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จ้าของ :ิิมหาวิทยาลัยวสทิร์น 
 

วัตถ ประสงค์ิ: 
1. พืไอผยพรผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทีไมีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาจารย์ ละนักวิจัยทีไตຌองการผยพรผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอก 
2. ป็นสืไอกลาง฿นการน าสนอความกຌาวหนຌาทางการวิจัยของนิ สิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน

ผูຌทรงคุณวุฒิ ละนักวิชาการภายนอกเดຌสรຌางสรรค์ละผยพรผลงานวิชาการ 
ใ. พืไอป็นการสงสริมละพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์฿นมหาวิทยาลัย฿หຌมีความกຌาวหนຌาละ

น าเปสูการพิไมพูนต าหนงทางวิชาการ 
 

ขอบขตของวารสาร 
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มุงนຌนป็นสืไอกลาง฿นการสรຌางองค์ความรูຌละผยพรบทความ

วิชาการละผลงานวิจัยทีไมีคุณภาพ ละป็นประยชน์ตอวงวิชาการ ฿นสาขาตางๆ ชน ศรษฐศาสตร์ / 
บริหารธุรกิจละการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ นิทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการดຌานสังคมศาสตร์ละมนุษยศาตร์ ละสาขาอืไนๆ ทีไกีไยวขຌอง 
ป็นตຌน 

2. นืๅอหาสวน฿ดสวนหนึไงหรือทัๅงหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยทีไสงมาขอตีพิมพ์จะตຌองเม
อยู฿นระหวางการ ขอตีพิมพ์หรือคยเดຌรับการตีพิมพ์ผยพรมากอน฿นวารสารอืไนๆ ทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ 

3. การสงบทความวิชาการละบทความวิจัยนัๅน สามารถสงดยตรงเปทีไกองบรรณาธิการวารสารผาน
ระบบ online Submission ทีไวใปเซต์ บทความทัๅง 2 ประภท ซึไงบทความทีไสงมานัๅนจะถูกสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ
฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง ท าการประมินบบ Double-Blinded Review กอนทีไจะพิจารณาจัดพิมพ์฿นขัๅน
ตอเป 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะป็น
บทความทีไมุงนຌนสรຌางองค์ความรูຌ นวคิด ทฤษฏี฿หมๆ ชวยขยายองค์ความรูຌ฿นงมุมตางๆ พืไอ฿หຌผูຌอาน
สามารถขຌา฿จละน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นวงวิชาการทีไกวຌาง ละมีประยชน์ตอสังคมดยรวม 
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ก าหนดการตีพิมพ์ผยพร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ พิมพ์ผยพร 3 ฉบับตอปี  
ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ละฉบับทีไ 3 ดือนกันยายน-ธันวาคม 
 

บทความท กรื่องท่ีตีพ มพ์ได้จะตอ้งผานการพ จารณาจากผู้ทรงค ณว ฒ ภายนอกมหาว ทยาลัยิจ านวนิ2 ทานิทัศนะละข้อค ดหในของ
บทความ฿นวารสารฉบับนีๅป็นของผู้ขียนตละทานิไมถือป็นทัศนะละความรับผ ดชอบของบรรณาธ การ 
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บทบรรณาธ การ 
 

 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฉบับนีๅ ป็นฉบับประจ า   
ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 2 ประจ าปี 255่ นืๅอหาบทความ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาดຌานธุรกิจ ดຌานสังคม
ละดຌานการศึกษา ประกอบดຌวยบทความวิจัยจ านวน 5 รืไอง 1.นวทางการพัฒนาการจัดการ
สวัสดิการของผูຌสูงอายุ฿นภาคหนือตอนลาง 2. ปัจจัยทีไสงผลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
รงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดมองสอน 3. การน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตามนยบายการบริหารงาน
ของทศบาลนครพิษณุลก จังหวัดพิษณุลก 4. สาหตุการละมิดลิขสิทธิ์ซีดี ศึกษากรณีกลุมผูຌขาย฿น
จังหวัดพิษณุลก 5. การศึกษาพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 
ส าหรับบทความวิชาการจ านวน ๆ รืไอง เดຌก 1. การพัฒนาหลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
พิษณุลก  2. การบริหารความสีไยง฿นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอกชน  ใ. การบริหาร
ความสีไยงดຌานคุณภาพการศึกษาของรงรียนขยายอกาสทางการศึกษา ไ. นวทางการปฏิบัติงาน
บัญชีของนักบัญชีเทย 5. ผลิตภัณฑ์ OTOP กับการกຌาวขຌาสูสຌนทาง AEC 6. นวคิดละหลักการ
ของบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยวซึไงสวน฿หญป็นผลงานวิชาการจากนักวิชาการภายนอกทีไสน฿จ
น าบทความมาผยพรนืๅอหาของบทความมีความหลากหลายละนาสน฿จส าหรับนักวิชาการละ
ผูຌสน฿จทัไวเปทีไจะสามารถน าหลักคิดตางๆเปประยุกต์฿ชຌตามบริบท  
 กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ หวังป็น
อยางยิไงวา วารสารฉบับนีๅจะป็นประยชน์ส าหรับผูຌอานทุกทาน ละขอขอบคุณผูຌทรงคุณวุฒิทุกทาน
ทีไรวม฿หຌขຌอคิดละพัฒนาบทความจนป็นฉบับสมบูรณ์พืไอผยพร รวมทัๅงขอขอบคุณทุกทานทีไสง
บทความวิชาการละบทความวิจัยมาพืไอลงตีพิมพ์ผยพร฿นวารสารฉบับนีๅ  
 
 
 
 
 
      รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มุสิกานนท์  
           บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
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ินวทางการพัฒนาการจัดการสวัสด การของผู้สูงอาย ฿นภาคหนือตอนลาง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยรืไอง นวการพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการผูຌสูงอายุ ฿นภาคหนือตอนลาง มีวัตถุประสงค์การ
วิจัยพืไอศึกษาลักษณะของการจัดการสวัสดิการของผูຌสูงอายุ ฿นภาคหนือตอนลาง ละพืไอหานวทางการ
พัฒนาการจัดการสวัสดิการของผูຌสูงอายุ ฿นภาคหนือตอนลาง ฿ชຌวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ ดຌวยการสัมภาษณ์จาะลึก 
ท าการวิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌวิธีการวิคราะห์นืๅอหา กลุมตัวอยางเดຌก สมาชิกละผูຌปฏิบัติงานดຌานการจัด
สวัสดิการผูຌสูงอายุ ภาคหนือตอนลาง ดยสุมตัวอยางบบฉพาะจาะจง ภาคีครือขายการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ 
5 จังหวัด฿นขตพืๅนทีไรับผิดชอบ จังหวัดพิษณุลก จังหวัดพชรบูรณ์ จังหวัดสุขทัย จังหวัดตากละจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดละ 10 คน รวม 50 คน ละผูຌปฏิบัติงานดຌานการจัดสวัสดิการผูຌสูงอายุ จังหวัดละ 5 คน รวม 25 คน       
รวมทัๅงสิๅน ็5 คน ผลวิจัยพบวา ความตຌองการการจัดการสวัสดิการของผูຌสูงอายุทีไมากทีไสุด คือ มีความตຌองการดຌาน
สุขภาพอนามัย ดຌานสวัสดิการดຌานความปลอดภัย฿นชีวิตละ ดຌานนันทนาการ ละพบวา ลักษณะของการจัด
สวัสดิการมี 5 ประการ คือ การมีสรีภาพ การมีสวนรวม การเดຌรับการดูล การบรรลุความพึงพอ฿จตนอง ความมี
ศักดิ์ศรี ลักษณะการจัดกิจกรรมคุณภาพชีวิตของผูຌสูงอายุมีป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดຌานการปรับตัวทาง
สังคมละจิต฿จ ดຌานพฤติกรรมการออม ดຌานพฤติกรรมการรียนรูຌ ส าหรับปัจจัยทีไสงสริมความส ารใจตามล าดับของ
การ฿หຌความส าคัญ ใ ล าดับ คือ 1) ชุมชนหรือองค์กรมีความขຌมขใงมีความขຌมขใงของภาคี 2) ชุมชน฿ชຌ
กระบวนการพัฒนาอยางมีสวนรวม฿นการด านินครงการ ใ) องค์กรมีนยบายทีไชัดจน฿นการสงสริมละสนับสนุน
การจัดครงการหรือกิจกรรมพืไอผูຌสูงอายุ ละพบวานวทางการพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการผูຌสูงอายุ         
฿นภาคหนือตอนลาง มี ๆ ดຌาน คือ 1) ดຌานกิจกรรมของผูຌสูงอายุ มีกระบวนการพัฒนากิจกรรมตัๅงตริไมรยีนรูຌสูการ
พฤติกรรมการกษียณ 2) ลักษณะของการจัดสวัสดิการ ใ) ศักยภาพของชมรมผูຌสูงอายุ ไ) ศักยภาพขององค์กร
ครือขายการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ 5) ศักยภาพของภาคีครือขายวัดสงสริมสุขภาพละครือขายพระสงฆ์        
ๆ) มีป้าหมายการสรຌางคุณภาพชีวิต ละการพัฒนาสุขภาพชุมชน  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาุ การจัดการสวัสดิการุ ผูຌสูงอาย ุ
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the characteristics of management, welfare of 
the elderly in the lower North and to identify for Management Development and the welfare of 
the elderly in the lower North. This study used qualitative research methods with a depth 
interviews were analyzed using content analysis method. Sample members and practitioners in 
the welfare of the elderly lower north by sampling a specific select network associates to 

                                              
1 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยพิษณุลก 
2 นักวิชาการอิสระ 
3 รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
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promote healthy aging five provinces in the area of responsibility Phitsanulok, Phetchabun, 
Sukhothai, Tak and Uttaradit provinces of 10 people, including 50 persons and practitioners in the 
welfare of the elderly Province by 5 persons, including 25 persons, totaling ็5 persons. Results 
showed that management needs most is the welfare of the elderly with health needs, health, 
life safety and recreation and found the appearance of welfare as the main five, including the 
freedom, participation, to be treated achieving self- satisfaction, dignity. Nature of activities and 
quality of life of the elderly with the goal of improving the quality of life and psychological 
adjustment, social behavior, savings behavior learning. For factors that promote success three 
sequences: 1) the community or organizations are strengthened with the strength of the party.    
2) community participation in the development process and project implementation. ใ) the 
organization has a clear policy to promote and support the project or activities for the elderly. 
And found that the development of the welfare system for the elderly in northern lower six 
areas: 1) the activities of the elderly. Process development activities from learning to behavior 
retired 2) the nature of the welfare ใ) the potential of Elderly ไ) the potential of networked 
organizations to promote healthy aging 5) potential partnership networks to measure health 
promotion and clergy network ๆ) The goal is to create a quality of life and improve community 
health. Consequently, social welfare for the elderly should be a management which offers 
opportunities for the elderly to participate in the administration in order to allow them to 
recognize their own values. Also, the community should be well strengthened in order be a solid 
foundation for social welfare management for the elderly. 
 
Keywords: Development, Guidelines for management , the welfare of the elderly 
 

บทน า 
 ตามทีไกระทรวงมหาดเทยเดຌประกาศ฿ชຌ
ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยหลักกณฑ์
การจายงินบีๅยยังชีพผูຌสู งอายุขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2552 พืไอ฿ชຌ฿นการ
ด านินงานการจายงินบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงตามความนัย   
ขຌอ ็ หงระบียบกระทรวงมหาดเทยฯภาย฿น
ดือนพฤศจิกายนของทุกปี ฿หຌผูຌทีไจะมีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์ขึๅนเป ฿นปีงบประมาณถัดเป   
มาลงทะบียนละยืไนค าขอรับงินบีๅยยังชีพ
ผูຌสูงอายุดຌวยตนองตอองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไตนมีภูมิล า นา ณ ส านักงานของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือสถานทีไทีไ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก าหนด ซึไงจ านวน

สัดสวนของประชากรผูຌสูงอายุของประทศเทย 
มีนวนຌมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅนืไองมาจาก
อายุขัยฉลีไยของประชากรพิไมสูงขึๅน จากขຌอมูล
การคาดประมาณประชากรของประทศเทย 
พ.ศ. 25ใใ – 25ๆใ ของกองวางผนทรัพยากร
มนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจ 
ละสังคมหงชาติ (2546) ผูຌสูงอายุ฿นประทศ
เทย กรุงทพฯ : กระทรวงพัฒนาสังคม ละ
ความมัไนคงของมนุษย์) ขຌอมูลยังสดง฿หຌหในวา 
นอกจากนวนຌมผูຌสู งอายุจะพิไมขึๅนอยาง
ตอนืไองลຌว ยังสดง฿หຌหในอีกดຌวยวาประชากร
สูงอายุพศหญิงมีจ านวน ละสัดสวนพิไมสูงขึๅน
มากกวาประชากรสูงอายุพศชาย ทัๅงนีๅนืไองมาจาก
อายุขัยฉลีไยของประชากรพศหญิงยืนยาวกวา
ประชากรพศชาย ดังนัๅนการปลีไยนปลง฿น
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ขนาดละสัดสวนของประชากรผูຌสูงอายุมิเดຌ
จ ากัดขอบขตอยูพียงผลกระทบทางประชากร
ทานัๅน ตยังสงผลกระทบเปยังระบบอืไนๆอันเดຌก 
การมือง ศรษฐกิจ ละสังคมของประทศ ทัๅงนีๅ
พราะปัญหาตางๆของผูຌสูงอายุ มีหลายประการ 
ทัๅ งดຌานสภาพร างกาย สุขภาพอนามัย จิต฿จ 
ศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ปัญหาดังกลาวสงผล
กระทบดยตรงตอตัวผูຌสูงอายุอง ละตอชุมชน
ทีไผูຌสูงอายุอาศัยอยู (ดิรก ปัทมสิริวัฒน์, 2550) 

การปลีไยนปลงครงสรຌางประชากร
ขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุป็นประดในทีไก าลังเดຌรับ
ความสน฿จป็นอยางมากทัๅง฿นภาครัฐ ภาคอกชน 
ละนักวิชาการพราะมีผลกระทบอยางกวຌางขวาง
ทัๅง฿นระดับมหภาคเดຌกผลตอผลผลิตรวมของ
ประทศ (GDP) รายเดຌตอหัวของประชากรการออม 
ละการลงทุนงบประมาณของรัฐ ละ฿นระดับ
จุลภาค เดຌก ผลตอตลาดผลิตภัณฑ์ ละบริการตางๆ
ดยฉพาะดຌานการงินละสุขภาพ การตรียม
ความพรຌอมพืไอรับการปลีไยนปลงดังกลาว 
พระราชบัญญัติก าหนดผนละขัๅนตอนการ
กระจายอ านาจ฿หຌกองค์การปกครองสวน
ทຌองถิไนพ.ศ. 2542 มีผลท า฿หຌองค์การปกครอง
สวนทຌองถิไนตຌองปรับตัวน าเปสูการคิดริริไม   
การด านินงาน฿นลักษณะ฿หมๆ฿นหลายประการ
ดยฉพาะอยางยิไงมืไอพระราชบัญญัติผูຌสูงอายุ 
พ.ศ. 2546 เดຌประกาศ฿ชຌกฎหมายฉบับดังกลาว
เดຌก าหนดสิทธิทีไผูຌสูงอายุจะตຌองเดຌรับตามกฎหมาย 
ชน การบริการทางการพทย์ การบริการทาง
การศึกษา การประกอบอาชีพการมีสวนรวมทาง
สั งคมละการพัฒนาตนอง฿นดຌ านต างๆ      
การอ านวยความสะดวก ละปลอดภัย฿นอาคาร
สถานทีไ ยานพาหนะ บริ การสาธารณะอืไ นๆ           
การชวยหลือคาดยสารยานพาหนะ การยกวຌน
คาขຌาชมสถานทีไของรัฐ ความชวยหลือกรณีถูก
ท ารຌายหรือเดຌรับอันตรายหรือถูกทารุณกรรมการ

ชวยหลือกรณีถูกทอดทิๅงการชวยหลือกรณีถูก
สวงหาประยชน์ดยมิชอบการจัดทีไพักอาศัย
฿หຌกับผูຌ สู งอายุทีไ ประสบปัญหาการจัดหา
ครืไองนุงหม การสงคราะห์บีๅยยังชีพ การจัด
งานศพตามประพณี สิทธิตางๆหลานีๅตามทีไ
ก าหนดเวຌ฿นกฎหมายกใพืไอป็นการตรียมความ
พรຌอมของสังคมเทยทีไเดຌกຌาวขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) ป็นระบบทีไ
฿หຌบริการกประชาชนพืไอตอบสนองความ
ตຌองการทีไจ าป็นดຌานสังคมศรษฐกิจการศึกษา        
ละสุขภาพอนามัยงานสวัสดิการสังคมบง
ประภทบริการเดຌ3 ประภทคือ 1) การประกันสังคม 
(Social Insurance) 2) การชวยหลือสาธารณะ
(Public Assistance) ละ 3) การบริการสังคม 
(Social Services) ดຌานตางๆ ดังนีๅสุขภาพอนามัย
การศึ กษาทีไ อยู อาศัยการมี งานท า ละการมี           
รายเดຌการบริการสังคมละนันทนาการ (ศศิพัฒน์ 
ยอดพชร, 2549) ประดในหนึไงทีไมีการกลาวถึง
อยางกวຌางขวางคือ การทีไผูຌสูงอายุถูกทอดทิๅงดย
ครอบครัวมากขึๅน พราะการปลีไยนปลงอยาง
รวดรใวทางศรษฐกิจ ละทางสังคมป็นการ
พิไมรงกดดันกสมาชิก฿นครอบครัว฿นการดูล
ผูຌสูงอายุ พบวารูปบบของครอบครัวปลีไยนปลง
จากครอบครัวขยายป็นครอบครัวดีไยวมากขึๅน 
ขนาดของครอบครัวลใกลง สมาชิกของครอบครัวทีไ
อยู฿นวัยรงงานตຌองเปท างานตางถิไนเกลบຌาน
สมาชิก฿นครอบครัวกระจัดกระจาย ละกิด
ความหางหินตอผูຌสูงอายุมากขึๅนการปลีไยนปลง
ทางสังคมดังกลาวมีผลกระทบกับการ฿หຌบริการ
สวัสดิการสังคมของหนวยงานภาครัฐ ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐทีไ฿กลຌชิดกับชุมชนมากทีไสุด 
ชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นหนวยงาน
ภาครัฐหนวยงานหนึไง ซึไงมีบทบาทหนຌาทีไ฿น   
การด านินงานกีไยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
฿หຌกผูຌสูงอายุ฿นชุมชน ตมืไอประมวลภาพรวม
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กีไยวกับการบริการสวัสดิการสังคมทีไองค์การ
บริหารสวนทຌองถิไนเดຌจัดท า฿หຌกผูຌ สู งอายุ
ดยทัไวเปลຌว พบวาเมวาจะป็นงินสงคราะห์
บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ การดูลดຌานสุขภาพ ละ
การรักษาพยาบาล การ฿หຌความมัไนคงทางดຌาน
สังคม รวมถึงดຌานสิทธิตางๆทีไผูຌสูงอายุพึงมีพึงเดຌ 
พบวา ยังมีขຌอจ ากัด ละปัญหาหลายประการ 
ซึไงท า฿หຌการด านินงานเมสามารถตอบสนองตอ
ความตຌองการ ละสามารถกຌเขปัญหาของ
ผูຌสูงอายุ฿นชุมชนเดຌอยางครบถຌวนละทัไวถึง  
ทัๅงยังขาดระบบการจัดการดຌานสวัสดิการละ
การสรຌางความส าคัญ฿หຌกับผูຌสูงอายุ 

อยางเรกใตามจากการศึกษาบืๅองตຌน 
พบว า  มี น วทา งก าร จั ด สวั ส ดิ ก า ร จ าก           
฿นประทศ ละตางประทศ ผลการศึกษา 
พบวาป้าหมายระบบสวัสดิการผูຌสูงอายุของ
ประทศตางๆสวน฿หญตรงกัน คือมุงสงสริม
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ความผาสุก 
(Well-being) ละสุขภาวะ (Health) ตนຌน
มาตรการทีไตกตางกันเป ชน ประทศญีไปุ่น
นຌนการดูลระยะยาวทีไ เม ฿ช ป็นการดูล      
฿นสถานพยาบาลหรือสถานสงคราะห์ตป็น
การสงสริม฿หຌ กิดการดูลทีไบຌานประทศ
สิงคปร์มีความดนชั ด฿นบทบาทการป็น
ผูຌสนับสนุนละประสานความรวมมือจากหลาย
ฝ่าย ดยฉพาะองค์กรอกชนกับภาคประชาชน
ซึไงท า฿หຌงานสวัสดิการผูຌสูงอายุด านินเดຌอยาง
ขຌมขใง ส าหรับประทศออสตรลียละอังกฤษ 
จะมีลักษณะหมือนกัน คือนຌนการสรຌางความ
มัไนคงทางรายเดຌของผูຌสูงอายุดยสงสริมการ
จຌางงานหลังกษียณทีไสอดคลຌองตามศักยภาพ 
ละ฿นระยะหลังนีๅกือบทุกประทศสงสริมการ
ออมรูปบบตางๆพืไอตรียมความพรຌอมส าหรับ
วัยสูงอายุ  ฿นขณะทีไการบริการดຌานสุขภาพทุก
ประทศพยายามพัฒนา฿หຌหมาะสมสะดวก

รวดรใว ละผูຌสูงอายุขຌาถึงเดຌอยางครอบคลุม 
ชน ประทศสิงคปร์ ประทศอังกฤษ ประทศ
ญีไปุน่ ประทศสหรัฐอมริกา 

ซึไงมีลักษณะทีไเมตกตางกัน฿นรืไอง    
การสงสริมความมัไนคงดຌานการงินหลังกษียณ
สงสริมการจัดการกองทุนบ านาญละสนับสนุน
฿หຌมีการออมงินทีไหมาะสมรวมทัๅงชวย฿หຌผูຌ     
ทีไกษียณมีรายเดຌหลังกษียณทีไพียงพอ (DSS-
Publications-The Changing Welfare, 2001 
อຌางถึง฿น วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ละ ผองพรรณ 
อรุณสง,  2545) ระบบบ านาญมี 2 ลักษณะ คือ State 
Pension ป็นการรวมจาย฿นอัตราทีไคงทีไของผูຌท างาน
ทุกคนงินบ านาญจะป็นอัตราคงทีไ ละ฿หຌกับ
ผูຌชายอายุ 65 ปี ผูຌหญิงอายุ 60 ปี เมวาจะกษียณ
หรือเมระบบบ านาญบบทีไ 2 คือ Second-retire 
pension ป็นการออมภาคบังคับพืไอ฿หຌมีงิน
บ านาญมากขึๅนด านินการดยภาครัฐละภาคอกชน 
(วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ละผองพรรณ อรุณสง , 
2545) ส าหรับนวคิดการด านินงานดຌานผูຌสูงอายุ
ของประทศสิงคปร์ทีไ ดนชัดปรากฏอยู ฿น       
3 กรอบเดຌก  

1) Heart ware นຌนปรับทัศนคติของ
สังคมตอการขຌาสู วัยสูงอายุป็นความตຌองการ
฿หຌบุคคลคิด ละขຌา฿จวาวัยมิ฿ชอุปสรรค฿นการ
ท าสิไ ง ฿ดผูຌ สู งอายุ ยั งคง ป็ นคนทีไ มี คว ามรูຌ 
ความสามารถ ละควรคากการสงสริม฿หຌท า
กิจกรรมอันมีประยชน์ตอสังคม 2) Soft ware 
นຌนการสรຌางสริมศักยภาพของผูຌสูงอายุ฿นการ
ท ากิจกรรมปຂดอกาส฿หຌผูຌสูงอายุมีสวนรวม฿น
กิจการงานสังคมชนสงสริม฿หຌผูຌสู งอายุ ป็น
อาสาสมัครการด านินกลุมพืไอนชวยพืไอน    
ละการสงสริม฿หຌมีศูนย์อนกประสงค์ (multi-
service center) พืไอ฿หຌบริการทีไหลากหลาย฿น
ชุมชนบบครบวงจร 3) Hard ware นຌนการสรຌางทีไ
อยูอาศัยการจัดการคมนาคมขนสงการสรຌาง
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สถานบริการตางๆทีไอืๅอตอการด ารงชีวิตละ
การขຌารวมกิจกรรมละการรับบริการตางๆของ
ผูຌสูงอายุดຌวยตนองตามนวคิด Ageing in place 
(วรรณภา ศรีธัญรัตน์, ผองพรรณ อรุณสง, 
พใญจันทร์ ลิศรัตน์, ละพรทิพา สมบัติ, 2545) 
จะหในเดຌวานวทางปฏิบัติของตางประทศนีๅมี
ความนาสน฿จทีไจะป็นนวทางการด านินงาน
สวัสดิการผูຌสูงอายุดังกลาวขຌางตຌนนีๅจะสามารถ
น าเปป็นนวทางการพัฒนาระบบการจั ด
สวัสดิการ฿หຌกับผูຌสูงอายุของประทศเทยซึไง
การศึกษาครัๅงนีๅจะท าการศึกษาถึงความตຌองการ
ของผูຌสูงอายุ฿นภาคหนือตอนลางบืๅองตຌนพืไอ
น ามาป็นนวทางการรางรูปบบการพัฒนาการ
จัดสวัสดิการ฿หຌกับผูຌสูงอายุตอเป  

นืไองจากภาคหนือตอนลาง เดຌก 
จังหวัดพิษณุลก จังหวัดสุ ขทัย จังหวัดตาก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพชรบูรณ์ จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดก าพงพชร 
ละจังหวัดพิจิตรดยมีพิษณุลกป็นศูนย์กลาง
ดຌานศรษฐกิจ ละการผลิตจังหวัดตากป็น
จังหวัดชายดนชืไอมยงสຌนทางทีไส าคัญมี
ครงขายการคมนาคมทางบกทีไสนับสนุนการ
ขนสงทัๅงคนละสินคຌามีสนามบินพาณิชย์ทีไ
พิษณุลก สนามบินอ าภอสวรรคลก จังหวัดสุขทัย 
ละสนามบินมสอดสຌนทางการทองทีไ ยว
ภาย฿นประทศ ละกับประทศพืไอนบຌานทัๅงยัง
ป็นหลงผลิตทางการกษตร ละอุตสาหกรรม
ปรรูปผลิตผลการกษตรทีไส าคัญของภาคการ
ผลิตพลังงานชีวภาพป็นหลงทองทีไยวมรดก
ลกชิงประวัติศาสตร์ คือ อุทยานประวัติศาสตร์
สุขทัย ละศรีสัชนาลัย จังหวัดสุขทัย ละหลง
ทองทีไยวชิงนิวศน์ทีไมีความดดดนฉพาะตัว
ของจังหวัดพชรบูรณ์ พิษณุลก ละตากมีภูมิปัญญา
ทຌองถิไนทีไป็นอกลักษณ์ทีไสามารถน ามาสนับสนุน
การพัฒนาศรษฐกิจ ชุมชน ละตลาดสินคຌาทีไ

ระลึกหรือสินคຌาประจ าถิไน ชน ผຌาทอจังหวัด
อุตรดิตถ์ ทองสุขทัยลายบราณทีไจังหวัดสุขทัย 
ศิลปะประดิษฐ์ละอาหารปรรูปของจังหวัด
พิษณุลก ป็นตຌน 

คณะผูຌวิจัยมีความสน฿จศึกษาถึงนว
ทางการจัดสวัสดิการสังคม฿หຌกผูຌ สู งอายุ       
฿นภาคหนือตอนลาง นืไองจากคณะผูຌวิจัยมีความ
สน฿จวิถี ชี วิ ตของกลุ มผูຌ สู งอายุ ฿นจั งหวั ด
พิษณุลก ละตຌองการทราบถึงจังหวัด฿กลຌคียง
ดยฉพาะ฿นภาคหนือตอนลางซึไงมีกลุมภาคี
ครือขายผูຌสูงอายุทีไนาสน฿จ 5 จังหวัด เดຌก 
จังหวัดตาก พิษณุลก อุตรดิตถ์ สุขทัย พชรบูรณ์ 
จึงมีความตຌองการศึกษาจาะลึก฿หຌหในนว
ทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการผูຌสูงอายุวามี
ลักษณะอยางเร ละจะหานวทางการพัฒนา
พืไอน าเปป็นนวทางการจัดอบรมสริมสรຌาง
฿หຌกับกลุมผูຌสูงอายุตอเปเดຌ  รวมทัๅงตຌองการ
ศึกษาวิธีการ฿นการจัดการสวัสดิการสังคม฿หຌก
ผูຌสู งอายุ  ปัญหา ละอุปสรรคทีไพบ฿นการ
ด านินงานการจัดสวัสดิการ฿หຌกผูຌสูงอายุ฿นขต
ภาคหนือตอนลาง ดยน านวทางปฏิบัติทัๅงทีไมี
฿นประทศเทยละตางประทศทีไป็นการปฏิบัติ
ทีไดีมาป็นตຌนบบ฿นการศึกษาด านินการ
คຌนควຌาจากอกสาร ละงานวิจัยทีไกีไยวกับระบบ
สวัสดิการส าหรับผูຌสูงอายุทัๅง฿นประทศเทยละ
ตางประทศพืไอจัดท าครืไองมือ ละนวทาง
การปฏิบัติ พืไอสัมภาษณ์จาะลึกกับกลุมผูຌสูงอายุ 
ละผูຌทีไปฏิบัติงานดຌานการจัดสวัสดิการผูຌสูงอายุ 
พืไอน าป็นนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
ของผูຌสูงอายุ฿หຌกับทຌองถิไนตางๆทีไสามารถป็น
ตຌนบบตอเป 
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1. พืไอศึกษาลักษณะของการจัดการ
สวัสดิการของผูຌสูงอายุ ฿นภาคหนือตอนลาง 
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2. พืไอหานวทางการพัฒนาการจัดการ
สวัสดิการของผูຌสูงอายุ ฿นภาคหนือตอนลาง 
 
ขอบขตทางการศึกษา 

ขอบขตด้านประชากร 
ป ร ะ ช า ก ร เ ดຌ  ก ส ม า ชิ ก  ล ะ

ผูຌปฏิบัติงานดຌานการจัดสวัสดิการผูຌสู งอายุ 
ภาคหนือตอนลาง เดຌก จังหวัดพิษณุลก 
จังหวัดสุขทัย จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดก าพงพชร จังหวัดพิจิตร 
ดยลือกฉพาะภาคีครือขายการสงสริม
สุขภาพผูຌสูงอายุ 5 จังหวัด฿นขตพืๅนทีไรับผิดชอบ 
จังหวัดพิษณุลก จังหวัดพชรบูรณ์ จังหวัด
สุขทัย จังหวัดตาก ละจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ขอบขตด้านนืๅอหา 
 เดຌก นวทางการจัดสวัสดิการ 

ระบบสวัสดิการส าหรับผูຌสูงอายุ  ฿นประทศเทย 
ละตางประทศรูปบบการจัดสวัสดิการ
ผูຌสูงอายุศักยภาพการจัดสวัสดิการของผูຌสูงอาย ุ

ตามทีไกระทรวงมหาดเทยเดຌประกาศ฿ชຌ
ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยหลักกณฑ์
การจายงินบีๅยยังชีพผูຌสู งอายุขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2552 พืไอ฿ชຌ฿นการ
ด านินงานการจายงินบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงตามความนัยขຌอ 
็ หงระบียบกระทรวงมหาดเทยฯ ภาย฿น
ดือนพฤศจิกายนของทุกปี ฿หຌผูຌทีไจะมีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์ขึๅนเป ฿นปีงบประมาณถัดเปมา
ลงทะบียนละยืไนค าขอรับงินบีๅ ยยั งชีพ
ผูຌสูงอายุดຌวยตนองตอองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไตนมีภูมิล า นา ณ ส านักงานของ
องค์กรปกครองส วนทຌองถิไ น  หรือสถานทีไ         
ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก าหนด ซึไงจ านวน
สัดสวนของประชากรผูຌสูงอายุของประทศเทย 

มีนวนຌมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅนืไองมาจาก
อายุขัยฉลีไยของประชากรพิไมสูงขึๅน จากขຌอมูล
การคาดประมาณประชากรของประทศเทย 
พ.ศ. 25ใใ – 25ๆใ ของกองวางผนทรัพยากร
มนุษย์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจ 
ละสังคมหงชาติ (25ไๆ) ผูຌสูงอายุ฿นประทศ
เทย กรุงทพฯ: กระทรวงพัฒนาสังคม ละ
ความมัไนคงของมนุษย์) ขຌอมูลยังสดง฿หຌหในวา
นอกจากนวนຌมผูຌสู งอายุจะพิไมขึๅนอยาง
ตอนืไองลຌวยังสดง฿หຌหในอีกดຌวยวาประชากร
สูงอายุพศหญิงมีจ านวน ละสัดสวนพิไมสูงขึๅน
มากกวาประชากรสูงอายุพศชาย ทัๅงนีๅนืไองมาจาก
อายุขัยฉลีไยของประชากรพศหญิง ยืนยาวกวา
ประชากรพศชาย ดังนัๅนการปลีไยนปลง฿น
ขนาดละสัดสวนของประชากรผูຌสูงอายุมิเดຌ
จ ากัดขอบขตอยูพียงผลกระทบทางประชากร
ทานัๅน ตยังสงผลกระทบเปยังระบบอืไนๆอัน
เดຌก การมือง ศรษฐกิจ ละสังคมของประทศ 
ทัๅงนีๅ พราะปัญหาตางๆของผูຌสูงอายุมีหลาย
ประการทัๅงดຌานสภาพรางกาย สุขภาพอนามัย 
จิต฿จ ศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ปัญหาดังกลาว
สงผลกระทบดยตรงตอตัวผูຌสูงอายุอง ละตอ
ชุมชนทีไผูຌสูงอายุอาศัยอยู (ดิรก ปัทมสิริวัฒน์ , 
2550) 

การปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรขຌาสู
สังคมผูຌสูงอายุป็นประดในทีไก าลังเดຌรับความ
สน฿จป็นอยางมากทัๅง฿นภาครัฐ ภาคอกชน 
ละนักวิชาการ พราะมีผลกระทบอยาง
กวຌางขวาง ทัๅง฿นระดับมหภาคเดຌก ผลตอ
ผลผลิตรวมของประทศ (GDP) รายเดຌตอหัว
ของประชากร การออม ละการลงทุนงบประมาณ
ของรัฐ ละ฿นระดับจุลภาค เดຌก ผลตอตลาด
ผลิตภัณฑ์ ละบริการตางๆดยฉพาะดຌาน
การงินละสุขภาพ การตรียมความพรຌอมพืไอ
รับการปลีไยนปลงดังกลาว พระราชบัญญัติ
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ก าหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอ านาจ
฿หຌกองค์การปกครองสวนทຌองถิไนพ.ศ. 25ไ2   
มีผลท า฿หຌองค์การปกครองสวนทຌองถิไนตຌอง
ปรับตัวน าเปสูการคิดริริไมการด านินงาน฿น
ลักษณะ฿หมๆ฿นหลายประการดยฉพาะอยางยิไง     
มืไอพระราชบัญญัติผูຌสูงอายุ พ.ศ. 25ไๆ เดຌ
ประกาศ฿ชຌกฎหมายฉบับดังกลาวเดຌก าหนดสิทธิ
ทีไผูຌ สู งอายุจะตຌองเดຌรับตามกฎหมาย ชน      
การบริการทางการพทย์ การบริการทางการศึกษา 
การประกอบอาชีพการมีสวนรวมทางสังคมละ
การพัฒนาตนอง฿นดຌานตางๆการอ านวยความ
สะดวกละปลอดภัย฿นอาคารสถานทีไ ยานพาหนะ 
บริการสาธารณะอืไนๆ การชวยหลือคาดยสาร
ยานพาหนะ การยกวຌนคาขຌาชมสถานทีไของ   
รัฐความชวยหลือกรณีถูกท ารຌาย หรือเดຌรับ
อันตราย หรือถูกทารุณกรรมการชวยหลือกรณี
ถูกทอดทิๅง  การชวยหลือกรณีถูกสวงหา
ประยชน์ดยมิชอบการจัดทีไพักอาศัย฿หຌกับ
ผูຌสูงอายุทีไประสบปัญหา การจัดหาครืไองนุงหม 
การสงคราะห์บีๅยยังชีพ การจัดงานศพตาม
ประพณี สิทธิตางๆ หลานีๅตามทีไก าหนดเวຌ฿น
กฎหมายกใพืไอป็นการตรียมความพรຌอมของ
สังคมเทยทีไเดຌกຌาวขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ 

สวัสดิการสังคม (Social Welfare) ป็นระบบ
ทีไ฿หຌบริการกประชาชนพืไอตอบสนองความ
ตຌองการทีไจ าป็นดຌานสังคมศรษฐกิจการศึกษา
ละสุขภาพอนามัยงานสวัสดิการสังคมบง
ประภทบริการเดຌ ใ ประภท คือ 1) การประกันสังคม 
(Social Insurance) 2)การชวยหลือสาธารณะ 
Public Assistance) ใ) การบริการสังคม (Social 
Services) ดຌานตางๆดังนีๅสุขภาพอนามัยการศึกษาทีไ
อยูอาศัยการมีงานท า ละการมีรายเดຌการบริการ
สังคมละนันทนาการ (ศศิพัฒน์  ยอดพชร , 
25ไ้) ประดในหนึไ งทีไมีการกลาวถึงอยาง
กวຌางขวาง คือการทีไผูຌสูงอายุถูกทอดทิๅงดย

ครอบครัวมากขึๅน พราะการปลีไยนปลงอยาง
รวดรใวทางศรษฐกิจ ละทางสังคมป็นการ
พิไมรงกดดันกสมาชิก฿นครอบครัว฿นการ 
ดูลผูຌสู งอายุ  พบวารูปบบของครอบครัว
ปลีไยนปลงจากครอบครัวขยายป็นครอบครัว
ดีไยวมากขึๅน ขนาดของครอบครัวลใกลง สมาชิก
ของครอบครัวทีไอยู฿นวัยรงงาน ตຌองเปงานตาง
ถิไนเกลบຌาน สมาชิก฿นครอบครัวกระจัดกระจาย 
ละกิดความหางหินตอผูຌสูงอายุมากขึๅนการ
ปลีไยนปลงทางสังคมดังกลาว มีผลกระทบกับ
การ฿หຌบริการสวัสดิการสังคมของหนวยงาน
ภาครัฐ ดยฉพาะหนวยงานภาครัฐทีไ฿กลຌชิดกับ
ชุมชนมากทีไสุด ชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ป็นหนวยงานภาครัฐหนวยงานหนึไง ซึไงมีบทบาท
หนຌาทีไ฿นการด านินงานกีไยวกับการจัดสวัสดิการ
สังคม ฿หຌกผูຌสูงอายุ฿นชุมชน ตมืไอประมวล
ภาพรวมกีไยวกับการบริการสวัสดิการสังคม      
ทีไองค์การบริหารสวนทຌองถิไนเดຌจัดท า฿หຌก
ผูຌสูงอายุดยทัไวเปลຌว พบวาเมวาจะป็นงิน
สงคราะห์บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ การดูลดຌานสุขภาพ 
ละการรักษาพยาบาล การ฿หຌความมัไนคงทางดຌาน
สังคม รวมถึงดຌานสิทธิตางๆทีไผูຌสูงอายุพึงมีพึงเดຌ 
พบวายังมีขຌอจ ากัด ละปัญหาหลายประการ 
ซึไงท า฿หຌการด านินงานเมสามารถตอบสนองตอ
ความตຌองการ ละสามารถกຌเขปัญหาของ
ผูຌสูงอายุ฿นชุมชนเดຌอยางครบถຌวน ละทัไวถึงทัๅง
ยังขาดระบบการจัดการดຌานสวัสดิการ ละการ
สรຌางความส าคัญ฿หຌกับผูຌสูงอายุ 

อยางเรกใตามจากการศึกษาบืๅองตຌน
ของคณะผูຌวิจัย พบวา มีนวทางการจัดสวัสดิการ
จาก฿นประทศละตางประทศผลการศึกษา
พบวาป้าหมายระบบสวัสดิการผูຌสูงอายุของ
ประทศตางๆสวน฿หญตรงกันคือ มุงสงสริม
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) ความผาสุก (Well-
being) ละสุขภาวะ (Health) ตนຌนมาตรการทีไ
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ตกตางกันเปชน ประทศญีไปุ่นนຌนการดูล
ระยะยาวทีไเม฿ชป็นการดูล฿นสถานพยาบาล
หรือสถานสงคราะห์ตป็นการสงสริม฿หຌกิด
การดูลทีไบຌานประทศสิงคปร์มีความดนชัด฿น
บทบาทการป็นผูຌสนับสนุน ละประสานความ
รวมมือจากหลายฝ่าย ดยฉพาะองค์กรอกชน
กับภาคประชาชนซึไงท า฿หຌงานสวัสดิการผูຌสูงอายุ
ด านินเดຌอยางขຌมขใง ส าหรับประทศออสตรลีย 
ละอังกฤษจะมีลักษณะหมือนกัน คือ นຌนการ
สรຌางความมัไนคงทางรายเดຌของผูຌสูงอายุ  

ดยสงสริมการจຌางงานหลังกษียณทีไ
สอดคลຌองตามศักยภาพละ฿นระยะหลังนีๅกือบ
ทุกประทศสงสริมการออมรูปบบตางๆพืไอ
ตรียมความพรຌอมส าหรับวัยสูงอายุ฿นขณะทีไ
การบริการดຌานสุขภาพทุกประทศพยายาม
พัฒนา฿หຌหมาะสมสะดวกรวดรใวละผูຌสูงอายุ
ขຌาถึงเดຌอยางครอบคลุม ชน ประทศสิงคปร์ 
ประทศอังกฤษ ประทศญีไปุ่น ประทศสหรัฐอมริกา 
ซึไงมีลักษณะทีไเมตกตางกัน฿นรืไองการสงสริม
ความมัไนคงดຌานการงินหลังกษียณ สงสริมการ
จัดการกองทุนบ านาญละสนับสนุน฿หຌมีการ
ออมงินทีไหมาะสมรวม ทัๅงชวย฿หຌผูຌทีไกษียณมี
รายเดຌหลังกษียณทีไพียงพอ (DSS-Publications-
The Changing Welfare, 2001 อຌางถึง฿น 
วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ละผองพรรณ อรุณสง, 
25ไ5) ระบบบ านาญ มี 2 ลักษณะคือ State 
Pension ป็นการรวมจาย฿นอัตราทีไคงทีไของผูຌ
ท างานทุกคนงินบ านาญจะป็นอัตราคงทีไ (flat 
rate) ละ฿หຌกับผูຌชายอายุ ๆ5 ปีผูຌหญิงอายุ ๆ0 ป ี
เมวาจะกษียณหรือเม ระบบบ านาญบบทีไ 2 
คือ Second-retire pension ป็นการออมภาคบังคับ
พืไอ฿หຌมี งินบ านาญมากขึๅนด านินการดย
ภาครัฐละภาคอกชน (วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 
ละผองพรรณ อรุณสง, 25ไ5) ส าหรับนวคิดการ

ด านินงานดຌานผูຌสูงอายุของประทศสิงคปร์ทีไ
ดนชัดปรากฏอยู฿น ใ กรอบ เดຌก  

1) Heart ware นຌนปรับทัศนคติของ
สังคมตอการขຌาสูวัยสูงอายุป็นความตຌองการ 
฿หຌบุคคลคิดละขຌา฿จวาวัยมิ฿ชอุปสรรค฿นการ
ท าสิไ ง ฿ดผูຌ สู งอายุ ยั งคง ป็ นคนทีไ มี คว ามรูຌ 
ความสามารถ ละควรคากการสงสริม฿หຌท า
กิจกรรมอันมีประยชน์ตอสังคม 2) Soft ware 
นຌนการสรຌางสริมศักยภาพของผูຌสูงอายุ฿นการ
ท ากิจกรรมตางๆปຂดอกาส฿หຌผูຌสูงอายุมีสวน
รวม฿นกิจการงานสังคมชนสงสริม฿หຌผูຌสูงอายุ
ป็นอาสาสมัครการด านินกลุมพืไอนชวย   
พืไอนละทีไส าคัญคือการส งสริม฿หຌมีศูนย์
อนกประสงค์ (multi-service center) พืไอ฿หຌบริการทีไ
หลากหลาย฿นชุมชนบบครบวงจร ใ) Hard 
ware นຌนการสรຌางทีไอยูอาศัยการจัดการคมนาคม
ขนสงการสรຌางสถานบริการตางๆทีไอืๅอตอการ
ด ารงชีวิตละการขຌารวมกิจกรรมละการรับ
บริการตางๆของผูຌสูงอายุดຌวยตนองสอดคลຌอง
ตามนวคิด Ageing in place (วรรณภา ศรีธัญรัตน์, 
ผองพรรณ อรุณสง, พใญจันทร์ ลิศรัตน์, ละ
พรทิพา สมบัติ, 25ไ5) จะหในเดຌวานวทางปฏิบัติ
ของตางประทศนีๅมีความนาสน฿จทีไจะป็นนว
ทางการด านินงานสวัสดิการผูຌสูงอายุดังกลาว
ขຌางตຌนนีๅจะสามารถน าเปป็นนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดสวัสดิการ฿หຌกับผูຌสูงอายุของประทศ
เทย ซึไงการศึกษาครัๅงนีๅจะท าการศึกษาถึงความ
ตຌองการของผูຌสู งอายุ฿นภาคหนือตอนลาง
บืๅองตຌนพืไอน ามาป็นนวทางการรางรูปบบ
การพัฒนาการจัดสวัสดิการ฿หຌกับผูຌสูงอายุตอเป  

