควรก าหนดสถานะทางกฎหมายในการเป็นนิติบุคคลไว้

โดยเฉพาะ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 ด้วยประการดังน้ี 

ประการแรก เน่ืองจากการจะก าหนดให้องค์กรใดเป็นนิติบุคคล ต้องมีการตรากฎหมายใน

เร่ืองความสัมพันธ์ในเร่ืองต่างๆ ขึ้นมารองรับ เพราะมิฉะน้ันกจ็ะไม่สามารถก าหนดความสัมพันธ์ภายใน

ของนิติบุคคลได้ ว่าหากเกิดข้อโต้แย้งข้ึนจะให้ยุติข้อพิพาทที่ เกิดข้ึนจากจ านวนการลงทุนหรือถือ

ความสมัพันธข์องสมาชิกที่ทุกคนมีสทิธอิอกเสียงเทา่เทยีมกนัในการยุติข้อพิพาทที่เกดิข้ึน 

ประการที่สอง เน่ืองจากการเสนอให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล มีความแตกต่างจากการ

ก าหนดให้อะไรบางอย่างมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตัวอย่างเช่น การก าหนดให้กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

เพราะกองทุนถือเป็นเงินจ านวนหน่ึงของเจ้าของคนเดียว จึงก าหนดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้ตาม

รูปแบบของนิติบุคคลที่ไม่มีความซับซ้อน แต่หากเปรียบเทียบกับกรณีของวิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากการ

รวมกันของคนอย่างน้อย 7 คนในชุมชน แล้วให้กฎหมายก าหนดสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล กจ็ะ

ไม่สามารถตอบได้ว่าการก าหนดสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลที่เกิดข้ึน อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์
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อย่างไรตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้มีการก าหนดเป็นกฎหมายที่ก  าหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่มี

อยู่แต่เดิมข้ึนมา แต่ทั้งน้ีกถ็ือเป็นเร่ืองที่ต้องศึกษาอย่างลึกซ้ึงต่อไป  

ประการสดุท้าย เน่ืองจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 ต้องการให้ตกลง

เร่ือยภายในกันเองระหว่างสมาชิกของนิติบุคคล อันเป็นการเปิดโอกาสให้คณะบุคคลที่ต้องการเข้าเป็น

วิสาหกิจชุมชน สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่นได้ต่อไป ซ่ึงถือได้ว่าพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 มีความยืดหยุ่นมากกว่าแนวคิดและหลักการตามที่ได้วิเคราะห์ โดยไม่

จ าเป็นต้องให้วิสาหกจิชุมชนมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 

แต่ทั้งน้ีให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมของการด าเนินกิจการตามรูปแบบที่สมาชิกได้ตกลง

กัน และแม้จะมิได้มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล กส็ามารถได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

ด้วยประการดังกล่าว หากวิสาหกิจชุมชนประสงค์จะมีสถานะเป็นนิติบุคคล กส็ามารถเข้าจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่นต่อไปตามความเหมาะสม และตามความตกลงร่วมกันของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนน้ัน โดยมีรูปแบบนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันได้แก่ ห้างหุ้นส่วน

สามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือรูปแบบนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ อัน

ได้แก่ สหกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ เป็นรูปแบบของนิติบุคคลและมีกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ก าหนดถึง

ความสัมพันธ์ในรูปแบบของนิติบุคคลน้ันๆ มาปรับใช้ในเร่ืองของการมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล

ของวิสาหกิจชุมชนได้ ประกอบกับรูปแบบของนิติบุคคลดังกล่าวยังได้รับการยอมในระดับสากลอีกด้วย 

อาทิ ในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนด าเนินกิจการโดยถือคุณสมบัติของสมาชิกเป็นส าคัญ อีกทั้งมิได้มีรูปแบบ

เพ่ือด าเนินกิจการทางธุรกิจโดยตรง แต่เป็นการรวมกันด าเนินกิจการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เจอร่วมกัน ก็

สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของสหกรณ์ได้ ซ่ึงจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะเป็นนิติ

บุคคล และการด าเนินกิจการต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนน้ันจะถือเอาคุณสมบัติของสมาชิกเป็นส าคัญตาม

หลักประชาธิปไตย กล่าวคือ สมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงได้เท่าเทียมกัน โดยมีพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 รองรับถึงความสัมพันธ์ หรือหากวิสาหกิจชุมชนประสงค์ด าเนินกิจการในรูปแบบทางธุรกิจ 

โดยการบริหารจัดการร่วมกันของสมาชิกอย่างไม่มีการจ ากัดความรับผิด เพ่ือให้สมาชิกมีสิทธิในการ

ด าเนินกิจการที่เท่าเทยีมกัน กส็ามารถตกลงกันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลได้ หรือหากหากวิสาหกิจ

ชุมชนประสงค์ด าเนินกจิการในรูปแบบทางธุรกจิที่มีการก าหนดอ านาจในการด าเนินกิจการของสมาชิกและ

ก าหนดความรับผิดของสมาชิก กส็ามารถเข้าเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัท

จ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะมีกฎหมายรองรับถึงความสัมพันธ์และหลักเกณฑ์

ต่างๆ ของการด าเนินกจิการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากดั 

4.2 ปัญหาเกี่ยวกบัมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน 

ส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน แม้ว่าจะมีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 และส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2543 ในกรณีที่วิสาหกิจชุมชนเข้าเป็นสมาชิกของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (สสว.) กต็าม แต่การส่งเสริมดังกล่าวกยั็งไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมและพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยได้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าสมควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้มีการส่งเสริม
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วิสาหกจิชุมชนมากย่ิงขึ้น คือ ควรน าการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาปรับใช้กบั

การส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน และควรน าการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดย่อย (Micro Enterprise) จาก สาธารณรัฐ

อิตาลี สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศญ่ีปุ่น มาปรับใช้กับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย 

เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีมีกฎหมายแบ่งแยกวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีกประเภทหน่ึง เพราะวิสาหกิจราย

ย่อยเป็นวิสาหกิจที่มีความสอดคล้องกับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยและมีจ านวนมากที่สุดในประเทศ

เหล่าน้ัน จึงจ าเป็นที่จะต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลืออย่างเตม็ที่ ดังน้ี 

สาธารณรัฐอิตาลี วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อยมีรากฐานมาจากชุมชน ที่ผลิต

เฉพาะสนิค้าเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายช่ัวอายุคน จึงเป็นการท างาน

ที่ใช้ระบบแรงงานในครอบครัว ซ่ึงมีจ านวนคนไม่มาก แต่มีความม่ันคงและประสิทธิภาพในการท างานสูง 

วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อยเหล่าน้ียึดหลักในการใช้ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความ

ต้องการของตลาด จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการผลิตและการตลาดอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือผลิต

สินค้าที่เป็นที่นิยมของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการผลิตสินค้าเพ่ือการแข่งขันกับคู่แข่ง จึง

เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อยของสาธารณรัฐอติาลี นอกจากน้ียัง

เป็นแหล่งการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมที่ส าคัญของยุโรป อีกทั้งมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สร้างแรงงานและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเป็นของตนเองได้ และสาธารณรัฐอิตาลีเน้นให้เอกชนเป็นผู้ผลักดันและพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อย จึงท าให้การขับเคล่ือนในการพัฒนาเป็นไปได้ง่ายและตรงตาม

วัตถุประสงค์ ต่างจากประเทศไทยที่วิสาหกิจชุมชนแม้จะเป็นการวางรากฐานเพ่ือประชาชน แต่รัฐกลับมี

บทบาทอย่างมากในการเข้ามาก ากับดูแล จึงท าให้วิสาหกิจชุมชนเหล่าน้ันไม่สามารถด าเนินกิจการด้วย

ตนเองได้ เพราะเมื่อรัฐไม่ให้การสนับสนุนกท็ าให้วิสาหกิจชุมชนนั้นด าเนินต่อไปไม่ได้ วิสาหกิจชุมชนของ

ไทยจึงควรให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินงานและก ากับดูแล เพ่ือจะให้เอกชนให้การพัฒนาได้อย่า งเต็ม

ความสามารถ นอกจากน้ียังควรก าหนดให้วิสาหกจิชุมชนได้รับการกบักบัดูแลและส่งเสริมตามลักษณะของ

งาน ดังเช่นสาธารณรัฐอิตาลีที่ให้ความส าคัญกับงานหัตถกรรมเป็นส าคัญ เพราะถือเป็นเอกลักษณ์ใน

ประเทศของตน นอกจากน้ีสาธารณรัฐอิตาลียังมีการส่งเสริมให้มีการตั้งเขตอุตสาหกรรม (Industrial 

Cluster) ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อย ที่มีกระบวนการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองเป็น

เวลานาน ที่มีเอกลักษณ์ มีแรงงานและภมิูปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์

ใกล้เคียงกัน ดังน้ัน ประเทศอิตาลีจึงถือเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด

ย่อม และขนาดย่อย ที่ไทยควรให้ความสนใจ โดยศึกษาการรวมตัวขอคลัสเตอร์ (Cluster) อีกทั้งการ

ผสมผสานจุดขายทางวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศเพ่ือให้เกิดสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และเพ่ิมความ

จริงจังในการออกกฎหมายและมาตรการสนับสนุนของภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 

ขนาดย่อม ขนาดย่อยและวิสาหกจิชุมชนต่อไป 

สาธารณรัฐอินเดีย รัฐได้พยายามหาหนทางช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 

ขนาดย่อมและขนาดย่อย โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อย โดยมีกฎหมาย The Micro, Small and Medium 

Enterprises Development Act, 2006 เป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองวิสาหกิจขนาดย่อย ซ่ึงใน

กฎหมายได้มีการระบุถึงวิธีการที่เกี่ยวกบัการคุ้มครอง ช่วยเหลือและก าหนดรายละเอียดในด้านต่างๆ เพ่ือ
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ยกระดับในการแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้ โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อยจะได้รับการช่วยเหลือด้าน

ต่างๆ มากกว่าวิสาหกจิขนาดกลาง 

ประเทศญ่ีปุ่น ถือเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) เป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกด้าน 

และนอกจากน้ียังเน้นช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อยอีกด้วย เพราะการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ของประเทศญ่ีปุ่น เกิดข้ึนจากการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อยภายในประเทศเป็นส าคัญ โดยมี

พระราชบัญญัติวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ้ืนฐานของญ่ีปุ่น ค.ศ. 1999 (Small and Medium-

sized Enterprise Basic Act 1999) เป็นกฎหมายหลัก วัตถุประสงค์ของกฎหมายมีขึ้ นเพ่ือส่งเสริม

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรวมถึงวิสาหกิจขนาดย่อย และเพ่ือให้รัฐและหน่วยงาน

ของภาครัฐในระดับท้องถิ่น (Local Public Entities) น าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน6 นอกจากน้ีรัฐบาลของประเทศญ่ีปุ่นยังได้มีนโยบายที่สามารถน ามา

ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะนโยบายที่อยู่ในรูปแบบของโครงการหน่ึงหมู่บ้าน หน่ึง

ผลิตภัณฑ ์(One Village One Product : OVOP) ที่ถือเป็นโครงการส่งเสริมการด าเนินกจิการของวิสาหกิจ 

โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) อันเกิดจากภมูิปัญญาท้องถิ่น จากการเรียนรู้ของท้องถิ่น 

มาพัฒนาสู่สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่จดจ าเฉพาะของท้องถิ่นน้ัน และประเทศไทยได้น านโยบาย

ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” (One Tumbon One Product ; OTOP) 

ซ่ึงหากน าโครงการหน่ึงหมู่บ้าน หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OVOP) และโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) มาปรับใช้ให้เหมาะกับการด าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย กจ็ะสามารถช่วยให้

วิสาหกจิชุมชนสามารถพัฒนาต่อเน่ืองอย่างย่ังยืน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวทางที่เป็นการสร้าง

ผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชน แต่ต้องค านึงถึงมาตรฐานในระดับประเทศหรือสากล  โดยยึดมั่นบนฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น  

ดังน้ัน เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดย่อยของไทยด ารงอยู่ต่อไปได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างความ

แขง็แกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดย่อย (Micro Enterprise) ให้มีภมูิคุ้มกันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้วย

การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบและให้เกิดความต่อเน่ือง เพ่ือให้วิสาหกจิขนาด

ย่อยน้ีสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างย่ังยืน และการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยยังเป็นการคลอบคลุมไปถึง

ลักษณะการด าเนินกจิการในรูปแบบของวิสาหกจิชุมชนโดยปริยายอกีด้วย 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของไทยน้ัน ผู้เขียนเห็นว่า 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ยังมีข้อบกพร่อง ด้วยข้อสรุปดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัวิสาหกจิรายย่อยดังน้ี 

1. ไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 แต่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมี

                                                           
6
 นัฐพล สขุบรรจง, “มาตรการทางกฎหมายในการสง่เสริมวิสาหกจิรายย่อย,” (วิทยานิพนธม์หาบณัฑติ 

คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์, 2560), น. 299-301. 
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สถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เป็นนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งน้ีให้เป็นไปตามความพร้อมและ

ความเหมาะสมของการด าเนินกิจการตามรูปแบบที่สมาชิกได้ตกลงกัน ดังน้ัน จึงควรด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยเพ่ิมเติมข้อความเป็นมาตรา 5 

วรรคสอง ว่า “วิสาหกจิชุมชนใดที่จะขอรับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนสนับสนุนการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามรูปแบบและขั้นตอนของประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติสหกรณ์” เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะ

ด าเนินกจิการในรูปแบบของนิติบุคคล 

2.ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ควรด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยเพ่ิมเติมข้อความเป็นมาตรา 30 (6) ว่า “ให้

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจัดให้มีมาตรการ แผน โครงการ และ งบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนกจิการวิสาหกจิชุมชน” กล่าวคือ ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

จัดท าไว้ในแผนส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือจัดท าขึ้นแยกต่างหากเป็นแผนการส่งเสริม

วิสาหกจิชุมชนโดยเฉพาะ แต่ทั้งน้ีต้องมีการด าเนินการตามแผน และในส่วนของงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

วิสาหกิจชุมชน ให้น าเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือมาส่งเสริม

วิสาหกจิชุมชน 

3. ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของ

กรมสรรพากร ในการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน ที่มีเงินได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี หรือแล้วแต่กรณีขึ้ นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในขณะออก

มาตรการ ให้มีการยกเว้นภาษีให้กับวิสาหกิจชุมชนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีสถานะทาง

กฎหมายเป็นนิติบุคคลหรือไม่กต็าม ซ่ึงเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนเฉพาะในส่วนที่เกิน 1,800,000 บาท

แรกหรือตามที่ได้ก าหนด จึงจะน าไปค านวณเพ่ือเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรืออัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชนน้ัน และควรเพ่ิมหลักเกณฑ์ใน

กรณีของนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ที่ต้องการมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกจิชุมชน ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพ

สงัคมในปัจจุบัน 

4. นอกจากน้ีควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

ดังน้ี 

4.1 ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม พ.ศ. 2543 โดยเพ่ิมค าว่า รวมทั้งวิสาหกิจรายย่อยไปในมาตรา 4 จากเดิมที่ว่า “ วิสาหกิจขนาด

กลางหรือขนาดย่อม ได้แก่วิสาหกจิที่มีจ านวนการจ้างงาน มูลค่าสนิทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช าระ

แล้วตามจ านวนที่ก  าหนดในกฎกระทรวง” โดยเพ่ิมเป็น “ วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม รวมทั้ง

วิสาหกจิรายย่อย ได้แก่วิสาหกจิที่มีจ านวนการจ้างงาน มูลค่าสนิทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว

ตามจ านวนที่ก  าหนดในกฎกระทรวง” เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมให้วิสาหกิจรายย่อยน้ันแยกออกมาเป็นอีก

ประเภทหน่ึง เช่นเดียวกบั สาธารณรัฐอติาลี สาธารณรัฐอนิเดีย และประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยในประเทศไทยได้ และด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม
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กฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พ.ศ. 2545 เดิมน้ันข้อ 1 วิสาหกจิขนาดย่อม ได้แก่ กจิการที่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี ฯลฯ และข้อ 2 วิสาหกจิ

ขนาดกลาง ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี ฯลฯ โดยออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมลักษณะของวิสาหกิจ

รายย่อย ว่า “ วิสาหกิจรายย่อย ได้แก่ วิสาหกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน ... หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร... 

และให้หมายความรวมถึงวิสาหกิจชุมชนด้วย” ซ่ึงจะเป็นการช่วยแก้ปัญหากับวิสาหกิจรายย่อย และ

วิสาหกิจชุมชน เพ่ือที่ภาครัฐจะได้หามาตรการมาส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย รวมถึงวิสาหกิจชุมชนให้ดีข้ึน

เป็นล าดับต่อไป 

4.2 น ามาตรการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน มาส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกจิชุมชน  

หากรัฐท าตามที่กล่าวข้างต้น ผู้เขียนเหน็ว่าจะท าให้วิสาหกิจชุมชนของประเทศไทย สามารถ

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างเตม็ที่ ตรงตามเจตนารมย์ของรัฐ

ที่ต้องการจะส่งเสริมการด าเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ให้เจริญเติบโต มีความเข้มแข็งและก้าวต่อไป

ข้างหน้าด้วยความย่ังยืน ซ่ึงจะท าให้เศรษฐกจิของประเทศดีขึ้นเป็นล าดับต่อไปด้วย 
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บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพือ่การจดัการเรียนรู ้

ตามการรบัรูข้องผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา  

สงักดัสํานกังานเขตพื้ นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

The role of administrators in promoting to use technology for learning 

management as perceived by administrators and teachers of secondary schools. 

Under the Secondary Educational Service Area office 1 
 

พุทธพิงษ์ ทองเขียว0

1 

ไพฑรูย์ สนิลารัตน์1

2  

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู 2) เพ่ือเปรียบเทียบ บทบาทของ

ผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จาํแนกตาม

ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันที่จบการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน

(O-Net) และขนาดของโรงเรียน และ3) เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมของผู้บริหาร

ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ประชากรในการวิจัยคือ ผู้บริหาร

และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เลือกตัวอย่างการ

สุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือและการสัมภาษณ์ผู้บริหารเพ่ิมเติม วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติอ้างองิ 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย การกาํหนด

นโยบายและแผนการส่งเสริม การจัดระบบการใช้เทคโนโลยี การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การฝึกอบรม

และพัฒนาครู การกาํกับติดตามการใช้เทคโนโลยี การประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี คุณภาพการ

ใช้เทคโนโลยีพบว่า ผู้บริหารและครูมีการรับรู้บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) 

ผลการเปรียบเทยีบผู้บริหารที่จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียความคิดเหน็

ไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารและครูที่จบการศึกษาสถาบันของรัฐ และสถาบันของเอกชนไม่แตกต่างกัน 

ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ที่สูงกว่า

กลุ่มที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ที่ตํ่ากว่า มีค่าเฉล่ียบทบาทไม่

                                                           
1 นิสติหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการศึกษา วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธห์ลัก สาขาวิชาการจัดการศึกษา วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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แตกต่างกัน ผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเลก็ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลางและกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ มี

ค่าเฉล่ียความคิดเหน็ไม่แตกต่างกนั 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูพบว่า  

1) ปัญหาจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ผู้บริหารพบว่าในการกาํหนดนโยบายและแผนการ

ส่งเสริมครูมีภาระงานอื่นมากจึงทาํให้ไม่สามารถดาํเนินตามนโยบายและต้องฝึกอบรม 2 คร้ัง และเม่ือ

ฝึกอบรมแล้วครูในโรงเรียนยังไม่ปรับเปล่ียนวิธีการสอน ระบบอินเตอร์เนต็ของกระทรวงไม่เสถียร ขาด

บุคลากรที่เช่ียวชาญ และครูส่วนใหญ่ขาดความชาํนาญในการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

2) ข้อเสนอแนะจากคําถามปลายเปิด ครูให้ข้อเสนอแนะพบว่าผู้บริหาร ควรสนับสนุน

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้ของครู มีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการสร้างคือ

เทคโนโลยีภายในโรงเรียน สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนมากข้ึน สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ครูใช้

เทคโนโลยีในการจัดการทาํเอกสารการสอนและการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ต้องเป็น

แบบอย่างในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการและบริหารงานภายในโรงเรียน จัดอบรมเพ่ือให้ครูสามารถ

พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี และแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏบัิติการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นาํทางวิชาการ

ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อยู่เสมอ ส่งเสริมให้ครูจัดนิทรรศการเพ่ือนาํเสนอผลงานทาง

วิชาการ เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่เพ่ือนครูด้วยกนัซ่ึงเป็นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการ

ใช้เทคโนโลยี และควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความตระหนัก

มองเหน็คุณค่าความสาํคัญในการใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน ด้านผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะพบว่า 

ครูควรผลิตสื่อ และประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน และควรใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านมือถือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เม่ือพัฒนาส่งเสริม

ผู้เรียนในยุคใหม่ใช้โซเชียลมีเดีย 

คําสําคญั: บทบาทของผู้บริหาร เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

 

Abstract  

This research has objectives; 1)  To study the role of administrators in promoting to use 

technology for learning management as perceived by administrators and teachers. By using survey 

research methods.  

The research population is Administrators and teachers in secondary schools under the 

Secondary Educational Service Area office 1. 2) To compare the roles of administrators in promoting 

to use technology for learning management of secondary school’s teachers with the highest educational 

positions Institutions that graduate National educational test results based on ( O-Net) .3)  To study 

problems recommendations on the promotion of administrators in using technology for learning 

management of teachers in secondary schools. Choose a multi-stage random sapling use 
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questionnaires as tools and interviews with additional executives. Analyze data with the software 

package by using descriptive statistics and reference statistics. 

The research’s objectives. 1, the role of administrators in promoting to use technology for 

learning management as perceived by the administrators and teachers of secondary schools are divided 

7 areas consisting of :- policy formulation and promotion plan, system arrangement using technology, 

supporting resource allocation, teacher training and development, supervision to use technology, 

evaluation and promotion of technology, quality of using technology found that according to the 

perception of executives and teachers have a perceived role of the executive in promoting at the 

highest level  

Research’s objective. 2, comparison results of executives who graduated with a bachelor's 

degree master's degree and PhD there is no difference in the average score. Together, administrators 

and teachers who graduate government institutions and private institutions are not different executives 

and teachers in schools with O-Net higher than average national educational test results (O-Net) that 

are lower than average. The role is not different. Small school administrators and teachers medium 

school groups and large school groups There is not difference in the average score. 

The results of the research objectives. 3, problems and suggestions as perceived by 

administrators and teachers found that :- 

1) Summarize the problems from the analysis from the interview in terms of management, 

it was found that in terms of policy formulation and teacher promotion plans, there was a lot of other 

workloads, which prevented the implementation of the policy and had to train twices. The internet 

system of the ministry is unstable. Lack of skilled personnel and most teachers lack expertise in media 

production for teaching and learning management. 

2) Summary of suggestions from questions open end the teacher gave suggestions and 

found that the executives should support the development of technology in teacher learning 

management, there is a contest to create a competition that is technology within the school. Encourage 

teachers to produce more teaching materials motivate, encourage teachers to use technology to manage 

teaching materials and learning management to benefit learners must be a model for using technology 

media in school management and administration. Organize training for teachers to develop technology 

and information so that learners learn better and seeking a variety of learning resources encourage 

teachers to receive training as a learning person and be an academic leader in using technology in 

learning management. Encourage teachers to organize an exhibition to present academic work. to 

disseminate knowledge to fellow teachers which is sharing knowledge experience in the field of 

technology use and should have a public relations policy to be published for school administrators 
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and teachers are aware of the importance of using technology in teaching and learning. The 

management gave suggestions and found that teachers should produce media and applying technology 

media to organize teaching and learning activities more and should use technology media in organizing 

mobile learning activities via social networks when developing new learners using social media. 

Keywords: the roles of administrators, technology for learning management, 

administrators and secondary school teachers. 

 

บทนาํ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคมในศตวรรษที่ 

21 ประกอบกับประเทศไทยได้มีการนาํโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ หรือ Thailand 4.0 เป็นกระบวน

ทศัน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน จึงนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงไป

อย่างมากของระบบการศึกษาที่ ต้องปฏิ รูปการศึกษาใหม่เ พ่ือตอบสนองความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม และนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของลักษณะการเรียนรู้และการพัฒนาการของเทคโนโลยี 

เช่นเดียวกับวงการศึกษาที่นําเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการ การนําเอาเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเพ่ิมพูน 

ประสทิธภิาพทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และในสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนกไ็ม่อาจหลีกเล่ียงสิ่งน้ีได้ ครู

จะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนของตนเอง ต้องยอมรับความเปล่ียนแปลงที่ เกิดข้ึน จึงต้องเรียนรู้

เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือนาํพาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ ดาํรงตนอยู่ได้อย่างมีความสขุซ่ึงสังคมไทยเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ มีการเปล่ียนแปลงวิทยาการต่างๆ อย่างรวดเรว็ ความรู้และภมิูปัญญาของแต่ละสังคมถูก

นาํมาใช้เป็นเคร่ืองมือสาํคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ได้

ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต่างกลับมาทบทวนบทบาทและแนวทางการจัดการศึกษาของตนอย่างจริงจัง

ด้วยเป้าหมายเพ่ือสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ ให้ก้าวสู่ศตวรรษ

ใหม่ได้อย่างม่ันคงสมความภาคภูมิในด้านการบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 145) ซ่ึงทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Computing and ICT 

Literacy) เป็นทกัษะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซ่ึงผู้เรียนและคนในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้และ

สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทกัษะที่เกี่ยวเน่ืองกับข้อมูลข่าวสาร เพราะการสื่อสารมีการ

พัฒนาอย่างรวดเรว็ และกว้างขวาง (ไพฑรูย์ สนิลารัตน์, 2557 : 14 - 18) 

 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีจะใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษา เป็น

แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้ใช้เพ่ือให้เกดิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาภายใต้องค์ประกอบที่

เกี่ยวข้อง ให้มีประสทิธภิาพต่อไป 
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วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

2. เพ่ือเปรียบเทยีบ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีตําแหน่ง วุฒิ

การศึกษาสูงสุด สถาบันที่จบการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

และขนาดของโรงเรียน 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมของผู้บริหารในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจยั 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

วิธีการวิจยั 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

 

 

 

1. ตาํแหน่ง 

 1.1 ผู้บริหาร 

 1.2 ครู 

2. วุฒิการศึกษาสูงสดุ 

 2.1 จบปริญญาตรี 

 2.2 จบปริญญาโทและปริญญาเอก 

3. สถาบันที่จบการศึกษา 

 3.1 สถาบันรัฐ 

 3.2 สถาบันเอกชน 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาใน 

 ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

 4.1 สูงกว่าระดับชาติ 

 4.2 ตํ่ากว่าระดับชาติ 

5. ขนาดโรงเรียน 

 5.1 ขนาดเลก็ และขนาดกลาง 

 5.2 ขนาดใหญ่ 
 

 

 
 

 1. การกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม 

 2. การจัดระบบการใช้เทคโนโลยี 

 3. การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

 4. การฝึกอบรมและพัฒนาครู 

 5. การกาํกบัติดตามการใช้เทคโนโลยี 

 6. การประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

 7. คุณภาพการใช้เทคโนโลยี 

 

 
 

ขอ้มูลพื้ นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพือ่การจดัการเรียนรูข้องครูโรงเรียน

  

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสาํนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จาํนวน 4,861 จากจาํนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 67 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วย ใช้วิธีกลุ่มตัวอย่างหลายข้ันตอน(Multi-Stage Random Sampling ได้

จาํนวน 15 โรงเรียน และผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนๆ ละ 21 คน ตามตาํแหน่งในโรงเรียน คือ ตาํแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาจาํนวนโรงเรียนละ 5 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้จาํนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 คน รวมจาํนวนตัวอย่าง 315 คน  

 

ตวัแปรทีศึ่กษา  

ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปรตาม คือ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  

 

วิธีดําเนนิการวิจยั  

ผู้วิจัยดาํเนินการดังน้ี 

1. สร้างแบบสอบถามการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของ

ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. สร้างแบบสัมภาษณ์การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของ

ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. นาํแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรงให้ครอบคลุมด้านเน้ือหา (IOC) ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 

4. แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลอง (Tryout) กบักลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยผลการวิเคราะห์ความเช่ือม่ัน 

พบว่า ข้อคาํถามด้านบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการ

รับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา มีค่าสัมประสทิธ์ อลัฟา (Alpha) = 0.95 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารและครู ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม จาํนวน 315 

ฉบับ ได้รับคืนจํานวน 315 ฉบับ โดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปส่งและรับด้วยตนเอง และผู้วิจัยได้

สมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน จาํนวน 3 โรงเรียน หลังจากได้รับข้อมูลการวิจัยแล้วนาํตรวจสอบความถูกต้อง 

เพ่ือนาํไปดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะหข์อ้มูล  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป ดังน้ี 

3.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาความถี่ 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

3.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์โดยใช้วิธกีารหา

ค่าเฉล่ีย (Mean: x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3.5.3 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ t-test  

3.5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาข้อเสนอแนะ บทบาทในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 เป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยใช้การเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) 

 

ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัยเกี่ยวกบั บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1 ดังน้ี 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพือ่การจดัการเรียนรูต้ามการรบัรูข้องผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา 

 จากการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 มีดังน้ี 

 1.1 การกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหาร

ส่งเสริมการจัดอบรมให้ครูใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.45) ส่วน

ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดทาํแผนการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้

เหมาะสม ( x = 4.40) 

 1.2 การจัดระบบการใช้เทคโนโลยี พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหารจัดให้มี
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ทมีงานดูแลรับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือช่วยเหลือครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( x = 4.31) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือผู้บริหารมีการส่งเสริมการจัดทาํคู่มือการใช้เทคโนโลยี

จัดการเรียนรู้ให้แก่ครู ( x = 4.20) 

 1.3 การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการ

จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนและจัดอบรมการจัดทาํแผนการเรียนรู้ 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.44) ส่วนค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือผู้บริหารจัดสรรสนับสนุนการจัดทาํวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตรงตามความต้องการของครู ( x = 4.29) 

 1.4 การฝึกอบรมและพัฒนาครู พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาครู ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง และเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เนต็ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.40) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ ผู้บริหารมีแผนการ

พัฒนาฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครู ( x = 4.33) 

 1.5 การกาํกับติดตามการใช้เทคโนโลยี พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการกาํกับติดตามการใช้เทคโนโลยี 

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหารให้ความสาํคัญในการเข้ารับอบรมของครูด้วยการสังเกตและเปิด-ปิด การ

อบรมด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.34) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือผู้บริหารมีการนิเทศ 

กาํกบั ติดตาม การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างกลัยาณมิตร ( x = 4.31)  

 1.6 การประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการประเมินและส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

ของครูทุกคนอย่างสมํ่าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.31) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือผู้บริหาร

ดาํเนินการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่เสมอ ( x = 4.28) 

 1.7 คุณภาพการใช้เทคโนโลยี พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านคุณภาพการใช้เทคโนโลยี ค่าเฉล่ียสูงสดุ มีการ

ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.40) ส่วนค่าเฉล่ียที่

น้อยที่สุดคือ มีการดาํเนินการให้รางวัลและผลตอบแทนที่ครูใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ( x = 

4.13) 
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 1.8 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของครู ทั้ง 7 ด้าน โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านการกาํหนดนโยบายและ

แผนการส่งเสริม อยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุคือด้านคุณภาพการใช้เทคโนโลยี 

2. ผลการวิจัยตามวตัถุประสงคข์อ้ที่ 2 เปรียบเทียบ บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม

การใชเ้ทคโนโลยีเพือ่การจัดการเรียนรูต้ามการรบัรูข้องผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สํานกังานเขตพื้ นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จําแนก ตามตําแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบนัที่

จบการศึกษาของรฐัหรือเอกชน ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-Net) และ

ขนาดของโรงเรียน ต่างกนั 

 2.1 เปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ระหว่างผู้บริหารและครู 

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 7 ด้าน ระหว่างผู้บริหารและครูโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยผู้บริหารมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มครู ส่วน

ค่าเฉล่ียในด้านที่สูงสุดของผู้บริหารผู้ คือ ด้านการกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม ส่วนครูพบว่า 

ค่าเฉล่ียในด้านที่สงูสดุ คือ ด้านการกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมเช่นเดียวกบักลุ่มผู้บริหาร  

 2.2 เปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ที่วุฒิการศึกษาสงูสดุแตกต่างกนั 

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู เปรียบเทียบระหว่างวุฒิการศึกษาสูงสุด คือผู้ที่จบการศึกษา

ปริญญาตรี จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก พบว่า โดยรวม ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉล่ียบทบาทไม่

แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉล่ียบทบาทแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติโดยผู้บริหารที่จบปริญญาเอกสูงกว่าผู้ที่จบการศึกษาปริญญาโทและผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี คือ

ด้านการจัดระบบการใช้เทคโนโลยี ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาครู 

ด้านการกาํกบัติดตามการใช้เทคโนโลยี ด้านการประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ด้านคุณภาพการใช้

เทคโนโลยี ส่วนด้านการกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม มีค่าเฉล่ียความคิดเหน็ไม่แตกต่างกนั  

 2.3 เปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ที่จบการศึกษาของรัฐหรือเอกชน แตกต่างกนั 

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 7 ด้าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง

กนั โดยที่จบจากสถาบันเอกชนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าที่จบจากสถาบันรัฐ ส่วนค่าเฉล่ียในด้านที่สูงสดุของสถาบัน

เอกชน คือ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาครู ส่วนกลุ่มสถาบันรัฐ พบว่า ค่าเฉล่ียในด้านที่สูงสุด ด้านการ

กาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม ตามลาํดับ 
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 2.4 เปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) แตกต่าง

กนั 

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 7 ด้าน ตามผลการทดสอบทางการศึกษา

ในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉล่ียบทบาทไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้าน 

พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉล่ียบทบาทไม่แตกต่างกนั  

 2.5 เปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ขนาดของโรงเรียน แตกต่างกนั 

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 7 ด้าน ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 

โดยรวม ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉล่ียแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ในด้านการจัดระบบการใช้เทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาครู ด้าน

การกาํกับติดตามการใช้เทคโนโลยี ด้านการประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ด้านคุณภาพการใช้

เทคโนโลยี ส่วนด้านการกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม และด้านด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการวิจัยตามวตัถุประสงคข์อ้ที่ 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะบทบาทของผูบ้ริหารใน

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู ้ตามการรู ้ของผู ้บริหารและครูโรงเรียน

มธัยมศึกษา  

 3.1 บทบาทของผูบ้ริหาร พบว่า ผู้บริหารควรสนับสนุนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการ

จัดการเรียนรู้ของครู สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการสร้างคือเทคโนโลยีภายในโรงเรียน 

สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนมากข้ึน สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการทาํ

เอกสารการสอนและการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ต้องเป็นแบบอย่างในการใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการและบริหารงานภายในโรงเรียน จัดอบรมเพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี และแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู

เข้ารับการอบรมเชิงปฏบัิติการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นาํทางวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนรู้ อยู่เสมอ ส่งเสริมให้ครูจัดนิทรรศการเพ่ือนาํเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่

ความรู้แก่เพ่ือนครูด้วยกันซ่ึงเป็นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการใช้เทคโนโลยี และ

ควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความตระหนักมองเห็นคุณค่า

ความสาํคัญในการใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน 

 3.2 บทบาทของครู พบว่า ครูควรผลิตสื่อ และประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนให้มากข้ึน และควรใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านมือถือผ่าน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เม่ือพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนในยุคใหม่ใช้โซเชียลมีเดีย 
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การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรู้ของผู้บริหารและครู ทั้ง 7 ด้าน คือ การกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม การจัดระบบ

การใช้เทคโนโลยี การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การฝึกอบรมและพัฒนาครู การกาํกับติดตามการใช้

เทคโนโลยี การประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี คุณภาพการใช้เทคโนโลยีพบว่า โดยรวมมีการ

ส่งเสริมการบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรู้ของ

ผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 

67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกดิการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสม

กับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย สอดคล้องกับ ดวงกมล กิ่งจําปา วิจัยเร่ืองบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมงานเทคโนโลยีทางการศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 

พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

การวิจัยเร่ืองบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนตามการรู้

ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีดังน้ี 

1. ควรศึกษาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด 

2. ควรศึกษาความสนใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีของครูมากน้อยเพียงใด 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโดยอาจทาํเป็นงานวิจัยเชิง

คุณภาพเพ่ือนาํผลงานวิจัยมาเสนอเป็นแนวทางในการสงเสริมให้ครูได้ปฏบัิติจริง 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครู ได้มีการใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย จ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และจ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง 

3) เพ่ือศึกษาปัญหา และแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครอง และครู ของโรงเรียนเอกชน ในเขตเทศบาลนคร 

จังหวัดปทุมธานี จ านวน 126 คน จาก 7 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์ ส่วนสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบท ี(t-test) และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) ผลการวิจัย พบว่า 

1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านอารมณ์ และสังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และ ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ตามล าดับ ส่วนด้านกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านสติปัญญา มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ  

2) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย จากการ

เปรียบเทียบโดยจ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลระหว่างครู กับผู้ปกครอง พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อ

เปรียบเทียบโดยจ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จ านวนบุตร 

และล าดับการเกิดของบุตร พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01 ส่วนผู้ปกครองที่มี

สถานภาพตามตัวแปรย่อยอื่นๆนอกน้ันมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย ไม่

แตกต่างกนั  

3) สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ                

เดก็ปฐมวัย พบว่า ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาไม่สอดคล้อง

กับวัยของเดก็ และโรงเรียนไม่ได้ร้องขอหรือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมท างานกับครู  ส่วน

แนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คือ โรงเรียนควรประชาสมัพันธ ์และโน้มน้าวให้ผู้ปกครอง

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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มีส่วนร่วมกับครูในการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อย่างต่อเน่ือง เช่ือมโยงระหว่างบ้านกับ

โรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1)  to study the participation of parents in activities 

management to enhance the early childhood development of private schools in municipality 

Pathumtani Province. 2) to compare the opinion towards the participation of parents in activities 

management to enhance the early childhood development in private schools in municipality 

Pathumtani Province between teachers and parents. 3) to study problems and the development of 

parental involvement in activities to promote early childhood development. 

The sample consisted of 126 teachers and parents from 7 schools under the foundation of 

the Church of Christ in Thailand. A 5-level rating scale questionnaire and interview were used to 

collect data. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, 

F-test, and Pearson Product.  

This research results revealed that: 

1. The average number of the participation of parents in activities management to enhance 

the development of early childhood were mostly at high level.  The number in activities to enhance 

emotional and social development is at the highest level, the number of the activities to enhance moral 

and physical development consecutively. The number in the activities to enhance intellectual 

development is at the lowest. 

2. The hypothetical testing results of the participation of parents in activities management 

to enhance the early childhood development between teachers and parents are not different. Moreover, 

the participation of the parents with different educational levels, incomes, number of children and the 

order of birth of their children is different whereas the parents with different educational levels 

participated in different degrees in the physical development activity. 