นืไ องจากภาคหนื อตอนล างเดຌ ก      
จังหวัดพิษณุลก จังหวัดสุขทัย จังหวัดตาก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดก าพงพชร ละจังหวัด
พิจิตร ดยมี พิษณุ ลกป็นศูนย์กลางดຌ าน
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ศรษฐกิจละการผลิตตางๆ ละจังหวัดตาก
ป็นจังหวัดชายดนชืไอมยงสຌนทางทีไส าคัญ    
มีครงขายการคมนาคมทางบกทีไสนับสนุนการ
ขนส งทัๅ งคนละสิ นคຌ ามี สนามบิ นพาณิ ชย์             
ทีไพิษณุลก สนามบินอ าภอสวรรคลก จังหวัดสุขทัย 
ละสนามบินมสอด สຌนทางการทองทีไยว
ภาย฿นประทศ ละกับประทศพืไอนบຌาน ทัๅงยังป็น
หลงผลิตทางการกษตร ละอุตสาหกรรมปร
รูปผลิตผลการกษตรทีไส าคัญของภาคมีการผลิต
พลังงานชีวภาพป็นหลงทองทีไยวมรดกลก
ชิงประวัติศาสตร์ คืออุทยานประวัติศาสตร์
สุขทัยละศรีสัชนาลัย จังหวัดสุขทัย ละหลง
ทองทีไยวชิงนิวศน์ทีไมีความดดดนฉพาะตัวของ
จังหวัดพชรบูรณ์ พิษณุลก ละตาก มีภูมิปัญญา
ทຌองถิไนทีไป็นอกลักษณ์ทีไสามารถน ามาสนับสนุนการ
พัฒนาศรษฐกิจ ชุมชน ละตลาดสินคຌาทีไ ระลึก     
หรือสินคຌาประจ าถิไน ชน ผຌาทอจังหวัดอุตรดิตถ์     
ทองสุ ขทั ยลายบราณทีไ จั งหวั ด สุ  ข ทั ย           
ศิลปะประดิษฐ์ละอาหารปรรูปของจังหวัด
พิษณุลก ป็นตຌน 

การศึกษานีๅมีความสน฿จศึกษาถึงนว
ทางการจัดสวัสดิการสังคม฿หຌกผูຌ สู งอายุ       
฿นภาคหนือตอนลาง นืไองจากคณะผูຌวิจัย      
มีความสน฿จวิถีชีวิตของกลุมผูຌสูงอายุ฿นจังหวัด
พิษณุลกละตຌองการทราบถึงจังหวัด฿กลຌคียง
ดยฉพาะ฿นภาคหนือตอนลางซึไงมีกลุมภาคี
ครือขายผูຌสูงอายุทีไนาสน฿จ 5 จังหวัด เดຌก 
จั งหวัดตาก พิษณุ ลก อุตรดิตถ์  สุ  ขทั ย 
พชรบูรณ์ จึงมีความตຌองการศึกษาจาะลึก    
฿หຌหในนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
ผูຌสูงอายุวามีลักษณะอยางเร ละจะหานว
ทางการพัฒนาพืไอน าเปป็นนวทางการจัด
อบรม สริมสรຌาง฿หຌกับกลุมผูຌสู งอายุตอเป       
เดຌรวมทัๅงตຌองการศึกษาวิธีการ฿นการจัดการ
สวัสดิการสังคม฿หຌกผูຌสูงอายุ ปัญหา ละอุปสรรค

ทีไพบ฿นการด านินงานการจัดสวัสดิการ฿หຌก
ผูຌสูงอายุ฿นขตภาคหนือตอนลาง ดยน านวทาง
ปฏิบัติทัๅงทีไมี฿นประทศเทย ละตางประทศ    
ทีไป็นการปฏิบัติทีไดีมาป็นตຌนบบ฿นการศึกษา
ด านินการคຌนควຌาจากอกสาร ละงานวิจัย     
ทีไกีไยวกับระบบสวัสดิการส าหรับผูຌสูงอายุทัๅง฿น
ประทศเทยละตางประทศพืไอจัดท าครืไองมือ 
ละนวทางการปฏิบัติ พืไอสัมภาษณ์จาะลึก
กับกลุมผูຌสูงอายุ ละผูຌทีไปฏิบัติงานดຌานการจัด
สวัสดิการผูຌสู งอายุ พืไอน าป็นนวทางการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการของผูຌสู งอายุ฿หຌกับ
ทຌองถิไนตางๆทีไสามารถป็นตຌนบบตอเป 
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 
 1. พืไอศึกษาลักษณะของการจัดการ
สวัสดิการของผูຌสูงอายุ ฿นภาคหนือตอนลาง 
 2. พืไอหานวทางการพัฒนาการจัดการ
สวัสดิการของผูຌสูงอายุ ฿นภาคหนือตอนลาง 
 
ขอบขตทางการศึกษา 

ดຌ านประชากร เดຌ ก  สมาชิ ก ละ
ผูຌปฏิบัติงานดຌานการจัดสวัสดิการผูຌสูงอาย ุ

ดยลือกฉพาะภาคี ครือขายการ
สงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ 5 จังหวัด฿นขตพืๅนทีไ
รับผิดชอบ จังหวัดพิษณุลก จังหวัดพชรบูรณ์ 
จังหวัดสุขทัย จังหวัดตากละจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ดຌานนืๅอหา เดຌก  นวทางการจัด
สวัสดิการ ระบบสวัสดิการส าหรับผูຌสูงอายุ฿น
ประทศเทย ละตางประทศ รูปบบการ    
จัดสวัสดิการผูຌสูงอายุ ศักยภาพการจัดสวัสดิการ
ของผูຌสูงอายุดຌานนืๅอหา เดຌก นวทางการจัด
สวัสดิการ ระบบสวัสดิการส าหรับผูຌสูงอายุ     
฿นประทศเทยละตางประทศ รูปบบการจัด
สวัสดิการผูຌสูงอายุ ศักยภาพการจัดสวัสดิการ
ของผูຌสูงอายุ 
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กรอบนวค ดการว จัย 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ว ธีด าน นการว จัย 

ประชากรละกล มตัวอยาง 
ประชากร  เดຌ ก สมาชิ ก  ละ

ผูຌปฏิบัติงานดຌานการจัดสวัสดิการผูຌสู งอายุ 
ภาคหนือตอนลาง เดຌก จังหวัดพิษณุลก 
จังหวัดสุขทัย จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดก าพงพชร จังหวัดพิจิตร 

กลุมตัวอยางเดຌก สมาชิก ละ
ผูຌปฏิบัติงานดຌานการจัดสวัสดิการผูຌสู งอายุ 
ภาคหนือตอนลาง ดยสุมตัวอยางบบฉพาะจาะจง 
ภาคีครือขายการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ       
5 จังหวัด฿นขตพืๅนทีไรับผิดชอบจังหวัดพิษณุลก 
จังหวัดพชรบูรณ์ จั งหวัดสุ ขทัย จั งหวัดตาก      
ละจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดละ 10 คน รวม 50 คน 
ละผูຌปฏิบัติงาน ดຌานการจัดสวัสดิการผูຌสูงอายุ 
จังหวัดละ 5 คน รวม 25 คน รวมทัๅงสิๅน 78 คน  
 

พืไอป็นตัวทน฿นการสัมภาษณ์จาะลึกถึงนว
ทางการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการผูຌสูงอายุ
ภาคหนือตอนลางตอเป  

 
ครื่องมือ฿นการว จัยิ 

การสรຌางบบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นการ
วิ จั ยจั ดกระท าขึๅ นตามกรอบนวคิดละ
วัตถุประสงค์฿นการวิจัยทีไเดຌจากการทบทวน
อกสาร ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองดย฿หຌครอบคลุม 
ละถูกตຌองตามนืๅอหาการวิจัยนีๅ฿ชຌวิจัยอกสาร 
ละสัมภาษณ์บบมีครงสรຌางดยการสนทนา
จาะลึกดຌานการจัดสวัสดิการศักยภาพของ
ชุมชน฿นการด านินงานสวัสดิการผูຌสู งอายุ 
ผลลั พธ์ จากการด า นิ นการจั ดส วั สดิ ก า ร        
ละขຌอสนอนะ ดยสัมภาษณ์กับผูຌทีไท างาน
ดຌานผูຌสูงอายุละผูຌสูงอายุทีไ ป็นสมาชิกศูนย์
อนกประสงค์ 

 
 

- ขຌอมูลจ านวนผูຌสูงอายุ 5 จังหวัด 
฿นภาคีครือขายผูຌสูงอายุภาคหนอื

ตอนลาง เดຌก จังหวัดตาก พิษณุลก 
อุตรดิตถ์ สุขทัย พชรบรูณ ์

 
 

ขຌอมูลทีไกีไยวขຌองของภาคีครือขาย  
5 จังหวัด 

เดຌก จังหวัดตาก พิษณุลก อุตรดิตถ์ 
สุขทัย พชรบูรณ ์

 
 
 

 การจัดการสวัสด การของผู้สูงอาย ฿นภาคหนือ
ตอนลาง 
- กิจกรรมการจัดสวัสดิการ 
- ป้าหมายการจัดกิจกรรมคุณภาพชีวิตผูຌสูงอาย ุ
- การพัฒนาการจัดสวัสดิการของกลุมผูຌสูงอาย ุ
ขຌอสนอนะ ปัญหาละอุปสรรค 
 

ิเดຌนวทางการพัฒนาการจัดการ  
 สวัสดิการผูຌสูงอายุภาคหนือตอนลาง 
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การกใบรวบรวมข้อมูล 
 1.การศึกษาอกสารทีไ กีไยวขຌอง 
ชนหนังสือรายงานวิจัยผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ (ผน 10) ผนผูຌสูงอายุ
หงชาติฉบับทีไ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) พระราชบัญญัติ
ผูຌสูงอายุพ.ศ. 2546 อกสารละผนบันทึกจาก
ครงการกิจกรรมตางๆรวมทัๅ งสิไ ง พิมพ์สืไ อ
อิลใกทรอนิกส์ผนบันทึก (ซีดี) ของกลุมผูຌสูงอายุ 
ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง  
 2.การสัมภาษณ์จาะลึก ฉพาะ 
จาะจงภาคี ครือขายการสง สริมสุขภาพ
ผูຌสูงอายุ 5 จังหวัด฿นขตพืๅนทีไรับผิดชอบจังหวัด
พิษณุลก จังหวัดพชรบูรณ์ จังหวัดสุขทัย 
จังหวัดตากละจังหวัดอุตรดิตถ์ ผูຌปฏิบัติงาน
สวัสดิการผูຌสูงอายุละผูຌรับสวัสดิการผูຌสูงอายุ
ประกอบดຌวยผูຌปฏิบัติงานสวัสดิการผูຌสูงอายุ
เดຌก ผูຌทนจากหนวยงาน฿นภาคีครือขายผูຌรับ
สวัสดิการผูຌสูงอายุ 
 3.สรุปนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดสวัสดิการผูຌสูงอายุ ฿นภาคหนือตอนลาง 

คณะผูຌ วิจั ยน าขຌอมูลขຌอคิดหใน
ตางๆจากการสัมภาษณ์ เดຌก ความตຌองการ
ของการจัดสวัสดิการของผูຌสูงอายุ ลักษณะของ
การจัดกิจกรรม ป้าหมายของการจัดกิจกรรม 
ปัจจัยความส ารใจของการจัดสวัสดิการผูຌสูงอายุ
มาท าการวิคราะห์ สังคราะห์ขຌอมูลพืไอน า    
มารางป็นนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
ของผูຌสูงอายุ฿นภาคหนือตอนลาง จากนัๅนจึงน าเป
สัมภาษณ์จาะลึกกับกลุมผูຌสูงอายุ฿น 5 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 คน ละผูຌน าของภาคีครือขาย 
จังหวัดละ 1 คน รวมทัๅงสิๅน 10 คน พืไอสนอ
ความคิดหในถึงความหมาะสมของนวทางการ
พัฒนาการจัดการสวัสดิการของผูຌสูงอายุ฿น
ภาคหนือตอนลาง จากนัๅนจึงน ามาสรุปผลนว

ทางการพัฒนาการจัดการสวัสดิการของผูຌสูงอายุ
฿นภาคหนือตอนลางตอเป 

การว คราะห์ข้อมูลละสถ ต ที่฿ช้ 
 นืไองจากการศึกษาการจัดสวัสดิการ
ของผูຌสูงอายุ ดังนัๅน จึง฿ชຌคาความถีไ คารຌอยละ 
รวมทัๅง฿ชຌตาราง฿นการสรุปนืๅอหาจากการ
สัมภาษณ์ ละ฿ชຌวิธีการวิคราะห์นืๅอหาป็น
หลัก฿นการศึกษานีๅป็นวิจัยชิงคุณภาพ฿ชຌวิธีการ
สัมภาษณ์จาะลึกกลุมผูຌสูงอายุละผูຌปฏิบัติงาน
ดຌ านขຌ อมู ล พืๅ นฐานของกลุ มผูຌ สู งอายุ  ล ะ
ผูຌปฏิบัติงานภาคีครือขายการสงสริมสุขภาพ
ผูຌสูงอายุ 5 จังหวัด 
 
ผลการว จัย 

จากการศึกษา พบวา มีชมรมผูຌสูงอายุ
ดีดน 5 หงของตละจังหวัด เดຌก ชมรมผูຌสูงอายุ
ต าบลเผลຌอม อ.ลับล จ.อุตรดิตถ์ ชมรมผูຌสูงอายุ
บຌานพะวอ อ.มสอด จ.ตาก ชมรมผูຌสูงวัยรวม฿จ 
อภิชัยขาวปี อ.ทุงสลีไยม จ.สุขทัย ชมรมผูຌสูงอายุ
ต าบลเชยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุลก ชมรมผูຌสูงอายุ
ต าบลคกปรง อ.วิชียรบุรี จ.พชรบูรณ์ ดังนัๅน฿น
การศึ กษาครัๅ งนีๅ จึ ง  ลื อกศึ กษาผูຌ สู ง อ ายุ           
ละผูຌปฏิบัติงานทีไอยู฿นชมรมดังกลาวชมรมละ    
10 คน รวมทัๅงสิๅน 50 คน จากการศึกษาพบวา 
จ านวนผูຌสูงอายุ฿นภาคหนือตอนลาง 5 จังหวัด
ทีไรวมภาคีครือขายผูຌสูงอายุ เดຌก จังหวัดตาก   
จังหวัดพิษณุลก จังหวัดพชรบูรณ์ จังหวัดสุขทัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ พบวา จังหวัดอุตรดิตถ์มีจ านวน
ผูຌสูงอายุมากทีไสุด คือ รຌอยละ 14.98 ของจังหวัด 
รองลงมา คือ จังหวัดสุขทัยรຌอยละ 14.10 ละ
นຌอยทีไสุดคือ จังหวัดตาก รຌอยละ 9.79 

จากการสัมภาษณ์ความตຌองการจัด
สวัสดิการผูຌสูงอายุ พบวา มีความตຌองการดຌาน
สุขภาพอนามัยละดຌานสวัสดิการดຌานความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน ส าหรับดຌานอืไนๆ 
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ชน ดຌานนันทนาการนัๅนมีความส าคัญตอสภาพ
ของจิต฿จ ละควรจัด฿หຌมีอยางตอนืไองกับ  
การขຌ ากลุ ม  ขຌ าชมรม ช นการ฿หຌความ          
รูຌทีไ จ า ป็นตอการป็นผูຌ สู งอายุทีไมีคุณภาพ      
การฝຄกอาชีพทีไ หมาะสม การจัดกิจกรรม
ผยพรขาวสาร การจัดตัๅ งชมรมผูຌสู งอายุ     
การจัดสิไงอ านวยความสะดวก฿นทีไสาธารณะ
 ค ร ง ก า ร ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ล ะ ทีไ พั ก ผ อ น      
หยอน฿จการสงคราะห์บีๅยยังชีพรายดือน             
การสงคราะห์฿นการจัดงานศพตามประพณี 
ละส าหรับดຌานทีไอยูอาศัย กลุมผูຌสูงอายุยังหใน
วาครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอทีไอยูอาศัย    
มีความตຌองนຌอยกวาดຌานอืไน พราะสามารถ
อาศัยกับครอบครัว ลูกหลาน ละสถานสงคราะห์
เดຌดຌานการจัดกิจกรรมพืไอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูຌสูงอายุ พบวาสวน฿หญท ากิจกรรม
นันทนาการละกิจกรรมพืไอสังคม ชน การขຌา
รวม฿นสมาคมตางๆการขຌากลุมทางศาสนา    
การป็นอาสาสมัครพืไอสังคม  

ลักษณะการจัดการสวัสดิการของ
ผูຌสูงอายุ฿นภาคหนือตอนลางของผูຌปฏิบัติงาน
ของภาคีครือขายผูຌสูงอายุ 5 จังหวัด จ านวน 25 คน 
พบวา ลักษณะของการจัดสวัสดิการนຌนหลัก    
5 ประการ คือ การมีสรีภาพ ชน ผูຌสูงอายุ
เดຌรับการสนับสนุนดຌาน อาหาร นๅ า ทีไอยูอาศัย 
ครืไองนุงหม ละการดูลสุขภาพอนามัย การมีสวน
รวม ชน ผูຌสูงอายุเดຌมีสวนรวม฿นการก าหนด
ละด านินงานตามนยบายตางๆทีไจะสงผล
ดยตรงตอความป็นอยูทีไดีของตนละสามารถ
ถายทอดความรูຌละทักษะ฿หຌกับชนรุนหลังการ
เดຌรับการดูล ชน ผูຌสูงอายุเดຌรับการดูลดຌาน
สุขภาพอนามัย  พืไ อ฿หຌ เดຌ รับการ ฟ้ืน ฟูทาง 
รางกาย จิต฿จ ละอารมณ์฿หຌดีขึๅน พืไอป็นการ
ป้องกันหรือชะลอการจใบป่วย฿นระยะริไมตຌน
การบรรลุความพึงพอ฿จตนอง ชน ผูຌสูงอายุ

เดຌรับอกาส฿นการศึกษา วัฒนธรรม จิต฿จ ละ
กิจกรรมนันทนาการของสังคม ความมีศักดิ์ศรี 
ชน ผูຌสูงอายุเดຌรับการปฏิบัติอยางหมาะสม
ตามสถานภาพ ละมีอิสระ฿นการชวยหลือ
ตนอง 

จากการสัมภาษณ์ผูຌปฏิบัติงาน฿นภาคี
ครือขายผูຌสูงอายุจ านวน 25 คน ดຌานลักษณะ
การจัดกิจกรรมคุณภาพชีวิตของผูຌ สู งอายุ       
฿นภาคหนือตอนลางทีไมีการด านินการอยูอยาง
ตอนืไอง จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปเดຌวา 
การจัดกิจกรรม฿หຌกับผูຌสู งอายุมี ป้าหมาย      
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผูຌสูงอายุ
ดຌานสุขภาพอนามัย ดຌานการปรับตัวทางสังคม
ละจิต฿จ ดຌานพฤติกรรมการออม ดຌานพฤติกรรม
การรียนรูຌ  ดยสวน฿หญมีป้าหมาย฿นการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนมีกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมริไมจากการศึกษาปัญหาชุมชนดยการ
ประชุมหารือการจัดวทีชาวบຌาน พืไอหาสาหตุ
ของปัญหาละนวทางการกຌปัญหารวมกับ
ครือขาย ส าหรับรูปบบกิจกรรม ชน การบริการ
ขຌอมูลความรูຌทีไป็นประยชน์ รวมทัๅงกิจกรรม
สาธารณประยชน์ กิจกรรมการรียนรูຌตาม
อัธยาศัย ชน การศึกษาดูงานหลง การรียนรูຌ
ตลอดชีวิตตางๆ การด านินการจัดกิจกรรมมุง
นินการมีสวนรวมของสมาชิก ละรวมมือกับ
กลุมครือขายทัๅงจากหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน 
ละชุมชน ดຌานปัจจัยความส ารใจ฿นการท า฿หຌ
ป้าหมายการจัดกิจกรรมคุณภาพชีวิตของ
ผูຌสูงอายุ฿นภาคหนือตอนลาง พบวา มีปัจจัยทีไ
ส ง สริมความส ารใจตามล าดับของการ฿หຌ
ความส าคัญของผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ 3 ล าดับ คือ ชุมชน
หรือองค์กรมีความขຌมขใงมีความขຌมขใงของ
ภาคี เดຌก องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พัฒนา
สังคม ละความ มัไนคงฯ องค์กรภาคอกชน ชมรม
ผูຌสูงอายุ สภาผูຌสูงอายุหงประทศเทยประจ า
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จังหวัด฿นขตภาคหนือตอนล างชุมชน฿ชຌ
กระบวนการพัฒนาอยางมีสวนรวม฿นการ
ด านินครงการ องค์กรมีนยบายทีไชัดจน฿น
การสงสริมละสนับสนุนการจัดครงการ    
หรือกิจกรรมพืไอผูຌสูงอายุ 
 
นวทางการพัฒนาการจัดการสวัสด การของ
ผู้สูงอาย ิ฿นภาคหนือตอนลาง 

จากผลการวิจัยเดຌน าความตຌองการของ
การจัดสวัสดิการของผูຌสูงอายุ ลักษณะของการ
จัดกิจกรรม ป้าหมายของการจัดกิจกรรม 
ปัจจัยความส ารใจของการจัดสวัสดิการผูຌสูงอายุ
มาท าการวิคราะห์ สังคราะห์ขຌอมูลพืไอน ามา
รางป็นนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการของ
ผูຌสูงอายุ฿นภาคหนือตอนลาง จากนัๅนจึงน าเป
สัมภาษณ์จาะลึกกับกลุมผูຌสูงอายุ฿น 5 จังหวัด 
จังหวัดละ 1 คน ละผูຌน าของภาคีครือขาย 
จังหวัดละ 1 คน รวมทัๅงสิๅน 10 คน สนอความ
คิดหในถึงความหมาะสมของนวทางการ
พัฒนาการจัดการสวัสดิการของผูຌ สู งอายุ        
฿นภาคหนือตอนลางดยกลุมผูຌน าสมาชิก
ผูຌสูงอายุละผูຌน าของผูຌปฏิบัติงานเดຌ฿หຌขຌอคิดหใน
ของนวทางการพัฒนาการจัดการสวัสดิการของ
ผูຌสูงอายุ฿นภาคหนือตอนลางดยบงนว
ทางการพัฒนาฯออกป็น 1) ดຌานกิจกรรมของ
ผูຌสูงอายุมีกระบวนการพัฒนากิจกรรม 2) ลักษณะ
ของการจัดสวัสดิการ 3) ศักยภาพของชมรมผูຌสูงอายุ   
4) ศักยภาพขององค์กรครือขายการสงสริมสุขภาพ
ผูຌสูงอายุ 5) ศักยภาพของภาคีครือขายวัดสงสริม
สุขภาพละครือขายพระสงฆ์ 6) มีป้าป้าหมาย
การสรຌางคุณภาพชีวิต มีป้าหมาย฿นการพัฒนา
สุขภาพชุมชน  
 
 
 

อภ ปรายผลการว จัย 
จากผลการวิจัยพบวา กลุมผูຌสูงอายุ       

มีความตຌองการดຌานสุขภาพอนามัย ละดຌาน
สวัสดิการดຌานความปลอดภัย฿นชีวิต ละทรัพย์สิน
ส าหรับประชาชน฿หຌจัดดຌานการรักษาพยาบาล  
ทีไเดຌมาตรฐานทัไวถึงส าหรับดຌานอืไนๆ ชน ดຌาน
นันทนาการนัๅนมีความส าคัญตอสภาพของจิต฿จ
ละควรจัด฿หຌมีอยางตอนืไองกับการขຌากลุมขຌา
ชมรมตางๆทีไจัด฿หຌ ละการท ากิจกรรมนันทนาการ
ละกิจกรรมพืไอสังคม ชน การขຌารวม฿นสมาคม
ตางๆการขຌากลุมทางศาสนา การป็นอาสาสมัคร
พืไอสังคม ละพบวาลักษณะของการจัดสวัสดิการ
นຌนหลัก 5 ประการ คือ การมีสรีภาพ การมีสวน
รวม การเดຌรับการดูล การบรรลุความพึงพอ฿จ
ตนอง ความมีศักดิ์ศรี ซึไงผลวิจัยนีๅสอดคลຌองกับ
นวคิดการจัดสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมละความมัไนคงของมนุษย์เดຌก าหนดนว
ทางการจัดการบริการละสวัสดิการส าหรับ
ผูຌสูงอายุเวຌ ดังนีๅ (กระทรวงการพัฒนาสังคมละ
ความมัไนคงของมนุษย์,ส านักงานสงสริมสวัสดิการ
ละพิทักษ์ดใกยาวชน ผูຌดຌอยอกาส คนพิการ 
ละผูຌสูงอายุ, 2550, 101) ฿นดຌานการจัดบริการ
ละสวัสดิการส าหรับผูຌสูงอายุมีรูปบบทีไนຌน
ผูຌสูงอายุป็นศูนย์กลางมุงสงสริม฿หຌผูຌสูงอายุมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีไดี สามารถพึไงตนองเดຌ    
ละมีความรูຌสึกป็นสวนหนึไงของสังคมระบบ
บริการตຌองขຌาถึงผูຌสูงอายุ หรือ฿หຌผูຌสูงอายุขຌาถึง
การ฿ชຌบริการเดຌ ดย฿หຌความส าคัญทีไระบบ
บริการ฿นระดับชุมชน ทัๅ งทางดຌานสุขภาพสังคม 
ศรษฐกิจ ละอืไนๆดยชุมชนจะตຌองมีสวนรวม
ส าคัญ฿นการบริหารจัดการการบริการ ละสวัสดิการ
ทัๅงทีไ ป็นอาสาสมัครครือขาย฿นชุมชนองค์กร
ปกครองทຌองถิไน ดยฉพาะองค์การบริหารสวน
ต าบล ละองค์กรทางศาสนา รูปบบของระบบ
บริการทีไจ าป็น  
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ส าหรับผลวิจัยดຌานลักษณะการจัด
กิจกรรมคุณภาพชีวิตของผูຌสูงอายุ฿นภาคหนือ
ตอนล างมีการจัดกิจกรรม฿หຌกับผูຌ สู งอายุ         
มี  ป้ าหมายก าร พัฒนาคุณภาพชี วิ ต ขอ ง
ประชาชนผูຌสูงอายุดຌานสุขภาพอนามัย ดຌานการ
ปรับตัวทางสังคมละจิต฿จ ดຌานพฤติกรรมการ
ออม ดຌานพฤติกรรมการรียนรูຌ  ละปัจจัย      
ทีไสงสริมความส ารใจตามล าดับของการ฿หຌ
ความส าคัญ 3 ล าดับ คือ ชุมชนหรือองค์กร      
มีความขຌมขใงมีความขຌมขใงของภาคีชุมชน 
฿ชຌกระบวนการพัฒนาอยางมีส วนร วม฿น      
การด านินครงการองค์กรมีนยบายทีไชัดจน  
฿นการสงสริมละสนับสนุนการจัดครงการ
หรือกิจกรรมพืไอผูຌสูงอายุ ซึไงสอดคลຌองกับผล
วิจัยของนารี รั ตน์  จิตรมนตรี  ละสาวิตรี    
ทยานศิลป์ (2551) พบวา ศักยภาพของชุมชน
กับการด า นินงานสวัสดิการผูຌ สู งอายุ ดย
ภาพรวมชุมชนทัๅงระดับประชาชนองค์การ
บริหารส วนต าบลละทศบาลมีศักยภาพ      
฿นการด านินงานสวัสดิการผูຌสูงอายุ การเดຌรับ
การสริมศักยภาพรืไองภาวะผูຌน า  ละการ
บริหารงานความคิด หใ นของผูຌ สู งอายุต อ
สวัสดิการทีไ เดຌรับ ละขຌอสนอนะ฿นการ
ปรับปรุงระบบสวัสดิการผูຌสูงอายุทัๅง฿นขตมือง
ละขตชนบท สรຌางระบบการออมพืไอวัย
กษียณ สรຌางนยบายสงสริมการด ารงชีวิตของ
ผูຌสู งอายุ฿นสังคมอยางผาสุก  ละมีศักดิ์ศรี
นวทางปฏิบัติ ทบทวนนยบายการจายงินบีๅย
ยังชีพ฿หຌกผูຌสูงอายุพืไอ฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรับความ
ชวยหลืออยางทຌจริงนวทางปฏิบัติ 

จากผลการวิจัยนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการสวัสดิการผูຌสูงอายุ฿นภาคหนือ
ตอนลางพบวา มี 6 ดຌาน คือ 1) ดຌานกิจกรรม
ของผูຌสู งอายุมีกระบวนการพัฒนากิจกรรม 
ตัๅงตริไมรียนรูຌสูการพฤติกรรมการกษียณ           

2) ลักษณะของการจัดสวัสดิการ 3) ศักยภาพของ
ชมรมผูຌสูงอายุ 4) ศักยภาพขององค์กรครือขายการ
สงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ 5) ศักยภาพของภาคีครือขาย
วัดสงสริมสุขภาพละครือขายพระสงฆ์ 6) มีป้าหมาย
การสรຌางคุณภาพชีวิต ละการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ซึไงสอดคลຌองกับผลวิจัยของนารีรัตน์ จิตรมนตรี
ละสาวิตรี ทยานศิลป์ (2551) พบวา ศักยภาพ
ของชุมชนกับการด านินงานสวัสดิการผูຌสูงอายุดย
ภาพรวมชุมชนทัๅงระดับประชาชนองค์การบริหาร
ส วนต าบลละทศบาลมี ศั กยภาพ฿นการ
ด านินงานสวัสดิการผูຌสูงอายุการเดຌรับการสริม
ศักยภาพรืไองภาวะผูຌน า ละการบริหารงานความ
คิดหในของผูຌสู งอายุตอสวัสดิการทีไเดຌรับ ละ
ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงระบบสวัสดิการ
ผูຌสูงอายุทัๅง฿นขตมืองละขตชนบทสรຌาง
ระบบการออมพืไอวัยกษียณ สรຌางนยบาย
สงสริมการด ารงชีวิตของผูຌสูงอายุ฿นสังคมอยาง
ผาสุกละมีศักดิ์ศรีนวทางปฏิบัติ ละสอดคลຌอง
กับระบบการจัดการสวัสดิการของประทศตางๆ
ดังชน ประทศญีไปุ่นมีการจัดสวัสดิการดຌานการ
รียนรูຌละการมีสวนรวมของชุมชนละระบบ
การสรຌางทีไ พักอาศัย ประทศอังกฤษมีการจัด
สวัสดิการดຌาน สงสริมความมัไนคงดຌานการงิน
หลังกษียณสงสริมการจัดการกองทุนบ านาญ
ละสนับสนุน฿หຌมีการออมงินทีไ หมาะสม
รวมทัๅงชวย฿หຌผูຌทีไกษียณมีรายเดຌหลังกษียณทีไ
พียงพอประทศสิงคปร์ มีการจัดสวัสดิการ
ดຌานนຌนการสรຌางสริมศักยภาพของผูຌสูงอายุ฿น
การท ากิจกรรมตางๆปຂดอกาส฿หຌผูຌสูงอายุมี
สวนรวม฿นกิจการงานสังคม ชนป็นอาสาสมัคร
สงสริม฿หຌมีศูนย์อนกประสงค์  
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ข้อสนอนะ 
ขຌอสนอนะจากการวิจัย 

 1) จากการศึกษาพบวาลักษณะ
ของการจัดการสวัสดิการของผูຌสูงอายุมีการนຌน
กิจกรรมการรียนรูຌพืไอสุขภาพละกิจกรรม
นันทนาการป็นหลัก ดยนຌนหลักสรีภาพของ
ผูຌสูงอายุ฿นการมีสวนรวมป็นหลัก ดังนัๅนจึงควร
น านวทางการพัฒนาการจัดการสวัสดิการ
ผูຌสูงอายุเปประยุกต์฿ชຌกับการท าครงการทีไ
กีไยวขຌองพืไอสนองความตຌองการ฿หຌกับผูຌสูงอายุ
ทัๅง฿นดຌานการรียนรูຌดຌานสุขภาพ ดຌานนันทนาการ 
ดຌานอาชีพหลังกษียณ  
 2) จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว า  น ว
ทางการพัฒนาการจัดการสวัสดิการของผูຌสูงอายุ       
฿นภาคหนือตอนล างมีนวทางดຌ านการ
สริมสรຌางศักยภาพขององค์การครือขายละ
ภาคีของผูຌสูงอายุ รวมทัๅงการสรຌางป้าหมายของ
การจัดสวัสดิการทีไ นຌนคุณภาพชีวิต฿หຌกับ
ผูຌสูงอายุ ดังนัๅนผูຌกีไยวขຌองควรวางผนดຌานการ
พัฒนาอ งค์ ก า ร ช มร มผูຌ สู ง อ า ยุ ทีไ มี ค ว า ม
ครอบคลุมกับกิจกรรมตางๆดยฉพาะการสรຌาง
ครือขายการรียนรูຌรวมกันระหวางจังหวัด ละ
ภูมิภาคตอเปพืไอการพัฒนากลุมผูຌ สู งอายุ      
฿หຌยัไงยืน นอกจากนีๅควรมีการจัดสวัสดิการ

ผูຌสูงอายุป็นบบพหุภาคี ซึไงตຌองปຂดอกาส    
฿หຌผูຌสูงอายุเดຌมีสวนรวม฿นการจัดสวัสดิการ
มากกวาป็นผูຌรับบริการ พืไอ฿หຌกิดการตระหนัก
รูຌถึงคุณคาของตนอง อีกทัๅงควรสงสริม฿หຌกิด
ความขຌมขใง฿นชุมชนพืไอ฿ชຌป็นฐาน฿นการจัด
สวัสดิการผูຌสูงอายุ 
 ข้อสนอนะพื่อการว จัยครัๅงตอไป 
 1) วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า ค รัๅ ง นีๅ ฿ ชຌ วิ ธี
การศึกษาชิงคุณภาพดยสัมภาษณ์จาะลึกกับ
กลุมครือขายภาคี 5 จังหวัด ดังนัๅนหากมีการศึกษา
ตอเปควรท าการศึกษาปรียบทียบกับกลุม
ครือขายจังหวัดอืไนๆ฿นภาคหนือตอนบน     
ดยควรกใบรวบรวมขຌอมูลชิ งคุณภาพการ
วิคราะห์ขຌอมูล ละการสรุปผลพืไอน าเปสูการ
กຌเขปัญหาทีไสอดคลຌองหมาะสมตอเป 
 2) ฿นการศึกษาครัๅ งต อเปควร
ท าการศึกษารูปบบการพัฒนาการจัดการ
สวัสดิการของผูຌสู งอายุ  พืไอ฿หຌ หในรู ปบบ       
ทีไชัดจนวาควรมีลักษณะการจัดการสวัสดิการ
อยางเร มีการจัดกิจกรรม฿ดบຌางทีไ หมาะสม      
ละควรพัฒนา฿นดຌาน฿ดบຌางพืไอป็นรูปบบ    
ทีไหมาะสม฿หຌกับชมรมผูຌสูงอายุ องค์กรครือขาย
ผูຌสูงอายุตอเป 
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ปัจจัยที่สงผลตอประส ทธ ผลการบร หารงานว ชาการของรงรียนมัธยมศึกษา 
฿นจังหวัดมฮองสอน 

Factor affecting Academic Administration Effectiveness of Schools in 
Maehongson Province 

 
ก ตต มาิมั่นค ด1ิประณีต  ว บูลยประพันธ์2 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา 1) ระดับปัจจัยการบริหารงานวิชาการรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัด
มฮองสอน 2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน 3) ความสัมพันธ์ของปัจจัยการ
บริหารงานวิชาการรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน 4) ปัจจัยการบริหารงานวิชาการรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัด
มฮองสอน กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ ครูผูຌสอนของรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน จ านวน 217 คน 
ครืไองมือทีไ฿ชຌป็นบบสอบถามวิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌ฿นการวิจัยป็นบบสอบถามมาตราสวนประมาณ 5 ระดับ คาดัชนีความ
สอดคลຌอง IOC ทากับ 0.95 ละคาความชืไอมัไนของบบสอบถามทากับ 0.97 วิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์
ส ารใจรูป สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก คาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธ์ของ
พียร์สัน ละการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา ระดับปัจจัยสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานดยรวมละรายดຌานอยู฿น
ระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ดยรวมละรายดຌานอยู฿นระดับมาก  ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทีไสงผลกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน มีความสัมพันธ์กัน฿นระดับปานกลาง ดยมีทิศทาง
ความสัมพันธ์฿นทางบวก อยางมีระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ .01 มีพียง 3 ดຌาน ทีไสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน อยางมีระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ .01 รียงตามล าดับความส าคัญ คือ ดຌานชุมชน ดຌาน
ครูผูຌสอนละดຌานผูຌบริหารตามล าดับ ปัจจัยทีไสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา฿นจังหวัด
มฮองสอนสามารถท านายการประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน อยางมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01 เดຌก ดຌานชุมชน (X4) ดຌานครูผูຌสอน (X3) ละดຌานผูຌบริหาร (X2) ขียนสมการท านายเดຌดังนีๅ 
สมการ฿นรูปคะนนดิบ  ̂ = 0.471 + 0.198(X4) + 0.144(X3) + 0.048(X2) สมการ฿นรูปคะนนมาตรฐาน  ̂ = 0.27ไ(Z4) 
+ 0.200(Z3) + 0.068(Z2)  

 
ค าส าคัญิ:ิปัจจัยทีไสงผลุ ประสิทธิผลุ งานวิชาการ 
 

Abstract 
This research aimed to 1) study factor affecting academic administration effectiveness of school 

in Maehongson province 2) study Academic Administration Effectiveness of school in Maehongson 
province 3) study the relationship of factor affecting Academic Administration Effectiveness of school in 

                                                 
1 สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
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Maehongson province. The sample of this consist of 217 teacher in secondary school of Maehongson 
province. The research tool was 5 level rating scale. The data were analyzed by frequency , percentage , 
average ุ standard deviation ุ Penson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results 
showed that the factor affecting Academic Administration Effectiveness level were at the high level of 
overall. The Academic Administration Effectiveness level were at the high level of overall. The factor 
affecting Academic Administration Effectiveness and the Academic Administration Effectiveness revealed 
that only 3 factor consist of the community, the teacher and school administrator and specific were 
positively cumulated at a medium level, having a significantly significant level at .01. The predictive 
equation postulated affecting factor pertaining to the Academic Administration Effectiveness at .01 
statistical significant level to such the community (X4) the teachers (X3) and the school administrator (X2). 

The equation yielded a raw score of  ̂ = 0.471 + 0.198(X4) + 0.144(X3) + 0.048(X2). Finally the equation 

also yielded a standard score of  ̂ = 0.274(Z4) + 0.200(Z3) + 0.068(Z2) 
 
Keywords : Factor effecting, Effectiveness, Academic administration 
 

บทน า 
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานป็นการศึกษาทีไส าคัญ 

มุงพัฒนา฿หຌผูຌรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หຌ
พรຌอมทีไจะท าประยชน์กสังคม ซึไงป็นกระบวนการ
สรຌางละพัฒนาพฤติกรรมความป็นมนุษย์ทีไสมบูรณ์
ทุกดຌาน สามารถอยูรวมกัน฿นสังคมเดຌอยางป็นสุข
ละสรຌางสรรค์ จรรลงความจริญกຌาวหนຌาของ
สังคมทุกดຌานดยพัฒนาคุณภาพของประชากร
ป็นเปตามทีไ พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 
2542 ก าหนด ซึไงป็นกฎหมายมบททางการศึกษา ระบุเวຌ
วาการจัดการศึกษาตຌองป็นเปพืไอพัฒนาคนเทย฿หຌ
ป็นมนุษย์ทีไสมบูรณ์ทัๅงรางกาย จิต฿จ สติปัญญา 
ความรูຌ คุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรม฿นการ
ด ารงชีวิตอยูรวมกับคนอืไนเดຌอยางมีความสุข ดย
ป็นครืไองมือส าคัญ฿นการพัฒนาประทศ ทัๅงดຌาน
ศรษฐกิจ สังคม การมืองละวัฒนธรรม ตຌองอาศัย
ก าลังคนป็นปัจจัยส าคัญละคนจะมีประสิทธิภาพ
พียง฿ด ยอมขึๅนอยูกับประสิทธิภาพของการศึกษา 
ซึไงสอดคลຌองกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐานกลาววาการวิจัยการศึกษาดยผาน

กระบวนการจัดการรียนรูຌ฿หຌกนักรียน พืไอ฿หຌป็น
มนุษย์ทีไสมบูรณ์ทัๅงรางกาย จิต฿จ อารมณ์ สังคมล
สติปัญญา ดยสรຌางผูຌรียน฿หຌมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ป็นคนดี คนกงละมีความสุข ซึไงผูຌตຌองมี
หนຌาทีไจะตຌองรูຌ  ละขຌา฿จองค์ประกอบของความ   
ป็ นคนดี  คนก งละมี ความสุ ขอย างชั ดจน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 6) 

การบริหารสถานศึกษามีป้าหมายส าคัญอยู
ทีไคุณภาพของผูຌรียน การบริหารรงรียนป็นหลง
พัฒนาประชากรของประทศทีไส าคัญยิไง ป็นหนวยทีไ
฿ชຌ คน งิน วัสดุอุปกรณ์ จ านวนมากมาย หากการ
จัดการบริหารงาน฿นรงรียนขาดประสิทธิภาพ 
ผลผลิตของรงรียน คือ นักรียนทีไส ารใจออกเปยอม
มีประสิทธิภาพตไ า ซึไงสงผลตอการพัฒนาประทศ
ประทศยอมลาชຌาตามเปดຌวย ซึไงป็นผลผลิตของ
การจัดการศึกษา การบริหารรงรียนตามนยบาย
ของรัฐป็นการบริหารดย฿ชຌรงรียนป็นฐาน       
ซึไ งก าหนด฿หຌมีการกระจายอ านาจการบริหาร      
ละจัดการทัๅง 4 ดຌาน คือ ดຌานวิชาการ งบประมาณ   
การบริหารงานบุคคล ละบริหารทัไวเป (ธีระ รุญจริญ, 
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2546: 57) 
จากความป็นมาละความจ าป็นดังกลาว 

ผูຌวิจัย฿นฐานป็นครูผูຌสอน฿นรงรียน฿นจังหวัด
มฮองสอน จึงมีความสน฿จทีไจะศึกษาวาระบบการ
บริ ห า ร ง านวิ ช าการทีไ มี คุณภาพ฿น  ร ง  รี ยน
มัธยมศึกษามีปัจจัยดຌาน฿ดบຌางทีไสงผลตอประสิทธิผล
฿นการบริหารงานวิชาการของรงรียนมัธยมศึกษา
฿นจั งหวัดมฮ องสอน  ซึไ งผลการวิ จั ยจะป็ น
ประยชน์ ตอการ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนางาน
วิชาการของรงรียน฿หຌกิดประสิทธิผลมากยิไงขึๅน
ละจะเดຌรักษามาตรฐานการยอมรับจากชุมชนละ
สังคมละการพัฒนาการ จัดการศึกษา฿หຌป็นเปตาม
มาตรฐานการศึกษาหงชาติตอเป  
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

 พืไอศึกษาระดับปัจจัยการบริหาร งาน
วิชาการรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน 

 พืไอศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน 

พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการ
บริหารงานวิชาการรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัด
มฮองสอน 

 พืไ อศึ กษาปั จ จั ยทีไ ส ามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการรง รียน
มัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน 

 
กรอบนวความค ด฿นการท าการว จัย 

การศึกษาครัๅงนีๅผูຌศึกษาคຌนควຌาเดຌก าหนด
กรอบนวความคิด กีไยวกับปัจจัยทีไสงผลตอการ
บริหารงานวิชาการของรงรียนมัธยมศึกษา฿น
จังหวัดมฮองสอน ผูຌวิจัยประยุกต์นวคิดของ      
กิบสัน ละคณะ (Gibson and Others 1998:12) 
อຌาง฿น สม฿จ ลักษณะดยมีกรอบนวคิด ดังนีๅ 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

ตัวปรอ สระ       ตัวปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 

ปัจจัยการบร หาร 
1) ปัจจัยดຌานสภาพของรงรียน 
2) ปัจจัยดຌานผูຌบริหาร 
3) ปัจจัยดຌานครผููຌสอน 
4) ปัจจัยดຌานชุมชน 
5) ปัจจัยดຌานทรัพยากร 

 

ประส ทธ ผลการบร หารงานว ชาการิ 
 1) ประสิทธิผลดຌานการวางผนงานวิชาการ 
 2) ประสิทธิผลดຌานการบริหารจัดการหลักสูตร  
 3) ประสิทธิผลดຌานการจัดการรยีนการสอน 
 4) ประสิทธิผลดຌานการนิทศการศึกษา 
 5) ประสิทธิผลดຌานการประมินผล 
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ว ธีการว จัย 
การวิจัยครัๅงนีๅประชากร คือ ครู ของรงรียน

มัธยม฿นจังหวัดมฮองสอน ทัๅงหมด 8 รงรียน จ านวน 
407 คน ก าหนดขนาดของกลุมตัวอยางดยการสุม
อยางงาย ดยวิธีปຂดตารางก าหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ของครจซีไละมอร์กน (Krejcie and Morganุ 1970 : 8) 
ดຌวยการก าหนดจ านวนกลุมตัวอยาง จ านวน 21็ คน 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลวิจัย
ครัๅงนีๅ คือบบสอบถามทีไถามกีไยวกับปัจจัยทีไสงผล
ตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของรงรียน
มั ธยมศึ กษา฿นจั งหวั ดม ฮ องสอนมืไ อเดຌ รั บ
บบสอบถามกลับคืนมา น ามาวิคราะห์ขຌอมูลดຌวย
คาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย ( X ) คาสวนบีไยงบน
มาตรฐาน (SD) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของพียร์
สัน( Pearson's Correlation Coefficient ; r) ละ

คาการวิคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple regression 
Analysis) บบ ENTER ดຌวยปรกรมคอมพิวตอร์
ส ารใจรูป พืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัย
สงผลกับการบริหารงานวิชาการของรงรียน
มัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน ละวิคราะห์
ปัจจัยทีไสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน 

 
สร ปผลการว จัย 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูล฿นการวิจัยครัๅงนีๅ   
สรุปผลเดຌดังตอเปนีๅ 

1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยการบริหารงาน
วิชาการรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน 
ปรากฏดังตารางทีไ 1  

 
ตารางที่ิ1 คาฉลี่ยละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐานระดับปัจจัยที่สงผลตอประส ทธ ผลการปฏ บัต งานของ

รงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน ดยภาพรวม 
ปัจจัยท่ีสงผลตอประส ทธ ผลการปฏ บัต งาน X  SD ระดับ 

ดຌานสภาพทัไวเปของรงรียน 
ดຌานผูຌบริหาร 
ดຌานครูผูຌสอน 
ดຌานชุมชน 
ดຌานทรัพยากร 

4.01 
4.14 
4.13 
4.06 
4.07 

0.78 
0.77 
0.78 
0.77 
0.78 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ดยภาพรวม 4.08 0.78 มาก 

 
จากตารางทีไ  1 พบวา ระดับปัจจัยทีไ

สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของรงรียน
มัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน ดยภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก ( X =4.08) มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน 
พบวาอยู฿นระดับมากทุกดຌาน ดยดຌานทีไมีคาฉลีไย
มากทีไสุด คือ ดຌานผูຌบริหาร ( X =4.14) รองลงมา   

คือ ดຌานครูผูຌสอน ( X =4.13) สวนดຌานทีไมีคาฉลีไย
นຌอยทีไสุด คือ ดຌานสภาพทัไวเปของรงรียน ( X
=4.01) 
 2. ผลการศึกษาระดับประสิทธิ ผลการ
บริหารงานวิชาการรงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัด
มฮองสอน ปรากฏดังตารางทีไ 2  
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ตารางที่ิ2 คาฉลี่ยละคาสวนบี่ยงบนมาตรฐานระดับปัจจัยที่สงผลตอประส ทธ ผลการปฏ บัต งานของ
รงรียนมัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอนิสร ปผลประส ทธ ผลการบร หารงานว ชาการ  

การปฏ บัต งานรายด้าน X  SD. ระดับการปฏ บัต งาน 
การวางผนงานวิชาการ 
การบริหารจัดการหลักสูตร 
การจัดการรียนการสอน 
การนิทศการศึกษา 
การวัดผลละประมินผลการรียนการสอน 

4.09 
4.04 
4.04 
4.06 
4.09 

0.76 
0.77 
0.75 
0.74 
0.74 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

คาฉลี่ยรวม 4.06 0.91 มาก 

  
จากตารางทีไ 2 พบวา ประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการ จ านกป็นรายดຌานดยรวม
ฉลีไยอยู฿นระดับมาก ( X =ไ.06) มืไอพิจารณาป็น
รายดຌาน พบวา อยู฿นระดับมากทุกดຌาน ดยดຌานทีไมี
คาฉลีไยมาก คือการวางผนงานวิชาการ ( X =ไ.09) 
ละ การวัดผลละประมินผลการรียนการสอน      
( X =ไ.09) รองลงมา คือ การนิทศการศึกษา (X =
4.06) สวนดຌานทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด คือ การบริหาร

จัดการหลักสูตร ( X =4.04) ละการจัดการรียน
การสอน ( X =4.04) 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัย
ทีไสงผลกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน ปรากฏดังตาราง  
ทีไ ใ  

 

 
ตารางที่ิ3 การว คราะห์คาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยที่สงผลตอประส ทธ ผลการบร หารงานว ชาการของ

สถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน 

ตัวปร 

การวางผน
งานว ชาการ 

(Y1ี 

การบร หาร
จัดการ

หลักสูตร 
(Y2ี 

การจัดการรียน
การสอนิ(Y3ี 

การน ทศ
การศึกษา 

(Y4ี 

การวัดผลละ
ประม นผลการ
รียนการสอนิ

(Y5ี 

ประส ทธ ผลรวม 
(Ytotี 

สภาพทั่วไปของ
รงรียน (X1ี 

.730** .733** .706** .651** .724** .767** 

ผู้บร หาริ(X2ี .755** .756** .730** .688** .778** .802** 
ครูผู้สอนิ(X3ี .782** .758** .742** .684** .768** .808** 
ช มชนิ(X4ี .793** .784** .775** .775** .747** .839** 
ทรัพยากร(X5ี .872** .846** .811** .757** .็93** .883** 
ปัจจัยท่ีสงผลิ(Xtotี .858** .845** .820** .773** .่30** .893** 

**p0.01 
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จากตารางทีไ 3 มืไอพิจารณาความสัมพันธ์
ระหวางตัวปรอิสระกับตัวปรตาม พบวา ปัจจัยทีไ
สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอนมีความสัมพันธ์ชิง
บวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอนอยางมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 อยู฿นระดับสูงทีไ 
rxy=.่ 93  ดยปัจจัยดຌานทรัพยากร (X5) มีความสัมพันธ์
ชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา฿นจั งหวัดมฮ องสอนมากทีไ สุ ดทีไ 
rxy=.883 รองลงมาคือปัจจัยดຌานชุมชน  (X4)  ทีไ     

rxy=.839 ตามล าดับ ละจากตารางดังกลาวยังพบวา 
ปัจจัยทีไสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอนทัๅง 5 ตัวปร 
มีความสัมพันธ์กันอยางมีระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.01 ดยมีคาสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อยู
ระหวาง .767 ถึง .883  

ไ.  ผลการศึกษาปัจจัยทีไสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการรง รียน
มัธยมศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน ปรากฏดังตารางทีไ 
ไ 

 
ตารางที่ิ4 การว คราะห์การถดถอยพห คูณปัจจัยที่สงผลตอประส ทธ ผลการบร หารงานว ชาการของ

สถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน 
ตัวปรที่ได้รับการคดัลือก 
ตามล าดับการข้าสมการ 

b Std. Error  t P 

1. สภาพทัไวเปของรงรียน (X1) -.038 ,035 -0,54 -1.109 .269 
2. ผูຌบริหาร (X2) .048 ,032 .068 1.475 .000 
3. ครูผูຌสอน (X3) .144 .040 .200 3.618** .000 
4. ชุมชน (X4) .198 ,049 .274 4.047** .000 
5. ทรัพยากร (X5) .152 .035 .204 4.396** .142 

คาคงทีไ (Constant) .471 .126  5.112** .000 
R Square = .798 Adjusted R Square = .797 Std. Error of the Estimate = .18559 

** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ .01 

 
จากตารางทีไ 4 พบวามีปัจจัยทีไสงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
฿นจังหวัดมฮองสอนมีพียง 3 ดຌานทีไสงผลตอประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา฿นจังหวัด
มฮองสอน อยางมีมีระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ .01 
รียงตามล าดับความส าคัญ คือดຌานชุมชน (X4) ดຌาน
ครูผูຌสอน (X3) ละดຌานผูຌบริหาร (X2) ตามล าดับ   
ดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสิน฿จ (R Square =.798)  

อภ ปรายผล 
จากผลการวิ จัย รืไ องปัจจัยทีไ ส งผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
฿นจังหวัดมฮองสอน มีประดในส าคัญทีไควรกการ
น ามาอภิปรายผลดังนีๅ 

1. การศึกษาระดับปัจจัยทีไสงผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
฿นจังหวัดมฮองสอน ผลการวิคราะห์อธิบายเดຌวา 
ระดับความปัจจั ยทีไ ส งผลตอประสิทธิ ผลการ

23



                          วารสารวิจัยมหาวทิยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                             Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

 
ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 255่ | Vol1,No.2 May- August 2015: ISSN 2465-3578 

 

บริหารงานวิชาการจ านกป็นรายดຌานดยรวมฉลีไย
อยู฿นระดับมากทุกดຌาน ทัๅงนีๅมืไอพิจารณาป็นราย
ดຌานรียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปหานຌอย เดຌก 
ดຌานผูຌบริหาร ดຌานครูผูຌสอน ดຌานทรัพยากร ดຌาน
ชุมชนละดຌานสภาพทัไวเปของรงรียน ทัๅงนีๅอาจ
ป็นพราะสถานศึกษา฿หຌความส าคัญตอผูຌบริหาร฿น
รืไองความรูຌ ความสามารถ฿นการบริหารงานวิชาการ 
ผูຌบริหารทีไจะป็นผูຌน า฿นรงรียนเดຌจะตຌองป็นผูຌทีไมี
คุณวุฒิ วัยวุฒิ ละคุณลักษณะทีไจะถูกคัดสรร ละ
เดຌรับความเวຌวาง฿จจากหนวยงานตຌนสังกัด 

การมีความรับผิดชอบละสียสละพืไอ
พัฒนายังสามารถสดงบทบาท฿นการป็นผูຌน าทีไ
บริหารงานดຌวยหลักหตุผลทีไดีพืไอ฿หຌบุคลากรเดຌ
ปฏิบัติตามมีความป็นนักประชาธิปเตยยอมรับความ
คิดหใน ศักยภาพ ความรูຌ ละความสามารถทีไตกตางกัน
ของบุคลากร฿นรงรียนพืไอ฿หຌการบริหารงาน
วิชาการของรงรียนบรรลุป้าหมายมีประสิทธิผล฿น
การบริหารงานวิชาการอันนืไองมาจากป็นผูຌบริหารทีไ
เดຌรับการคัดสรรมาอยางดี สามารถสรຌางศรัทธาก
ผูຌรวมงานละผูຌกีไยวขຌองเดຌป็นอยางดี ซึไงสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ ฉัฐชาย สงภูวงษ์ (2548) ทีไพบวา 
ปัจจัยดຌานผูຌบริหารทีไมีการปฏิบัติมากซึไงสงผล฿หຌ
รงรียนเดຌรับรางวัลพระราชทานเดຌกการทีไ
ผูຌบริหารมีความรับผิดชอบละตัๅง฿จปฏิบัติงานอยาง
ตใมทีไ ละสวัสดิ์ พานกลาง (2549, 167-168) ทีไ
พบวาผูຌบริหารเดຌ฿ชຌภาวะผูຌน าทางวิชาการมา฿ชຌ฿น
การบริหารงานวิชาการมืไอพิจารณาป็นรายขຌอ
พบวาอยู฿นระดับมากกือบทุกขຌอ  

2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
พบวาดยภาพรวมละรายดຌานทุกดຌานมีก าหนดการ
ด านินงานอยางป็นลายลักษณ์อักษรละด านินงาน
ตามก าหนดการอยางชัดจน ยกวຌนดຌานการจัดการ
รียนการสอน฿นรืไองการก าหนดกิจกรรมการรียน

การสอนประจ าปีการศึกษาละรืไองการจัดครูขຌา
สอน฿นชัๅนรียนตามศักยภาพมีผลการด านินงาน
ปรากฏมี การติ ดตามตรวจสอบประมินผลการ
ด านินงานละสรุปรายงานผลป็นระยะทัๅงนีๅอาจ
นืไองมาจากดยภาพรวมของการด านินงานกีไยวกับ
การบริหารงานวิชาการของรงรียนของสถานศึกษา
฿นจังหวัดมฮองสอนเดຌจัดด านินการทุกรืไอง
นับตัๅงตการวางผนงานวิชาการ การบริหารจัดการ
หลักสู ตรการจัดการ รียนการสอนการนิ ทศ
การศึกษาตลอดจนการวัดผลละประมินผลการ
รียนการสอนอยางมีระบบบบผนละพัฒนาอยาง
ตอนืไอง 

ดยฉพาะอยางยิไงรืไองการก าหนด
กิจกรรมการรียนการสอนประจ าปีการศึกษาละ
การจัดครูขຌาสอน฿นชัๅนรียนตามศักยภาพทีไมีผลการ
ด านินงานปรากฏมีการติดตามตรวจสอบประมินผล
การด านินงานละสรุปรายงานผลป็นระยะนัๅน
นับป็นกิจกรรมส าคัญทีไเดຌรับการดูลอา฿จ฿สป็น
พิศษ ดยบุคลากรทุกฝ่าย฿นรงรียนมีการรวมกัน
ก าหนดกิจกรรมการรียนการสอนป็นลายลักษณ์
อักษรละรับรูຌ ป็นนวทางดียวกันน ามาปฏิบัติ
ตลอดปีการศึกษามีการติดตามวัดละประมินผล
สรุปละรายงานผล รวมถึงการจัดครูขຌาสอนจะจัด
ครูซึไงอยูประจ า฿นรงรียนป็นสวนมากละจัด฿หຌครู
ทีไมีวุฒิการศึกษาหรือความรูຌปรียญธรรมทีไสูงกวา
ป็นครูผูຌสอน฿นชัๅนทีไจะตຌองท าหนຌาทีไ ป็นผูຌสอน        
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ปัญญา ภูภักดี (2545, 108-
110) ทีไพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการรงรียนพระ
ปริยัติธรรมมีการด านินการจัดตรียมอกสาร
หลักสูตรอกสารประกอบหลักสูตรผนการรียนการ
สอนมีการ฿หຌความส าคัญตอการจัดกิจกรรมการรียน
การสอนมีการด า นินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ทคนลยีหรือสืไอทางการศึกษาทีไทันสมัยมา฿ชຌ฿น
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การจัดการรียนการสอนดຌวยมีการตรวจยีไยมสังกต
ละนะน าวิ ธีการจัดการรียนการสอนอยาง
สมไ าสมอ ละมีการวางผน การวัดผลประมินผล
การรียนการสอน รวมถึงด านินการวัด ผลประมินผล
อยางหมาะสมอีกดຌวย ละพระสุทธิพร ปัญญาผาบ 
(2550) พบวา มีการสงสริม฿หຌครูผูຌสอนเดຌศึกษาหลักสูตร
กอนด านินการจัดการรียนการสอนมีการวัดผล
ประมินผลตามระบียบวิธีการทีไถูกตຌอง 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวาง
ปัจจัยทีไสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน ผลการวิคราะห์
อธิบายเดຌว า  ปัจจัยทีไส งผลตอประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา฿นจังหวัด
มฮองสอนดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน฿น
ระดับสูงดยมีทิศทางความสัมพันธ์฿นทางบวกอยางมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีไ .01 พบวา มีความสัมพันธ์
กันระดับสูง 2 ดຌาน ละระดับปานกลาง 3 ดຌาน ดยดຌานทีไ
มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ดຌานทรัพยากร รองลงมาป็น
ดຌานชุมชน ละความสัมพันธ์ทีไระดับปานกลาง คือ ดຌาน
ผูຌบริหาร ดຌานครูผูຌสอนละ สภาพทัไวเปของรงรียน 
ทัๅงนีๅอาจป็นพราะครูผูຌสอนมีความความพึงพอ฿จ฿น
การปฏิบัติงาน฿นระดับมากซึไงมีผลมาจากปัจจัยดຌาน
ตางๆ ทีไมีผลตอการปฏิบัติงาน ชน ลักษณะงานทีไมี
ความหมาะสมงาน฿นความรับผิดชอบทีไตรงกับ
ความรูຌความสามารถของครูผูຌสอน  

การเดຌรับความเวຌ฿จจากผูຌบริหารละ
พืไอนรวมงาน฿นระดับทีไตนพึงพอ฿จ ซึไงหากบุคคลทีไ
มีความพึงพอ฿จตอการท างาน฿นทางบวกอันป็น
ความสุขของบุคคลทีไกิดจากการปฏิบัติงานละ
เดຌรับผลตอบทนทีไหมาะสมยอมท า฿หຌบุคคลกิด
ความรูຌสึกกระตือรือรຌนมีความมุงมัไนทีไจะท างานนัๅนๆ
กิดขวัญละก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติงานลຌวนตมีผล
ตอประสิทธิภาพละประสิทธิผลตอการท างานทัๅงสิๅน  

ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ศุภวุฒิ พิมกินรีย์ (2549) 
รืไอง ความสัมพันธ์ระหวางความพึงพอ฿จ฿นการ
ท างานของครู ฿นภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการปฏิบัติงานของครู ละยังสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของมณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล (2553) รืไอง 
ความสัมพันธ์ระหวางความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงาน
ของครูกับประสิทธิผลของรงรียนสังกัดองค์การ
บริหารสวนจังวัดชลบุรีผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธ์
ระหวางความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลของรงรียนสังกัดองค์การบริหารสวน
จังหวัดชลบุรีมีความสัมพันธ์ทางบวกอยางมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติทีไ .01  

ไ . ผ ลการศึ กษ าปั จ จั ยทีไ ส ง ผ ลต อ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา
฿นจังหวัดมฮองสอน ผลการวิคราะห์อธิบายเดຌวามี
ปัจจั ยทีไ ส งผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอนมี 3 ดຌานทีไสงผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา
฿นจังหวัดมฮองสอน อยางมีมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติทีไ .01 รียงตามล าดับความส าคัญ คือ ดຌานชุมชน 
(X4) ดຌานครูผูຌสอน (X3) ละดຌานผูຌบริหาร (X2) ทัๅงนีๅ
อาจป็นพราะชุมชน ครูผูຌสอนสวน฿หญมีสวนชวย฿หຌ
งานของรงรียนประสบผลส ารใจ  ละผูຌบริหาร  
การท างาน฿นหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายมีสวนท า฿หຌ
ประสบความส ารใจ฿นหนຌาทีไการงาน ละสถานศึกษามี
ส ภ าพว ดลຌ อมทีไ  อืๅ อ ต อ ก า ร  รี ย น รูຌ  ป็ น ตຌ น           
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของกรวิทย์ ศานติอาวรณ์ 
(2551) เดຌศึกษารืไองปัจจัยจูง฿จทีไมีผลตอการท างาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ผึๅงนຌอย บกอรีไ 
จ ากัด ผลการศึกษาพบวาปัจจัยจูง฿จมีผลตอการ
ท างาน฿นระดับมากดยฉพาะ฿นดຌานความรับผิดชอบ 
ละยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ วินัย พรรณรัตน์ 
(25ไ้) พบวา มีปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จ฿น
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การท างานของครู  สั งกัดส านั กงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาลพบุรี ขต 2 ตกตางกัน฿นรายดຌานตางๆ 
สมการท านายปัจจัยทีไสงผลตอประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของรงรียนมัธยมศึกษา฿น
จังหวัดมฮองสอน สมการ฿นรูปคะนนดิบ  ̂ = 0.471 + 0.198(X4) + 0.144(X3) + 
0.048(X2)  
สมการ฿นรูปคะนนมาตรฐาน  ̂ = 0.27ไ(Z4) + 0.200(Z3) + 0.068(Z2)  
 
ข้อสนอนะ 

1. จากผลการวิจัยพบวาระดับปัจจัยทีไสงผล
ต อประสิ ทธิ ผ ลการบริ หา ร งานวิ ช าการของ
สถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน ดยรวมอยู฿น
ระดับมากสดง฿หຌหในวาผูຌบริหารยัง฿หຌความส าคัญ
ตอปัจจัยของความพึงพอ฿จ฿นทุกดຌานอยางพียงพอ
ตกใพบวาดຌานทีไมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จนຌอยสุดอยูทีไ
ดຌ านสภาพทัไว เปของรงรียนผูຌบริหารควร฿หຌ
ความส าคัญกับสภาพบรรยากาศของรงรียนมากขึๅน
ละจัดสรรงบประมาณ฿นการจัดสภาพของรงรียน
฿หຌอืๅอตอการรียนรูຌของผูຌรียน 

2. จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว า ร ะ ดั บ ก า ร
ปฏิบัติงานของครูผูຌสอนของสถานศึกษา฿นจังหวัด
มฮองสอน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมากจึงควรมี
การนิทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูผูຌสอน
อยางตอนืไองพืไอ฿หຌยังคงอยู฿นระดับทีไดียิไ งๆ ขึๅน 
ละควร฿หຌการสนับสนุน฿นดຌานตาง ๆ ดยฉพาะ
ดຌานการจัดการรียนการสอนทีไพบวามีคาฉลีไยระดับ
การปฏิบัติงานนຌอยทีไสุดดังนัๅนผูຌบังคับบัญชาควรทีไจะ
สงสริม฿หຌครูผูຌสอนมีการจัดท าผนการสอนละท า
การบันทึกหลังสอนอยางตอนืไอง รวมถึงการกระตุຌน
฿หຌครูผูຌสอนมีการ฿ชຌวิธีการสอนทีไหลากหลายพืไอจูง
฿จผูຌ รียน ตลอดจนสงสริม฿หຌครูผูຌสอนมีการ฿ชຌ

วิธีการประมินผลการรียนรูຌของผูຌรียนดຌวยวิธีทีไ
หลากหลาย ป็นตຌน 

3. จากผลการวิ จั ยพบว าปั จจั ยทีไ ส งผลตอ
ประสิทธิผลตอการบริหารงานวิชาการของครูผูຌสอน
ของสถานศึกษา฿นจังหวัดมฮองสอน ดยภาพรวมมี
ความ สัมพันธ์กัน฿นระดับสูง  ตดຌานทีไมีระดับ
ความสัมพันธ์นຌอยสุดคือดຌานสภาพของทางรงรียน 
ดังนัๅนผูຌบังคับบัญชาควรสนับสนุน฿หຌครูผูຌสอนเดຌมี
อกาสผยพรผลงานของตน฿หຌ ป็นทีไ รูຌจักของ
หลายๆ คน฿นวงการการศึกษาทัๅ ง ฿นละนอก
สถานศึกษา 
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การน าหลักธรรมาภ บาลไป฿ช้ตามนยบายการบร หารงาน 
ของทศบาลนครพ ษณ ลก จังหวัดพ ษณ ลก 

The Use of Principles of Good Governance in Policy the Administration 
Organization of City Municipality Phitsanulok , Phitsanulok Province 

 
ส พจน์ิอ นหวาง1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาระดับการน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตามนยบายการบริหารงานของ

ทศบาลนครพิษณุลกละพืไอปรียบทียบการน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตามนยบายการบริหารงานของทศบาล
นครพิษณุลกจ านกตามขຌอมูลสวนบุคคลของประชาชน ประชากรละกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย  เดຌก 
ประชาชนผูຌมีสิทธ์ิลือกตัๅงทีไอาศัยทศบาลนครพิษณุลก จังหวัดพิษณุลก เดຌกลุมตัวอยางจ านวน 367 คน ฿ชຌสถิติทีไ
฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก ขຌอมูลสวนบุคคล ฿ชຌสถิติ คาความถีไ ละคารຌอยละ ส าหรับความคิดหในของ
ประชาชนตอการ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารองค์การบริหารสวนต าบล ฿ชຌสถิติ คาฉลีไย ละสวนบีไยงบน
มาตรฐาน ฿นการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนทีไมีพศตางกัน฿ชຌการทดสอบคาที (t-test) ฿นสวนประชาชนทีไมีระดับ
การศึกษาตางกัน ฿ชຌการทดสอบความปรปรวนทางดียว (One-Way ANOVA) ถຌาพบความตกตางอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบความตกตางของคาฉลีไยป็นรายคูดຌวยวิธีการของ ชฟฟ่ (Scheffé) ผลการศึกษาิ
การน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌ อยู฿นระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: การ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล, นยบายุ การบริหารงาน 
 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the adoption of the principles of good governance to the 

management policy of Phitsanulok, and to compare opinion toward the principles of good 
governance to the management policy of city municipality Phitsanulok. The sample includes 
people who have elected to live in city Municipality Phitsanulok of 367 samples used in this 
study. Were employed. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation. Hypothesis 
testing sexes, different testing t (t - test) in people with different levels of the different testing 
and analysis, the (One - Way ANOVA) if the difference is statistically significant. To test the 
difference of the average LSD of the mean scores (Scheffé).The results of research were found as 
follows : Opinion of people towards the use of principles of good governance in city Municipality 
Phitsanulok. Overall average in all aspects at a high level 
 
Keywords:  The Use of Principles of Good Governance , Policyุ The Administration Organization 
 

                                              
1 นักวิชาการอิสระ  
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บทน าิ 
 ธรรมาภิบาลจัดป็นนวคิดส าคัญ฿น
การบริหารงานละการปกครอง฿นปัจจุบัน 
พราะองค์การทัๅงภาครัฐบาลละภาคธุรกิจเดຌ
หันเป฿หຌความสน฿จกับธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารจัดการทีไดีมากขึๅนทนการสน฿จรืไองการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดังตกอน การพัฒนารืไอง
ของการมืองการปกครองเดຌมุง฿หຌประชาชนป็น
ศูนย์กลางมากขึๅน หากจะ฿หຌประทศมีการ
จริญติบตอยางยัไงยืน การมุงด านินธุรกิจ หรือ
ปฏิบัติราชการตางๆดยเม฿หຌความสน฿จถึงรืไอง
ของสังคม ประชาชน ละสิไงวดลຌอมจึงป็นเป
เมเดຌอีกตอเป การมีการบริหารจัดการทีไดีจึงขຌา
มาป็นรืไองทีไทุกภาคสวน฿หຌความส าคัญละริไม
มีการน าเปปฏิบัติกันมากขึๅน ซึไงธรรมาภิบาล
หรือการบริหารจัดการทีไดีป็นประดในทีไอยู฿น
ความสน฿จของประชาชน ดยฉพาะขຌาราชการ 
ละพนักงานบริษัทอกชนพราะธรรมาภิบาล
ป็นการบริหารงาน฿หຌมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล ตัๅงมัไนอยูบนหลักการบริหารงานทีไ
ทีไยงธรรม สุจริต ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ มี
จิตส านึก฿นการท างาน มีความรับผิดชอบ฿นสิไงทีไ
เดຌกระท า พรຌอมตอบค าถามหรือตอบสนองตอผูຌ
มีสวนเดຌสวนสียละพรຌอมรับผิด มีศีลธรรม 
จริยธรรม฿นการท างาน การค านึงถึงการมีสวน
รวม฿นการรับรูຌ  ตัดสิน฿จ ด า นินการละ
ประมินผล ตลอดจนรวมรับผลจากการตัดสิน฿จ
รวมนัๅน มีการสงสริมสถานภาพหญิงชาย ละ
การ฿หຌความส าคัญกับกลุมตางๆ รวมทัๅงคนดຌอย
อกาส ตลอดจนการ สรຌางความทาทียมกัน
ทางสังคม฿นการรับอกาสตางๆทีไประชาชนพึง
จะเดຌรับจากรัฐ ธรรมาภิบาลป็นทัๅงหลักการ 
กระบวนการละป็นป้าหมาย การมีธรรมาภิบาล
อาจน ามาสูการพัฒนาระบบงานละระบบคนทีไ
สมบูรณ์เดຌ฿นทีไสุดละสามารถน ามาสูการมีผล

ทางสังคมคือ การมีการพัฒนาประทศเป฿นทาง
ทีไสรຌางความสงบสุขอยางตอนืไอง ตลอดจน
น ามาสูการกຌปัญหาความขัดยຌงตางๆทีไจะ
กิดขึๅนเดຌดยสันติวิธี ธรรมาภิบาลจึงป็นรืไอง
ของหลักการบริหารนว฿หม ทีไมุงนຌนหลักการ 
ดยมิ ฿ชหลักการทีไ ป็นรูปบบทฤษฎีการ
บริหารงาน ตป็นหลักการการท างาน ซึไงหากมี
การน ามา฿ชຌพืไอการบริหารงานลຌวจะกิดความ
ชืไอมัไนวาจะน ามาซึไงผลลัพธ์ทีไดีทีไสุดคือความ
ป็นธรรม ,ความสุจริต ,ความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลละคณะ, 25ไ5) 
 การบริหาร฿นองค์การปกครองสวน
ทຌองถิไนดยฉพาะทศบาลทีไตຌองปฏิบัติงานตาม
หนຌาทีไละตຌองป็นเปพืไอประยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ดยวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไ
ดีละค านึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน฿น
การจัดท าผนพัฒนา ขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน การจัดท างบประมาณ การจัดซืๅอจัดจຌาง 
การตรวจสอบ การประมินผลการปฏิบัติงาน 
ละการปຂดผยขຌอมูลขาวสารของทางราชการ 
ปัญหาอุปสรรค฿นการบริหารงานขององค์การ
บริหารสวนต าบลนัๅนจะหในเดຌวาสาหตุของ
ปัญหากิดจากการขาดความรูຌ฿นการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารสวนต าบล฿หຌป็นเป
ตามนยบาย มติ ขຌอบังคับละผนพัฒนาต าบล 
ความรูຌ฿นการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี 
ละระบียบกฎหมายตางๆ ปัญหา฿นการพัฒนา
พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดของประชาชนยังคง
ด ารงอยูละทวีความรุนรงมากขึๅน฿นปัจจุบัน 
การขาดธรรมาภิบาลท า฿หຌองค์กรทีไจะขຌามามี
บทบาท฿นการกຌเขปัญหาอาจกลับป็นตัว
กอ฿หຌกิดความสียหาย จากปัญหาดังกลาวหาก
เมกຌเข การบริหารงานขององค์การบริหารสวน
ต าบลเมถูกตຌองหมาะสมกับกฎหมายการ
กระจายอ านาจ กฎระบียบขຌอบังคับ ผูຌบริหาร
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อาจอืๅอผลประยชน์฿หຌกกลุม บุคคลทีไป็น
ผูຌสนับสนุนพืไอตอบทนซึไงกันละกันกีดกันการ
มีสวนรวม฿นการตรวจสอบการบริหารของ
ประชาชน เมสามารถท า฿หຌองค์การปลอดจาก
การทุจริต ขาดความป็นธรรม ลือกปฏิบัติ฿ชຌ
ทรัพยากรการบริหารเมคุຌมคากับงบประมาณ 
หากสามารถกຌเขปัญหาดยการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเดຌ ป็นอย างดีท า฿หຌ
องค์การปกครองสวนทຌองถิไนปฏิบัติงานตาม
อ านาจหนຌาทีไทีไกฎหมายก าหนดทัๅง฿นสวน฿หຌ
อ านาจละจ ากัดการ฿ชຌอ านาจของผูຌบริหาร 
สงสริม฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการ
ปกครองทຌองถิไนตามระบอบประชาธิปเตย     
ท า฿หຌหนวยงานกิดความปรง฿สปราศจากการ
ทุจริตมีการ฿ชຌทรัพยากรการบริหารอยางคุຌมคา
กับงบประมาณสงผลตอความจริญของทຌองถิไน 
(วิภาส ทองสุทธิ์,2551)  

จากความส าคัญของการปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไพิไมความส าคัญตอการกระจายอ านาจ
฿นการบริหารของประทศสู ระดับจังหวัด     
ละทຌองถิไนนัๅนถือป็นสิไงทีไส าคัญตอการพัฒนา
ประทศ ซึไงจังหวัดตางๆทีไมีศักยภาพจะสามารถ
บงการปกครองออกป็นทศบาลนคร ทศบาล
มือง ทศบาลต าบลละองค์การบริหารสวน
ต าบลอยางหในดนชัดมากขึๅน ดยฉพาะ
จังหวัดพิษณุลก ปัจจุบันมีฐานะป็นทศบาล
นครพิษณุลก ตามพระราชกฤษฎีกายกฐานะ 
ทศบาลมื องป็ นทศบาลนครตัๅ งต วั นทีไ              
้ มีนาคม พุทธศักราช 25ไ2 ดยปัจจุบันมี
นวนยบาย฿นการบริหารงานของทศบาล 
นครพิษณุลกทีไมีการพัฒนาตามความหมาะสม
ของทຌองถิไน มุงนຌนการบริหารจัดการบຌานมือง
ทีไดี หรือยึดหลัก ธรรมาภิบาล” ป็นส าคัญ   
คือ การบริหารงานทศบาลดຌวยความซืไอสัตย์ 
ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ ละสงสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน ยึดถือประยชน์ของสวนรวมป็น
ป้าหมาย นอกจากนีๅการบริหารงานทศบาล
นครพิษณุลกจะยัง฿หຌความส าคัญกับการท างาน
฿นชิงบูรณาการประสานความรวมมือจาก    
ทุกภาคสวน ทศบาลนครพิษณุลกจะป็น
กนกลาง฿นการขับคลืไอนกลเกทุกสวน฿หຌ
ดินหนຌา฿นการกຌเขปัญหาของทຌองถิไน ละการ
พัฒนา฿นทุ กดຌ านอย างสอดคลຌ องตຌ องกัน 
ดยฉพาะอยางยิไ ง  การจัดท าผนพัฒนา
ทศบาล จะตຌองมาจากการประสานผนพัฒนา
จากความตຌ องการของหลายฝ่ ายทัๅ งภาค
ประชาชน ชุมชน กลุมองค์กรตางๆ ละตຌอง
สอดคลຌองกับนยบายของรัฐบาล ซึไงนยบาย
การบริหาร การพัฒนาทศบาลนครพิษณุลก
ประกอบดຌวย 1) นยบายดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
2) นยบายดຌานสิไงวดลຌอม ใ) นยบายดຌาน
สงสริมคุณภาพชีวิต ไ) นยบายดຌานศรษฐกิจ 
5) นยบายดຌานการศึกษา ๆ) นยบายดຌาน
สาธารณสุข ่) นยบายดຌานการทองทีไยวละ 
้) นยบายดຌานการจราจร ป็นตຌน 

 ดังนัๅน การน าหลักธรรมาภิบาลมา฿ชຌ
ตามนยบายการบริหารของทศบาลนคร
พิษณุ  ลกจึ งถื อว ามี ความส าคัญอย า งยิไ ง       
ละจะสัมฤทธิผลเดຌดังทีไมุงหวังมากนຌอยพียง฿ด  
ยอมขึๅนอยูกับปัจจัยหลักสองสวน คือ สวนรก
จะตຌองปรับปลีไยนทัศนคติ คานิยม ละวิธีการ
ท างานของจຌาหนຌาทีไองค์การปกครองสวน
ทຌองถิไนประภททศบาลตางๆดย฿หຌถืออา
ประยชน์ของประชาชนป็นจุดมุงหมาย฿นการ
ท างาน ละสามารถรวมท างานกับประชาชน
ละองค์กรภาคอกชนเดຌอยางราบรืไน สวนทีไ
สองคือ ตຌองสรຌางความตระหนักตัๅงตระดับ
ปัจจกบุคคลถึงระดับประชาคม฿นรืไองสิทธิ
หนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นการมีสวนรวม 
พืไอป็นพลังของชุมชนทีไมีคุณภาพมีความรูຌ 
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ความขຌา฿จ฿นหลักการของการสรຌางธรรมาภิบาล 
(Good-governance) ฿หຌกิดขึๅน฿นชุมชน ทัๅงนีๅ
฿นการน าหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
จัดการทีไดีมา฿ชຌจ าป็นตຌองมีขຌอมูลยຌอนกลับ 
จากประชาชนทีไเดຌรับผลประยชน์จากการ
บริ หารงานของทศบาลนครพิษณุ ลก  พืไ อ
ผูຌปฏิบัติงานละผูຌบริหารงานจะเดຌน าความ
คิดหในตางๆเปพัฒนา ปรับปรุงวิธีการท างาน
ดຌวยการน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌบริหารงาน
ทศบาลนครเดຌอยางมีประสิทธิภาพละกิด
ประสิทธิผลตอเป 
  คณะผูຌวิจัยสน฿จศึกษาทศบาลนคร 
จังหวัดพิษณุลกนืไองจากทศบาลนครพิษณุลก
ป็นจุดศูนย์กลาง฿นดຌานคมนาคมของภูมิภาค    
อินดจีนดยป็นจุดชืไอมตอระหวางภาคกลาง   
กั บภาค หนื อ ร วมทัๅ ง ภ าค หนื อกั บภาค
ตะวันออกฉียงหนือดຌวย ทัๅงตຌองการทราบ    
ถึงขຌอทใจจริงวาทศบาลนคร จังหวัดพิษณุลก  
มีลักษณะของการน าหลักธรรมาภิบาลมา฿ชຌ฿น
การบริหารงานลักษณะ฿ด ละ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล   
ทัๅง ๆ ดຌานตามนยบายการบริหารงานของ
ทศบาลนครพิษณุลกอยางเร ละพืไอน า
ผลการวิจัยป็นนวทางปรับปรุงกຌเข พัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล฿หຌมีประสิทธิภาพ
มากยิไงขึๅนเป  
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1. พืไอศึกษาระดับการน าหลักธรรมาภิบาล
เป฿ชຌตามนยบายการบริหารงานของทศบาล
นครพิษณุลก จังหวัดพิษณุลก 

2. พืไอปรียบทียบการน าหลักธรรมาภิบาล
เป฿ชຌตามนยบายการบริหารงานของทศบาล
นครพิษณุลก จังหวัดพิษณุลก จ านกตามขຌอมูล
สวนบุคคลของประชาชน 

 

สมมต ฐานการว จัยิ 
ขຌอมูลพืๅนฐานสวนบุคคลเดຌก พศ 

ละระดับการศึกษาทีไตกตางกันท า฿หຌระดับ
การน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตามนยบาย
บริ ห า ร ง านขอ ง ทศบาลนคร พิ ษณุ  ล ก                  
จังหวัดพิษณุลกตกตางกัน 
 
ว ธีการว จัย 

การวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นการศึกษาการน า
หลั กธรรมาภิบาลเป฿ชຌตามนยบายการ
บริ ห า ร ง าน ข อ ง  ทศ บ าล น คร พิ ษณุ  ล ก      
จังหวัดพิษณุลก มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาระดับ
การน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตามนยบายการ
บริหารงานของทศบาลนครพิษณุลกละศึกษา
ปรียบทียบการน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตาม
นยบายการบริหารงานของทศบาลนคร
พิษณุลกจ านกตามขຌอมูลสวนบุคคลของ
ประชาชน ประชากรละกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿น
การวิจัย เดຌก ประชาชนผูຌมีสิทธิ์ ลือกตัๅงทีไ
อาศัยทศบาลนครพิษณุลก จังหวัดพิษณุลก 
จ านวน ุ่ใใ2 คน เดຌกลุมตัวอยางจ านวน ใๆ็ คน 
ดยปຂดตารางของครจซีไ ละมอร์กน฿ชຌวิธีการ
สุมตัวอยางบบบังอิญ  

ครืไองมือทีไ ฿ชຌ ฿นการวิจัยครัๅ งนีๅ ป็น
บบสอบถาม บงออกป็น 2 ตอน ดังนีๅ ตอนทีไ 
1  ขຌอมู ลส วนบุ คคลของประชาชนผูຌ ตอบ
บบสอบถาม ตอนทีไ  2 ความคิดหในของ
ประชาชนตอการน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตาม
นยบายการบริหารงานของทศบาลนครพิษณุลก 
จั งหวั ดพิ ษณุ ลก จ านกออกป็ น ๆ ดຌ าน 
ประกอบดຌวย 1) ดຌานนิติธรรม 2) ดຌานคุณธรรม 
ใ) ดຌานความปรง฿ส ไ) ดຌานการมีสวนรวม     
5) ดຌานความรับผิดชอบ ๆ) ดຌานความคุຌมคา 
ป็นค าถามปลายปຂด 5 ระดับ ฿ชຌสถิติทีไ฿ชຌ฿นการ
วิคราะห์ขຌอมูล เดຌก ขຌอมูลสวนบุคคล฿ชຌสถิติ 
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คาความถีไ ละคารຌอยละ ส าหรับความคิดหใน
ของประชาชนตอการ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารองค์การบริหารสวนต าบล฿ชຌสถิติ คาฉลีไย 
ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน฿นการทดสอบ
สมมติฐาน ประชาชนทีไมี พศตางกัน฿ชຌการ
ทดสอบคาที (t-test) ฿นสวนประชาชนทีไมีระดับ
การศึกษาตางกัน ฿ชຌการทดสอบความปรปรวน
ทางดียว (One-Way ANOVA) ถຌาพบความ
ตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบ
ความตกตางของคาฉลีไยป็นรายคูดຌวยวิธีการ
ของ ชฟฟ่ (Scheffé)  
  
สร ปผลการว จัย 

จากผลการศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาล  
เป฿ชຌตามนยบายการบริหารงานของทศบาล
นครพิษณุลก จังหวัดพิษณุลก คณะผูຌวิจัยขอ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนีๅ 

1. จากผลการวิจัยระดับความ
คิดหในของประชาชนตอการน าหลักธรรมาภิบาล     
เป฿ชຌตามนยบายการบริหารงานของทศบาล
นครพิษณุลก จังหวัดพิษณุลก ดยรวมทัๅง  ๆดຌาน 
อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไย ใ.็0 มืไอพิจารณา
ป็นรายดຌาน พบวา อยู฿นระดับมากทุกดຌาน 
รียงล าดับตามคาฉลีไยสูงสุด คือดຌานหลักการ   
มีสวนรวม ดຌานนิติธรรม ดຌานความรับผิดชอบ      
ดຌานความปรง฿ส ดຌานความคุຌมคา ละ คุณธรรมมืไอ
ยกพิจารณาป็นรายดຌาน  

2. จากผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ประชาชนทีไมีพศ ละระดับการศึกษา
ตางกัน พบวา ประชาชนทีไมีพศตางกัน มีความ
คิดหในตอการน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตาม
นยบายการบริหารงานของทศบาลนครพิษณุลก 
จังหวัดพิษณุลก ดยรวมตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 ส าหรับประชาชน
ทีไมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดหในของ

ประชาชนตอการน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตาม
นยบายการบริหารงานของทศบาลนครพิษณุลก 
จังหวัดพิษณุลก ดยรวมเมตกตางกัน  

จากขຌอคิดหในค าถามปลายปຂด
ของประชาชนตอบความคิดหในดຌานการบริหาร
ตามนยบายของทศบาลนครพิษณุลก พบวา 
ประชาชนสดงความคิดหในวานยบายดຌาน
สาธารณสุขทีไทศบาลจัดทีไมากทีไสุดจ านวน ้็ คน 
คือ จัด฿หຌมีหຌองนๅ าสาธารณะทีไสะอาดพืไอ฿หຌ
บริการกประชาชน ละนยบายดຌานศรษฐกิจ
฿นสวนของรวมมือกับชุมชน฿นการพัฒนาสินคຌา
ชุมชนมีการปฏิบัติมากทีไสุด นอกจากนีๅ มีผูຌตอบ
ความคิดหในดຌานนยบายสิไงวดลຌอมถึง ้ๆ คน 
คือ รณรงค์฿หຌประชาชนหในความส าคัญของการ
฿ชຌประยชน์จากขยะ ละ฿หຌมีระบบปรับปรุง
คุณภาพนๅ า ละบอดักเขมันกอนปลอยนๅ าสีย
ลงทอระบายนๅ า จ านวน ้ไ คน  
 
อภ ปรายผลิ 

จากผลการศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาล  
เป฿ชຌตามนยบายการบริหารงานของทศบาล
นครพิษณุลก จังหวัดพิษณุลกคณะผูຌวิจัยขอ
สรุปการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังนีๅ 

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด  หใ น ข อ ง
ประชาชนตอการน าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตาม
นยบายการบริหารงานของทศบาลนคร
พิษณุลก จังหวัดพิษณุลก ดยรวมอยู฿นระดับ
มาก ทัๅงนีๅอาจป็นพราะ฿นปัจจุบันเดຌน าอา
หลักธรรมาภิบาลมา฿ชຌ฿นการบริหารองค์กร
ดยฉพาะ฿นองค์กรปกครองส วนทຌองถิไน 
ความส าคัญของหลักธรรมภิบาลเดຌถูกก าหนดเวຌ
฿นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25ไ0 มติคณะรัฐมนตรีวา
ดຌวยการบริหารจัดการสังคมละบຌานมืองทีไดี 
พ.ศ.25ไ2 พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
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สังคมละบຌานมืองทีไดี พ.ศ.25ไ5 ละพระราช
กฤษฎีกาการบริหารจัดการสังคมละบຌานมือง
ทีไ ดี  พ .ศ .25ไๆ สดง฿หຌ หในว าภาครัฐ ฿หຌ
ความส าคัญ฿นการขับคลืไอนหลักธรรมาภิบาล
เปสูภาคปฏิบัติ ฿หຌหนวยงานของรัฐทัๅ ง ฿น
สวนกลาง สวนภูมิภาค ละสวนทຌองถิไน คือการ
ปกครองดຌวยการบริหารจัดการทีไดีงาม ประกอบ
เปดຌวย ๆ หลัก คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ หลักความคุຌมคา ละดຌานหลัก
คุณธรรม ตามล าดับ ทัๅ งนีๅ อาจป็น พราะ
ทศบาลนครพิษณุลกมีการบริหารจัดการเดຌ
ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถควบคุมการ
ทุจริตคอรัปชัไนเดຌ สามารถท า฿หຌองค์การปลอด
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ สงผล฿หຌการ
พัฒนาทຌองถิไนมีความจริญ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีไดีขึๅน จึงสงผล฿หຌดຌานคุณธรรมอยู฿นระดับ
มาก ละจากผลการวิจัยดຌานหลักการมีสวนรวม 
มีคาฉลีไยสูงสุดอยู฿นระดับมาก ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ จ ารัส จิตรัตนอนันต์ (25ไ่) เดຌ
ศึกษารืไองนวทางพัฒนาการบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดีขององค์การบริหารสวน
ต าบล฿นขตอ าภอถิน จังหวัดล าปาง ผลการวิจัย 
พบวา 