3. The Results of the interview about parent’s participation in activities management to 

enhance the early childhood development show that parents had an incorrect understanding in the 

promotion of intellectual development which is incompatible with children ages. Moreover the school 

did not ask or open the opportunity for parents to take part in working with teacher. The parents 

suggested that parents should consistently engage with teachers to support student and connect home 

to school. 
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1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

รัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ส าหรับพัฒนาคุณภาพเดก็ปฐมวัยตามช่วงวัย 

ในแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ พ .ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ช่วยกัน

ผลักดันน านโยบายเดก็ปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

เน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็ก มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเล้ียงดูเด็กทุก

ขั้นตอน ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา และเติบโต เป็นคนดี คนเก่ง และคน

ที่มีความสขุ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 

จากการประเมินสถานการณ์ และทดสอบพัฒนาการการคัดกรองในเดก็ปฐมวัย (อายุ 0- 5 

ปี) พบว่า โดยภาพรวมเด็กปฐมวัย มีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม และจากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 2557-2560 จะเหน็ได้

ว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งการเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นเขตเศรษฐกิจที่

ส าคัญ เป็นจังหวัดปริมณฑลอยู่ใกล้ความเจริญจึงท าให้เกดิการเรียกร้อง ต้องการรับบริการ และแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสูง จากสภาพปัญหาของจังหวัดปทุมธานี อาจกล่าวได้ว่า

ผู้ปกครอง และเดก็ปฐมวัยที่ก  าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานีก าลังเจอผลกระทบจากสภาพ

ความเปล่ียนแปลงของสังคมเมืองดังกล่าว ปัญหาการขาดความร่วมมือกันพัฒนาเดก็ปฐมวัยอย่างถูกต้อง

ต่อเน่ืองจากบ้านสู่โรงเรียน ดังน้ันเพ่ือให้การพัฒนาเดก็ปฐมวัยในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีคุณภาพ 

สถานศึกษาควรทราบข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเดก็

ปฐมวัย เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเดก็ปฐมวัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาเดก็ให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ืองระหว่างทางบ้านกบัโรงเรียนต่อไป 

ด้วยความส าคัญ และสภาพปัญหาดังกล่าว การที่จะท าให้เดก็ปฐมวัยมีพัฒนาการทุกๆ ด้าน   

ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ปกครองจึงมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเดก็ปฐมวัยในทุกๆด้าน อย่างมีคุณภาพ 

ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

เดก็ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษา

ปฐมวัย ซ่ึงการวิจัยดังกล่าวน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา สถานศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนที่จัด

การศึกษาระดับปฐมวัย สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และสามารถน าไปเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และเจริญเติบโตไปเป็น

ผู้ใหญ่หรือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสงัคม และประเทศชาติต่อไป  

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

เดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามกล่มผู้ให้ข้อมูล และ

สถานภาพของผู้ปกครอง 
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2.3 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด

กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี 

 

3. สมมติฐานของการวิจยั 

3.1 ครู และผู้ปกครอง รับรู้การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ              

เดก็ปฐมวัยของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกนั 

3.2 ผู้ปกครองที่มีสถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ               

เดก็ปฐมวัยของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกนั 

 

4. วิธีการด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

โรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่จัด

การศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย จ านวน 13 โรงเรียน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนเอกชนในเขต

เทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่จัดการศึกษาในระดับ

การศึกษาปฐมวัย ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก มาจ านวน 

7 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูล (Key Performance) ได้แก่ 1)กลุ่มครู เป็นครูประจ าช้ันอนุบาล มีจ านวน 82 

คน และ 2) กลุ่มผู้ปกครอง จ านวนผู้ปกครอง 105 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ผู้ปกครองเครือข่าย

ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 

(2554 – 2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 3 โรงเรียน จ านวนผู้ปกครอง 3 คน  

เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้าง

ข้ึนจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม

แบบ ลิเคิร์ท ( Likert Scale) ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามความคิดเหน็ต่อแนวทางการ

มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย จากผลการตรวจสอบคุณภาพ

แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.60 -1.00 และจากการทดลองใช้ 

(Try Out) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.975 ส่วนการเกบ็ข้อมูลด าเนินการโดย

ทางไปรษณีย์ และเกบ็ด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืน 118 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.65 การประมวลผล 

และวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบท ี(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย

ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
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1. ผลการวิเคราะหก์ารมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันาการ 

เด็กปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน ในเขตเทศบาลนคร จงัหวดัปทุมธานี ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยโดยภาพรวม  
  

 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก ( X =4.32 , S.D. = .49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม ( X =4.39 , S.D. = .52) รองลงมา คือ กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ( X =4.33, S.D. = .52) และ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกาย ( X =4.28 , S.D. = 52) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านสติปัญญา ( X =4.26, S.D. = .70) 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

พฒันาการเด็กปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวดัปทุมธานี จ าแนกตามกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มูลระหว่างครู กบัผูป้กครอง และสถานภาพผูป้กครอง ดังตารางที่ 2-3 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย ระหว่างครู กบัผู้ปกครอง 
 

รายการ 

 

ครู  ผู้ปกครอง t Sig 

X  S.D X  S.D 

1.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  4.44 .55 4.25 51 1.56 .90 

2.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ ์และสงัคม 4.52 .50 4.37 .52 1.22 .53 

3.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสตปัิญญา 4.21 .60 4.27 .72 -.38 .84 

4.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.37 .61 4.32 .50 .38 .17 

รวม 17.54 2.12 17.21 1.95 .69 .78 

 

รายการ 
 

S.D. ความหมาย ล าดบั 

1.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  4.28 .52 มาก 3 

2.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ ์และสงัคม 4.39 .52 มาก 1 

3.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสตปัิญญา 4.26 .70 มาก 4 

4.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.33 .52 มาก 2 

รวม 4.32 .49 มาก - 

X
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามกลุ่มผู้ให้

ข้อมูล ระหว่างครู กบัผู้ปกครอง พบว่า ในภาพรวม และรายด้าน มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง 
 

รายการ อาชีพ ระดับ

การศึกษา 

รายได้ จ านวนบุตร ล าดับการ

เกดิของบุตร 

F sig t sig F sig t sig t sig 

1.กจิกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านร่างกาย  

1.76 .18 -.17 .01 .66 .52 -.24 .61 -.25 .46 

2.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนา 

การด้านอารมณ ์และสงัคม 

2.03 .14 .22 .44 .45 .64 .17 .97 -.20 .54 

3.กจิกรรมส่งเสริม

พัฒนาการด้านสตปัิญญา 

.19 .84 -.53 .74 1.39 .25 -1.13 .18 .12 .28 

4.กจิกรรมส่งเสริมพัฒนา 

การด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.21 .30 -.51 .74 .93 .40 .45 .61 .47 .64 

  รวม .66 .52 -.30 .22 1.07 .35 -.32 .90 .05 .33 

 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสถานภาพของ

ผู้ปกครอง ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จ านวนบุตร และล าดับการเกดิของบุตร พบว่า ผู้ปกครอง

ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสติถิที่ระดับ 0.01 ส่วนผู้ปกครองที่มีสถานภาพตามตัวแปรย่อยอื่นๆนอกน้ันมีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัด

ปทุมธานีไม่แตกต่างกนั  

 

3.สภาพปัญหา และแนวทางพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

พฒันาการเด็กปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จงัหวดัปทุมธานี 

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี 

โดยการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง และการวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปิด สรุปเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

3.1 ดา้นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย พบว่า สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองที่ส าคัญ ได้แก่ ในช่วงเวลาเร่งรีบผู้ปกครองจัดหาอาหารให้เดก็รับประทานไม่ถูกหลักอนามัย 

ได้รับโภชนาการไม่สมบูรณ์ มีโอกาสส่งเสริมให้ออกก าลังกายน้อย ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับบุตรหลานใน
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การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และ ผู้ปกครองไม่มีความรู้ที่จะส่งเสริมพัฒนาการ             

ที่เหมาะสม ให้เดก็เล่นมือถือ แทบเลต ใช้สายตานานมากเกนิไป ตามล าดับ 

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ร่างกายของเดก็ปฐมวัย ได้แก่ ผู้ปกครองร่วมมือกับครู และโรงเรียนให้เดก็รับประทานอาหารเช้า และ

กลางวันที่โรงเรียนจัดให้ ส่วนม้ือที่ผู้ปกครองดูแลที่บ้านส่งเสริมพัฒนาการให้ได้รับโภชนาการที่สมบูรณ์ 

ถูกหลักอนามัย โดยท าอาหารให้เดก็รับประทาน ให้เดก็มีส่วนร่วมท าอาหารด้วยกนั และสอนให้ระมัดระวัง

ความปลอดภัย ดูแลสุขภาพ สุขอนามัย ส่งเสริมให้เดก็ออกก าลังกาย เล่นกีฬา ผู้ปกครองร่วมมือกับครู

สังเกต เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ประเมินพัฒนาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของ

เดก็ปฐมวัยร่วมกนั  

3.2) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ ์และสงัคม พบว่า สภาพปัญหาการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ปกครองไม่มีเวลา ขาดความรู้ ในการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองส่วนมากมีบุตรคนเดียว ไม่มีเพ่ือนเล่น ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อื่น เล่นมือถือ แทบเลต โรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

อารมณ์ และสังคมของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่ ให้ค าชมเชย ส่งเสริมการกล้า

แสดงออก แนะน าในการเรียนรู้สังคม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกบัคนอื่น ท ากิจกรรมร่วมกันได้ ผู้ปกครองควรมี

ส่วนร่วมสนับสนุนให้เดก็ท ากิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้เดก็ได้มีส่วนร่วมทุกๆกิจกรรมที่ทาง

โรงเรียนจัดขึ้น โรงเรียนควรให้ความรู้ผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมคิดวางแผน 

ร่วมท า และสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ 

3.3) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา พบว่า สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาไม่

เหมาะสมกบัวัย เร่งเรียน เขียน อ่าน ผู้ปกครองไม่มาร่วมกจิกรรมประชุมผู้ปกครอง เพ่ือทราบแนวทางการ

จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ให้กบัเดก็ปฐมวัย  

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

สติปัญญาของเดก็ปฐมวัย ได้แก่ ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมกับครูในการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง

ต่อเน่ือง เช่ือมโยงที่บ้านกับโรงเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้เดก็ปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ต่างๆ มีส่วนร่วมกับครูในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย และร่วมกับครูจัด

กจิกรรมที่หลากหลาย ให้สนุกได้ความรู้ เหมาะสมกบัวัย ไม่เร่งเรียนเขียนอ่าน 

3.4) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นคุณธรรม จริยธรรม พบว่า สภาพปัญหาการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ปกครองไม่มีเวลามาร่วมประชุมพบปะกับครูเพ่ือแลกเปล่ียน

ข้อคิดเหน็เร่ืองพัฒนาการ และพฤติกรรมของเดก็ปฐมวัย  

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน

คุณธรรม จริยธรรมของเดก็ปฐมวัย ได้แก่ ผู้ปกครองควรร่วมมือกับครูในการดูแล แลกเปล่ียนพูดคุยถึง

พฤติกรรมของเดก็ปฐมวัย ป้องกนัแก้ปัญหาร่วมกบัครูในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

เป็นแบบอย่างที่ดี อบรมบ่มนิสยั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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6. อภิปรายผลการวิจยั  

จากผลการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี มีข้อค้นพบที่ส าคัญ ที่ควรน ามาอภิปราย 

มีดังน้ี 

1) จากผลการวิจัยซ่ึงพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และสังคม ด้านสติปัญญา และด้าน

คุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวม และรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ สุภาภรณ์ สุวรรณศรีนนท์ (2549) ที่วิจัยเร่ืองบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตบางกอกน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 ซ่ึงพบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย ใน 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และสังคม ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยภาพรวม และรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ีผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ สุภาวิณี ลายบัว (2554) ที่วิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองกบั

ความรู้ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยในสถานศึกษา เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี พบว่า ความรู้ของผู้ปกครองในการเสริมสร้างพัฒนาการเดก็ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการ

ด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-สังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านคุณธรรม

จริยธรรม ของผู้ปกครองในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาผลการวิจัยตามค่าเฉล่ียสูงสุดกับค่าเฉล่ียต ่าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองให้ความส าคัญใน

การอบรมเล้ียงดู เอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้ก าลังใจ ฝึกให้เดก็มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก ให้

ค าชมเชยยกย่องในความสามารถของเดก็ปฐมวัย และส่งเสริมให้ท ากจิกรรมร่วมกับผู้อื่น ซ่ึงสอดคล้องกับ 

สภุาพร สวุรรณศรีนนท ์(2549) กล่าวไว้ว่า พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และสงัคมเป็นผลมาจากการเล้ียง

ดูอย่างถูกต้อง ได้รับความรัก ความอบอุ่น ให้ก าลังใจ ความอบอุ่นในครอบครัวจะช่วยให้เด็กสร้าง

มิตรภาพกับผู้อื่น นอกจากน้ีผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลสรุปการด าเนินงานโครงการส่งเสริม

พัฒนาการเดก็เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2558) ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิารด าเนินโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมของประเทศย้อนหลัง3 ปี ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2551 2553 และ2555 แบบปีการศึกษา

เว้นปีการศึกษา พบว่า ค่าร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม และด้านอารมณ์จิตใจสูงสุด มี

ค่าร้อยละมากกว่า 95  

ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ซ่ึงอาจเป็น

เพราะว่า ผู้ปกครองส่วนหน่ึงอาจไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดประสบการณ์ที่

ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ตลอดจนความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวในการท าหน้าที่อบรมเล้ียง

ดูเดก็ปฐมวัยที่ไม่เหมาะสม ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการที่ส าคัญตามช่วงวัยของเดก็ 
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ส่งเสริมสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของวัยเร่งเรียนเขียนอ่านเกินพัฒนาการของเด็ก ใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการเล้ียงดูเดก็ เช่น ไอแพต โทรศัพทมื์อถือ หรือโทรทศัน์ กมี็ส่วนส าคัญที่ท  าให้เดก็มีความ

บกพร่องในการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น ดังน้ันจึงควรเพ่ิมการด าเนินการต่างๆเพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการพัฒนาเดก็ปฐมวัย สอดคล้องกับณัฏฐพัชร์ อคัรวสวัุฒน์ (2558) ที่วิจัย

เร่ือง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ พบว่า การมีส่วนร่วมในการ

วางแผน และด้านการมีส่วนร่วมในกจิกรรมที่บ้านน้ันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระดับน้อย นอกจากน้ี

ผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับสรุปการด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเดก็เฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2558) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการด าเนินโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใน

ภาพรวมของประเทศย้อนหลัง3 ปี ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2551 2553 และ2555 แบบปีการศึกษาเว้นปีการศึกษา พบว่า ค่าร้อยละ

ของผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาต ่าสดุ มีค่าร้อยละ 74  

2) จากผลการวิจัยเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามกลุ่มผู้ให้

ข้อมูล ระหว่างครู กบัผู้ปกครอง โดยภาพรวม และรายด้าน มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั  

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบ จ าแนกตามสถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก่ อาชีพ ระดับ

การศึกษา รายได้ จ านวนบุตร และล าดับการเกิดของบุตร พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน     

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสติถิที่

ระดับ 0.01 ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติ กรทอง (2552) ศึกษาการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในเขต

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม

ในการด าเนินการจัดการศึกษาแตกต่างกัน ซ่ึงปัญหาที่พบ คือ ผู้ปกครองต้องท างาน ติดธุระ ส่วน

ผู้ปกครองที่มีสถานภาพตามตัวแปรย่อยอื่นๆนอกน้ันมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

เดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าว

สอดคล้องกับ จีรนันท์ ปลูกกลาง (2552) อ้างถึงใน เพญ็ศรี ไชยสลี (2559) ได้ศึกษา และเปรียบเทยีบ

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า 1) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมมี

พัฒนาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีพัฒนาการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ 

พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ และพัฒนาการด้าน

สงัคม 2) ผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเดก็ และผู้ปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกนั มีความ

คิดเหน็ในการจัดการศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวัยในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

3) จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร 

จังหวัดปทุมธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และการวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า 

ผู้ปกครองไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วมท างานกับครู อาสาสมัครมาช่วยงาน เป็นวิทยากรให้ค าแนะน า 

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัยที่โรงเรียน ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนไม่ได้ร้องขอหรือ
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เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมท างานกับครู อาสาสมัครมาช่วยงาน เป็นวิทยากรให้ค าแนะน า 

สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัยที่โรงเรียน และผู้ปกครองส่วนมากต้องท างานไม่สามารถลา

งานได้ ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดเร่ืองเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ถึงแม้ว่าจะมีความสนใจ และต้องการจะมีส่วนร่วม

ในการจัดกจิกรรม ซ่ึงผลวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกบั เบล Bell (1992) อ้างถึงใน เพญ็ศรี 

ไชยสลี (2559) ได้ศึกษาเร่ืองการตัดสนิใจของผู้ปกครองในการเข้าร่วม และไม่เข้าร่วม ในการจัดกจิกรรม

การศึกษาของโรงเรียน พบว่า เหตุผลของผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วม คือผู้ปกครองเช่ือว่า การมีส่วนร่วม

เป็นการช่วยเหลือครู และกิจกรรมที่ท  าน้ันท าให้เด็กมีพัฒนาการไปในทางที่ ดีข้ึน ส่วนเหตุผลของ

ผู้ปกครองที่ไม่เข้าร่วม คือ โรงเรียนไม่ได้เรียกร้องขอความร่วมมือ และไม่มีเวลาให้ นอกจากน้ียังมีปัจจัย

อื่น ๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คือ การศึกษา และอาชีพ แต่ปัจจัยด้านเช้ือชาติไม่มีผลต่อ

การเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติ กรทอง 

(2552) ที่วิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ในเขตอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าปัญหาผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลา 

ต้องท างาน ติดธุระ คิดว่าไม่จ าเป็น ข้อเสนอแนะคือให้จัดหาอาสาสมัครมาช่วยเหลือ  

 

7. ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดปทุมธานี มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) จากผลการวิจัยที่พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

เดก็ปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และสังคม ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือ ด้านกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1.1) สถานศึกษาควรมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมท างานกบัครู อาสาสมัคร

มาช่วยงานในโรงเรียน เช่นเป็นวิทยากรมาพูดคุยกบัเดก็ เล่านิทาน ช่วยจัดกจิกรรม ช่วยสงัเกตเดก็ บันทกึ

พัฒนาการ และอื่นๆ 

1.2) นักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ควรจัดกิจกรรมให้

ความรู้ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัยที่

ถูกต้อง เปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก จัด

สภาพแวดล้อมในบ้านกระตุ้นให้เดก็เกดิการเรียนรู้  

2) จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

คือ ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมคิดวางแผนในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กปฐมวัยได้ออกก าลัง

เคล่ือนไหวร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเน้ือใหญ่ และกล้ามเน้ือเลก็ มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

2.1) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลทุกแห่ง ควรมีนโยบายเปิดโอกาสให้ ครู และ

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมคิดวางแผนในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กปฐมวัยได้ออกก าลังเคล่ือนไหว

ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเน้ือใหญ่ และกล้ามเน้ือเลก็  
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2.2) นักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ควรจัดกิจกรรมให้

ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สนับสนุนให้ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

คิดวางแผนในการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายร่วมกนั 

3) จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม ข้อที่มี

ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสรีโดยการร่วมคิดวางแผน จัดมุมเล่น

กับสื่อ มุมประสบการณ์ ให้กับเดก็ปฐมวัยได้เล่นกับสื่อต่างๆอย่างเพียงพอเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 

มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

3.1) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลทุกแห่ง ควรมีนโยบายเปิดโอกาสให้ ครู 

และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสรีโดยการร่วมคิดวางแผน จัดมุมเล่นกบัสื่อ มุมประสบการณ์ 

ให้กบัเดก็ปฐมวัยได้เล่นกบัสื่อต่างๆอย่างเพียงพอเหมาะสมกบัระดับพัฒนาการ 

3.2) นักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ควรจัดกิจกรรมให้

ความรู้ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเสรี จัดมุมเล่นกับสื่อต่างๆที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ โดย

สนับสนุนให้ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน

อารมณ์ และสงัคม ร่วมกนั 

4) จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

คือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท างานกับครูอาสาสมัครมาช่วยงานในโรงเรียน เช่นเป็นวิทยากรมาพูดคุย

กับเดก็ เล่านิทาน ช่วยจัดกิจกรรม ช่วยสังเกตเดก็ บันทึกพัฒนาการ และอื่นๆที่ก่อประโยชน์แก่เด็ก

ปฐมวัย มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

4.1) สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาระดับอนุบาลทุกแห่ง ควรมีนโยบายเปิดโอกาสให้ 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท างานกับครูอาสาสมัครมาช่วยงานในโรงเรียน เช่น เป็นวิทยากรมาพูดคุยกับ

เดก็ เล่านิทาน ช่วยจัดกจิกรรม ช่วยสงัเกตเดก็ บันทกึพัฒนาการ และอื่นๆที่ก่อประโยชน์แก่เดก็ปฐมวัย 

4.2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ควร จัดกิจกรรมให้ความรู้

ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

5) จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อที่มี

ค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือ ผู้ปกครองร่วมฝึกเดก็ปฐมวัยให้รู้จักวิธปีระเมินตนเอง วิธแีก้ปัญหา ปรับปรุงด้วยตนเอง 

มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

5.1) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลทุกแห่ง ควรมีนโยบายส่งเสริมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมฝึกเดก็ปฐมวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  

5.2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ควร จัดกิจกรรมให้ความรู้

ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าไปฝึกให้เดก็ปฐมวัยรู้จักวิธีประเมิน

ตนเอง วิธแีก้ปัญหา ปรับปรุงด้วยตนเอง  

ด้านอื่นๆ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัด

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และท ากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนมากขึ้ น เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้าน

การศึกษา ความสมัพันธท์ี่ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 
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ดังน้ันสถานศึกษาควรจัดท าคู่มือบทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง การสนับสนุนเครือข่ายผู้ปกครอง 

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมกับครูในการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการ

อย่างต่อเน่ือง เช่ือมโยงที่บ้านกบัโรงเรียน 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ  เด็ก

ปฐมวัย ในกลุ่มของผู้ปกครองทั่วไป  

2. ควรศึกษาการให้ความรู้ผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเดก็ปฐมวัย 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริ ม

พัฒนาการของเดก็ปฐมวัย 
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การส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใชบ้ทบาทสมมติ (Role Play)  

ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาบญัชี  

วิทยาลยัเทคโนโลยีรตันโกสินทร ์

The development of speaking Chinese skill by using role play technique  

for accountant major of vocational certificate grade 2  

 

ภาณุวฒัน ์ธนพงศพ์พิฒัน์1 

สมพร โกมารทตั2 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาท

สมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี

รัตนโกสินทร์ 2) ศึกษาผลในการส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 3) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจในการใช้บทบาทสมมติเ พ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 1)ส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีน

กลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 2) ศึกษาผลการฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role 

Play) 3) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทบาทสมมติเพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ

วิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย

เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ านวน 26 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือในการ

วิจัย ได้แก่ 1) ชุดการฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 

4 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบฝึกทักษะการพูด

ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางหลังท า

กจิกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ถามและตอบ (Question and Answer) 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย

เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ านวน 26 คน ที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน ใช้สถิติ t – test (Dependent Samples) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลักสตูร  
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ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์นักเรียนจ านวน 26 คน 

เป็นรายกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑจ์ านวน 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อ

ทดสอบการถาม-ตอบ(Questions – Answers) ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) เป็น

รายบุคคล นักเรียนจ านวน 26 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ านวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 76.92 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 

2. ผลการศึกษาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ เป็นรายบุคคล 

นักเรียนจ านวน 26 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนภาษาจีนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 t มีค่า 10.21* และค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี จ านวน 26 คน พบว่าในภาพรวมมีความพึง

พอใจอยู่ระดับมากที่สดุ (Mean = 4.68 S.D. = 0.48) 

ค าส าคัญ : บทบาทสมมติ การพูดภาษาจีนกลาง ระดับประกาศนียภาพวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ในยุคปัจจุบันภาษาที่ส าคัญรองลงมาจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีนกลาง ซ่ึงทั่วโลกได้ยอมรับและ

เรียนรู้ สถานศึกษาในประเทศไทยหลายแห่งได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางลงไว้ในหลักสูตรการศึกษา 

โดยเฉพาะหลักสูตรอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะความเป็นจริง ภาษาจีนกลางมีอิทธิพล

ทางด้านเศรษฐกิจการค้าในทั่วโลก และประชากรจีนได้มีจ านวนมากขึ้ นเป็นอันดับต้นๆของโลก ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางและ

ภาษาองักฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายปฏรูิปการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ในระดับ

อาชีวศึกษา โดยให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีความส าคัญอย่างมาก ใช้ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

การปฏบัิติงานในภาคอุตสาหกรรม และการติดต่อซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเรว็แบบก้าวกระโดด ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา นับว่าเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนสอน

ภาษาจีนกลาง ส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (ฮ่ันป้ัน) กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการจัดท าหลักสูตร อีกทั้งสื่อการเรียนการสอน วิธีการสอนที่ดี

และเหมาะสม รวมถึงการจัดอาสาสมัครครูภาษาจีนเข้ามาสอนในประเทศไทย ทั้งน้ี  อย่างไรกต็ามในประเทศ

ไทยมีนักเรียน นักศึกษาที่เลือกเรียนภาษาจีนกลาง จ านวน 8 แสนกว่าคน แต่ปัญหาที่พบ คือ มีครูผู้สอนไม่
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เพียงพอกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา ท าให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต้องท า คือ จัดการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลสัมฤทธิ์ มากที่ สุด โดยจัดการสอนแบบเข้มข้น การเ รียน

ภาษาต่างประเทศนั้น โดยเฉพาะภาษาจีนกลา ควรเรียนการฟังและการพูดก่อนการอ่านและการเขียน เน้นการ

ใช้เพ่ือการสื่อสารให้มากที่สุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เน้นให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

สมัครใจ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนกลาง โดยก าหนดไว้ในรายวิชาเลือกเสรี แม้จะท าให้ผู้เรียนมี

จ านวนลดลง แต่การเรียนจะประสบความส าเรจ็ (จาตุรนต์ ฉายแสง, 2557)  

การเรียนการสอนภาษาจีนกลางในระดับอาชีวศึกษา ได้มีมาตรการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

ประสบผลส าเรจ็ดังน้ี มาตรการที่ 1) การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และความต้องการของสถานประกอบการ มาตรการที่ 2) การพัฒนา

หลักสตูรให้มีความต่อเน่ือง โดยร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ จัดท าคู่มือการ

ใช้หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะส าหรับส่งเสริมกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านภาษาจีนกลางให้ได้รับโอกาส

ในการพัฒนาทกัษะภาษาจีนกลางมากย่ิงขึ้ น มาตรการที่ 3) ให้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนกลางให้ได้

มาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับการอาชีวศึกษาทั้งระบบ มาตรการที่ 4) การวัดและการประเมินผล ให้มี

การประเมินความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางของผู้เรียนด้วยเคร่ืองมือที่ได้มาตรฐานระดับ

อาชีวศึกษา และมาตรฐานระดับสากล มาตรการที่ 5) การพัฒนาครูภาษาจีน ก าหนดมาตรฐาน ความรู้ ทกัษะ

และเจตคติการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในระดับอาชีวศึกษา มาตรการที่ 6) เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จัดให้มีระบบการขับเคล่ือนและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนภาษาจีนกลาง (ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ , 2557) จากแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน

ภาษาจีนกลางดังกล่าว วิธีการพัฒนาการเรียนการสอน จึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหน่ึง ซ่ึงมีหลากหลายวิธี 

หน่ึงในน้ัน คือ การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role play) 

วารี ถิรจิตร (2534, หน้า 186 อ้างองิใน กรมวิชาการ, 2543ข, หน้า 18) กล่าวว่า บทบาทสมมติ 

หมายถึง การสมมติบทบาทและจัดสถานการณ์ให้ผู้แสดงบทบาทได้แสดงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ จาก

สถานการณ์ที่สมมติข้ึนซ่ึงอาจจะเตรียมมาก่อน ภายหลังของการแสดงบทบาทสมมติ จะต้องมีการอภิปราย

เกี่ยวกบัการแสดงบทบาทความรู้สกึนึกคิดของผู้แสดง ผู้ดูและมีการสรุปผลของการแสดงบทบาทน้ันด้วย 

บทบาทสมมติที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันน้ี แยกได้เป็น 3 วิธ ีดังน้ี 

1. การแสดงบทบาทสมมติแบบละคร วิธีน้ีผู้ที่จะแสดงต้องฝึกซ้อมแสดงท่าทางตามบทที่ก  าหนด

ขึ้นไว้แล้ว เช่นการแสดงละครเร่ืองที่เกี่ยวกับบทเรียนในหนังสือเรียน ผู้แสดงบทบาทสมมติแบบละครจะต้อง

พูดตามบทบาทที่ผู้เขียนก าหนดข้ึน 

2. การแสดงบทบาทสมมติแบบไม่มีบทเตรียมไว้ ผู้แสดงต้องไม่ฝึกซ้อมมาก่อนเรียนไปถึงเร่ืองใด

ตอนใดกอ็อกมาแสดงได้ทันที โดยแสดงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เช่นแสดงเป็นบุคคลต่างๆใน
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ชุมนุมชน เป็นหมอ เป็นทหารเป็นต ารวจ นักเรียนได้คิด ได้พูดและแสดงพฤติกรรมจากความรู้สึกนึกคิดของ

เขาเอง 

3. การใช้บทบาทสมมติแบบเตรียมบทไว้พร้อม ผู้สอนได้เตรียมบทมาไว้ล้วงหน้าบอกความคิด 

รวบยอดให้ผู้แสดงทราบ ผู้แสดงอาจต้องแสดงตามบทบาทบ้าง คิดบทบาทขึ้ นแสดงเองตามความพอใจ

บ้าง แต่ต้องตรงกบัเน้ือเร่ืองที่ก  าหนดให้  

อีกทั้งเร่ืองของกระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการในการท างานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น

ไป โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันและมีการด าเนินงานร่วมกัน โดยผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างกท็ าหน้าที่ของ

ตนเองอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการท างานที่ดีเพ่ือน ากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ การเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มที่ดี จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคมและขยายขอบเขตของการ

เรียนรู้ ให้กว้างขวางขึ้น 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นน้ี จึงเป็นเหตุผลหน่ึงที่ผู้วิจัย ได้ท าการวิจัยการส่งเสริมทักษะการพูด

ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขา

บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ตลอดจนส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน ต้องกล่าวว่า 

ภาษาต่างประเทศ ไม่ใช่ภาษาหลัก ไม่ใช่ภาษาที่ทุกคนจ าเป็นจะต้องเรียน และไม่ใช่ภาษาที่เรียนรู้เพียงข้ามวัน

แล้วจะสามารถสื่อสารได้ การเรียนภาษาต่างประเทศจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า และการเรียน

ภาษาต่างประเทศให้ได้ผลดีน้ัน ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน สร้างเป้าหมายข้ึนเพ่ือบอกกับตัวเองให้เกิดความ

กระตือรือร้น ทุม่เทในการฝึกฝนเรียนรู้ และเม่ือเลือกที่จะฝึกฝนเรียนรู้ ผู้เรียนต้องเปิดใจและสนุกไปกบัความ

มีเสน่ห์ของภาษาน้ันๆ 

 

1. วตัถุประสงคข์องการวิจัย 

1) เพ่ือส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 

2) เพ่ือศึกษาผลการฝึกทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 

3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทบาทสมมติเพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ 

 

2. สมมติฐานของงานวิจยั 

1) การฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) มีผลท าให้นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ มีคะแนนการพูด

ภาษาจีนกลางไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  
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2) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์มี

คะแนนการพูดภาษาจีนกลางก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ  (Role play)

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์มี

ความพึงพอใจในการใช้บทบาทสมมติเพ่ือส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางอยู่ในระดับมาก 

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 

สาขาบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ จ านวน 26 คน 

 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ การเรียนภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

ตัวแปรตาม คือ 

1) ผลการฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

2) ความพึงพอใจในการใช้บทบาทสมมติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ัน

ปีที่ 2 สาขาบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ที่มีต่อ กจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้

บทบาทสมมติ (Role Play) ในวิชาภาษาจีนกลาง 

3.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าพิจารณาจากคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ วิชา RT 26 การพัฒนาทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ 4 2 หน่วยการเรียนรู้  ดังน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 我想买一件上衣 (ความประสงค์ที่จะซ้ือสนิค้า) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 我要去银行换钱(ความประสงค์ที่จะแลกเงินที่ธนาคาร) 

3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด าเนินการสอน 2 หน่วยการเรียนรู้  

ระยะเวลา 8 สปัดาห์22 ช่ัวโมง 

 

4. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

4.1 ชุดการฝึกทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ ประกอบด้วย แผนการจัดการ

เรียนรู้  4 ชุดเน้ือหาการเรียน เร่ือง 1) ค าศัพทแ์ละเทคนิคการสร้างประโยค 2) การต่อรองราคา 3) การฝาก-

ถอนเงินที่ธนาคาร 4) การแลกเปล่ียนเงินตรา 

4.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางก่อนเรียนและหลังเรียน 

434457



6 

 

4.3 แบบฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

4.4 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางหลังท ากจิกรรมการแสดงบทบาทสมมติ Q&A 

4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ านวน 26 คน ที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน

กลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

 

5. การด าเนินการวิจยั  

 การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ซ่ึงมีกลุ่ม

ทดลองกลุ่มเดียว (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 216) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังตารางที่ 1 

 

Group Pre-test Treatment Post-test 

R O1 T O2 

 

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นเตรียม  

ผู้วิจัยช้ีแจงกิจกรรมการเรียนตามแผนการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน

การวิจัยทราบ 

ขั้นด าเนนิการ 

1) ก่อนการเรียนตามแผนการเรียนรู้ ผู้วิจัยวัดความรู้ภาษาจีนกลางด้วยแบบทดสอบ เป็น

แบบทดสอบเลือกตอบ 10 ข้อ จับคู่ค าถาม - ค าตอบ 10 ข้อ 

2) ผู้วิจัยด าเนินการสอนใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทบาทสมมติ จ านวน 2 แผน รวมเวลาใน

การสอน 22 ช่ัวโมง 

3) หลักจากสอนเสร็จแต่ละหน่วย ผู้วิจัยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาท

สมมติ (Role Play) โดยมีเง่ือนไขของค าศัพท ์และใช้แบบทดสอบหลังท ากิจกรรมบทบาทสมมติ Q&A เป็น

แบบทดสอบสุ่มสลากค าถาม เพ่ือวัดทกัษะการพูดภาษาจีนกลางของกลุ่มเป้าหมาย 

4) เมื่อสอนครบทั้ง 2 แผนการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง

หลังเรียน เพ่ือวัดการพัฒนาการด้านภาษาจีนกลางของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

5) ทิ้ งระยะเวลา 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบหลังท ากิจกรรมบทบาทสมมติ ถามและตอบ

(Question and Answer : Q&A) อีกคร้ัง โดยรวมค าถามทุกสถานการณ์ 30 ข้อ โดยให้ตอบค าถามคนละ 5 

ข้อใช้เวลาท า 40 นาท ี
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ขั้นสรุป 

1)ผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้บทบาทสมมติ (Role 

Play)  

2)น าข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ 

 

7. การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมทางสถิติส าเรจ็รูปโดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

1)ผู้วิจัยน าผลการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางก่อนเรียนและหลังเรียนไปหาค่าสถิติ 

2)พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากน้ันใช้สถิติในการวิเคราะห์การเรียน

ภาษาจีนกลางของประชากรที่ใช้ในการวิจัยและใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบค่า 

Paired t-test 

3)ผู้วิจัยน าผลการฝึกทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) หาค่าร้อยละ  

4)ผู้วิจัยน าผลการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาจีนกลางหลังท ากิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 

ถามและตอบ(Question and Answer : Q&A) หาค่าร้อยละ 

5)ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ

พ้ืนฐาน ได้แก่ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6)ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป แปลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

8. ผลการวิจยั 

1. ผลการส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นักเรียนจ านวน 26 คน 

เป็นรายกลุ่ม 3 คน 8 กลุ่ม 2 คน 1 กลุ่ม ทดสอบการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ านวน 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อแยกเป็น

รายบุคคล พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ

จากการทดสอบการถาม-ตอบ(Questions – Answers) ภาษาจีนกลาง นักเรียนมีคะแนน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70

ผ่านเกณฑ์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.08  

2. ผลการศึกษาคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีน

กลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เป็นรายบุคคลจ านวน 26 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนภาษาจีนหลังเรียนสงู

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t มีค่า 10.20 และค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000) 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี จ านวน 26 คน พบว่าในภาพรวมมีความพึง

พอใจอยู่ระดับมากที่สุด (Mean = 4.68 S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงล าดับจาก

มากไปน้อยดังน้ี ด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สดุ (Mean = 4.75 S.D. = 0.44) ด้านผู้สอน (Mean 

= 4.73 S.D. = 0.45) ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน (Mean = 4.62 S.D. = 0.51) 

 

9. อภิปรายผล 

จากการวิจัยเร่ือง การส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สามารถอภิปราย

ผลซ่ึงเป็นข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้  

1.ผลการส่งเสริมทกัษะการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ นักเรียนจ านวน 26 คน เป็นราย

กลุ่ม 3 คน 8 กลุ่ม 2 คน 1 กลุ่ม ทดสอบการพูดภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) พบว่า 

นักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อแยกเป็นรายบุคคล 

พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จะเหน็ได้ว่าจาก

การฝึกบทบาทสมมตินักเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม เป็นเพราะนักเรียนมีความสนใจในกจิกรรมการแสดง

บทบาทสมมติ เน่ืองจากผู้เรียนจะต้องสร้างบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ที่รับไป ท าให้ต้องคิดออกแบบบท

สนทนาร่วมกัน ค าประโยคที่จะมาใช้เขียนเป็นบทเพ่ือน ามาฝึกท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านภาษา ความ

กล้าแสดงออกและรับฟังความคิดเหน็ เมื่อทดสอบการถาม-ตอบ(Questions – Answers) ภาษาจีนกลาง เป็น

รายบุคคล พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 และ

มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 จะเหน็ได้ว่า นักเรียนที่สอบไม่ผ่านอาจเป็นเพราะ 

ทดสอบการถาม-ตอบเป็นการทกสอบรายบุคคล ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนก ตื่นเต้น อีกทั้งมีเวลา

ก าหนดในการตอบค าถาม แต่เมื่อน าคะแนนการถาม-ตอบสามคร้ัง สามสถานการณ์มาเปรียบเทียบกับ

คะแนนการถาม-ตอบคร้ังสุดท้ายรวมสามสถานการณ์ จะเหน็ได้ว่านักเรียนบางคนมีคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่

ก  าหนดแต่คะแนนมีการพัฒนาอย่างเหน็ได้ชัด ถึงแม้จะมีนักเรียนเพียงหน่ึงคน ที่ท  าคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์

และมีคะแนนไม่สูงกว่าเดิม อาจเป็นเพราะปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้น วารี ถิรจิตร (2534 ) วราภรณ์ ศุนาลัย 

(2536, หน้า 35) กล่าวถึง การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติไว้ว่า เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนก าหนดหัวข้อเร่ือง 

ปัญหาต่างๆ หรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพความเป็นจริง แล้วให้ผู้เรียนได้เตรียมการล่วงหน้า 

แล้วจึงแสดงบทบาทตามที่สมมติข้ึนมาอันเป็นแนวทางที่สามารถน าไปแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะประสบใน
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ชีวิตประจ าวัน นอกจากน้ีผู้เรียนกส็ามารถแสดงบทบาทในช้ันเรียน โดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า สอดคล้อง

กับงานวิจัยอุไรวรรณ อินทยารัตน์ (2540) ท าวิจัยเร่ือง “ผลของการสอนวิธีบทบาทสมมติและกระบวนการ

กลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับมัธยมศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเกต็ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

คือ แบบวัดพฤติกรรม แผนการจัดกจิกรรมด้วยบทบาทสมมติ ผลการทดลองพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอน

ด้วยการจัดกจิกรรมบทบาทสมมติ กระบวนการกลุ่มสัมพันธแ์ละการสอนตามปกติ มีพฤติกรรมเชิง จริยธรรม

ด้านความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ และความสามัคคี หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วย การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติกระบวนการกลุ่ม

สมัพันธม์ีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ ความเสยีสละ และความสามัคคี สงูกว่าการสอน ตามปกติ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชลลดา เอี่ยมโสภณ (2555) ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองการสอนแบบ

บทบาทสมมติ วิชาการขาย 1 ของผู้เรียนระดับช้ันปวช.1/1-1/2 ผลการศึกษาพบว่า จากการทดลอง

กระบวนการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติในคร้ังน้ีเป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้ ผู้เรียนโดยการสอน

ตามปกติอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้เรียนที่สอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบบทบาท

สมมติเน้นให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองตลอดกิจกรรมโดยเร่ิมจากการศึกษาวิเคราะห์โจทย์ซ่ึงมี

รูปแบบที่เป็นไปตามล าดับข้ันตอน เร่ิมจากโจทย์ที่มีเน้ือหาง่าย ๆ ที่ผู้เรียนท าได้ทุกคน เม่ือผู้เรียนสามารถท า

ได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนจะเกดิความสนุกสนาน ตื่นเต้น และไม่เบ่ือหน่าย กระบวนการดังกล่าว จึงเป็นการสร้าง

ความสนใจให้กบัผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงแตกต่างจากการสอนตามปกติที่กจิกรรมส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ครูคอย

เป็นผู้อธบิาย  

2.ผลการศึกษาคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีน

กลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ เป็นรายบุคคล จ านวน 26 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนภาษาจีนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t มีค่า 10.20 และค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขวสา จันทร์อินทร์ (2542) ศึกษาเร่ือง ผลของการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อ 

สัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่ มีต่อความเป็นผู้น าของนักเรียนนายเรือช้ันปีที่  1 โรงเรียนนายเรือ จังหวัด 

สมุทรปราการผลการศึกษาพบว่า ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เสนอข้อมูลที่ได้จากการ ทดลอง และผล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนความเป็นผู้น าของนักเรียนนายเรือ ก่อนและหลังการฝึกการ

วิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่าความเป็นผู้น าของนักเรียนนายเรือ เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ .05 หลังจากได้รับการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแสดงว่าการฝึกการ

วิเคราะห์การติดต่อสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ท าให้นักเรียนนายเรือในกลุ่มทดลองมีความเป็นผู้น าเพ่ิมขึ้น 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ภาษาจีนกลางโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี จ านวน 26 คน พบว่าภาพรวมมีความพึงพอใจ
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อยู่ระดับมากที่สดุ (Mean = 4.68 S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงล าดับจากมากไป

น้อยดังน้ี ด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.75 S.D. = 0.44) ด้านผู้สอน (Mean = 

4.73 S.D. = 0.45) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (Mean = 4.62 S.D. = 0.51) ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัย

ของ วราพรรณ จิตรัมย์ (2559) ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้ เทคนิค CLT มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และ กร

วีณา ศรีละพันธ ์(2559, บทคัดย่อ.) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษา ผลสมัฤทธิ์ และความพึงพอใจในการเรียน 

เร่ืองความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT 

ผลการวิจัยพบว่า 1.)การจัดการเรียนรู้เร่ืองความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้แบบ 

ร่วมมือเทคนิค เทคนิค Learning Together ประสทิธภิาพที่ระดับ 85.32/84.90  

 

10. ขอ้คน้พบจากการวิจยั 

การใช้บทบาทสมมติ (Role Play) ช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนกลางของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาบัญชี จากการที่นักเรียนได้ฝึกจากแบบฝึกหลังเรียน 3 คร้ัง ท าให้

นักเรียนมีความรู้และความสามารถในการพัฒนาการพูดภาษาจีนได้ดีขึ้ น ถึงแม้ว่านักเรียนบางคนจะไม่มี

ความรู้ในด้านภาษาจีน แต่กยั็งมีเพ่ือนบางคนที่มีความรู้ด้านภาษาจีน ให้การช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม การ

เรียนรู้แบบกลุ่มช่วยกนัฝึกฝนให้เกดิความสามารถในการพูดภาษาจีนกลางได้ดีขึ้น 

 

11. ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1.1 ควรให้นักเรียนฝึกจ าค าศัพทโ์ดยใช้พูดคุยกนัภายในกลุ่มเกี่ยวกบับทเรียนให้มาก เพราะเม่ือ

น ามาใช้กบับทบาทสมมติจ าเป็นต้องรู้เร่ืองของค าศัพทแ์ละการสร้างประโยค 

1.2 ผู้สอนอาจต้องสั่งงานล่วงหน้าให้นักเรียนเตรียมตัวในการท ากจิกรรมบทบาทสมมติ 

1.3 ฝึกการท างานเป็นกลุ่มเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะจะช่วยกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ ในการท ากจิกรรม

ที่ปฏบัิติอยู่ ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

1.4 เร่ืองของเวลาการเรียนรู้อาจต้องใช้ระยะเวลาทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนเพ่ือให้นักเรียน

เกดิการเรียนรู้มากที่สดุ 

 ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัต่อไป      

ศึกษาการวิจัยการใช้บทบาทสมมติในวิชาภาษาจีนกลางขั้นสงู เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวางและลุ่ม

ลึกย่ิงขึ้น 
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การพฒันาชดุกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูภ้าษาองักฤษของนกัเรียน 

ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 

The Development of English learning activities English learning  

for kindergarten 1 

 

รุง้นภา ศิริสวสัด์ิ1  

ผศ.ดร.สมพร โกมารทตั2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองมี วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรม

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 2) ศึกษาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันอนุบาลปีที่ 1 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 4)ศึกษา

ความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ัน

อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 38 

คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

อ้อมน้อย 2 ทั้งหมด 4 ชุด คือ ชุดร่างกาย ชุดครอบครัว ชุดโรงเรียน และชุดอาหาร 2)แบบทดสอบวัดผล

การเรียนรู้จากการใช้ชุดกิกรรมภาษาองักฤษ ช้ันอนุบาลปีที่ 1 เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 4 ชุด 3) 

แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมการเรียน

ภาษาองักฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ และการทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมสูตร 

80/80 
 

ผลการวิจยัพบว่า  

1. ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 มี

ประสทิธภิาพเทา่กบั 89.47/94.73 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

2. ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1 นักเรียน

จ านวน 38 คน พบว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ ์(ร้อยละ 70) มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 

มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.52  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 พบว่า มีนักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ ์(ร้อยละ 70) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย

ละ 94.73 และมีนักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 

4. ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 หลังจากการเรียน

โดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 จ านวน 5 คน            

คิดเป็นร้อยละ 13.15 

ค าส าคญั: ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษ, การเรียนภาษาองักฤษ, ภาษาองักฤษอนุบาลปีที่ 1 

 

บทน า 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความส าคัญอย่างย่ิงในการวางรากฐานของชีวิตเพราะการเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า จะต้องได้รับการปูพ้ืนฐานที่ดีมาต้ังแต่ปฐมวัย ช่วง 6 ปีแรก ของชีวิต

เป็นช่วง ที่เดก็มีพัฒนาการในทุกด้านรวดเรว็มาก โดยเฉพาะสติปัญญา การจดจ า ในการพัฒนาประชากร

ประเทศควรเร่ิมตั้งแต่ปฐมวัย (ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี) เพราะเดก็ในช่วงดังกล่าวพัฒนาทั้งทาง

ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ และบุคลิกภาพอย่างรวดเร็ว ประสบการณ์ที่เดก็ได้รับในช่วงแรกมี

อทิธพิลอย่างย่ิงในการพัฒนาขั้นต่อๆ ไป  

ภาษาเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคม 

จ าเป็นต้องใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายซ่ึงกันและกัน เพ่ือแลกเปล่ียนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 

ทัศนคติตลอดจนประสบการณ์ให้ผู้อื่นเข้าใจ ซ่ึงจะท าให้มนุษย์สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

ราบร่ืน ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความส าคัญ และเผยแพร่มากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า       

ทุกประเทศในโลกเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษจึงสามารถเข้าใจความคิด 

ทศันคติ วัฒนธรรมของชนชาติอื่น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ และความเคล่ือนไหวของ

โลกทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้เป็นอย่างดี ส าหรับประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการได้

ตระหนักถึงความส าคัญและเหน็ความจ าเป็นของการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนในการติดต่อสื่อสารและรับสารที่เป็น

ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือในอาชีพของ

ตน ดังน้ันการเรียนรู้ภาษาองักฤษจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างย่ิงในปัจจุบัน (กรมวิชาการ, 2546 : 1)  

ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ

ปฐมวัย ในปัจจุบันมุ่งให้ผู้เรียนมีทกัษะการสื่อสารทั้ง 4 ทกัษะคือ ทกัษะการจ า ทกัษะการพูด ทกัษะการ

อ่าน และทักษะการเขียน ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ผู้สอนควรจัดให้มี

ความสัมพันธ์ กันทั้ง 4 ทักษะ โดยแบ่งกลุ่มทักษะได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะรับสาร ได้แก่ ทักษะการจ า 

และการอ่าน อีกกลุ่มหน่ึง คือทักษะส่งสาร ได้แก่ ทักษะการพูด และการเขียน นักเรียนควรได้รับการ

ฝึกฝนทักษะทั้ง 2 กลุ่ม โดยสัมพันธ์กัน ส าหรับทักษะการจ า สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2540 , 43) 

เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษไว้ว่า นักเรียนควรมีโอกาสใช้ภาษาที่

ถูกต้องเท่าที่จะท าได้ ผู้สอนควรน ารายการโทรทศัน์หรือวิดีโอเทป ซ่ึงต่อมาเรียกว่า สื่อผสม มาเป็นแบบ

ของการสื่อสารทั้งแบบใช้ค าพูดและไม่ใช้ค าพูด ให้นักเรียนลอกเลียนกลวิธีในการสื่อสาร เป็นการสร้าง

แรงจูงใจของนักเรียน ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างแรงจูงใจภายใน 

เน่ืองจากเป็นความรู้สึกของนักเรียนที่เกิดความอยากเรียน เพ่ือต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารกับคน

ต่างชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนพยายามเรียนรู้จน

ประสบผลส าเรจ็ ซ่ึงสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกดิแรงจูงใจภายในของนักเรียนได้ดี 
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ในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษา 

จะช่วยกระตุ้นความสนใจส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในเน้ือหาวิชาต่างๆ ได้สะดวก

รวดเรว็ มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาองักฤษ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาล 1โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อม

น้อย 2 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเน้ือหาวิชา

ภาษาองักฤษ และการจดจ าอย่างย่ังยืน 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1. เพ่ือพัฒนาชุดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

3. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1  

4. เพ่ือศึกษาความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. ชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1มีประสทิธภิาพ 

80/80  

2. ความสามารถการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1 มีพัฒนาการดี

ขึ้น มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 มีคะแนนไม่ต ่ากว่า            

ร้อยละ 70 

 4. ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 มีคะแนนไม่

ต ่ากว่าร้อยละ 70 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจยัครั้งนี้ มีขอบเขตดงันี้  

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

อ้อมน้อย 2 ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง 38 คน ซ่ึงเป็นการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

 ค าศัพทท์ี่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันเกี่ยวกบัร่างกาย ครอบครัว โรงเรียน และอาหาร ของ

นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 จ านวน 50 - 75 ค า (โดยใช้เกณฑ์

เทยีบเคียงกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของช้ันประถมศึกษาช้ันปี
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ที่ 1) เพราะในระดับอนุบาลไม่มีเกณฑ์ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ)  

3. ตวัแปรทีจ่ะศึกษา 

ตวัแปรตน้  

ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษ 

ตวัแปรตาม 

ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 

ความสามารถการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษ 

ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาองักฤษ 
 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษ 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

แนวคิด ทฤษฎี เกีย่วกบั 

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัการเรียนภาษาองักฤษ 

หลักสตูรแกนกลางและหลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม  

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

 

 

 1. ประสิทธภิาพของชุดกจิกรรม 

2. ผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษ 

4. ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาองักฤษ 
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วิธีด าเนนิการวิจยั 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

อนุบาลปีที่ 1 มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 

 1. ประชากรในการวิจยั 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

อ้อมน้อย 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 38 คน เน่ืองจากประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน

จ ากดั ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเกบ็รวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 

 1. ชุดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 ทั้งหมด 4 

ชุด คือ เร่ือง ร่างกาย ครอบครัว โรงเรียน และอาหาร  

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิกรรมภาษาอังกฤษ ช้ันอนุบาลปีที่ 1 เป็นปรนัย

ชนิดเลือกตอบ จ านวน 4 ชุด  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนภาษาองักฤษ 
 

การสรา้งเครือ่งมือในการวิจยั 

1. ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษ 

1. 1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาสาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช้ันอนุบาลปีที่ 

1 และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุดกิจกรรมเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน

แต่ละชุด 

1.2 ผู้วิจัยน าชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ จ านวน 4 ชุด ที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน            

3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงด้านเน้อหา ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้อง กับ

จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหา ผลการประเมินชุดกิจกรรมภาษา มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และ

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

2. แบบทดสอบวัดการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิกรรม และแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน

ภาษาอังกฤษช้ันอนุบาลปีที่ 1 เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ ผู้วิจัยน าแบบทดสอบชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ 

และแบบวัดผลสมัฤทธิ์การเรียนภาษาองักฤษ ที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ตรวจสอบคุณภาพ

ด้านความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ

เน้ือหา ผลการประเมินมีค่า IOC เทา่กบั 0.67-1.00 และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  

2.1 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน

ภาษาองักฤษที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กบันักเรียนประชากรเป้าหมาย 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลอ้อมน้อย 2 โดยได้ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. อธบิายและช้ีแจงกจิกรรมให้นักเรียนเข้าใจ 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ จ านวน 4 ชุด เร่ิมสอน และให้ท า

แบบฝึกหัด เมื่อท าแบบฝึกเรียบร้อยแล้วจึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาองักฤษ หลังเรียน (posttest)  

3. เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ 

4. สรุปผล และอภิปรายผล  
 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ทดสอบวัดความสามารถการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษ และความคงทนในเรียนรู้

ค าศัพทภ์าษาองักฤษ และวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์หาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมภาษาองักฤษ เทา่กบั 80/80  

 

สรุปผลการวิจยั 

1. ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 มี

ประสทิธภิาพเทา่กบั 89.47/94.73 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 พบว่ามีนักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

94.73 และมีนักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 

3. ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 หลังจากการเรียนโดย

ใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 33 

คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 จ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.15 
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ภาพที ่1 แสดงผลความสามารถการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาองักฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1 

 

จากภาพที่ 1 แสดงผลความสามารถการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปี

ที่ 1 นักเรียนจ านวน 38 คน พบว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) มีจ านวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 89.47 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.52 

 

ตอนที ่2 ผลสมัฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษจากชุดกจิกรรมภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปี

ที่ 1 มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  

 
ภาพที่ 2 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

นักเรียนจ านวน 38 คน 

 

จากภาพที่ 2 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

นักเรียนจ านวน 38 คน พบว่ามีนักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ ์(ร้อยละ 70) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย

ละ 94.73 และมีนักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 
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ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ช้ันอนุบาลปีที่ 1 มีประสทิธภิาพ 80/80 

ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนประสทิธภิาพของชุดกจิกรมภาษาองักฤษของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 

มีประสทิธิภาพ 80/80  

ล าดบัที่ 

คะแนนแบบทดสอบ รวม 
คดิเป็น

ร้อยละ 

คะแนนผลสมัฤทธิ์ 

คร้ังที่ 1 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 2 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 3 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 4 

5 คะแนน 

20 

คะแนน 

15 

คะแนน 

คดิเป็น

ร้อยละ 

1 5 5 5 5 20 100 15 100 

2 4 3 2 5 14 70 13 86.67 

3 5 3 4 5 17 85 14 93.33 

4 5 3 3 5 17 85 13 86.67 

5 5 4 4 5 18 90 13 86.67 

6 5 3 4 4 16 80 13 86.67 

7 5 4 5 5 19 95 15 100 

8 5 3 3 5 16 80 15 100 

9 5 3 3 5 17 85 13 86.67 

10 5 2 3 4 15 75 13 86.67 

11 5 5 5 5 20 100 15 100 

12 5 3 3 5 16 80 13 86.67 

13 5 3 3 5 16 80 14 93.33 

14 5 4 4 5 18 90 13 86.67 

15 3 2 2 4 11 55 10 66.67 

16 5 2 3 5 16 80 12 80.00 

17 5 3 4 5 17 85 13 86.67 

18 4 2 2 4 12 60 12 80.00 

19 4 3 3 4 15 75 14 93.33 

20 5 3 3 5 16 80 13 86.67 

21 5 3 4 5 17 85 13 86.67 

22 5 4 4 5 18 90 13 86.67 

23 5 3 4 4 16 80 13 86.67 

24 5 4 3 5 17 85 15 100 

25 5 4 4 5 18 90 15 100 

26 5 4 5 5 19 95 15 100 

27 5 3 3 5 16 80 13 86.67 

28 5 3 3 3 15 75 11 73.33 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

ล าดบัที่ 

คะแนนแบบทดสอบ รวม 
คดิเป็น

ร้อยละ 

คะแนนผลสมัฤทธิ์ 

คร้ังที่ 1 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 2 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 3 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 4 

5 คะแนน 

20 

คะแนน 

15 

คะแนน 

คดิเป็น

ร้อยละ 

29 5 3 4 5 17 85 15 100 

30 5 3 4 5 17 85 13 86.67 

31 3 3 2 2 10 50 9 60.00 

32 5 4 5 5 19 95 14 93.33 

33 5 3 4 5 17 85 14 93.33 

34 3 2 3 4 12 60 11 73.33 

35 5 3 4 5 17 85 14 93.33 

36 5 3 2 5 15 75 12 80.00 

37 5 4 4 5 18 90 13 86.67 

38 5 4 5 5 19 95 15 100 

ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 89.47  94.73 

 

จากตารางที่ 1 แสดงว่าคะแนนแบบฝึกหัดมีค่าเฉล่ียร้อยละ 89.47 และคะแนนจากการท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 94.73 ซ่ึงพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

ภาษาองักฤษ มีค่าเป็น 89.47/94.73 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

 

ตอนที ่4 ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 มีคะแนนไม่ต ่า

กว่าร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงคะแนนความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาองักฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

มีพัฒนาการดีขึ้น มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 นักเรียนจ านวน 38 คน 
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จากภาพที่ 3 แสดงคะแนนความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาองักฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปี

ที่ 1 หลังจากการเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ นักเรียนจ านวน 38 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ไม่

ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ต ่ากว่าร้อยละ 70 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 

 

อภิปรายผล 

ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี  

1. ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1      

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.47/94.73 เพราะนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมแต่ละ เร่ืองที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้ น และในแต่ละชุดกิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนค่อนข้างสูง คือมีคะแนน 3 ถึง 5 คะแนน 

ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ มีคะแนน ต้ังแต่ 73.33 – 100 คะแนน และมี

นักเรียนเพียง 2 คน ที่มีคะแนนต ่า แสดงว่าชุดกิจกรรมน้ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประเสริฐ ส าเภารอด (2552, 

น.16) ได้กล่าวว่าชุดกจิกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียนสามารถช่วยให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สร้างความพร้อม และความม่ันใจให้แก่ครูผู้สอนท าให้

ครูสอนได้เตม็ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนพรัตน์ ทองมาก (2558) ได้ศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ เร่ือง ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวัน โดยใช้รูปแบบปฏบัิติเป็นฐานการเรียนรู้  ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.52/77.68 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ที่ 

75 /75 เพ็ญประภา มีเพียร (2557 : 74) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพ่ือพัฒนา

ทกัษะการเขียนค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ภาระงานเพ่ือการพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3          

ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสทิธภิาพเทา่กบั 77.31/75.04 มีประสทิธภิาพตามเกณฑท์ี่ต้ังไว้ 

2. ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1 นักเรียน

จ านวน 38 คน พบว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ ์(ร้อยละ 70) มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 

มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.52 จะเหน็ได้ว่านักเรียนมีความสามารถในการ

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละบทเรียน มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ซ่ึงเยาวพา เดชะคุปต์ (2528 : 48–

49) ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางภาษาของเดก็ อายุ 6 ปีขึ้นเป็นระยะสร้างสรรค์ (Creative Stage) ในระยะน้ี

ได้แก่ ระยะที่เดก็เร่ิมเข้าโรงเรียน เดก็จะเล่นสนุกกับค าและหาวิธีสื่อความหมาย เดก็ในระยะน้ีจะพัฒนา 

วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ทกัษะในการสื่อความหมาย โดยใช้ถ้อยค าส านวนการเปรียบเทยีบและภาษาพูดที่

เป็นนามธรรมมากขึ้นและเขาจะรู้สึกสนุกกับการแสดงความคิดเหน็โดยการพูด สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ชินณเพญ็ รัตนวงศศ์ (2548:87-88) ได้ศึกษาวิจัย ผลของการสอนโดยใช้การปฏบัิติเป็นฐานการเรียนรู้

ที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่อการสื่อสารเพ่ิมข้ึน นักเรียนได้มี

โอกาสปฏิบัติงานสอดคล้องกับเน้ือหาบทเรียน สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และนักเรียน

มากกว่าร้อยละ 60 ชอบกิจกรรมและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ และปรวิศา น าบุญจิตร์ (2556)              

ผลของการใช้เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท ์ความ
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คงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษหลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 นักเรียนจ านวน 38 คน 

พบว่ามีนักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 94.73 และมีนักเรียน

มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 จะเหน็ได้ว่าชุดกิจกรรมโดยใช้สื่อประสม กับ

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษ และท า

ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกือบทั้งหมดมีผลการเรียนรู้ดีข้ึน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ดังกล่าว

ข้างต้น ซ่ึงพวงรัตน์ ทวีรัตน์(2543) กล่าวว่า ประโยชน์ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ            

ใช้ส าหรับวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มแล้วท าการเปรียบเทียบตรวจสอบ

พัฒนาการของผู้เรียน ว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่หากเกิดผลในทางที่ดีกด็ าเนินต่อ แต่ถ้าหากไม่บรรลุ

จุดประสงค์กน็ าไปปรับปรุงการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญจลักษณ์ ถวาย  (2557) ได้

ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาที่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์

ของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค าศัพท์ร่วมกับการอ่านสูงกว่าก่อนก ารใช้แบบฝึก

กจิกรรมเพ่ิมพูนค าศัพทร่์วมกบัการอ่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนิรมล วรมัต (2551 

: 60) ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏบัิติ ของ

นักเรียนข้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 หลังจากการเรียนผ่าน

ไป 2 สัปดาห์ ของนักเรียนจ านวน 38 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 

จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑต์ ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.15 จะเหน็ได้ว่านักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษในแต่ละเร่ือง โดยใช้

ชุดกิจกรรมมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนและเม่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนกมี็ผลการเรียนดีข้ึน หลังจาก

นักเรียน เรียนผ่านไป 2 สัปดาห์แล้ว เม่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกรอบหน่ึง นักเรียนมีคะแนนผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ ซ่ึง Houston et al. (1972) กล่าวว่า การทดสอบความคงทนจากการ

เรียนซ า้ (relearning) โดยให้นักเรียนฝึกบทเรียนในช่วงเวลาหน่ึงแล้วกลับมาฝึกซ า้อีก เน่ืองจากการจ า

ค าศัพทไ์ด้ จะต้องมีการกระตุ้นการใช้ค าศัพท ์5 ถึง 16 คร้ัง ในกิจกรรมและ Nation (1990) กล่าวว่าถ้า

ค าศัพท์ถูกใช้อย่างซ า้ๆ ในแบบฝึกและกิจกรรมที่แตกต่างกัน ความรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนจะเพ่ิมพูนและ

เกิดความคงทนมากขึ้ น รวมถึงสมพร วราวิทยศรี (2539:24) ได้กล่าวว่า ความคงทนในการเรียนรู้ 

(Learning Retention) คือการคงไว้ซ่ึงการเรียน หรือความสามารถที่จะระลึกถึงสิ่งเร้าที่เคยเรียนมา

หลังจากได้ทิ้ งไว้ช่ัวระยะหน่ึง ความจ าเป็นพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซ่ึงเกิดขึ้ นภายใน

เช่นเดียวกบัความรู้สกึการรับรู้ การชอบและจินตนาการของมนุษย์ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของปรวิศา น า

บุญจิตร์ (2556) ผลของการใช้เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการ

เรียนรู้ค าศัพท์ ความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนค าศัพทภ์าษาองักฤษ

โดยมีค่าเฉล่ียหลังการสอนสิ้นสุดทนัทกีับหลังการสอนสิ้นสุดไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน และปัญจ

ลักษณ์ ถวาย (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาที่ พบว่า ความคงทน

ในการจ าความหมายค าศัพท์ หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค าศัพท์ร่วมกับการอ่านทนัที 

และหลังการเรียนผ่านไปแล้ว 14 วัน ไม่แตกต่างกนั  

ขอ้คน้พบจากการวิจยั 

1. การใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 

1 โดยครูผู้สอนได้ใช้ค าศัพท์สั้นๆ สร้างความเข้าใจค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ก  าลังเรียน เพ่ือเช่ือมโยงกับ

ความรู้เดิมของผู้เรียน โดยครูผู้สอนได้จัดการเรียนดังน้ี เร่ิมจากค าศัพทง่์ายๆ ที่จะน าผู้เรียนคิดหาค าตอบ 

สร้างแรงจูงใจในการตอบ โดยการน าเสนอจากรูปภาพก่อน  และครูเชิอมโยงไปยังสิ่งต่างๆ  รอบตัว 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ หลังจากการสอนแล้ว ครูได้ฝึกให้นักเรียนได้ตอบเป็นรายบุคคล  โดยวิธีน้ี

ท าให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกและอยากมีส่วนร่วมในการเรียนในช้ันเรียน ท าให้นักเรียนกล้าที่จะพูด

ภาษาองักฤษ น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการจ าที่ดีข้ึน  

2. การใช้ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษโดยใช้สื่อประสมในการท าให้นักเรียน เรียนรู้ค าศัพทร์อบตัว

ที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เร่ืองร่างกาย ครอบครัว โรงเรียน และอาหาร นักเรียนจะรู้ว่าค าศัพท์รอบตัวมี

อะไรบ้าง สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน และเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในระดับสงูขึ้นไปได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1. ในการน าชุดกิจกรรมไปใช้ ควรค านึงถึงเร่ืองเวลาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน เพ่ือช่วยให้นักเรียนจดจ าค าศัพทไ์ด้มากขึ้น 

2. สื่อที่น ามาใช้ในการสอน ควรมีความหลากหลาย เพ่ือกระตุ้นความสนใจ สร้างแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ สื่อควรมีสีสันที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ และการจ า

ค าศัพทภ์าษาองักฤษได้มากขึ้น 

3. ในการด าเนินชุดกิจกรรม เช่น รูปภาพ หรือบัตรค า ควรเป็นเร่ืองที่สร้างข้ึนเองนักเรียน

สามารถพบเหน็ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และควรมีขนาดเหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษควบคู่กับการอ่านออกเสียง

ค าศัพท ์เป็นการปูพ้ืนฐานเพ่ือเรียนขั้นสงูต่อไป 

2. ควรพัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 เพราะสื่อประกอบการเรียนการสอนอาจท าให้นักเรียนสนใจเรียนและจดจ า

ภาษาองักฤษได้มากยิ่งขึ้น 

 

453476



 

บรรณานุกรม 

กรมวิชาการ. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสตูร 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร. 

ชินณเพญ็ รัตนวงศ์. (2548). ผลของการสอนโดยใช้การปฏบัิติเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีผลความสามารถใน

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ ค.ม. 

(ประถมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑติวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นิรมล วรมัติ. (2551). การพัฒนาการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏบัิติ 

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ). อุดรธานี: 

 บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

นพรัตน์ ทองมาก. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เร่ืองภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปแบบปฏบัิติเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3. 

วิทยานิพนธ ์ค.บ. (หลักสตูรและการสอน). บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี.  

ปัญจลักษณ์ ถวาย (2557). ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

ที่ เ รียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค า ศัพท์ร่ วมกับการอ่าน วิทยานิพนธ์ ค.ม. 

(ประถมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ปรวิศา น าบุญจิตร์. (2556). ผลของการใช้เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อความ 

สามารถในการเรียนรู้ค าศัพท ์ความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพทแ์ละความพึงพอใจของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ ค.ม. 

(ประถมศึกษา). เชียงใหม่: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

ประเสริฐ ส าเภารอด. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมเร่ืองระบบนิเวศในโรงเรียน ส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก. สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เพญ็ประภา มีเพียร. (2557). การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพ่ือพัฒนาทกัษะการเขียน

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน). 

อุบลราชธานี: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทร์วิโรฒ. 

เยาวพา เดชะคุปต์. (2528). กิจกรรมส าหรับเดก็ก่อนวัยเรียน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. (2542). การ

จัดการศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวัย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แมค็. 

สภุัทรา อกัษรานุเคราะห์. (2540). การใช้กลวิธกีารสื่อสารกบัการสอนภาษาองักฤษ. ในสมุิตร องัวัฒนกุล 

 (บรรณาธิการ). แนวคิดและเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา พิมพ์คร้ังที่ 3

กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สมพร วราวิทยศรี. (25). การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์และความคงทนการเรียนรู้ ค าศัพทวิ์ชาภาษาองักฤษ 

454477



 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนต ่าจากการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดที่มีเกม

ประกอบ และไม่มีเกมประกอบ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). มหาสารคาม : 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

Houston, Robert W. et al. Developing Instructional Module. Texas : University of Houston, 1972. 

 

 

455478



 

การพฒันาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์

โดยใชผ้งัมโนทศัน ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

The Development of Creative Writing in English Ability of Pratomsuksa 6 

Students by using Concept Map 

 

วัฒนากาญจน์ แก้วมณี1 

อญัชลี ทองเอม2 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ 2) ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 24 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใช้

ผังมโนทศัน์ 2) แบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาอังกฤษ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโน

ทศัน์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย 3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ 4) 

Paired simple t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถการเขียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 80ผ่านเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ100 2) นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ระดับความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.68, S.D.= 0.04)  

ค าส าคัญ: การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษ, การเขียนเชิงสร้างสรรค์, ผังมโนทศัน์  

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้คนใน

ประเทศได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง เน่ืองจากเป็นภาษาสากลและยังถือได้ว่าเป็นภาษาหลักที่ใช้สื่อสารกนั

ทั่วโลก โลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นยุคที่การเปล่ียนแปลงในหลายๆด้าน ภาษาอังกฤษย่ิงมีบทบาท

และสัมพันธ์ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านการศึกษาอีกด้วย ประเทศไทยเองกต็ื่นตัวกับ

กระแสโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เช่นกนั โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทกัษะของคนในศตวรรษที่ 21 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ส าหรับประเทศไทยน้ันได้เลง็เหน็ความจ าเป็นในเร่ืองของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจึงมุ่งเน้น

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและประยุกต์ให้สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่21 การจัด

กระบวนการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญในหลายๆด้าน ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียน

การสอน สื่อการเรียนและการอ านวยความสะดวก สิ่งเหล่าน้ีเป็นตัวเสริมที่จะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้เรียนเกิด

ความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ดังจะเหน็ได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาข้ัน

บังคับ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24  

จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทักษะที่ใช้ในการสื่อสารภาษาภาษาอังกฤษมีด้วยกัน 4 ทักษะ คือ 

ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนและทางโรงเรียนกจั็ดให้มีการเรียนการ

สอนครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะจากการศึกษาของ จิรดา วุฑฒิยากร (2550, บทคัดย่อ) พบว่านักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนความสามารถทางการเขียนคิดเป็นร้อยละ 17.65 และนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 32. จากผลการวิจัยของ 

อารีย์ ปรีดีกุล (2554, บทคัดย่อ) พบว่าผู้เรียนจ านวนมากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารอยู่ในระดับต ่า กล่าวคือมีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ ได้บ้าง แต่ไม่มั่นใจว่าจะถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์จึงไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อ

ความหมาย ส าหรับทกัษะการอ่านและการเขียนผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร

เมื่ออยู่ใน ระดับเวทโีลก 

 ข้อมูลดังกล่าวจะเหน็ได้ว่าปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษามีคะแนนต ่าซ่ึงส่งผล

ต่อเน่ืองมาถึงระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงปัญหาดังกล่าวควรมีการแก้ไข ทั้งน้ีผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยน าเอารูปแบบการใช้ผังมโนทัศน์(Concept Map)มาเป็นกระบวนการเรียนการสอนและ

น าทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดเชิง

สร้างสรรค์ อนัสอดคล้องกบัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 อกีด้วย  

การใช้ผังมโนทัศน์ (Concept Map) เกิดจากแนวความคิดที่ว่า การสร้างข้อมูลใหม่ให้อยู่ ใน

รูปแบบของแผนภมิูที่เป็นรูปธรรมด้วยการสร้างโครงความคิดล่วงหน้า จะท าให้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่เกิด

ความเข้าใจ และคงทน (Novak, 1984) โดยแนวคิดดังกล่าวน้ันประยุกต์มาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย (A Theory of meaningful Verbal Learning) ของ Ausubel (1963) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ที่ 

เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเดิมและความรู้ใหม่ โดยแผนผังมโนทศัน์เป็นการแสดงความสัมพันธ์  

ระหว่างมโนทศัน์โดยมีค าหรือข้อความแสดงความสัมพันธ์ซ่ึงการเขียนจะเร่ิมจากมโนทศัน์หลักด้านบนสดุ

และตามด้วยมโนทัศน์รองและมีการเช่ือมโยงระหว่างมโนทัศน์พร้อมข้อความที่สื่อความหมาย (วิยะดา 

ระวังสขุ, 2545) 

โทนี บูซาน (Buzan,1991, p.107-109)ได้กล่าวถึงแผนที่ความคิดไว้ว่า การใช้แผนที่

ความคิด(mind map) จะช่วยขจัดปัญหาการเขียนใหม่ซ า้แล้วซ า้เล่า เพราะโครงเร่ืองที่จะพูดหรือเขียนให้

ครอบคลุมประเด็นและความคิดที่ส าคัญๆ วิธีการน้ีจะช่วยขจัดปัญหาได้ และองค์ประกอบทั้งหมดจะ

สมบูรณ์ครบถ้วนทันทีเม่ือเราเขียนแผนที่ความคิดเสร็จ ส่วนสมศักด์ิ สินธุรเวชญ์ (2544, น.21) ได้
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กล่าวถึงการน าแผนที่ความคิด (mind map) มาใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านผู้เรียนคือ ใช้

ส าหรับจดบันทกึความรู้ การสรุป ทบทวนความรู้เดิม จัดระบบข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นระเบียบ และ 

ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2544, น.87) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแผนที่ความคิดว่าแผนที่ความคิดช่วยให้สมอง

ทั้งสองข้างได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สมองซีกซ้ายเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการเรียงล าดับ การวิเคราะห์ 

ซีกขวาเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัการมองเหน็ภาพรวม จินตนาการ สีสัน มิติ นอกจากน้ัน ทศินา แขมมณี (2545, 

น.387) ได้ให้ความหมายแผนที่ความคิดหรือนักวิชาการบางท่านเรียกผังความคิดว่าเป็นผังที่แสดง

ความสัมพันธ์ของสาระหรือความคิดต่างๆให้เป็นโครงสร้างในภาพรวม แสดงความหมายและความ

เช่ือมโยงของความคิดหรือสาระน้ันๆ สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค า (2547, น. 21) ได้ให้ความหมายของ

ผังความคิดว่า ใช้แสดงการเช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง 

และความคิดย่อยให้สัมพันธก์นั ซ่ึงมีงานวิจัยสนับสนุน เช่น สดุารัตน์ เกยีรติจรุงพันธ ์(2559, บทคัดย่อ) 

การศึกษามโนทศัน์และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาชีววิทยา

เพ่ิมเติม เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กฤษลดา ข าหลงวรสริิ(2552, 

บทคัดย่อ) การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดค าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 โรงเรียนเขียนเขต ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทศัน์กบัการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  

ส่วนความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเขียนภาษาอังกฤษ ดังที่กิลฟอร์ด (Guilford. 

1967, p.62) เช่ือว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของความคิดอเนกนัย(Divergent Thinking) คือ 

ความคิดหลายทิศทางหลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล ลักษณะความคิดเช่นน้ีจะน าไปสู่ความคิดประดิษฐ์

คิดค้น และการผลิตสิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งความคิดการคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยความคิดอเนกนัย 

ประกอบด้วยความคิดริเร่ิม(Originality) ความคิดคล่องตัว(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น(Flexibility) และ

ความคิดละเอยีดลออ(Elaboration) Torrance (1964, p.16) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า 

เป็นความสามารถของบุคคลในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลหรือสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่รู้จักมาก่อน 

ซ่ึงสิ่งต่างๆเหล่าน้ี อาจจะเกดิจากการรวบรวมเอาสิ่งต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์แล้วรวบรวมความคิดเป็น

สมมุติฐาน และท าการทดสอบสมมุติฐาน และรายงานผลที่ได้จากาการค้นพบ 

 Starko (2010, p. 6-8) และ Smith (2013) กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า มีหลากหลาย 

เช่น เน้นคุณลักษณะ ของบุคคลที่มีผลงานอันแสดงถึงความสร้างสรรค์ พิจารณาที่เน้ืองาโดยตรง แต่ละ

กลุ่มมีเกณฑ์ในการพิจารณา 2 เกณฑ์ คือความแปลกใหม่ หรือแต่ละกลุ่มมีเกณฑ์ในการพิจารณาเป็น

ต้นแบบ (Novelty Originality) และความเหมาะสม (Appropriateness) สร้างรูปแบบของผลผลิตและเป็น

ประเดน็ค าถามใหม่ๆหรือเป็นสภาวะความคิดฉลาดทุกด้าน ท างานร่วมกัน หรือเป็นกระบวนการทาง

จินตนาการที่มีผลผลิตที่เป็นต้นแบบและทรงคุณค่า หรือเป็นความสามารถที่ท  าให้บางสิ่งบางอย่างเกดิข้ึน 

“ฉันคิดอย่างน้ันฉันจึงสร้างสรรค์ขึ้น”  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏแีละงานวิจัยดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าผังมโน

ทศัน์มาพัฒนาการเรียนรู้การเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียน

ไผทอุดมศึกษา เน่ืองจากผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ผังมโนทัศน์อาจสามารถพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนอนัเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การเรียนรู้ที่ย่ังยืนและต่อเน่ืองไปได้ 
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วตัถุประสงคง์านวิจยั 

 1. เพ่ือพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

สมมุติฐานงานวิจยั 

 1. นักเรียนมีความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ มีคะแนน

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

 2. นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลังเรียนโดยใช้ผังมโนทศัน์สงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ อยู่ใน

ระดับมาก 

 

ขอบเขตงานวิจยั 

ประชากร  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 360 คน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 

สงักดัส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

กลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 

จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

ตัวแปรต้น 

 ผังมโนทศัน์ 

ตัวแปรตาม 

 1. ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์ 

 2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

 3. ความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษโดยการใช้ผังมโนทศัน์ 

เนื้ อหาทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าพิจารณาจากเน้ือหาและแบบฝึกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6 จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้  ได้แก่ 

 หน่วยที่ 5 เร่ือง Around Town   จ านวน 8 ช่ัวโมง 

 หน่วยที่ 6 เร่ือง Our Planet    จ านวน 8 ช่ัวโมง 
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 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ  

1.1 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้ันตอน และรายละเอียดให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์  

 1.2 ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ จ านวน 25 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 

2. ขั้นทดลอง การวิจัยในคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดย

ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 2 หน่วยการ

เรียนรู้  รวมทั้งหมด 16 คาบ ในแต่ละแผนมีแบบทดสอบหลังเรียน และประเมินความสามารถในการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์เป็นรายบุคคล 

3. ขั้นหลังการทดลอง หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผนจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ท า

การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

จ านวน 25 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย  

4. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีผลต่อการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโน

ทศัน์ 

5. เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย X̅ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ Paired-Samples t-test 

2 ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3 สรุปผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา5. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการ

พรรณนา  

 

ผลการวิจยั 

1. ผลของการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าภาพรวมของความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์

โดยใช้ผังมโนทศัน์ นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ100 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ก่อนเรียน

และหลังเรียน จ านวนนักเรียน 24 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 21.08 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 24.08 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.05 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 (t = 9.77, Sig = .000)  

3. ระดับความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.68, S.D.= 0.04) 

เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 

2.77, S.D.= 0.02) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.69, S.D.= 0.01) ด้านเน้ือหา อยู่

ในระดับมาก (X̅ = 2.64, S.D.= 0.04)  

 

อภิปรายผล 

1. ผลของการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทัศน์  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าภาพรวมของความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์

โดยใช้ผังมโนทศัน์ นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ100 ซ่ึงโนแวค

และโกวิน(NOVAK;&GWIN.1984, p.37-40) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเตรียมตัวเพ่ือสร้างแผน

มโนทศัน์ คือ (1) ให้ชุดของค าที่นักเรียนคุ้นเคย 2 ชุด โดยเขียนบนกระดานหรือฉายภาพข้ามศีรษะค าชุด

หน่ึงเป็นวัตถุ เช่น รถยนต์ สุนัข เก้าอี้  ต้นไม้ เมฆ หนังสือ ฯลฯ แล้วให้นักเรียนบอกความแตกต่างของค า

ทั้ง 2 ชุด ครูพยายามช่วยให้นักเรียนบอกได้ว่า ค าชุดแรกเป็นวัตถุ ค าชุดที่ 2 เป็นเหตุการณ์ (2) ให้

นักเรียนอธบิายถึงสิ่งที่คิดเม่ือได้ยินค าต่างๆ เช่น รถยนต์ สนัุข ครูอธบิายให้เหน็ว่าแม้จะใช้ค าเดียวกันแต่

แต่ละคนกคิ็ดสิ่งที่แตกต่างกันบ้าง ภาพที่เกิดข้ึนในสมองส าหรับค าเหล่าน้ีเรียกว่า มโนทัศน์แล้วอธิบาย

ความหมายของมโนทัศน์ (3) การใช้ชุดของค าที่เป็นเหตุการณ์ และช้ีให้เหน็ความแตกต่างที่เกิดข้ึนใน

สมอง ครูเพ่ิมเติมว่า การที่คนเราเข้าใจไม่ตรงกันเป็นเพราะว่าแต่ละคนมีมโนทศัน์ที่ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะ

เป็นมโนทศัน์ของสิ่งเดียวกนั ค าเป็นสิ่งที่บอกมโนทศัน์ แต่คนเราได้รับความหมายของค าแต่ละค าแตกต่าง

กนั จึงท าให้เกดิมโนทศัน์แตกต่างกนั (4) ครูเขียนค าว่าเป็น ที่ไหน หรือ น้ัน แล้ว ด้วย ไว้บนกระดานแล้ว

ถามนักเรียนว่า เกิดภาพอะไรขึ้ นในใจเมื่อได้ยินค าเหล่าน้ี  ค าเหล่าน้ีไม่ใช่ค าที่ท  าให้เกิดมโนทัศน์ เรา

เรียกว่าค าเช่ือม จะใช้เช่ือมระหว่างมโนทัศน์เพ่ือสร้างประโยคที่มีความหมาย (5) ครูอธิบายว่าวิสามา

นยนาม ไม่ใช่ค าที่ท  าให้เกิดมโนทัศน์แต่เป็นเพียงช่ือเฉพาะของคน เหตุการณ์ สถานที่  หรือวัตถุ 

ยกตัวอย่างเพ่ือให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างค าสามัญที่แสดงเหตุการณ์ หรือวัตถุ กับค าวิสามา

นยนามซ่ึงเป็นค าเฉพาะเช่น ช่ือคน (6) ครูยกตัวอย่างมโนทศัน์ 2 มโนทศัน์ และค าเช่ือม แล้วสร้างเป็น

ประโยคสั้นๆ บนกระดานเพ่ืออธิบายให้เหน็ว่า ค าแสดงมโนทัศน์รวมกับค าเช่ือมตามที่เราใช้กันอยู่น้ัน

สามารถสื่อความหมายได้อย่างไร เช่น สนัุขก าลังว่ิงอยู่ มีเมฆและฟ้าร้อง (7) ให้นักเรียนแต่งประโยคสั้นๆ

แล้วบอกว่า ค าใดเป็นค ามโนทัศน์ และค าใดเป็นค าเช่ือม เป็นต้น และ โนแวคและโกวิน ( NOVAK; & 

GOWIN.1984, p.40-50 ) กล่าวถึงประโยชน์ของผังมโนทัศน์สรุปได้ดังน้ี (1) ใช้ผังมโนทัศน์ในการ

ส ารวจความรู้พ้ืนฐานของงนักเรียน โดยใช้ส ารวจความรู้ที่นักเรียนมีมาก่อนเพ่ือน าไปใช้ในการเรียมการ

สอนให้เหมาะสมกับนักเรียน (2) ผังมโนทศัน์แสดงความสัมพันธ์ของมโนทศัน์ต่างๆที่อยู่ในความคิดของ

นักเรียนซ่ึงจะท าให้ทราบว่านักเรียนก าลังคิดอะไร และก าลังคิดจะท าอะไรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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คล้ายกับเดินทางโดยใช้แผนที่  (3) ใช้ผังมโนทัศน์ในการสรุปความหมายจากต ารา ซ่ึงจะท าให้

ประหยัดเวลาในการอ่านคร้ังต่อไปและไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการอ่าน (4) ใช้ผังมโนทศัน์ในการสรุป

ความหมายจากการปฏบัิติในห้องปฏบัิติการ หรือในการปฏบัิติการภาคสนาม ผังมโนทศัน์จะเป็นแนวทาง

ให้แก่นักเรียนว่าควรจะท าอะไรบ้าง สังเกตสิ่งใดบ้างเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ วนิจ จันทร์วิมล 

(2549, น.1) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นทักษะ

พ้ืนฐานที่ ช่วยให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และ

ประสบการณ์โดยเช่ือมโยงล าดับความคิดให้เป็นถ้อยค าที่สละสลวยสามารถเขียนได้หลายมุม แปลก และ

ไม่ซ า้แบบใคร เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อื่นได้เข้าใจ ตรงกบัเพ่ือเขียนต้องการ และได้ผลงานที่แปลกใหม่ไม่

เหมือนใคร การเขียนเชิงสร้างสรรค์ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมที่ มีการ

เปล่ียนแปลง และปัญหาแปลกใหม่ซ่ึงเกิดข้ึนตลอดเวลาได้อีก การที่จะด ารงชีวิตหรือปรับตัว ให้อยู่ใน

สภาพสังคมลักษณะน้ีได้ จะต้องอาศัยทกัษะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และความกล้าแสดงออกในด้านความคิด

ให้มากข้ึนโดยล าดับ การเขียนเชิงสร้างสรรค์กเ็ป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยให้ผู้เขียนได้สะท้อนความคิดของตน

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคม และยังได้ใช้จิตนาการประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้เขียน เสนอ

แนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับกระตุ้ นให้ผู้อ่านได้น าแนวคิดไปคิดสร้างสรรค์ในงาน

ต่างๆเช่น งานประดิษฐ์ งานประพันธบ์ทเพลง ค าขวัญ งานศิลปะและแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นและเจริญก้าวหน้าต่อไป การเขียนเชิง

สร้างสรรค์นอกจากจะท าให้ผู้เขียนเชิงสร้างสรรค์มีโอกาสได้แสดงออก ได้ปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้

แล้ว ยังสามารถช่วยให้ผู้อ่านได้รับ ความเพลิดเพลินและน าความคิดไปสานต่อเพ่ือพัฒนาสังคมให้มีความ

ทนัสมัย และดีกว่าที่เป็นอยู่ต่อไปได้อีกด้วยและอัจฉรา ชีวพันธ์ (2552, น.5-7) ได้เสนอแนวทางในการ

สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงประกอบด้วย (1) จัดบรรยากาศเพ่ือจูงใจให้เดก็ให้รักการเขียนสร้างสรรค์ 

ไม่เคร่งเครียดเกินไป เช่น แบบฝึกหัดที่ใช้มีลักษณะจูงใจให้อยากท า ไม่มากจนน่าเบ่ือ เป็นกิจกรรมที่

สนุกสนาน (2) เร่ิมจากสิ่งใกล้ตัว เพราะจะช่วยเร้าความสนใจของเดก็ให้อยากเรียน อยากเล่าในสิ่งเขามี

ประสบการณ์อยู่ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนงานต่างๆอย่างสบาย เช่น การเล่าเร่ืองของตนเอง 

การเขียนบันทกึประจ าวัน การแต่งค าประพันธ์ในเร่ืองที่ตนสนใจ และเขียนจดหมาย ฯลฯ (3) ย่ัวยุให้มี

ความคิดที่แตกฉาน ได้แก่ คิดให้คล่อง ต้องยืดหยุ่นความคิด และรู้จักคิดประดิษฐ์ริเร่ิม (4) สนุกสนานใน

การเรียน โดยจัดกิจกรรมตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้แสดงความ

คิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่ (5) ฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆ 

พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้ นจะช่วยพัฒนาการเขียนได้ สุดารัตน์ เกียรติจรุงพันธ์ (2559) 

การศึกษามโนทศัน์และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาชีววิทยา

เพ่ิมเติม เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผลการวิจัยพบว่า 1)มโนทศัน์

ทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active 

Learning) สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลอนคาริค (Loncaric. 1986, p.2006-

A) ได้ศึกษาผลการใช้ผังมโนทศัน์ในการเรียนวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อมโนทศัน์ทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า

คะแนนจากแบบทดสอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้ง
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นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านระดับสูง ระดับกลางและระดับต ่าและเฮนซ์-ฟราย; และ โนแวค 

(Heinze-Fry; & Novak. 1990) ได้วิจัยพบว่าการเรียนการสอนโดยใช้ผังมโนทศัน์ประกอบการสอนแบบ

มีเง่ือนไขมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอน

แบบปกติ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ก่อนเรียน

และหลังเรียน จ านวนนักเรียน 24 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 21.08 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 24.08 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.05 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) มีค่า .000 คะแนน สรุปได้ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

การที่นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียน เน่ืองจาก 

ประการแรก ค าศัพทแ์ละไวยากรณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ผังมโนทศัน์ ดังที่ 

โนแวค และคานส์ (Novak & Cañas, 2006) ได้เสนอแนะว่า การใช้ผังมโนทศัน์ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ

และจัดหมวดหมู่ความเช่ือมโยงและความสัมพันธร์ะหว่างค า วลี ประโยค และระหว่างบริบทได้  

ประการที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมีความรู้ใน

เร่ืองของการเรียบเรียงประโยค ผ่านการฝึกการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค า วลี ประโยคให้ได้

ใจความสมบูรณ์ การที่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของประโยคเข้าด้วยกัน ซ่ึงท า

ให้เกิดความเข้าใจเร่ือง ความคิดหลัก และความคิดรอง ถือเป็นหลักของการใช้ผังมโนทัศน์ ดังที่ วีลดัล 

และ โฟเบอร์ท (Wheeldon ;& Faubert, 2009) ได้เสนอแนะว่า การใช้ผังมโนทัศน์เป็นการช่วยล าดับ

ความสมัพันธ ์และความส าคัญของการเขียน เพราะผังมโนทศัน์สามารถใช้สรุปความคิดรวบยอด ใช้ลูกศร

แสดงความเช่ือมโยง (Directional Arrows) ใช้ค าเช่ือมโยง (Linking Words) รวมถึงการล าดับตาม

ความส าคัญ (Hierarchical Relationship) ผ่านผังมโนทศัน์  

ประการที่ 3 นักเรียนมีความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้ น โดยเฉพาะในเร่ืองการใช้

ค าเช่ือมโยง(Linking Words) ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการช่วยให้การเขียนสร้างสรรค์มีความถูกต้อง

และสมบูรณ์มากขึ้ น สอดคล้องกับ อัจฉรา อินทร์น้อย (2553, บทคัดย่อ). ผลการสอนโดยวิธีจัดการ

เรียนรู้แบบแผนที่ความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม): 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด 

(Mind Mapping) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และวรว

รรณ สุขสวัสด์ิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ

โดยใช้ผังมโนทศัน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย มีดังน้ี 1)ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน การอ่าน

จับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่าน

เกณฑจ์ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94  
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3. ระดับความพึงพอใจต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 2.68, S.D.= 0.04) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านครูผู้สอน (X̅ = 2.77, S.D.= 0.02) 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้  (X̅ = 2.69, S.D.= 0.01) และ ด้านเน้ือหา (X̅ = 2.64, S.D.= 0.04)  

ด้านผู้สอน ได้แก่ ครูมีความเป็นกันเองและช่วยในการเรียนรู้โดยการตอบค าถามและพูดคุย

และครูมีวิธกีารสอนท าให้เกดิความเข้าใจ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้ผังมโนทัศน์ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยงความคิดได้เป็น

ระบบ การใช้ผังมโนทศัน์ช่วยให้นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์การเขียนภาษาองักฤษ  

ด้านเน้ือหา ได้แก่ ดังน้ี เน้ือหาเหมาะสมกับนักเรียนและเน้ือหาเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวรรณ สุขสวัสด์ิ (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้ผังมโนทศัน์ ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมของความพึงพอใจในระดับปานกลาง (X̅ = 3.81 , S.D. = 0.79) 

อุไรวรรณ นิลนวล (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การวิจัยและพัฒนา ทกัษะการเขียนสื่อความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่6 โดยใช้เทคนิคร่วมกนัอ่าน เขียน (CIRC) ร่วมกบั ผัง

มโนทศัน์ (Concept maps) โดยบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง” พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ผลคือนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และพรระวี 

ภักดีณรงค์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้ผังมโนทศัน์สรุปเน้ือหาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน ปีที่2วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และ

บริหารธุรกจิ พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ผังมโนทศัน์ในการสรุปเนื้อหาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ

นักศึกษาอยู่ในระดับที่มีความพอใจมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.20) 

 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 

5.3.1 การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ผังมโนทศัน์ เป็นเทคนิคการสอน

ที่สามารถพัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ดี เช่น การเขียนเป็นล าดับขั้นตอนสามารถขยายออกเป็น 

วลี ประโยค  

5.3.2 นักเรียนสามารถใช้ค าศัพทไ์ด้หลากหลายในการแต่งประโยค เมื่อคร้ังแรกของการใช้ผัง

มโนทัศน์นักเรียนยังไม่เข้าใจวิธีการและยังคิดไม่ออกจึงใช้ค าศัพท์เดิมๆซ า้ๆ ในย่อหน้าที่เขียนแต่เม่ือมี

การฝึกเขียนหลายเร่ืองขึ้นไปจึงท าให้นักเรียนสามารถเลือกใช้ค าศัพทไ์ด้หลากหลายในการน ามาเขียนเป็น

ประโยคในย่อหน้าน้ันๆ เช่น แทนที่เดก็จะเขียน my mother ตลอด นักเรียนเลือกมาใช้ค าว่า she , mom 

หรือใช้ช่ือเรียกเฉพาะที่รู้กนั เช่น Mrs.cooking  

5.3.3 การใช้ผังมโนทัศน์ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเน่ืองจาก

การที่นักเรียนได้ฝึกการเขียนงานสร้างสรรค์ถึง 12 คร้ัง ในหัวข้อเร่ืองที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนเกิด

ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองของการใช้ค าศัพท์ วลี และการสร้างประโยค มากย่ิงขึ้ นเมื่อมีการทดสอบคร้ัง
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สดุท้ายเป็นเสมือนกบันักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจที่เรียนมาทั้งหมดมาใช้ในการเขียนจึงท าให้งานเขียนมี

คะแนนสงูข้ึนและนักเรียนเองมีความภมิูใจในสิ่งที่ตนเองได้รับ ซ่ึงจะเหน็ได้จากคะแนนความพึงพอใจของ

การใช้ผังมโนทศัน์ช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยงความคิดได้เป็นระบบและช่วยให้นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์

การเขียนภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีนักเรียนยังเกิดความรู้สึกว่าครูมีวิธีการสอนท าให้เกิดความเข้าใจและครู

มีความเป็นกนัเองและช่วยในการเรียนรู้ โดยการตอบค าถามและพูดคุย 

 

ขอ้เสนอแนะ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะในด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังมโนทศัน์ ครูต้องหมั่นฝึกให้นักเรียนเขียนประโยค

ภาษาอังกฤษอย่างสม ่าเสมอ ผังมโนทัศน์จะช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนได้จัดระบบความคิด การสื่อความ

รวมถึงในเร่ืองของการเขียนให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและถูกต้องเหมาะสม เมื่ออ่านแล้วท าให้ง่ายแก่ความ

เข้าใจ 

2.ครูจ าเป็นต้องออกแบบเร่ืองราวให้ทันสมัยจะช่วยให้นักเรียนสามารถคิดและ

จินตนาการเร่ืองราวน าไปสู่การกล่ันกรองออกมาเป็นงานเขียนที่ดี ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

เร่ืองน้ันๆ  

3.นักเรียนต้องหม่ันฝึกอ่านเร่ืองราวต่างๆในเน้ือหาที่เป็นภาษาอังกฤษจะท าให้นักเรียน

มีคลังค าศัพท์มากขึ้ น รู้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ล าดับเร่ืองราวได้เป็นระบบข้ึน เม่ืออ่านได้อย่าง

สม ่าเสมอแล้ว จะท าให้นักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคภาษาองักฤษได้ดีขึ้น 

5.4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรใช้ผังมโนทศัน์กบัการเขียนกาษาองักฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 

(ป.2 และ ป.3) เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานการเขียนภาษาองักฤษให้แก่นักเรียนต่อไป 
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การพฒันาความคิดสรา้งสรรคโ์ดยใชก้ระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมวิชา

เทคโนโลยีสรา้งสรรค ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

The Development of Creativity by Engineering Design Process in Creative 

Technology for Prathomsuksa 2 Students  

 

สกุญัญา ตางาม1 

อญัชลี ทองเอม2 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมในวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 2) ศึกษา

ความสามารถการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ 3) ศึกษาพฤติกรรมการท างานของนักเรียน 4) ศึกษา

ความพึงพอใจในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 41 คน ซ่ึงได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือใน

การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม 2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี

สร้างสรรค์ 4) แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างาน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉล่ียในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 

90.70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ ผ่าน โดยผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 92.68 

และมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32 2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถการ

เรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 92.68 3) ภาพรวมของพฤติกรรมการท างานของนักเรียน จากการประเมิน

ตนเองของนักเรียนและครูประเมินนักเรียนอยู่ในระดับดีกบัดี 4) นักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมในการ

เรียนวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม อยู่ในระดับมาก (Mean = 2.68, 

S.D. = 0.49)  

ค าส าคญั : กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม, เทคโนโลยีสร้างสรรค์, ความคิดสร้างสรรค์ 
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2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลอดจน

ความเคล่ือนไหวในวงการศึกษาในหลายประเทศที่ให้ความส าคัญกับ “การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษ ที่ 21” 

ท าให้ปัจจุบันค าว่า STEM เป็นช่ือย่อที่นิยมใช้ในวงการการศึกษา หลายประเทศต้องการปรับปรุงและ

ด าเนินการจัดสะเตม็ศึกษาในประเทศของตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบ “สะเตม็ศึกษา” จึงเป็นแนวทางที่

จะช่วยยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการแข่งขันและด ารงชีวิต 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงเป็น

ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนา

แล้วที่ขับเคล่ือนโดยภมิูปัญญาและนวัตกรรม (ราชกจิจานุเบกษา, 2561 : 35 - 43) โดยจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ือเตรียมคนไทยสู่ Thailand 4.0 ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง” 

การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และทกัษะครู การปรับเปล่ียนหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการ

สอน ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (2557) ได้เสนอการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คือการผนวก

แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหา

ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันได้ ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศและเป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ได้อธบิายแนวคิดการปรับหลักสูตรพัฒนาทกัษะของผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี

คุณภาพในศตวรรษที่ 21 สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมทักษะขั้นพ้ืนฐานในการน าเทคโนโลยีไป

สร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ตอบสนองต่อโมเดลประเทศไทย 4.0 เตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มี

ความพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั โดยมีเป้าหมายการจัดการเรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยี ดังน้ี  1) 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็ 2) ใช้ความรู้และทกัษะเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม 3)บูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 4) เลือกใช้

เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

English, Lyn D. & King, Donna (2017) กล่าวว่าปัจจุบันมีการใช้ค าย่อ STEM เป็นส่วน

ใหญ่ในการอ้างองิถึงวิทยาศาสตร์โดยไม่เน้นสาขาที่เหลือ แต่จริงๆ แล้วในทุกหลักสตูรมีการใช้หลักสะเตม็

ศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซ่ึงเป็นกระบวนการพ้ืนฐานที่เช่ือมโยงทุกสาขา ไม่

จ ากัดเฉพาะในด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับ พรทพิย์ ศิริภัทราชัย (2556) ที่กล่าวว่าประเทศไทยมีเพียง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เท่าน้ัน แต่ไม่พบว่ามีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ปรากฎ

อย่างชัดเจนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (2557) ได้เสนอกระบวนการ
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ออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการสอนโดยให้ผู้เรียนมีโอกาสน า

ความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวัน (NRC, 2012) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นระบุปัญหา (Problem 

Identification) ข้ันรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search) ขั้น

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and 

Development) ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน (Testing, 

Evaluation and Design Improvement) ขั้ นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 

(Presentation) ซ่ึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในบริบทของสะเตม็ศึกษา ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้

เน้ือหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่เป็นการอาศัยแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมเพ่ือฝึกทกัษะการ

คิด การแก้ปัญหา ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ (ศูนย์สะเตม็ศึกษาแห่งชาติ, 2559) 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นทกัษะที่ส าคัญในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับการศึกษาการ

พัฒนาการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และคิดผลิตภาพ

สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์  (2559) ได้เสนอปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 

ประกอบด้วยคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นทักษะที่ควรส่งเสริมให้

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือหลุดพ้นจากสภาวะบริโภคนิยม ซ่ึงบรรยากาศในช้ันเรียนควรส่งเสริมให้มีการ

ท างานร่วมกัน ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นกระบวนการและมีผลผลิต เน้นคุณภาพของช้ินงาน

และปลูกฝังจิตส านึกในการตอบแทนสังคม โดยเทเลอร์ (Tayler, 1964) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความคิด

สร้างสรรค์ของคนว่า ไม่จ าเป็นต้องเป็นขั้นสูงสุดหรือการค้นคว้าประดิษฐ์ของใหม่ แต่สามารถแบ่งผลผลิต

สร้างสรรค์เป็นขั้นต่างๆ ตามระดับของการคิด 

 ดังน้ันจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวเบ้ืองต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดการใช้กระบวน

การออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็น

กระบวนการที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันแสะสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจิตรลดา เพ่ือ

มุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การท างานและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในการ

แก้ปัญหา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล การผลิตช้ินงาน การน าเสนอข้อมูล 

ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสุขในการเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้เรียนและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนขั้นสงูต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในวิชาเทคโนโลยี

สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  
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2. เพ่ือศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท างานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในวิชา

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

2. นักเรียนมีคะแนนความสามารถการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในวิชา

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

3. นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม อยู่ในระดับ ดี 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม อยู่ในระดับมาก  

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสติ กรุงเทพฯ ภาค

เรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 41 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตัวแปรอสิระ 

การเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตัวแปรตาม 

1. ความคิดสร้างสรรค์ 

2. ความสามารถการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์  

3. พฤติกรรมการท างาน 

4. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้   

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เน้ือหารายวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

จิตรลดา จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง รู้ทนัเทคโนโลยี 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง อลักอริทมึอย่างง่าย 
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 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง Walking Map 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ข่าวสั้นทนัโลก 

ระยะเวลาในการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 ช่ัวโมง  

  

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้  

2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 

3. แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม 

4. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างาน 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

วิธีด าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนจิตรลดา มีวิธดี าเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ขั้นเตรียม 

1.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ 

  2. ข้ันทดลอง การวิจัยในคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

2.1 ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 16 คาบเรียน 

โดยผู้สอนบันทกึแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานระหว่างเรียนและให้นักเรียนท าแบบประเมินพฤติกรรม

การท างานของตนเองด้วย 

2.2 ประเมินความสามารถการเรียนรู้และประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการ

จัดกจิกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

2.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ นักเรียนท าแบบสอบถามความพึง

พอใจที่มีต่อการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

  3. ขั้นสรุป 

3.1 ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบประเมินความสามารถการ

เรียนรู้  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

2. วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และแบบประเมินความสามารถการเรียนรู้

วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) 

เทยีบกบัเกณฑร้์อยละ 80 

3. วิเคราะห์ผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน โดยวิเคราะห์เฉล่ีย (Mean) เทียบกับ

เกณฑก์ารแปลความหมาย 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง ปรับปรุง  

4. วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี

สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S. D.) 

5. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา  

 

ผลการวิจยั 

  ตอนที่ 1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในวิชา

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนจ านวน 

41 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90.70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ ์ผ่าน โดยนักเรียน

มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 92.68 และมีนักเรียนมีคะแนน

ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32 

ตอนที่ 2 การศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 41 คน พบว่า นักเรียนมีความสามารถ

การเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 38 คน คิด

เป็นร้อยละ 92.68 และนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑร้์อยละ 80 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.31  

ตอนที่  3 การศึกษาพฤติกรรมการท างานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โดยใช้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบว่า ภาพรวมของนักเรียนประเมินตนเองและครูประเมินนักเรียนอยู่

ในระดับ ดีกบัดี 

  1) จากการประเมินตนเองของนักเรียนมีพฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับ ดี จ านวน 38 คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.68 และมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 7.32 

  2) จากการประเมินของครู นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับ ดี จ านวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 95.12 และมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.88 
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  ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (Mean 

= 2.68, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียพบว่า ด้านเน้ือหา อยู่ในระดับ 

มาก (Mean = 2.73, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับ มาก (Mean = 2.70, S.D. 

= 0.48) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก (Mean = 2.68, S.D. = 0.48) และด้านประโยชน์ที่

ได้รับ อยู่ในระดับ มาก (Mean = 2.63, S.D. = 0.53) 

 

อภิปรายผล 

ตอนที่ 1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในวิชา

เทคโนโลยีสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนจ านวน 

41 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90.70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ ์ผ่าน โดยนักเรียน

มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 92.68 และมีนักเรียนมีคะแนน

ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32 การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ท า

ให้นักเรียนมีผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากนักเรียนมีการเรียนรู้ตาม

ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทั้ง 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นก าหนดสถานการณ์ ขั้น

เรียนรู้  ขั้นออกแบบ ขั้นสร้างสรรค์ ขั้นตรวจสอบผลลัพธ ์และขั้นแสดงผลงาน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่ผ่านการ

ลงมือปฏบัิติจึงท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดทกัษะในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักการวางแผน 

คิดค้นหาแนวทางที่หลากหลาย รวมถึงตรวจสอบปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้เกิดช้ินงานหรือแนวทาง

ใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ คะแนนที่นักเรียนท าได้ผลดีคือ

ด้านความคิดยืดหยุ่น เพราะนักเรียนสามารถจัดกลุ่ม ลักษณะของสิ่งต่างๆ รวมถึงสามารถปรับเปล่ียน

รูปแบบช้ินงานหรือวิธกีารแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายตามที่ก  าหนดในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี เช่น 

เมื่อก าหนดหัวข้อในการศึกษา นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ช้ินงานได้หลายรูปแบบตามสถานการณ์ ส่วน

ด้านความคิดละเอยีดลออ นักเรียนมีผลคะแนนน้อยที่สุด เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังแสดงรายละเอยีด

ในช้ินงานหรืออธิบายล าดับขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้ไม่ชัดเจน ซ่ึงต้องอาศัยความรอบคอบในการ

ท างานและการคิดอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เช่น การแก้ปัญหาด้วย Block Programming เป็นต้น  

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (2559) มีความเห็นสนับสนุนความเห็นข้างต้น โดยกล่าวว่า 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นการอาศัยแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมเพ่ือฝึกทกัษะการ

คิด การแก้ปัญหา ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัสสร ติดมา , มลิวรรณ นาคขุนทด และสิรินภา กิจเกื้ อกูล  (2558) 

ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education เร่ืองระบบของร่างกายมนุษย์ เพ่ือ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดย

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อโนดาษ์ รัชเวทย์ , ฐิชินีปกรณ์ สมแก้วและปภาวี อุปธิ (2560) ได้
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ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 โดยชุดการเรียนการสอนตาม

แนวสะเตม็ศึกษาเร่ืองการแยกสารของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม โดยประเมินพฤติกรรมออกเป็น  3 ด้าน ดังน้ี การคิดเชิงวิพากษ์และการ

แก้ปัญหา ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม และด้านความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม มีค่าเท่ากับ 

3.62 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก  

 ตอนที่ 2 การศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 41 คน พบว่า  

1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ในรูปแบบงานกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 90 และนักเรียนที่มีคะแนนความสามารถ

การเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ในรูปแบบงานกลุ่ม ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็น

ร้อยละ 10 แสดงให้เหน็ว่า นักเรียนชอบท างานกลุ่ม ท าให้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ดีขึ้ น เน่ืองจากคร้ัง

แรกนักเรียนยังไม่เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่ม ซ่ึงยังขาดความสามัคคี แย่งกันท างาน และไม่ค่อยมี

การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกันและกัน ในคร้ังที่สองนักเรียนได้ร่วมกันท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

อีกคร้ัง ซ่ึงได้เรียนรู้ปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงกิจกรรมการเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง

ความคิดเหน็และแบ่งหน้าที่กันท างาน จึงท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีข้ึน สอดคล้องกับเคิร์ท เลวิน 

(Kurt Lewin) ได้เสนอแนวคิดในทฤษฎีภาคสนาม กล่าวว่า การรวมกลุ่มจะเกดิปฏสิมัพันธร์ะหว่างสมาชิก

ในกลุ่มในด้านการกระท า ความรู้สึก และความคิด สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายาม

ช่วยกันท างานโดยอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคลซ่ึงจะท าให้การปฏบัิติงานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย

ของกลุ่ม 

2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ในรูปแบบงาน

รายบุคคล ผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 90.24 และนักเรียนที่มีคะแนน

ไม่ผ่านเกณฑร้์อยละ 80 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 จะเหน็ได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถ

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในระดับผ่านเกณฑ์ เน่ืองจากนักเรียนได้ปฏิบัติ

กิจกรรมในวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ตามขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทั้ง 6 ขั้นตอน 

โดยนักเรียนมีคะแนนความสามารถการเรียนรู้ในรูปแบบงานรายบุคคลคร้ังที่สองมากกว่าคร้ังแรก แสดง

ให้เหน็ว่า นักเรียนมีความสามารถในการระบุประเดน็หรือความต้องการเร่ืองที่ศึกษาได้ มีความสามารถใน

การค้นหาข้อมูลและเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองก าลังศึกษา รู้จักการออกแบบ

แนวทางการแก้ปัญหาและช้ินงานของตนเอง จากน้ันลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาหรือสร้างช้ินงานตาม

แนวทางที่ได้ออกแบบไว้ และมีการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้แล้วท าการแก้ไขปรับปรุงเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

และสามารถแสดงผลงานของตนเองโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย

ของมนัส ชวดดา (2560) ได้เสนองานวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านสะเตม็

ศึกษา พบว่า นักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์ เร่ืองปริมาณออกซิเจนละลายใน
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น า้ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านสะเตม็ศึกษา เกิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ผลการประเมิน

ในภาพรวมทั้ง 5 ขั้นอยู่ในระดับดีมาก นอกจากน้ีคอร์บีท คีททอลและคณะ (Corbett, Krystal.;/et al. 

2013) ได้น าเสนอการจัดการเรียนการสอนโดย ใช้ STEM EDA (STEM Explore, Discover, Apply) ใน

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักเรียนในระดับ grade 6 

(Explore), grade 7 (Discover), grade 8 (Apply) ซ่ึงใช้เวลาในการเรียนแต่ละเร่ือง 3 สัปดาห์ ซ่ึงผลจา

การวิจัยการใช้ Engineering Design Process โดยใช้ STEM EDA ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และ

แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

3) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี

สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉล่ียร้อยละ 

90.70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ ผ่าน และมีคะแนนความสามารถการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเฉล่ียร้อยละ 88.99 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ ผ่าน จะเห็นได้ว่า นักเรียนมี

ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ในระดับใกล้เคียงกัน เมื่อ

พิจารณาระดับความคิดสร้างสรรค์ตามหน่วยการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

แสดงให้เหน็ว่า การเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถ

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้นตามล าดับ เน่ืองจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด การท างานอย่างเป็นขั้นตอน การออกแบบและสร้างสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้และหาแนวทางใหม่ๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกบังานวิจัยของมีนกาญจน์ แจ่มพงษ์และ

นพดล พรามณี (2560) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดฝึกทักษะแบบสตีมศึกษาโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

เร่ือง พลังงานรอบตัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธติ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ บูรณาการแบบการรวมระหว่าง

การผสมผสานเน้ือหาหลายวิชากับกิจกรรมการเรียนการสอน คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ 

วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านปฏิบัติงานนักเรียนได้

ปฏบัิติการสร้างสรรค์ช้ินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และความสามารถในการสร้างสรรค์ช้ินงานหลังจากที่

ได้เรียนโดยใช้แบบประเมินตามสภาพจริง (แบบวัดคะแนนแบบรูบริค Scoring Rubric) อยู่ในระดับดี 

นอกจากน้ี English, Lyn D. และ Donna King (2017) ได้ท าการศึกษาวิศวกรรมศึกษากับนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การออกแบบเป็นฐาน ซ่ึงการทดลองของนักเรียนอยู่ภายใต้กรอบ

แนวคิดกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 5 ข้ันตอนที่ได้พัฒนาข้ึนจากการวิเคราะห์ข้อมูลและฐานข้อมูล

เชิงทฤษฎี ผลการวิจัยแสดงให้เหน็ว่า เมื่อนักเรียนน ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ซ า้ โดยมี

การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นได้ว่านักเรียนมีการประยุกต์ใช้ความรู้

เกี่ยวกับเน้ือหามาใช้ในการแก้ปัญหา และผลการวิจัยยังได้แสดงถึงการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการสนทนา

ภายในกลุ่มและการแลกเปล่ียนความรู้โดยการน าเสนอข้ันตอนผลงานและท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มี

ความหมายมากขึ้น 
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 ตอนที่  3 การศึกษาพฤติกรรมการท างานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โดยใช้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบว่า ภาพโดยรวมของนักเรียนประเมินตนเองและครูประเมิน

นักเรียนอยู่ในระดับ ดีกบัดี ซ่ึงเมื่อพิจารณาผลการประเมินจะเหน็ได้ว่า กจิกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วย

การเรียนรู้ มีผลต่อการประเมินตนเองของนักเรียน เน่ืองจากหลังจากสิ้ นสุดการ เรียนการสอน ครูให้

นักเรียนประเมินกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ชอบที่สุด คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Walking Map มากที่สุด 

จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานในเร่ืองน้ีได้ดี 

 ตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

มาก (Mean = 2.68 , S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน

เน้ือหา อยู่ในระดับ มาก (Mean = 2.73 , S.D. = 0.44) ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับ มาก (Mean = 2.70 

, S.D. = 0.48) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก (Mean = 2.68 , S.D. = 0.48) และด้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับ มาก (Mean = 2.63 , S.D. = 0.53) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธารส อิน

ส าราญ และศศิเทพ ปิติพรเทพิน (2559) ได้ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการ

สร้างสรรค์ช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา 

เร่ืองสะพานข้ามคลองบางบัว ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้ตามแนวคิด

สะเตม็ศึกษา เร่ือง สะพานข้ามคลองบางบัว เท่ากับ 24.70 (82.33%) และมีค่าเฉล่ียคะแนนจากแบบ

ประเมินผลกระบวนการสร้างสรรค์ช้ินงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์ เท่ากับ 7.97 คิดเป็นร้อยละ 79.70 

นอกจากน้ีนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.34 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก  

 

ขอ้คน้พบ 

การเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถส่งเสริม

ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้นตามล าดับ หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ตามข้ันตอนของกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม ทั้ง 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นก าหนดสถานการณ์ ขั้นเรียนรู้ ขั้นออกแบบ ขั้น

สร้างสรรค์ ข้ันตรวจสอบผลลัพธ์ และข้ันแสดงผลงาน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือปฏิบัติจึงท าให้

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกดิทกัษะในการท างานอย่างเป็นข้ันตอน รู้จักการวางแผน คิดค้นหาแนวทางที่

หลากหลาย รวมถึงตรวจสอบปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้เกดิช้ินงานหรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในระดับผ่านเกณฑ์ แสดงให้เหน็ว่า 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด การท างานอย่างเป็น

ข้ันตอน การออกแบบและสร้างสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้และหาแนวทางใหม่ๆ ที่หลากหลาย ส่วนในเร่ือง

ความคิดสร้างสรรค์ ที่ต้องส่งเสริมนักเรียนเพ่ิมเติมคือ ด้านความคิดละเอียดลออ ซ่ึงนักเรียนมีผลคะแนน

ด้านน้ีน้อยที่สุด เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังแสดงรายละเอียดในช้ินงานหรืออธิบายล าดับข้ันตอนของ

การแก้ปัญหาได้ไม่ชัดเจน เช่น การแก้ปัญหาด้วย Block Programming เป็นต้น ซ่ึงต้องอาศัยความ

รอบคอบ การคิดอย่างเป็นล าดับขั้นตอนหรือคิดแบบอัลกอริทึม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาสู่การ 
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Coding หรือการเขียนโปรแกรมในระดับช้ันที่สูงข้ึน รวมถึงเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 

การคิดแบบวิจารณญาณซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ วิชาอื่นๆ ด้วย 

การน ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2 ในช่วงแรกนักเรียนยังค่อนข้างสบัสน ปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ระบบยังไม่ได้ เน่ืองจากเป็นเดก็

เลก็และยังค่อนข้างท าตามใจตนเอง จึงท าให้การท างานกลุ่มไม่ราบร่ืนเท่าที่ควร แต่เม่ือนักเรียนได้ฝึกฝน

โดยปฏบัิติกิจกรรมตามข้ันตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์

ทั้ง 6 ข้ันตอน ทั้งในรูปแบบงานกลุ่มและงานเด่ียว พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถการเรียนรู้ใน

รูปแบบงานรายบุคคลคร้ังที่สองมากกว่าคร้ังแรก และนักเรียนมีคะแนนความสามารถการเรียนรู้ ในรูปแบบ

งานรายกลุ่มคร้ังที่สองมากกว่าคร้ังแรกเช่นเดียวกัน เน่ืองจากคร้ังแรกนักเรียนยังไม่เกิดการเรียนรู้ใน

กระบวนการกลุ่ม ยังขาดความร่วมมือ ต่างคนต่างแสดงออกตามความคิดของตนเอง และไม่ค่อยมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกันและกัน ในคร้ังที่สองนักเรียนได้ร่วมกันท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มอีก

คร้ัง ซ่ึงได้เรียนรู้ปัญหาจากประสบการณ์และแก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงกิจกรรมการเรียนส่งเสริมให้

นักเรียนได้แสดงความคิดเหน็และแบ่งหน้าที่กันท างานมากข้ึน จึงท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีข้ึน เม่ือ

เรียงคะแนนตามล าดับของกิจกรรมการเรียนรู้จะเหน็ได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ดีขึ้นเร่ือยๆ 

แสดงให้เหน็ว่า กระบวนการกลุ่มมีผลต่อการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย ซ่ึงนักเรียน

ได้เรียนรู้ว่า งานบางอย่างหรือปัญหาบางประการ ต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคีในการบริหาร

จัดการ มีการปรับตัวเข้าหากนัและพยายามช่วยกันท างาน โดยอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคลเพ่ือให้

งานส าเรจ็ลุล่วง 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

  1. กจิกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็น

การเรียนรู้ที่เน้นการปฏบัิติ โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เป็นสื่อในการเรียนรู้  ผู้สอนควรเตรียมตัวและ

มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ จัดระยะเวลาในการเรียนการสอนอย่างรอบคอบ สถานศึกษาควรจัดระบบ

อนิเทอร์เนต็และระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ให้พร้อม  

2. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม ควรปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมเพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏบัิติได้ถูกต้องและเกดิการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม ครูผู้สอนอาจปรับหรือยืดหยุ่นเวลาในแต่ละขั้นของกจิกรรมตามความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
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ควรน าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมไปใช้ในระดับช้ันที่สูงข้ึน หรือประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ การงาน

อาชีพ เป็นต้น เพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 
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การพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะหโ์ดยใชแ้นวคิดของมารซ์าโน 

(Marzano) วิชาประวติัศาสตรไ์ทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

The Development of Analytical thinking ability by using Analytical thinking of 

Marzano  in Thai history for Mathayomsuksa 5 students  

 

โสภิดา มะลิซ้อน1 

อญัชลี ทองเอม2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยใช้

แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) วิชาประวัติศาสตร์ไทย 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 24 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) 2) แบบประเมิน

ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทย 3) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม/

รายบุคคล 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Paired Sample t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้

แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 24 คน พบว่า นักเรียนมี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์

จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 2) นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย นักเรียน

มีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 13.97, sig = .000) 3) 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์

ซาโน (Marzano) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (Mean = 4.51, S.D. = 0.53)  

ค าส าคัญ : พัฒนาการคิดวิเคราะห์, แนวคิดมาร์ซาโน, วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2 ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ประวัติศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ว่าด้วยเร่ือง

ของการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองราวของมนุษย์ในอดีตและให้ความส าคัญกบัการเปล่ียนแปลงในสังคมมนุษย์ที่

เกิดขึ้ นตามเวลาและสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีเวลาจึงมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์อย่างมาก และ

เน่ืองจากเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์มีเหตุการณ์ส าคัญต่าง  เกิดขึ้นมากมายในระยะเวลาหลายร้อยหลาย

พันปีจึงมีการก าหนดช่วงเวลาและยุคสมัยข้ึนมาเพ่ือเข้าใจตรงกัน ดังน้ันการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองเวลาและ

ยุคสมัยจึงมีความส าคัญและจ าเป็น เพ่ือนักเรียนจะได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ส าคัญ สามารถเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์และสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ในสังคมมนุษย์ได้ (ณรงค์ พ่วงพิศและวุฒิชัย 

มูลศิลป์ 2560, น.1)  

ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ จะช่วยท าให้มนุษย์เกิดส านึกในการค้นคว้าและสืบค้น

ข้อมูลที่เช่ือมโยงอดีตและปัจจุบัน อันสร้างความภาคภมูิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติหรือเผ่าพันธุ์ 

ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดการ

เรียนรู้จากอดีตเพ่ือเป็นบทเรียนส าหรับปัจจุบันองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์จะท าให้เข้าใจ

ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหา การศึกษาประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่

หลากหลายซ่ึงสามารถน าความรู้เหล่าน้ันไปก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินนโยบายให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทั้งปัจจุบันและอนาคต วิธีการทางประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ศึกษาสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการคิด

วิเคราะห์ ไต่สวน และแก้ปัญหา ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาแขนงอื่น  คุณสมบัติน้ีนับเป็น

องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมที่เจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการสูง (ชัยยศ 

โพธิ์ศรี 2554, น.30) 

จากการที่ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระประวัติศาสตร์ไว้ว่า นักเรียนต้องมีความเข้าใจ

ความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถน าวิธีการทางประวัติศาสตร์

มาใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง อย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผล เข้าใจพัฒนาการของ

มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

ตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน รวมถึงเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 

วัฒนธรรม ภมูิปัญญาไทย มีความรัก ความภมูิใจ และธ ารงความเป็นไทย (กรมวิชาการ 2544, น.1-12) 

สภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เน้ือหา

ค่อนข้างมากและยาวนาน อีกทั้งเป็นเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปนานมากท าให้นักเรียนขาดความ

เข้าใจเน้ือหาและเกิดความเบ่ือหน่ายไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร ไม่สามารถสรุปความคิดรวบยอด รวมถึงไม่

สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเร่ืองราวได้ จึงส่งผลโดยตรงให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

ประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งส าหรับการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ใน

ประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นลักษณะการเรียนรู้โดยครูผู้สอนบรรยายเน้ือหาจากแบบเรียนและหลักสูตร

การศึกษา เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนมากกว่าให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยไม่

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจและ
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ไม่เหน็ความส าคัญของการเรียนประวัติศาสตร์(กรมวิชาการ 2545, น.3–6) นอกจากน้ียังเป็นสาเหตุท า

ให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต ่า ซ่ึงสอดคล้องกับระวิวรรณ ภาคพรต , สุมาลี โตสกุล, และ

เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, บรรณาธิการ (2554) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันส่วน

ใหญ่เน้นวิธีการสอนด้วยการบรรยาย การเล่าเร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังยึดเอกสาร 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ไม่สอดคล้องกับวิธีสอนและเน้ือหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมีผล

ท าให้ผู้สอนและนักเรียนขาดปฏสิัมพันธ์ในกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้ที่ส าคัญ นักเรียนกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียนไม่มีกิจกรรมในการท างานร่วมกัน และอีกหน่ึงปัญหาที่

เกิดจากการเรียนรู้แบบสภาพจริงโดยผ่านทางตัวผู้วิจัยเองคือ เน้ือหาสาระประวัติศาสตร์มีเน้ือหามากแต่

สัดส่วนเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีน้อยท าให้ผู้เรียนไม่สามารถจัดระบบความคิดในการเรียนการ

สอนภายในห้องเรียนได้ 

เน่ืองจากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทยข้างต้น กล่าวได้ว่าการคิด

วิเคราะห์เป็นทกัษะที่ควรพัฒนาในวิชาประวัติศาสตร์ไทย เพ่ือฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล 

รู้จักแยกแยะ คิดแก้ปัญหา สามารถพิจารณาและสรุปเพ่ือหาค าตอบได้ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 

(2542) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการสืบค้นข้อเทจ็จริง ตอบค าถามบางสิ่งบางอย่าง 

โดยการตีความ การจ าแนกแยกแยะ และท าความเข้าใจกบัองค์ประกอบของสิ่งน้ัน รวมถึงองค์ประกอบอื่น

ที่เกี่ยวข้อง หาความเช่ือมโยงว่ามีความสัมพันธก์นัอย่างไร 

แนวคิดการคิดวิเคราะห์ของบลูม Boom (1956, p.74) สรุปได้ว่าการคิดวิเคราะห์ เป็น

ความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาส่วนย่อยของเน้ือหา เหตุการณ์ หรือเร่ืองราวต่าง  หาเหตุและผล 

เป็นการตีความจากข้อมูลหลักไปยังองค์ประกอบย่อย เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเน้ือหา ท าความเข้าใจว่า

มีโครงสร้างเป็นอย่างไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นแกนหลัก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีหลักการ

อย่างไร การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 ลักษณะคือ วิเคราะห์ความส าคัญ (Analysis of Element) 

วิ เคราะ ห์ความสัม พันธ์  (Analysis of Relationship) และการ วิ เคราะ ห์ห ลักการ  (Analysis of 

Organizational Principles ) 

แนวคิดการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน Marzano (2001, น.38) สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ 

ซับซ้อนมากกว่าความเข้าใจ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เหตุผล คิดอย่างลึกซ้ึงและหลากหลาย มีการคิดโดย

พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและต้องมีเหตุผล สามารถระบุความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างมีหลักการ 

สามารถจัดล าดับ จัดหมวดหมู่ หรือจัดประเภทของความรู้ของสิ่งต่าง  ระบุเหตุผลของการเกดิข้อผิดพลาด

ของข้อมูล สามารถตีความหรือบอกหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของ ความรู้ ระบุ เจาะจง หรือสรุปอย่างมีเหตุผล จน

สามารถเกิดเป็นความรู้ใหม่ได้ น าหลักการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานของความรู้และ

คาดการณ์ผลที่ตามมาบนพ้ืนฐานของข้อมูล  การคิดวิเคราะห์จะประกอบด้วย ความสามารถ 5 ด้าน คือ 

ด้านจ าแนก (Matching) ด้านการจัดกลุ่ม (Classification) ด้านการสรุป (Error analysis) ด้านการประยุกต์ 

(Generalizing) และด้านการคาดการณ์ (Specifying) 

ประวัติศาสตร์ยังเป็นศาสตร์การเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้ทุกแขนง และ

เฉลิม นิติเขตต์ปรีชา (2545, น.107 - 108) ได้เสนอแนวทางในการสอนประวัติศาสตร์ไว้ว่า ควรสอน
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ให้เดก็รู้วิธีการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเปล่ียนสภาพการเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้แก่ผู้เรียน มาเป็นครูเป็นผู้ช่วยเหลือช้ีแนะแนวทาง หรือให้ค าแนะน า อาจท าได้โดยการฝึกหัดและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยการใช้ความพยายามแสวงหาเหตุผล หัดคิดและคิดให้เป็น ไม่ว่าจะเป็นการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ เปรียบเทยีบ สังเคราะห์ และประเมินค่าข้อเทจ็จริงทางประวัติศาสตร์ 

เพ่ือน าไปสู่การสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง  ด้วยตนเองในที่สุด ดังน้ันการส่งเสริม

ความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ในการเรียนประวัติศาสตร์ จึงมีความเหมาะสม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียนให้สูงข้ึน พร้อมที่จะด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีงานวิจัยสนับสนุนได้แก่ ปรียานุช สถาวรมณี 

(2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

ของนักเรียน มนรัตน์ สมสุข (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิค

การใช้ค าถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สพัุตรา ค าสขุ (2556, บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษาผลการสอนโดยวิธกีารทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประวัติศาสตร์

อาเซียนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ วนารัตน์ ราชอาจ 

(2558, บทคัดย่อ )ได้ท าการศึกษาผลการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสปุาณี วังกานนท ์(2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกจิกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของMarzano ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 และชนกานต์ พิศิษฐวานิช (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

วิชาประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้น 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจน าแนวคิดการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน(Marzano) มาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลัย ซ่ึงการวิจัย

คร้ังน้ีอาจส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ไทยได้ดีขึ้นและสามารถน าไป

ใช้กบัการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับสงูต่อไปได้ 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) วิชา

ประวัติศาสตร์ไทย 

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์

ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano)  
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สมมติฐานของการวิจยั 

1. นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) วิชา

ประวัติศาสตร์ไทยมีคะแนนผ่านร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้

แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ที่ก  าลังศึกษาในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 165 

คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ของโรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลัยเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 24 คน ซ่ึงได้มาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรต้น (Independent Variables)  

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano)  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

1. ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เน้ือหาที่ใช้ในงานวิจัย คือ วิชาประวัติศาสตร์ไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์ประเดน็ส าคัญทางประวัติศาสตร์  

ระยะเวลาในการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาจ านวน 15 คาบเรียน 

คาบเรียนละ 50 นาท ี 

 

485508



6 
 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) หน่วย

การเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์ประเดน็ส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย 

2. แบบประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทย  

3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม/รายบุคคล  

4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย  

5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน 

(Marzano) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5   

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

วิธดี าเนินการวิจัยมีวิธดี าเนินการดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม 

 1.1 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของ

มาร์ซาโน (Marzano) แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

1.2 ทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียน เป็นปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด 30 ข้อ  

1.3 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แบบคละความสามารถโดยใช้

คะแนนจากแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

2. ขั้นทดลอง   

 2.1 ผู้วิจัยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของ       มาร์

ซาโน (Marzano) จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้   

 2.2 ผู้วิจัยประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทย เป็นกลุ่มและ

รายบุคคล และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ประเมินหลังจากท ากิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการ

เรียนรู้  รวมทั้งสิ้นมีการประเมินทั้งหมดจ านวน 5 คร้ัง 

 2.3 ทดสอบหลังเรียนโดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียน เป็นปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด 30 ข้อ ซ่ึงเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบคู่ขนาน 

 2.4 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์

ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ชุด 15 ข้อ 

3. ขั้นสรุป ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการท าแบบประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชา

ประวัติศาสตร์ไทย แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ประวัติศาสตร์ไทยก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

วิธกีารทางสถิติ 
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การวิเคราะหข์อ้มูล  

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทย โดยการหาค่าร้อยละ

(Percentage) 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และและค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired - Samples  

t-test  

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์

โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

5. ประมวลผลและแปลผล 

6. อภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

ตอนที่ 1 ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน 

(Marzano) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 24 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

80 ผ่านเกณฑจ์ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29.17 

ตอนที่  2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนเรียนมีค่า Mean 

=14.91, S.D.= 3.16 และหลังเรียนมีค่า Mean = 23.79, S.D.=3.21 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Paired 

samples t-test นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 

13.97, sig = .000)  

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน

ประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (Mean = 4.51, 

S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อยมีดังน้ี ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

(Mean =4.57, S.D. = 0.51) ด้านผู้เรียน (Mean =4.49, S.D. = 0.53) และด้านครูผู้สอน (Mean 

=4.47, S.D. =0.55) 

 

อภิปรายผล 

ตอนที่ 1 ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของ มาร์ซาโน 

(Marzano) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 24 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

80 ผ่านเกณฑจ์ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 29.17 แต่อย่างไรกต็าม นักเรียนที่มีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวกมี็

คะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ในแต่ละคร้ังเพ่ิมขึ้น อีกทั้งพบว่าการเรียนเป็นกลุ่มของนักเรียนแต่

ละกลุ่มมีคะแนนค่อนข้างสูงในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์

มีจ านวนมาก เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) มีการ

ท ากิจกรรมกลุ่มที่ท  าให้นักเรียนเกิดความร่วมมือในการท างาน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มี

ความรับผิดชอบ มีน า้ใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ และการตรงต่อเวลา ซ่ึงการจับกลุ่มน้ีท าให้นักเรียนได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้เน้ือหาในบทเรียน แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความเข้าใจในเน้ือหา จึงท า ให้นักเรียนที่มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของมาร์ซาโน(Marzano) คือการจ าแนก การจัดกลุ่ม การ

สรุป การประยุกต์ และการคาดการณ์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมการคิดวิเคราะห์มีจ านวนทั้งหมด 5 คร้ังในการท า

กจิกรรม ดังที่คาแกน (Kagan. 1994, p.1-11) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือว่า 1) 

เป็นกลุ่ม (Team) ซ่ึงเป็นกลุ่มขนาดเลก็ ประมาณ 2-6 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมืออย่างเท่าเทยีมกนั 

ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่แตกต่างกนั 2) มีความต้ังใจ (Willing) เป็นความต้ังใจที่ร่วมมือในการ

เรียนและท างาน โดยช่วยเหลือกันและกัน มีการยอมรับซ่ึงกันและกัน 3) มีการจัดการ (Management) 

การจัดการเพ่ือให้การท างานกลุ่มเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 4) มีทกัษะ (Skills) เป็นทกัษะ

ทางสังคมรวมทั้งทกัษะการสื่อความหมาย การช่วยสอนและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีจะ

ช่วยให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 5) มีหลักการส าคัญ 4 ประการ (Basic principles) คือ การ

พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual 

accountability) ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม (Equal participation) การมีปฏิสัมพันธ์ไปพร้อม  

กัน (Simultaneous interaction) 6) มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัด

กิจกรรมหรือเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นค าสั่งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เทคนิคต่าง  

จะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการแต่ละเทคนิคน้ันออกแบบได้เหมาะกบัเป้าหมายที่ต่างกันและ

นอกจากน้ันยังมีการท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลจึงท าให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาทาง

ประวัติศาสตร์เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายนักเรียนแต่ละกลุ่มและแต่ละคนมีคะแนน

พัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์สงูขึ้น ดังที่มาร์ซาโน(Marzano 2001, p.38) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ คือ

การขยายความคิดอย่างเป็นเหตุผล เป็นการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดเฉพาะของข้อมูล

บนพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจเดิมที่สะสมอยู่ในความทรงจ าระยะสั้น ในรูปแบบโครงสร้างขนาดเลก็ของ

สติปัญญา เพ่ือสร้างข้อมูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุปลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นของข้อมูล

ได้ และเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546) กล่าวถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ                   

1) ความสามารถ ในการตีความ คือการท าความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการจะ

วิเคราะห์เพ่ือแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งน้ัน เป็นการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่ต้องการ

วิเคราะห์         

2) ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่จะวิเคราะห์ การที่จะคิดวิเคราะห์ได้ดีน้ันจ าเป็นต้องมีความรู้

ความเข้าใจพ้ืนฐานในเร่ืองน้ัน ซ่ึงจะช่วยในการก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์แจกแจงและจ าแนกได้ว่า

เร่ืองน้ันเกี่ยวข้องกบัอะไร มีองค์ประกอบย่อย  อะไรบ้าง และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุก่อให้เกดิอะไร  
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3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถามความเป็นคนช่างสังเกต ท าให้สามารถค้นพบความ

ผิดปกติท่ามกลางสิ่งที่ดูอย่างผิวเผินแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน และช่างสงสัยเม่ือเหน็ความผิดปกติแล้ว

ไม่ละเลยไป รวมถึงต้องเป็นคนช่างถาม โดยชอบต้ังค าถามกับตัวเองและคนรอบ  ข้างเกี่ยวกับสิ่งที่

เกิดข้ึน เพ่ือน าไปสู่การคิดต่อเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน โดยยึดหลักการตั้งค าถาม 5W 1H (Who What Where 

When Why และ How)       

4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล คือ ต้องมีความสามารถในการใช้เหตุผล 

จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเทจ็ สิ่งใดมีองค์ประกอบในรายละเอยีดเช่ือมโยง

สมัพันธก์นัอย่างไร โดยสามารถเหน็ภาพต่าง ได้ใน 3 มิติ ในขณะที่คนทั่วไปจะเหน็เพียง 2 มิติที่เป็นภาพ

ระนาบ คือสามารถเหน็ภาพในแนวลึกมองเหน็ความซับซ้อนที่อยู่ภายใน และรู้ว่าแต่ละสิ่งจัดเรียงล าดับกัน

อย่างไร รู้เหตุผลที่อยู่เบ้ืองหลังการกระท า 

สอดคล้องกับงานวิจัยของมนรัตน์ สมสุข (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธกีารทางประวัติศาสตร์ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถาม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดคะแนนเฉล่ียเป็นร้อยละ 88.28 ซ่ึง

ไม่น้อยกว่าเกณฑท์ี่ต้ังไว้ที่ร้อยละ 80 และมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนและชนกานต์  พิศิษฐวานิช (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชา

ประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า            

1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 88  

ตอนที่  2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนเรียนมีค่า Mean 

=14.91, S.D.=3.16 และหลังเรียนมีค่า Mean = 23.79, S.D.=3.21 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Paired 

samples t-test นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 

13.97, sig = .000) 

เน่ืองจากคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์มีคะแนนสูง เพราะนักเรียนได้ผ่านกระบวนการ

การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano)ทั้งการท างานกลุ่มและการท างานเป็นรายบุคคล ซ่ึง

เป็นแนวคิดที่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ค่อนข้างละเอียด จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมี

คะแนนสูงกว่าก่อนเรียน มีนักเรียนที่คะแนนการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์แต่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีนักเรียนที่คะแนนไม่ผ่านการคิดวิเคราะห์แต่

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุพัตรา ค าสุข (2556, บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษา ผลการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประวัติศาสตร์อาเซียน ส าหรับนักเรียน

489512



10 
 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสงู

กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สุปาณี วังกานนท ์(2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ

พัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของMarzano ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของMarzano 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และวนารัตน์ ราชอาจ (2558, บทคัดย่อ )ได้ท าการศึกษาผลการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่

มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พัฒนาการอาณาจักรสโุขทยั ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 

พัฒนาการอาณาจักรสโุขทยั ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองศรีเทพ ที่เรียนด้วยวิธกีารทาง

ประวัติศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทกัษะการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน

ประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (Mean = 4.51, 

S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อยมีดังน้ี ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

(Mean=4.57, S.D. = 0.51) ด้านผู้เรียน (Mean =4.49, S.D. = 0.53) และด้านครูผู้สอน (Mean=

4.47, S.D. =0.55) ซ่ึงในแต่ละด้านนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุและมีคะแนนเฉล่ียสูง คือ 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การส่งเสริมการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

ด้านผู้เรียน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ประเดน็ทางประวัติศาสตร์ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์

ของข้อมูลอย่างมีเหตุผลสู่แนวคิดหรือหลักการได้  

และด้านครูผู้สอน ได้แก่ ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้เรียน หาแหล่งค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติม เช่น ห้องสมุดหรือแหล่งอื่น  

สอดคล้องกับงานวิจัยของเพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนา

สัมฤทธิ์ ผลทางการ เ รี ยนในราย วิชา  ส33265 โครงงานประ วัติศาสตร์  โรงเ รียนสาธิตแ ห่ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยวิธกีารทางประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนในรายวิชา ส33265 โครงงานประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.78 สุปาณี วังกานนท ์(2558, บทคัดย่อ) ได้

ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ

Marzano ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของMarzano ส าหรับนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และศศิพัชร จ าปา (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  เพ่ือส่งเสริม

กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์  พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 

 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 

1. การน าแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

ช่วยพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์

ที่ดีเพ่ิมข้ึนมากกว่าการสอนแบบบรรยายตามปกติที่ผ่านมา เน่ืองจากหลักการของมาร์ซาโน(Marzano) 

ค่อนข้างจะละเอียดในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการจ าแนก ด้านการจัดกลุ่ม ด้านการสรุป 

ด้านการประยุกต์ และด้านการคาดการณ์ ท าให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การ

คิดจ าแนกข้อมูลต่าง ที่มีอยู่อย่างมากมาย จัดกลุ่มข้อมูลที่มีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ใน

ประเภทเดียวกัน สรุปหลักการของข้อมูลออกมา น าหลักการน้ันมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง อีกทั้ง

นักเรียนยังสามารถน าการเรียนรู้ไปใช้ในการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ซ่ึงสร้างความสุข 

และสนุกสนาน เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful)ของออซูเบล (David p. Ausubel) 

2. การน าแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) มาใช้เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมี

การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากในหนังสือ ต าราเรียน ถึงแม้จะท าให้มีภาระงานเพ่ิมข้ึนก็

ตาม แต่นักเรียนกยั็งสนใจที่จะท างานรายบุคคลและท างานร่วมกันในการค าตอบและน าเสนอผลงาน เช่น 

กรณีการเรียนรู้เร่ืองแนวคิดความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาติไทยมาใช้ในการหาค าตอบเร่ืองการอพยพย้ายถิ่น

ฐานของชาวโรฮิงญา 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1. ผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) อย่าง

ชัดเจนเพ่ือน าไปใช้ในการสอน 

2. ผู้สอนควรให้อิสระแก่นักเรียนในการคิดซ่ึงจะท าให้ความคิดของนักเรียนไม่ติดอยู่ใน

กรอบเพ่ือหาค าตอบ แต่อย่างไรกต็ามครูควรก าหนดประเดน็ให้ชัดเจน 

3. ผู้สอนต้องก าหนดเวลาให้เหมาะสม เพ่ือสามารถก ากับเวลาในการค้นหาข้อมูล และ

น าเสนอผลงานของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ในการ

เรียนรู้ระดับอื่น   
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2. ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ไปใช้กับสาระการ

เรียนรู้อื่น เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

3. ควรท าวิจัยการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน 

(Marzano) กบัการจัดการเรียนรู้ของบลูม (Bloom) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 
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การพฒันาการคิดวิเคราะหก์ารเรียนรูโ้ดยใชก้ารสืบเสาะหาความรูใ้นวิชาสงัคม

ศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

The Development of Analytical Thinking in Social Studies by Using The 

Inquiry Technique for Mathayom 4 Students 

 

อนุรักษ์ สวัสดี1 

อญัชลี ทองเอม2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้

วิชาสงัคมศึกษาโดยใช้การสบืเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษา 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างคือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราช

วินิตบางเขน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้การคิดวิเคราะห์และการสืบเสาะหา

ความรู้ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3) แบบวัดการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด

ของบลูม 4) แบบประเมินการท างานกลุ่มและรายบุคคล 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดย

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย 3) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 4) Paired Sample t-test  

ผลการวิจัย พบว่า 1) การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนรายบุคคลมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑจ์ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 และนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านแกณฑ ์จ านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.33 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.39, 

S.D. = 0.68)  

 

ค าส าคัญ : การพัฒนาการคิดวิเคราะห์, การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ , วิชาสังคมศึกษา, 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

 
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนของระบบการศึกษาไทยที่ ผ่านมาประสบความล้มเหลวใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ที่ไม่สามารถสร้างคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ คือ ไม่

สามารถสร้างคนให้มีพ้ืนฐานการคิด วิธีการเรียนรู้ การมีทกัษะในการจัดการและทกัษะในการด าเนินชีวิต 

สอดคล้องกบัค ากล่าวของนักวิชาการหลายทา่น เช่น วิทยากร เชียงกูล (2542) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่

ท าข้อสอบอัตนัยและข้อสอบที่เป็นการอธิบายความได้น้อยมาก เน่ืองมาจากขาดการปลูกฝังให้รักในการ

เรียนรู้  การอ่านหนังสอื การศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง  

อ ารุง จันทวานิช และไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2542) ได้กล่าวว่า ผลจากการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของกรมวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ระบุว่า วิชาคณิตศาสตร์และวิชา

สงัคมศึกษา มีนักเรียนประมาณร้อยละ 81 และ 61 ตามล าดับ มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

และพยุงศักด์ิ จันทร์สุรินทร์ (2541) กล่าวว่า สภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันกลายเป็นปัญหาส าคัญที่

ท  าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์ และไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เน่ืองจากครูผู้สอน

ยังคงเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางและยึดเน้ือหาเป็นหลัก เน้นการท่องจ า มากกว่า

การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้สมรรถนะของผู้เรียนในด้านความรู้และ

ความคิดอยู่ในระดับต ่าอกีด้วย 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 บททั่วไป เร่ือง ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 กล่าวว่า 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ 4 เร่ือง แนวการจัดการศึกษา ซ่ึงใน

มาตรา 23 และมาตรา 24 ก าหนดให้การจัดการศึกษา ต้องเน้นความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดกระบวน

การเรียนรู้น้ันต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด าเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ

ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และสถานศึกษายังเป็นส่วนที่ส าคัญใน การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

คุณภาพ ซ่ึงการเรียนรู้ น้ันสามารถเกดิขึ้ นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

อย่างไรกต็ามในปัจจุบันพบว่า เดก็ไทยยังประสบปัญหาในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์อยู่ไม่

น้อย ซ่ึงปัญหาของการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ อาจเกดิมาจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้เน้นให้

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างแท้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับที่ วีระ สุดสังข์ (2550) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในปัจจุบัน ครูผู้มีบทบาทส าคัญไม่ได้น าการคิดไปใช้จัดกิจกรรมอย่างจริงจัง ครูอาจจะสอนให้

นักเรียนคิด แต่การสอนน้ันยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ท าให้ปัญหาการคิดของนักเรียนจึงยังมีอยู่ นักเรียน

ยังไม่มีประสบการณ์การคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสอดคล้องกับรายงานของส านักวิชาการและ
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มาตรฐานการศึกษา (2549) ที่พบสภาพปัญหาของผู้เรียนว่า มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด

สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรอง และการมีวิสัยทศัน์อยู่ในระดับ

ควรปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่  

การคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะส าคัญที่ต้องฝึกฝน ดังที่ บลูม (Bloom, 1956 อ้างองิใน ล้วน สาย

ยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ว่า การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะ เพ่ือหาส่วนย่อย

ของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือเน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบไปด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ 

อะไรเป็นผล และที่เป็นอย่างน้ันอาศัยหลักการอะไร  

นอกจากน้ี เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การ

จ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเป็นส่วนๆ เพ่ือค้นหาว่าท ามาจากอะไร มีองค์ประกอบ

อะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร เช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร และสุวิทย์ มูลค า (2547) กล่าวว่า การคิด

วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ แยกแยะส่วนย่อยๆ ของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือเน้ือเร่ืองต่างๆ 

ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือความประสงค์สิ่งใด และส่วนย่อยๆ ที่ส าคัญน้ันแต่ละเหตุการณ์

เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด เป็นการระบุคุณลักษณะ ระบุประเดน็หรือ 

องค์ประกอบของข้อมูล ซ่ึงครอบคลุมถึงการระบุความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลด้วย 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้

วิชาสังคมศึกษา นอกจากการคิดวิเคราะห์แล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกประการหน่ึงคือการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงได้

ศึกษาค้นคว้าวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ในวิชาสังคม

ศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เน่ืองจากเป็นช่วงช้ันที่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐาน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สงูข้ึน เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในที่สุดผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ ซ่ึงมีแนวคิดเร่ิมต้นมาจาก Robert Karplus ที่เป็นผู้เสนอการจัดการเรียนรู้วิธีน้ีในระดับ

ประถมศึกษา เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจในการเรียนและลดความน่าเบ่ือหน่ายของการเรียนใน

ห้องเรียน โดยจุดเร่ิมต้นของวัฏจักรการเรียนรู้น้ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ 

Piaget และผลงานของ Ausubel และแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ เกี่ยวกับธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ (Trowbridge และ Bybee, 1996, 204; 

Robertson, 1996; Abraham, 1997, p. 219 อ้างถึงใน นันทกา คันธยิงค์, 2547, น. 17) 

เร่ิมต้นจากรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน โดยที่ Karplus และ Thier (1967; cited in 

lawson, 1995, p. 134-139) ได้น าเสนอรูปแบบวงจรการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ ขั้นส ารวจ (exploration) ขั้นสร้าง 

(invention) และขั้นค้นพบ (discovery) 

ต่อมา Eisenkraft (2003, p. 57-59) ได้พัฒนารูปแบบของวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเป็น 

7 ขั้นตอน โดยไอน์เซนคราฟต์ได้ให้เหตุผลว่าขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้แบบ 5E เป็นข้ันตอนที่ยังไม่

ต่อเน่ือง และยังไม่สมบูรณ์ จึงได้ท าการเพ่ิมขั้นตอนของการเรียนรู้อีก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตรวจสอบความรู้

เดิม (elicit) และขั้นน าความรู้ไปใช้ (extend) ได้แก่ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 2) ขั้นเร้าความสนใจ 3) 
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ขั้นส ารวจและค้นหา 4) ขั้นอธบิายและลงข้อสรุป 5) ขั้นขยายความคิด 6) ขั้นตอนการประเมินผล 7) ขั้น

น าความรู้ไปใช้ 

นอกจากน้ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548) ยังได้น าเสนอขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้าง

ความสนใจ 2) ขั้นส ารวจและค้นหา 3) ขั้นอธบิายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ 5) ขั้นประเมิน  

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม เช่น งานวิจัยของ 

แววมณี กุลเมืองน้อย (2550, บทคัดย่อ) ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เร่ือง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และปิยฉัตร์ ชัยมาลา (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลัดดาวัลย์ จ่ิม

อาษา (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7 ข้ัน สาระที่ 2 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ Somers (2005) ได้ท าการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 7E ในการสอนสิ่งแวดล้อม

ศึกษา เร่ือง พืชชายฝั่งของรัฐหลุยสเ์ซียน่า ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากน้ี Mecit (2006) 

ได้ท าการศึกษาผลของการเรียนโดยวงจรการเรียนรู้รูปแบบ 7E ในการปรับปรุงทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนเกรด 5  

ดังน้ัน ผู้วิจัยเหน็ว่า ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา การเรียนรู้ควรปรับขั้นตอนและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็น ท า

เป็น แก้ปัญหาเป็น โดยมีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ รู้จักวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ สามารถมองเห็นทิศทางที่จะเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จากเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยมีความ

สนใจที่จะจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ และการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้สอน โดยผลที่ได้รับจากการศึกษาอาจจะเป็นแนวทางน าไป

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้เกดิประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 
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สมมติฐานของการวิจยั 

1. ความสามารถการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่เรียนรู้โดยการสบืเสาะหาความรู้มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยการ

สบืเสาะหาความรู้หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 8 ห้องเรียน จ านวน 240 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random Sampling) ด้วยวิธกีารจับฉลาก  

ตัวแปรต้น ได้แก่  

1. การเรียนรู้ โดยการสบืเสาะหาความรู้  

2. การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม 

ตัวแปรตาม ได้แก่  

1. ความสามารถการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

ระยะเวลาในการท าวิจัย ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 

3 วัน วันละ 1 ช่ัวโมง รวมเป็นเวลา 15 ช่ัวโมง 

เน้ือหาที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ เน้ือหารายวิชาสังคมศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระการ

เรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคม ประกอบไปด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเมืองการปกครองไทย ได้แก่ 

เร่ืองที่ 1 ระบอบการเมืองการปกครอง เวลา 3 ช่ัวโมง 

เร่ืองที่ 2 การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

เวลา 3 ช่ัวโมง 

เร่ืองที่ 3 ปัญหาการเมืองของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข เวลา 3 ช่ัวโมง 

เร่ืองที่ 4 ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ เวลา 3 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายที่ควรรู้ ได้แก่ 

เร่ืองที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน เวลา 3 ช่ัวโมง 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การคิดวิเคราะห์และ

การสบืเสาะหาความรู้ จ านวน 5 แผน ระยะเวลา 15 ช่ัวโมง 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัย ก่อน

เรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 

3. แบบวัดการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของบลูม 

4. แบบประเมินการท างานกลุ่ม /รายบุคคล  

5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ในวิชาสังคมศึกษา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ โดยใช้การสบืเสาะหาความรู้ในวิชาสังคม

ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

1. ช้ีแจงล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสงัคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียน 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แบบคละความสามารถ โดยใช้คะแนน

จากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้การคิดวิเคราะห์และการสืบเสาะหาความรู้ 

จ านวน 15 ช่ัวโมง ระยะเวลา 5 สปัดาห์ 

4. ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยตรวจผลการคิด

วิเคราะห์และประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม/รายบุคคลของนักเรียน 

5. หลังจากเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสงัคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนซ่ึงเป็นชุดคู่ขนานกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

6. ให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการคิดวิเคราะห์กับการเรียนโดยใช้การสืบ

เสาะหาความรู้ ในวิชาสงัคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

7. เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามา ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและแปลผลต่อไป 

 

การวิเคราหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังน้ี 

1. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ใช้ สถิติ

ทดสอบค่า Paired Sample t-test 

2. วิเคราะห์ข้อมูลการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่า

ร้อยละ (Percentage)  
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3. วิเคราะห์ข้อมูลการท างานรายบุคคล โดยใช้คะแนนผลรวมและแปลผล 

4. วิเคราะห์ข้อมูลการท างานกลุ่ม โดยใช้คะแนนผลรวมและแปลผล 

5. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ในวิชาสังคมศึกษา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

6. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

7. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจยั 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ในวิชาสังคม

ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่ม/รายบุคคล จ านวน 5 คร้ัง พบว่า การคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนรายบุคคลมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 

96.67 และนักเรียนที่มีคะแนน ไม่ผ่านแกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนน

เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนเท่ากับ 13.40 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.71 และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนเท่ากับ 17.97ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.54 เม่ือ

เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลัง

เรียน มีค่า Sig.(2-tailed) เทา่กบั .000 แสดงว่าคะแนนหลังสอบเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้การสบืเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.39, S.D = 0.68) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย คือ ด้านผู้สอน (�̅� = 4.35, S.D = 0.68) ด้าน

กจิกรรมการเรียนรู้  (�̅� = 4.41, S.D = 0.67) ด้านผู้เรียน (�̅� = 4.41, S.D = 0.69) 

 

อภิปรายผล  

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ในวิชาสังคม

ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน แบ่งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล จ านวน 5 คร้ัง พบว่า 

1.1 การคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน เป็นรายกลุ่ม พบว่า การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนรายบุคคลมีคะแนน
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ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 และนักเรียนที่มีคะแนน ไม่ผ่าน

แกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  

1.2 การคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน เป็นรายบุคคล พบว่า การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนรายบุคคลมี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 และนักเรียนที่มีคะแนนต ่า

กว่าร้อยละ 80 ไม่ผ่านแกณฑ ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 จะเหน็ได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนน

การคิดวิเคราะห์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ผ่านเกณฑ์ และคะแนนค่อนข้างสูง เน่ืองจาก กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึน คือ (1) ขั้นส ารวจและค้นหา (2) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (3) 

ขั้นขยายความรู้ (4) ขั้นประเมินผล (5) ขั้นน าความรู้ไปใช้ และการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของบลูม 

ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความส าคัญ (2) การวิเคราะห์หลักการ (3) การวิเคราะห์ความสมัพันธ ์ซ่ึงช่วยท า

ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ิมมากขึ้น โดยพิจารณาจากคะแนนของนักเรียนในการท า

กิจกรรมแต่ละคร้ัง อีกประการหน่ึง การเรียนรู้โดยการท างานเป็นกลุ่มช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ได้ดี 

เช่น การวางแผน เป็นขั้นตอน และเป็นระบบ การศึกษาค้นคว้า มุ่งมั่นค้นคว้าหาข้อมูล และใช้แหล่งเรียนรู้

ที่หลากหลาย ผลงานมีความถูกต้อง และค่อนข้างสมบูรณ์ มีการน าเสนอให้รายละเอยีดชัดเจน และส่วนที่

ส าคัญกค็ือมีความรับผิดชอบต่อการท างาน ซ่ึงอยู่ในระดับทั้งหมดพอใช้ถึงดี จึงเป็นส่วนหน่ึงของการ

สนับสนุนการเรียนรู้แบบน้ี ซ่ึงทิศนา แขมณี (2545) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

กระบวนการสืบสวนว่า เป็น การด าเนินการเรียนการสอน ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดค าถาม เกิดการคิด 

และการลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยที่ผู้สอนช่วย

อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ด้านการสบืค้นหาแหล่งเรียนรู้  การศึกษาหา

ข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ และการท างานร่วมกับผู้อื่น และ 

Robert Karplus (1977) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้วิธีน้ีในระดับประถมศึกษา เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้มี

ความสนใจในการเรียนและลดความน่าเบ่ือหน่ายของการเรียนในห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัด

ดาวัลย์ จ่ิมอาษา (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 

ข้ัน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2553 จ านวน 17 คน การวิจัยใช้รูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (one-shot case study) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน

สงัคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย

ละ 82.35 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้คือ ร้อยละ 75 และมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 79.85 ในด้าน

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ 76.47 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ คือ

ร้อยละ 75 และมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 75.29 พิมพ์แพร สืบบุก (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผล

การใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 

กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนฉิมพลี จังหวดักรุงเทพมหา

นคร ผลการวจิยัพบว่า (1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีการคิดวิเคราะห์

หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ Mecit (2006) ได้ท าการศึกษาผล
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ของการเรียนโดยวงจรการเรียนรู้ รูปแบบ 7E ในการปรับปรุงทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน

เกรด 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ เรียนโดยวงจรการเรียนรู้รูปแบบ 7E มีทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณดีกว่ากลุ่มควบคุม 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 

2.1 นักเรียนจ านวน 30 คน ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรียน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2.2 คะแนนเฉล่ียแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ก่อนเรียนเทา่กบั 13.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.71 และคะแนนเฉล่ีย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนเท่ากับ 17.97 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.54 เม่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ค่า Sig มีค่าเท่ากับ .000 แสดงว่าคะแนนหลังสอบเพ่ิมขึ้ น

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การที่นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหา

ความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

แสดงให้เหน็ว่า การเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนได้ เน่ืองจากเน้ือหารายวิชาสังคมศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นสาระ

การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงมีปริมาณเน้ือหามาก และจ าเป็นที่

นักเรียนจะต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งในและนอกห้องเรียน อีกประการหน่ึง การเรียนรู้โดยการสืบ

เสาะหาความรู้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งน้ี  จึง

ท าให้ นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชดาภรณ์ โสภา (2559, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษา เร่ืองการศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมี

คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉล่ียเท่ากบั 21.40 คิดเป็นร้อยละ 71.33 ของคะแนนเตม็ และ

มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์28 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์ที่

ก  าหนดไว้ และ พิมพ์แพร สืบบุก (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

7E ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนฉิมพลี จังหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า (1) นักเรียนที่

เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส า

คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ของ

นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้การสบืเสาะหาความรู้ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.39, S.D = 0.68) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย คือ ด้านผู้สอน (�̅� = 4.35, S.D = 0.68) ด้าน

กจิกรรมการเรียนรู้  (�̅� = 4.41, S.D = 0.67) ด้านผู้เรียน (�̅� = 4.41, S.D = 0.69) 
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 ด้านผู้สอน ได้แก่ ผู้สอนช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนเมื่อมีปัญหา ด้านกิจกรรม

การเรียนรู้ ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และสร้างบรรยากาศของการเรียนท าให้

นักเรียนท างานได้อย่างอิสระ ด้านผู้เรียน ได้แก่ มีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในเน้ือหาที่เรียนมากข้ึน ได้

พัฒนาความสามารถการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ จ่ิมอาษา (2554, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึง

พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น อยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.82, S.D. = 

0.39) นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และรัชดาภรณ์ โสภา (2559, บทคัดย่อ)ได้ศึกษา เร่ือง

การศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้

แบบสบืเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกบัเทคนิคผังกราฟิก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.43, S.D. = 0.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ นักเรียนได้ศึกษาและสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง (�̅� = 4.82, S.D. = 0.39) 

ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่างหลากหลาย (�̅� = 4.82, 

S.D. = 0.39) 

 

ขอ้คน้พบงานวิจยั 

1. การจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ ทั้ง 5 ขั้นตอน รวมไปถึงหลักการคิดวิเคราะห์

ตามแนวคิดของบลูม ทั้ง 3 ด้าน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคม

ศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกาป่ีที่ 4 ซ่ึงเดิมการสอนเป็นการบรรยาย และเน้นเน้ือหาเป็นหลัก ท าให้

ผู้เรียนได้เพียงท่องจ า แต่การเรียนรู้แบบน้ีช่วยท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิด มีการวางแผนอย่าง

เป็นขั้นตอน เพ่ือค้นหาความรู้และค าตอบด้วยตนเอง และในบางเร่ืองมีการฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ท าให้

ผู้เรียนได้พัฒนาการท างานร่วมกบัผู้อื่น มีการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ยอมรับซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงผลอนัน้ีจะ

น าไปสู่ การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ และอีกประการหน่ึงท าให้นักเรียนเหน็ความส าคัญของ

ครูในฐานะเป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่ผู้สอน  

2. การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มเป็นคร้ังแรกน้ันมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องและรวดเรว็มากข้ึน เกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และการคิดวิเคราะห์โดยใช้

แนวคิดของบลูม 3 ด้าน เน่ืองจากกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ

ข้อสงสยัที่เกิดข้ึน จนท าให้นักเรียนสามารถด าเนินกจิกรรมตามข้ันตอนของการสบืเสาะหาความรู้ และการ

คิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูมส าเรจ็ ทั้งน้ีครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีบทบาทในการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการ

ท ากจิกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนให้ครบทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  
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3. การจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้

แนวคิดของบลูมอย่างสม ่าเสมอ และผสมผสานระหว่างกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคลสามารถพัฒนาให้

นักเรียนเกิดความช านาญเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ และการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม โดย

สังเกตได้จากกิจกรรมการเรียนรู้คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 3 และคร้ังที่ 4 เป็นกิจกรรมกลุ่ม ส่วนคร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 

4 เป็นกจิกรรมรายบุคคล ซ่ึงสงัเกตจากผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การ

สบืเสาะหาความรู้ของนักเรียน พบว่า มีพัฒนาการคะแนนที่สงูข้ึนตามล าดับ 

4. นักเรียนบางคนเมื่อท ากจิกรรมรายบุคคลมีคะแนนผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้

วิชาสังคมศึกษาค่อนข้างสูง แต่เม่ือท ากิจกรรมกลุ่มคะแนนลดต ่าลง สาเหตุเน่ืองมาจากนักเรียนที่มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาระดับดี เมื่อท าผลงานรายบุคคลจะแสดง

ศักยภาพได้อย่างเตม็ที่ แต่เม่ือท าผลงานกลุ่ม นักเรียนดังกล่าวให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่มน้อย และ

นักเรียนที่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาในระดับพอใช้บางคนมีบทบาทใน

การท างานกลุ่มสงู จึงท าให้ผลงานกลุ่มได้คะแนนต ่ากว่าระดับความสามารถของสมาชิกกลุ่มบางคน ในการ

จัดกิจกรรมกลุ่มคร้ังถัดไป ผู้วิจัยจึงได้กระตุ้นให้นักเรียนที่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ วิชา

สังคมศึกษาในระดับดีให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียน ยอมรับฟังความ

คิดเหน็ซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มมากขึ้น ส่งผลให้กจิกรรมกลุ่มในคร้ังต่อมา นักเรียนมีคะแนนสงูขึ้นตามล าดับ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

1.1 ครูผู้สอนควรเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน โดยการตอบค าถาม 

และให้ค าปรึกษาในข้อสงสยัของนักเรียนเกี่ยวกบัการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้และการคิดวิเคราะห์

ตามแนวคิดของบลูม รวมถึงเร่ืองอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ขั้นตอนของการท างานกลุ่ม 

การท าใบงาน เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเกดิความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.2 ครูผู้สอนควรบริหารจัดการระยะเวลาให้เพียงพอต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยการ

สืบเสาะหาความรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ซ่ึงประกอบด้วย ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้น

ขยายความรู้ ขั้นประเมินผล ไปจนถึงข้ันน าความรู้ไปใช้ ตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักเรียน

ได้เข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน 

1.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใการสบืเสาะหาความรู้และการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิด

ของบลูม จ าเป็นต้องใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น วีดิทัศน์กระตุ้นความ

สนใจในการเรียนรู้ ใบงานกลุ่มและรายบุคคล เวบ็ไซต์ที่ใช้ในการส่งงาน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

การน าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้และการคิดวิเคราะห์

ตามแนวคิดของบลูมควรน าไปใช้กับนักเรีนในระดับที่สูงข้ึน ได้แก่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5และช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
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การอ่านออกเสียงค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยการเรียนรูแ้บบเพือ่นช่วยเพือ่นของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

English Pronunciation with using Peer-Assisted Learning for  

Prathomsuksa 4 Students 

 

ไอลดา จนัทรล์อย1 

อญัชลี ทองเอม2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

ต่อการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนโรงเรียนบ้านบ่อพระ ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 35 คน ซ่ึงได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอน 2) แบบทดสอบความสามารถการอ่านออกเสยีงภาษาองักฤษ 3) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

paired t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ท  าหน้าที่เป็นเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 11 คน มีคะแนนไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนที่เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 24 คนมี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 75 และนักเรียนมีความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนมีค่า 

(Mean = 3.37, S.D. = 0.80) และหลังเรียนมีค่า (Mean = 7.37, S.D. = 1.37) เมื่ อทดสอบด้วยสถิติ 

paired t-test นักเรียนมีความรู้ภาษาองักฤษหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.5 (t 19.51, 

sig 0.00) 2) นักเรียนมีความพึงพอใจในการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือน (Mean = 2.55, S.D.= 0.60) 

 

ค าส าคญั : ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาองักฤษ,การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน,นักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

การพัฒนาประเทศที่ส าคัญที่สุด คือการพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ มีความรู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกซ่ึงการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญของการพัฒนาคนให้

มีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะในการแก้ปัญหาและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงมีความจ าเป็นอย่าง

ย่ิงที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายดังกล่าวน้ันต้องให้การศึกษาที่หลากหลาย ดังพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระทานแก่คณะครูและนักเรียนว่า “...การศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญ

ในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลสังคม และบ้านเมืองใดให้

การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกนัทุกๆ ด้าน สงัคมและบ้านเมืองน้ันกจ็ะมีพลเมืองที่

มีคุณภาพซ่ึงสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด” (ส านัก

คณะกรรมการข้าราชการครู 2544:4) 

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซ่ึงทรงพระราชทานเกี่ยวกับ

การศึกษาไว้ แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนถึงความส าคัญของการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาด้านองค์

ความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล ถ้าบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพแก่

เยาวชน สงัคมและบ้านเมืองน้ันกจ็ะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซ่ึงสามารถธ ารงความเจริญม่ันคงของประเทศชาติไว้

ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดการให้อย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย ซ่ึงสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ได้

ก าหนดการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ผลิตและพัฒนาคน ก าลังการวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขังของประเทศ การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย และการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศึกษา การจัดการศึกษา

เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

การศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ

ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สดุ การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ

เตม็ศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2549: 9) ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเตม็ศักยภาพเพ่ือให้ผู้เรียนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้และแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองเตม็ศักยภาพสอดคล้องกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล  

กระทรวงศึกษาธกิารได้ตระหนักถึงความส าคัญน้ีจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นใน

โรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน

ได้ฝึกฝนทกัษะต่างๆทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือให้สามารถน าทกัษะเหล่าน้ีไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะการเรียนการ
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สอนส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษเน้นการอ่าน แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะอ่านได้หรือไม่มีความกล้าที่จะ

อ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะกลัวอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องจึงไม่กล้าอ่านออกเสียงจนท าให้ไม่

สามารถอ่านออกเสียงค าศัพทน้ั์นๆได้และน าไปสู่การออกเสียงค าศัพทท์ี่ไม่ถูกต้องในที่สดุ ดังน้ันผู้สอนจึงควร

น ารูปแบบการสอนที่มีความหลากหลายมาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและไม่กลัวที่จะอ่าน

ออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษ หน่ึงในน้ันคือการใช้สื่อประสมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกดิรูปแบบที่

หลากหลายในการเรียนการสอนและเพ่ือการออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษที่ดีของนักเรียน 

ในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียน ค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน

และพยายามสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนในการแก้ปัญหาต่างๆ และได้ท ากิจกรรมร่วมกันในการเรียนการสอน 

ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมาก

ที่สุดและมีการสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือกันในในด้านการในช้ันเรียน โดยที่เดก็เก่งสามารถช่วยเหลือเดก็

อ่อน มีความสามัคคี รักกัน และเหน็อกเหน็ใจกัน (สุรางค์ โค้ว ตระกูล, 2545) ซ่ึงการเรียนการสอนที่ให้

นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า เรียกว่า การสอนโดยเพ่ือนช่วยสอน (Peer tutoring) 

การสอนโดยเพ่ือนช่วยสอน(Peer tutoring) เป็นการสอนที่มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดที่เกี่ยวกับการ

กระจายบทบาทในการสอนซ่ึง Rom (1982) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีให้เพ่ือนช่วยสอนว่า เป็นการสอนที่

ส่งเสริมให้นักเรียนสอนกนัเอง วิธีสอนดังกล่าวมีรากฐานมาจากแนวคิดและทศันคติเกี่ยวกับเร่ืองกระบวนการ

กลุ่มสัมพันธ์ ซ่ึงการให้นักเรียนมาสอนน้ันสามารถท าได้ 2 แบบคือ 1)ให้นักเรียนรุ่นเดียวกัน หรือเพ่ือนร่วม

ช้ันที่อยู่ในระดับเดียวกันเป็นนักเรียนผู้สอน (Same-Age Tutoring) 2)ให้นักเรียนรุ่นพ่ีหรืออยู่ในระดับช้ันที่

สงูกว่าเป็นนักเรียนผู้สอน (Cooke-Age Tutoring) 

จากงานวิจัยสนับสนุนเร่ืองการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนได้แก่ จันทร์เพ็ญ บ ารุง (2547) ได้

ศึกษาการพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษา พบว่านักเรียนสามารถพูดโต้ตอบโดย

ใช้ประโยคและออกเสยีงได้ถูกต้องเป็นบางประโยคตามสถานการณ์ นักเรียนผู้น ามีความม่ันใจพร้อมช่วยเพ่ือน

มากขึ้น นักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานในการร่วมกจิกรรม เรียบเรียงเน้ือหาในการพูดเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย พิมพร แสงแก้ว (2555)การพัฒนาชุดกจิกรรมการอ่านภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