สภาพการบริหารกิจการบຌานมืองละ
สั งคมทีไ ดี ฿นขตอ าภอถิน จั งหวั ดล าปาง           
฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็น
รายดຌาน ทุกดຌานมีคาฉลีไย฿นระดับมาก ละ
สอดคลຌองกับนวคิดของ จามรี พิลาสมบัติ 
(2550) ท าการศึกษาความคิดหในของผูຌทีไ
กีไยวขຌองทีไมีตอการบริหารงานองค์การบริหาร
สวนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ฿นขตอ าภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ตามความ
คิดหในของผูຌทีไกีไยวขຌองกับหลักธรรมาภิบาลทัๅง 
ๆ ดຌาน อยู฿นระดับมาก เดຌก ดຌานหลักนิติธรรม 

ดຌานคุณธรรม ดຌานความปรง฿นดຌานการมีสวน
รวม ดຌานความรับผิดชอบ ละดຌานความคุຌมคา 
มีคาฉลีไย฿นระดับมาก ผูຌทีไ กีไยวขຌอง฿นการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล฿หຌความส าคัญ
ป็นอยางมาก฿นการน าหลักธรรมาภิบาลมา
บริหารงาน฿นองค์การบริหารสวนต าบล ยึดมัไน
฿นความถูกตຌอง สรຌางความสามัคคี ฿หຌความป็น
ธรรมกพนักงาน สรຌางองค์การมีมีความปรง฿ส 
฿หຌความส าคัญ฿นการมีสวนรวมของประชาชน 
ตระหนักถึงการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยูอยางจ ากัด
พืไอป็นประยชน์กชุมชน  

ทัๅ งยั งสัมพันธ์กับผลวิจัยของวนิดา   
ทพชุม (2550) เดຌศึกษาการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนต าบล ตาม
ความคิดหในของประชาชนอ าภอมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง” พบวา ประชาชนมีความคิดหใน
วา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารสวนต าบลมีปัญหา฿นระดับตไ า 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนต าบลเม
ตกตางกัน ประชาชนมีขຌอสนอนะ฿นการ฿ชຌ
หลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารขององค์การ
บริหารสวนดຌานสงสริมสนับสนุน฿หຌพนักงาน
สวนต าบลเดຌมีความรูຌ ความขຌา฿จ ฿นบทบาท 
ระบียบ กฎหมายตางๆ ทีไกีไยวขຌองกับการ
ปฏิบัติงานพืไอ฿หຌการด านินงานป็นประยชน์
สูงสุดกประชาชน ละสอดคลຌองกับผลวิจัย
ของปรีชา มัไนระวัง (255ไ) เดຌศึกษาทัศนคติ
ของประชาชนทีไมีตอการ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล  
฿นการบริหารองค์การบริหารสวนต าบลกงสภา 
อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลกดຌานทัศนคติของ
ประชาชนทีไมีตอการ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารองค์การบริหารสวนต าบลกงสภา 
อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลกดຌานหลักคุณธรรม   
มีการปฏิบัติ฿นระดับมาก  
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จากผลการวิจัยยังพบวา มีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานอยางถูกตຌองละ
ป็นธรรมอยู฿นระดับมาก ทัๅงนีๅอาจป็นพราะ
ผูຌบริหาร฿หຌความส าคัญ฿นการบริการประชาชน 
 พืไอตຌองการ฿หຌประชาชนทีไ ขຌ ารับบริการ      
กิดความประทับ฿จ ซึไงการ฿หຌบริการ฿นบางครัๅง
ประชาชนมารับบริการพรຌอมกันจ านวนมาก 
อาจท า฿หຌพนักงานทีไ฿หຌ฿หຌบริการเมทัไวถึงหรือ
ประชาชนตຌอง สี ย วลารอรับบริการ ป็น
วลานาน รวมถึงความจ ากัดของงบประมาณ   
ทีไป็นคา฿ชຌจายประจ าป็นงินดือน คาตอบทน
ละสวัสดิการกพนักงาน มีผลตอความเม
พียงพอของพนักงาน฿นการบริการประชาชน
฿นชวงทีไประชาชนมารับบริการพรຌอมกัน จึงมีผล
฿หຌประชาชนมีความคิดหใน฿นดຌานนีๅตไ ากวาดຌาน
อืไน ละดຌานหลักความปรง฿ส ดยรวมอยู฿น
ระดับมาก ทัๅงนีๅอาจป็นพราะ ตຌองการบริหารงาน
ดຌวยความปรง฿ส จึงปຂดอกาสสนับสนุน฿หຌ
ประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการบริหารงาน
ของทศบาลนครพิษณุลกมีการส ารวจความ
คิดหในของประชาชน กีไยวกับความปรง฿สทีไ
ตຌองการเดຌรับจากหนวยงาน สงสริมการสรຌาง
จิ ตส านึ ก ฿นการปฏิบั ติ ง านอย า ง ปร ง ฿ ส       
สรຌางวัฒนธรรม฿หม฿นการท างาน มีการกระตุຌน
ละผลักดัน฿หຌจຌาหนຌาทีไของหนวยงานปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ขຌอมูลขาวสาร ละมีระบบ
฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร 
ปรับปรุงระบบสารสนทศละระบบการจัดกใบ
อกสาร฿หຌสะดวกตอการสืบคຌน ละผยพรก
สาธารณชน จัดท าประกาศละคูมือการขอรับ
บริการกประชาชน ดยระบุขัๅนตอนละ
ระยะวลาการ฿หຌบริการทีไชัดจนมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบ ประมินผลรับฟังความคิดหใน
จากบุคคลภายนอก ผูຌมีสวนเดຌสวนสียละ
ประชาชนทัไวเป รวมทัๅงดຌานหลักความรับผิดชอบ 

อยู฿นระดับมาก ทัๅงนีๅอาจป็นพราะผูຌบริหาร
ป็นบบอยางทีไดี มีมาตรฐาน หรือขຌอก ากับ
ความประพฤตินักบริหาร มีการสรຌางความส านึก
รืไองความรับผิดชอบของตนอง ซึไงผลการวิจัยมี
ความสอดคลຌองกับนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริต
หงชาติ(2551) ทีไวาหลักความรับผิดชอบ฿หຌมี
ความตระหนัก฿นอ านาจหนຌาทีไ ทีไจะตຌองปฏิบัติ
ตอประชาชน มีความ฿ส฿จตอปัญหาของชุมชน 
ละมีความกระตือรือรຌน฿นการกຌเขปัญหา
ความดือดรຌอนของประชาชน฿หຌบรรลุผล     
ดยเมลือกปฏิบัติ ละมีความกลຌาหาญทีไจะ
ยอมรับผลการกระท าป็นธรรมละทัไวถึง
นอกจากนีๅตຌองมีความจริง฿จ฿นการน าครงการ/
กิจกรรมทีไ สนอดยประชาชน/ประชาคม 
น าเปสูการปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ดยค านึงถึง
ความจ าป็นรงดวน น าอาครงการ/ กิจกรรม
ทีไ บ ร รจุ ฿ น ผน พัฒนา เปจั ดท า ขຌ อบั ง คั บ
งบประมาณพืไอน าเปสูการปฏิบัติตามทีไสัญญา
เวຌกับประชาชน  

ส าหรับผลวิจัยดຌานหลักความคุຌมคาอยู
฿นระดับมาก ทัๅงนีๅอาจป็นพราะผูຌบริหาร฿หຌ
ความส าคัญ฿นการสรຌางจิตส านึกจຌาหนຌาทีไของ
หนวยงาน฿นการประหยัดการ฿ชຌทรัพยากร     
ลดขัๅนตอนการ฿หຌบริการการท างาน฿ชຌทคนลยี   
ทีไหมาะสม฿นการบริหารงานพืไอลดคา฿ชຌจาย฿น
การบ ารุ งดูลรักษาก าหนดป้าหมายละ
มาตรฐานการท างาน มีระบบการรายงานผลทีไ
สอดคลຌองกับระบบทีไประมิน ซึไงสัมพันธ์กับ
งานวิจัยของ จามรี พิลาสมบัติ (2550) ทีไพบวา 
มีการจัดท าผนล าดับความส าคัญความ
ดือดรຌอน ความจ าป็นรงดวน ความดือดรຌอน 
ความจ าป็นรงดวน กอน–หลัง อยู฿นระดับมาก 
การจั ดตัๅ งหน วยการปกครองทຌ องถิไ นขึๅ น        
จึงจ าป็นดย฿หຌอ านาจหนวยการปกครอง
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ทຌองถิไนจัดกใบภาษีอากร ซึไงป็นวิธีการหารายเดຌ
฿หຌกับทຌองถิไนพืไอน าเป฿ชຌ฿นการบริหารกิจการ
ของทຌองถิไนท า฿หຌประหยัดงินงบประมาณของ
รัฐบาลทีไจะตຌองจาย฿หຌกับทຌองถิไนทัไวประทศ
ป็นอันมาก ซึไงการพิจารณาครงการจะตຌอง
สอดคลຌองกับความจ าป็นรงดวน ประยชน์ทีไ
จะเดຌรับ ละงินงบประมาณทีไมีอยูละบริหาร
งบประมาณอยางปรง฿ส สุจริต มีคุณธรรม 
คุຌมคากับผลผลิตทีไจะเดຌรับ สดง฿หຌหในวามีการ
บริหารจัดการ มีการตรียมความพรຌอมมีการ
วางผน฿นการปฏิบัติงานทีไดี ละสอดคลຌองกับ
นวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
ละปราบปรามการทุจริตหงชาติ (2551)  
รืไอง หลักความคุຌมคา ป็นการนຌนประสิทธิภาพ
฿นการบริหารงาน ดย฿ชຌทรัพยากร งบประมาณ
฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกประชาชน รวมทัๅงการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของทຌองถิไน฿หຌสมบูรณ์
ละยัไงยืน สามารถน าหลักความคุຌมคามาปรับ
฿ชຌเดຌ เมวาจะป็น การด านินผนงาน/ครงการ 
ควรมีการจัดล าดับ กอน–หลัง ตามความจ าป็น
รงดวนพืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกประชาชน 

นอกจากนีๅ ผลการวิจัย พบวา ประชาชน
ทีไมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดหในตอการ
น าหลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตามนยบายบริหารงาน
ของทศบาลนครพิษณุลก จังหวัดพิษณุลกเม
ตกตางกัน ทัๅงนีๅอาจป็นพราะการเดຌขຌาเป
รวมสดงความคิดหในหรือท ากิจกรรมของ
ประชาชน฿นองค์การบริหารสวนต าบลมิเดຌจ ากัด
ดຌานการศึกษา กฎหมาย รัฐธรรมนูญปຂดอกาส
฿หຌประชาชนมีสวนรวมทางการมืองทัๅ ง฿น
ระดับชาติถึงระดับทຌองถิไน กิจกรรมดຌานตางของ
ทຌองถิไ นอย า ง สรี ภาพท า ทียมกันระดับ
การศึกษาเมป็นปัญหาอุปสรรค฿นการสดง
ความคิดหในทางการมือง฿นรูปบบทีไสนับสนุน
หรือคัดคຌาน จึงท า฿หຌประชาชนสามารถขຌาเป

สดงความคิดหในหรือรวมกิจกรรมการมีสวน
รวมเดຌอยางทาทียมกัน ซึไงสอดคลຌองกับผล
วิจัยของนันทพล สุรนัคครินทร์ (25ไ่) รืไองการ
น าหลักธรรมาภิบาลมาปรับ฿ชຌ฿นองค์การบริหาร
สวนต าบล ตามความคิดหในของประชาชน
จังหวัดชียง฿หม ผลการปรียบทียบตามปัจจัย
ดຌานบุคคล พบวาประชาชนทีไมีการศึกษาตางกัน
มีความคิดหในตอการ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล฿นการ
บริหารองค์การบริหารสวนต าบลเมตกตางกัน 
 
ข้อสนอนะ 

จากการศึกษาคณะผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะ 
ดังนีๅ 

1.จากผลการศึกษา การน าหลัก
ธรรมาภิบาลเป฿ชຌตามนยบายการบริหารงาน
ของทศบาลนครพิษณุลก จังหวัดพิษณุลกดย
รวมอยู ฿นระดับมาก ทัๅ งนีๅ ควรพัฒนาดຌาน
มาตรฐานของพนักงาน฿หຌมากยิไงขึๅนเปควรมีการ
ก าหนดดัชนีชีๅวัดของการน าหลักธรรมาภิบาลมา
฿ชຌก าหนดป็นนวทาง฿นการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาลอยางป็นรูปธรรม 

2.ควรจัดท าควรจัดท าคูมือผยพร
ความรูຌ  รืไ องกฎระบียบของหนวยงานก
ผูຌรับบริการละประชาชนทัไวเปพรຌอมทัๅงพิไม
ชองทางการ฿หຌบริการขาวสารพรຌอมทัๅงจัดท า
ครงการอบรมดຌ านการพัฒนาจริ ยธรรม      
ละคุณธรรมตลอดจนสรຌ า งจิ ตส านึ กก
จຌาหนຌาทีไของหนวยงาน฿นการ฿ชຌกฎระบียบ
ดຌวยความป็นธรรม ทบทวน ปรับปรุง กฎ ระบียบ 
ละกระบวนการด านินการ฿หຌป็นธรรม  

ใ.ควรมีการส ารวจความพอ฿จของ
ผูຌรับบริการตอจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการส ารวจขนาด
ของผลสียหายอันกิดจากขຌอผิดพลาด฿นการ
ปฏิบัติ งานชิญ฿หຌประชาชนมาสนอความ
คิดหใน หรือออกยีไยมยียนจัดประชาพิจารณ์
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พืไอรับทราบปัญหาละความตຌองการของ
ประชาชน 

ไ. ควรมีการวางผน฿นการ฿ชຌ
ทรัพยากรการ฿หຌบริการของหนวยงาน เดຌก 
จ านวนคา฿ชຌจาย จ านวนการ฿ชຌพลังงาน จ านวน
วลา  ทีไ฿ชຌ ละปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌามามี
สวนรวม฿นการบริหารงาน พืไอตรวจสอบการ฿ชຌ
ทรัพยากรบริหาร฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 

ข้อสนอนะพื่อการว จัย 
1 )คว รมี ก า ร วิ จั ย รู ปบบกา ร

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของทศบาล
มืองละทศบาลต าบลพืไอปรียบทียบการน า
หลักธรรมาภิบาลเป฿ชຌตามนยบายทศบาล
ตางๆพืไอ฿หຌเดຌผลทีไทຌจริง 

2) ควรมีการวิจัยปัจจัยชิงสาหตุ 
ทีไมีผลตอความส ารใจ฿นการน าหลักธรรมาภิบาล
มาบริหารงาน฿นองค์การปกครองสวนทຌองถิไน
ละสรຌางองค์ประกอบดຌานความส ารใจละควร
น าเปเป฿ชຌทดลองกับหนวยงานยอย฿นทศบาลนคร 
ทศบาลมืองละทศบาลต าบลพืไอดูความ
หมาะสมตอเป 
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สาหต การละม ดล ขส ทธ ซ์ีดีิศึกษากรณีกล มผู้ขาย฿นจังหวัดพ ษณ ลก 
Cause of piracy law study the seller CDs in Phitsanulok 

 
ณัฐนันท์ิทองทรัพย์1 

 

บทคัดยอ 
กฎหมายลิขสิทธิ์เดຌ฿หຌความคุຌมครองลิขสิทธิ์กผูຌสรຌางสรรค์ ดยมีจตนารมณ์฿นการตอบทนผูຌสรຌางสรรค์

งานประภทตางๆ จากการทีไบุคคลหลานัๅนเดຌ฿ชຌสติปัญญา รงงาน ทักษะ ความอุตสาหะละก าลังทรัพย์฿นการ
สรຌางสรรค์งาน ซึไงกฎหมายเดຌ฿หຌสิทธิตผูຌดียวกจຌาของลิขสิทธิ์ อันเดຌกผูຌสรຌางสรรค์ ละบุคคลทีไเดຌรับลิขสิทธิ์เม
วา฿นทาง฿ด฿นการกระท าซๅ า หรือดัดปลง ผยพรตอสาธารณชน ฿หຌประยชน์อันกิดจากลิขสิทธิ์กผูຌอืไน ละ
อนุญาต฿หຌผูຌอืไน฿ชຌสิทธิตางๆตามทีไกฎหมายก าหนดเวຌ ตลอดจนก าหนดหลักกณฑ์ตางๆอันกีไยวกับการหຌามมิ฿หຌ
บุคคล฿ดกระท าการดังกลาว ดยเมเดຌรับอนุญาตจากจຌาของลิขสิทธิ์ มิฉะนัๅนถือวาป็นการละมิดลิขสิทธิ์ดยการทีไ
กฎหมาย฿หຌสิทธิตผูຌดียว บทความวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาสาหตุของการละมิดลิขสิทธิ์ซีดี ดยพบวา 
สาหตุส าคัญของการละมิดลิขสิทธิ์ซีดี พบวา 1) ดຌานราคา ซีดีผนทຌมีราคาสูง นืไองจากมีคาตຌนทุนการผลิตทีไสูง 
2) ดຌานประภทละจ านวนพลง พบวา  ผนซีดีปลอมสามารถบรรจุพลงลงเดຌมากกวาผนทຌ ใ) ดຌานลักษณะ
พลง พบวา สามารถลือกพลงเดຌตามทีไชอบ ละชอบปลีไยนนว ฟังพลงตามสมัยนิยม ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ: การละมิดลิขสิทธิ์ุ กฎหมายุ ลิขสิทธ์ิ 
 

Abstract 
Copyright law gives copyright protection for creators. With the intention to reward the 

creative types. From those individuals who have intellectual labor, skill, effort and funds in 
creating jobs. The law gave exclusive rights to the copyright owner. Including producer And 
individuals who have been given not in any way reproduce or modify the action publicly.The 
benefits accruing from the copyright holder. And allow others to exercise their rights under the 
law. As well as a set of guidelines to prohibit any such action.This article aims  for study cause of 
CD piracy. The result found that 1) Cause of CD piracy today, there is a genuine CD prices high. 
Because of high production costs. 2) cannot adjust the price to fight counterfeit discs. Counterfeit 
CDs, can hold more than real sheet music. 3) THE song featuresุWhich can be selected from 
preferable musicุ And to change the song following to go trend tward accoringly   
 
Keywords: Piracy, Laws ,Copyright 
 

                                              
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุลก 
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บทน า 
ลิขสิทธิ์ ป็นสิทธิประภทหนึไ งซึไ ง เม

สามารถจับตຌองเดຌป็นนามธรรมละป็นอ านาจ
ตามกฎหมายทีไจะกระท าการอยาง฿ดอยางหนึไง
ภาย฿นขอบขตงืไอนเขทีไกฎหมายก าหนดผูຌทีไจะ
ป็นจຌาของลิขสิทธิ์จะตຌองมีวิธีการ฿หຌเดຌมา     
ซึไงลิขสิทธิ์สียกอนซึไงกใตຌองภาย฿นขอบขตละ
งืไอนเขทีไกฎหมายก าหนดซึไงสาระส าคัญของ
งานสรຌางสรรค์อันจะเดຌรับลิขสิทธิ์นัๅนจะตຌองป็น
งานทีไท าหรือกอ฿หຌกิดขึๅนดຌวยความคิดริริไมของ
ผูຌสรຌางสรรค์ดຌวยตนองเมวาจะป็นงานอันกิด
จากการดัดปลงรวบรวมหรือประกอบขຌา
ดຌวยกันกใตามยังตຌอง฿ชຌความคิดริ ริไ มดຌ วย
มั น สม อ งขอ งผูຌ ท า ก า ร ดั ดปลงรวบรวม          
หรือประกอบนัๅนดຌวยระดับหนึไง ดยป็นผลงานทีไ
กิดจากความคิดริริไมสรຌางสรรค์งานประภท
ต า งๆทีไ  กิ ดจากการ฿ชຌ สติ ปั ญญา ความรูຌ 
ความสามารถ ละความวิริยะอุตสาหะ฿นการ
สรຌางสรรค์งาน฿หຌกิดขึๅนซึไงถือวาป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาประภทหนึไงทีไมีคุณคาทางศรษฐกิจ 
ดังนัๅนจຌาของลิขสิทธิ์จึงเดຌรับการคุຌมครองตาม
กฎหมาย 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 25ใ็ จึงเดຌ
฿หຌความคุຌมครองกงานลิขสิทธิ์ดยก าหนด฿หຌ
จຌาของลิขสิทธิ์ตพียงผูຌดียว฿นการสวงหา
ประยชน์จากการสรຌางสรรค์ ทางสติปัญญาของ
ตน พืไอป็นการตอบทนความคิดสรຌางสรรค์
ของจຌาของลิขสิทธิ์ ละกอ฿หຌกิดรงจูง฿จ฿น
การสรຌางสรรค์งาน฿หมๆ ละมืไอบุคคล฿ด฿ชຌ
ความรูຌความสามารถทางสติปัญญาพยายาม
สรຌางสรรค์ผลงานขึๅนมาลຌวยอมป็นการสมควร
ทีไจะเดຌรับประยชน์อันกิดจากความอุตสาหะ 
ดยการ฿หຌสิทธิ์ตผูຌดียว฿นการน างานนัๅนออก
ผยพร จ าหนาย หรือกระท าประการ฿ดๆ    

อันกอ฿หຌกิดประยชน์เมวาจะป็นประยชน์ทาง
ศรษฐกิจ ชืไอสียงกียรติคุณ (เชยยศ หมะรัชตะุ 
25ไุ้21่) สิทธิ์ ฿นลิขสิทธิ์จะกิดขึๅนทันที
นับตัๅงตผูຌสรຌางสรรค์ผลงานดยเมตຌองจด
ทะบียน ดังนัๅนจຌาของลิขสิทธิ์จึ งควรทีไจะ
ปกป้องคุຌมครองสิทธิ์ของตนอง ดยการกใบ
รวบรวมหลักฐานตางๆทีไเดຌท าการสรຌางสรรค์
ผลงานนัๅนขึๅนพืไอประยชน์฿นการพิสูจน์สิทธิ์ 
หรือความป็นจຌาของสิทธิ์ งานสรຌางสรรค์ป็น
งานทีไเดຌรับความคุຌมครองดยอัตนมัติผูຌอืไนเม
สามารถท าธุรกิจ หรือหาผลประยชน์กอนเดຌรับ
อนุญาตจากจຌาของผลงาน ซึไงกณฑ์การละมิด
ลิขสิทธิ์นัๅนมีอยู 2 ประการ (1) การท าซๅ า หมายถึง 
การคัดลอกเมวาดຌวยวิธี฿ดๆ ลียนบบ ท าส านา
จากตຌนฉบับจากส านาหรือการฆษณา฿นสวน
สาระส าคัญดยมีลักษณะป็นการจัดท างานขึๅน
฿หมเมวาทัๅงหมดหรือบางสวน (2) การดัดปลง 
หมายถึง การท าซๅ าดยปลีไยนรูป฿หมปรับปรุง
กຌเขพิไมติม หรือจ าลองงานตຌนฉบับ฿นสวน
สาระส าคัญดยเมมีลักษณะป็นการจัดท างาน
ขึๅน฿หม ทัๅงนีๅเมวาทัๅงหมดหรือบางสวน 

ดยหลักกณฑ์การเดຌมาตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 25ใ็ ป็นการเดຌมาดยอัตนมัติ
ละเมตຌองจดทะบียน หรือสดงสงวนสิทธิ์฿หຌ
ปรากฏเวຌทีไงานเมวาจะป็นงานประภท฿ดกใตาม 
ซึไ งผูຌสรຌ างสรรค์ป็นผูຌท าหรือกอ฿หຌ กิดงาน
สรຌางสรรค์ขึๅนอยาง฿ดอยางหนึไง อันท า฿หຌป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดยการ
สรຌางสรรค์นัๅนตຌองประกอบเปดຌวยความคิดริริไม
สรຌางสรรค์ตามความมากนຌอยของลักษณะงาน
สรຌางสรรค์ จึงท า฿หຌหในเดຌวาจตนารมณ์ของ
กฎหมายลิขสิทธิ์นัๅนมุงคุຌมครองงานทีไกิดจาก
ความคิดริ ริไ มสรຌ างสรรค์ของผูຌ สรຌ างสรรค์      
ละลักษณะของลิขสิทธิ์นัๅนป็นสิทธิตพียงผูຌ
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ดียวละป็นสิทธิ฿นทางนิสธ ดังนัๅนลักษณะ
สิทธิของผูຌสรຌางสรรค์จึงมีสาระส าคัญอยูทีไการ
หຌามมิ฿หຌบุคคลอืไนมากระท าตอสิทธิของตน ชน 
หຌามเม฿หຌผูຌ อืไนมาท าซๅ าฯลฯวຌนตจะเดຌรับ
อนุญาตจากผูຌสรຌางสรรค์ ซึไงตามหตุผลดังกลาวนีๅ 
ความหมายของการละมิดลิขสิทธิ์จึงหมายถึง 
การกระท าของบุคคลอืไนมากระท าซๅ า฿นงานของ  
ผูຌสรຌางสรรค์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
25ใ็ มาตรา 2็พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
25ใ็ มาตรา ไ เดຌก าหนดนิยามของ ลิขสิทธิ์ 
หมายความวา สิทธิตพียงผูຌดียวทีไจะกระท า
การ฿ดๆตามพระราชบัญญัตินีๅกีไยวกับงานทีไผูຌ
สรຌางสรรค์เดຌท าขึๅน” ละจຌาของลิขสิทธิ์ยอมมี
สิทธิตผูຌดียวดังตอเปนีๅ 

(1) ท าซๅ าพืไอดัดปลง 
 (2) ผยพรตอสาธารณชน 
 (ใ) ฿หຌชาตຌนฉบับจริงหรือส านางาน
ปรกรมคอมพิวตอร์ สตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ 
ละสิไงบันทึกสียง 
 (ไ) ฿หຌประยชน์อันกิดจากลิขสิทธิ์ก
ผูຌอืไน 
 (5) อนุญาต฿หຌผูຌอืไน฿ชຌสิทธิตาม (1) (2) 
ละ (ใ) ดยก าหนดงืไอนเขอยาง฿ดอยางหนึไง
หรือเมกใเดຌ ตงืไอนเขดังกลาวจะก าหนด฿น
ลักษณะทีไป็นการจ ากัดการขงขัน ดยเมป็น
ธรรมกใเมเดຌ 
 การพิจารณาวางืไอนเขตามวรรคหนึไง 
(5) จะป็นการจ ากัดการขงขันดยเมป็นธรรม
หรื อ เ ม ฿ หຌ  ป็ น เปต ามหลั ก  กณฑ์ วิ ธี ก า ร       
ละงืไอนเขทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง 

ดังนัๅน การทีไกฎหมายบัญญัติวาจຌาของ
ลิขสิทธิ์ตผูຌดียว฿นการกระท าตองานของตนทีไ
จะท าซๅ าหรือดัดปลง ผยพรตอสาธารณชน 
฿หຌ  ช าตຌ นฉบั บหรื อส า นางานปรกรม

คอมพิวตอร์  ภาพยนตร์  สิไ งบันทึกรืไอง ฿หຌ
ประยชน์ อันกิดจากงานลิขสิทธิ์ กผูຌ อืไ น      
ละอนุญาต฿หຌผูຌอืไน฿ชຌสิทธิของตนเดຌนัๅนผูຌอืไน   
จึงเมสามารถทีไจะมีสิทธิกระท าการหลานัๅน    
ถຌาเมเดຌรับอนุญาตจากจຌาของลิขสิทธิ์หากฝ่าฝืน
กระท าการกใจะป็นการลวงหรือละมิดลิขสิทธิ์
จຌาของลิขสิทธิ์ (ธัชชัย ศุภผลศิริุ 25ไุ้ หนຌา
1ไ็) 

ปัญหาการละมิดลิขสิทธิ์฿นประทศเทย
ริไมมีความขຌมขຌนทุกขณะมีการละมิดลิขสิทธิ์
กันอยางกวຌางขวางทัๅงราย฿หญละรายลใก     
ซึไงการละมิดงานอันมีลิขสิทธิ์นัๅนป็นการกระท า
กงานดยเมเดຌรับอนุญาตจากจຌาของลิขสิทธิ์ 
ละการกระท ากงานพืไอหาก าเรดยผูຌกระท ารูຌ 
หรือมีหตุอันควรรูຌวางานนัๅนป็นงานละมิด
ลิขสิทธิ์ดย฿นปัจจุบันธุรกิจบันทิงมีหลากหลาย
รูปบบพืไอ฿หຌบริการกผูຌบริ ภคพรຌอมกับ
ความกຌาวหนຌาของลกเดຌปลีไยนเปอยางรวดรใว 
ความทันสมัย ความสะดวกสบายละทคนลยี
ตางๆ ขຌามาป็นสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวันมาก
ยิไงขึๅน ซึไงทคนลยีทีไทันสมัยนัๅนเมพียงต
สงผล฿นดຌานบวกตยังสงผล฿นดຌานลบชนกัน 
การละมิดทรัพย์สินทางปัญญาทีไกิดขึๅนอยาง
รุนรง฿นประทศเทย นับป็นปัญหาศรษฐกิจทีไ
ส าคัญอีกประการหนึไงของประทศ นืไองจาก
ปัญหาดังกลาวเดຌสงผลกระทบตอการคຌาของ
เทย ปัญหาการละมิดลิขสิทธิ์ป็นปัจจัยหนึไงทีไ
สงผลตอธุรกิจพลงดยรวม฿นตละปีกลุม
บริษัทตຌองประสบกับปัญหาจากการถูกลักลอบ
น าผลงานพลงของกลุ มบริษัทเปท าการ
ดัดปลงลียนบบ ลຌวน าออกจ าหนาย฿นราคา
ถูกป็นจ านวนมาก ท า฿หຌกลุมบริษัทตຌองสีย
อกาสจากการด านินธุรกิจป็นจ านวนงินทีไสูง
฿นตละปี  
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ทัๅงนีๅปัญหาดังกลาวมีผลกระทบตอความ
ชืไอมัไนของจຌาของลิขสิทธิ์ตางประทศดຌวยท า
฿หຌสูญสียภาพลักษณ์ส าหรับธุรกิจพลงของ
ประทศเทย ปัจจุบันทคนลยีสารสนทศเดຌ
จริญติบตอยางรวดรใว ผูຌคนจ านวนมากเดຌรับ
ประยชน์จากการติดตอสืไอสารทีไรวดรใวละมี
คา฿ชຌจายถูกลงการขຌาถึงขຌอมูลขาวสารของ
ประชาชนป็นเปดยสะดวกมากยิไงขึๅน ผูຌป็น
จຌาของขຌอมูลขาวสารกใสามารถสงขຌอมูลเปยัง
สาธารณชนเดຌ ง ายละกวຌ างขวางมากขึๅน 
(เพจิตร สวัสดิสารุ 25ไไ) ตขณะดียวกัน   
การน าอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผูຌอืไนมาผยพร
ต อ ส า ธ า รณ ช น  ด ย ฿ ชຌ  ท ค  น  ลยี ต า ง ๆ         
ป็นครืไองมือกใมีมากตามเปดຌวย  

ดຌวยหตุนีๅลิขสิทธิ์จึงหมายความถึงสิทธิ
ตพียงผูຌดียวของจຌาของลิขสิทธิ์ทีไจะกระท า
การ฿ดๆ อันกีไยวกับงานสรຌางสรรค์ตามทีไ
กฎหมายลิขสิทธิ์เดຌก าหนดเวຌ ชน สิทธิน าออก
ผยพรตอสาธารณชนละอนุญาต฿หຌผูຌอืไน฿ชຌ
ประยชน์จากงานนัๅนการทีไตຌองก าหนดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ขึๅนพืไอสนองหนຌาทีไ฿นการคุຌมครองงาน
อันมีลิขสิทธิ์จากการหาประยชน์อันมิชอบดຌวย
กฎหมายดยบุคคลอืไน ทัๅงนีๅ พืไอทีไผูຌสรຌางสรรค์
งานจะเดຌรับประยชน์อยางตใมทีไจากการทีไตน
ตຌอง฿ชຌปัญญา ก าลังงาน ทักษะละความอุตสาหะ 
ตลอดจนระยะวลา฿นการสรຌางสรรค์งาน฿น
รูปบบตางๆขึๅนมา อยางเรกใตามลิขสิทธิ์จะมี
อยู ฉพาะงานสรຌ างสรรค์ทีไบทบัญญัติห ง
กฎหมายลิขสิทธิ์เดຌก าหนดรับรองเวຌทานัๅน  
การ฿หຌความคุຌมครองลิขสิทธิ์จะตຌองป็นเปตามทีไ
กฎหมายลิขสิทธิ์ เดຌก าหนดเวຌ ชนดียวกับ
ทรัพย์สินประภทอืไนๆอันจะตຌองอยูภาย฿ตຌ
หลักกณฑ์ของบทบัญญัติหงประมวลกฎหมาย
พงพาณิชย์ 

นอกจากนีๅยังมีความหมายวา ป็นผลงาน
ทีไกิดจากการ฿ชຌสติปัญญาความรูຌ ความสามารถ 
ละความวิริยะอุตสาหะ฿นการสรຌางสรรค์งาน฿หຌ
กิดขึๅนซึไงถือวาป็นทรัพย์สินทางปัญญา ประภท
หนึไงทีไมีคุณคาทางศรษฐกิจ ดังนัๅนจຌาของ
ผลงานดຌานลิขสิทธิ์จึงควรเดຌรับความคุຌมครอง
ตามกฎหมายจึงอาจสรุปเดຌวา ลิขสิทธิ์” ป็น
ผลงานอันกิดจากความคิดสรຌางสรรค์ของผูຌ
สรຌางสรรค์ทีไกฎหมายรับรอง฿หຌกิดลิขสิทธิ์฿น
การท าส านางาน หรือท าซๅ า หรือสิทธิจะกระท า
การ฿ดๆเดຌตผูຌดียว ละเดຌรับความคุຌมครอง฿หຌ
ปราศจากการกระท าละมิดลิขสิทธิ์ของผูຌทีไเมมี
สิทธิตามกฎหมาย 

ปัจจุ บั นธุ รกิ จบั น ทิ งมีหลากหลาย
รูปบบพืไอ฿หຌบริการกผูຌบริภค พรຌอมกับ
ความกຌาวหนຌาของลกเดຌปลีไยนเปอยางรวดรใว 
ความทันสมัย ความสะดวกสบายละทคนลยี
ตางๆ ขຌามาป็นสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวันมาก
ยิไงขึๅน ซึไงทคนลยีทีไทันสมัยนัๅนเมพียงต
สงผล฿นดຌานบวกตยังสงผล฿นดຌานลบชนกัน 
การละมิดทรัพย์สินทางปัญญาทีไกิดขึๅนอยาง
รุนรง฿นประทศเทย นับป็นปัญหาศรษฐกิจทีไ
ส าคัญอีกประการหนึไงของประทศ นืไองจาก
ปัญหาดังกลาวเดຌสงผลกระทบตอการคຌาของ
เทย ปัญหาการละมิดลิขสิทธิ์ป็นปัจจัยหนึไงทีไ
สงผลตอธุรกิจพลงดยรวม฿นตละปีกลุม
บริษัทตຌองประสบกับปัญหาจากการถูกลักลอบ
น าผลงานพลงของกลุ มบริษัทเปท าการ
ดัดปลงลียนบบ ลຌวน าออกจ าหนาย฿นราคา
ถูกป็นจ านวนมากท า฿หຌกลุมบริษัทตຌองสีย
อกาสจากการด านินธุรกิจป็นจ านวนงินทีไสูง
฿นตละปี  

ทัๅงนีๅปัญหาดังกลาวมีผลกระทบตอความ
ชืไอมัไนของจຌาของลิขสิทธิ์ตางประทศดຌวย ท า
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฿หຌสูญสียภาพลักษณ์ส าหรับธุรกิจพลงของ
ประทศเทย ปัจจุบันทคนลยีสารสนทศเดຌ
จริญติบตอยางรวดรใว ผูຌคนจ านวนมากเดຌรับ
ประยชน์จากการติดตอสืไอสารทีไรวดรใวละมี
คา฿ชຌจายถูกลง การขຌาถึงขຌอมูลขาวสารของ
ประชาชนป็นเปดยสะดวกมากยิไงขึๅนผูຌป็น
จຌาของขຌอมูลขาวสารกใสามารถสงขຌอมูลเปยัง
สาธารณชนเดຌ ง ายละกวຌ างขวางมากขึๅน 
(เพจิตร สวัสดิสารุ 25ไไ) ตขณะดียวกัน   
การน าอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผูຌอืไนมาผยพร
ตอสาธารณชนดย฿ชຌ ทคนลยีตางๆ ป็น
ครืไองมือกใมีมากตามเปดຌวย นืไองมาจากการ
ผลิตภัณฑ์ซีดี ป็นสืไอส าหรับบันทึกขຌอมูลซึไง฿น
ระยะริไมรกมีราคาพงละครืไองลนผนซีดี
กใมีราคาพง จึงเมป็นทีไนิยมของประชาชนมาก
นัก ตอมาผูຌผลิตเดຌพัฒนาผนซีดี฿หຌมีราคาถูกลง 
มีคุณภาพสูงขึๅนขนาดลใกลง ละครืไองลนผน
ซีดีราคาถูกลง ประชาชนจึงนิยมน ามา฿ชຌบรรจุ
สืไอหลากหลายชนิด ละมีบทบาทอยางมาก฿น
ชีวิตประจ าวันทดทนการ฿ชຌทป ละวีดีอทป 
นืไองจากสามารถบันทึกขຌอมูล ภาพ ละสียงเดຌ
ป็นจ านวนมาก มีคุณภาพละประสิทธิภาพสูง 
สามารถตอบสนองการ฿ชຌงานเดຌหลายประภท 
ชนภาพยนตร์ พลง กมส์ ซอฟต์วร์คอมพิวตอร์ 
ละงานฐานขຌอมูล อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ซีดีป็นอุตสาหกรรมทีไมีการลงทุนสูง 
มีก าลังการผลิตสูง ดยผลิตเดຌคราวละมากๆ 
(กิตติยา฿จ ตรีอกุ 25ไไ) 

฿นปัจจุบันจึ งมีการผลิตซีดีละมิด
ลิขสิทธิ์ ป็นจ านวนมาก สงผลท า฿หຌจຌาของ
กิจการรຌ านคຌ าทีไ ขายผนซีดี ลิ ขสิทธิ์ พลง 
ภาพยนตร์ ละซอฟต์วร์คอมพิวตอร์ เดຌรับ
ความสียหายอยางรุนรงจนอาจตຌองลิกกิจการ 
นืไองจากราคาของสืไอลิขสิทธิ์นัๅนมีราคาสูงกิน

กวาความตຌองการละก าลังซืๅอของตลาดจึงกิด
ชองวาง฿หຌผูຌประกอบการทีไมีอุปกรณ์การผลิตทีไ
มุงหวังก าเร฿นสวนตางของราคาขาย฿นงาน
ลิขสิทธิ์กับราคาทีไตลาดยอมรับเดຌ ทรกตัวขຌา
มาผลิตสืไอภาพละสียงทีไมีลิขสิทธิ์ดยเมเดຌรับ
อนุญาต ทัๅงยังมียอดจ าหนายสูงกวาผนซีดีทຌ
สงผลกระทบตอรายเดຌของผูຌประกอบการป็น
อยางมาก จากสภาพปัญหาดังกลาว จึงสน฿จถึง
สาหตุการละมิดลิขสิทธิ์ซีดี ดยศึกษากรณีกลุม
ผูຌขายจากงานวิจัยตางๆพืไอป็นนวทางตอเป  
 
การละม ดล ขส ทธ ์ 

ลิขสิทธิ์ ป็นสิทธิประภทหนึไ งซึไ ง เม
สามารถจับตຌองเดຌ ป็นนามธรรม ละป็น
อ านาจตามกฎหมายทีไจะกระท าการอยาง฿ด
อยางหนึไงภาย฿นขอบขตงืไอนเขทีไกฎหมาย
ก าหนด ผูຌทีไจะป็นจຌาของลิขสิทธิ์จะตຌองมี
วิธีการ฿หຌเดຌมาซึไ งลิขสิทธิ์ สียกอนซึไ งกใตຌอง
ภาย฿นขอบขตละงืไอนเขทีไกฎหมายก าหนด 
ซึไงสาระส าคัญของงานสรຌางสรรค์อันจะเดຌรับ
ลิขสิทธิ์นัๅนจะตຌองป็นงานทีไท า หรือกอ฿หຌกิด
ขึๅนดຌวยความคิดริ ริไมของผูຌสรຌางสรรค์ดຌวย
ตนอง เมวาจะป็นงานอันกิดจากการดัดปลง
รวบรวม หรือประกอบขຌาดຌวยกันกใตามกใยังตຌอง
฿ชຌความคิดริริไมดຌวยมันสมองของผูຌท าการ
ดัดปลงรวบรวม หรือประกอบนัๅนดຌวยระดับ
หนึไง ดยป็นผลงานทีไกิดจากความคิดริริไม
สรຌางสรรค์งานประภทตางๆทีไกิดจากการ฿ชຌ
สติปัญญา ความรูຌ ความสามารถ ละความ
วิริยะอุตสาหะ ฿นการสรຌางสรรค์งาน฿หຌกิดขึๅน
ซึไงถือวาป็นทรัพย์สินทางปัญญาประภทหนึไง   
ทีไมีคุณคาทางศรษฐกิจ ดังนัๅนจຌาของลิขสิทธิ์  
จึงเดຌรับการคุຌมครองตามกฎหมาย(ธัชชัย ศุภผลศิริุ 
25ไุ้ 1ไ็) 
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 ด ย ห ลั ก  ก ณ ฑ์ ก า ร เ ดຌ ม า ต า ม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 25ใ็ ป็นการ
เดຌมาดยอัตนมัติละเมตຌองจดทะบียน     
หรือสดงสงวนสิทธิ์฿หຌปรากฏเวຌทีไงาน เมวาจะ
ป็นงานประภท฿ดกใตาม ซึไงผูຌสรຌางสรรค์ป็น
ผูຌท าหรือกอ฿หຌกิดงานสรຌางสรรค์ขึๅนอยาง฿ด
อยางหนึไง อันท า฿หຌป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ ดยการสรຌางสรรค์นัๅนตຌอง
ประกอบเปดຌวยความคิดริริไมสรຌางสรรค์ตาม
ความมากนຌอยของลักษณะงานสรຌางสรรค์ จึงท า
฿หຌหในเดຌวาจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์นัๅน
มุงคุຌมครองงานทีไกิดจากความคิดริริไมสรຌางสรรค์
ของผูຌสรຌางสรรค์ ละลักษณะของลิขสิทธิ์นัๅน
ป็นสิทธิตพียงผูຌดียวละป็นสิทธิ฿นทางนิสธ 
ดั งนัๅ นลั กษณะสิทธิ ของผูຌ ส รຌ า งสรรค์ จึ งมี
สาระส าคัญอยูทีไการหຌามมิ ฿หຌบุคคลอืไนมา
กระท าตอสิทธิของตน ชน หຌามเม฿หຌผูຌ อืไนมา
ท าซๅ าฯลฯ วຌนตจะเดຌรับอนุญาตจากผูຌสรຌางสรรค์ 
ซึไงตามหตุผลดังกลาวนีๅความหมายของการ
ละมิดลิขสิทธิ์จึงหมายถึง การกระท าของบุคคล
อืไ นมากระท าซๅ า ฿นง านของผูຌ ส รຌ า งสรรค์       
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 25ใ็ มาตรา 
2็พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 25ใ็ มาตรา ไ 
เดຌก าหนดนิยามของ ลิขสิทธิ์ หมายความวา 
สิทธิตพียงผูຌ ดียวทีไจะกระท าการ฿ดๆตาม
พระราชบัญญัตินีๅกีไยวกับงานทีไผูຌสรຌางสรรค์เดຌ
ท าขึๅน” ละจຌาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิตผูຌดียว
ดังตอเปนีๅ 
 (1) ท าซๅ าพืไอดัดปลง 
 (2) ผยพรตอสาธารณชน 
 (ใ)฿หຌชาตຌนฉบับจริงหรือส านางาน
ปรกรมคอมพิวตอร์ สตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ 
ละสิไงบันทึกสียง 

 (ไ) ฿หຌประยชน์อันกิดจากลิขสิทธิ์ก
ผูຌอืไน 
 (5) อนุญาต฿หຌผูຌอืไน฿ชຌสิทธิตาม (1) (2) 
ละ (ใ) ดยก าหนดงืไอนเขอยาง฿ดอยางหนึไง
หรือเมกใเดຌ ตงืไอนเขดังกลาวจะก าหนด฿น
ลักษณะทีไป็นการจ ากัดการขงขัน ดยเมป็น
ธรรมกใเมเดຌ 

การพิจารณาวางืไอนเขตามวรรคหนึไง (5) 
จะป็นการจ ากัดการขงขันดยเมป็นธรรม
หรือเม ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์วิธีการ ละ
งืไอนเขทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง(พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 25ใ็ุ มาตรา ไ) 