เร่ือง Klonglan District ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ

ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน พบว่าความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่าน

ภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ บุษยากร ซ้ายขวา (2557) การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer–assisted Learning) เพ่ือพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชนเผ่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียด้าน ทกัษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนเทา่กบั 3.22 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.35 และยังสงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้คือ ร้อยละ 60 ความสามารถ

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีคะแนนเฉล่ีย สูงกว่าเท่ากับร้อยละ 12.39 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว้  

Heron and cook (1982) กล่าวว่าการสอนโดยเพ่ือนช่วยสอน ครูจะต้องเข้าใจเทคนิคและวิธีการ

ในการสอนเป็นอย่างดี การด าเนินการสอนต้องเป็นไปตามขั้นตอน รวมทั้งการจัดอัตราส่วนระหว่างนักเรียน

ผู้เรียนกับนักเรียนผู้สอนอย่างเหมาะสมและมีการบันทกึผลการปฏบัิติงานของนักเรียน โดยครูจะต้องเป็น  ผู้

ควบคุมดูแลในการสอนโดยเพ่ือนช่วยสอน ไม่มอบภาระการสอนให้เป็นของนักเรียนผู้สอนเพียงอย่างเดียว 

เพ่ือท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและไม่มีข้อบกพร่องน้อยที่สดุ  

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงเหน็ว่าการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันตวรรณ จะช่วยท าให้การอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้นักเรียนที่เรียนเก่งกว่าช่วยเพ่ือนนักเรียนที่อ่อนกว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี

ความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษและอาจสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ดีย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือน 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย

การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน อยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันตวรรณ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 

ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 110 คน 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนกนัตวรรณ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 35 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นห้องที่นักเรียนมีคะแนน

อยู่ในระดับปานกลาง 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอสิระ ได้แก่ การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านออกเสยีงค าศัพท ์ 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

ขอบเขตของเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4-6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง สตัว์ป่า (Wild Animals) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง เมืองและอวกาศ (City and Space) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง กฬีา (Sports Day) 

ระยะเวลาในการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 ช่ัวโมง  

  

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1. แผนการสอนการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 

3 หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยชุดค าศัพทภ์าษาองักฤษ จ านวน 12 ชุด ชุดละ 10 ค า ได้แก่เร่ือง สตัว์ป่า 

อวกาศ และกฬีา 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถการออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษก่อนเรียนและหลังเรียน ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบอ่านออกเสยีงภาษาอังกฤษ 4 ชุด ชุดละ 10 ค า 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาองักฤษโดยการเรียนรู้แบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกนัตวรรณ 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการวิจัยแก่นักเรียน 

2. ทดสอบความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนจ านวน 1 ชุด จ านวน 

10 ค า 

3. แบ่งนักเรียนจ านวน 11 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คนโดยคละความสามารถจากคะแนนสอบ

ภาษาองักฤษในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

4. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้

แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ืองสตัว์ป่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง

เมืองและอวกาศ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ืองกีฬา ทั้งหมด 15 คาบเรียน ก่อนจัดกิจกรรมแต่ละหน่วยการ

เรียนรู้ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษ หน่วยละ 1 ชุด 

ชุดละ 10 ค า ก่อนเรียน (pretest) เร่ิมกิจกรรมและทดสอบเพ่ือเกบ็คะแนนความสามารถในแต่ละชุด เมื่อท า

กิจกรรมเรียบร้อยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครูท าการทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน (posttest) ซ่ึงเป็นชุด

เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน  

5. เมื่อสิ้นสุดผู้สอนแจกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษ

โดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

6. เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปประมวลผลและวิเคราะห์ 

7. สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ตารางการพรรณนา 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. วิเคราะห์การ อ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยใช้ ค่า

ร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ความแตกต่างความสามารถในการเรียน การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย

การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (t-test dependent sample) ก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 

 

 

513536



7 
 

ผลการวิจยั 

1. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงเป็นนักเรียนที่ท  าหน้าที่เป็นเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 11 คน พบว่า

นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑจ์ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 24 คน พบว่านักเรียนมีคะแนน

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑจ์ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 18 คน คิด

เป็นร้อยละ 75  

3. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 พบว่านักเรียนมีความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาองักฤษ 

ก่อนเรียนมีค่า (Mean = 3.37, S.D. = 0.80) และหลังเรียนมีค่า (Mean = 7.37, S.D. = 1.37) เมื่อทดสอบ

ด้วยสถิติ paired t-test นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.5 

(t 19.51, sig 0.00) 

4. ระดับความพึงพอใจต่อการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ภาพรวมโดยเฉล่ียระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(Mean = 2.55, S.D.= 0.60) เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยตามล าดับดังน้ี ระดับความพึงพอใจด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 2.57, S.D. = 0.60) ด้านผู้เรียน(Mean = 2.53, S.D. = 0.59) และด้าน

ผู้สอน (Mean = 2.52, S.D. = 0.69) ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

1. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงเป็นนักเรียนที่ท  าหน้าที่เป็นเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 11 คน พบว่า

นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพราะเป็นนักเรียนที่

ได้รับการคัดมากจากระดับผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ถ้าพิจารณาในแต่ละคร้ังที่ทดสอบก่อนเรียนมีคะแนน

ค่อนข้างสงูส าหรับนักเรียนบางคนเมื่อทดสอบหลังเรียนแล้วทุกคนมีคะแนนสูงขึ้นอาจเน่ืองจากนักเรียนจ านวน 

11 คนได้รับการฝึกฝนจากครูและตนเองกน็ าความรู้จากครูไปฝึกเพ่ือนจึงท าให้เกิดการพัฒนาในตนเองมาก

ขึ้น 

 2. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจ านวน 24 คน พบว่านักเรียนมีคะแนน

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑจ์ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 18 คน คิด

เป็นร้อยละ 75 นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 มีจ านวนน้อย เน่ืองจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 
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6 เป็นค าศัพทเ์กี่ยวกับกีฬาซ่ึงเป็นค าศัพทท์ี่ยากและมีจ านวนพยางค์ยาว 3-4 พยางค์ ท าให้นักเรียนอ่านออก

เสียงไม่ถูกต้องตามการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เป็นค าศัพท์เกี่ยวกับ

อวกาศซ่ึงเป็นค าศัพท์ที่ นักเรียนไม่เคยเรียนมาก่อนท าให้นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาองักฤษได้ การทดสอบน้ีทดสอบค าละ 10 คะแนน จ านวน 10 ค า ใช้เกณฑก์ารอ่านออกออกเสียงตามที่

ก าหนดไว้ แต่อย่างไรกด็ี นักเรียนส่วนใหญ่กม็ีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาอังกฤษโดยการ

เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่จ านวน 3 คร้ัง หลังเรียน

มีคะแนนเพ่ิมขึ้นทั้งหมด ซ่ึง พิกุล ภมูิแสน.(2539, น.28; อ้างอิงจาก Hurley, 1972, p.604 - A) กล่าวว่า 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นแนวคิดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น

การกระจายบทบาทการสอนของครูไปสู่นักเรียน นับว่าเป็นกิจกรรมการเรียน การสอนที่ยึดเดก็นักเรียนเป็น

ศูนย์กลาง สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (อ้างใน ประนอม ดอนแก้ว, 2550, น. 12) กล่าวว่า กลวิธีการ

เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นวิธีการสอนวิธีหน่ึงที่สบืทอดเจตนารมณ์ของปรัญชาการศึกษาที่ว่า learning by 

doing ตามแนวทฤษฎีของ John Dewey โดยเน้นการให้นักเรียนมีการรวมกลุ่มเพ่ือการท างานร่วมกัน มุ่งให้

ผู้เรียนที่มีผลสมัฤทธิ์อยู่ในเกณฑต์ ่าได้รับประโยชน์จากเพ่ือนนักเรียนที่เก่งกว่าหรือมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่

ในเกณฑส์งู Thomas (อ้างใน ประนอม ดอนแก้ว, 2550) กล่าวว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน

ที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าและได้รับการฝึกฝน รวมทั้งอยู่ภายใต้ความควบคุมจากครูผู้สอน

ช่วยเหลือผู้เรียนคนอื่นในการเรียน โดยเป็นผู้เรียนที่อยู่ระดับช้ันเดียวกัน และ Kohn and Vajda (1975, pp. 

379-390) ได้กล่าวสนับสนุนว่า วิธีเรียนรู้แบบใช้เพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นวิธีเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท า

กิจกรรม การเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อยโดยร่วมกันท ากิจกรรมทุกทักษะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

ช่วยเหลือกัน และมีปฏสิัมพันธ์กัน ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือเจรจาหาความหมายด้วยตนเอง ครูเป็นเพียง

ผู้ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าและช่วยจดกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยให้ผู้เรียน

รับผิดชอบ กระบวนการเรียนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนานนท ์เช้ือนิลพิพัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง

การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่กล้าว่ายน ้าโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ผลการวิจัยพบว่า 1)

นักเรียนไม่กล้าว่ายน า้ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถปรับ พฤติกรรมที่ไม่กล้าว่ายน า้มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

93.33 –100) และ นวกานต์ มณีศรี (2555) ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft 

Office Excel 2007 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน พบว่า

จากการใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทกัษะการใช้โปรแกรม Microsoft 

Office Excel 2007 ได้ดีและรวดเร็วข้ึนโดยคิดค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนได้ 3.56 ค่าเฉล่ียของคะแนน

หลังเรียนได้ 6.68 คิดค่าความก้าวหน้าจากผลการท าแบบทดสอบได้ 3.11 คะแนน 

 3. ผลของความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 พบว่านักเรียนมีความสามารถการอ่านออกเสียงค าศัพทภ์าษาองักฤษ 

ก่อนเรียนมีค่า (Mean 3.37, S.D. 0.80) และหลังเรียนมีค่า (Mean 7.37, S.D. 1.37) เมื่อทดสอบด้วย
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สถิติ paired t-test นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.5 (t= 

19.51, sig 0.00) จะสงัเกตได้ว่า การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนสามารถท าให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์

ภาษาอังกฤษได้เพ่ิมข้ึน ต้ังแต่หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ซ่ึงก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 44.40 หลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 79.14 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 41.06 หลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 75.86 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ก่อนเรียนมี

ค่าเฉล่ีย 33.86 หลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 62.11 ดังน้ัน นักเรียนทุกคนจึงมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงข้ึนทุกหน่วยการ

เรียนรู้ถึงแม้ว่าบางคนจะมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑต์ามที่ก  าหนดไว้กต็าม ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าผลของการเรียนรู้โดย

ใช้เพ่ือนช่วยเพ่ือนท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษซ่ึง Topping 

(อ้างใน ประนอม ดอนแก้ว. 2550) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นการจัดกิจกรรมการ

สอนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้และทกัษะโดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมช้ันที่ได้จากการจับคู่กัน 

โดยผู้เรียนทั้งคู่ช่วยเหลือกันเรียนและได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกันโดยอาศัยการกระท า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

เรียน โดยรับบทบาทเป็นนักเรียนผู้สอนและนักเรียนผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยการวางแผน

ข้ันตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการฝึกหัดนักเรียนผู้สอนให้ท าหน้าที่ของตนอย่างมี

ประสิทธิภาพและ กรมวิชาการ. (2544: 61 - 63) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน หรือ

การให้ผู้เรียนช่วยสอนกันเองน้ี เป็นวิธีการที่ จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาการด้วยกันทั้งสอง

ฝ่าย วิธกีารให้ผู้เรียนสอนกนัเองน้ีได้มี การพัฒนาและน ามาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไปตามจุดมุ่งหมาย

และวิธีการของครู โดยมุ่งเน้นเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่ช้าและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต ่า มีปัญหาในด้าน

ความประพฤติและปัญหาด้านอื่นๆ โดยมีความเช่ือว่า วิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองน้ี ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไร

ต่างๆได้จากกันและกันและการเรียนรู้แบบน้ีท าให้ผู้ที่เรียนรู้ช้าเกิดการเรียนรู้ได้ เน่ืองจากภาษาที่ใช้ในการ

พูดจาสื่อสารกันน้ัน สามารถสื่อความหมายระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเพ่ือนนักเรียนเป็นวัย 

เดียวกัน ซ่ึงสามารถช่วยในการถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาให้เพ่ือนๆฟังด้วยภาษาและรูปแบบของเขาเอง ก็

จะท าให้นักเรียนเข้าใจในความรู้น้ันได้แจ่มแจ้งมากย่ิงขึ้น ผู้เรียนซ่ึงได้รับฟังจากเพ่ือนกจ็ะได้รับประโยชน์ด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐาน 8 ประการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วย

เพ่ือนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 พิมพร แสงแก้ว (2555)การพัฒนาชุด

กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน เร่ือง Klonglan District ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและ

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน พบว่าความสามารถทางการอ่าน

ภาษาองักฤษหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และ บุษยากร ซ้ายขวา (2557) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer–assisted 

Learning) เพ่ือพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชนเผ่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
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6 ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียด้าน ทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 3.22 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.35 และยัง

สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้คือ ร้อยละ 60 ความสามารถทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีคะแนน

เฉล่ีย สงูกว่าเทา่กบัร้อยละ 12.39 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  

 4. ระดับความพึงพอใจต่อการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ภาพรวมโดยเฉล่ียระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(Mean = 2.55, S.D.= 0.60) เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยตามล าดับดังน้ี ระดับความพึงพอใจด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 2.57, S.D. = 0.60) ด้านผู้เรียน(Mean = 2.53, S.D. = 0.59) และด้าน

ผู้สอน (Mean = 2.52, S.D. = 0.69) ตามล าดับ เน่ืองจากความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อมาพิจารณา

เป็นรายด้านรายข้อจะเหน็ว่าด้านกจิกรรมการเรียนรู้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ช่วยให้นักเรียนสร้าง

ความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง บรรยากาศท าให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานส่งเสริมการเรียนรู้

โดยเพ่ือนช่วยเพ่ือน และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระตามล าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพร แสง

แก้ว (2555)การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน เร่ือง Klonglan 

District ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 ที่มีต่อชุดกจิกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ บุษยากร ซ้ายขวา (2557) การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer–assisted Learning) เพ่ือพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชนเผ่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีคะแนน

เฉล่ียความพึงพอใจต่อ การเรียนภาษาอังกฤษซ่ึงอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.26 และชนา

นนท ์เช้ือนิลพิพัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองการปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่กล้าว่ายน า้โดยการเรียนรู้แบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน มีความ พึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมโดยใช้วิธกีารเรียนรู้แบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.47, S.D. = 0.63) 

 

ขอ้คน้พบ 

การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนวิธีการให้ผู้เรียนสอน

กนัเองน้ี ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรต่างๆได้จากกนัและกนัและการเรียนรู้แบบน้ีท าให้ผู้ที่เรียนรู้ช้าเกิดการเรียนรู้ได้ 

เน่ืองจากภาษาที่ใช้ในการพูดจาสื่อสารกันน้ัน สามารถสื่อความหมายระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี 

เน่ืองจากเพ่ือนนักเรียนเป็นวัย เดียวกัน ซ่ึงสามารถช่วยในการถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาให้เพ่ือนๆฟังด้วย

ภาษาและรูปแบบของเขาเอง กจ็ะท าให้นักเรียนเข้าใจในความรู้น้ันได้แจ่มแจ้งมากย่ิงขึ้ น ผู้เรียนซ่ึงได้รับฟัง

จากเพ่ือนกจ็ะได้รับประโยชน์ด้วยและเป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง

ได้ด้วย บรรยากาศท าให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานส่งเสริมการเรียนรู้โดยเพ่ือนช่วยเพ่ือน  และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีเพ่ิมข้ึนอกีด้วย 
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ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

  1. ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนครูผู้สอนควรอธิบายข้ันตอนวิธีการ ให้

นักเรียนที่ท  าหน้าที่สอนเพ่ือนให้เข้าใจก่อน ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กบันักเรียนที่ท  าหน้าที่ช่วยเพ่ือน  

 2. ในการท ากิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก  าหนดไว้ควรยืดหยุ่นเวลาในการท า

กิจกรรมการพูดตามความเหมาะสมของเน้ือหาที่สอน เพ่ือให้นักเรียนไม่เกิดความอึดอัดในการฝึกฝนใน

ระยะเวลาที่จ ากัด การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในระดับประถมศึกษาควรอยู่ระหว่าง 15-30 นาที 

(Bender,2002) 

 3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ในขั้นท ากจิกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนไม่ควรให้นักเรียน 

อยู่กลุ่มเดิมตลอด ควรให้นักเรียนได้สับเปล่ียนกลุ่มใหม่เม่ือสอนจบแต่ละช่ัวโมงเพ่ือให้นักเรียนไม่เกิดความ

เบ่ือหน่ายแต่ไม่ควรท าบ่อยๆ ควรดูกิจกรรมทั้งหมดว่ามีทั้งหมดเท่าไรและจึงจัดกลุ่มนักเรียนตามความ

เหมาะสมกบักจิกรรมที่ก  าหนดไว้ 

4) ครูผู้ดูแลรับผิดชอบจะต้องติดตามผลการสอนของเพ่ือนผู้สอนและการเรียนของเพ่ือนผู้เรียนด้วย

ว่าด าเนินการไปในลักษณะใด มีปัญหาหรือไม่ และถ้ามีปัญหาครูจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไข 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนที่เน้นกระบวนการเพ่ือนช่วยเพ่ือนกับ เทคนิคการสอน

รูปแบบอื่นๆ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น  

2. ควรมีการศึกษาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หรือปีที่ 6 

เพ่ือเป็นการต่อยอด 
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การพฒันาเคร่ืองมือในการประเมินราคาสิง่ปลูกสรา้งและตน้ไม ้

จากการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์

Development of Evaluation Tool for Building and Plants  

from Expropriation of Immovable Property 

 

เกื้ อกูล รอดจินดา1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์2 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีได้ท าการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้จากการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้ท าการประชุมกับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพย์จากงานเวนคืน เ พ่ือทราบถึงปัญหาของกระบวนการการท างานเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการที่ผ่านมา และน าปัญหาที่ได้จากที่ประชุมมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา

กระบวนการประเมินราคาของงานเวนคืน โดยผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ  ใน

งานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนพัฒนากระบวนการในการถอดแบบประเมินราคาให้มีความถูกต้อง 

และลดเวลาการถอดแบบประเมินราคาจากที่เคยท ากันอยู่เดิมด้วยการใช้ฟังก์ช่ันส าเร็จรูปที่มีอยู่ใน 

Microsoft Excel ประยุกต์ใช้กบัระบบฐานข้อมูล 

 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียเวลาในการถอดแบบประเมินราคาด้วยวิธีที่พัฒนาข้ึนน้ันเร็วกว่า

วิธีการแบบเดิมดังน้ี ค่าเฉล่ียเวลาในการถอดแบบประเมินราคาอาคารตึกแถว 4 ช้ัน 5 คูหา พบว่า เร็ว

กว่าเดิมร้อยละ 84.7 ค่าเฉล่ียเวลาในการถอดแบบประเมินราคาบ้านเด่ียวที่มีพ้ืนที่ใช้สอย ระหว่าง            

120-140 ตารางเมตร จ านวน 5 อาคาร พบว่า เร็วกว่าเดิมร้อยละ 75.4 และค่าเฉล่ียเวลาในการถอด

แบบประเมินราคาต้นไม้เร็วขึ้ นกว่าเดิมร้อยละ 10.2 โดยสามารถคิดเป็นการลดต้นทุนในขั้นตอนการ

ประเมินราคาของโครงการได้ 2,168,402 บาท สรุปได้ว่าวิธีการที่ พัฒนาข้ึนมาน้ันสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และช่วยลดเวลาในการถอดแบบประเมินราคาได้ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่คาดหวังไว้ 
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ABSTRACT 

 This research aimed to develop an efficient tool for appraising the value of buildings and 

plants in the immovable property expropriation. The researcher had a meeting with appraisers 

experienced in the immovable property expropriation in order to determine problems regarding the 

immovable property expropriation process in the past projects. These problems were consequently 

analysed to find ways to improve the expropriation processes. The researcher improved the procedures 

and processes in the immovable property expropriation including the quantity take-offs (QTO) 

process by applying the built-in functions in Microsoft Excel to the database. This lead to the accuracy 

of the appraisal and process time reduction compared to the previous method.  

 The results of the research showed that the average QTO times of the proposed method 

were faster than those of the previous one as follows: 84.7 percent faster for appraising 5 four-storey 

commercial buildings, 75.4 percent faster for appraising five detached houses with 120-140 square 

meters utilisation area, and 10.2 percent for appraising plants. In total, it could reduce the project 

valuation cost by 2,168,402 baht. In conclusion, the developed method could improve the efficiency, 

accuracy and time in the QTO process, achieving the intended objectives. 
 

1. บทน า 

 เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วจึงท าให้มีความแออัดของ

ประชากรเพ่ิมขึ้น ดังน้ันภาครัฐจึงมีนโยบายผลักดันโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาด

ใหญ่โดยเฉพาะการขนส่ง ระบบราง ให้เกิดขึ้ นเป็นจ านวนมาก เพ่ือรองรับความต้องการและความ

สะดวกสบาย ดังน้ันในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่น้ัน ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 

ความเช่ียวชาญ และความถนัดในงานด้านการประเมินราคาในงานเวนคืน เพ่ือให้ราคาการประเมินราคาสิ่ง

ปลูกสร้างและต้นไม้มีราคาการประเมินถูกต้องและรวดเร็วที่สุดตลอดจนลดปัญหาและข้ันตอนต่างๆใน

การประเมินราคางานเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ด้วย  

 การพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้เน่ืองจากการเวนคืนน้ัน เพ่ือให้

การท างานของบุคคลากรภายในฝ่ายหรือองค์กรที่รับผิดชอบน้ันๆมีประสิทธิภาพในการประเมินราคาสิ่ง

ปลูกสร้างและต้นไม้มากขึ้ น โดยจะลดเวลาในการถอดแบบเพ่ือประเมินราคาและลดความผิดพลาดที่จะ

เกิดข้ึนได้ดีจากเดิมที่เคยปฏบัิติมาก่อนหน้าน้ี ซ่ึงโปรแกรมประมาณราคาสิ่งปลูกสร้างและราคาต้นไม้ตาม

ท้องตลาดในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูงเช่น PEstimate, Autocade Revit, Archicad และไม่ครอบคลุมต่อ

กฎหมายงานเวนคืนในประเทศไทยที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้เจ้าของสทิธิ์ในกรณีต่างๆไม่เหมือนกนั 

 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคัญของบุคคลากรที่จะมาปฏิบัติงานโครงเวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์ให้ตอบสนองกบัความต้องการของรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการข้อมูลราคาการชดเชยจากงาน

เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์เรว็ขึ้นจากเดิม ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้มีความคิดจะพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินราคา
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งานเวนคืนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ข้ึนที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถแก้ไขและอัพเดทข้อมูลได้ในทนัที 

เพ่ือให้ส่งงานได้ทนัและถูกต้องตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเวนคืนน้ันๆต้องการเพ่ือตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

 1) เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมส าหรับการประเมินราคา สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้เน่ืองจาก

งานเวนคืน 

 2) เพ่ือลดระยะเวลาในการถอดแบบประเมินราคาเมื่อเปรียบเทียบกับการถอดแบบประเมินราคาใน

รูปแบบก่อนการพัฒนา 

 

3. ขอบเขตของงานวิจยั 

 1) ขอบเขตด้านข้อมูลใช้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ของผู้วิจัยจากการปฏบัิติงานจริงระหว่างเดือน สงิหาคม พ.ศ. 

2559 – กันยายน พ.ศ. 2560 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากกรมบัญชีกลางกระทรวงพาณิชย์ สิงหาคม 

พ.ศ. 2559 ข้อมูลที่เกบ็มาจากหน้างาน สงิหาคม พ.ศ. 2559 – กนัยายน พ.ศ. 2560 

 2) ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ใช้ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้เน่ืองจากงานเวนคืนในพ้ืนที่ อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 

 3) ขอบเขตการพัฒนา 

  3.1) ปรับปรุงกระบวนการท างานและพัฒนาเคร่ืองมือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้

เน่ืองจากงานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ฟังก์ช่ัน VLOOKUP และ VBA (Visual Basic Application) 

ใน Spreadsheet (Microsoft Excel) 

 

4. ประโยชนที์จ่ะไดร้บั 

 1) ลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ 

 2) สามารถแก้ไขและอพัเดทข้อมูลได้ด้วยตัวผู้ใช้เองโดยไม่ต้องรอผู้เช่ียวชาญ 

 3) สามารถใช้งานได้ครอบคลุมกบัค่าชดเชยงานเวนคืนในกรณีต่างๆ ได้ครบถ้วน 

 

5. ทฤษฎี และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5.1 ทฤษฏ ี

  5.1.1 แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

 แผนผังก้างปลา หรือ แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ซ่ึงแผนผังก้างปลาเป็น

แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธร์ะหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิด

ปัญหานั้น (Possible Cause) จึงมีผู้เรียกแผนผังก้างปลาน้ีว่าแผนผังสาเหตุและผลและได้นิยามความหมาย
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ของแผนผังก้างปลาน้ีว่า “เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลายๆ 

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกดิปัญหาหน่ึงปัญหา” 

วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา สิ่ งส าคัญในการสร้างแผนผัง คือ ต้องท าเป็นทีม เป็น

กลุ่ม โดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 1. ก าหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา  

 2. ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทาให้เกดิปัญหาน้ันๆ  

 3. ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย  

 4. หาสาเหตุหลักของปัญหา  

 5. จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ  

 6. ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จ าเป็น 

 การก าหนดปัจจัยบนก้างปลา เราสามารถที่จะก าหนดกลุ่มปัจจัยอะไรกไ็ด้ แต่ต้องม่ันใจว่ากลุ่มที่

เราก าหนดไว้เป็นปัจจัยน้ันสามารถที่จะช่วยให้เราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และ

เป็นเหตุเป็นผลโดยส่วนมากมักจะใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือจะน าไปสู่การ

แยกแยะสาเหตุต่างๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก 

 M - Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร  

 M - Machine เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  

 M - Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ  

 M - Method กระบวนการท างาน  

 E - Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการ – ท างาน 

 แต่ไม่ได้หมายความว่า การก าหนดก้างปลาจะต้องใช้ 4M 1E เสมอไป เพราะหากเราไม่ได้อยู่ใน

กระบวนการผลิตแล้วปัจจัยน าเข้า (Input)ในกระบวนการกจ็ะเปล่ียนไปเช่น ปัจจัยการน าเข้าเป็น 4P 

ได้แก่ Place , Procedure, People และ Policy หรือเป็น 4S Surrounding, Supplier, System และ Skill ก็

ได้ หรืออาจจะเป็น MILK Management, Information, Leadership, Knowledge กไ็ด้ นอกจากน้ัน หาก

กลุ่มที่ใช้ก้างปลามีประสบการณ์ในปัญหาที่เกิดข้ึนอยู่แล้ว กส็ามารถที่จะกาหนดกลุ่ม ปัจจัยใหม่ให้

เหมาะสมกบัปัญหาตั้งแต่แรกเลยกไ็ด้ เช่นกนั 

 5.1.2  การก าหนดค่าทดแทนโรงเ รือนหรือสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่ นที่ ร้ือถอนไม่ได้ ตาม

พระราชบัญญัติการเวนคืออสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 

 หลักเกณฑ์การก าหนดค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ ร้ือถอนไม่ได้ ให้ก าหนด 

โดยวิธสี ารวจและประมาณราคาจากข้อเทจ็จริงของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีอยู่ ประกอบด้วย 

 1. ค่าขนย้ายทรัพย์สนิ 

 2. ค่าอนุญาตร้ือถอนและค่าป้องกนัอุบัติภัย 

 3. ค่าขนย้ายวัสดุ 

 4. ค่าวัสดุก่อสร้าง 

 5. ค่าแรงงานก่อสร้าง 
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 6. ค่า Factor F (ค่าอ านวยการ ดอกเบ้ีย ก าไร และภาษี) 

 7. ค่าออกแบบและควบคุมงาน 

 8. ค่าขออนุญาตปลูกสร้างและค่าป้องกนัอุบัติภัย 

 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 5.1.3 การก าหนดค่าทดแทนไม้ยืนต้น ตามพระราชบัญญัติการเวนคืออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.

2530  

 ให้ก าหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ข้ึนอยู่ในที่ดินในขณะที่ถูกเวนคืน ดังน้ี 

 1. กรณีเป็นต้นไม้ยืนต้นทั่วไป ให้ก าหนดค่าต้นไม้ให้ตามบัญชีที่ ส านักงานเกษตรจังหวัดก าหนด 

หากไม่มีราคาดังกล่าว ให้ใช้ราคาตามบัญชีที่เคยก าหนดไว้ในโครงการเวนคืนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน

ของหน่วยงานอื่น กรณีที่ไม่มีราคาตามบัญชีข้างต้นให้สืบจากราคาซ้ือขายในท้องตลาดที่เป็นอยู่ในวันใช้

บังคับพระราชกฤษฎีกา 

 2. กรณีเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกเป็นอาชีพและเกบ็ผลิตผลได้แล้วขณะถูกเวนคืนให้ก าหนด ค่า

ทดแทนต้นไม้ยืนต้นตามค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการเกบ็ผลิตผล ร้อยละ ๑๐ ของค่าทดแทน

ต้นไม้ 

 5.1.4 การก าหนดค่าเสียหายโดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อน

สญัญาเช่าระงับ ตามพระราชบัญญัติการเวนคืออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 

 ให้ก าหนดค่าเสียหายให้ผู้เช่า กรณีที่ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ถูกเวนคืน

ต้อง ออกจากที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อนสญัญาเช่าระงับ ดังน้ี 

 1. ค่าเสยีสทิธกิารเช่าจากการที่สญัญาเช่าต้องระงับก่อนก าหนด 

 2. ค่าเสยีหายจากการที่ต้องออกจากทรัพย์สนิที่เช่าตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า 

 5.1.5 การก าหนดค่าเสียหายจากการที่ ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ ใ ช้อาศัยอยู่ ตาม

พระราชบัญญัติการเวนคืออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 

 ให้ก าหนดค่าเสยีหายจากการที่ต้องออกจากอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ดังน้ี 

 1. กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว ให้ก าหนดค่าเสียหาย ดังน้ี ค่าเสียหายระหว่างการจัดหาที่อยู่อาศัย

ใหม่ร้อยละ 5 ของค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ส าหรับ กรุงเทพมหานคร, ร้อยละ 

2.5-5.5 ของค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ส าหรับจังหวัดอื่นๆ 

 2. ค่าเสียหายจากการที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยถูกเวนคืนทั้งหลังไม่ว่ากรณีถูกเวนคืน

หมดต้ังแต่แรกหรือเวนคืนหมดจากการที่เจ้าของร้องขอให้เวนคืนส่วนที่เหลืออยู่ซ่ึงใช้การไม่ได้ในภายหลัง

ตามมาตรา 19 โดยให้ก าหนด 100,000 บาท กรณีค่า ทดแทน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป  

 5.1.6 การก าหนดค่าเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประกอบการค้าขายหรือ

งานอนัชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 

 ให้ก าหนดค่าเสยีหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประกอบการค้าขาย หรือ การงาน

อนัชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ี 
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 1. ค่าเสยีหายระหว่างการจัดหาที่ประกอบการค้าขายหรือการงานอนัชอบด้วยกฎหมายใหม่ 

 2. ค่าเสยีหายจากการขาดรายได้จากการประกอบการค้าขายหรือการงานอนั ชอบด้วยกฎหมาย 

 5.1.7 วิธกีารประมาณราคาในปัจจุบัน 

 การประมาณราคาสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี 

 1. การประมาณราคาโดยใช้ผู้เช่ียวชาญด้านการประมาณราคา ซ่ึงผู้ประมาณราคาควรมีคุณสมบัติ

ดังน้ี 

- มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ดี 

-  สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้ดี 

- มีความรู้และความเข้าใจเทคนิคของงานก่อสร้าง และรู้แหล่งที่จะหา   

ข้อมูลเพ่ิมเติมด้านวัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนราคาที่ต้องใช้ 

  - ศึกษาสภาพแวดล้อมที่ต้ังของหน่วยงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 

  - มีการเกบ็ข้อมูลด้านต้นทุนราคางานก่อสร้างไว้อย่างสม ่าเสมอและปรับตัวเลขให้ถูกต้อง 

 2. วิธกีารประมาณราคาโดยใช้โปรแกรมประมาณราคา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

  - โปรแกรมประมาณราคาโดยอ้างอิงราคาวัสดุจาก ตารางราคากลาง  (ส านักดัชนี

เศรษฐกจิการค้า ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์) 

  - โปรแกรมประมาณราคาจากภาพ 3 มิติ โปรแกรมประมาณราคาส่วนใหญ่ใช้

 ระบบวัสดุมวลรวมต่อหน่วย หรือเรียกว่า BOM การน าเข้าข้อมูลและการแสดงข้อมูล จากวัสดุที่

แสดงบนหน้าจอมาค านวณและแสดงข้อมูล โดยข้อมูลจะเป็นวัสดุชนิด ต่างๆ เช่น เหลก็ ไม้ ซีเมนต์ 

กระจก ฯลฯ โดยมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆเช่นรายละเอียดของวัสดุ ขนาด ราคา รูปด้าน รูปตัดอาคาร 

เป็นต้นฯ 

 5.1.8 รูปแบบโปรแกรมประมาณราคา 

 จากการศึกษาโปรแกรมประมาณราคาในปัจจุบัน จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกนัดังต่อไปนี้  

 1. มีการแสดงรูปแบบเป็นภาพจ าลอง 3 มิติ เพ่ือท าให้ท าความเข้าใจในแบบบ้านได้ง่ายขึ้ น 

โดยเฉพาะผู้ซ้ือบ้านซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการอ่านแบบรายละเอียด 2 มิติ ท าให้ผู้ขายหรือช่างผู้สร้าง

ต้องอธบิายรายละเอยีดเพ่ือให้เกดิความเข้าใจ โดยจะใช้เวลานานมากกว่าให้ผู้ซ้ือดูด้วยภาพ 3 มิติ  

 2. วัสดุของบ้านมีวัสดุส าเรจ็รูปให้ผู้ใช้เลือกใช้งาน โดยช้ินส่วนจะมีข้อมูลแนบอยู่กบัแบบจ าลอง 

 3. โปรแกรมสามารถแก้ไขข้อมูลราคาของวัสดุได้ เพราะราคาวัสดุจะมีการเปล่ียนแปลงและ

อัพเดทใหม่อย่างน้อยเดือนละประมาณ 1 คร้ัง เพ่ือความถูกต้องในการประมาณราคา โปรแกรมทั่วไปจะ

ท าการแก้ไขภายใต้โปรแกรมประมาณราคา หรือ จัดท ารูปแบบด้วย Excel หรือ Text File เป็นต้น 

 4. โปรแกรมจะท าการเกบ็ข้อมูลแบบจ าลอง เมื่อต้องการแสดงราคาโดยค านวณจากแบบจ าลอง 

โปรแกรมจะน าข้อมูลวัสดุต่างๆออกมาจากแบบจ าลองทั้งหมด เพ่ือน ามาค านวณราคาทั้งหมดโดยแสดงใน

รูปแบบตารางราคาวัสดุ โดยแสดงว่ายังหน้าจอหรือส่งราคาวัสดุไปแสดงที่โปรแกรม Excel เพ่ือแสดงผล

ของราคาวัสดุทั้งหมด โดยจะแยกเป็นราคาของวัสดุแต่ละชนิดและราคารวมของวัสดุทั้งหมด 
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 5. เม่ือมีการปรับเปล่ียนวัสดุแบบจ าลองราคารวมจะเปล่ียนแปลงโดยอัตโนมัติ เพ่ือความสะดวก

รวดเร็วในการประมาณราคา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงวัสดุจะท าการแสดงราคาเฉพาะส่วนที่ท  าการ

เปล่ียนแปลงตลอดจนราคาทั้งหมด ท าให้เข้าใจในราคาที่เกิดจากการปรับเปล่ียนวัสดุหรือเพ่ิมลดปริมาตร

ต่างๆในงานได้ง่ายขึ้น 

 5.1.9 หลักการและทฤษฏทีางคอมพิวเตอร์ 

 เพ่ือให้โปรแกรมสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์จ าเป็นต้องใช้หลักการทฤษฏทีางคอมพิวเตอร์

ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

 1. Programming Technique เป็นหลักการและทฤษฏใีนทางคอมพิวเตอร์ในแง่การออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้เกดิความถูกต้องและสะดวกรวดเรว็ 

 2. Database เป็นหลักการทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในโปรแกรมให้สร้าง 

จัดการอย่างมีประสทิธภิาพ 

 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 นางสาววิศาลี นิมมานพัชรินทร์ (2558) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การประมาณราคาก่อสร้างบ้านพัก

อาศัย 2 ช้ัน ด้วยวิธีจ าลองมอนติคาร์โล งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบจ าลองการประมาณต้นทุน

ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 2 ช้ันด้วยวิธีมอนติคาร์โล โดยแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยตามขนาดเป็น 4 กลุ่ม คือ 

(ก) ขนาดพ้ืนที่น้อยกว่า 100 ตร.ม. (ข) ขนาดพ้ืนที่ 101-200 ตร.ม. (ค) ขนาดพ้ืนที่ 201-300 ตร.

ม. (ง) ขนาดพ้ืนที่มากกว่า 300 ตร.ม. แล้วท าการแบ่งข้อมูลต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านตามหมวดงานทั้งหมด 

5 หมู่ ได้แก่ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานหลังคา ระบบไฟฟ้า และงานสุขาภิบาล แบบจ าลองน้ี

ใช้แจกแจงรูปสามเหล่ียมเพ่ือน าไปหาค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงของงานแต่ละหมวดหมู่ด้วยการใช้

แบบจ าลองมอนติคาร์โลจ านวน 5,000 รอบ จากการทดสอบน ามาเปรียบเทียบกับต้นทุนค่าก่อสร้างของ

มูลนิธปิระเมินค่าทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย พบว่ามีค่าต้นทุนการก่อสร้างต่างกนัอยู่ไม่เกนิ ±7 % 

 นายนิรันดร์ เล้าสกุล (2546) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การประมาณราคาค่าก่อสร้างอุโมงค์และทอ่

ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีการจ าลองมอนติคาร์โล งานวิจัยน้ีเป็นการสร้างแบบจ าลองเพ่ือประมาณราคา

ค่าก่อสร้างอุโมงค์และทอ่ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากโครงการอุโมงค์ของการ

ประปานครหลวงและโครงการท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง แล้วน ามาหารูปแบบแจก

แจงค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆโดยใช้การทดสอบแบบโคโรโกรอฟ-สไมนอฟ รูปแบบการแจกแจงที่ได้จะถูก

น าไปใช้ในการหาค่าตัวแปรสุ่ม ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลที่ได้จะเป็นค่าก่อสร้างอุโมงค์เฉล่ีย 

3 ค่า และราคาค่าก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเฉล่ีย 3 ค่า แบบจ าลองที่ได้ค่าเหล่าน้ีสามารถน าไปใช้

กบัการประมาณราคาในอนาคตได้ 

 นายเขตรัฐ จันทรา (2554) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ค่าก่อสร้างเพ่ือหาสัดส่วนราคา

งานของโครงการก่อสร้างฝายและประตูระบายน ้า งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประมาณราคาโครงการ

ก่อสร้างและหาสัดส่วนของราคาค่าก่อสร้างของโครงการก่อสร้างฝายและโครงการก่อสร้างประตูระบายน า้ 

โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นโครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2553 ผลการศึกษา

ราคาค่าก่อสร้างประตูระบายน ้าและฝายเฉล่ียความยาวเป็นเมตร และน ามาพิจารณาสัดส่วนโดยไม่
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พิจารณาหมวดงานอื่นได้แก่ค่า Factor ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ค่าอ านวยการ หมวดงานดิน หมวดงาน

เสาเข็ม หมวดงานคอนกรีต หมวดงานเหล็ก หมวดงานหินกรวดทราย หมวดงานระบาย ซ่ึงจะได้ค่า

ตามล าดับแล้วแต่สดัส่วน 

 นางสาวสิชล สุระศิลปิกุล (2554) ได้ท าการวิจัยเร่ือง โครงการออกแบบโปรแกรมประมาณ

ราคาอาคารแบบจ าลอง 3 มิติ (โปรแกรมเสริมบน Sketch up) การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนา

โปรแกรมประมาณคราคา ประหยัดเวลาการประมาณราคา และลดความคลาดเคล่ือนจากการประมาณ

ราคา ผลที่ได้จากการศึกษาคือ ช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในการอธิบายแบบแก่ผู้ต้องการซ้ือบ้านและขั้นตอน

ประมาณราคาเบ้ืองต้น ตลอดจนลดระยะเวลาการประมาณราคา 

 นายประจักษ์ หล้าจางวาง (2554) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การประมาณราคาต่อหน่วยพ้ืนที่แบบ

รวดเร็วโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประกอบ งานวิจัยน้ีศึกษาความสัมพันธ์การประมาณราคาแบบ

ละเอียดตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ

ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เพ่ือหาค่า Factor ที่เหมาะสมเพ่ือน าไปใช้เป็นสูตรส าเร็จในการหาราคาต่อ

ตารางเมตรของอาคารบ้านเด่ียวและตึกแถว โดยได้ผลการวิจัยน้ีว่า ดัชนีของส านักเศรษฐกิจการค้า 

สามารถน าไปด าเนินการท าเป็นสูตรส าเรจ็ที่เป็นราคาต่อตารางเมตรได้น่าเช่ือถือและมีความคลาดเคล่ือน

น้อยกว่าร้อยละ 8 ได้ 

 นางสาวจันทร์วิมล รักอนันตชัย (2545) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทยีบการประเมินราคา

ทรัพย์สิน 3 วิธี กรณีศึกษา บ้านเด่ียวพักอาศัย ฝั่งกรุงเทพตะวันตก งานวิจัยน้ีได้ท าการประเมินราคา 3 

วิธีได้แก่ วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด วิธีคิดจากต้นทุน วิธีคิดจากรายได้ โดยประเมินจากที่พักอาศัยบ้าน

เด่ียว ผลการศึกษาพบว่าค่าความแตกต่างของมูลค่าทรัพย์สินประเภทบ้านเด่ียวพักอาศัย พบว่าในวิธีการ

ประเมินราคาแต่ละวิธี ให้ผลสรุปของมูลค่าทรัพย์สินแตกต่างกัน ซ่ึงสัดส่วนวิธีคิดจากข้อมูลตลาดและวิธี

คิดจากต้นทุน อยู่ระหว่าง 5.4-10.0 % 

 นายบวร อุดมเจริญ (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ระบบการจัดเกบ็และสืบค้นข้อมูลวัสดุ

ก่อสร้าง งานวิจัยน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือที่จะพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างโดยน ามาใช้ในขั้นตอนการ

ออกแบบของสถาปนิกและผู้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ น รวมถึงจัดเกบ็ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง ผล

จากการวิจัยน้ี โปรแกรมระบบจัดเกบ็และสืบค้นข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่ได้พัฒนาข้ึนจะเป็นต้นแบบในการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง ที่ช่วยในการจัดเกบ็และค้นหาข้อมูลวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันและ

รองรับวัสดุก่อสร้างประเภทใหม่ๆ  

 

6. วิธีการด าเนนิงานวิจยั 

 6.1วิเคราะห์ปัญหาที่เกดิข้ึน 

  ท าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยใช้ข้อสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนต่างๆจากการท าแฟ้มประเมิน

ราคางานเวนคืนของโครงการเวนคืนที่ผ่านมา และให้ผู้มีประสบการณ์ในการท าแฟ้มประเมินราคางาน

เวนคืนอย่างน้อย 2 โครงการเป็นผู้เสนอปัญหาที่เกิดข้ึนในที่ประชุม ปัญหาที่เกิดข้ึนในที่ประชุมน้ันผู้วิจัย

ได้ท าการสรุปโดยใช้แผนผังก้างปลา เพ่ือหาสาเหตุของแต่ละปัจจัยหลักจะทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน

528551



9 

 

จากการท าแฟ้มประเมินราคางานเวนคืน ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลาที่ได้ท าการวิเคราะห์สาเหตุที่ท  าให้เกิด

ปัญหาต่างๆจากการแสดงความคิดเหน็ในที่ประชุม 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพแผนผังก้างปลาที่สรุปปัญหาจากที่ประชุม 

 

 6.2 การจัดการขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 จากการทราบถึงปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลาสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท าแฟ้มประเมินราคา

งานเวนคืนโครงการที่ผ่านมาแล้วน้ัน ผู้วิจัยจึงท าการวางแผนงานเพ่ือจะแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนหรือลดปัญหา

ที่เกิดข้ึนจากการท าแฟ้มประเมินราคางานเวนคืนให้ได้มากที่สุด เพ่ือที่จะสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้มากที่สุดโดยมีแนวคิด ภาพที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการจัดการข้ันตอนกระบวนการต่างๆของ

แผนงานตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการจนกระทั้งจบโครงการ 

529552
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ภาพที่ 2 ภาพการจัดการกระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย’ 

 

7. ผลการศึกษา 

 ในการทดสอบคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แบบบ้านชนิดเดียวกัน คือตึกแถว 4 ช้ัน 5 คูหา และบ้านเด่ียว

พ้ืนที่ใช้สอย 120-140 ตารางเมตร ในการเปรียบเทยีบเวลาในการถอดแบบประเมินราคา ซ่ึงจะได้ผลการ

เปรียบเทียบดังน้ี จากภาพที่ 3 และ 4 เป็นผลการเปรียบเทียบการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง อาคาร

ตึกแถว 4 ช้ัน จ านวน 5 อาคาร โดยมีลักษณะโครงสร้างหลักของอาคารเหมือนกันแตกต่างที่การตกแต่ง

ภายในของแต่ละอาคาร ในรูปแบบกราฟแทง่ 

 
 

ภาพที ่3 ภาพกราฟแทง่ผลการเปรียบเทยีบการถอดแบบประเมินราคาตึกแถวจ านวน 5 อาคาร 
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ภาพที ่4 ภาพกราฟแทง่ผลค่าเฉล่ียรวมการถอดแบบประเมินราคาตึกแถวจ านวน 5 อาคาร 

 

ภาพที่ 5 และ 6 เป็นผลการเปรียบเทียบการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเด่ียวเน้ือที่ใช้สอย 

120-140 ตารางเมตร จ านวน 5 อาคาร โดยมีลักษณะโครงสร้างหลักของอาคารและการตกแต่งภายใน

ตัวอาคารแตกต่างกนัออกไป ในรูปแบบกราฟแทง่ 

 
 

ภาพที ่5 ภาพกราฟแทง่ผลการเปรียบเทยีบการถอดแบบประเมินราคาบ้านเด่ียวจ านวน 5 อาคาร 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
ระ

ยะ
เวล

าที่
ใช

 ้(น
าท

)ี

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5

ระ
ยะ

เวล
าที่

ใช
 ้(น

าท
)ี

ก่อนการพฒันาเคร่ืองมือการประเมินราคา หลงัการพฒันาเคร่ืองมือการประเมินราคา เร็วขึน้ (นาที)

531554



12 

 

 
 

ภาพที ่6 ภาพกราฟแทง่ผลค่าเฉล่ียรวมการถอดแบบประเมินราคาบ้านเด่ียวจ านวน 5 อาคาร 

 

 ในส่วนการประเมินราคาต้นไม้ น้ันมีเวลาไม่ต่างกันที่เวลาคีย์ฐานข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่าน้ัน 

ซ่ึงท าให้เวลาแตกต่างกันจากการประเมินแบบเดิมไม่มากโดยมีเวลาแตกต่างเฉล่ียกันเพียงร้อยละ 10.2 

ของระยะเวลาการประเมินเทา่นั้น 

 

8. สรุปผลการวิจยั 

 8.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้เน่ืองจากงานเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ โดยการเพ่ิมเติมฟังก์ช่ันใช้งานของ Spreadsheet ส าเร็จรูปเพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมูลให้

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกรวดเรว็มากยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดในการน าเข้าข้อมูล โดยได้ท าการ

ทดสอบการประเมินราคากับ อาคารตึกแถว 4 ช้ัน จ านวน 5 อาคาร และบ้านเด่ียวที่มีพ้ืนที่ใช้สอยตัว

อาคาร 180 ตารางเมตรขึ้นไป จ านวน 5 อาคาร ผลการศึกษา พบว่า สามารถลดระยะเวลาในการประเมิน

ราคาได้โดยกรณีอาคารตึกแถว 4 ช้ัน สามารถลดระยะเวลาลงได้ 84.7% ส่วนในกรณีอาคารบ้านเด่ียวที่มี

พ้ืนที่ใช้สอยตัวอาคาร 100-140 ตารางเมตรขึ้นไป สามารถลดระยะเวลาลงได้ 75.4% โดยที่ 

 ผู้วิจัยเหน็ถึงผลเวลาที่ต่างกันอย่างชัดเจนจากตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่น ามาท าการทดลองจับ

เวลาในการประเมินราคา ซ่ึงผลที่ได้จากการใช้โปรแกรมที่พัฒนาข้ึนมาน้ัน มีเวลาค่อนข้างที่แน่นอน แต่

ผลต่างของการประเมินราคาในรูปแบบเดิมน้ันที่มีผลต่างระยะเวลาที่ไม่คงที่น้ันเน่ืองจาก วัสดุของสิ่งปลูก

สร้างแต่ละสิ่งปลูกสร้างต่างกัน อธิบายได้ได้กค็ือ หากประเมินราคาตึกแถว 3-4 ช้ัน ติดกัน 5 คูหา จะได้

ว่าคูหาแรกจะใช้เวลานานที่สุดเน่ืองจากต้องประเมินราคาทั้งโครงสร้าง และวัสดุ ของสิ่งปลูกสร้าง แต่การ

ประเมินราคาคูหาถัดไปน้ันจะใช้เวลาน้อยลงเน่ืองจากมีการตัดขั้นตอนการถอดแบบโครงสร้างหลักเพราะ
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มีความเหมือนกัน แต่วัสดุก็ยังต้องท าการประเมินราคา เน่ืองจากสิ่งปลูกสร้างแต่ละหลังใช้วัสดุไม่

เหมือนกนั   

 กรณีบ้านเด่ียว ที่มีเน้ือที่ใช้สอย 100 – 140 ตร.ม. ขึ้นไปน้ันทั้งรูปแบบโครงสร้าง และวัสดุ 

ทุกหลังต่างกันทั้งสิ้น จึงท าให้เวลาที่ใช้ในการประเมินราคาข้ึนอยู่กับประสบการณ์และความสามารถส่วน

บุคคลเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดเวลาถอดแบบประเมินราคา 

 การประเมินราคาต้นไม้ การประเมินราคาต้นไม้น้ันใช้เวลาแตกต่างกันอยู่ไม่มากเน่ืองจาก

ชนิดของต้นไม้ในที่ดินที่ถูกเวนคืนน้ันไม่ได้มีหลากหลายพันธุ์มากนัก แต่จะเสียเวลาในการพิมพ์ข้อมูล

ต้นไม้กบัข้อมูลกรรมสทิธิ์ ซ่ึงใช้เวลาต่างจากโปรแกรมที่พัฒนามาประมาณ 10 นาท ี

 ดังน้ันจากการพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้เน่ืองจากงาน

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงได้ผลการทดลองเป็นไปตามที่กล่าวไว้ซ่ึงผู้วิจัยเห็นคล้องให้เป็นไปดัง

วัตถุประสงค์ตามที่คาดหมายไว้ 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

  จากการท างานประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ของภาครัฐโดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาข้ึนมาใหม่ 

2 โครงการแล้วน้ัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อไปดังน้ี 

 1. พัฒนาการประเมินราคาให้อยู่ในรูปของ website ซ่ึงหากท าได้จะสามารถประเมินราคาแบบ

ออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกต็าม และไม่ต้องพก External harddisk ไปทุกที่ๆจะท าการประเมินราคา 

 2. พัฒนาการประเมินราคาให้อยู่ในรูปของ โปรแกรมที่พัฒนาข้ึนมาเอง โดยไม่ต้องอาศัยฟังกช่ั์น

ของ Microsoft Office แบบที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึนมา  

 3. ควรอัพเดทฐานข้อมูลราคาวัสดุ และค่าแรงต่างๆ จากหน่วยงานที่ใช้อ้างอิงได้โดยตรง เพ่ือลด

ความผิดพลาดในการปรับเปล่ียนฐานข้อมูลด้วยตนเอง 
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Break down reduction of dental chair unit 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาเพ่ือหาสาเหตุการขัดข้องของยูนิตท าฟันขณะใช้งานของคลินิกทนัตก

รรมพิเศษ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นคลินิกที่มีความถี่ในการใช้งานสูงสุด โดยท า

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากประวัติการแจ้งซ่อมที่ผ่านมา ซ่ึงได้น าหลักการเทคนิค Why Why 

Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะใช้งาน เพ่ือสร้างมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา รวมถึงการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 

 ซ่ึงจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการขัดข้องของยูนิตท าฟันพบว่าระบบที่มีการขัดข้อง

มากที่สุด คือ ระบบหัวกรอฟัน คิดเป็น 55.65 เปอร์เซนต์ ของจ านวนการขัดข้องทั้งหมดต่อปี ซ่ึงสาเหตุ

หลักของปัญหาเกิดจากระบบท่อน า้สายหัวกรอเกิดการอุดตัน จากการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาได้ท าการ

ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยแบ่งเป็น ผู้ช่วยทนัตแพทย์ และช่างยูนิตท าฟันในการดูแลบ ารุงรักษายู

นิตท าฟันตามมาตรการที่ก  าหนด ซ่ึงหลังจากด าเนินการตามมาตรการที่ก  าหนดแล้ว พบว่าปัญหาการ

ขัดข้องลดลงจากเดิมมีจ านวน 44 คร้ังของจ านวนการขัดข้องลดลงเหลือจ านวน 18 คร้ังหรือคิดเป็นร้อย

ละ 60 ของจ านวนการขัดข้องที่ลดลง 

 

ค าส าคัญ : การลดการขัดข้อง (Break Down Reduction ) การบ ารุงรักษาเชิงประกนั (Preventive 

Maintenance ) 

 

ABSTRACT  

 This paper aims to find the causes of the malfunctions of dental units while operating at 

Special Clinic, Mahidol University Faculty of Dentistry, which has the biggest number of usage, by 

analyzing the causes of malfunctions from maintenance history records. Using Why Why Analysis 

                                                           
1
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technic to find the causes of malfunctions happened while operating to form preventive measure from 

such problems and prepare a preventive maintenance plan. 

 The analysis shows that the largest number of malfunctions comes from the hand piece 

system which is 55.65% of the number throughout the year, the main cause being the blockage of 

hand piece system. The preventive maintenance plan was put in place by assigning Dentist assistant 

and technician to maintain the dental units accordingly. After the implement, the number of 

malfunctions was seen decreasing to 18 which is 60% decreased from the previous number. 

Kay word : Break Down Reduction , Preventive Maintenance  

 

1.บทน า 

 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานศึกษาที่เปิดให้บริการด้านการเรียน

การสอนด้านการบริการ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนให้บริการแก่ประประชาชนในการรักษาท าฟัน 

ซ่ึงมีวิสัยทศัน์ “คณะทนัตแพทยสตร์ช้ันน าระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคม

ภาย ใต้การจัดการที่ ย่ังยืน” ดังน้ันการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจส าคัญในการ

ขับเคล่ือนให้คณะอยู่ได้อย่างย่ังยืน รวมถึงการบริหารจัดการด้านเคร่ืองมือทางทนัตกรรมให้มีความพร้อม

ใช้งานและมีความปลอดภัยในการให้บริการผู้ป่วย โดยปัจจุบันคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มีจ านวนคลินิกที่ให้บริการผู้ป่วยโดยแบ่งเป็น คลินิกการเรียนการสอนและการบริการผู้ป่วยทั้งในเวลาและ

นอกเวลา ซ่ึงเคร่ืองมือที่เป็นหัวใจที่ส าคัญในการรักษาผู้ป่วย คือ ยูนิตท าฟัน ดังน้ัน การดูแลบ ารุงรักษายู

นิตท าฟันให้มีความพร้อมในการใช้งานจะส่งผลต่อการให้บริการผู้ป่วย ซ่ึงผู้วิจัยได้เลง็เห็นความส าคัญใน

การลดปัญหาการขัดข้องของยูนิตท าฟันในระหว่างใช้งานและการบ ารุงรักษายูนิตท าฟันอย่างถูกต้อง 

 

2.ทฤษฎีและหลกัการการบ ารุงรกัษา 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยได้น าหลักการบ ารุงรักษาและแนวทางวิเคราะห์สาเหตุปัญหามาปรับ

ใช้ในการก าหนดมาตรการเพ่ือลดการขัดข้องของยูนิตท าฟัน ซ่ึงประกอบด้วย ดังน้ี 

1. การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) เป็นการบ ารุงรักษาหลังเกิดการ

เสยีหายโดยจะด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมต่อเมื่อเกดิการเสียหายจึงท าให้ต้องหยุดการใช้งาน 

2. การบ ารุงรักษาเพ่ือป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) เป็นการวางแผนโดยก าหนด

ระยะเวลาในการเปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่หรือการโอเวอร์ฮอลล์ เพ่ือป้องกนัความเสยีหายที่จะเกดิข้ึน  

3. การบ ารุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance : CBM) เป็นการบ ารุงรักษา

ตามสภาพเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นการตรวจสอบสภาพแก้ไขสามารถท าได้โดยการใช้สังเกตตรวจสอบ

การเสยีหาย 

4. การบ ารุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษาที่ท  าก่อนที่จะเกิดการ

เสียหายขเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือก าหนดวิธีการบ ารุงรักษาหรือมาตรการอื่นเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้ปัญหาเกดิขึ้นมาอกี 
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 5. การป้องกันการบ ารุงรักษา (Maintenance Prevention) เป็นการแก้ปัญหาปัญหาเพ่ือลด

โอกาสการช ารุดเสยีหาย ข้อดี เพ่ิมอายุการใช้งานและช่วยลดงานบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 

 6. การบ ารุงรักษาเน้นความเช่ือถือได้ (Reliability Centered Maintenance : RCM) เป็น

วิธกีาร กระบวนการ หรือ กรอบการท างานที่เป็นมาตรฐานนานาชาติ ที่ใช้ก าหนดแผนการบ ารุงรักษาเพ่ือ

เพ่ิมระดับความเช่ือถือได้ ความพร้อมใช้  

 2.1 หลกัการวิเคราะหแ์บบ Why Why Why Analysis  

  การวิเคราะห์ Why Why Analysis เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานของการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

โดยหากเราสามารถค้นพบสาเหตุและแก้ไขปัญหาไม่ให้กลับมาอีก แต่หากปัญหาเดิมเกิดซ า้ แสดงว่าการ

วิเคราะห์ของเราน้ันมาผิดทาง หรืออาจมีบางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะต้องมาท าการวิเคราะห์ใหม่ 

เคร่ืองมือน้ีเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูงมากหากผู้วิเคราะห์มีความเข้าใจและมีความช านาญในงานที่

ตนท าอยู่รวมถึงความรู้ด้านวิศวกรรม เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์

อย่างเป็นระบบ  

2.2  หลกัการวิเคราะหแ์บบการระดมสมอง (Brainstorming)  

  เป็นกระบวนการคิดที่มีข้ันตอนแบบแผน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่ม เน้นการรวบรวม

ความคิดเหน็ ปัญหา หรือข้อเสนอแนะจ านวนมากในเวลาที่รวดเร็ว เน้นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 

เน้นการระดมปริมาณความคิดมากกว่าคุณภาพความคิดที่ส าคัญห้ามค้านความคิดของกนัและกนั 

 2.3 ผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ฐาปนันดร์ เขียวสงัข์ และศุภรัชชัย วรรัตน์ (2554) ได้ท าการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดของ

เสยีที่เกดิข้ึนในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑพ์ลาสติก โดยใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC Tool) ในการ

ค้นหาสาเหตุและเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2553 ถึง เดือน

กรกฎาคม 2554 ซ่ึงงานวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ท าการส ารวจ สภาพของเสีย และ

เกบ็ข้อมูลจานวนของเสียจากกระบวนการผลิตจากแผนกตรวจสอบ จากน้ันแจกแจงปัญหาด้วย แผนภูมิ

พาเรโต (Pareto Chart) และแสดงความถี่ของปัญหา เพ่ือแยกความส าคัญตามล าดับด้วย กฎ 80:20 ใน 

การเลือกแก้ไขส่วนที่มีของเสียมากที่สุด แล้วจึงน าไปวิเคราะห์ปัญหาน้ันด้วยแผนภมิูก้างปลา (Fish-Bone 

Diagram) เพ่ือวางมาตรการณ์แก้ไขปัญหาจากการระดมความคิด (Brainstorms) แล้วน าข้อมูลทั้งหมดมา

เปรียบเทยีบก่อน และหลังจากการปรับปรุง ผลการด าเนินการปรับปรุงสามารถลดการเกิดปัญหาของเสีย

จากเดิม 1.53 % ลดลงเป็น 0.53 % และคิดเป็นมูลค่าสามารถลดได้ถึง 74,862 บาทต่อปี 

 ธารชุดา พันธ์นิ กุล ดวงพร สังฆะมณี  และปรีดาภรณ์ งามสง่า (2557) งานวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้จริง เพ่ือช่วยในการลดต้นทุนด้าน

เวลาและแรงงานให้กบัผู้ประกอบการ โดยโรงงานกรณีศึกษาในงานวิจัยน้ี เป็นโรงงานขนาดย่อมในจังหวัด

อุบลราชธานีซ่ึงมีผลิตภัณฑ์หลักคือจักรยาน และใช้แรงงานคนในการประกอบเป็นหลัก หลังจากศึกษา

ขั้นตอนการท างานในปัจจุบันแล้วพบว่า การประกอบยังเป็นไปด้วยความล่าช้าและมีการรอคอยของ

พนักงานซ่ึงเป็นการเสยีเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ในงานวิจัยน้ีจึงได้น าเคร่ืองมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ต่าง ๆ เช่น การศึกษางาน การจับเวลา การใช้แผนภมูิกระบวนการผลิต (Operation Process Chart; OPC) 
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แผนผังก้างปลา และเทคนิคการปรับปรุงงาน (ECRS) เป็นต้น มาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับโรงงาน โดย

พบว่าหลังจากปรับปรุงการท างานแล้ว สามารถลดเวลาสูญเปล่าในการท างานลงได้จากเดิม 509 วินาที 

เหลือเพียง 43 วินาที และในภาพรวมใช้เวลาประกอบจักรยานลดลงจาก 837 วินาทีต่อคัน เหลือเพียง 

595 วินาท ีหรือ ใช้เวลาประกอบจักรยานได้เรว็ขึ้น  

 รัตนพร แจ้งเร่ือง และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2556) ได้ท าการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานภายในให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าสาเหตุ

หลักของพ้ืนที่และแรงงานไม่เพียงพอกับความต้องการน้ันมาจากการกระบวนการภายในศูนย์กระจาย

สินค้าของบริษัทยังมีกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ (Non–Value Added Activities) เป็นจ านวนมากอย่าง

การรอคอยสินค้าการเคล่ือนย้ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หากบริษัทสามารถลดกิจกรรมเหล่าน้ีลงได้

ประกอบกับการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นกระบวนการของศูนย์กระจายสินค้า 

จะช่วยให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่และแรงงานได้งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์

กระบวนการท างานที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ประกอบไปด้วยผังกระบวนการทางธุรกิจ

ภายใต้ระบบ IDEF (Integration Definition Function Modeling) จากน้ันหาแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการท างานด้วยการลดกระบวนการสูญเปล่าที่เกิดข้ึนให้น้อยลงตามหลักการของ ECRS คือ การ

ก าจัด(Eliminate) การรวมเข้าด้วยกัน(Combine) การจัดล าดับใหม่(Rearrange) และการท าให้ง่ายขึ้ น 

(Simplify) พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการส่งมอบล่วงหน้า (Advanced Shipping Notice: 

ASN) เพ่ือที่ให้การไหลของข้อมูลสารสนเทศมีประสทิธภิาพต้ังแต่ต้นกระบวนการของภายในศูนย์กระจาย

สนิค้า 

 อรพรรณ วิชัยเดช และนิวิท เจริญใจ (2554) ได้ท าการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณ

ของเสียที่เกิดข้ึนในการผลิตห้องสะอาด โดยใช้ เทคนิคการปรับปรุงงาน จากน้ันน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาท า

วิเคราะห์ 4M ประกอบด้วย คน เคร่ืองจักร วัตถุดิบ และวิธีการท างาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน 

ผลจากการใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ พบว่า กระบวนการตัดสังกะสีเป็นข้ันตอนที่ใช้วัสดุสิ้นเปลืองมาก

ที่สุด หลังจากวิเคราะห์ 4M เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาแล้วจึงน าเทคนิคการปรับปรุงงานต่างๆ เช่น การ

กระตุ้นให้เกดิจิตส านึกของการประหยัด การเพ่ิมค่าแรงจูงใจ คู่มือการปฏบัิติงาน เทคนิคการควบคุมด้วย

การมองเห็น (Visual Control) และเทคนิคการท าให้ง่ายขึ้ น (Simplify) ของหลักการแบบ ECRS 

(Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) มาปรับปรุงและแก้ไข ซ่ึงก่อนปรับปรุงระยะ 3 เดือน มี

ค่าเฉล่ียของปริมาณของเสียเท่ากับร้อยละ 75.72 หลังท าการปรับปรุง ของเสียมีปริมาณลดลงเหลือร้อย

ละ 55.03 

 ปรีชา ด้วงน้อย (2541) ได้ท าการศึกษาการเพ่ิมผลผลิตของสายการผลิต แบตเตอร่ี อัโนมัติ 

โดยใช้ระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซ่ึงมีการก าหนดแผนการ

บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ และประจ าเดือน รวมถึงการจัดฝึกอบรมให้พนักงานให้

เข้าใจถึงหลักการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากปริมาณแบตเตอร่ี

เพ่ิมขึ้น 15 % ลดค่าเฉล่ียการสูญเสียเวลาในการท างานของเคร่ืองจักรจากเดิม 82 นาทต่ีอกะ ลดลงเป็น 

49 นาทต่ีอกะ สัดส่วนของการสูญเสียแผ่นธาตุบวกลดลงจากเดิม 0.0142 เป็น 0.0106 หรือลดลง 25 
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% ซ่ึงการปรับปรุงส่งผลให้โรงงานผลิตแบตเตอร่ีสามารถเพ่ิมรายได้จากการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง

พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ปฏบัิติ 

 ธวัชชัย สุวรรณประสม (2559) ได้ศึกษาการลดความสูญเสียในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน

มอเตอร์ โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติซ่ึงมีจ านวนมอเตอร์ 239 ตัว ที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้หลักการ

บ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM ) จากการวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงของมอเตอร์สูงสุดก็

คือตลับลูกปืน ซ่ึงการศึกษาโดยประยุกต์ใช้หลักการของวิศวกรรมความเช่ือถือพบว่ามอเตอร์ที่มีอายุการ

ใช้งาน 5 ปี หรือ 40,000 ช่ัวโมง สามารถขยายเวลาการยกเคร่ืองออกไปจากเดิมได้ แล้วใช้หลักการซ่อม

บ ารุงรักษาตามสภาพ ( Condition Base Maintenance ) แทนการยกเคร่ืองออกในทุกๆระยะ 5 ปี ผล

การศึกษาพบว่าสามารถขยายเวลาการยกเคร่ืองและลดค่าใช้จ่ายของมอเตอร์ออกไป ถึงร้อยละ 73.47  

  

3. หลกัการและวิธีการวิจยั 

ระเบียบข้ันตอนที่ได้ท าการศึกษา ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 ผลการด าเนินการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้รวบรวมจากประวัติการของในระหว่างปี 2560 ของคลินิกทันตกรรม พิเศษซ่ึงมียู

นิตท าฟันทั้งสิ้นจ านวน 41 ยูนิต มีจ านวนงานทั้งสิ้น 345 งาน โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลและท าการแยก

การขัดข้องออกแต่ละระบบการท างานของยูนิตท าฟัน ซ่ึงสามารถแบ่งได้ดังน้ี 1.ระบบกรอฟัน 2. ระบบดูด

น า้ลาย 3. ระบบเก้าอี้ ผู้ป่วย 4. ระบบไฟส่องปาก 5. ระบบแก้วน า้  อ่วงบ้วนปาก ซ่ึงจากการวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหาการขัดข้องระหว่างใช้งานของยูนิตท าฟันพบว่าระบบที่มีการขัดข้องมากที่สุด คือ ระบบ

กรอฟัน คิดเป็น 55.65 เปอร์เซนต์ ของจ านวนการขัดข้องทั้งหมดต่อปี ซ่ึงสาเหตุหลักของปัญหาเกิดจาก

ระบบท่อน า้และอุปกรณ์ควบคุมรวมถึงสายหัวกรอเกดิการอุดตัน จากการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาได้ท าการ

ศกึษางานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

รวบรวมประวัติข้อมูลการขัดข้อง

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแยกตามระบบยู

นิตท าฟัน

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

สรปุผลการศกึษา/ก าหนดมาตรการ
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ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยแบ่งเป็น ผู้ช่วยทนัตแพทย์และช่างยูนิตท าฟัน ในการดูแลบ ารุงรักษายู

นิตท าฟันตามมาตรการที่ก  าหนด 

 3.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุจากประวัติข้อมูล] 

  ผู้ศึกษาได้สรุปจากข้อมูลประวัติการขัดข้องของยูนิตท าฟันได้น าข้อมูลประวัติของยูนิตท าฟันที่

มีการขัดข้องมากกว่า 10 คร้ัง มาแยกออกป็นระบบต่างของยูนิตท าฟัน ซ่ึงน าปัญหาที่มีการขัดข้องสูงสุด

คือ ระบบหัวกรอฟัน โดยระดมทีมช่างซ่อมยูนิตท าฟันโดยใช้ขั้นตอนวิธีการ Why Why Analysis การตั้ง

สมมุติฐานของปัญหา และจากประวัติการซ่อมแก้ไขในการวิเคราะห์ปัญหาการขัดข้องของระบบยูนิตท าฟัน 

พบว่าเกิดคราบสกปรกไปอุดตันบริเวณชุดวาล์วควบคุม เช่น ชุดโซลินอยร์วาล์ว , วาล์วกันกลับ , จุดต่อ

สายหัวกรอ ,วาล์วปรับน า้ 

  3.2.1 ประวัติการขัดข้องและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
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3.2.2 บริเวณที่พบสาเหตุของปัญหา ระบบหัวกรอน า้ไม่ออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.แนวทางมาตรการแกไ้ขปัญหา 

มาตรการ ที่ 1 ส าหรับผู้ช่วยทนัตแพทย์  
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** ด้านทฤษฏี ท าแบบทดสอบเกี่ยวกับหน้าที่การท างานของอุปกรณ์และการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ

ท างานของยูนิตท าฟัน และการดูแลบ ารุงรักษายูนิตท าฟังเบ้ืองต้น ภาคปฏบัิติ การฝึกวิธตีรวจสอบยูนิตท า

ฟันก่อนใช้งานและการดูแลหลังจากเลิกใช้งาน 

 

** ขั้นตอนการตรวจสอบตามแบบฟอร์ม “ ก่อน – หลัง ปฏบัิติงาน ” 
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มาตรการ ที่ 2 ส าหรับทมีช่างซ่อมยูนิตท าฟัน  

  2.1 จัดท าแผนการเข้าบ ารุงรักษายูนิตท าฟันเชิงป้องกนั  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.1 สรุปผลการศึกษาการใช้มาตรการปรับปรุง 

  จากการก าหนดมาตรการการตรวจสอบเตรียมความพร้อมใช้งานและการดูแลบ ารุงรักษา

เบ้ืองต้นของผู้ช่วยทนัตแพทย์ รวมถึงการเข้าด าเนินการตามแผนการบ ารุงรักษาที่ก  าหนดโดยทมีช่างยูนิต

หน่วยซ่อมบ ารุง คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 

น. โดยท าการวิเคราะห์หลังจากการก าหนดมาตรการ การแก้ไขปัญหาและท าการเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินการ พบว่าปริมาณการแจ้งขัดข้องของยูนิตท าฟันระหว่างใช้งานลดลงจากเดิม พบว่าปัญหาการ

ขัดข้องลดลงจากเดิมมีจ านวน 44 คร้ังของจ านวนการขัดข้องลดลงเหลือจ านวน 18 คร้ังหรือคิดเป็นร้อย

ละ 60 ของจ านวนการขัดข้องที่ลดลงซ่ึงพบว่าก่อนปรับปรุงคิดเป็น ร้อยละ 55.65 หลังการปรับปรุงอาการ

น า้หัวกรอไม่ออก ขณะใช้งานพบว่าลดลงหลังจากได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 34.09 ในอาการน า้หัวกรอ

ไม่ออก  

** สรุปผลการด าเนินการหลังจากปรับปรุง 
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คลนิกิกลาง

(จ านวน 184 ยนูติ)

คลนิกิปริทันตวทิยาฯและเวช

(จ านวน 39 ยนูติ)

คลนิกิทันตกรรมหัตถการ

(จ านวน 23 ยนูติ)

คลนิกิวทิยาเอน็โดดอนต์

(จ านวน 24 ยนูติ)

คลนิกิทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

(จ านวน 38 ยนูติ)

คลนิกิทันตกรรมประดิษฐ์

(จ านวน 35 ยนูติ)

คลนิกิทันตกรรมจดัฟัน

(จ านวน 40 ยนูติ)

คลนิกิทันตกรรมเด็ก

(จ านวน 51 ยนูติ)

คลนิกิศัลยกรรมช่องปากฯ

(จ านวน 33 ยนูติ)

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

(จ านวน 10 ยนูติ)

ศูนย์ทันตกรรมดิจติัล

(จ านวน 5  ยนูติ)

คลนิกิตรวจพเิคราะห์และบ าบัด

(จ านวน 37 ยนูติ)

คลนิกิประดิษฐ์ใบหน้าและ

(จ านวน 18 ยนูติ)

คลนิกิทันตกรรมพเิศษ  

(จ านวน 41 ยนูติ )

คลนิกิเพรสทีจ

(จ านวน 13 ยนูติ)

คลนิกิทันตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ

(จ านวน 5  ยนูติ)

คลนิกิทันตกรรมระบบบดเคีย้ว

(จ านวน 5 ยนูติ)

หน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์

(จ านวน 2 ยนูติ)

หน่วยผ่าตัด

(จ านวน 2 ยนูิต)

หมายเหตุ ตารางตรวจเช็คอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตุลาคม  2561

สถานที่

มกราคม  2562ธันวาคม  2561พฤศจกิายน  2561 กมุภาพนัธ์  2562 มีนาคม  2562

คลนิิก อาคาร                                             ช้ัน

ยี่ห้อ หมายเลขเคร่ือง

1.ระบบแสงสว่าง

รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ

 ตวัโคมไฟ แรงดนัไฟฟ้า กล่องไฟดูฟิลม์

กระจกสะทอ้นแสง ความเขม้แสง หลอด/ขั้วหลอดไฟดูฟิลม์

หลอดไฟ/ขั้วหลอด สายไฟ สวิตชเ์ปิด-ปิดไฟดูฟิลม์

สวิตชปิ์ด-เปิด /Sensor แขนโยกปรับโคมไฟ แผงวงจรควบคุม

2.ระบบเก้าอีผู้้ป่วย

รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ

แรงดนัไฟฟ้า Motor  Chair Safety System

สายไฟ บรูช/เฟืองขบัเคล่ือน          Auto reset           

แผงวงจรควบคุม ระดบัน ้ามนัไฮดรอลิกส์ Up / Down                       

เบาะนอน ท่อน ้ามนั                           Backrest

เกา้อ้ีทนัตแพทย์/ผูช่้วย Foot  Switch Panel switch            

3.ระบบหัวกรอ

รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ

ท่อเมนท ์ ลม HP  Holder แผงวงจรควบคุมหวักรอ

ท่อเมนท ์ น ้า Switch  ตดัต่อหวักรอ Safety  System

แรงดนัลมเขา้ยูนิต  ( 4-5  bar) สาย Airotor Solenoid

Recgulator สาย AirMotor/Electric Micro Motor วาลว์ปรับน ้า

แรงดนัลมหวั Airotor  (2.5 - 2.8 bar) Triple  Syring วาลว์ปรับลม

แรงดนัลมหวั AirMotor  (3.00 - 3.50 bar) Scaler Water  Tank  (แรงดนัลมเขา้  1.5-2 bar)

4.ระบบดูดน า้ลาย

รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ

หวั/สายดูดน ้าลาย ท่อลม Switch  ตดัต่อ Suction

Holder  Suction ท่อ Suction Shun off  Valve            

Filter  Case Motor  Suction Solenoid

Vacuum Tank Filter  Motor  Suction แรงดูดน ้าลาย

5.ระบบอ่างบ้วนปาก/แก้วน า้

รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ รายการตรวจเช็ค ปกติ ไม่ปกติ

อ่าง/ท่ีวางแกว้น ้า           วาลว์เปิด-ปิดอ่างบว้นปาก แผงวงจรควบคุม

ตวักรองเศษวสัดุ ชุดควบคุมแกว้น ้า  ( Sensor, Wett )        ท่อน ้าดี

วาลว์เปิด-ปิดแกว้น ้า              Solenoid ท่อน ้าทิ้ง

ใบบันทกึการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาระบบยูนติทนัตกรรม (SERVICE  RECORD  CARD)

งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม   หน่วยซ่อมบ ารุง  คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล       
                                                                                                                         "มุ่งมั่นให้บริการ  ท างานเป็นทีม  ด้วยมาตรฐานระดับสากล "

หมายเหตุ

วันที่

ยูนิตที่รุ่น

รหัสครุภัณฑ์

สี

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

                    วนัท่ี .............../................/..................                                                                                                               วนัท่ี.............../................/.....................

 ลงช่ือ..........................................................ช่างผูต้รวจเช็ค                                                                             ลงช่ือ ................................................................ผูรั้บบริการ

ความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
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5. ขอ้เสนอแนะ  

 1. ผู้ปฏบัิติงานต้องตรวจเชค็ระบบยูนิตท าฟันทุกคร้ัง ตามแบบฟอร์ม ที่ก  าหนด 

 2. การให้บริการผู้ป่วยที่มีความถี่สงูท าให้ผู้ปฏบัิติเกิดความเหน่ือยล้า ส่งผลกระทบต่อการบ ารังษายู

นิตท าฟันหลังเลิกใช้งานได้ 

 3.หัวหน้าคลินิกควรท าข้อตกลงในการปฏบัิติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน ในการใช้งานและ

บ ารุงรักษาระบบยูนิตท าฟันเบื้องต้น เพ่ือลดปัญหาการเสียของยูนิตท าฟันขณะใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั อาการทีข่ดัขอ้งขณะใชง้าน ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง 

1. หัวกรอฟันน า้ไม่ออก 15 8 

2. หัว Triple Syring น า้หยดขณะใช้งาน 11 3 

3. วาง หัวกรอ (Holder ) หลุด/ช ารุด 8 3 

4. สายหัวกรอ Airoter ช ารุด 7 2 

5. Scaling ร้อนขณะใช้งาน 5 2 

 รวม 44 18 
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การประยุกตใ์ชก้ระบวนการ AHP เพือ่คดัเลือกผูข้ายช้ินส่วนงานฉีดพลาสติก 

Application of The AHP for Selection Plastic Injection Supplier 

 

วิริยะ ธีรนรเศรษฐ์1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภรชัชยั  วรรตัน์2 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ขายช้ินส่วนงาน

ฉีดพลาสติก เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการตัดสินใจล าดับขั้นเชิง

วิเคราะห์  (Analytic Hierarchy Process: AHP) และใช้โปรแกรม Expert Choice เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ

วิเคราะห์ ปัจจัยที่ศึกษาประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ ราคาต่อหน่วย ราคาแม่พิมพ์  ทุนจดทะเบียน ท าเล

ที่ต้ัง ก าลังการผลิตที่ว่าง และระยะเวลาการจัดส่ง  

 ผลการวิเคราะห์น า้หนักความส าคัญของแต่ละปัจจัย พบว่าปัจจัยราคาต่อหน่วยเป็นปัจจัยที่มีค่า

น า้หนักสูงที่สุดด้วยค่าน า้หนักความส าคัญ 0.369 รองลงมาคือ ปัจจัยก าลังการผลิตที่ว่าง 0.214 ปัจจัยราคา

แม่พิมพ์ 0.169 ปัจจัยระยะเวลาการจัดส่ง 0.144 ปัจจัยท าเลที่ต้ัง 0.057 และปัจจัยทุนจดทะเบียน 0.046 

ตามล าดับโดยมีอัตราส่วนความไม่สอดคล้องของข้อมูล 0.03  เมื่อวิเคราะห์หาค่าน า้หนักความส าคัญของ

ผู้ขายช้ินส่วนงานฉีดพลาสติกที่เหมาะสม  ได้แก่ ผู้ผลิตช้ินส่วน B ที่ค่าน า้หนัก 0.231 และ ผู้ผลิต A ที่ค่า

น า้หนัก 0.208 แต่จากการวิเคราะห์ความไวภายใต้ปัจจัยราคาต่อหน่วย  เมื่อลดค่าน า้หนักความส าคัญลง 

50% จะท าให้ผลทางเลือกเปล่ียนไปเป็นผู้ผลิต A ที่ค่าน ้าหนัก 0.205 ซ่ึงผู้ผลิต B จะมีค่าน ้าหนักเหลือ 

0.193 โดยผลที่ได้จากการศึกษาท าให้บริษัทที่เป็นกรณีศึกษาได้ผู้ขายที่ตรงกับความต้องการและข้อก าหนด

ของบริษัท ซ่ึงสามารถน าการวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้กับช้ินส่วนพลาสติกรายการอื่นๆ หรือวัตถุดิบชนิดอื่นได้อีก

ด้วย 

 

ABSTRACT 

 The study aims to research and analyze the influential factors impacted on the selection plastic 

injection supplies for classifying seller by Analytic Hierarchy Process: AHP and Expert Choice program. 

There was comprised with 6  influences which are model prices, registered capital, location, production 

capacity and shipping period. 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการทางวศิวกรรม มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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 The research results, by analyzing the importance of each influences, indicated that the price 

per each was the highest influences by 0 .369  significant followed by production capacity as 0 .214 , 

mold prices 0.169, shipping period 0.144, location 0.057 and registered capital 0.046 respectively. 

However, when calculating the importance of plastic injection suppliers, there are inconsistent information 

about 0.03 which are Maker B pointed as 0.231 while Maker A pointed as 0.208. As a results, when 

analyzing the speedy of influences per each by reducing the significant influences for 50% , the results 

was changed by Maker A pointed as 0.205 while Maker B remained 0.193. Following the results, the 

sample supplier had met the demand and qualification of the company. This research could also be 

adaptable for other plastic injection suppliers or any other material.  
 