ดังนัๅน การทีไกฎหมายบัญญัติวาจຌาของ
ลิขสิทธิ์ตผูຌดียว฿นการกระท าตองานของตนทีไ
จะท าซๅ าหรือดัดปลง ผยพรตอสาธารณชน 
฿หຌ  ช าตຌ นฉบั บหรื อส า นา งานปรกรม
คอมพิวตอร์  ภาพยนตร์  สิไ งบันทึกรืไอง ฿หຌ
ประยชน์อันกิดจากงานลิขสิทธิ์กผูຌอืไนละ
อนุญาต฿หຌผูຌอืไน฿ชຌสิทธิของตนเดຌนัๅนผูຌอืไนจึงเม
สามารถทีไจะมีสิทธิกระท าการหลานัๅนถຌาเมเดຌ
รับอนุญาตจากจຌาของลิขสิทธิ์หากฝ่าฝืนกระท า
การกใจะป็นการลวงหรือละมิดลิขสิทธิ์จຌาของ
ลิขสิทธิ์ (ธัชชัย ศุภผลศิริุ25ไุ้1ไ็) 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 25ใ็    
จึ ง เดຌ ฿หຌความคุຌมครองก งานลิขสิทธิ์ ดย
ก าหนด฿หຌจຌาของลิขสิทธิ์ตพียงผูຌดียว ฿นการ
สวงหาประยชน์จากการสรຌางสรรค์ ทาง
สติปัญญาของตนพืไอป็นการตอบทนความคิด
สรຌางสรรค์ของจຌาของลิขสิทธิ์ ละกอ฿หຌกิด
รงจูง฿จ฿นการสรຌางสรรค์งาน฿หมๆ ละมืไอ
บุคคล฿ด฿ชຌความรูຌความสามารถทางสติปัญญา 
พยายามสรຌางสรรค์ผลงานขึๅนมาลຌวยอมป็น
การสมควรทีไจะเดຌรับประยชน์อันกิดจากความ
อุตสาหะ ดยการ฿หຌสิทธิ์ตผูຌดียว฿นการน างาน
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นัๅนออกผยพร จ าหนาย หรือกระท าประการ
฿ดๆอันกอ฿หຌกิดประยชน์เมวาจะป็นประยชน์
ทางศรษฐกิจ ชืไอสียงกียรติคุณ  (เชยยศ      
หมะรัชตะุ 25ไุ้21่)  

สิทธิ์฿นลิขสิทธิ์จะกิดขึๅนทันทีนับตัๅงต
ผูຌสรຌางสรรค์ผลงานดยเมตຌองจดทะบียน 
ดั งนัๅ น จຌ าของลิขสิทธิ์ จึ งควรทีไ จะปกป้อง
คุຌมครองสิทธิ์ของตนอง ดยการกใบรวบรวม
หลักฐานตางๆทีไเดຌท าการสรຌางสรรค์ผลงานนัๅน
ขึๅนพืไอประยชน์฿นการพิสูจน์สิทธิ์ หรือความ
ป็นจຌาของสิทธิ์ งานสรຌางสรรค์ป็นงานทีไเดຌรับ
ความคุຌมครองดยอัตนมัติ ผูຌอืไนเมสามารถท า
ธุรกิจ หรือหาผลประยชน์กอนเดຌรับอนุญาต
จากจຌาของผลงาน ซึไงกณฑ์การละมิดลิขสิทธิ์
นัๅนมีอยู 2 ประการ (1) การท าซๅ า หมายถึง การ
คัดลอกเมวาดຌวยวิธี฿ดๆ ลียนบบ ท าส านา
จากตຌนฉบับ จากส านาหรือการฆษณา ฿นสวน
สาระส าคัญดยมีลักษณะป็นการจัดท างานขึๅน
฿หมเมวาทัๅงหมดหรือบางสวน (2) การดัดปลง 
หมายถึง การท าซๅ าดยปลีไยนรูป฿หม ปรับปรุง
กຌเขพิไมติม หรือจ าลองงานตຌนฉบับ฿นสวน
สาระส าคัญดยเมมีลักษณะป็นการจัดท างาน
ขึๅ น ฿หม  ทัๅ ง นีๅ เ ม ว าทัๅ ง หมดหรื อบา งส ว น
นอกจากนีๅยังมีความหมายวา ป็นผลงานทีไกิด
จากการ฿ชຌสติปัญญา ความรูຌ ความสามารถ 
ละความวิริยะอุตสาหะ฿นการสรຌางสรรค์งาน฿หຌ
กิดขึๅน ซึไ งถือวาป็น ทรัพย์สินทางปัญญา 
ประภทหนึไงทีไมีคุณคาทางศรษฐกิจ ดังนัๅน
จຌาของผลงานดຌานลิขสิทธิ์จึงควรเดຌรับความ
คุຌ มครอ งตามกฎหมายจึ ง อ าจสรุ ป เดຌ ว า 
ลิขสิทธิ์” ป็นผลงานอันกิดจากความคิด
สรຌางสรรค์ของผูຌสรຌางสรรค์ทีไกฎหมายรับรอง฿หຌ
กิดลิขสิทธิ์฿นการท าส านางาน หรือท าซๅ า หรือ
สิทธิจะกระท าการ฿ดๆเดຌตผูຌดียว ละเดຌรับ

ความคุຌมครอง฿หຌปราศจากการกระท าละมิด
ลิขสิทธิ์ของผูຌทีไเมมีสิทธิตามกฎหมาย 

ดຌวยหตุนีๅลิขสิทธิ์จึงหมายความถึงสิทธิ
ตพียงผูຌดียวของจຌาของลิขสิทธิ์ทีไจะกระท า
การ฿ดๆอันกีไยวกับงานสรຌางสรรค์ตามทีไ
กฎหมายลิขสิทธิ์เดຌก าหนดเวຌ ชน สิทธิน าออก
ผยพรตอสาธารณชนละอนุญาต฿หຌผูຌอืไน฿ชຌ
ประยชน์จากงานนัๅนการทีไตຌองก าหนดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ขึๅนพืไอสนองหนຌาทีไ฿นการคุຌมครองงาน
อันมีลิขสิทธิ์จากการหาประยชน์อันมิชอบดຌวย
กฎหมายดยบุคคลอืไน ทัๅงนีๅ พืไอทีไผูຌสรຌางสรรค์
งานจะเดຌรับประยชน์อยางตใมทีไจากการทีไตน
ตຌอง฿ชຌปัญญา ก าลังงาน ทักษะละความอุตสาหะ 
ตลอดจนระยะวลา฿นการสรຌางสรรค์งาน฿น
รูปบบตางๆขึๅนมาอยางเรกใตามลิขสิทธิ์จะมีอยู
ฉพาะงานสรຌางสรรค์ทีไบทบัญญัติหงกฎหมาย
ลิขสิทธิ์เดຌก าหนดรับรองเวຌทานัๅน การ฿หຌความ
คุຌมครองลิขสิทธิ์จะตຌองป็นเปตามทีไกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ เดຌก าหนดเวຌ ชนดียวกับทรัพย์สิน
ประภทอืไนๆ อันจะตຌองอยูภาย฿ตຌหลักกณฑ์
ของบทบัญญัติหงประมวลกฎหมายพงพาณิชย์ 
(เชยยศ หมะรัชตะุ 25ไุ้ หนຌา 21่) 
 นอกจากนีๅยังมีความหมายวาป็นผลงาน
ทีไกิดจากการ฿ชຌสติปัญญา ความรูຌ ความสามารถ 
ละความวิริยะอุตสาหะ฿นการสรຌางสรรค์งาน฿หຌ
กิดขึๅ น ซึไ ง ถื อว า ป็ นทรัพย์ สิ นทางปัญญา 
ประภทหนึไงทีไมีคุณคาทางศรษฐกิจ ดังนัๅน
จຌาของผลงานดຌานลิขสิทธิ์จึงควรเดຌรับความ
คุຌ มครอ งตามกฎหมายจึ ง อ าจสรุ ป เดຌ ว า 
ลิขสิทธิ์ ”ป็นผลงานอันกิดจากความคิด
สรຌางสรรค์ของผูຌสรຌางสรรค์ทีไกฎหมายรับรอง฿หຌ
กิดลิขสิทธิ์฿นการท าส านางาน หรือท าซๅ า หรือ
สิทธิจะกระท าการ฿ดๆเดຌตผูຌดียว ละเดຌรับ
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ความคุຌมครอง฿หຌปราศจากการกระท าละมิด
ลิขสิทธิ์ของผูຌทีไเมมีสิทธิตามกฎหมาย 
 
สาหต การละม ดล ขส ทธ ์ซีดีิ 

จากการศึกษาสาหตุการละมิดลิขสิทธิ์
ซีดีของงานวิจัยตางๆ พบวา ผนซีดีปลอมมี
ราคาถูก หาซืๅอเดຌงาย ละจ านวนพลง฿นผน
ซีดีปลอมมากกวาผนทຌ (ณัฐนันท์ ทองทรัพย์, 
255ๆ) ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ สุมาลี    
ลใกประยูร (255ใ) เดຌวิจัยรืไอง ปัญหาสินคຌา
ละมิดทรัพย์สินทางปัญญา พบวาเมวาจะป็น
สินคຌาละมิดลิขสิทธิ์หรือสินคຌาลียนบบป็น
ปัญหาทีไมีการขยายตัวอยางมาก ละการติบต
ของตลาดดังกลาวมีสาหตุมาจากหลายปัจจัยเม
วาจะป็นผลตอบทน ละก าเรอยางมหาศาลทีไ
ผูຌผลิตละผูຌจัดจ าหนายจะเดຌรับชองวางทาง
กฎหมาย ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของ สมยศ 
ทองนຌอย (255ๆ) เดຌวิจัยรืไองปัจจัยการตลาด
ชิงบูรณาการทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอผน
พลงทีไมีลิขสิทธิ์฿นขตกรุงทพมหานครละ
ปริมณฑล พบวา ปัจจัยสวนบุคคลดຌานอายุ 
อาชีพ รายเดຌทีไตกตางกันสงผลตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอผนพลงทีไมีลิขสิทธิ์อยางมีระดับ 

ส าหรับหตุผลการละมิดลิขสิทธิ์ พบวา 
ภาพรวมมีหตุผลการลือกซืๅอผนซีดีปลอม 
พบวา จ านวนผูຌทีไลือกซืๅอซีดีปลอม พราะมีราคา
ถูกหาซืๅอเดຌงายอยู฿นระดับมากทีไสุด รองลงมา 
สามารถบรรจุ พลงลงเดຌมากกว าผนทຌ      
ละสามารถลือกพลงเดຌตามทีไชอบ ละชอบ
ปลีไยนนวการดูหนัง ฟังพลงตามสมัยนิยม 
ตามล าดับ ดยผูຌตอบบบสัมภาษณ์มีความ
คิดหในกีไยวกับการป้องกันการละมิดลิขสิทธิ์ซีดี 
กลุมผูຌขาย฿นจังหวัดพิษณุลก จ านวน 20 คน 
พบวา ควรมีการปราบปรามอยางจริงจังรืไองป้อง

ปรามจับกุมการขายลิขสิทธิ์ซีดีปลอมอยู ฿น
ระดับมากทีไสุด รองลงมา฿หຌมีการตรวจสอบ 
จับกุมหลงผลิตลຌวท าลายทิๅง ละลดราคา
ผนซีดี฿หຌถูกลงตามล าดับจากการสัมภาษณ์ยัง
พบวา กลุมผูຌขายซีดี มีความหในวาปัจจุบันซีดี
ผนทຌมีราคาสูง นืไองจากมีตຌนทุนการผลิตทีไสูง  
เมสามารถปรับราคา฿หຌสูຌ กับผนปลอมเดຌ    
ละสามารถลือกพลงเดຌหลายประภทละ
จ านวนมากกวาผนทຌ ละ฿นปัจจุบันมีการ
ขายสินคຌาละมิดลิขสิทธิ์ซีดี ป็นจ านวนมาก 
กลุมผูຌซืๅอจึงนิยมซืๅอผนซีดีปลอม มีราคาถูกกวา
ผนซีดีทຌ ละสามารถหาซืๅอเดຌทัไวเปท า฿หຌกิด
ปัญหาตอกลุมผูຌขายซีดีทีไถูกลิขสิทธิ์ท า฿หຌยอด
การขายลดลง ละเมกลຌาน าซีดีทຌมาจ าหนาย 
รวมถึงท า฿หຌรຌานคຌาประสบภาวะขาดทุน (ณัฐนันท์ 
ทองทรัพย์, 255ๆ) 
 
ว ธีด าน นการว จัย 

การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีวิธีด านินการวิจัย
ดังนีๅ 

1) หลงขຌอมูล เดຌก กลุมผูຌขาย
ซีดี ดยลือกศึกษาฉพาะพืๅนทีไถนนมิตรภาพ ฿น
ขตอ าภอมือง ของจังหวัดพิษณุลก   

2) ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย เดຌก 
บบสัมภาษณ์บบกึไงครงสรຌาง 

ใ) วิ คราะห์ขຌอมูล ดยการน า
ขຌอมูลจากการสัมภาษณ์มาท าการวิคราะห์
นืๅอหาละสรุปผลการวิจัย 

 
ผลการว จัย 

ผูຌตอบบบสัมภาษณ์สดงความคิดหใน
กีไยวกับหตุผลการละมิดลิขสิทธิ์ กลุมผูຌขาย฿น
จังหวัดพิษณุลก จ านวน 20 คน พบวา ภาพรวมมี
หตุผลการลือกซืๅอผนซีดีปลอม พบวา จ านวน
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ผูຌทีไลือกซืๅอซีดีปลอม พราะมีราคาถูก หาซืๅอเดຌ
งาย อยู฿นระดับมากทีไสุด รองลงมา สามารถบรรจุ
พลงลงเดຌมากกวาผนทຌ ละสามารถลือก
พลงเดຌตามทีไชอบ ละชอบปลีไยนนวการดู
หนัง ฟังพลงตามสมัยนิยม ตามล าดับ  

ผูຌตอบบบสัมภาษณ์มีความคิดหใน
กีไยวกับการป้องกันการละมิดลิขสิทธิ์ซีดี     
กลุมผูຌขาย฿นจังหวัดพิษณุลก จ านวน 20 คน 
พบวา ควรมีการปราบปรามอยางจริงจังรืไอง
ป้องปรามจับกุมการขายลิขสิทธิ์ซีดีปลอม อยู฿น
ระดับมากทีไสุด รองลงมา฿หຌมีการตรวจสอบ 
จับกุมหลงผลิตลຌวท าลายทิๅง ละลดราคา
ผนซีดี฿หຌถูกลง ตามล าดับ 

จากการสัมภาษณ์ยังพบวา กลุมผูຌขายซีดี 
มีความหในวาปัจจุบันซีดีผนทຌมีราคาสูง 
นืไองจากมีตຌนทุนการผลิตทีไสูงเมสามารถปรับ
ราคา฿หຌสูຌกับผนปลอมเดຌ ละสามารถลือก
พลงเดຌหลายประภทละจ านวนมากกวาผน
ทຌละ฿นปัจจุบันมีการขายสินคຌาละมิดลิขสิทธิ์
ซีดี ป็นจ านวนมาก กลุมผูຌซืๅอจึงนิยมซืๅอผนซีดี
ปลอม มีราคาถูกกวาผนซีดีทຌ ละสามารถหา
ซืๅอเดຌทัไวเป ท า฿หຌกิดปัญหาตอกลุมผูຌขายซีดีทีไ
ถูกลิขสิทธิ์ ท า฿หຌยอดการขายลดลง ละเมกลຌา
น าซีดีทຌมาจ าหนาย รวมถึงท า฿หຌรຌานคຌาประสบ
ภาวะขาดทุน  

 
อภ ปรายผล 

จากการศึกษาสาหตุการละมิดลิขสิทธิ์
ซีดี พบวา ผนซีดีปลอมมีราคาถูก หาซืๅอเดຌงาย 
ละจ านวนพลง฿นผนซีดีปลอมมากกวาผน
ทຌ จึงเดຌสอดคลຌองกับงานวิจัย สุมาลี ลใกประยูร 

(255ใ) เดຌวิจัยรืไองปัญหาสินคຌาละมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา พบวาเมวาจะป็นสินคຌาละมิด
ลิขสิทธิ์หรือสินคຌาลียนบบ ป็นปัญหาทีไมีการ
ขยายตัวอยางมากละการติบตของตลาด
ดังกลาวมีสาหตุมาจากหลายปัจจัยเมวาจะป็น
ผลตอบทน ละก าเรอยางมหาศาลทีไผูຌผลิต
ละผูຌจัดจ าหนายจะเดຌรับ ชองวางทางกฎหมาย 
ละเดຌ สอดคลຌ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สมยศ       
ทองนຌอย (255ๆ) เดຌวิจัยรืไองปัจจัยการตลาด
ชิงบูรณาการทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอผน
พลงทีไมีลิขสิทธิ์฿นขตกรุงทพมหานครละ
ปริมณฑล พบวา ปัจจัยสวนบุคคลดຌานอายุ 
อาชีพ รายเดຌทีไตกตางกันสงผลตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอผนพลงทีไมีลิขสิทธิ์อยางมีระดับ 
 
บทสร ป 

สาหตุผลการละมิดลิขสิทธิ์ซีดี พบวา 
ราคาถูกละประหยัดหาซืๅอเดຌงาย ละสามารถ
บรรจุพลง฿นซีดี เดຌมากละหลากหลายนว   
ซึไงป็นทีไถูก฿จมากกวาทีไจะซืๅอซีดีทีไถูกลิขสิทธิ์
ละมีราคาทีไพงกวา ท า฿หຌกิดปัญหาตอกลุม
ผูຌขายซีดีทีไถูกลิขสิทธิ์ท า฿หຌยอดการขายลดลง 
ละรຌานประสบภาวะขาดทุนจึงควรมีการ
ปราบปรามอยางจริงจัง฿นการจับกุมการขาย
ลิขสิทธิ์ซีดีปลอมละท าลายหลงผลิตซีดีปลอม 
ควรมีการขຌมงวดปราบปราม฿นการจับกุมการ
ขายสินคຌาละมิดลิขสิทธิ์ซีดี ละท าลายหลง
ผลิตพืไอป็นการก าจัดหลงผลิตซีดีปลอม    
ควรมีการปรับราคาซีดีทຌ ฿หຌมีราคาถูกลงพืไอ
ป็นการดึงดูดผูຌซืๅอ฿หຌมาสน฿จซืๅอซีดีทຌ 
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การศึกษาพฤต กรรมการซืๅอยาจากร้านขายยาของผู้บร ภค 
฿นขตกร งทพมหานคร 

The Study of Consumer  Behavior in  Phrmacies,  Bangkok 

ร งรจน์ิิิพ่ึงจ ตร1ิวร นทร์ท พย์ิิก าลังพทย์2 
 

บทคัดยอ 
วิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 

ซึไงกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ  เดຌก กลุมผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครจ านวน 400 คน ละ฿ชຌ
บบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ดย฿ชຌสถิติตางๆ฿นการวิคราะห์ เดຌก คารຌอยละ คาความถีไ 
คาบีไยงบนมาตรฐาน สถิติการวิคราะห์ความปรปรวนทางดียว ละคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บบพียรส์ัน ซึไงผล
ของการวิจัยสามารถสรุปเดຌดังนีๅ  ผลการวิจัยพบวา ผูຌตอบบบสอบถาม สวน฿หญป็นพศชาย คิดป็นรຌอยละ 51.0 
มีอายุระหวาง 30-40 ปี รຌอยละ 46.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี รຌอยละ 35.3 อาชีพพนักงานบริษัทอกชนรຌอยละ 
42.3 ละมีรายเดຌระหวาง 20,001-40,000 บาทรຌอยละ 48.8 ละมีปัจจัยดຌานสวนประสมทางการตลาดของรຌาน
ขายยา ดยรวมอยู฿นระดับมาก ละมีพฤติกรรมการซืๅอยาของผูຌบริภค ดยรวมอยู฿นระดับมาก สวนผลการทดสอบ
สมมติฐาน ดຌานปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคทีไตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค
฿นกรุงทพมหานคร พบวา พศ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌตางกันยกวຌนดຌานอายุป็นปัจจัยทีไมีผลตอ
พฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
0.05 ละปัจจัยสวนประสมการตลาดทีไมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยา฿นกรุงทพมหานคร 
พบวา ดຌานผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีไ การสงสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการละสิไงวดลຌอมทางกายภาพ ป็นปัจจัยทีไมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ :ิรຌานขายยา , พฤติกรรมการซืๅอยา , ผูຌบริภค  

Abstract 
A study of survey research is aimed to study the consumers’ behavior in buying drugs 

from pharmacy stores in Bangkok. The samples used in this study were 400 consumers. The 
questionnaires have been used as the data collecting tools and variety of statistical analyses 
such as percentage, frequency, One Way ANOVA analysis and Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient. The results can be summarized as follows. The results found that the 
majorities were male 51.0 percent, aged between 30-40 years 46.0 percent, education at 
bachelor degree 53.3 percent, private officers 42.3 percent and income per month between 
20,001-40,000 Baht; 48.8 percent. The marketing mixes of pharmacy as overall were at the high 
level and the consumers’ behaviors (Buyer’s response) as overall were at the high level. The result of 
                                              
1 นิสิตสาขาวิชา บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
2 อาจารย์ทีไปรึกษาวิทยานิพนธ ์ดร. มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
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hypothesis found that all the Demography such as gender, education, career and income except 
age affected to consumers’ behavior were different at statistical significant of 0.05 level and the 
marketing mixes of pharmacy were correlated to consumers’ behavior at statistical significant of 
0.05 level. 

 
Keywords :ิิPharmacy stores, Behavior in buying drugs, Consumers 

บทน า 
รຌานขายยาป็นหนวยหนึไงของระบบ

สุขภาพทีไอยู฿กลຌชิดประชาชน ดยรຌานขายยาเม
พียงตท าหนຌาทีดຌานการกระจายยาทานัๅนต
ยังมีบทบาทส าคัญปรียบสมือนป็น ทีไพึงดຌาน
สุขภาพของชุมชน” หรืออาจกลาวเดຌวารຌานขาย
ยาป็นสถานบริการสาธารณสุขทีไส าคัญหงหนึไง
ทีไประชาชนสวน฿หญนิยมมา฿ชຌบริการ นืไองจาก 
ดยสวนมากรຌานขายยาจะปຂด฿หຌบริการตลอด
ทัๅงวัน ท า฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงบริการ
สุขภาพจากรຌานขายยาเดຌดยงาย ท า฿หຌผูຌป่วย฿น
ชุมชนเปซืๅอยาตามรຌานขายยามากขึๅน พืไอทีไจะ
น ามารักษาตนอง ดยฉพาะการจใบป่วยทีไดูวา
เมรุนรงจากการวิจัยส ารวจขຌอมูล฿นชวง
ระหวางดือนพฤษภาคม 2550–พฤศจิกายน 
2551 ป็นระยะๆพบวา฿นชวงทีไส ารวจ 1–8 
มษายน 2551ประชาชนทีไจใบป่วยรຌอยละ 47.4 
ซืๅอยากินอง ดยซืๅอยาจากรຌานขายยาป็นสวน
฿หญ (การซืๅอยาพืไอรักษาตนอง หรือ Self-
medication) ละเปพบพทย์ทีคลินิก รຌอยละ 
42.8 ตามล าดับ (ศูนย์วิจัยกสิกรเทย, 2552)  

รຌานขายยา฿นปัจจุบันนัๅน นอกหนือจาก
การจ าหนายยาลຌวรຌานขายยายังป็นหลงทีไ
ส ามารถ฿หຌ ค านะน า ฿นการดู ลสุ ขภาพ 
ตลอดจนการนะน า ละสงตอเปยังพทย์
ผูຌชีไยวชาญตามความหมาะสม ดังนัๅนพืไอ฿หຌรຌาน
ขายยาสามารถตอบสนองตอความตຌองการของ
ผูຌบริภค หรือผูຌป่วยทางส านักงาน 
 

 
คณะกรรมการอาหารละยา (อย.) เดຌรวมมือกับ
สภาภสัชกรรม฿นการพัฒนารຌานขายยา฿หຌเดຌ
คุณภาพ ตลอดจนป็นการตรียมความพรຌอม฿หຌ
รຌานขายยาสามารถขຌาป็นสวนหนึไง฿นระบบ
การสรຌางหลักประกันสุขภาพกประชาชนเดຌ   
จึ ง เดຌมีการจัดท ามาตรฐานรຌ านขายยาขึๅน       
พืไอยกระดับคุณภาพมาตรฐานรຌานขายยา฿น
ประทศเทย฿หຌทียบทาระดับสากลทัๅงนีๅ ดยมี
ความมุงหมายทีไส าคัญ฿นการพัฒนารຌานขายยา
฿หຌสามารถป็นหนวยบริการหนึไง฿นครือขาย
ระบบบริการสุขภาพขัๅนปฐมภูมิทีไผานมารຌาน
ขายยามีการพัฒนาอยางตอนืไองตัๅงตอดีต
จนถึงปัจจุบันละมีรูปบบการ฿หຌบริการทีไ
หลากหลายตกตางกันมากขึๅนเมวาจะพิจารณา
จากท าลทีไตัๅง การตกตงรຌานราคายาการมี
ภสัชกรอยูปฏิบัติหนຌาทีไละความตกตางของ
คุณภาพการบริการของรຌานขายยา ซึไ งป็น
ประดในหนึไงทีไสาธารณชน฿หຌความสน฿จ฿น
ปัจจุบันพบวารຌานขายยาป็นสถานบริการ
สาธารณสุขของภาคอกชนทีไ฿กลຌชิดกับผูຌบริภค
มากทีไสุดนืไองจากความสะดวกทีไเป฿ชຌบริการ
ละเมตຌองสียวลา รຌานขายยาจึงป็นสถาน
บริ ก า ร  กีไ ย วกั บสุ ขภาพอนามั ยห ง  รก           
ทีไประชาชนขຌาถึงมืไอมีปัญหาสุขภาพลใกนຌอย
รຌานขายยาทุกรຌานจึงตຌองปรับตัวเปตามวิถีทาง
การด านินชีวิตของผูຌบริภครุน฿หม พืไอความ
อยูรอด฿นอนาคต หมือนกับทุกธุรกิจเมวาจะ
ป็นการตบตงรຌานการ฿หຌบริการจากภสัชกร   
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ทีไมีความรูຌพราะผูຌบริภคตຌองการขຌอมูลทีไถูกตຌอง
฿นการตัดสิน฿จจากการทีไผูຌบริภคสามารถหาซืๅอ
ยามารับประทานเดຌดยสะดวกจากบรรดา
รຌานคຌา ละรຌานขายยาทีไมีอยูทัไวทุกพืๅนทีไทัๅง฿น
สวนกลางละสวนภูมิภาค 

ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะศึกษา
พฤติกรรมความคิด หในของผูຌบริ ภคละ
 น ว  นຌ ม ก า ร ซืๅ อ ย า จ า ก รຌ า น ข า ย ย า ฿ น
กรุ ง ทพมหานคร  พืไ อ  ป็ นปร ะ  ยช น์  ก
ผูຌประกอบการกิจการรຌานขายยาหรือผูຌสน฿จ
ประกอบกิจการรຌานขายยา สามารถตอบสนอง
ความตຌองการของลูกคຌาละทราบถึงนวนຌม
การซืๅอซึไงสดงถึงความป็นเปของธุรกิจ อีกทัๅง
พืไอป็นประยชน์กผูຌสน฿จทานอืไนๆ 

วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

พืไอศึกษาพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยา฿นกรุงทพมหานครจ านกตามขຌอมูล
สวนบุคคล เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพรายเดຌฉลีไยตอดือน 

พืไอศึกษาปัจจัยสวนประสมการตลาดมี
ผลตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยา฿น
กรุงทพมหานคร 

พืไอรวบรวมปัญหาการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร 
สมมติฐานการวิจัย 

พืไอป็นนวทาง฿นการวิจัย ผูຌวิจัยเดຌ
ตัๅงสมมติฐานของการวิจัยดังนีๅ 

1. ผูຌบริภคทีไมี พศ ตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค
฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน 

2. ผูຌบริภคทีไมี อายุ ตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค
฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน 

3. บริภคทีไมี ระดับการศึกษา ตางกัน 

มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของ
ผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน 

4. ผูຌบริภคทีไมี อาชีพ ตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค
฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน 

5. ผูຌบริ ภคทีไมีรายเดຌ ฉลีไยตอดือน 
ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขาย
ยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน 

6. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด       
มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร จ านก
ตามการลือกผลิตภัณฑ์ 

7. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขาย
ยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร จ านกตาม
การลือกตรายีไหຌอ 

8. ปัจจัยส วนประสมทางการตลาด      
มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร จ านก
ตามการลือกผูຌขาย 

9. ปัจจัยส วนประสมทางการตลาด      
มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร จ านก
ตามการลือกวลา฿นการซืๅอ 

10. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร จ านก
ตามการลือกปริมาณการซืๅอ 

กรอบนวความค ด฿นการท าการว จัย 
การวิจัยผูຌวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมการ

ซืๅ อยาจากรຌ านขายยาของผูຌบริ ภค฿นขต
กรุ ง ทพมหานครซึไ ง ฿ชຌ ซึไ ง ฿ ชຌ นวคิ ดการ 
ตอบสนองของผูຌซืๅอ (Buyer’s response) ของ
คอตลอร์ (Kotler, 2000) ดังนีๅ  
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 ตัวปรอ สระ 
    ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 

ปัจจัยสวนบ คคล 
   1.พศ 
   2.อาย ุ
   3.ระดับการศึกษา 
  4. อาชีพ 
  5. รายเดຌฉลีไยตอดือน 

 
 
ิิิิิปัจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
ร้านขายยา 
     1. ผลิตภัณฑ ์
     2. ราคา 
     ใ. ชองทางการจัดจ าหนาย 
     ไ. การสงสริมการตลาด 
     5. บุคลากร 
     ๆ. กระบวนการ 
     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ตัวปรตาม 
 

 
 
 

 
พฤต กรรมการซืๅอยาของผู้บร ภค 

(การตอบสนองของผู้ซืๅอ:ิBuyer’sิresponseี 
          1. การลือกผลิตภัณฑ ์
          2. การลือกตรายีไหຌอ 
          ใ. การลือกผูຌขาย 
          ไ. การลือกวลา฿นการซืๅอ 
          5. การลือกปรมิาณการซืๅอ 

 
 
 
 
 
 
 

ว ธีการว จัย 
วิจัยรืไองการศึกษาพฤติกรรมการซืๅอยา

จากรຌานขายยาของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร
ป็นการวิจัยชิงปริมาณบบส ารวจความคิดหใน 
(Survey Research) มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา
พฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาจ านกตาม
ขຌอมูลสวนบุคคล เดຌก พศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพรายเดຌฉลีไยตอดือน พืไอศึกษาปัจจัยสวน
ประสมการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอยา
ละพืไอรวบรวมปัญหาการซืๅอยาจากรຌานขายยา
ของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร 

ซึไ งผูຌ วิจัยเดຌด านินการตามขัๅนตอน
ดังตอเปนีๅ 

1. ประชากรละกลุมตัวอยาง 
ประชากรทีไ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ 
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คือ ผูຌบริภคทีไนิยมซืๅอยาทีไรຌานขายยาทีไอาศัยอยู
฿นขตกรุงทพมหานคร ดยเมทราบจ านวน
ประชากรทีไนนอน 

กลุมตัวอยาง ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌกลุม
ตัวอยาง  เดຌก  กลุมผูຌบริภคทีไนิยมซืๅอยาทีไรຌานขาย
ยาทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร ทัๅงพศ
ชายละพศหญิง ดย฿ชຌสูตรการหาขนาดของ
กลุมตัวอยางบบเมทราบจ านวนประชากร ละ
ก าหนดความชืไอมัไนทีไ  95% ดย฿ชຌสูตรการ
ค านวณหาขนาดตัวอยางผลจากการค านวณ    
จะเดຌขนาดกลุมตัวอยาง n=384.16 คน ต฿น
การวิจัยครัๅงนีๅตผูຌวิจัยประสงค์จะจกบบสอบถาม
ผืไอความเมสมบูรณ์เวຌ จึงก าหนดกลุมตัวอยาง
ส าหรับการวิจัยนีๅ เวຌทากับจ านวน 400 คน 

2. ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวม
ขຌอมูล 

การวิจัย฿นครัๅงนีๅครืไองมือทีไ฿ชຌ
฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล คือ บบสอบถาม
กีไยวกับพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของ
ผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร ซึไงบบสอบถามบง
ออกป็น 3 ตอน เดຌก 

สวนทีไ 1 ขຌอมูลปัจจัยสวนบุคคล
ของผูຌตอบบบสอบถาม เดຌก พศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพรายเดຌฉลีไยตอดือน มีลักษณะ
ป็นบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

สวนทีไ  2 ป็นบบสอบถาม
กีไยวกับความคิดหในของผูຌบริภคทีมีตอปัจจัย
สวนประสมการตลาดของรຌ านขายยาของ
ผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครผูຌวิจัยเดຌสรຌาง
บบสอบถามดย฿ชຌ Likert’s scale ป็นมาตร
วัดลักษณะของขຌอความทีไ฿ชຌมีลักษณะชิงบวกมี
กณฑ์การ฿หຌคะนนบงป็น  5 ระดับดังนีๅ
(ตาราง Likert’s Scale) 

5 หมายความว า  หในดຌวย
อยางยิไง มีนๅ าหนักทากับ 5 คะนน 

4 หมายความวา หในดຌวยมาก
มีนๅ าหนักทากับ 4 คะนน 

3 หมายความวา หในดຌวยปาน
กลาง  มีนๅ าหนักทากับ 3 คะนน 

2 หมายความวา หในดຌวยนຌอย 
มีนๅ าหนักทากับ 2 คะนน 

1 หมายความวา หในดຌวยนຌอยทีไสุด 
มีนๅ าหนักทากับ 1 คะนน 

มืไอรวบรวมขຌอมูลละจก
จงความถีไลຌวจะ฿ชຌคะนนฉลีไยของกลุม
ตัวอยางบงระดับความความคิดหในของ
ผูຌบริภคทีมีตอปัจจัยสวนประสมการตลาด
ออกป็น 5 ระดับคือ 

4.50 - 5.00 หมายความวา มี
ความคิดหในระดับมากทีไสุด 

3.50 - 4.49 หมายความวา มี
ความคิดหในระดับมาก 

2.50 -3.49 หมายความวา  มี
ความคิดหในระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายความวา มี
ความคิดหในระดับนຌอย 

1.00 - 1.49 หมายความวา มี
ความคิดหในระดับนຌอยทีไสุด 

สวนทีไ  3 ป็นบบสอบถาม
กีไยวกับพฤติกรรมการซืๅอขายของผูຌบริภค (การ
ตอบสนองของผูຌบริภค) ฿นขตกรุงทพมหานคร
ผูຌวิจัยเดຌสรຌางบบสอบถามดย฿ชຌ  Likert’s 
scale ป็นมาตรวัดลักษณะของขຌอความทีไ฿ชຌมี
ลั กษณะ  ชิ ง บ ว กมี  กณฑ์ ก า ร ฿หຌ ค ะน น
ชนดียวกับสวนทีไ 2 

ใ. ขัๅนตอนการสรຌางครืไองมือวิจัย 
การสรຌางครืไองมือ ผูຌวิจัยเดຌ

ด านินการตามขัๅนตอนดังนีๅ 
1. ศึ กษาหลั กการ ทฤษฎี ละ

งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ลຌวน าผลการศึกษามาสรຌาง
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บบสอบถาม ดยขอค านะน าจากอาจารย์ทีไ
ปรึกษา 

2. ก าหนดกรอบนวคิด฿นการสรຌาง
ครืไองมือ 

3. สรຌางครืไองมือ฿นการวิจัย 
4. สนอรางครืไองมือตออาจารย์ทีไ

ปรึกษา พืไอตรวจสอบละ฿หຌขຌอสนอนะ 
5. น าครืไ องมื อเปทดลอง฿ชຌ        

(Try out) กับประชากรทีไเม฿ชกลุมตัวอยาง
จ านวน 30 คน ลຌวน าผลการทดลองมา฿ชຌ
ค านวณพืไอหาคาความทีไยง (Reliability) ดຌวย
วิ ธี การหาค าความ ทีไ ย ง เดຌ ของ ครืไ องมื อ 
(Reliability Test) ดยหาคาสัมประสิทธิ์อล
ฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค  

4. การกใบรวบรวมขຌอมูล 
การกใบรวบรวมขຌอมูลส าหรับ

การวิจัยครัๅงนีๅ ประกอบดຌวย 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย

ถึงหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอขอความอนุคราะห์
฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 

2. ผูຌวิจัยรวบรวมขຌอมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์

ของค าตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขຌอมูล พืไอ

ศึกษาวิคราะห์ตอเป 
5. สถิติทีไ ฿ชຌ฿นการวิคราะห์

ขຌอมูล 
฿นการวิจัย รืไอง การศึกษาพฤติกรรม

การซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค฿นขต
กรุ ง ทพมหานคร  ผูຌ วิ จั ย เดຌ ฿ชຌ สถิติ ฿นการ
วิคราะห์ขຌอมูลป็นปรกรมคอมพิวตอร์
ส ารใจรูปดังนีๅ 

1. สถิติพืๅนฐาน 
1.1 คารຌอยละ (Percentage) 

ส าหรั บการวิ  ค ราะห์ ขຌ อมู ล ลั กษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 
1.2 คาฉลีไย (Mean) ละสวน

บีไยงบบมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรับการวิคราะห์ขຌอมูลความคิดหใน ของ
ผูຌบริภคทีมีตอปัจจัยสวนประสมการตลาดของ
รຌานขายยาของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 
ละขຌอมูลกีไยวกับพฤติกรรมการซืๅอขายของ
ผูຌบริภค (การตอบสนองของผูຌบริภค) ฿นขต
กรุงทพมหานคร 

2.  สถิติทีไ฿ชຌหาคุณภาพของครืไองมือ 
 2.1หาคาความชืไอมัไน  
(Reliability) ของบบสอบถามทัๅงฉบับดย฿ชຌวิธี
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอบบาด (Cronbach) 

3.  สถิติทีไ฿ชຌทดสอบสมมติฐาน 
การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิง  

อนุมาณ (Inferential Statistic) สถิติทีไ฿ชຌ฿นการ
ทดสอบสมมุติฐาน (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545: 
182) เดຌก 

3.1 คา t-test ฿ชຌปรียบทียบ
ความตกตางระหวางคาฉลีไยของกลุมตัวอยาง 
2 กลุมทีไมีอิสระตอกัน฿นการทดสอบปัจจัยสวน
บุคคลดຌาน พศ 

3.2 สถิติการวิคราะห์ความ
ปรปรวนทางดียว (One-Way Analysis of 
Variance) บบทดสอบความตกตางระหวาง
คาฉลีไยของกลุมตัวอยางตัๅงต 2 กลุมขึๅนเป    
฿นการทดสอบปัจจัยสวนบุคคล ดຌานอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือน 

3.3  กรณีพบความตกตางอยาง    
มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบป็นรายคู
ทีไระดับนัยส าคัญ อลฟา = 0.05 หรือระดับ
ความชืไอมัไน 95% จะ฿ชຌวิธี Scheffe’s method 
พืไอปรียบทียบคาฉลีไยรายคูของกลุมตัวอยาง 
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 3.4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
บบพียร์สัน(Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ฿นการทดสอบปัจจัย
สวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซืๅอ
ยาของผูຌบริภคจากรຌานขายยา฿นขตกรุงทพมหานคร 

การบอกระดับหรือขนาดของ
ความสัมพันธ์จะ฿ชຌตัวลขของคา สัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์  หากคาสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีคา
ขຌา฿กลຌ -1 หรือ 1 สดงถึงการมีความสัมพันธ์
กัน฿นระดับสูง ตหากมีคาขຌา฿กลຌ 0 สดงถึง
การมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับนຌอย หรือเมมีลย 
ส าหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ 
ดยทัไวเปอาจ฿ชຌกณฑ์ของ Hinkle D. E. (1998, 
p.118) 

สร ปผลการว จัย 
สวนที่ิ1ข้อมูลช งพรรณนากี่ยวกับ

ปัจจัยสวนบ คคลของผู้บร ภค 
ผูຌตอบบบสอบถาม สวน฿หญป็น

พศชาย คิดป็นรຌอยละ 51.0 มีอายุระหวาง 30-
40 ปี รຌอยละ 46.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
รຌอยละ 35.3 อาชีพพนักงานบริษัทอกชนรຌอย
ละ 42.3 ละมีรายเดຌระหวาง 20,001-40,000 
บาทรຌอยละ 48.8 ตามล าดับ 

สวนที่ิ2ิข้อมูลช งพรรณนากี่ยวกับ
ปัจจัยด้านสวนประสมทางการตลาดของร้าน
ขายยา  

ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญ฿หຌ
ความส าคัญของปัจจัยดຌานสวนประสมทาง
การตลาดของรຌานขายยาดยภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก ( ̅ = 4.05) ดย฿หຌความส าคัญรียง
จากคาฉลีไยมากเปนຌอยเดຌก ปัจจัยดຌานบุคคล 
( ̅=4.ไ2) ปัจจัยดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ 
( ̅= .1 )่  ละปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ( ̅=4.14) มืไอ
พิจารณาป็นรายดຌานพบวา  

1. ดຌานผลิตภัณฑ์ดยภาพรวมอยู
฿นระดับมาก  ( ̅=4.1ไ) ดยผูຌตอบบบสอบถามสวน
฿หญ฿หຌความส าคัญรียงจากคาฉลีไยมากเปนຌอย 
เดຌก ดຌานคุณภาพของยาภาย฿นรຌานขายยา 
( ̅=4.29) ดຌานประภทของยามี฿หຌลือกหลากหลาย 
( ̅=4.24) ละดຌานลักษณะบรรจุภัณฑ์ทีไซืๅอจาก
฿นรຌานขายยา ( ̅=3.87) ตามล าดับ 

2. ดຌานราคาดยภาพรวมอยู ฿น
ระดับมาก ( ̅=4.11) ดยผูຌตอบบบสอบถาม
฿หຌความส าคัญรียงจากคาฉลีไยมากเปนຌอย 
เดຌก ดຌานราคาหมาะสมกับคุณภาพละราคา
ทีไจ าหนาย฿นรຌานเมพงมืไอทียบกับรຌาน฿น
หຌางสรรพสินคຌา ( ̅=4.42) ดຌานราคาสามารถตอรองเดຌ 
( ̅=ใ.่5) ละการติดป้ายราคา฿หຌหในชัดจน 
( ̅=ใ.็ไ) ตามล าดับ 

3. ดຌานชองทางการจัดจ าหนายดย
ภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( ̅=4.05) ดยผูຌตอบ
บบสอบถาม฿หຌความส าคัญรียงจากคาฉลีไย
มากเปนຌอย เดຌก ดຌานสถานทีไตัๅงของรຌานมี
สຌนทางการคมนาคมสะดวก฿นการ ดินทาง 
( ̅=4.ไ2) ดຌานมีชองทางการติดตอสะดวก฿น Social 
network ชน facebook, e-mail ละ Line 
ป็นตຌน ( ̅=ใ.ๆ 2)  3.62  ละดຌานมีสายดวน฿หຌค าปรึกษา 
( ̅=ใ.2้) ตามล าดับ 

4. ดຌ านการส งสริ มการตลาด         
ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( ̅=ใ.52) ดยผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญ฿หຌความส าคัญรียงจาก
คาฉลีไยมากเปนຌอย เดຌก ดຌานขนาดป้ายของ
รຌานขายยามีความหมาะสม ( ̅ ใ.ๆๆ) ดຌานมี
การจกผลิตภัณฑ์฿หຌทดลอง฿ชຌ ( ̅ใ.5ใ) ละ
ดຌานมีผนพับ฿หຌความรูຌกผูຌซืๅอยา ( ̅=ใ.ใ่) 
ตามล าดับ 

5. ดຌานบุคคลดยภาพรวมอยู ฿น
ระดับมากทีไสุด ( ̅=4.ไ2) ดยผูຌตอบบบสอบถาม
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สวน฿หญ฿หຌความส าคัญรียงจากคาฉลีไยมากเป
นຌ อย  เดຌ ก  ดຌ านผูຌ ช ว ย ภสั ช กรมี คว ามรูຌ
ความสามารถ฿นการ฿หຌขຌอมูล ( ̅=4.5ใ) ดຌานมี
ภสัชกรทีไมีความรูຌความช านาญรืไองยา฿หຌ
ค าปรึกษา ( ̅=4.ไ5) ละดຌานผูຌ฿หຌบริการพูดจาสุภาพ 
ละป็นกันอง ( ̅=4.ไ2) ตามล าดับ 

6. ดຌ านกระบวนการดยภาพ
รวมอยู ฿นระดับมาก (  ̅=4.12 )ดยผูຌ ตอบ
บบสอบถามสวน฿หญ฿หຌความส าคัญรียงจาก
คาฉลีไยมากเปนຌอย เดຌก ดຌานมีภสัชกรอยู
ประจ ารຌานทุกวัน ( ̅=4.ใ1) ละดຌานมีวลา
ปຂด-ปຂดรຌานทีไนนอน ( ̅=ใ.้ใ) ตามล าดับ 

7. ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพ
ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( ̅=4.1่) ดย
ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญ฿หຌความส าคัญรียง
จากคาฉลีไยมากเปนຌอย เดຌก ดຌานมีบริวณทีไ
จอดรถทีไพียงพอ ( ̅=4.ไๆ)ดຌานสถานทีไบริการ
มีความสะอาดรียบรຌอย ( ̅=4.ใ1) ละดຌานมี
ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไทันสมัย (  ̅=ใ.็่ ) 
ตามล าดับ 

 
ส ว น ที่ ิ 3ิ ข้ อ มู ล  ช ง พ ร ร ณ น า  กี่ ย ว กั บ
พฤต กรรมการซืๅอยาของผู้บร ภคิ (การ
ตอบสนองของผู้ซืๅอ:ิBuyer’sิresponseี 

ผูຌ ต อ บ  บ บ ส อ บ ถ า ม ส ว น ฿ ห ญ มี
พฤติ ก ร รมการซืๅ อ ย าของผูຌ บ ริ  ภค  ( กา ร
ตอบสนองของผูຌซืๅอ :Buyer’s response) ดย
ภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( ̅=ใ.็0) ดยผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญ฿หຌความส าคัญรียงจาก
คาฉลีไยมากเปนຌอย เดຌก ดຌานการลือกตรา
ยีไหຌอ ( ̅=4.1ใ) การลือกผูຌขาย ( ̅=4.12) การลือก
ปริมาณ ( ̅=ใ.็ )้ การลือกผลิตภัณฑ์ ( ̅=ใ.5ใ)ละ
การลือกชวงวลา฿นการซืๅอสินคຌา ( ̅=ใ.1ไ) 
ตามล าดับมืไอพิจารณาป็นรายดຌาน เดຌดังนีๅ 

1. ดຌานการลือกผลิตภัณฑ์ดยภาพ
รวมอยู฿นระดับมาก ( ̅=4.ใใ) ดยผูຌตอบบบสอบถาม
สวน฿หญ฿หຌความส าคัญรียงจากคาฉลีไยมากเป
นຌอย เดຌก การมารຌานขายยาพืไอซืๅอยารักษา
รค ( ̅=4.51) การมารຌานขายยาพืไอซืๅออาหาร
สริมละวิตามิน ( ̅=ใ.ๆ1) ละการมารຌานขาย
ยาพืไอซืๅออุปกรณ์ทางการพทย์ ( ̅=2.ไ็) 
ตามล าดับ 

2. ดຌานพฤติกรรมการซืๅอยาของผูຌบริภค 
(การตอบสนองของผูຌซืๅอ: Buyer’s response) 
จ านกตามการลือกตรายีไหຌอดยภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก ( ̅=4.1ใ) ดยผูຌตอบบบสอบถาม
สวน฿หญ฿หຌความส าคัญรียงจากคาฉลีไยมากเป
นຌอย เดຌกการซืๅอสินคຌาทีไตรายีไหຌอทีไคย฿ชຌประจ า 
( ̅=4.21) การซืๅอสินคຌาทีไตรายีไหຌอทีไภสัชกรนะน า 
( ̅=4.14) ละการซืๅอสินคຌาทีไตรายีไหຌอทีไป็นทีไนิยม 
( ̅=4.0ไ) ตามล าดับ 

3. ดຌานพฤติกรรมการซืๅอยาของผูຌบริภค 
(การตอบสนองของผูຌซืๅอ: Buyer’s response) 
จ านกตามการลือกผูຌขายดยภาพรวมอยู฿น
ระดับมา ( ̅=4.12)ดยผูຌตอบบบสอบถามสวน
฿หญ฿หຌความส าคัญรียงจากคาฉลีไยมากเปนຌอย 
เดຌก การมาซืๅอยารຌานนีๅพราะป็นรຌานขายยา
฿กลຌบຌาน ( ̅=4.5ใ) การมาซืๅอยารຌานนีๅพราะป็น
รຌานขายยาทีไมีภสัชกร฿หຌบริการประจ า ( ̅=4.0ไ)  
ละการมาซืๅอยารຌานนีๅพราะป็นรຌานขายยาทีไมี
ขนาด฿หญละนาชืไอถือ( ̅=ใ.็้) ตามล าดับ 

4. ดຌานพฤติกรรมการซืๅอยาของผูຌบริภค 
(การตอบสนองของผูຌซืๅอ: Buyer’s response) 
จ านกตามการลือกชวงวลา฿นการซืๅอสินคຌา
ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ( ̅=ใ.1ไ) 
ดยผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญ฿หຌความส าคัญ
รียงจากคาฉลีไยมากเปนຌอย เดຌก การมาซืๅอยา
รຌานนีๅ฿นชวงงินดือน ( ̅=ใ.ใ0) ชวงวลาทีไมี
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การลดราคา ( ̅=ใ.2 )็ ชวงวลาทีไมีการจัดปรมชัไน 
ซืๅอ 1 ชิๅน ถม 1 ชิๅน ( ̅=ใ.12) ละ฿นชวงทศกาล
ตางๆ ( ̅=2.่ๆ) ตามล าดับ 

5. ดຌานพฤติกรรมการซืๅอยาของผูຌบริภค 
(การตอบสนองของผูຌซืๅอ: Buyer’s response) 
จ านกตามการลือกปริมาณการซืๅอดยภาพ
รวมอยู฿นระดับมาก ( ̅=ใ.็้) 3.79 ดยผูຌตอบ
บบสอบถามสวน฿หญ฿หຌความส าคัญกับการซืๅอ
ตามภสัชกรนะน า ( ̅=4.2ใ) ซืๅอตามความตຌองการ
ของตนอง ( ̅=ใ.้้) ละซืๅอตามปรมชัไนทีไทาง
รຌาน ( ̅=ใ.1ๆ) ตามล าดับ 

สวนทีไ  4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานทีไ 1 ผูຌบริภคทีไมี พศ 

ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขาย
ยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน 
พบว า  ผูຌ บริ ภคทีไมี  พศ ต า งกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค
฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05 ดยพบวา พศหญิงมี
พฤติกรรม฿นการซืๅอยาจากรຌานขายยามากกวา
พศชายสอดคลຌ อ งกับสมมติ ฐ านทีไ ตัๅ ง เ วຌ         
จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานทีไ 2 ผูຌบริภคทีไมี อายุ 
ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขาย
ยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน
พบวา ผูຌบริภคทีไมี อายุ ตางกัน มีผลตอพฤติกรรม
การซืๅ อยาจากรຌ านขายยาของผูຌบริ ภค฿น
กรุงทพมหานคร เมตกตางกัน เมสอดคลຌอง
กับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ จึงปฏิสธสมมติฐาน 

สมมติฐานทีไ 3 ผูຌบริภคทีไมี ระดับ
การศึกษา ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอยา
จากรຌานขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร
ตกตางกันพบวา ผูຌบริภคทีไมี อายุ ตางกันมีผล
ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของ
ผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานครตกตางกันอยางมี

นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 สอดคลຌองกับ
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌ จึงยอมรับสมมติฐานดยพบวา 
ผูຌตอบบบสอบถามทีไมีระดับการศึกษาตกตาง
กันป็นปัจจัยทีไมีผลพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภคตกตางกัน 7 คู เดຌก  

-กลุมทีไมีการศึกษาระดับตไ า
มัธยมศึกษามีพฤติกรรม฿นการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยามากกว า กลุ มทีไ มี ร ะดั บการศึ กษา
มัธยมศึกษาตอนตຌน 

-กลุ ม ทีไ มี ก า ร ศึ ก ษ า ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรม฿นการซืๅอยา
จากรຌานขายยามากกวากลุมทีไมีระดับการศึกษา
ตไ ากวามัธยมศึกษา  

-กลุ ม ทีไ มี ก า ร ศึ ก ษ า ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรม฿นการซืๅอยา
จากรຌานขายยามากกวา กลุมทีไมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตຌน 

-กลุ ม ทีไ มี ก า ร ศึ ก ษ า ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรม฿นการซืๅอยา
จากรຌานขายยามากกวากลุมทีไมีสูงกวาปริญญา
ตรี 

-กลุมทีไมีการศึกษาระดับปวส./
อนุปริญญามีพฤติกรรม฿นการซืๅอยาจากรຌานขาย
ยามากกวากลุมทีไมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตຌน 

-กลุ ม ทีไ มี ก า ร ศึ ก ษ า ร ะดั บ
ปริญญาตรี มีพฤติกรรม฿นการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยามากกว า กลุ มทีไ มี ก ารศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตຌน 

-กลุ มทีไ มี การศึ กษาสู งกว า
ปริญญาตรีมีพฤติกรรม฿นการซืๅอยาจากรຌานขาย
ยามากกวา กลุมทีไมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตຌน 

สมมติฐานทีไ 4 ผูຌบริภคทีไมี อาชีพ 
ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขาย
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ยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน
พบวา ผูຌบริภคทีไมี  อาชีพ ตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค
฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05สอดคลຌองกับสมมติฐาน
ทีไตัๅงเวຌ จึงยอมรับสมมติฐาน ดยพบวา ผูຌตอบ
บบสอบถามทีไมีระดับการศึกษาตกตางกัน
ป็นปัจจัยทีไมีผลพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภคตกตางกัน 3 คู เดຌก  

-กลุมทีไมีอาชีพป็นพนักงาน
บริษัทอกชนมีพฤติกรรม฿นการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยามากกวากลุมทีไมีอาชีพรับจຌาง  

-กลุมทีไมีอาชีพป็นพนักงาน
บริษัทอกชนมีพฤติกรรม฿นการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยามากกวา กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว/คຌาขาย  

-กลุมทีไมีอาชีพป็นพนักงาน
บริษัทอกชนมีพฤติกรรม฿นการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยามากกวากลุมอาชีพอืไนๆ 

สมมติฐานทีไ 5 ผูຌบริภคทีไมี รายเดຌ
ฉลีไยตอดือน ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอ
ยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร
ตกตางกันพบวา ผูຌบริภคทีไมี รายเดຌฉลีไยตอ
ดือน ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอยาจาก
รຌานขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
0.05 สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ จึงยอมรับ
สมมติฐาน ดยพบวา ผูຌตอบบบสอบถามทีไมี
รายเดຌตอดือนตกตางกันป็นปัจจัยทีไมีผล
พฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค
ตกตางกัน 2 คู เดຌก 

-กลุมทีไมีรายเดຌตอดือนระหวาง 
20,001-40,000 บาทมีพฤติกรรม฿นการซืๅอยา
จากรຌานขายยามากกวากลุมทีไมีรายเดຌตอดือน
ตไ ากวา 20,000 บาท  

-ก ลุ ม ทีไ มี ร า ย เ ดຌ ต อ  ดื อ น
ระหวาง 20,001-40,000 บาทมีพฤติกรรม฿น
การซืๅอยาจากรຌานขายยามากกวากลุมทีไมีรายเดຌ
ตอดือน 40,001-60,000 บาท 
 สมมติฐานทีไ 6 ปัจจัยสวนประสม
ทางการตลาด มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการ
ซืๅ อ ย า จ า ก รຌ า น ข า ย ย า ข อ ง ผูຌ บ ริ  ภ ค ฿ น
กรุ ง ทพมหานคร  จ านกตามการ ลื อก
ผลิตภัณฑ์พบวา ดยรวมมีความสัมพันธ์฿น
ทิศทางดียวกัน฿นระดับตไ าอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 

สมมติฐานทีไ 7 ปัจจัยสวนประสม
ทางการตลาด มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการ
ซืๅ อ ย า จ า ก รຌ า น ข า ย ย า ข อ ง ผูຌ บ ริ  ภ ค ฿ น
กรุงทพมหานคร จ านกตามการลือกตรายีไหຌอ
พบวาดยรวมมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน
฿นระดับตไ ามาก อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05  

สมมติฐานทีไ 8 ปัจจัยสวนประสม
ทางการตลาด มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการ
ซืๅ อ ย า จ า ก รຌ า น ข า ย ย า ข อ ง ผูຌ บ ริ  ภ ค ฿ น
กรุงทพมหานคร จ านกตามการลือกผูຌขาย 
ดยรวมมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน฿น
ระดับตไ ามากอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
0.05 
 สมมติฐานทีไ 9 ปัจจัยสวนประสม
ทางการตลาด มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการ
ซืๅ อ ย า จ า ก รຌ า น ข า ย ย า ข อ ง ผูຌ บ ริ  ภ ค ฿ น
กรุงทพมหานคร จ านกตามการลือกวลา฿น
การซืๅอดยรวมมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน
฿นระดับตไ าอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
0.05  

สมมติฐานทีไ 10 ปัจจัยสวนประสม
ทางการตลาด มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการ
ซืๅ อ ย า จ า ก รຌ า น ข า ย ย า ข อ ง ผูຌ บ ริ  ภ ค ฿ น
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กรุงทพมหานคร จ านกตามการลือกปริมาณ
การซืๅอดยรวมพบวา ปัจจัยสวนประสมทาง
การตลาดเมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ  
ซืๅอยา  

 
อภ ปรายผล 

จากการศึกษา พฤติกรรมการซืๅอยาจาก
รຌานขายยาของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร 
พบวา 

1. ปัจจัยสวนบุคคลของผูຌบริภคมีผลตอ
พฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌานขายยาของผูຌบริภค
฿นกรุงทพมหานคร พบวา ผูຌตอบบบสอบถาม 
สวน฿หญป็นพศชาย อายุระหวาง 30-40 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทอกชนมีรายเดຌระหวาง 20,001-40,000 
บาท มีพฤติกรรมการซืๅอยาดย฿หຌความส าคัญ
กับการลือกตรายีไหຌอทีไคย฿ชຌป็นประจ า ลือก
ซืๅอจากรຌานทีไอยู฿กลຌบຌานละมีภสัชกรประจ า
รຌานคอย฿หຌค านะน า สอดคลຌองกับผลงานวิจัย
ของ จิรภัทร คงสวัสดิวรกุล (2550, หนຌา 1) เดຌท า
การวิจัยรืไองพฤติกรรมการลือก฿ชຌบริการของ
ผูຌบริภคทีไมีตอรຌานขายยาภาย฿นละภายนอก
หຌางสรรพสินคຌาขตกรุงทพมหานคร พบวา 
ผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จ฿นรຌานขายยาทีไ฿ชຌบอย
ทีไสุดละยังคง฿ชຌบริการรຌานขายยารຌานดิม
ตลอดเป 

2. ปัจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอ
พฤติกรรมการซืๅอยาของผูຌบริภค(การตอบสนอง
จากผูຌบริภค) จากรຌานขายยา฿นกรุงทพมหานคร 
พบว า ฿หຌความส าคัญกับส วนประสมทาง
การตลาดดຌานบุคคลอยู ฿นระดับมากพราะ
ลใงหในวาบุคลากรของรຌานดยฉพาะอยางยิไง
ภสัชกรละผูຌชวยภสัชกรสามารถ฿หຌค านะน า
ละค าปรึกษากีไยวกับการลือกซืๅอยาพืไอการ
บ าบัดรักษารคหรือพืไอการบ ารุงรักษาสุขภาพ

เดຌป็นอยางดีสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ      
ศิริสง บุญรือง (2550,1) เดຌท าการศึกษาวิจัย
รืไองการซืๅอยา฿ชຌองของประชาชน฿นขตชุมชน
ออัดพบวาการรียนรูຌทางสังคมทีไกีไยวกับการ
ซืๅ อยา ฿ชຌ  องของต ละกลุ มคื อระดับล า ง
ระดับกลางระดับบนมีลักษณะหมือนกันป็น
ส วน ฿หญ เดຌ ก  ก า รนะน า ละท าต าม
บบอยางดยการนะน ามาจากชองทางของ
ครอบครัวพืไอนบຌาน พืไอนรวมอาชีพ ผูຌขายยา
ละสืไอตางๆ ซึไงการนะน ามาจากชองทาง
หลานัๅนจะมีอยู฿นทุกกลุมตฉพาะชองทางการ
นะน าจากหนวยตางๆจะมีอยู฿นฉพาะกลุม
ระดับกลางละระดับบนทานัๅน 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว า 
ปัจจัยดຌานพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ละ
รายเดຌ ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอยาจาก
รຌานขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร
ตกตางกัน ทัๅงดຌานลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ ตราสินคຌา
ละชวงวลาทีไซืๅอตกตางกัน ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ จิรภัทร  คงสวัสดิวรกุล (2550, 1) เดຌท า
การวิจัยรืไองพฤติกรรมการลือก฿ชຌบริการของ
ผูຌบริภคทีไมีตอรຌานขายยาภาย฿นละภายนอก
หຌางสรรพสินคຌาขตกรุงทพมหานครพบวาดຌาน
ผลิตภัณฑ์ผูຌบริ ภคทีไมีระดับการศึกษาละ
รายเดຌตกตางกันจะมีพฤติกรรม฿นการ฿ชຌ
บริการรຌานขายยา฿นดຌานความถีไ฿นการ฿ชຌบริการ
ละจ านวนงินทีไ฿ชຌ฿นการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์
ฉลีไยตอครัๅงตกตางกัน 

4. ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น
ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅอยา 
พบวา ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซืๅออยู฿นระดับตไ า 
ดยฉพาะพฤติกรรมการซืๅอดຌานการลือก
ปริมาณการซืๅอพบวา สวน฿หญ฿หຌความส าคัญ
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กับดຌานราคา ถຌาผลิตภัณฑ์มีราคาสูงกใจะมี
ปริมาณการซืๅอตไ า สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ 
ณัฐชัย ศรีพันธุ์ (2550, 1) เดຌท าศึกษาปรียบทียบ
ความคิดหในของผูຌบริภคทีไมีตอรຌานขายยารูป
บบดิมละรูปบบ฿หมผลการศึกษาพบวา
กลุ มตัวอย างคิดว าปัจจัยส วนประสมทาง
การตลาดตางๆนัๅนรຌานขายยารูปบบ฿หมมีขຌอดี
กวารຌานขายยารูปบบดิมซึไงจุดดนคือความ
สวยงามของรຌานละสินคຌา฿หมตปัจจัยดຌาน
ราคาพบวารຌานขายยารูปบบ฿หมควรปรับปรุง
ดຌานราคาป็นส าคัญ 

 
ข้อสนอนะ 

จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางซึไง
ตอบบบสอบถามนัๅน สวน฿หญจะ฿หຌระดับ
ความส าคัญ฿นระดับมากป็นสวน฿หญส าหรับ
ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด฿นทุกดຌาน 
นืไองจากผูຌบริภคยอมคาดหวังสิไงทีไดีทีไสุดมืไอ
ขຌารับบริการ ดังนัๅนผูຌ฿หຌบริการรຌานขายยาจึง
ควร฿หຌความส าคัญกับปัจจัยสวนประสมทาง
การตลาด฿นทุกดຌาน ดยฉพาะอยางยิไงดຌาน
บุคลากร ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการละดຌาน
สิไงวดลຌอมทางกายภาพ พืไอ฿หຌกิดความยัไงยืน
ของธุรกิจตอเปส าหรับผูຌทีได านินธุรกิจหรือสน฿จ
จะด านินธุรกิจรຌานขายยา฿นขตกรุงทพมหานคร 
ผูຌวิจัยขอสนอนะการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจตาม
ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทัๅง 7 ดຌานดังนีๅ 

1. ปั จจั ยดຌ านผลิตภัณฑ์ควรจะ฿หຌ
ความส าคัญ฿นรืไองคุณภาพของของยา  ฿หຌ
ป็นเปตามมาตรฐานหรือหนือกวามาตรฐาน
ดยค านึงถึงความพึงพอ฿จของลูกคຌาป็นส าคัญ 
รวมถึงควรจัด฿หຌมีความหลากหลายของยา 
วิตามินผลิตภัณฑ์อาหารสริม ละอุปกรณ์
ทางการพทย์ ป็นตຌน พืไอตอบสนองความ
ตຌองการของลูกคຌาเดຌอยางตรงตามความตຌองการ 

2. ปัจจัยดຌ านราคาควรมีการสดง
รายละอียดของราคาการ฿หຌบริการชัดจน ละ
คิดคาสินคຌาละมีราคาทีไหมาะสมละ฿กลຌคียง
กับราคาตลาด ละถຌาจะ฿หຌตรงตามความ
ตຌองการของลูกคຌามากทีไสุดกใควรจะจัด฿หຌมีความ
หลากหลายของระดับราคาการ฿หຌบริการพืไอ฿หຌ
ลูกคຌาเดຌลือกรับบริการ 

3. ปัจจัยดຌานชองทางการจัดจ าหนาย 
ควรตัๅงรຌานขายยาอยู ฿กลຌหลงชุมชน/ ยาน
ธุรกิจนืไองจากกลุมลูกคຌาตຌองการความสะดวก
฿นการขຌาถึงบริการชน ฿กลຌสถานทีไท างานหรือ
฿กลຌบຌ านละถຌ า ป็นเปเดຌควรจัด฿หຌมีการ
฿หຌบริการนัดหมายวลา฿นการขຌารับบริการ
ลวงหนຌาทางทรศัพท์หรือปຂด฿หຌบริการนอก
วลาท าการ ละวันหยุด 

4. ปัจจัยดຌานการสงสริมการตลาด   
ควรจัด฿หຌมีครงการสงสริมการตลาดทีไตอนืไอง
ละหลากหลาย พืไอ฿หຌลูกคຌากิดความพึงพอ฿จ
ละกลับมา฿ชຌบริการซๅ าอีก อาทิชน การปຂด
฿หຌบริการรับช าระคาสินคຌา/ บริการดຌวยบัตร
ครดิตดยเมคิดคาธรรมนียมการบริการ ละ
฿นกรณีทีไลูกคຌา฿ชຌบริการ฿นวงงินสูงกใอาจจัด฿หຌ
มีครงการผอนช าระป็นรายงวดหรือลดราคา฿หຌ 
ป็นตຌน 

5. ปัจจัยดຌานบุคลากร ควรจัด฿หຌมีการ
ฝຄกอบรมความรูຌกีไยวกับยาพืไอพิไมทักษะ฿หຌกับ
พนักงานผูຌ฿หຌบริการอยางสมไ าสมอ หรือมืไอมี
ทคนลยี฿หมๆ รวมถึงจัด฿หຌมีการฝຄกอบรม฿น
รืไองการบริการอยางมีประสิทธิภาพ฿หຌกับ
พนักงาน 

6. ปัจจัยดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ   
ซึไงป็นปัจจัยดຌานทีไมีความส าคัญมากทางผูຌ
ด านินธุรกิจละผูຌสน฿จจะด านินธุรกิจกใควร
จ ะ ตຌ อ ง ฿ หຌ ค ว า ม ส า คั ญ ม า ก  ช น กั น  ด ย
กระบวนการ฿หຌบริการทีไควรจะ฿หຌความส าคัญ
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ทีไสุดเดຌก มีความรวดรใ ว฿นการ฿หຌบริการ 
พืไอ฿หຌการบริการป็นเปอยางมืออาชีพรวมถึง
จะตຌองดูล฿นรืไองความถูกตຌองของคา฿ชຌจาย
คาบริการ฿หຌตรงตามความป็นจริงดຌวย 

7. ปัจจัยดຌานลักษณะทางกายภาพ     
ซึไ งลูกคຌาสวน฿หญ มืไอจะ฿ชຌบริการกใมักจะ
พิจารณาลักษณะทางกายภาพกอนพืไอ฿หຌกิด
ความมัไน฿จ ดังนัๅนจึงควร฿ส฿จดูลภาพลักษณ์฿น
ดຌานนีๅ เมวาจะป็น฿นรืไองการมีครืไองมือละ
อุปกรณ์ทีไทันสมัย ชน มีหຌองนๅ าสะอาด ละ
ทางขຌา-ออกสะดวก มีพืๅนทีไกวຌางขวางละมีหຌอง
รับรองขณะทีไ฿ชຌบริการ ป็นตຌน ฿นสวนของ
ขຌอคิดหในหรือขຌอสนอนะพิไมติมนัๅนเมมีผูຌ฿หຌ
ความคิดหใน ตผูຌ฿หຌบริการรຌานขายยากใเมควร
จะละลย฿นประดในนีๅ  ดยอาจจะสามารถ
ด านินการเดຌพิไมติม฿นรืไองของการสอบถาม
ปัญหา฿นการขຌารับบริการจากผูຌบริภคทีไขຌามา
฿ชຌบริการละน ามาพัฒนาปรับปรุงพืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลจากการขຌารับ
บริการ 

8. ปั จจั ยส วนประสมทางการตลาด       
มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร จ านก
ตามการลือกผลิตภัณฑ์พบวา ดຌานผลิตภัณฑ์ 
ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ดຌานการสงสริม
การตลาด ดຌานบุคคล ดຌานกระบวนการ ละ
ดຌานสิไงวดลຌอมทางกายภาพมีผลตอพฤติกรรม
การซืๅอยาอยู฿นระดับตไ า ดังนัๅน รຌานขายยาทัไวเป
จึงจ าป็นตຌองมีผลิตภัณฑ์ยาประภทตางๆ ฿หຌ
หลากหลาย พิไมชองทางการจัดจ าหนาย การ
สงสริมการตลาด ละพิไมพูนความรูຌ ฿หຌกับ
พนักงานขายพืไอ฿หຌสามารถ฿หຌค านะน าเดຌ
อยางถูกตຌอง นอกจากนัๅนควรพิไมสถานทีไจอด
รถ฿หຌมากขึๅนพืไอ฿หຌป็นทางลือกส าหรับลูกคຌา
เมจ าป็นตຌองซืๅอยา฿นหຌางสรรพสินคຌาทานัๅน 

9. ปั จจั ยส วนประสมทางการตลาด          
มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร จ านก
ตามการลื อกตรายีไ หຌ อพบว าส วน฿หญ ฿หຌ
ความส าคัญกับดຌานผลิตภัณฑ์ละดຌานบุคลากร 
ดังนัๅน จึงควรมีภสัชกรประจ ารຌานตลอดวลา
ละลือกจ าหนายฉพาะยาทีไมีคุณภาพมีตรา
สินคຌาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานการ
ผลิตทานัๅน 

10. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด     
มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร จ านก
ตามการลือกผูຌขาย สวน฿หญ฿หຌความส าคัญกับ
ชองทางการจัดจ าหนาย กระบวนการ ละ
สิไงวดลຌอมทางกายภาพ ดังนัๅน จึงควรพิไม
ชองทาง฿หຌลูกคຌาสามารถขຌาถึงเดຌดยงาย ชน 
ผานทาง facebook e-mail หรือ call center 
ป็นตຌน 

11. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด       
มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร จ านก
ตามการลือกวลา฿นการซืๅอ พบวา สวน฿หญ฿หຌ
ความส าคัญกับดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทาง
การจัดจ าหนาย ละดຌานการสงสริมการตลาด 
ดังนัๅน รຌานขายยาควร฿หຌความส าคัญกับการขาย
ยา฿นชวง ทศกาลส าคัญๆ ดยการจัดการ
ประชาสัมพันธ์฿หຌลูกคຌาเดຌทราบถึงผลิตภัณฑ์ของ
ทางรຌานทีไตຌองการจัดรายการ มีการก าหนดราคา
ขายทีไชัดจน ละมีการจัดปรมชัไนทีไสอดคลຌอง
กับความตຌองการของลูกคຌาป็นส าคัญ 

12. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาด       
มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการซืๅอยาจากรຌาน
ขายยาของผูຌบริภค฿นกรุงทพมหานคร จ านก
ตามการลือกปริมาณการซืๅอดยรวมพบวาสวน
฿หญ฿หຌความส าคัญกับดຌานผลิตภัณฑ์ ละดຌาน
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ราคาดยหในวาถຌาผลิตภัณฑ์ทีไมีการก าหนด
ราคาสูงกวาทีไอืไนกใจะมีปริมาณการซืๅอตไ า ดังนัๅน 
ทางรຌานจึงควรมีการปรียบทียบราคาขายกับ

รຌาน฿นหຌางสรรพสินคຌาละก าหนดราคา฿หຌ
สอดคลຌองกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ป็นส าคัญ 
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การพัฒนาหลงทองที่ยวช งวัฒนธรรมของจังหวดัพ ษณ ลก 
Develoment of cultural tourism Phitsanlok 

 
กัญญามนิอ นหวาง1ิวรรณพริพ ทธภูม พ ทักษ์2 

 
บทคัดยอ 

 บทความนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาลักษณะของหลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ละศึกษาการพัฒนาหลง
ทองทีไยวชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุลกจากการศึกษาพบวา ลักษณะการด านินกิจกรรมนຌนดຌานสังคมละ
สิไงวดลຌอม ดຌานศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความชืไอ ประพณี ละดຌานการจัดกิจกรรมรวมกับคน฿นชุมชน ส าหรับ
นวทางมาตรฐานของหลงทองทีไยว เดຌก การพัฒนาการจัดกิจกรรมดຌานการสืบคຌน การสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประพณี การมีสวนรวม฿นประพณีของนักทองทีไยว การสนับสนุนทางดຌานนยบายละดຌานงบประมาณ
จากหนวยงานภาครัฐละองค์กรอกชนความรูຌความขຌา฿จต อวิถีชีวิตของพนักงานละนักทองทีไยวละ
ความสามารถของพืๅนทีไ฿นการรองรับนักทองทีไยว ส าหรับการพัฒนาหลงทองทีไยว฿นจังหวัดพิษณุลก เดຌก การมี
ศักยภาพ฿นการดึงดูด฿จดຌานการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ละการมีมาตรฐานการจัดกิจกรรมชิงวัฒนธรรมของหลง
ทองทีไยว฿นจังหวัดพิษณุลกตอเป 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาุ หลงทองทีไยวุ ชิงวัฒนธรรม 
 

Abstract 
 The objectives of this article were to study characteristics of culture based activities, 
acquire guidelines for cultural operations, and generate models of cultural activities for the 
development of touring sites in Phitsanulok province.The results of the study revealed that 
characteristics of cultural activities exemplified social and environmental activities, cultural ways 
of life, belief, tradition, and cooperation of community activities. Guidelines for a standard of 
touring sites incorporated the development on acquiring activities, preservation on culture and 
tradition, tourist participation in tradition activities, supports of policy and budget from 
government and private sectorsุ knowledge and understanding of employees and tourists’ ways 
of life, and capacity of areas to serve tourists. The development of touring sites included the 
potential of tourist attractions in cultural tourism and the standard of operating cultural activities 
of touring sites in Phitsanulok province.  

 
Keywords: Develomentุ tourismุ cultural

                                                 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สาขาการจดัการ มหาวิทยาลัยวสทริ์น 
2 อาจารย์ประจ าสาขาการจดัการ วิทยาลัยนอร์ททริ์น  
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บทน า 
 การทองทีไยวชิงวัฒนธรรมป็นการ
ทองทีไยวพืไอการรียนรูຌวัฒนธรรมทຌองถิไน ดยมี
วั ตถุประสงค์  พืไ อการสืไ อความหมายของ
วัฒนธรรมของทຌองถิไน฿หຌสามารถถายทอด 
คุณคาละมีความหมายทางสัญลักษณ์ อันบง
บอกถึงความป็นอกลักษณ์ทีไตางกันออกเป 
ของตละทຌองถิไน ซึไงป็นทรัพยากรทีไส าคัญ
ทางการทองทีไยวของเทย ดยวัฒนธรรม
สามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌกับการทองทีไยวเดຌป็น
อยางมากพราะวาป็นจุดขายทีไสามารถดึงดูด
นักทองทีไยวชาวตางเดຌอยางดี ฿นขณะดียวกัน 
การทองทีไยวกใถูกน ามา฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการ
สืบทอดวัฒนธรรม฿หຌคงอยู ประกอบรืไองราว
ประวัติศาสตร์ทีไ กิดจากการหลอหลอมทาง
วัฒนธรรมรวมกัน ทัๅงความป็นอยู การประกอบ
อาชีพ การละลน ดนตรีพืๅนบຌาน บทกลอน 
อาหาร ประพณี งานฝีมือชาง งานศิลป์ ป็นตຌน 
ซึไงเดຌมีการถายทอดวัฒนธรรม ละสืบสานป็น
มรดกตกทอดนับรุนตอรุนจากบรรพบุรุษจน    
ถึงปัจจุบันวัฒนธรรมเดຌท าหนຌาทีไป็นรากฐาน
ความมัไนคงของทຌองถิไน (กัญญามน อินหวาง
ละวรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์, 255ไ) 
 การพัฒนากิจกรรมการทองทีไยวทาง
วัฒนธรรมนัๅน ตຌองอาศัยความขຌมขใงของของ
ชุมชน การประสานงานทีไดีกับชุมชน ดยชุมชน
จะมุ ง  นຌ นน า  สนอรู ปบบของกิ จกร รม 
(Cultural Activity) ทีไมีความหลากหลาย ชน 
การชมการละลน การรຌองพลง การฟังดนตรี
พืๅนมือง การชมภาพขียน จิตรกรรม การน าชม
พิพิธภัณฑ์ทຌองถิไน น าชมบราณสถาน หรือการ
ปຂดอกาส฿หຌนักทองทีไยวขຌาร วมประพณี 
พิธีกรรมพืๅนบຌาน ซึไง฿นตละภาคของประทศ
นัๅนมีอกลักษณ์ ทีไน าสนอออกมาเดຌตกตางกัน
ตามความตกตางของวัฒนธรรมพืๅนบຌาน      

คติความชืไอ สิไงศักด์สิทธิ์ ชน ประพณีตงงาน 
ประพณีบุญทางศาสนา ฿นปัจจุบันนักทองทีไยว
ทัๅง฿นละตางประทศจ านวนมาก฿หຌความสน฿จ
กับการทองทีไยวพืไอการรียนรูຌ  ดยฉพาะ 
อยางยิไงการเดຌรูຌจักกับชุนชน฿นระดับทีไลึกกวา
การทองทีไยวทัไวเป฿นรูปบบทีไคยชิน ดย฿หຌ
ความสน฿จกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม พืไอ฿หຌ
ตนองเดຌ รับประสบการณ์  (Experience)ทีไ
ปลก฿หม ละทดลองสิไงทีไยังเมคยสัมผัสทัๅง
ประสบการณ์ตรงทีไสามารถจับตຌองเดຌละ
ประสบการณ์ทีไท า฿หຌกิดการรับรูຌ ตเมสามารถ
จับตຌองเดຌ ซึไงนับป็นสวนส าคัญละป็นปัจจัย
หนึไงของความส ารใจ฿นการสรຌางคุณคา ความ
ทรงจ า ส าหรับทัๅงนักทองทีไยวละชุมชนอง
(กัญญามน อินหวางละวรรณพร พุทธภูมิ
พิทักษ,์ 255ไ) 
 บทความนีๅ ตຌองการศึกษานวทางการ
พัฒนาหลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
พิษณุลก นืไองจากหลงทองทีไยววัฒนธรรมจะ
 ป็ น ส ว น ห นึไ ง ข อ ง  ห ล ง ท อ ง  ทีไ ย ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ หลงทองทีไยวพืไอนันทนาการทีไ
ผสมผสานกันเดຌอยางดี ดังนัๅนการศึกษานีๅจึงมุง
ประ ดใ นทีไ ม าตรฐานหล งท อ ง ทีไ ย ว ชิ ง
วัฒนธรรมทัๅง฿นดຌานการพัฒนากิจกรรมการ
ทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ศักยภาพ฿นการดึงดูด฿จ
ดຌานการทองทีไยว ละศักยภาพ฿นการรองรับ
ดຌานการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ดยฉพาะ
หลักการบริหารจัดการหลงทองทีไยวทาง
วัฒนธรรมทัๅ ง ฿นดຌานความสามารถ฿นการ
ควบคุม ดูล การด านินงาน การจัดการหลง
ทอ ง ทีไ ย ว ชิ งวัฒนธรรม฿หຌส งผลดีทีไ  ป็ น
ประยชน์กชุมชนสูงสุด ละลดผลสียทีไจะ
ตามมาจากการพัฒนาการทองทีไยว฿นหลงของ
พืๅนทีไชุมชนนัๅนๆ ดຌวย  
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นวทางก ารพัฒนา หล งทอง ที่ ยว ช ง
วัฒนธรรม 
 จากการศึกษาอกสารทีไกีไยวขຌองดຌาน
หลงทองทีไยว พบวา มีการพัฒนาหลง
ทองทีไยวชิงวัฒนธรรม หลายประการ ชน การ
จัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานของชุมนละ
สถาบันการศึกษารวมทัๅงหลงทองทีไยวชิง
วัฒนธรรมเดຌกลายป็นหลงศึกษา รียนรูຌทัๅง
ประวัติศาสตร์ ศาสนาเดຌอยางดี พบวาศักยภาพ
฿นการดึงดูด฿จดຌานการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม 
ดยฉพาะจังหวัดพิษณุลกมีการพัฒนาหลง
ทองทีไยว฿หຌดึงดูด฿จหลายประการ ชน การจัด
กิจกรรมตามประพณี การจัดนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม การจัดประพณีวิถีชีวิตตามสายนๅ า
นานทีไนาสน฿จมากควบคูกับหลงทองทีไยวชิง
ประวัติศาสตร์ ละวัฒนธรรมมาผสมผสานกัน 
ชนพิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานจาทวีถือเดຌวาป็นหลง
ทองทีไยวทีไรวมความรูຌ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
เดຌอยางดี ทัๅงนีๅ มีศักยภาพ฿นการรองรับดຌานการ
ทองทีไยว ดยศึกษาจากการเดຌรับรางวัลดีดน 
หล งทองทีไ ยว  25ไ1/255ๆ ป็น รางวัล
อุตสาหกรรมทองทีไยวเทย ป็นสัญลักษณ์ทีไ
สดงถึงความป็นลิศ ฿นรืไองของการประกอบ
ธุรกิจทองทีไยวอยางมีคุณภาพ ละสดงถึง
ความพรຌอมของสินคຌาการทองทีไยวทีไจะมาชวย
สนับสนุน ละสงสริมความขใงกรงของการ
ทองทีไยวประทศเทย ทีไจะกຌาวเปสูการขงขัน
฿นวทีระดับนานาชาติ฿นอนาคติส าหรับรางวัล
อุตสาหกรรมทองทีไยวเทยครัๅงทีไ  ้  ถือป็น
มาตรการชิงบวกทีไชวย สงสริมอุตสาหกรรม
ทองทีไยว สรຌางความมัไน฿จ ละพิไมความ
นาชืไอถือ฿หຌการทองทีไยวเทยป็นทีไ ยอมรับจาก
นักทองทีไยวทัๅง฿น ละตางประทศ นอกจากนีๅ 
ยั ง  ป็ น  ค รืไ อ ง มื อ ส า คั ญ ฿ น ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมทองทีไยวเทย฿หຌยัไงยืน ดย฿น

ปัจจุบันรางวัลอุตสาหกรรมทองทีไยวเทยถือป็น
ครืไองหมายรับประกันคุณภาพการทองทีไยว
ระดั บ  ล ก  ดั ง นัๅ น   พืไ อ  ป็ น ก า ร ส ง  ส ริ ม
ผูຌประกอบการอุตสาหกรรมการทองทีไยว    
ของประทศ฿หຌมี จิตส านึกละมีการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมทองทีไยวอยางมีความ
รับผิดชอบละ฿หຌกิดความยัไงยืน ชน พิพิธภัณฑ์
พืๅนบຌานจาทวี รงหลอพระบูรณะเทย อ.มือง      
จ.พิษณุลก สวนนกเทยศึกษา อ.มือง จ.พิษณุลก  
 
การพัฒนาหลงทองที่ยวช งวัฒนธรรมิ
จังหวัดพ ษณ ลก 
 จากการศึกษาของ กัญญามน อินหวาง
ละวรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ (255ไ) ดຌานความ
คิดหในดຌานมาตรฐานของหลงทองทีไยวชิง
วัฒนธรรม กับผูຌทีไกีไยวขຌองของหลงทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรม เดຌกนักทองทีไยวจ านวน ใ0 คน 
ละผูຌดูลสถานทีไชิงวัฒนธรรม จ านวน 10 คน 
เดຌ฿หຌความคิดหในนวทางการพัฒนาหล ง
ทองทีไยวหลายดຌาน ป็นนวทาง ดังนีๅ  
 1. ควรมีการพัฒนาดຌานการสืบคຌนสืบ
สาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประพณีบางอยางทีไอาจ
เมเดຌ฿หຌความส าคัญ฿นปัจจุบัน หรืออาจมองขຌาม 
น ามาพิไมมูลคาละคุณคา ทัๅงนีๅพราะหลง
ทองทีไยวทางวัฒนธรรมมีความตกตางจาก
หล งท อ ง ทีไ ย วประ ภท อืไ นๆ  นืไ อ งจาก
วัฒนธรรมป็นมรดกหงสังคม มีทัๅงสวนจับตຌอง
เดຌละจับตຌองเมเดຌ ชน ศิลปะ ขนบธรรมนียม
ประพณี รูปบบการด ารงชีวิต การตงกาย 
ครืไองมือครืไอง฿ชຌ อาหารการกิน งานทศกาล 
ประพณี ป็นตຌน นอกจากนีๅวัฒนธรรมยังป็น
การสัไงสมประสบการณ์ ความรูຌ ความสามารถ 
ละภูมิปัญญาทัๅงหมดทีไเดຌชวย฿หຌมนุษย์฿นสังคม
นัๅนๆ อยูรอด ละจริญสืบตอเดຌ ละป็นอยูมา
จนถึงปัจจุบัน ละสามารถจริญงอกงามตอเป 

64



                    วารสารวิจยัมหาวิทยาลยัวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                      Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 255่ | Vol1,No.2 May- August 2015: ISSN 2465-3578 
 

 2. ควรมีการน าอกลักษณ์ฉพาะ฿นต
ละทຌองถิไน ซึไ ง ป็นจุดดึงดูดส าคัญดຌานการ
ทองทีไยวมาประชาสัมพันธ์ ตควรระวังการปຂด
พืๅนทีไทางวัฒนธรรมพืไอป็นหลงทองทีไยว
อยางรูຌทาเมถึงการณ์ซึไงอาจสงผลกระทบตอวิถี
ชีวิตความป็นอยูของชุมชนทຌองถิไนจนขาดความ
ป็นอกลักษณ์ดัๅงดิมของพืๅนทีไละสงผลกระทบ
ทางลบตอการทองทีไยว฿นทีไสุด ดังนัๅน ควร
พัฒนาหลงทองทีไยวละ฿หຌมีผูຌตรวจสอบ
มาตรฐานหลงทองทีไยวพืไอยกระดับมาตรฐาน
฿นการพัฒนาหลงทองทีไยว  
 ใ. ควร฿หຌนักทองทีไยวมีสวนรวม฿น
ประพณี นืไองจากหลงวัฒนธรรมประพณี 
ละหัตถกรรมพืๅนมือง หลงทองทีไยวทาง
วัฒนธรรมสวน฿หญมีผูຌ ยีไยมชมมาก หากจัด
กิจกรรมทีไสามารถขຌาเปมีสวนรวม฿นกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประพณี ละซืๅอสินคຌาของทีไ
ระลึกจากผูຌประกอบหัตถกรรม คุณคาตอ
สวนรวมอยูทีไการรักษามรดกความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม คุณคาตอผูຌยีไยมชมอยูทีไความ
พอ฿จจากการขຌารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประพณี ละการเดຌซืๅอสิไงของทีไระลึกทีไพอ฿จ 
ตัวอยางชน ประพณีลอยกระทง ประพณี
สงกรานต์ ป็นตຌน  
 ไ. การทีไนักทองทีไยวจะลือกขຌาเป
ยีไยมชม฿นหลงทองทีไยว฿ดนัๅน หลงทองทีไยว
นัๅนจะตຌองมีความดึงดูด฿จ ละความนาสน฿จ 
อยู ฿นระดับทีไ ก อ ฿หຌ  กิดความ พึงพอ฿จก
นักทองทีไยวเดຌ ซึไงการดึงดูด฿จส าหรับหลง
ทองทีไยว คือ ความสะดวก฿นการขຌาถึง ความ
ปลอดภัย ละความสามารถ฿นการจัดกิจกรรม
การทองทีไยวทีไส าคัญควรมีการพัฒนาสิไงอ านวย
ความสะดวกดຌานการขຌาชม฿นพิพิธภัณฑ์ ละ
หຌองนๅ า ทีไจอดรถ ถือวาส าคัญมากทีไจะตຌองปรับปรุง 