บทน า 

  บริษัท ฟูจิ อเิลคทริค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษัทประกอบ และผลิตช้ินส่วน 

ส าหรับเคร่ืองอินเวอร์เตอร์ ที่จัดจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบันท าให้

มีผู้แข่งขันทางด้านราคาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องลดต้นทุนในการผลิตเท่าที่จะท าได้ 

รวมไปถึงการควบคุมราคาต้นทุนไม่ให้มีการปรับเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันช้ินส่วนที่ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์น้ัน มี

การจัดซ้ือจากทั้งผู้ขายภายในประเทศ และผู้ขายจากต่างประเทศ โดย เหตุการณ์ที่พบในปัจจุบันคือ ผู้ขาย

ช้ินส่วนงานฉีดพลาสติกจากต่างประเทศรายหน่ึง ประกาศปรับราคาขายมากกว่า 650 เปอร์เซน็ต์ ท าให้ต้นทุน

ของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยน้ันสูงข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ทางบริษัทจึงมีแนวคิดในการจัดซ้ือช้ินส่วนงานฉีด

พลาสติกภายในประเทศ เป็นการทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดราคาต้นทุน และ

ยังสามารถลดต้นทุนแอบแฝงในการขนส่งได้อกีด้วย  

  การน ากระบวนการตัดสินใจล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ ( Analytic Hierarchy Process: AHP) มา

ประยุกต์ใช้ โดยการจัดโครงสร้างล าดับขั้น มีการก าหนดเป้าหมาย แบ่งเกณฑ์ในการศึกษา และทางเลือกใน

ล าดับขั้นสุดท้าย ใช้การเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้คะแนนตามเกณฑ์ของ  Thomas L. Saaty เพ่ือหาค่าน า้หนัก 

และตรวจสอบความสอดคล้องกันของเหตุผล เพ่ือคัดเลือกผู้ผลิตงานฉีดพลาสติกที่เหมาะสม ซ่ึงกระบวนการ 

AHP มีข้อดี เช่น เป็นวิธีการที่สามารถวิเคราะห์ และคัดเลือกที่มีกระบวนการคิดที่คล้ายคลึงมนุษย์ แต่ตัดสิน

โดยปราศจากอคติ หรือความล าเอียง ดังน้ันการน าเอา AHP มาประยุกต์ใช้ กับการคัดเลือกผู้ผลิตงานฉีด

พลาสติกน้ันจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างย่ิง 
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วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1. เพ่ือประยุกต์ใช้ AHP ในการคัดเลือกผู้ขายช้ินส่วนงานฉีดพลาสติก 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 1.ศึกษาเฉพาะผู้ขายที่มีโรงงาน และเคร่ืองจักรส าหรับฉีดพลาสติกเองเทา่น้ัน 

 2.ข้อมูล หรือข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่เป็นกรณีศึกษา 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1.เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหาร 

 2.เป็นแนวทางในการพิจารณาการตัดสนิใจคัดเลือกผู้ผลิตงานฉีดพลาสติกในคร้ังถัดไป 

 

ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กระบวนการตัดสินใจล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) ถูกคิดค้นโดย 

Thomas L. Saaty (1997) โดยการสร้างรูปแบบปัญหาให้เป็นโครงสร้างล าดับขั้น วิธที  านั้นจะต้องตั้งเป้าหมาย

ที่ต้องการศึกษาให้อยู่ล าดับบนสุดในล าดับข้ัน ระดับที่ต ่าลงมาจะเป็นเกณฑ์ หรือเกณฑ์ย่อย (Sub-Criteria) 

และทางเลือกเป็นล าดับขั้นสุดท้าย ในการเปรียบเทียบความส าคัญของเกณฑ์น้ันจะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ 

โดยสามารถแทนค่าเป็นตัวเลขระหว่าง1 ถึง 9 Thomas Saaty (1 แทนค่าค่าความส าคัญเท่ากัน 9 แทนค่า

ความส าคัญมากกว่าอย่างย่ิง) ในการค านวณหาน า้หนักของแต่ละเกณฑ์สามารถหาค่าได้ โดยใช้วิธีค านวณ

ไอเกนเวคเตอร์ (Eigenvector) แต่ในปัจจุบันสามารถใช้โปรแกรมช่วยในการค านวณเพ่ือความรวดเรว็ เมื่อได้

ค่าน า้หนักแล้วจ าเป็นต้องตรวจสอบความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: CR) ซ่ึงค่า CR ต้อง

มีค่าน้อยกว่าหรือเทา่กบั 0.10 จึงถือว่าสามารถยอมรับได้ ถ้าค่ามากกว่า 0.10 จะต้องท าการทบทวนการให้ค่า

น า้หนักการเปรียบเทยีบน้ันใหม่ จนได้ค่า CR ที่สามารถยอมรับได้ และท าการเปรียบเทยีบจนครบทุกเกณฑ์

เพ่ือจัดล าดับทางเลือกที่เหมาะสม 

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ปรัชญา (2552) ได้ท าการศึกษาหัวข้อการเลือกท าเลที่ต้ังโรงงานผลิตบานประตูหน้าต่าง โดย

ประยุกต์ใช้หลักการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) ที่ใช้ส าหรับการคัดเลือกท าเลที่ต้ังของโรงงานแห่งใหม่ ใน

งานศึกษาวิจัยน้ีมีปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์ด้วยกันถึง 8 ปัจจัย และมีทางเลือกด้วยกัน 4 ทางเลือก ผู้วิจัยน้ีได้น า

ทั้งปัจจัยและทางเลือกมาสร้างรูปแบบโครงสร้างล าดับช้ัน สร้างแบบสอบถาม โดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 

ท่าน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จากน้ันจึงน าข้อมูลเหล่าน้ันมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Expert Choice พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยตลาดเป็นอันดับแรก ที่ค่าน า้หนักความส าคัญ 0.334 ปัจจัยการ
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ขนส่ง 0.195 ปัจจัยราคาที่ดิน 0.161 ปัจจัยต้นทุน 0.149 ปัจจัยความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค 0.067 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 0.036 ปัจจัยสิทธิประโยชน์ 0.034 และปัจจัยสังคมและชุมชน 0.024 ตามล าดับ โดย

เมื่อพิจารณาหาค่าน า้หนักความส าคัญให้กับทางเลือกแล้ว พบว่า นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเป็นทางเลือกที่

เหมาะสมในการเลือกท าเลที่ต้ังโรงงานผลิตบานประตูหน้าต่าง ด้วยค่าน า้หนัก 0.317มีอุตสาหกรรมบางปะอิน 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นทางเลือกที่มีค่าน ้าหนัก 0.285, 0.215 และ 

0.147 ตามล าดับ หลังจากการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยมีก าหนดระยะเวลาโครงการ 5 ปี พบว่าจะมีต้นทุน 

8,375,000 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุนในปีแรก มีอตัราผลตอบแทนการลงทุน IRR 86.8% และยังพบว่า

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโรงงานที่ต้ังแห่งใหม่จะลดลงจากเดิม 276,000 บาทต่อปี จึงถือว่าการเลือก

ท าเลที่ต้ังแห่งใหม่น้ีมีความเหมาะสมในการลงทุน 

 จุฑาภรณ์(2552) ได้ท าการศึกษาในหัวข้อการประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP เพ่ือเลือกผู้แทน

จ าหน่ายคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับ

การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ ซ่ึงศึกษาด้วยกัน 5 ปัจจัย ดังน้ี ปัจจัยด้านการน าเสนอราคา ปัจจัยด้านเวลาการรอ

คอยสินค้า ปัจจัยด้านคุณภาพการจัดส่ง ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลสินค้า และปัจจัยด้านการบริการหลังการขาย 

ผลจากการตอบแบบสอบถามโดยพนักงานแผนกจัดซ้ือทั้ง 6 ท่าน จะได้ค่าน ้าหนักความส าคัญ 0.180, 

0.282, 0.138, 0.072 และ 0.327 ตามล าดับ และผลการวิจัยน้ียังช่วยลดต้นทุนของการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์

เมื่อเทยีบกบัการจัดซ้ือแบบเดิมได้ 61,500 บาท  

 ชมัยพร (2552) ได้ท าการศึกษาในหัวข้อการตัดสินใจเลือกผู้ผลิตกระจกด้วยกระบวนการล าดับ

ช้ันเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา: บริษัทผู้ผลิตบานประตูหน้าต่าง เน่ืองจากพบปัญหาในการสั่งซ้ือกระจกจากผู้ผลิต

ต่างๆ อาท ิจัดส่งล่าช้า ส่งจ านวนไม่ครบ เกิดการแตกหักระหว่างขนส่ง ผลิตไม่ได้ตามขนาด จึงท าให้เกิดการ

เสียโอกาสในการท าธุรกิจ จึงได้น ากระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ มาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม Expert 

Choice ในการเลือกผู้ผลิตกระจกที่เหมาะสม ซ่ึงมีปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ปัจจัยราคา ปัจจัยคุณภาพ 

ปัจจัยความสามารถ ปัจจัยความน่าเช่ือถือ ปัจจัยการบริการ และปัจจัยการจัดส่ง เมื่อใช้โปรแกรม Expert 

Choice ผลการวิเคราะห์ได้ค่าน า้หนัก 0.087, 0.297, 0.078, 0.268, 0.051 และ 0.219 ตามล าดับ และ

ผลการวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตกระจกชนิดโฟลตที่เหมาะสม คือ บริษัท A ที่ค่าน ้าหนัก 0.402 

มากกว่า บริษัท B และ C ที่มีค่าน า้หนัก 0.308 และ 0.290 โดยมีอัตราส่วนความไม่สอดคล้องของข้อมูล

เท่ากับ 0.01 ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตกระจกชนิดเทมเปอร์ที่เหมาะสม คือ บริษัท D ที่

ค่าน า้หนัก 0.380 มากกว่าบริษัท A และ C ที่มีค่าน า้หนัก 0.333 และ 0.287 มีอตัราส่วนความไม่สอดคล้อง

ของข้อมูลเท่ากับ 0.01 โดยหลังจากท าการคัดเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมตามชนิดแล้วน้ัน สามารถลดปัญหาที่

เกดิกบักระจกโฟลตได้ 49.41% และลดปัญหาที่เกดิกบักระจกเทมเปอร์ได้ 33.36% 
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 นอกจากน้ียังได้ศึกษางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการส่งมอบสนิค้าหรือบริการ ซ่ึงงานวิจัยทั้งหมด

จะให้ความส าคัญกับราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ ความส าคัญรองลงมา เช่น คุณภาพ ความน่าเช่ือถือ การ

จัดส่ง การบริการ ความยืดหยุ่น และท าเลที่ต้ัง 

 

วิธีการด าเนนิการศึกษา 

 1.ศึกษาปัจจัยและทางเลือก 

 เม่ือศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ปัจจัยที่ควรใช้ในงานวิจัยน้ีได้ 6 ปัจจัย ได้แก่  

ราคาต่อหน่วย ราคาแม่พิมพ์ ท าเลที่ต้ัง ทุนจดทะเบียน ก าลังการผลิตที่ว่าง และระยะเวลาการจัดส่ง  

ในส่วนของทางเลือก ทางบริษัทมีนโยบายให้หาผู้ขายที่มีท าเลที่ต้ังในละแวกใกล้เคียง และต้องเป็นบริษัท

สญัชาติญ่ีปุ่น หรือมีชาวญ่ีปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น 

 

ตารางที่ 1 ปัจจัยและทางเลือก 

ปัจจยั ทางเลือก 

A1: ราคาต่อหน่วย B1: ผู้ผลิต A 

A2: ราคาแม่พิมพ์ B2: ผู้ผลิต B 

A3: ท าเลที่ตั้งโรงงาน B3: ผู้ผลิต C 

A4: ทุนจดทะเบยีน B4: ผู้ผลิต D 

A5: ก าลังการผลิตที่ว่าง B5: ผู้ผลิต E 

A6: ระยะเวลาการจัดสง่ B6: ผู้ผลิต F 

 

1.ออกแบบโครงสร้างล าดับขั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนภมูิล าดับขั้นแสดงการคัดเลือกผู้ขายช้ินส่วนงานฉีดพลาสติก 

การคดัเลือกผู้ขายชิ้นส่วนงานฉีดพลาสตกิ 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
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 2.เกบ็ข้อมูลของทางเลือกและปัจจัยต่างๆ 

 ในการเกบ็ข้อมูล จะใช้ข้อมูลที่ระบุในใบเสนอราคาของแต่ละผู้ขาย โดยข้อมูลใดที่ผู้ขายไม่ได้ระบุ

ไว้จะท าการสอบถามกลับไปยังผู้ขายโดยตรง เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนจะท าการท าแบบสอบถามเพ่ือให้พนักงาน

แผนกจัดหาทั้ง 3 ทา่น และท าการแยกข้อมูลจากผู้ขายแต่ละรายลงในหัวข้อของแบบสอบถาม เพ่ือง่ายต่อการ

พิจารณา 

 3.รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 

 เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ท่านท าแบบสอบถามเสร็จ น าไปสังเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 

Microsoft Excel เพ่ือหาค่าเฉล่ียเราขาคณิตของแต่ละปัจจัย และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 

Expert Choice เพ่ือหาค่าน า้หนักของปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือก และหาค่าน า้หนักของทางเลือกที่เหมาะสม

กบังานศึกษาน้ี นอกจากน้ีจะวิเคราะห์หาความไวภายใต้ปัจจัยที่มีค่าน า้หนักมากที่สดุ 

 

ผลการทดลอง 

 ผลการวิเคราะห์หาค่าน า้หนักของแต่ละปัจจัยด้วยโปรแกรม Expert choice 

 ปัจจัยราคาต่อหน่วย    ค่าน า้หนัก 0.369 

 ปัจจัยราคาแม่พิมพ์   ค่าน า้หนัก 0.169 

 ปัจจัยท าเลที่ต้ังโรงงาน  ค่าน า้หนัก 0.057 

 ปัจจัยทุนจดทะเบียน   ค่าน า้หนัก 0.046 

 ปัจจัยก าลังการผลิตที่ว่าง  ค่าน า้หนัก 0.214 

 ปัจจัยระยะเวลาการจัดส่ง  ค่าน า้หนัก 0.144 

 อตัราส่วนความไม่สอดคล้อง 0.03 

 ผลการวิเคราะห์หาค่าน า้หนักของทางเลือกด้วยโปรแกรม Expert choice  

 ผู้ผลิต A     ค่าน า้หนัก 0.120 

 ผู้ผลิต B    ค่าน า้หนัก 0.039 

 ผู้ผลิต C    ค่าน า้หนัก 0.101 

 ผู้ผลิต D    ค่าน า้หนัก 0.493 

 ผู้ผลิต E    ค่าน า้หนัก 0.203 

 ผู้ผลิต F    ค่าน า้หนัก 0.043 

 อตัราส่วนความไม่สอดคล้อง 0.02 
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ผลการวิเคราะห์ความไวภายใต้ปัจจัยราคาต่อหน่วยโดยการเพ่ิมน า้หนักความส าคัญ 

 เพ่ิมค่าน า้หนัก 25% เพ่ิมค่าน า้หนัก 50% 

ผู้ผลิต A 0.210 0.211 

ผู้ผลิต B 0.249 0.268 

ผู้ผลิต C 0.101 0.094 

ผู้ผลิต D 0.167 0.157 

ผู้ผลิต E 0.187 0.189 

ผู้ผลิต F 0.087 0.081 

 

ผลการวิเคราะห์ความไวภายใต้ปัจจัยราคาต่อหน่วยโดยการลดน า้หนักความส าคัญ 

 ลดค่าน า้หนัก 25% ลดค่าน า้หนัก 50% 

ผู้ผลิต A 0.207 0.205 

ผู้ผลิต B 0.212 0.193 

ผู้ผลิต C 0.114 0.120 

ผู้ผลิต D 0.188 0.199 

ผู้ผลิต E 0.183 0.181 

ผู้ผลิต F 0.097 0.102 

 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการทดลอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ท่าน ให้ความส าคัญกับปัจจัยราคาต่อหน่วย

เป็นอันดับหน่ึง โดยมีปัจจัยก าลังการผลิตที่ว่าง ปัจจัยราคาแม่พิมพ์ และปัจจัยระยะเวลาการจัดส่ง รองลงมา

ตามล าดับ ในขณะที่อีกสองปัจจัย คือ ปัจจัยท าเลที่ต้ัง ที่มีค่าน า้หนัก 0.057 อาจเป็นผลมาจากการก าหนด

นโยบายของทางบริษัทที่ท  าการศึกษา ที่ให้คัดเลือกผู้ขายช้ินส่วนงานฉีดพลาสติกที่มีท าเลที่ต้ังไม่ไกลจาก

โรงงานมากนัก จึงไม่ส่งผลต่อค่าน า้หนักความส าคัญในคร้ังน้ี และปัจจัยทุนจดทะเบียน ที่อาจเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ท างานด้านการคัดเลือกผู้ขายของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ท่านน้ันยังมีไม่มากพอ หรือมุมมอง

ในการคัดเลือกอาจจะยังมองไม่รอบด้าน 

 วิเคราะห์ความไวภายใต้ปัจจัยราคาต่อหน่วย โดยลดค่าน ้าหนักความส าคัญของปัจจัยราคาต่อ

หน่วยลง 25% พบว่าทางเลือกที่เหมาะสมยังคงเป็นผู้ผลิต B ที่ค่าน า้หนัก 21.2% แต่ค่าน า้หนักน้ีมีค่าลดลง
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จากเดิม ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นจะมีค่าน า้หนักที่เพ่ิมข้ึน และเม่ือลดค่าน า้หนักลง 50% จะพบว่าทางเลือกที่

เหมาะสมจะเปล่ียนไปเป็นผู้ผลิต A ที่ค่าน า้หนัก 20.5% ในขณะที่ผู้ผลิต B มีค่าน า้หนัก 19.3% 

 จากค่าน ้าหนักของผู้ผลิตช้ินส่วนพลาสติกในข้างต้น โดยพิจารณาค่าน ้าหนักที่เหมาะสมสอง

ทางเลือก เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุฉุกเฉินในกรณีที่ ผู้ขายอีกเจ้าไม่สามารถท าตามข้อเสนอได้ จึงสรุปการ

คัดเลือกผู้ผลิต B และผู้ผลิต A เป็นผู้ขายช้ินส่วนงานฉีดพลาสติกในการศึกษาคร้ังน้ี 
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การศึกษามาตรการการอนุรกัษพ์ลงังานในระบบอากาศอดั 

กรณีศึกษา : โรงงานผลิตอาหารสตัวน์ ้ า 

Energy saving measures in compressed: In case study of aqua  

feed mill manufacturing 

 

สนัติ บุญนา1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์2 

 

บทคดัย่อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางและมาตรการการลดการใช้พลังงานของระบบ

อากาศอดัในโรงงานผลิตอาหารสตัว์น า้ ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัระบบอากาศอดัเพ่ือหาสมรรถนะ

และประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศแต่ละเคร่ือง โดยมุ่งเน้นการค้นหาปัญหาด้วยเคร่ืองมือ 7 Wastes 

และ Why Why analysis ในการวิเคราะห์รวมถึงการหามาตรการการประหยัดพลังงาน 

จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สามารถก าหนดมาตรการการด าเนินงานได้ 3 มาตรการ 

คือ (1) มาตรการการจัดล าดับการท างานของเคร่ืองอัดอากาศตามประสิทธิภาพโดยให้เคร่ืองที่

ประสิทธิภาพดีที่สุดท างานเป็นเคร่ืองแรกและเคร่ืองที่ประสิทธิภาพต ่าที่สุดท างานเป็นเคร่ืองส ารองเคร่ือง

สุดท้ายด้วยการค านวณหาการใช้ก าลังจ าเพาะขณะเคร่ืองมีภาระ (kW on load /FAD comp) ของเคร่ือง

อัดอากาศน ามาเปรียบเทยีบกับค่ามาตรฐาน สามารถลดการใช้พลังงานลงได้เทยีบกับการใช้พลังงานก่อน

การด าเนินการตามมาตรการอยู่ที่ 9.43 kW (6.48% ของการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งปีของเคร่ืองอัด

อากาศ) (2) มาตรการลดการร่ัวไหลระบบอากาศอัดและ (3) มาตราการลดแรงดันของเคร่ืองอัดอากาศ

สามารถลดการใช้พลังงานลงได้อยู่ที่ 10.74 kW (7.38% ของการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งปีของเคร่ืองอัด

อากาศ) หากด าเนินการทั้ง 3 มาตรการ พบว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 551,851 บาทต่อปี งบประมาณ

ลงทุน 220,000 บาทและมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 0.4 ปี และลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อ

หน่วยปริมาณผลผลิต ในปี พ.ศ. 2559 พลังงานที่ใช้เฉล่ียอยู่ที่ 9.36 kWh ผลผลิตที่ได้อยู่ที่ 111,289 

ตัน ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2560 ลดพลังงานที่ใช้ลงเฉล่ียอยู่ที่ 8.42 kWh (10.04 %) และผลผลิตที่ได้เพ่ิม

ข้ึนอยู่ที่ 125,921 ตัน   
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ABSTRACT 

 This research aimed to study approaches and measurs to reduce energy consumption of the 

compressed air system in an aqua feed mill. Data regarding the compressed air system were collected 

to determine performance and efficiency of each air compressor. Seven Wastes and Why-Why 

Analysis tools were used to analyse problems and identify energy saving measures. 

Data collection and analysis led to three measures. First measure was to sequence the air 

compressors according to their efficiency by operating the most efficient one first and using the least 

efficient one last or as a backup. This reduced the energy consumption to 9.43 kW (6.48% of total 

annual energy consumption of the air compressors). Second measure was to reduce the leakage of the 

compressed air system. Third measure was to decrease pressure of the air compressors. This reduced 

the energy consumption to 10.74 kW ( 7. 38% of total annual energy consumption of the air 

compressors). If all three measures were implemented, the costs would be reduced by 551,851 baht 

per year with investment budget of 220,000 baht, and the payback period would approximately be 

0.4 year. Moreover, this resulted in a reduction in energy consumption per production unit. In 2016, 

the average energy consumption was 9.36 kWh and the production volume was 111,289 tons, while 

in 2017, the average energy consumption was reduced to 8.42 kWh (10.04% reduction)  and the 

production volume increased to 125,921 tons.  

 

บทน า 

 พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญกับการใช้ในการผลิตของทุก

โรงงาน การประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงไม่ใช่เพียงแต่เอื้ อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพียง

เท่าน้ัน แต่ยังจ าเป็นต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยใน

ปัจจุบันยังต้องอาศัยการน าเข้าของเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการน าเข้าเช้ือเพลิง

เพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่เพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

และใน ระบบอากาศอัด (Compressed Air System) เป็นระบบหน่ึงที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยม

ใช้ในกระบวนการผลิตในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท ดังน้ัน การใช้พลังงานในระบบอากาศ

อัดให้มีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดพลังงาน ลดการบ ารุงรักษา ลดต้นทุนการผลิตซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งที่

คุ้มค่าที่สดุ 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางมาตรการการประหยัดพลังงานในระบบอดัอากาศ 

2. เพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอดัอากาศเทยีบต่อหน่วยตันอาหาร 

 

556579



3 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตของประเดน็ที่ศึกษาศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบอดัอากาศของ บริษัท เจริญ

โภคภัณฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสตัว์น า้หนองแค  

2. ก าหนดมาตรการการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมและมี

ความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ลดปริมาณการใช้พลังงานในระบบอดัอากาศ 

2. ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงงาน 

3. ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ส าหรับระบบอดัอากาศได้เหมาะสมและน าไปใช้ได้จริง 

4. ลดต้นทุนการผลิต 

 
ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัระบบอากาศอดั  

 ระบบอากาศอัด คืออากาศที่ถูกอัดให้มีความดันสูงข้ึนกว่าความดันบรรยากาศ เพ่ือน ามาใช้เป็น

ต้นก าลังในการขับเคล่ือนระบบ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เน่ืองจากระบบอากาศอัดมีความคล่องตัว

ปรับเปล่ียนสถานะได้ ในโรงงานอุตาหกรรมประเภทต่างๆทั้งในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรม

ขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้พลังงานลมในกระบวนการผลิต จะมีส่วนประกอบของระบบ

อากาศอดัจที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วนหลักดังต่อไปนี้   

 1. ส่วนการสร้างอากาศอดั  

 เป็นส่วนที่ท  าหน้าที่ผลิตอากาศอัดจากอากาศปกติให้กลายเป็นอากาศที่มีความดันสูงหรือมีช่ือ

เรียกว่า เคร่ืองอัดอากาศ(AC : Air Compressor)มีหลักการท างานคือ ดูดอากาศที่มีความดันปกติเข้าสู่

ห้องอัดอากาศแล้วท าให้ปริมาตรของอากาศมีขนาดเลก็ลง อากาศที่มีปริมาตรน้อยลงน้ันจะมีความดันที่

เพ่ิมขึ้นแล้วส่งอากาศอัดความดันสูงเข้าระบบอากาศอดั เคร่ืองอัดจะมีวิธีการอัดอากาศและชนิดเคร่ืองอดั

อากาศที่แตกต่างกันไปตามความต้องการชนิดที่นิยมใช้กันมากคือ เคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ เคร่ืองอัด

อากาศแบบโรตาร่ีสกรู เคร่ืองอดัอากาศแบบหอยโข่ง 

 ส่วนการสร้างอากาศอัดนอกจากเคร่ืองอัดอากาศแล้วยังมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

คือ อุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัดอากาศ (After Cooler) ท าหน้าที่ลดอุณหภมิูของอากาศ ตัวแยก

น า้มัน (Oil Separator) ท าหน้าที่แยกละอองหรือหยดน า้มันที่ปนเป้ือนมาจากกระบวนการอัดของเคร่ือง

อดัอากาศ ตัวกรองอากาศภายในทอ่(Air Line Filter) ท าหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากอากาศอัดก่อนส่ง

จ่ายไปยังส่วนต่างๆเพ่ือให้อากาศอัดมีความสะอาดก่อนเข้าอุปกรณ์ ตัวท าให้อากาศแห้ง (Air dryer)ท า

หน้าที่ดูดความช้ืนออกจากอากาศอัดก่อนส่งจ่าย ตัวท าให้อากาศแห้งน้ีจะมีลักษณะคล้ายระบบท าความ

เยน็ วาล์วนิรภัย (Safety Valve) ท าหน้าที่ป้องกนัไม่ให้ความดันในระบบอากาศอัดสงูเกนิไป โดยทั่วไปจะ
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ติดต้ังที่ถังเกบ็อากาศ ถังเกบ็อากาศ (Air Receiver) ท าหน้าทเีกบ็อากาศอัดก่อนส่งจ่ายสู่ระบบเพ่ือปรับ

ความสมดุลของความดันให้มีค่าคงที่สม ่าเสมอและยังมีมาตรวัดความดัน(Pressure Gauge) ท าหน้าที่

แสดงค่าความดันของอากาศในระบบโดยทั่วไปจะมีติดต้ังที่ถังเกบ็หรืออุปกรณ์ที่ต้องการทราบค่าของความ

ดัน 

 2.ส่วนการจ่ายอากาศอดั (Distribution Section) 

 เป็นส่วนที่ท  าหน้าที่ส่งจ่ายอากาศจากส่วนการสร้างอากาศอัดไปยังต าแหน่งต่างๆที่ต้องการใช้

อากาศอดัภายในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังน้ี คือ ท่อ

จ่ายลมหลัก (Supply Line) ทอ่แยก (Branch Line) และอุปกรณ์ควบคุมความดัน (Regulator) ท าหน้าที่

ควบคุมระดับความดันลมให้ได้ความดันตามที่อุปกรณ์ปลายทางต้องการ 

 3. ส่วนการใช้อากาศอดั 

 เป็นส่วนสุดท้ายของระบบอากาศอัดในส่วนน้ีจะน าเอาอากาศอัดไปใช้งานกับอุปกรณ์หรือ

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต่าง ๆ ที่ใช้ลมในการใช้งาน เช่น กระบอกสบู (Air Cylinder) ปืนลม บลอ็กลม 

 

 2.2 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอดั 

 2.2.1 การเลือกใช้เคร่ืองอดัอากาศประสทิธภิาพสงู ต้องท าการตรวจสอบประสทิธภิาพของเคร่ือง

อดัอากาศที่มีอยู่ว่าประสทิธิภาพเคร่ืองอดัอากาศต้องสูงกว่า 80 % เมื่อเทยีบกบัเกณฑอ้์างองิดังตารางที่ 

2.1 (อากาศอดัที่ได้เทยีบกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้) 

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงค่าพลังงานจ าเพาะที่เหมาะสมส าหรับเคร่ืองอดัอากาศ 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การด าเนินการทดสอบที่ความดัน 7 bar  

 

 2.2.2 การบ ารุงรักษาเคร่ืองอดัอากาศ 

 ส าหรับการตรวจสอบสภาพของเคร่ืองอัดอากาศอยู่เป็นประจ า จะช่วยท าให้เกิดการประหยัด

พลังงานและเป็นการยืดอายุเคร่ืองอัดอากาศโดยด าเนินการตามที่คู่มือระบุมา จุดที่ต้องหม่ันตรวจสอบ

เป็นพิเศษเพราะมีผลต่อการประหยัดพลังงานโดยตรงได้แก่ 

 - การตรวจสอบระบบส่งก าลัง คือตรวจสอบชุดสายพานและพูเล่ย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี การ

ตรวจสอบความตึงของสายพานให้ตรวจสอบจากคู่มือการบ ารุงรักษาของเคร่ืองอดัอากาศ 
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 - ชุดแยกน า้มันออกจากอากาศอัดภายในเคร่ืองอัดอากาศแบบสกรู ควรท าการตรวจสอบอยู่

เสมอว่ามีความดันตกคร่อมต้องไม่เกนิ 1 bar ถ้าเกนิกว่านี้ควรท าการเปล่ียนชุดแยกน า้มันออกจากอากาศ

อดัใหม่ 

 - การตรวจสอบระบบระบายความร้อน คือแผงระบายความร้อนของอากาศและน า้มันเคร่ือง

ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดสามารถระบายความร้อนได้ดี  

 - การตรวจสอบชุดกรองอากาศ คือตรวจสอบสภาพกรองอากาศให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอโดยดู

ได้จากอนิดิเคเตอร์ของเคร่ืองอดัอากาศหรือตรวจสอบจากอายุการใช้งานตามคู่มือของโรงงานผู้ผลิต 

 2.2.3 การลดความดันในการผลิตอากาศอดัที่เคร่ืองอดัอากาศ 

 ขั้นตอนการลดความดันในการผลิตคือ ส ารวจการใช้อากาศอัดทุกๆจุดและส ารวจความต้องการ

ความดันอากาศอัดของเคร่ืองจักร ว่าต้องการความดันสูงสุดเท่าใดก่อนการปรับลดความดันเพ่ือมิให้มี

ผลกระทบต่อการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดทั่วๆไป มีความต้องการอากาศอัดเพียง 5-6 bar เท่าน้ัน 

หากอุปกรณ์ใดมีการใช้อากาศอัดที่ความดันสูงกว่าน้ี จะถูกจัดไว้เป็นอุปกรณ์พิเศษ ควรท าการแยกระบบ

ทอ่ออกไป หรือถ้าอุปกรณ์ประเภทน้ีมีไม่มากนักควรใช้ป๊ัมเพ่ิมความดัน (Pressure booster)เพ่ือเพ่ิมความ

ดันอากาศอดัเฉพาะเป็นจุดๆ  

 2.2.4 การจัดโหลดเคร่ืองอดัอากาศ 

 การจัดโหลดเคร่ืองอดัอากาศให้เหมาะสมกบัความต้องการ คือการวางแผนการใช้เคร่ืองอดัอากาศ

ให้มีการเดินตัวเปล่า(unload) น้อยที่สุด ไม่ควรให้มีการเดินตัวเปล่ามากกว่า 10% เพ่ือการประหยัด

พลังงานสูงสุด โดยทั่วไปส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเคร่ืองอัดอากาศหลายๆเคร่ืองต่อร่วมในระบบ

เดียวกนั มักมีการตั้งค่าความดันในการตัดต่อเคร่ืองอดัอากาศเทา่กนั 

 เคร่ืองอัดอากาศกจ็ะมีการท างานพร้อมกันและหยุดพร้อมกัน ดังภาพที่ 2.1ซ่ึงจะเกิดปัญหาการ

เดินตัวเปล่าเป็นอย่างมาก ส าหรับการจัดโหลดให้เหมาะสมเป็นการตั้งความดันให้มีค่าเหล่ือมกันเป็น

ลักษณะขั้นบันได ซ่ึงจะสามารถลดช่วงเวลาการเดินเคร่ืองตัวเปล่าได้ดังภาพที่ 2.2 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะการต้ังค่าความดันของเคร่ืองอัดอากาศที่มีการตัดต่อเทา่กัน 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะการต้ังค่าความดันของเคร่ืองอัดอากาศที่มีค่าเหล่ือมกนั 
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 จากวิธีการตั้งค่าความดันของเคร่ืองอัดอากาศให้มีค่าเหล่ือมกันแล้ว  ยังจะต้องมีวิธีการเลือก

เคร่ืองอัดอากาศส าหรับการเป็นเคร่ืองอัดอากาศตัวเมนและเคร่ืองส ารอง โดยการเลือกเคร่ืองอัดอากาศ

เมนหลักมีวิธกีารเลือกดังน้ี 

 - ควรเลือกเคร่ืองที่มีก าลังการผลิตอากาศอัดมากกว่าเป็นตัวหลักในการท างาน และเคร่ืองที่

ผลิตอากาศอดัน้อยรองลงมาเป็นตัวเสริมโหลด 

 - เลือกเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเป็นตัวหลัก เพราะจะใช้พลังงานน้อยกว่าผลิตอากาศ

ได้มาก 

 - ถ้าเคร่ืองมีอดัอากาศมีระบบอนิเวอเตอร์ให้เลือกเคร่ืองอดัอากาศประเภทน้ีเป็นตัวหลักก่อน

ส าหรับการตั้งค่าความดันของเคร่ืองอัดอากาศ ถ้ามีการใช้เคร่ืองควบคุมอัตโนมัติควบคุมการท างานจะ

ช่วยให้ควบคุมช่วงความกว้างของความดันได้ละเอยีดและแม่นย ามากย่ิงขึ้น 

 2.2.5 บ ารุงรักษาชุดกรองและจุดกรองต่างๆในระบบอดัอากาศ 

 ในการผลิตอากาศอัดที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีไส้กรองเป็นจ านวนมาก ควรมีการบ ารุงรักษาคือ 

การหม่ันท าความสะอาดเป็นประจ าตามคู่มือที่ผู้ผลิตก าหนดระยะเวลามาหากเกินให้ท าการเปล่ียนตัวใหม่

ทนัท ีการบ ารุงรักษาที่ดีส่งผลให้การไหลของอากาศที่ไหลผ่านกรองได้ดี ความต้านทานในระบบอัดอากาศ

ต ่าและเป็นการประหยัดพลังงาน 

 2.2.6 การวางรูปแบบของทอ่ลม (Pipe Line Lay Out) 

ส าหรับการวาง Lay out ของท่อลมที่ใช้กันโดยทั่วไปในข้ึนอยู่กับขนาดของโรงงานจ านวนเคร่ืองจักร และ

อัตราการใช้ลม ซ่ึงบางแห่งอาจเลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงและบางแห่งกอ็าจใช้หลายแบบผสมกันกไ็ด้หลัก  

ๆอยู่ 3 แบบคือ การวางแบบกริด (Grid System) การวางแบบวงท่อ (Loop Piping System) การวาง

แบบผสม 

 2.3 วิธกีารค านวณเกี่ยวกบัระบบอากาศอดั 

 2.3.1 การวัดการส่งอากาศอสิระของเคร่ืองอดัอากาศ 

 

 

  2 1g g pipe tank

comp

atm

P P V V
FAD
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 2.3.2 การค านวณหาการใช้ก าลังไฟฟ้าจ าเพาะขณะเคร่ืองมีภาระ(onload) 
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 2.3.3 การค านวณหาอตัราการร่ัวไหลของพลังงานระบบอากาศอดั 
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 2.3.4 การค านวณหาก าลังไฟฟ้าที่ใช้ในการอดัอากาศทางทฤษฎี 

 

 
 

0.286

2
1

1

1.2054 1th comp

P
kW T FAD
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 2.4 เคร่ืองมือที่ใช้ท าการวิเคราะห์ปัญหามีการน าเคร่ืองมือมาใช้ท าการวิเคราะห์เพ่ือหามาตรการ
ด าเนินการอยู่ 2 เคร่ืองมือดังน้ี 

 1. 7 Wastes คือ ความสญูเสีย 7 ประการ ได้แก่ 

 1.ความสญูเสยีเน่ืองจากการผลิตมากเกนิไป (Overproduction) 

 2.ความสญูเสยีเน่ืองจากการเกบ็วัสดุคงคลัง (Inventory) 

 3.ความสญูเสยีเน่ืองจากการขนส่ง (Transportation) 

 4.ความสญูเสยีเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (Motion) 

 5.ความสญูเสยีเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing) 

 6.ความสญูเสยีเน่ืองจากการรอคอย (Delay) 

 7.ความสญูเสยีเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect)  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Why Why Analysis คือ เทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็น

ต้นเหตุให้เกดิปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ มีข้ันมีตอนไม่เกดิการตกหล่น ซ่ึงไม่ใช่การคิดแบบคาดเดาเมื่อ

เรามีปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้น เราจะ มาคิดกนัดูว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ท  าให้มันเกิดโดยการ 

ตั้งค าถามว่า “ท าไม” โดยตั้งค าถามไปเร่ือยๆ จนกระทั่งได้ปัจจัย ที่เป็นต้นตอของปัญหาในช่องสดุท้าย 

 2.5 การค านวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ หลักเกณฑใ์นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

 

โดยใช้แบบฟอร์มการค านวณของทางโรงงานผลิตอาหารสตัว์น า้ชนิดเมด็  
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ผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนนิการศึกษา 

 ขั้นตอนการปฏบัิติโครงงาน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

  ได้ท าการศึกษาอุปกรณ์และรายละเอยีดต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัระบบอากาศอดัทั้งระบบเร่ิมจาก 

 1.ศึกษาขนาดของเคร่ืองอัดอากาศโรงงานผลิตอาหารสัตว์น า้ชนิดเมด็มีทั้งหมดจ านวน 5 เคร่ือง ใช้

งานจริง 3 เคร่ือง ส ารอง 2 เคร่ือง  

 2.ศึกษาตรวจสอบและการค านวณหาประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศแต่ละตัวมีการเปรียบเทยีบ

สมรรถนะและประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศในการใช้พลังงาน l/s/kW (ตารางจากเทคนิคการตรวจ 

อา้งอิง ศึกษา

อจัฉราภรณ์ ฟักแสง(2556) ศึกษาแนวทางในการประหยดัพลงังานลมอดัในอุตสาหกรรมผลิตขวดแกว้

ประกอบ เอียมสะอาด(2549) ศึกษาวิเคราะห์มาตรการอนุรักษพ์ลงังานในระบบอากาศอดัจาก 23 โรงงาน

สุรศกัด์ิ เรืองศรี (2555) ศึกษาหามาตรการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมย้างพารา

โกวิทย ์รัตนารามิก(2556) ศึกษาหามาตรการประหยดัพลงังานในระบบอดัอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม

สรินรัช รัตนบรีุ(2550) ศึกษาวิธีการวดัปริมาณลมร่ัวของอากาศอดั ณต าแหน่งท่ีร่ัวซึมในรูปแบบต่างๆ

ภาชนีย ์ฤทธิบญุ(2557) ศึกษาวิธีการลดตน้ทนุดา้นพลงังานต่อหน่วยการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผลิต ฮาร์ดิสก์

ปารุวฒัน ์ชูวงศ์(2558) ศึกษาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมตดัเหล็กแผ่น
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วิเคราะห์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)ทุกเคร่ืองประสิทธิภาพเกิน 80%อยู่

ในเกณฑม์าตรฐาน 

 3. ศึกษาความสอดคล้องของขนาดถังเกบ็ลม (Receiver Tank) กับเคร่ืองอัดอากาศและการท างาน

ของระบบ Auto Drain ผลจากการศึกษามีความสอดคล้องกนั  

 4. ศึกษาความสอดคล้องของปริมาณการใช้พลังงานลมของอุปกรณ์และเคร่ืองจักรเทยีบกับการผลิต

พลังงานลมของเคร่ืองอดัอากาศผลจากการศึกษาพบว่ามีความสอดคล้องและเพียงพอต่อการใช้งาน 

 5.ศึกษาความสอดคล้องของเคร่ืองท าลมแห้ง (Air Dryer) กับเคร่ืองอัดอากาศผลจากการศึกษา

พบว่ามีความสอดคล้องและเพียงพอต่อการท าลมแห้งก่อนน าใช้งาน 

 6. ศึกษาการติดตั้งถังเกบ็ลม การติดตั้ง Air Dryer และแผนผังการเดินท่อเมน ท่อแยกส่งจ่าย

โรงงานกรณี ศึกษาใช้เป็นแบบBoth After Outlet of Air Compressor Unit and After Air Filter Unit 

before Supply to Process และการเดินทอ่ในการใช้งานใช้เป็นแบบวงแหวน (Ring Circuit)  

 7. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอากาศอดัที่มากผลจากการศึกษาพบว่า ใช้งานได้ปกติไม่มี

การสญูเสยีพลังงานลมเกดิขึ้น 

 8. ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบอากาศอัดต่อผลผลิต การใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนการ

ด าเนินการปรับปรุงอยู่ที่ 9.36 kWh/Ton ผลผลิตที่ได้อยู่ที่ 111,289 Tonในปี 2559และน าเคร่ืองมือที่

เข้ามาท าการค้นหาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่มีผลต่อระบบอาการอัดคือ 7Wastesและ Why Why Analysis 

เพ่ือหามาตรการและแนวทางแก้ไขจึงได้มาตรการมาอยู่ 3 มาตรการ คือ  

1. มาตรการจัดล าดับเคร่ืองอัดอากาศตามประสิทธิภาพ เคร่ืองที่ใช้พลังงานน้อยให้สตาร์ท์เป็น

เคร่ืองแรก  

2. มาตรการลดปริมาณการร่ัวไหลของระบบอากาศอดั  

3. มาตรการปรับลดการผลิตแรงดันของเคร่ืองอดัอากาศ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการด าเนินงานวิจัยโดยท าการรวบรวมข้อมูลระบบอากาศอัดเพ่ือหาสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศแต่ละเคร่ือง อีกทั้งวิเคราะห์ค้นหาด้วยเคร่ืองมือ 7 Wastes และ Why 

Why analysis สามารถก าหนดมาตรการการด าเนินงานได้ 3 มาตรการคือ (1) มาตรการ การจัดล าดับการ

ท างานของเคร่ืองอัดอากาศตามประสิทธิภาพโดยให้เคร่ืองที่ประสิทธิภาพดีที่สุดท างานเป็นเคร่ืองแรกและ

เคร่ืองที่ประสิทธิภาพต ่าที่สุดท างานเป็นเคร่ืองส ารองเคร่ืองสุดท้ายสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อยู่ที่ 

9.43 kW (6.48% ของการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งปีของเคร่ืองอัดอากาศ) (2) มาตรการลดการร่ัวไหล

ระบบอากาศอัดและ (3) มาตราการลดแรงดันของเคร่ืองอัดอากาศสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อยู่ที่ 

10.74 kW (7.38 % ของการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งปีของเคร่ืองอัดอากาศ ) หากด าเนินการทั้ง 3 

มาตรการ พบว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 551,851 บาทต่อปี งบประมาณลงทุน 220,000 บาทและมี

ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 0.4 ปี และลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยปริมาณผลผลิตคือ 

พลังงานที่ใช้เฉล่ียอยู่ที่ 9.36 kWh ผลผลิตที่ได้อยู่ที่ 111,289 ตัน ปี 2559 ลดพลังงานที่ใช้ลงเฉล่ียอยู่ที่ 
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8.42 kWh (10.04% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตปี 2560) และผลผลิตที่ได้เพ่ิมข้ึนอยู่ที่ 

125,921 ตัน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ควรจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ Flow Meter เพ่ือให้สะดวกในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 2. สามารถน ามาตรการ การปรับลดการผลิตแรงดันของเคร่ืองอัดอากาศไปประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมประเภทอื่นได้ 
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