 5. การสนับสนุนทางดຌานนยบาย ดຌาน
งบประมาณ ละดຌานบุคลากร จากหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคอกชน ละองค์กรท า฿หຌหลง
ทองทีไยวจะสามารถด ารงอยูเดຌ ดังนัๅน การอนุรักษ์ 
การ ฟ้ืน ฟูสภาพของหล งทองทีไ ยว การมี
มาตรการป้องกันผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนกับตัว
หลงทองทีไยว รวมทัๅงการจัดการดຌานการบริการ
ละการจัดกิจกรรมดຌานการทองทีไยวทีไหมาะสม 
จะท า฿หຌนักทองทีไยวรูຌสึกประทับ฿จ  
 .ๆ การทีไพนักงานมีความรูຌ ความขຌา฿จ
ตอวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ละวัฒนธรรมของทຌองถิไน 
รวมถึงการสรຌางจิตส านึกละความรับผิดชอบตอ
การรักษาวัฒนธรรมละคุณคาของสภาพวดลຌอม 
ละ฿หຌชุมชนทຌองถิไนมีสวนรวมตอการบริหาร
จัดการทองทีไยวจะป็นการดึงดูด฿จ฿หຌนักทองทีไยว
รูຌสึกถึงความป็นวิถีชีวิตจริงๆ 
 .็ หลงทองทีไยวมีจุดดึงดูดความสน฿จ
สามารถสรຌางความประทับ฿จละความพึงพอ฿จ
฿หຌกนักทองทีไยว ชน มีความดดดนละมี
อกลักษณ์ของวิถีชีวิตละภูมิปัญญามีความ
งดงามทางศิลปวัฒนธรรม ละจากการทีไ
วัฒนธรรมป็นมรดกทางสังคมของมนุษย์ทีไสัไงสม
มาตอดีตละมีความป็นอกลักษณ์ฉพาะ฿น
ตละทຌองถิไน ดังนัๅน ความสามารถ฿นการสืบ
ทอดทางวัฒนธรรม ความตอนืไองของการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ความผูกพันตอทຌองถิไน 
ละความขຌมขใ ง฿นการรักษาวัฒนธรรม จึ งมี
ความส าคัญ฿นการรักษาวัฒนธรรม฿หຌคงอยูของ
บราณสถานของจังหวัดพิษณุลกมากกวาดຌาน
ประพณี ซึไงดຌานประพณีตางๆจะมีการสดงออก
ตามประพณีของตละชุมชน  
 ่. การขຌ าถึ งหล งทองทีไ ยวความ
ปลอดภัย ละความหลากหลายของกิจกรรม
การทองทีไยว ป็นสวนหนึไงทีไมีความส าคัญ฿น
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การดึ งดูด ฿จ฿หຌนั กทอง ทีไ ยว ขຌ า เปหล ง
ทองทีไยวดຌวย 
 .้ ความป็นอกลักษณ์ดຌานวิถีชีวิตภูมิ
ปัญญา ละองค์ความรูຌ ความตอนืไองของการ
สืบสานวัฒนธรรมประพณี ความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม ความสามารถ฿นการสืบทอดภูมิ
ปัญญาละองค์ความรูຌอยางตอนืไอง ความ
ป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประพณีทีไ
สืบคຌนเดຌ ละความผูกพันตอทຌองถิไนป็นสิไงทีไ
นักทองทีไยวชืไนชมละตຌองการหในการพัฒนา
อยางตอนืไอง  
 10. การจัดกิจกรรมการทองทีไยวของ
จังหวัดพิษณุลก นักทองทีไยวสามารถขຌาถึง
หลงทองทีไยวเดຌ ทัๅงยังมีความปลอดภัยดຌาน
การทองทีไยว ละมีความหลากหลายของ
กิจกรรมการทองทีไยวสามารถจัดการดຌานการ฿ชຌ
ประยชน์พืๅนทีไ ทัๅงยังจัดการดຌานการ฿หຌความรูຌ
ละการสรຌางจิตส านึก รวมทัๅงชุมชนมีรายเดຌ
จากการทองทีไยวเดຌอยางดี  
 นอกจากนีๅยังพบวา การด านินกิจกรรม
สวน฿หญมีลักษณะของการนຌนดຌานสังคมละ
สิไงวดลຌอมทุกหลงทองทีไยว มุงนຌนการศึกษา
วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความชืไอ ละมีกิจกรรม
รวมกับคน฿นชุมชน มีการสรຌางรายเดຌดຌวยการ
ขายของทีไระลึกของชุมชน฿นพืๅนทีไวัฒนธรรมของ
ผูຌอาศัย฿นชุมชนนัๅนๆ ตยังสามารถพิไมงานพิไม
รายเดຌ฿หຌกับชุมชนเดຌ ละ฿หຌความส าคัญกับ
ชุมชนทຌองถิไน ละจากการศึกษา พบวา หลง
ทองทีไยวชิงวัฒนธรรมยังป็นการทองทีไยวทีไ

ครบวงจรระหวางการทองทีไยวทางประวัติศาสตร์ 
ทองทีไยวหลงรียนรูຌทางวัฒนธรรม ละหลง
ทองทีไยวชิงนันทนาการ ชน การชม พิพิธภัณฑ์
พืๅนบຌานจาทวี พิพิธภัณฑ์ของสถานทีไตางๆทัๅง
บราณสถาน ประพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรมทีไยาวนาน  
 นวทางการพัฒนาดຌานการสืบคຌนสืบ
สานอนุรักษ์วัฒนธรรมประพณีควร฿หຌนักทองทีไยว   
มีสวนรวม฿นประพณีการสนับสนุนทางดຌาน
นยบาย ดຌ านงบประมาณ ละดຌ านบุคลากร        
จากหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ละองค์กร
ท า฿หຌหลงทองทีไยวจะสามารถด ารงอยู เดຌ   
การทีไพนักงานมีความรูຌ ความขຌา฿จตอวิถีชีวิต 
การจัดกิจกรรมการทองทีไ ยวของจั งหวัด
พิษณุลก นักทองทีไยวสามารถขຌาถึงหลง
ทองทีไยวเดຌ ทัๅงยังมีความปลอดภัยดຌานการ
ทองทีไยว ละมีความหลากหลายของกิจกรรม
การทองทีไ ยวสามารถจัดการดຌ านการ฿ชຌ
ประยชน์พืๅนทีไ ทัๅงยังจัดการดຌานการ฿หຌความรูຌ
ละการสรຌางจิตส านึก รวมทัๅงชุมชนมีรายเดຌ
จากการทองทีไยวเดຌอยางดีศักยภาพการดึงดูด
นักทองทีไยวคือ มีกิจกรรมทีไครอบคลุมกิจกรรม
ทองทีไยวหลัก การชมวิถีชีวิต การสงสริมการ
จัดการทรัพยากรการทองทีไยว฿หຌมีประสิทธิภาพ    
วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม ละการรียนรูຌประวัติศาสตร์ 
ความสะดวก฿นการดินทางละการขຌาถึง    
ละความสามารถทีไจะรับเดຌของพืๅนทีไดังสรุป
หลงทองทีไ ย วชิงวัฒนธรรมของจั งหวัด
พิษณุลกตอเปนีๅ 
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ตารางท่ีิแิหลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรมต าบลหัวรอ  
 

รายละอียด หลงทองท่ียวช งวัฒนธรรมต าบลหัวรอ 
น้นสังคมละส ่งวดล้อม 

 

วัดตาปะขาวหาย ต าบลหัวรอ ซึไงอดีตคยรียกวา วัดชีปะขาวหาย ป็นวัด
฿นต านานประวัติศาสตร์การสรຌางหลวงพอพระพุทธชินราช ปรากฏ฿น
พงศาวดารหนือ ทีไพระจຌาศรีธรรมเตรปຂฎก จຌามืองชียงสน ปรด฿หຌมี
การหลอพระพุทธรูป 3 องค์ คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ ละ 
พระศรีศาสดา ตพระพุทธชินราชหลอเมส ารใจ ทองลนเมสมบูรณ์
ถึง 3 ครัๅง ตอมาเดຌมีชีปะขาวมาท าการหลอจึงส ารใจสมบูรณ์ กอนทีไจะ
ดินหายเปทีไบริวณวัดตาปะขาวหาย฿นปัจจุบัน  

สร้างส นค้าทางการทองท่ียว 

 

จากประวัติความป็นมาดังกลาว มีความชืไอมยงกับสถานทีไทีไมีอยูจริง 
ชน วัดตาปะขาวหาย ละ ศาลาชองฟ้า ซึไงนักทองทีไยวสามารถสัมผัส
ละทีไยวชมเดຌจริง อีกทัๅง ต.หัวรอ ยังมีตาทุรียนบราณ ทีไตัๅงอยูบริวณ
ริมมนๅ านาน ขณะนีๅสามารถปຂด฿หຌนักทองทีไยวขຌาทีไยวชมเดຌลຌว ควรมี
ป้ายบอกสຌนทางเปหลงทองทีไยวทีไชัดจน ดยฉพาะจุดประดิษฐานรูป
หลอชีปะขาวหาย ละ ศาลาชองฟ้า ซึไงต านานลาวา ป็นจุดทีไ  ชีปะขาว 
หายตัวเปหลังจากหลอพระพุทธชินราชลຌวสรใจ ดยทัๅง 2 จุดดังกลาว 
อยูริมมนๅ านาน เมเดຌอยู฿นขตวัด ตาปะขาวหาย สงผล฿หຌนักทองทีไยว 
เมทราบ  

การสงสร มธ รก จการทองท่ียว฿หมๆ 

 

การผลักดัน”ต าบลหัวรอ”฿หຌป็นหลงทองทีไยวหง฿หม นอกจากนีๅยังมี 
หลวงพอด า วัดบางพยอม หลวงพอสองพีไนຌอง วัดพธิญาณ หลวงพอ
ทองค า วัดบอทองค า ละหลวงพอหิน วัดสระคล พราะหากมีการ
สนับสนุนจากภาครัฐอยางป็นรูปธรรม จะชวยกระตุຌนศรษฐกิจ฿นชุมชน
เดຌ 

 
หลงทองที่ยวช งวัฒนธรรมิ: พ พ ธภัณฑ์
พืๅนบ้านจาทวี 
 หลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ขตมือง 
ซึไงนຌนกิจกรรมการชมพิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานจาทวี 

สรຌางความรูຌ บริวณภาย฿นบຌานท าป็นทางดิน
ชมธรรมชาติละชมพิพิธภัณฑ์ รวมทัๅงการ
สงสริมธุรกิจรงหลอพระบูรณะเทย ดังตาราง 
ทีไ 2 
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ตารางท่ีิโิหลงทองทีไยวศิลปะวิทยาการ พิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานจาทวี 
 

รายละอียด หลงทองท่ียวช งวัฒนธรรมิพ พ ธภัณฑ์พืๅนบ้านจาทวี 
ประวัต ความป็นมา 

 

จาสิบอก ดร. ทวี บูรณขตต์ ผูຌกอตัๅงพิพิธภัณฑ์ ป็นผูຌทีไมีฝมีือ฿นทาง
ประตมิากรรม ทานเดຌรับการยกยอง฿หຌป็น บุคคลดีดนทางวัฒนธรรมสาขาการ
ชางฝีมือ ขนงชางหลอ ประจ าปี 252ๆ ละเดຌรับพระราชทานปรญิญาศิลป
ศาสตร์ดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒละ
มหาวิทยาลยัศิลปากร รวมทัๅงการประกาศกยีรตคิุณป็น คนดีศรีพิษณุลก 
ตัๅงอยูทีไถนนวิสุทธิกษัตริย์ ฿นตัวมอืงพิษณุลก  

น้นสังคมละส ่งวดล้อม 

 

สรຌางความรูຌ บริวณภาย฿นบຌานท าป็นทางดินชมธรรมชาติละชมพิพิธภัณฑ์ 
เดຌทัๅงหมด ดຌานหนຌาทางขຌามี จดุพักผอน ป็นศาลาทีไเดຌสรຌางขึๅน พืไอป็นทีไ
พักผอน฿หຌกผูຌขຌาชม 
 
 

สร้างส นค้าทางการทองท่ียว 

 

จัดสดงนิทรรศการชาวซงหรือลาวซงหรือเทยทรงด า อพยพมาจากพชรบุรี 
ราชบุรี นานนับชัไวอายุคนลຌว ฿นจังหวัดพิษณุลก จัดสดงวิถีชีวิตละการ
ประกอบพิธีกรรมของ ชาวซง ชนพิธีสนรือน หรือทีไรียกวาการลีๅยงผีปู่ยาตา
ยาย ,การสะดาะคราะห์มืไอมีคนตาย฿นบຌาน,งานกนิหลอง หรือกินดองหรือ
งานตงงานของชาวซง ป็นตຌน  
 

การสงสร มธ รก จการทองท่ียว
฿หมๆ 

 

รงหลอพระบูรณะเทย  
จัดสดงศิลปะละหตัถกรรมพืๅนบຌาน พืไอ฿หຌความรูຌกผูຌขຌาชม รอบ ๆ กใ
ตกตงดຌวยพันธุ์เมຌลืๅอย สวยงามรมรืไนมืไอขຌาเปนัไงพักผอนรูຌสึกผอนคลายป็น
อยางมาก ป็นทีไกใบรวบรวมขຌาวของครืไอง฿ชຌพืๅนบຌาน ซึไงป็นครืไองมือท ามาหา
กินของชาวบຌาน฿นอดีตตัๅงตชิๅนลใกๆ จนถึงชิๅน฿หญ ชน ครืไองจักสาน 
ครืไองปั้นดินผา 

 
กรณีศึกษาหลงทองที่ยววัฒนธรรม วัดราช
คีรีห รัญยาราม 
 ผลวิจัยพบวาหลงทองทีไยววัฒนธรรม 
วัดราชคีรีหิรัญยารามป็นการทองทีไยวชิง
บราณคดีป็นรูปบบของการทองทีไยวนว
฿หม ซึไงป็นกลุมยอยจากการทองทีไยวชิง
วัฒนธรรม (Cultural Tourism) ดยนຌนการ
ท อ ง  ทีไ ย วทีไ  กีไ ย ว กั บปร ะวั ติ ศ าสตร์ ล ะ
บราณคดี รวมถึงการทองทีไยว฿นพืๅนทีไ ขต

อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์การทองทีไยว฿นหลง
มรดกผนดินป็นสวนหนึไงของการดินทาง
ทองทีไยวชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
ดยมีลักษณะส าคัญทีไป็นการทองทีไยวพืไอยຌอน
อดีต ละอาจป็นลักษณะของความลืไอม฿ส
ศรัทธาสถานทีไ ละสิไงศักดิ์สิทธิ์ ชน วัดตางๆ 
ตลอดจนขนบธรรม นี ยมประ พณีต า งๆ 
ตลอดจนการดินทางพืไอยีไยมชมสถานทีไซึไงป็น
รากหงຌาของบรรพบุรุษ ดังตารางทีไ ใ 
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ตารางท่ี ใิหลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรม วัดราชคีรีหิรัญยาราม 
 

รายละอียด หลงทองท่ียวช งวัฒนธรรม 
ประวัต ความป็นมา 

 

วัดราชคีรีหิรัญญาราม มีการคຌนพบหนังสือทีไ รัชกาลทีไ 5(สมดใจพระ
จุลจอมกลຌาจຌาอยูหัว)ดินทางจากตัวมืองพิษณุลกเปตามทางหมายลข 
12 ประมาณ 1ไ กิลมตร มีทางยกซຌายเปอีก 500 มตร บนขาสมอ
คลงมีสระนๅ ารียกวา สระสองพีไนຌอง มีนๅ าตลอดปี คนบราณจึงเดຌสรຌางวัด
เวຌถึง ็ วัด ตบัดนีๅรຌางเปหมดลຌว ส าหรับวัดราชคีรีหิรัญยารามหรือวัด
พระพุทธบาทขาสมอคลงนีๅ ดิมป็นวัดรຌาง ละมีพระสงฆ์มาจ าพรรษา
พืไอ พ.ศ. 2ไ้ๆ ฿นบริวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง ละบนขาซึไงอยู
ดຌานตะวันตกของวัดมีรอยพระบาทตะคงอยูกับหนຌาผา มีงานนมัสการ
พระพุทธบาท฿นกลางดือน ใ ป็นประจ าทุกปี 

น้นสังคมละส ่งวดล้อม 

 

มีการจัดการสภาพพืๅนทีไดຌวยธรรมชาติละป็นทีไปฏิบัติธรรม 
 
 
 
 

สร้างส นค้าทางการทองท่ียว 

 

มีการอัญชิญพระพธิสัตว์กวนอิม ซึไงกะสลักจากหินทะลสาบหยกขาว
จากมืองหางจว ประทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ป็นปางพิศษทีไเดຌรับ
อนุมัติ฿หຌสรຌางดยรัฐบาลจีนดย฿ชຌตຌนบบจาก วัดจຌามกวนอิมมืองหาง
จว มีขนาดสูง ใ มตร หนัก ใ ตัน มาประดิษฐาน ณ วัดหงนีๅ ถัดจากวัด
จຌามกวนอิมขึๅนเปบนขาจะมีทางยกเปศาลจຌาหຌงจีย ซึไงชาวเทยชืๅอ
สายจีนเปเหวຌจຌาท าบุญกันป็นประจ า ละถัดจากศาลจຌาหຌงจียขึๅนเปอีก
จะป็นจุดชมวิวสูงสุดของขาหงนีๅ ป็นทีไตัๅงของพระมหาธาตุจดีย์ศรีบวร
ชินรัตน์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวนพระนลาฏ (กระดูกหนຌาผาก)ของ
พระพุทธจຌา จดีย์มีลักษณะป็นทรงพุมขຌาวบิณฑ์ ทีไฐานประดิษฐานพระ
พุทธลีลามหาธรรมราชาลิเททัๅง ไ ดຌาน 

การสงสร มธ รก จการทองท่ียว 

 

มีการท าบุญ ละสรຌางรายเดຌ฿หຌกับชุมชน มีการท าบุญของรงจ 

 
 หลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรมทีไกีไยวกับ
ประวัติศาสตร์ละบราณคดี ป็นการทองทีไยว
฿นหลงมรดกผนดินป็นสวนหนึไงของการ
ดินทางทองทีไยว ดยมีลักษณะส าคัญทีไป็นการ

ทองทีไยวพืไอดูอนุสรณ์สถานตางๆ ตลอดจน
ความป็นมาทีไผานมา สามารถลารืไองทัๅง฿นชิง
วัฒนธรรม ศาสนารวมดຌวย ทัๅงยังป็นสถานทีไ
ทางประวัติศาสตร์ตละยุคสมัยเดຌอยางดี ชน 
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วัดพระศรี รั ตนมหาธาตุ ิซึไ ง ป็ นศูนย์ รวม ประวัติศาสตร์ทีไดีละยาวนาน ดังตารางทีไ ไ 
 
ตารางท่ีิไิกรณีศึกษาการทองทีไยวทางประวัติศาสตร์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 

รายละอียด หลงทองท่ียวทางประวัต ศาสตร์ 
ประวัต ความป็นมา 

 

 

ชาวบຌานสวน฿หญมักรียกขานกันวา วัด฿หญ หรือวัดพระศรี กันจนติดปาก 
มຌนพระประธานองค์฿หญทีไประดิษฐาน฿นวิหารคือ พระพุทธชินราช ชาวมือง
พิษณุลกกในิยมรียกกันวา หลวงพอ฿หญ ตามเปดຌวย วัด฿หญนับป็นพระ
อารามหลวงทีไส าคัญของจังหวัด พราะป็นศูนย์รวมทางจิต฿จของชาวมืองละ
ชาวเทยทัๅงประทศ วัด฿หญนับป็นพระอารามหลวงทีไส าคัญของจังหวัด พราะ
ป็นศูนย์รวมทางจิต฿จของชาวมืองละชาวเทยทัๅงประทศ ตัๅงอยูทีไถนนพุทธ
บูชา ต าบล฿นมือง ริมมนๅ านานฝัດงตะวันออก สรຌางขึๅนพรຌอมกับการสรຌางมือง
มืไอปี พ.ศ. 1้00 ภาย฿นวัดสิไงบราณสถานบราณวัตถุลๅ าคามากมาย อาทิ 

น้นสังคมละส ่งวดล้อม 

 

- มีการสวดมนต์ท าวัตรยในพืไอ฿หຌสาธุชนขຌาสวดมนตร์วมกัน  
- มีรຌานคຌาชุมชน ละจดัทัศนียภาพรมรืไน 
 
 

 

ตารางท่ีิ5ิกรณีศึกษาการทองทีไยวทางประวัติศาสตร์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (ตอ) 
 

รายละอียด หลงทองท่ียวทางประวัต ศาสตร์ 
สร้างส นค้าทางการทองท่ียว 
 

 
 

 

มีทัวร์การทองทีไยวเหวຌพระ ้ วัด  
มีพระพุทธชินราชป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาด฿หญ หลอดຌวยทองสัมฤทธิ์ 
ขนาดหนຌาตักกวຌาง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิๅว ละสูง ็ ศอก เดຌรับการกลาวขานวา
ป็นพระพุทธรูปทีไมีพุทธลักษณะงดงามทีไสุด฿นประทศ  
บานประตูประดับมุก ทีไทางขຌาพระวิหารดຌานหนຌา สรຌางขึๅนมืไอ พ.ศ. 22้้ 
ป็นฝีมือชางหลวงสมัยอยุธยาตอนปลาย ฿นรัชสมัยของสมดใจพระบรมกศ 
พระหลือ พระยาลิเทรับสัไง฿หຌชางน าศษทองสัมฤทธ์ิทีไหลือ จากการสรຌางพระ
พุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ ละพระศรีศาสดา มารวมกันหลอพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยขนาดลใก รียกวา พระหลือ  
พระอัฏฐารสป็นพระพุทธรูปยืนปางหຌามญาติดຌานหลังพระวิหาร สูง 1่ ศอก 
สรຌาง฿นสมัยดียวกับพระพุทธชินราช ราว พ.ศ. 1่11 ดิมประดิษฐานอยู฿น
วิหาร฿หญตวิหารเดຌพังเปจนหมด หลือพียงสาทีไกอดຌวยศิลาลงขนาด฿หญ 
ใ-ไ ตຌน รียกวา นินวิหารกຌาหຌอง  
พระปรางค์ประธาน ศิลปสมัยอยุธยาตอนตຌน ฐานยอหลีไยมเมຌยีไสิบ ดิมป็น
จดีย์ทรงพุมขຌาวบิณฑ์บบสุขทัยทຌ ตอมาถูกปลง฿หຌป็นพระปรางค์฿นสมัย
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อยุธยา 
พระจຌาขຌานิพพาน ป็นบราณวัตถุสมัยอยุธยา นับวาป็นชิๅนส าคัญของวัด
พระศรีรัตนมหาวรวิหาร ถือวาป็นการจ าลองสังวชนียสถานของพระพุทธจຌา 

การสงสร มธ รก จการ
ทองท่ียว฿หมๆ 

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ปຂดทุกวัน วลา ๆ.ใ0-1่.00 น.  
มีพิพิธภัณฑ์฿นวัดปຂดวลา ่.ใ0-1ๆ.ใ0 น. 
พิพิธภัณฑสถานหงชาติ พระพุทธชินราชมีพระพุทธรูปตละสมัยละมีกลอง
มหระทึกสมยับราณ  

 
 
ตารางท่ี 6 หลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ประภทบราณสถาน  
 

รายละอียด หลงทองท่ียวช งวัฒนธรรม ประภทบราณสถาน 

ประวัติความป็นมา ก าพงมืองพิษณุลก อยูบริวณวัดพธิญาณ (ลยวัด฿หญเปประมาณ 
2.5 กม.) ป็นซากก าพงมืองทาทีไหลืออยู ถูกสรຌางลຌวกใบูรณะมา
หลายยุคหลายสมัย จนตຌองมาถูกรืๅอหลือตรากก าพง฿นสมัยรัชกาล
ทีไ 1 พืไอป้องกันเม฿หຌพมา฿ชຌประยชน์เดຌ อิฐหินทีไรืๅอมาถูกขนเปสรຌาง
กรุงทพฯ รวมกับอิฐหินทีไรืๅอมาจากก าพงหัวมืองทางหนืออีกหลายทีไ 

 จดีย์วัดอรัญญิก ขຌอมูลจากป้าย฿นวัดบอกวาสรຌาง฿นสมัยสุขทัยดยพอ
ขุนรามค าหงมหาราช คยถูก฿ชຌป็นทีไพ านักของพระสงฆ์ฝ่ายลังกาวงศ์
ทีไชิญมาจากนครศรีธรรมราชพืไอมาฟื้นฟูศาสนา฿นกรุงสุขทัย ละ
ป็นวัดทีไกษัติรย์เทย฿นสมัยกอนสดใจมาบูรณะหลายพระองค์ 

 ซากบสถ์วัดอรัญญิก ถูกปลอยรกจนขຌาเปขຌาง฿นเมเดຌ ตัววัดจริงๆ 
ปัจจุบันถูกพัฒนา฿หมยกสวนออกมาจากซากวัดดิม มีรงรียนละ
บสถ์ ศาลา฿หญต 

 พระราชวังจันทน์ ทีไหลือตรากวัง฿นวันนีๅ ป็นทีไรูຌกันดยทัไวเปลຌววา
ทีไนีไนาจะป็นทีไพระราชสมภพของสมดใจพระนรศวรมหาราชละ
สมดใจพระอกาทศรถ สวนตัววังนัๅนถูกสรຌางมากอนนาจะตัๅงตสมัยทีไ
พระยาลิเทสรຌางมืองพิษณุลก 

 วัดวิหารทอง วัดรຌางทีไอยู฿กลຌๆ กับวังจันทน์ (ดຌานซຌายของวัง) ดิมทีไ
ค า ด ว า น า จ ะ  ป็ น วั ด ฿ ห ญ   บ บ  ดี ย ว กั บ วั ด พ ร ะ  กຌ ว ฿ น
พระบรมมหาราชวัง ตอนนีๅกใริไมมีหลักฐานสนับสนุนบຌางลຌวพราะมี
การขุดบริวณรอบวังพิไมขึๅนลຌวกใพบวา ขตของวังเมเดຌมีคทีไหใน฿น
ปัจจุบันนๆ 
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พระบรมราชานุสาวรีย์สมดใจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลกมหาราช 
(รัชกาลทีไ 1) ฿นรูปบบทีไอຌางถึงสมัยยังป็นจຌาพระยาจักรีมทัพของ
พระจຌาตากสินมหาราช อนุสาวรีย์นีๅถูกสรຌางขึๅน ณ สถานทีไทีไอะซหวุน
กีๅมทัพพมาขอดูตัวจຌาพระยาจักรี฿นคราวศึกทีไพิษณุลก (฿นการดูตัว
ครัๅงนัๅนอะซหวุนกีๅท านายวาจຌาพระยาจักรีนัๅนตอเป฿นภายภาคหนຌา
จะเดຌป็นถึงกษัตริย์อยางนนอน พระนามของรัชกาลทีไ 1 ดังดิมรียก
กันวา สมดใจพระรามาธิบดีทีไ 1 นะครับ สวนสมดใจพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาลกนัๅนป็นพระนามทีไรัชกาลทีไ 3 ถวายพรຌอมกับพระนามสมดใจ
พระพุทธลิศหลຌานภาลัยของรัชกาลทีไ 2 ชนกัน  

 

วัดจุฬามณี ป็นวัดบราณสรຌางมาตสมัยกอนสุขทัยอีก หในเดຌจาก
ซากพระปรางค์ทีไ ป็นศิลปะบบขอม วัดนีๅเดຌรับการกลาวถึง฿น
ประวัติศาสตร์พราะ สมดใจพระบรมเตรลกนาถ กษัตริย์องค์ทีไ 9 หง
กรุงศรีอยธยาศรีรามทพนคร คยสดใจมาบูรณะวัดนีๅ ลຌวกใทรงผนวช
อยูทีไวัดนีๅถึง 8 ดือน (สมดใจพระบรมเตรลกนาถประทับอยูทีไกรุงศรีฯ 
พียง20 ปี นอกนัๅนประทับอยูทีไพิษณุลกตลอด) 
฿นอดีตนักประวัติศาสตร์เทยบราณกใมายือนทีไวัดจุฬามณีนีๅหลายตอ
หลายทาน ตัๅงตรัชกาลทีไ 4 (บันทึกของทางวัดบอกวาสดใจมาตหาวัด
เมจอพราะคิดวาอยู฿นตัวมือง) หรือสมดใจฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ พระบิดาหงประวัติศาสตร์เทยกใคยบอกวาวัดนีๅมีบราณสถานทีไ
ทรงคุณคามาก 

 ศิลาจารึกอยูบริวณดຌานหลังมณฑป จารึกขึๅน฿นรัชสมัยสมดใจพระ
นารายณ์มหาราช ศิลาจารึกมันติดอยูกับผนังมณฑป)  

 พระต าหนักของสมดใจพระบรมเตรลกนาถมืไอครัๅงทรวงผนวชทีไวัด
จุฬามณี อยูนอกก าพงวัดออกเปทางมนๅ านาน ตามป้ายทีไติดเวຌบอก
วาป็นพียงค าลาตอกันมา ยังเมมีหลักฐานอຌางอิงวาดิมป็นอะเร 

 
ตารางท่ี 7 หลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรมประภทศิลปะวิทยาการ 
 

รายละอียด หลงทองที่ยวช งวัฒนธรรม ประภทศ ลปะว ทยาการ 
 พิพิธภัณฑ์วัดทาตะคียน ตัๅงอยูภาย฿นวิหารหลวงพอทองสุข วัดทา

ตะคียน ต าบลจอมทอง อ าภอมืองพิษณุลก วัดทาตะคียนป็นวัด
บราณตเมปรากฏรองรอยบราณสถานลຌว นืไองจากวามีการสรຌาง
บสถ์หลัง฿หมทับ ตยังปรากฏ฿บสมาหินชนวนศิลปะอยุธยา
ตอนกลางหลาย฿บปักอยูรอบบสถ์ วัดนีๅยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นกาก
อยู฿นวิหารชืไอวาหลวงพอทองสุข ภาย฿นวิหารนีๅยังถูกจัดป็นพิพิธภัณฑ์
ทຌองถิไนดຌวยภาย฿นวิหารมีการจัดสดงพระพุทธรูปบราณศิลปะ
พืๅนบຌาน ครืไองถຌวยลายคราม ตูຌพระธรรมลายรดนๅ า คัมภีร์฿บลาน สมุด
ขอยละผຌาหอคัมภีร์ ซึไงป็นฝีมือของชาวลาวทีไถูกกวาดตຌอนมาตัๅงถิไน

72



                    วารสารวิจยัมหาวิทยาลยัวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                      Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 255่ | Vol1,No.2 May- August 2015: ISSN 2465-3578 
 

ฐาน฿นสมัยรัชกาลทีไ ใ 
 พิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานวัดบางทราย ตัๅงอยู฿นวัดบางทราย ต าบลวังนๅ าคูຌ 

อ าภอมืองพิษณุลก บຌานบางทรายป็นชุมชนบราณกากปรากฏชืไอ
฿นพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีวาป็นทีไตัๅงทัพริมมนๅ านานหงหนึไง
ของพระจຌากรุงธนบุรีคราวศึกอะซหวุนกีๅ พ.ศ.2318 ภาย฿นวัดบาง
ทรายยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นกากหลืออยูป็นหลักฐาน ฿นอดีตคยมี
฿บสมากาละครืไองสังคลกจ านวนมากตถูกจรกรรมเป ตอมาจึงเดຌ
มีการจัดท าพิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานวัดบางทรายขึๅนพืไอกใบรักษาขຌาวของ
ครืไอง฿ชຌทีไหลืออยูดยเดຌรับการสนับสนุนจากทศบาลต าบลบຌาน฿หม
มืไอปี พ.ศ.2548 ป็นอาคารรือนเทยสามหลังติดกัน ภาย฿นจัดสดง
บราณวัตถุตางๆ ทีไวัดกใบรักษาเวຌ ชน ครืไองถຌวย พระพุทธรูป 
ตาลปัตร ถຌวยรางวัลทีไทางวัดเดຌรับ฿นการขงรือยาวประพณี 

 พิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานวัดสวางอารมณ์ ตัๅงอยู฿นวัดสวางอารมณ์ ต าบลทา
ทอง อ าภอมืองพิษณุลก วัดสวางอารมณ์ป็นวัดบราณมีการพบซาก
บสถ์ซึไงป็นบราณสถานสมัยอยุธยาตอนตຌน ขณะนีๅก าลังเดຌรับการ
บูรณะดยชาวบຌานซึไงมีการดัดปลงพืไอ฿หຌ฿ชຌประยชน์เดຌ รอบบสถ์มี
฿บสมาหินทรายสมัยอยุธยาปักอยูหลาย฿บ ภาย฿นวัดมีการจัดท า
พิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานตามครงการศูนย์สงสริมวัฒนธรรมเทยสาย฿ย
ชุมชนของกระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานป็นอาคารสองชัๅน 
ภาย฿นจัดสดงขຌาวของครืไอง฿ชຌทีไกีไยวกับการด ารงชีวิตของชาวบຌาน
฿นอดีตละบราณวัตถุทีไวัดกใบรักษาเวຌ นอกจากนีๅยังมีอาคารจัดสดง
ดຌานนอกทีไจ าลองวิธีการท านาละการดินทาง฿นอดีตดຌวย 

 พิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานวัดก าพงมณี ตัๅงอยูบนศาลาการปรียญหลังกา วัด
ก าพงมณี (วัดก าพงดินนอกดิม)ต าบลคกสลุด อ าภอบางกระทุม 
ซึไงมีการดัดปลงป็นพิพิธภัณฑ์ ภาย฿นจัดสดงคัมภีร์บราณ อาวุธ 
ขຌาวของครืไอง฿ชຌละครืไองมือประกอบอาชีพของชาวบຌาน฿นอดีต ดຌาน
นอกศาลายังมีการจัดสดงรือพืๅนบຌาน กวียน ละวิธีการทอผຌาดຌวย 
พิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานหงนีๅกิดขึๅนจากด าริของพระครูผาสุกิจวิจารณ์ จຌา
อาวาสรูปปัจจุบัน ฿นภายหลังจึงเดຌรับการสงสริมตามครงการศูนย์
สงสริมวัฒนธรรมเทยสาย฿ยชุมชนของกระทรวงวัฒนธรรม 
นอกจากนีๅทีไริมมนๅ านานดຌานหนຌาวัด ยังมีศูนย์การรียนรูຌละหຌองสมุด
รือ ซึไงป็นรืออีๅยมจุຍนทีไพบจมอยู฿นมนๅ ายมบริวณบຌานก าพงดิน
หางจากวัดก าพงมณเีปทางตะวนัตกราว 2 กิลมตร ทางวัดจึงเดຌ฿หຌ
ชางเปชักลากขึๅนมาบูรณะลຌวดัดปลงป็นหຌองสมดุ ป็นหຌองรยีน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ละปน็หลงรียนรูຌทางดຌานการศึกษาของ
ชุมชน 

 พิพิธภัณฑ์พืๅนบຌานทีไกลาวมานีๅ ลຌวนลຌวตป็นพิพิธภัณฑ์ทีไกิดจาก
ความรวมมือกันของชุมชน ทัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สถานศึกษา 
วัดละประชาชนทีไรวมกันสืบคຌนขຌอมูล฿นทຌองถิไน พืไอความสามัคคีละ
ความภาคภูมิ฿จของทຌองถิไนอง เมวาจะป็นการท าประวัติทຌองถิไน ท า
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พิพิธภัณฑ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประพณีดัๅงดิม ละสรຌางหลงทองทีไยว
ภาย฿นชุมชนทีไพรຌอมจะตຌอนรับนักทองทีไยวละผูຌมายือนดຌวยความ
ภาคภูมิ฿จ 

 
ตารางท่ี 8 หลงทองทีไยวชิงวัฒนธรรม ประภทวิถีชีวิตบราณประพณี 
 

รายละอียด หลงทองที่ยวช งวัฒนธรรม ประภทว ถีชีว ตบราณประพณี 
 วิถีชีวิตบราณของชุมชนมืองสองคว อาทิ การขงขันหมากรุกเทย การ

ท าขนมเทย อาหารเทย การประดิษฐ์ดอกเมຌ ชิงชຌามຌาหมุน การละลน
ดใกเทย ศิลปหัตถกรรม การจักสาน ปั้นดินหนียว 

 

ประพณีขงรือยาว 
บุญขงรือ ดຌวยความศรัทธา฿นพระพุทธศาสนา ซึไงป็นศาสนาประจ าชาติ
ป็นพืๅนฐานของศิลปวัฒนธรรม ละวิถีชีวิตอันดีงามของชาวเทย ฿นฤดูนๅ า
หลาก วางวຌนจากการพาะปลูก ปักด าท านา ฿นทศกาลงานบุญประพณี
ออกพรรษา ดຌวยนิสัยรักสนุกอันป็นอกลักษณ์ประจ าชาติเทย กอ฿หຌกิด
การละลนทางนๅ า อาทิ การลนพลงรือ ละการขงขันรือยาวประพณี
ขึๅน อันป็นกีฬาชาวบຌาน฿นชุมชนชนบทเทย ซึไงป็นหัว฿จส าคัญของการ
พัฒนาชาติขึๅนทุกลุมนๅ าหงสยามประทศ  
 จากขุนขา สูสายนๅ า สยามประทศ รือยาว ป็นรือทีไขุดจากเมຌตຌนดียว
ตลอดทัๅงล า มีลักษณะรูปทຌองขัน (บน) ละทຌองรูปกะทะ เมຌทีไน ามาขุด
รือยาว หรือรือขงเดຌก เมຌตะคียน เมຌส ารง เมຌมะหาด ป็นตຌน ตสวน
฿หญนิยมรือขุดจากเมຌตะคียน ตຌนตะคียนป็นตຌนเมຌทีไมีก าหนดจากขุนขา
฿นขตป่าดิบชืๅน ละป่าตใงรังทางภาคหนือ ภาคตะวันออกฉียงหนือ ขึๅน
เดຌดีบนทีไราบ หรือคอนขຌางราบ฿กลຌริมนๅ า เมຌตะคียนตบราณนิยมน ามา
ขุดรือยาว นืไองจากป็นเมຌนืๅอขใง มีนืๅอหนียว ลอยนๅ า ละพุงนๅ าเดຌดี มี
นๅ าหนักพอประมาณ ชนๅ าเดຌนาน เมผุงาย ตบราณชืไอกันวามี นางเมຌ 
หรือนางตะคียนสิงอยู มืไอน ามาขุดป็นรือยาวกใจะชิญนางเมຌป็นม
ยานางรือ ชืไอกันวาจะน าชัยชนะละความส ารใจมา฿หຌ 

 

ป็นประพณีทีไส าคัญของชาวนครเทย ทีไปฏิบัติสืบทอดกันมาตัๅงตบราณ
ป็นการทอธง ฉลองธง ลຌวน าธงเปปักบนขาชຌางลຌวงทีไอยูหางชุมชน
ออกเปทางทิศตะวันตกฉียงหนือประมาณ ๆ กิลมตรดยพระสงฆ์ 
ตดิมจะป็นพิธีกรรมฉพาะชาวบຌานท ากัน฿นชุมชน ทัๅง ใ วัดคือวัดหัวรຌอง 
วัดกลาง ทีไป็นทีไตัๅงของอนุสาวรีย์พอขุนบางกลางหาว ละวัดหนຌาพระธาตุ 
ดยผูຌน าชุมชนจะตีฆຌองบอกรีไยเรฝ้ายจากชาวบຌานระวกหมูบຌานของตน
ทัๅง ใ หมูบຌาน เดຌก บຌานหัวรຌอง บຌานกลาง ละบຌานหนือ ลຌวนัดหมาย
กันวาจะเปทอผຌาทีไบຌานของ฿คร สวน฿หญจะป็นบຌานของผูຌน าหมูบຌาน มืไอ
น าฝ้ายมารวมป็นกองกลาง กใจะท าการปัດนฝ้าย ลຌวน าดຌายเปทอป็นธง 
กวຌางประมาณ 50 ซนติมตร ยาวประมาณ ไ มตร บริวณชายธงจะ
ตกตง฿หຌสวยงามดຌวย฿บพธิ์ทีไท าจากเมຌ ลຌวน าเมຌเผทีไยาว 1 ฟุต มา฿สหัว 
ทຌายของผืนธง มืไอรียบรຌอย ชาวบຌานกใจะมารวมตัวกันทีไวัด พรຌอมธงของ
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ตละวัด รวม ใ ผืน ลຌวหธงเปตามตลาด ดยมีการสีซอ ตีฆຌอง ตีกลอง 
น าหนຌาขบวน ชาวบຌานจะรายร ากันอยางสนุกสนาน 
มืไอหธงสรใจ ฿นตอนยในกอนถึงวันปักธง จะมีการจริญพระพุทธมนต์ยใน 
พืไอฉลองธง มืไอถึงตอนชຌา ตละวัดกใจะมีการท าบุญตักบาตร ชาวบຌานจะ
ตรียมอาหารมาท าบุญตักบาตรทีไวัดของตน ปัจจุบันมีหนวยราชการขຌามา
กีไยวขຌอง ท า฿หຌพิธีกรรมมีความซับซຌอนมากขึๅน ขนาด฿หญขึๅนกลายป็น
ประพณีระดับอ าภอ จะพิไมติมการด านินงานเปจากดิม มีการระดม
ก าลังมากขึๅนละนຌนการสงสริมการทองทีไยว  
฿นชຌาวันขึๅน 15 คไ า ชาวบຌาน฿นพืๅนทีไจะมารวมกันทีไอนุสาวรีย์พอขุนบาง
กลางหาวทีไวัดกลาง พืไอบูชาธงของ ใ วัดลຌวกใจัดขบวนน าธงเปปักทีไขา
ชຌางลຌวง สวนขຌาราชการกใจัดถวายพานพุมละดอกเมຌธูปทียนพืไอสักการะ
ละบวงสรวงพอขุนบางกลางทา มีผูຌท าพิธีดยพราหมณ์ 

ขนบธรรมนียมประพณีิละ
การละลนพืๅนมืองประจ าจังหวดั 

 

1. ประพณีทรงนๅ าพระพุทธชินราช พระพุทธชินราชป็นพระพุทธรูปส าคัญ
คูบຌานคูมืองทีไชาวพิษณุลกยึดถือป็นทีไพึไงทาง฿จ ชาวพิษณุลกจะพากัน
มาสรงนๅ าพระพุทธชินราชพืไอความป็นสิริมงคล฿นวันตรุษสงกรานต์ ซึไง
ตรงกับวันทีไ 1ใ-15 มษายน ของทุกปี 

 2.ประพณียไ ากองบอกวลา จะ฿ชຌตีวลา ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ปัจจุบันนีๅยังตีกลองบอกวลาทุกวัน พืไอรักษาขนบธรรมนียม
ประพณีดัๅงดิมเวຌชาวพิษณุลกทุกคนจะรูຌสกึอบอุน฿จมืไอเดຌยินกลองตีบอก
วลา 

 ใ. ประพณีสนรือ คือ พิธีซนเหวຌผีรือน หรือผีบรรพบุรุษทีไเดຌอันชิญมา
เวຌบนรือนซึไงป็นการสดงความกตัญญูตอบรรพบุรุษผูຌลวงลับเป ผีรือนกใ
จะปกป้องคุຌมครองรักษาตนละครอบครัว฿หຌมีความสุขจริญกຌาวหนຌา ท า
มาคຌาขึๅน พิธีนีๅนิยมท ากันป็นประจ าทุกปี หรือ 2 - ใ ปี ครัๅงกใเดຌ 

 ไ.ประพณีการลนคอน หรืออิๅนคอน ป็นการละลนระหวางหนุมสาวทีไ
ยนลูกชวง฿หຌกกันพรຌอมกับรຌองร าท าพลงทศกาลนีๅนิยมลนคือ วลา
หลังจากทีไกใบกีไยวขຌาว฿นนารียบรຌอยลຌว ราวๆ ดือน ไ - 5 

 5. ประพณีการตงงาน หรือรียกวา "งานกินดอง" ชาวหนุมหญิงเทยซึไงทีไ
รักชอบกัน ฝ่ายชายจะสงผูຌ฿หญมาสูขอตอพอมฝ่ายหญิง พืไอพูดจาตกลง
กันลຌวกในัดตงงานเดຌ 

 ๆ. ประพณีงานศพ มืไอมีคนตายลง บรรดาญาติมิตรจะพากันน าศพลง
รือนเปป่าชຌา ลຌวจะชวยกันท าพิธีศพ 

 ็. การละลนพืๅนบຌาน มีการละลนมังคละ ร าวงฮินลล การลนขอฝน 
กลองมังคละ ป็นครืไองดนตรีพืๅนบຌาน฿นขตภาคหนือตอนลาง ป็นทีไนิยม
กันมานาน มีหลักฐานวา ดนตรีมังคละลนกันมานานนับตครัๅงกรุงสุขทัย 
มีหลักฐาน฿นศิลาจารึกหลักทีไ 1 บันทึกเวຌวา "ทຌาวหัวราน ค าบง ค ากลอง 
ดຌวยสียงพาทย์สียงพิณ ลืไอนขับ" มีผูຌ฿หຌค าอธิบายละตีความวา ค าบง 
ค ากลอง ป็นค าบราณทีไมี฿ชຌตัๅงตสมัยกรุงสุขทัย ปลวา การประคม 
ดังนัๅนค าวา ค าบง ค ากลอง จึงหมายถึงการตีกลองหรือประคมกลองทีไขึง
ดຌวยหนัง ซึไงหมายถึงกลองมังคละ การละลนพืๅนบຌานทีไป็นอกลักษณ์ของ
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จังหวัดสุขทัย จังหวัดพิษณุลก ดยลักษณะกลองมังคละนีๅมีความ
หมือนกับครืไองดนตรี "กาหลอ" ดนตรีทางพืๅนถิไนภาค฿ตຌ ละวง "มงคล
ภรี" ของศรีลังกา สมดใจจຌาฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ บันทึกเวຌ฿น
คราวตรวจการทีไหัวมืองพิษณุลก มืไอ พ.ศ.2444 เดຌยินดนตรีดังกลาว
บริวณวัดสะกัดนๅ ามันจึงเดຌรียกมาสดง฿หຌดู เดຌ ฿หຌทัศนะตอดนตรี 
"มังคละ" วา "ครืไองมังคละนีๅป็นครืไองบญจดุริยางค์ทຌ 

 
บทสร ป 
 จากการศึกษาการด านินกิจกรรมสวน
฿หญมีลักษณะของการนຌนดຌานสังคมละ
สิไงวดลຌอมทุกหลงทองทีไยว มุงนຌนการศึกษา
วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความชืไอ ละมีกิจกรรม
รวมกับคน฿นชุมชน มีการสรຌางรายเดຌดຌวยการ
ขายของทีไระลึกของชุมชน฿นพืๅนทีไ วัฒนธรรม
ของผูຌอาศัย฿นชุมชนนัๅนๆ ตยังสามารถพิไมงาน
พิไมรายเดຌ฿หຌกับชุมชนเดຌ ซึไงผลวิจัยนีๅสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ กัญญามน อินหวาง ละคณะ 
(2550) พบวา การสรຌางครือขายการทองทีไยว 
จะมีผลประยชน์ทางการตลาด หรือการ
สนับสนุนดຌานวัตถุดิบ พราะครือขายสามารถ
ท า฿หຌคนละองค์กรทีไเมมีความสัมพันธ์กัน
สามารถทราบวายังมีบุคคลหรือหนวยงานอืไนๆ
อีกมากทีไสน฿จท างาน฿นรืไองดียวกันละผชิญ
ปัญหาหมือนกัน ดยทีไครือขายสามารถท า฿หຌ
ความตຌองการของประชาชนเดຌรับการสนองตอบ
ของรัฐทัๅงยังชวยชีๅ฿หຌหในปัญหา ละประดใน

การพัฒนาทีไซับซຌอน ละกอ฿หຌกิดการชืไอม
หนวยงานวิชาการละหลงทุนกับผูຌทีไตຌองการ
ความชวยหลือ฿หຌเดຌรับก าลัง฿จ ซึไงมีความส าคัญ
ตอหนวยงานพัฒนาลใก ๆ ทีไอยูนอกระบบ
ราชการ ครือขายองค์กรชุมชนจึงป็นฐานราก
ละฐานพลังของชุมชนทีไจะน าเปสูความขຌมขใง
ของชุมชน ดังนัๅน ความกຌาวหนຌาละพัฒนาการ
ของครือขายจะมีมากนຌอยพียง฿ดนัๅนขึๅนอยูกับ
ความสามารถของครือขาย  

นวทางการพัฒนาหลงทองทีไยวชิง
วัฒนธรรม สามารถน าเปป็นนวทางการ
วางผนดຌานการจัดกิจกรรมนันทนาการ ดຌาน
ประพณีตามวิถีชีวิตทีไดีเดຌ ศักยภาพของหลง
ทองทีไยวสามารถสรຌางรายเดຌพิไม฿หຌกับชุมชน 
ทัๅงยังป็นการสดงความชืไอ ความศรัทธาละ
สรຌางความสุขทางดຌานจิต฿จ฿หຌกับประชาชนทีไมา
ทองทีไยว ดังนัๅน การจัดการหลงทองทีไยวทีไเดຌ
มาตรฐานตามหลักของสถานทีไ  การสรຌ าง
ภาพลักษณ์จึงกลางป็นสวนส าคัญ  
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การบร หารความสี่ยง฿นการประกันค ณภาพการศึกษาของมหาว ทยาลัยอกชน 
Risk Management of Educational Quality Assurance in Private 

Universities 
 

 ธ ดาิจ นดามณี1ิกัญญามนิอ นหวาง2ิ 
  

 บทคัดยอ  
 บทความนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอสนอสภาพการบริหารความสีไยง฿นการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอกชน พบวา สภาพการบริหารความสีไยง เดຌก กระบวนการบริหารความสีไยง ขอบขายงานการ
บริหารความสีไยง ครงการสรຌางคณะกรรมการบริหารความสีไยง ดยสภาพการบริหารความสีไ ยงละสภาพงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเดຌก การวางผนจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาพืไอก าหนดวัตถุประสงค์ละ
ป้าหมายการท างาน การจัดกใบขຌอมูลหลักฐานงานตาม ไ ภารกิจของระดับคณะวิชา ละพบวา รูปบบการบริหาร
ความสีไยง฿นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอกชน เดຌก การจัดกิจกรรม การก าหนดกิจกรรม ท า
ความขຌา฿จกับบุคลากรทุกฝ่ายพืไอขอความรวมมือละมีสวนรวม การระบุความสีไยง การรายงานการด านินงาน
การบริหารความสีไยง การก าหนดขอบขายการบริหารความสีไยงการก าหนดคุณสมบัติดຌานความรูຌ ความสามารถ
ของผูຌกีไยวขຌองกับการประกันคุณภาพ 
 

ค าส าคัญ: รูปบบุ การบริหารความสีไยงุ การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

Abstract 
 The objectives of this article were to present the conditions of risk management of 
educational quality assurance in private universities and determine risk management models of 
educational quality assurance in private universities. The results revealed that risk management 
conditions consisted of risk management process, risk management framework, and a program of 
setting up risk management committee were educational risk management planning for goal 
setting and work target, and data collection and evidence-based practices on four missions. 
Overall, risk management models of educational quality assurance in private universities was also 
found that essential risk management steps which were contained risk management activities, 
project activity structure, creation of common understanding for cooperation, and participation. 
For other aspects, the benefits suggested risk identification; the feasibility was risk management 
reporting; the appropriateness determined risk management framework related to academic 
quality assurance, including the benefits of setting characteristics of knowledge and expertise of 
persons concerned in quality assurance. 
 
Keywords: Model, Risk management, Educational quality assurance  

                                              
1 อาจารย์ประจ าคณะศลิปศาสตร์ละทคนลยี มหาวิทยาลัยอชียอาคนย์ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัวสทิร์น 
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บทน า 
การบริหารความสีไยงป็นสวนหนึไงของ

การบริหารจัดการองค์กรป็นรืไองสวนรวมทีไทุก
คน฿นองค์กร ควรเดຌมีสวนรวม฿นการวิคราะห์฿น
ชิงลึก ละชืไอมยงสัมพันธ์กับการก าหนดกล
ยุทธ์ นยบาย ผนงาน ผนปฏิบัติการ กิจกรรม
ขององค์กร ซึไงการบริหารความสีไยงทีไดีจะป็น
การวัดความสามารถละการด านินงานของ
บุคลากรภาย฿นองค์กรองค์กรทีไมีการบริหาร
จัดการทีไดี ชวย฿หຌการพัฒนาองค์กรป็นเป฿น
ทิศทางดียวกัน การบริหารความสีไยงท า฿หຌ
รูปบบการตัดสิน฿จ฿นการปฏิบัติงานของ
องค์กรมีการพัฒนาเป฿นท ิศทาง ด ียวก ัน 
(ประภาพรรณ รักลีๅยงละคณะ ,2556) ฿น
ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีนวทางการตรวจสอบการด านินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ดย฿หຌสถาบันอุดมศึกษา
ทั ๅงของภาคร ัฐละอกชนท ุกห งจ ัด ฿หຌมี
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบันขึๅน มี
หนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดวางระบบละการ
ด านินการป้องกันความสีไยง฿หຌมีระบบการ
ตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการ
บริหารคว าม สี ไย ง  พื ไอ ฿ห ຌส ถาบ ัน ฿ช ຌ ป ็น
นวทาง฿นการก ากับดูลชิงนยบายตาม
บทบาทละภารกิจทีไหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบันละอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2551) 

จากการศึกษานวทางการบริหารความ
สีไยงของสถาบันอุดมศึกษาดยทัไวเป พบวา 
ก าหนด฿หຌมีครงสรຌาง นยบาย วัตถุประสงค์ ละ
คณะกรรมการผูຌรับผิดชอบการบริหารความสีไยง   
2 ระดับคือ ระดับมหาวิทยาลัย ละระดับคณะ 
ส านัก ศูนย์การน าระบบบริหารความสีไยงมา฿ชຌ฿น 
 

กระบวนการบริหารการอุดมศึกษา มีความ
กีไยวขຌองสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการจัดวาง
ระบบควบคุมภาย฿น (The Committee of 
Sponsoring Organization : COSO)  ละการ
บริหารความสีไยงทัไวทัๅงองค์กร(Enterprise Risk 
Management :ERM) (ส านักนยบายละผน 
มหาวิทยาลัยอชียอาคนย์, 2552) ความสีไยง
ของสถาบันอุดมศึกษาสามารถยกลักษณะละ
ประภทคือ1)ความสีไยงดຌานกลยุทธ์ (Strategic 
Risk) ป็นความสีไยงทีไกิดจากการก าหนดยุทธ์ 
ละนยบาย฿นการบริหารงานทีไ หมาะสม
ชัดจนหรือเมพียง฿ด 2) ความสีไยงดຌานการ
ปฏิบัติงาน (Operational Risk) ป็นความสีไยง
ทีไกิดจากการปฏิบัติงาน฿นทุกขัๅนตอนครอบคลุม
ถึงปัจจัยทีไ กีไยวขຌองกับกระบวนการอุปกรณ์ 
ทคนลยีสารสนทศละบุคลากร฿นการ
ปฏิบัติ งานว ามี ระบบควบคุม ตรวจสอบดี
พียง฿ด ใ) ความสีไยงดຌานการงิน (Financial 
Risk) ป็นความสีไยงทีไกิดจากความเมพรຌอม฿น
รืไองงบประมาณการงิน ละการควบคุม
รายจายทีไกินความจ าป็นตางๆ ละ ไ) ความ
สีไยงดຌานการปฏิบัติตามกฎระบียบ (Compliance 
Risk) คือ ความสีไยงทีไกิดจากการเมสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระบียบหรือขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองเดຌ 
หรือกฎระบียบทีไมีอยู เม หมาะสมหร ือป ็น
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติเดຌทัน
ตามวลาทีไก าหนดตอาจมีผลการลงทษตาม
กฎหมายทีไกีไยวขຌอง (ประภาพรรณ รักลีๅยง ละ
คณะ, 255ๆ) 

ปัจจัยส าคัญของการบริหารงานพืไอ฿หຌ
กิดคุณภาพละสามารถสรຌางความเดຌปรียบ
ทางการขงขัน รวมทัๅงสามารถอยูรอดเดຌนัๅน 
คือ  การสรຌ า งคุณภาพทางการศึกษาดຌ วย
กระบวนการการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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จากการประมินคุณภาพตามมาตรฐาน ละตัว
บงชีๅตละองค์ประกอบคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากณฑ์มาตรฐาน   
ปีพ.ศ.255็ มี ใ ระดับ คือ ดับสาขาวิชา มี ๆ 
องค์ประกอบ ระดับคณะวิชามี 5 องค์ประกอบ 
ละระดับสถาบันมี 5 องค์ประกอบทีไสดง฿หຌ
 หใ น ถึ ง นวทา งก ารบริ ห า ร จั ดก าร ขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาละคณะวิชา ดยฉพาะ
องค์ประกอบดຌานหลักสูตรทีไถือวามีความส าคัญ 
(หลักกณฑ์การประกันคุณภาพทางการศึกษา , 
255็: หนวยประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
กษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียง฿หม, 255็)  

จากนวคิดตางๆดังกลาวสรุปเดຌวา 
ก า รป ร ะกั น คุณภ าพทา งก า รศึ กษ าขอ ง
สถาบันอุดมศึกษานัๅน สามารถวัดเดຌจากการ
บรรลุ ป้าหมายหรือวัตถุประสงค์฿นการจัด
การศึกษาดยพิจารณาจากความสามารถ฿นการ
ผลิตนักศึกษา ตลอดจนสามารถปรับตัวขຌากับ
สภาพวดลຌอมละสามารถกຌปัญหาเดຌ รวมทัๅง
การวัดจากมาตรฐานตัวชีๅวัดดຌานการประกัน
คุณภาพทางศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษา       
ซึไ งความส ารใจ฿นการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาจะส า รใจบรรลุ ป้ าหมายเดຌนัๅ น

จ าป็นตຌองมีการบริหารจัดการ฿หຌกิดคุณภาพ
มาตรฐานดยครืไองมือทีไส าคัญคือ การบริหาร
ความสีไยง ซึไงจะหในเดຌวา การน ากระบวนการ
บริหารความสีไยงมา฿ชຌ฿นมหาวิทยาลัยจะชวย
ป็นหลักประกัน฿นระดับหนึไงวาการด านินการ
ตางๆ จะมีการด านินการ฿หຌบรรลุป้าหมาย    
ทีไวางเวຌ นืไองจากการบริหารความสีไยงป็นการ
ท านายอนาคตอยางมีหตุมีผล มีหลักการ ละ
หาทางลดหรือป้องกันความสียหาย฿นการท างาน
ตละขัๅนตอนเวຌลวงหนຌา การน านวคิดของ
กระบวนการบริหารความสีไยงดຌานการประกัน
คุณภาพทางการศึกษามา฿ชຌจะป็นการสรຌาง
ประสิทธิผล฿นการปฏิบัติงานตามภารกิจ ไ ดຌาน
ของมหาวิทยาลั ย เดຌ  ร วมทัๅ ง ช ว ย ฿หຌ ก า ร
บริ หารงานดຌ านการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาป็นเปตามป้าหมายทีไก าหนดเวຌ  

จากการศึกษานวคิดทฤษฎี ละงานวิจัย
ทีไกีไยวขຌองของ พงษกร หงษ์กราย, 2555; ประภาพรรณ 
รักลีๅยง ละคณะ, 2556 พบวา มีการน าองค์ประกอบ
ทีไกีไยวขຌองกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
มาป็นนวทางการก าหนดตัวปรพืไอ฿ชຌ฿น
การศึกษาหลายดຌาน ดังนีๅ  
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ภาพที่ิแิองค์ประกอบทีไกีไยวขຌองกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบร หารความสี่ยง 
แีิกระบวนการบร หารความสี่ยงิ 

 - ขัๅนการก าหนดนยบาย 
 - ขัๅนการก าหนดวัตถุประสงค ์
 - ขัๅนการด านินงาน 
 - ขัๅนการรายงานละผยพร 
ิขอบขายงานการบร หารความสี่ยง 
- ดຌานวิชาการ  
- ดຌานงบประมาณ  
- ดຌานทรัพยากรบุคคล  
- ดຌานการบริหารงานทัไวเป 

3) ครงสร้างคณะกรรมการการบร หารความสี่ยง 
- คณะกรรมการบริหารความสีไยงระดับคณะ 
ส านัก ละศูนย ์
- การก าหนดคณุสมบัติคณะกรรมการบริหาร
ความสีไยง 
- จ านวนคณะกรรมการบริหารความสีไยง 
- วาระการด ารงต าหนง 
- การก าหนดบทบาทหนຌาทีไของการบริหารความ
สีไยง 

ด้านการประกันค ณภาพการศึกษา 
ด้านการตรียมพร้อมการประกันค ณภาพ
การศึกษา 
- การวางผนจัดการงานประกันคณุภาพ
การศึกษาพืไอก าหนดวตัถุประสงค์ละ
ป้าหมายการท างาน 
- การลือกสรรละตงตัๅ งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- การประชุมพืไอระบุประดในดຌานการประกัน
คุณภาพ 
- ประมินสถานภาพการประกันคณุภาพ 
- การจัดท าคูมือการประกันคุณภาพ 
- การ฿หຌความรูຌความขຌา฿จดຌานกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะวิชา ละ
สถาบัน 
- การอบรมชิงปฏิบัติการดຌานการขียนSAR 
- มีการติดตามสอบทานการปฏบิตัิงานของ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ด้านการปฏ บัต การประกันค ณภาพการศึกษา
ตามป้าหมาย 
- ก าหนดประดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คຌนหาวิธีการบริหารงานการประกันคุณภาพ
ตามประดในทีไก าหนด 
- การจัดท าฟ้มงานตาม ไ ภารกิจตามกณฑ์ 
- การวิคราะห์งานประกันคุณภาพการศึกษา
ละ ทบทวนผนการปฏิบัติงาน฿หม  
- การขียนสรุปรายงาน SAR ประจ าปี ใ ระดับ 
เดຌก ระดับหลักสูตร คณะวิชา ละสถาบัน 
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การศึกษาสภาพการบร หารความสี่ยงละ
สภาพการประกันค ณภาพการศึกษาของ
มหาว ทยาลัยอกชน 

จากการศึกษาสภาพการบริหารความ
สีไยงของมหาวิทยาลัยอกชนจากผลการวิจัย
ของประภาพรรณ รักลีๅยง ละคณะ (2556) 
พบวา มีสภาพการบริหารความสีไยง ใ ดຌาน 
เดຌก กระบวนการบริหารความสีไยง ขอบขาย
งานการบริหารความสีไยง ครงการสรຌางคณะ
กรรมการบริหารความสีไยง สภาพงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอกชน 
เดຌก ตรียมพรຌอมการประกันคุณภาพการศึกษา 
การวางผนจั ดการงานประกั นคุณภาพ
การศึ กษา  พืไ อก าหนดวั ตถุ ประส งค์ ละ
ป้าหมายการท างาน ละการจัดกใบขຌอมูล
หลั กฐ าน ง านตาม  ไ  ภ ารกิ จ ต าม กณฑ์         
การประกันคุณภาพ ระดับ คณะวิชาจาก
การศึกษาองค์ประกอบ  

พบวา กระบวนการบริหารความสีไยง
฿นการประกันคุณภาพการศึกษาเดຌก การก าหนด
นยบายการบริหารความสีไยง฿นการประกัน
คุณภาพการศึกษา การก าหนดวัตถุประสงค์การ
บริหารความสีไ ยง ฿นการประกันคุณภาพ
การศึกษา การด านินการบริหารความสีไยง฿น
การประกันคุณภาพการศึกษา ชน การระบุ
ความสีไยง฿นการประกันคุณภาพการศึกษา   
การประมินความสีไยง฿นการประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดการความสีไยง฿นการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการบริหาร
ความสีไยง฿นการประกันคุณภาพการศึกษา   
การติดตามละฝ้าระวังความสีไยง ฿นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การรายงาน ละ
ผยพรการบริหารความสีไยง฿นการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ขอบขายงานบริหารความสีไยง฿นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเดຌก ดຌานวิชาการ 
ชน การอบรม สัมมนา฿หຌความรูຌความขຌา฿จ
ดຌานการประกันคุณภาพ การจัดท าบบฟอร์ม
คูมือดຌานการประกันคุณภาพ ดຌานงบประมาณ 
ชน การวางผนดຌานงบประมาณการ฿ชຌจาย    
฿นดຌานการตรียมความพรຌอมดຌานการประกัน
คุณภาพ ดຌานทรัพยากรบุคคลส าหรับครงสรຌาง
คณะกรรมการบริ หารความสีไ ย ง  เดຌ ก                              
1) คณะกรรมการบริหารความสีไยง ประกอบดຌวย     
2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความสีไยง
ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความ
สีไยงระดับคณะ ส านัก ละศูนย์  2) ก าหนด
คุณสมบัติกรรมการคือ คณะกรรมการบริหารความ
สีไยงระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
คว าม สีไ ย ง ร ะดั บคณะ  ส า นั ก  ล ะศู น ย์           
3) จ านวนคณะกรรมการบริหารความสีไยงคือ 
คณะกร รมการบริ ห า รคว าม สีไ ย ง ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความสีไยง
ระดับคณะ ส านัก ละศูนย์ ไ) วาระการด ารง
ต าหนงเดຌก คณะกรรมการบริหารความสีไยง
ระดับมหาวิทยาลัย อยู฿นวาระ ไ ปี คณะกรรมการ
บริหารความสีไยงระดับคณะ ส านัก ละศูนย์อยู
฿นวาระ ไ ปี 5) การก าหนดบทบาทหนຌาทีไของ
การบริหารความสีไยงคือ คณะกรรมการบริหาร
ความสีไยงระดับมหาวิทยาลัยคณะกรรมการ
ระดับคณะ ส านักละศูนย์ 

ประดในสาระส าคัญทีไน าสน฿จคือ    
การระบุความสีไ ยง ฿นการประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดการความสีไยง฿นการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการบริหาร
ความสีไยง฿นการประกันคุณภาพการศึกษา    
การติดตามละฝ้าระวังความสีไยง ฿นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ละการรายงานละ
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ผยพรการบริหารความสีไยง฿นการประกัน
คุณภาพการศึกษา ละจากการศึกษาผลวิจัย
ของประภาพรรณ รักลีๅยงละคณะ (255ๆ) 
พบวามีความสอดคลຌองกันดยผลการวิคราะห์
ความคิดหในของผูຌทรงคุณวุฒิของรูปบบการ
บริหารความสีไ ยง ฿นการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอกชน พบวา 
รูปบบดยภาพรวมมีความหมาะสมของการ
บริหารความสีไยง฿นภาพรวม อยู฿นระดับมาก 
ละผลการวิจัยของประภาพรรณ รักลีๅยงละ
คณะ (255ๆ) รืไองนวทางการบริหารความ
สีไยงดຌานการปฏิบัติงานทีไมีผลตอประสิทธิผล
งานวิชาการ฿นมหาวิทยาลัยอกชน ภาคหนือ 
ผลงานวิจัยพบวา การบริหารความสีไยงดຌาน
การปฏิบัติงาน฿นรายงานมีระดับการปฏิบัติงาน
การบริหารความสีไ ยงอยู ฿นระดับมากพืไอ
พิจารณารายองค์ประกอบพบวาอยู฿นระดับมาก 
ดยกระบวนการบริหารความสีไยงป็นองค์ประกอบ
ทีไมีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมาความสีไยงดຌานการ
ปฏิบัติงาน  

ผลการว ิคราะห ์อ ิทธ ิพลของการ
บริหารความสีไยงดຌานการปฏิบัติงานทีไมีผล
ตอประสิทธิผลงานวิชาการ฿นมหาวิทยาลัย
อกชนภาคหนือตอนลาง พบวาการบริหาร
ความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน฿นมหาวิทยาลัย
อกชนภาคหนือตอนลางดย฿ชຌตัวปรดຌาน
กระบวนการบริหารความสีไยงนวทาง฿นการ
บริหารความสีไ ยง ละความสีไ ยงดຌ านการ
ปฏิบัติงาน มีผลตอประสิทธิผลงานวิชาการอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 ดยตัวปรทีไมี
อิทธิผลทางบวก เดຌก การประมินความสีไยง
ดຌานการปฏิบัติงาน มีการติดตามสอบถามความ
สีไยงดຌานการปฏิบัติงาน มีการหาวิธีการจัดการ
กับความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน ละมีระบบ

ละกลเกการบริหารงานวิจัย ตัวปรทีไมีอิทธิพล
ทางลบ เดຌก มีการระบุความสีไยงดຌานการ
ปฏิบัติ ง านมีการ อนความสีไ ย งดຌ านการ
ปฏิบัติงาน ดยตัวปรการบริหารความสีไยง
ดຌานการปฏิบัติงานดังกลาวรวมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลงานวิชาการเดຌรຌอยละ ไ0 ละสอดคลຌอง
กับผลวิจัยของมนสิชา สวัง (255ใ) ทีไท าการศึกษา 
ระดับความสีไยงรวมทัๅงนวทาง฿นการจัดท า
การบริหารความสีไยงของมหาวิทยาลัยชียง  
฿ ห ม พ บ ว า ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม  สีไ ย ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยชียง฿หม฿น ไ ดຌานมีความสีไยงอยู
฿นระดับนຌอย สามารถยอมรับความสีไยงเดຌ ต
ตຌองมีกิจกรรมควบคุม฿นทุกๆดຌานนวทาง  

฿นการจัดท าการบริหารความสีไยงของ
มหาวิทยาลัยชียง฿หม เดຌก การจัดอบรม
สงสริมความรูຌความขຌา฿จรืไองการบริหารความ
สีไยงกผูຌบริหารละบุคลากรทุกระดับ รวมทัๅง
ก า ร จั ด ท า  ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม  สีไ ย ง  ด ย            
฿หຌความส าคัญตอความสีไยงดຌานยุทธศาสตร์ 
พืไอ฿หຌมหาวิทยาลัยสามารถด านินการ฿หຌบรรลุ
ป้าหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ สวนความ
สีไยงดຌานการงินละงบประมาณเดຌกความ
สีไยงตอการเดຌรับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลลดลง฿นอนาคต อยางเรกใตาม งานดຌาน
การบริหารความสีไยง฿นการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความกีไยวขຌองละตอนืไองกัน     
ซึไงตຌองวางผนปรับปรุงละควรน าตัวชีๅวัด
ประกันคุณภาพภาย฿นละการประมินคุณภาพ
ภายนอกมาป็นนวทางการประกันคุณภาพ
ภาย฿นตอเปนอกจากนัๅนยังพบวามีผลงานวิจัย
ของ พงษกร หงส์กราย ละวรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ 
(2555) เดຌศึกษา สถานภาพการประกันคุณภาพ
ภาย฿นมหาวิทยาลัยพิษณุลก พบวา ภาพรวม
ของสถานภาพการประกันคุณภาพภาย฿น

83



                วารสารวจิัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์   
                      Western University Research Journal of Humanities and Social Science 
 

 
ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 255่ | Vol1,No.2 May- August 2015: ISSN 2465-3578 

 

มหาวิทยาลัยพิษณุลกอยู฿นระดับดี ตมีหลาย
ดຌานของการประกันคุณภาพยังอยูระดับปาน
กลาง ดังนัๅนจึงควร฿หຌความรูຌความขຌา฿จ ดยจัด
อบรมชิงปฏิบัติการสัมมนาพืไอสรຌางจตคติทีไดี
฿หຌกิดความตระหนัก ละทัศนคติทีไดีตอการ
ประกันคุณภาพ฿หຌกิดกบุคลากร ละนักศึกษา 
อยางทัไวถึง ตลอดจนน าขຌอสนอนะเปปรับปรุง
฿นการท างาน฿หຌดีขึๅน ซึไงคณะผูຌวิจัยหในวาการ
บริหารความสีไ ยง ฿นการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอกชนควร  มีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคลากร฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ
ดຌานการประกันคุณภาพ รวมทัๅงควรด านินการ
ดຌานกระบวนการบริหารความสีไ ยงอย าง
ตอนืไอง ครบถຌวน 
   
บทสร ป 

  ควรมีการ฿หຌความส าคัญตอประสิทธิผล
ของการบริหารความสีไยง฿นการประกันคุณภาพ
ตอนืไองทัๅงทีไป็นเปตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพละการด านินกิจกรรมตามภารกิจของ
บุคลากรทุกระดับละท า฿หຌกิดนวทางการ
พัฒนางานดຌวยการน ารูปบบการบริหารความ
สีไยง฿นการประกันคุณภาพการศึกษามา฿ชຌ 

 การบริหารความสีไยง฿นการประกัน
คุณภาพการศึกษาทัๅงดຌานการตรียมพรຌอมดຌาน
วิชาการ ดຌานบริหารจัดการงบประมาณ ละ
ดຌานทรัพยากรมนุษย์ รวมทัๅงการปฏิบัติงานตาม
ระบบละกลเกมีความสัมพันธ์ตอกัน ดังนัๅน฿น
การด านินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยควร
ด านินการประมินมีการติดตามสอบทานความ
สีไยง฿นการประกันคุณภาพการศึกษา มีการหา
วิธีการจัดการกับความสีไยง ฿นการประกัน
คุณภาพละมีระบบละกลเกการบริหารงาน
วิชาการทุกดຌาน ซึไงจะท า฿หຌพิไมประสิทธิผลของ
งานประกันคุณภาพตอเป 
 การบริหารความสีไยง฿นการประกัน
คุณภาพการศึกษาควรด านินการอยางป็น
รูปธรรม฿นมหาวิทยาลัยอกชน นืไองจาก       
จะกอ฿หຌกิดประยชน์ตอการบริหารจัดการลຌว 
ยังสามารถกอ฿หຌกิดนวทางการพัฒนาระบบ
การท างานดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางมีกระบวนการมากขึๅน ดังนัๅน ผูຌบริหารทุก
คนควร฿หຌความส าคัญละตระหนักถึงความ
จ าป็นทีไจะตຌองมีดຌวยการสงสริมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริหารความสีไ ยง฿นการ
ประกันคุณภาพอยางป็นระบบละตอนืไอง 
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การบร หารความสี่ยงด้านค ณภาพการศึกษาของรงรียนขยายอกาสทางการศึกษาิ
Risk Management of Educational Quality in Educational Opportunity 

Expansion Schools  
 

ร งนภาิิสมอม ตร1 

 

บทคัดยอ 
บทความนีๅมีวัตถุประสงค์ดังนีๅ 1) พืไอศึกษาระดับการบริหารความสีไยงดຌานคุณภาพการศึกษาของรงรียนขยาย

อกาสทางการศึกษา ละ 2) พืไอศึกษานวทาง฿นการบริหารความสีไยงดຌานคุณภาพการศึกษาของรงรียนขยาย
อกาสทางการศึกษา จากการศึกษา พบวา 1) การบริหารความสีไยงดຌานคุณภาพการศึกษาของรงรียนขยายอกาส
ทางการศึกษา ฿นภาพรวมมีการปฏิบัติ฿นระดับมาก ดຌานการประกันคุณภาพมีระดับสูงสุด รองลงมา คือ ดຌานระบบ
การจัดการละกระบวนการผลิตสืไอละดຌานการบริหารจัดการรงรียน ตามล าดับ สวนดຌานทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา มีระดับตไ าสุด 2) นวทางการพัฒนาการบริหารความสีไยงดຌานคุณภาพการศึกษาของรงรียนขยาย
อกาสทางการศึกษามีนวทางคือ ผูຌบริหารควรรับฟังความคิดหในละความป็นเปเดຌของการบริหารสถานศึกษา
สงสริมปຂดอกาส฿หຌครูเดຌรับการพัฒนาตนอง สรຌางขวัญละก าลัง฿จ฿นการท างานพัฒนาสนับสนุนดຌานทคนลยี 
ระบบอินตอร์นใต฿หຌมีความรใวพิไมขึๅน ควรลดภาระงานอืไนนอกหนืองานสอนลงสรຌางความตระหนัก฿หຌกิดความคิด
สรຌางสรรค์ ประชุมวางผนกับผูຌปกครองละผูຌทีไกีไยวขຌอง ประสานงานระหวางรงรียนกับขตพืๅนทีไการศึกษา฿หຌ
ขຌา฿จการสืไอสารทัๅงขຌอมูลสารสนทศตางๆ ฿หຌชัดจน 

 

ค าส าคญั: การบริหารความสีไยงุ คุณภาพการศึกษาุ รงรียนขยายอกาสทางการศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this study were 1) to examine the educational quality risk management 

level of educational opportunity expansion schools, 2) to study the guideline in the educational 
quality risk management level of educational opportunity expansion schools. This study found 
that 1) The overall the educational quality risk management level of educational opportunity 
expansion schools were at high level and each aspect found that they were rated at the high 
level. The highest mean was quality assurance, then, management system and media production, 
and school administration, respectively. The lowest men was school resources. 2) The guidelines 
in Improving the educational quality risk management level of Educational Opportunity 
Expansion Schools were the administrators have to listen to the opinions and possibility in 
administering schools, offer opportunities to the teachers to develop themselves, create morale 
in working, develop and improve technologies for the high speed internet system, decrease 
workload beyond teaching load, create the awareness in creative thinking, organize meeting 
about plans with parents and the other related people, cooperate with schools and educational 
service area office for the clear information technology communication. 
 

Keywords: risk managementุ Educational Qualityุ Educational Opportunity Expansion Schools 

                                              
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัวสทิร์น 
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บทน า 
฿นยุคลกาภิวัตน์เดຌกิดการปลีไยนปลง

ตางๆ หลายดຌาน ชน การปลีไยนปลงของ
สภาวะวดลຌอม ศรษฐกิจ สังคม การมือง 
กฎหมายละทคนลยี ซึไงการปลีไยนปลง
ดังกลาวจะกอ฿หຌกิดทัๅงอกาสขณะดียวกันกใมี
ความสีไยงกิดขึๅนดຌวยชนกัน ฿นการด านินชีวิต
ของคนราจะตຌองผชิญกับความเมนนอนหรือ
ความสีไยงมากมาย อกาสทีไจะด านินงาน
ผิดพลาดสียหายเมประสบผลส ารใจตาม
ผนงานหรือป้าหมายทีไตัๅงเวຌกใจะสงผลกระทบ
฿หຌกิดความสียหายหรือความลຌมหลวตอ
องค์กรเดຌ (ธร สุนทรายุทธ, 2550: 152) กลาว
วาความสีไยง คือ อัตราความเมนนอน การบริหาร
จัดการทีได านินกิจกรรมตางๆนัๅนจะตຌองมีความ
สีไยงทีไนนอน (Certainty Risk) กิดขึๅน  

ส าหรับผูຌบริหารอยูสมอละจะตຌอง
ป้องกัน หรือก าจัดความสีไยงนัๅนออกเป฿หຌเดຌ 
ซึไงกิดจาก 1) ความผิดพลาดบกพรองอันกิด
จากการปฏิบัติของมนุษย์ 2) ความผิดพลาด
บกพรองอันกิดจากการปฏิบัติของครืไองจักร 
ใ) ความสามารถของมนุษย์ทีไมีขีดจ ากัด ละ       
ไ) การปลีไยนปรสภาพวดลຌอมการด านินงาน 
นืไองจากกิดการผันปรปลีไยนปลงทีไอาจ
สงผลตอความลຌมหลวเดຌ อีกความสีไยงหนึไงทีไมี
ลักษณะกิดความเมนนอน (Uncertainty 
Risk) ป็นความสีไยงทีไเมอาจหยัไงรูຌเดຌวาจะ
กิดขึๅนมืไอ฿ด ชน ภัยธรรมชาติ  ทีไรุนรง 
ผนดินเหว อุทกภัย คนถลมหรือ สึนามิ ยากทีไ
จะหยัไงรูຌวาจะกิดขึๅนมืไอ฿ดอีก ความสีไยงทีไเม
นนอนอาจจะกิดขึๅนจากนๅ ามือมนุษย์ ชน 
การทุจริต สิไงตางๆ เมวาจะป็นความสีไยง
ประภท฿ดผูຌบริหารยอมตระหนักถึงความส าคัญ
ตຌองหาทางป้องกันละหาทางควบคุมความ
สีไยงหลานัๅน ปัจจุบันระบบราชการตຌองป็นกล

เกลส าคัญ฿นการพัฒนาประทศ ท าหนຌาทีไป็น
กนหลัก฿นการน านยบายของรัฐเปปฏิบัติพืไอ฿หຌ
กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละสนองความ
ตຌองการของประชาชนการปลีไยนปลงของ
สังคม ศรษฐกิจ วัฒนธรรม การมืองของลก
ของภูมิภาคละของประทศเทยมีผล฿หຌ
ขຌาราชการตຌองปฏิบัติงานบบมืออาชีพมากขึๅน
ผูຌบริหารสถานศึกษาจึงจ า ป็นตຌองพัฒนา
สมรรถนะดຌานภาวะผูຌน าพิไมประสิทธิภาพ     
฿นการบริหารจัดการองค์กร (ส านักงานลขาธิการ
คุรุสภา. 25ไ้ : ไ2; อຌางอิงมา จากณัชธิญา ปัทมทัตตา
นนท์. 255ใ: 1)   การบริหารความสีไยงขององค์กรทุก
ประภททัๅง฿นสวนภาครัฐละอกชนทุกองค์กร
จะตัๅงวัตถุประสงค์เวຌชัดจน ชน พืไอคุณภาพ
การศึกษา พืไอสรຌางผลก าเร พืไอ฿หຌการบริการ
ประชาชน ป็นตຌน 

เมวาจะก าหนดวัตถุประสงค์เวຌชนเร  
กใตามการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลาวนัๅนจะตຌอง
ประสบกับความสีไยง (Risk) อยูสมอซึไงอาจ
ปรากฏ฿นลักษณะทีไตกตางกันออกเป ชน 
นยบายการงิน ทรัพยากรมนุษย์ ทคนลยี 
การมือง ความสีไยงป็นภาวะคุกคามปัญหา 
อุปสรรคหรือความสูญสียอกาสซึไงจะท า฿หຌ
องค์กรเมบรรลุวัตถุประสงค์ทีไก าหนดเวຌหรือ
กอ฿หຌกิดความสียหายองค์กร ทัๅง฿นดຌานกล
ยุทธ์การปฏิบัติ งานการด านินธุรกิจอยาง
ตอนืไ องสมไ า สมอประดในส าคัญ฿นรืไ อง
กีไ ยวกับความสีไ ย ง  คื อความเมนนอน 
(Uncertainty) ของผลลัพธ์การศึกษาป็นระบบ
หนึไง฿นสังคมชนดียวกับระบบอืไนๆ ป็นตຌนวา
ร ะบบ ศรษฐกิ จหรื อกา ร มื อ งต ร ะบบ
การศึกษาจะตกตางกับระบบอืไนบຌางพราะ
 ป็ น ร ะ บ บ ทีไ ฿ ชຌ อ า น า จ ฿ น  ชิ ง คุ ณ ธ ร ร ม 
(Normative) หนวยงานหรือองค์กรมีนวนຌมทีไ
จะมีสมาชิกอยูกันตามป้าหมาย ดยค านึงถึง
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ความถูกตຌอง ละป็นธรรม฿นการจัดการศึกษา
จะตຌองระดมทรัพยากรทีไ ป็นตัวป้อนผาน
กระบวนการทางการศึกษาจึงจะเดຌผลผลิต
การศึกษาตามป้าหมายของระบบ (ธร สุนทรา
ยุทธ, 2550: 1่) การบริหารความสีไยงเม฿ช
รืไอง฿หมส าหรับทางดຌานการศึกษาตป็น
กิจกรรม ซึไงมีการ ด านินงานอยูลຌวหลายรืไอง 
ชน ความปลอดภัยของครูละนักรียน การ
ควบคุมภาวะภชนาการการควบคุมอัคคีภัย 
การรักษาความปลอดภัย ระบบประกันสุขภาพ 
ป็นตຌน พียงตสถานศึกษายังมิเดຌ  น ามา
จัดระบบชืไอมยงประสานกิจกรรมบริหาร
คว าม สีไ ย ง ฿หຌ ค รอบคลุ มทัๅ ง ร ะบบ  ( Risk 
Management System) (ดวง฿จ ชวยตระกูล. 
2551: ใ)  

จากทีไกลาวมาจะหในเดຌวานวคิด
กีไยวกับการบริหารความสีไยงดຌานคุณภาพ
การศึกษาป็นรืไองทีไส าคัญตอคุณภาพทาง
การศึกษา อีกทัๅงยังป็นการสริมสรຌางองค์
ความรูຌ฿หຌกับสถานศึกษา ท า฿หຌสถานศึกษานัๅนมี
การบริหารความสีไยงดຌานคุณภาพการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ  
 
นวทางการบร หารความสี่ยงด้านค ณภาพ
การศึกษาของรงรียนขยายอกาสทาง
การศึกษา 

การบริหารความสีไยงดຌานคุณภาพ
การศึกษาของ ร ง  รี ยนขยาย อกาสทาง
การศึกษา พบวาดຌานการบริหารจัดการรงรียน 
ผูຌบริหารมีการปฏิบัติกีไยวกับการบริหารความ
สีไยง฿นระดับมาก ดยมีการปฏิบัติ฿นรืไองการ
จัดกิจกรรมทรกความรูຌกีไยวกับยาสพติด฿นทุก
กลุมสาระการรียนรูຌ สอดคลຌองกับนวคิดของ 
จนนตร มณีนาค ละคณะ (25ไ่: 5) กลาววา 
ความสีไยง คือ หตุการณ์หรือการกระท า฿ดๆ   

ทีไอาจกิดขึๅนภาย฿นสถานการณ์ทีไเมนนอนละ
จะสงผลกระทบหรือสรຌางความสียหายหรือ 
คว ามลຌ ม  หลวหรื อ ลด อกาสทีไ จ ะบรรลุ
ความส า  รใ จ ต อการบรรลุ ป้ าหมายละ
วัตถุประสงค์ทัๅง฿นระดับประทศ ระดับ 

ดຌานทรัพยากรทีไ กีไยวขຌองกับระบบ
การศึกษา พบวาผูຌบริหารมีการปฏิบัติกีไยวกับ
การบริหารความสีไยง฿นระดับมาก ดยมีการ
ปฏิบัติ฿นการรืไองสงสริม฿หຌครูเดຌรับการพัฒนา
฿หຌมีทักษะ฿นการปฏิบัติงาน สอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ กียรติพงศ์ อุน฿จ (25ไ้: 118) เดຌ
ศึกษานวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานขนาดลใก ขตพืๅนทีไ
การศึกษาล าพูนขต 1 พบวาสภาพความพรຌอม
ของปัจจัยทีไสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทัๅง ไ ดຌาน 
คือ ดຌานบุคลากร ดຌานการงิน ดຌานสืไอละวัสดุ
อุปกรณ์ละดຌานบริหารจัดการ ดยภาพรวม    
มีความพรຌอม฿นทุกๆ ดຌาน  

ดຌานทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา
พบวาผูຌบริหารมีการปฏิบัติกีไยวกับการบริหาร
ความสีไยง฿นระดับมาก ดยมีการปฏิบัติ฿นรืไอง
น าภูมิปัญญาทຌองถิไนขຌามามีสวนรวม฿นการจัด
การศึกษาอยางหมาะสม สอดคลຌองกับนวคิด
ของ ธนา คงอยู (2555: 12) อธิบายวาคุณภาพ
การศึกษา หมายถึงคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ของต
ละสถานศึกษาดยสถานศึกษาสามารถท า฿หຌ
ผูຌ รียนมีคุณลักษณะตามความคาดหวังละ
มาตรฐานทีไตຌองการมีความรูຌ มีทักษะพืๅนฐาน฿น
ดຌานตางๆดยตอบสนองตอความตຌองการละ
ความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌอง 

 ดຌ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร  ล ะ
กระบวนการผลิตสืไอพบวาผูຌบริหารมีการปฏิบัติ
กีไยวกับการบริหารความสีไยง฿นระดับมาก    
ดยมีการป้องกันการสูญหายของของมูล      
ละการขຌาถึงของขຌอมูล฿นสถานศึกษาเดຌงาย 
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ซึไงถือวาสถานศึกษา฿หຌความส าคัญกีไยวกับ
ระบบความปลอดภัยของขຌอมูลสถานศึกษาป็น
อยาง สอดคลຌองกับนวคิดของธร สุนทรายุทธ 
(2550 : 1ๆ็–1็1) ทีไอธิบายวาองค์การทีไมี
ระบบสารสนทศทีไสลับซับซຌอนละครอบคลุม
ขຌอมูลขององค์การอยางกวຌางขวาง กใจะยิไงพิไม
ความสีไยงดยฉพาะดຌานทคนลยีสารสนทศ
ดยตรงมากขึๅน การปลีไยนจากระบบดิมขຌาสู
ระบบ฿หม การขຌาถึงผูຌ฿ชຌทีไเมเดຌรับมอบหมาย 
ความปลอดภัยของขຌอมูลสารสนทศ เวรัส
คอมพิวตอร์ การทุจริต การปลีไยนปลงทคนลยี 

ดຌานการบริหารการศึกษาทีไ ป็นนิติ
บุคคลพบวา ผูຌบริหารมีการปฏิบัติกีไยวกับการ
บริหารความสีไยง฿นระดับมาก ดยมีการปฏิบัติ
฿นรืไอง ผูຌบริหารปฏิบัติหนຌาทีไ ป็นเปตาม
กฎหมายหรือระบียบทางราชการอยางหมาะสม 
สอดคลຌองกับงานของ ดาวรือง กินาวงศ์ (2553: 52) 
ทีไศึกษาการบริหารดย฿ชຌรงรียนป็นฐานของ
รงรียนบຌานวียงฝาง จังหวัดชียง฿หมพบวาเดຌ
ปฏิบัติทุกกิจกรรม฿นรืไองของการกระจาย
อ านาจ การมีสวนรวม การบริหารตนอง การ
คืนอ านาจจัดการศึกษา฿หຌประชาชน การ
ตรวจสอบละถวงดุลมีครงสรຌางการบริหารงาน
ทีไปฏิบัติเดຌ  

ดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา
พบวาผูຌบริหารมีการปฏิบัติกีไยวกับการบริหาร
ความสีไยง฿นระดับมาก ดยมีการปฏิบัติ฿นรืไอง 
สงสริม฿หຌครูมีความตระหนัก฿นรืไองการประกัน
คุณภาพอยางตอนืไอง สอดคลຌองกับนวคิดของ 
ธร สุนทรายุทธุ (2550 : 243-25่) การประกัน
คุณภาพการศึกษาของรงรียน ปัจจุบันมี
กระสรียกรຌองทีไรุนรงตຌองการศึกษาทีไมี
คุณภาพสูง ตຌองการ฿หຌมีการตรวจสอบ มากขึๅน 
ผูຌปกครองตຌองการรูຌวาบุตรหลานของตน มืไออยู

฿นรงรียนท าอะเรเดຌดี พียงเรละชุมชน
ตຌองการทีไจะมัไน฿จวารงรียนปฏิบัติหนຌาทีไ      
เดຌตามมาตรฐาน รงรียนทีไมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษานัๅนจะตຌองป็นรงรียนทีไ
มุ ง นຌ นจะสรຌ า งระบบคุณภาพ฿หຌ ผลผลิ ต 
(นักรียน) สอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌา  

ส าหรับนวทางการบริหารความสีไยง
ดຌานคุณภาพการศึกษาของรงรียนขยายอกาส
ทางการศึกษานัๅนพบวา ผูຌบริหารควรรับฟัง
ความคิดหในละความป็นเปเดຌของการบริหาร
สถานศึกษาสงสริมปຂดอกาส฿หຌครูเดຌรับการ
พัฒนาตนอง สรຌางขวัญละก าลัง฿จ฿นการ
ท างาน พัฒนาสนับสนุนดຌานทคนลยี ระบบ
อินตอร์นใต฿หຌมีความรใวพิไมขึๅน ควรลดภาระ
งานอืไนนอกหนืองานสอนลง สรຌ างความ
ตระหนัก฿หຌกิดความคิดสรຌางสรรค์ประชุม
ว า งผนกั บผูຌ ป กครองละผูຌ ทีไ  กีไ ย ว ขຌ อ ง 
ประสานงานระหวางรงรียนกับขตพืๅนทีไ
ก า รศึ กษา ฿หຌ  ขຌ า ฿ จการสืไ อ ส ารทัๅ ง ขຌ อมู ล
สารสนทศตางๆ ฿หຌชัดจน 

 
บทสร ป 

จากการวิ คราะห์ขຌอมูลพบวา การ
บริหารความสีไยงดຌานคุณภาพการศึกษาของ
รง รี ยนขยายอกาสทางการศึกษาดຌ าน
ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา มีสภาพปฏิบัติ
ตไ าสุด ดังนัๅนควรพัฒนาสนับสนุนดຌานทคนลยี
ระบบอินตอร์นใต฿หຌมีความรใวพิไมขึๅนพืไอพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการท างานของครูละขตพืๅนทีไ
ควรจัดสรรงบประมาณทีไจ าป็นนอกจากงบราย
หัว ละมีการระดมทุน฿หຌพียงพอตอความ
ตຌองการ ทัๅงวัสดุอุปกรณ์การรียนการสอน฿หຌ
มากกวาดิม ดังนัๅนควรศึกษาละวิคราะห์ถึง
สภาพปัญหา บริบทของตละสถานทีไกอน  
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นวทางการปฏ บัต งานบญัชีของนักบัญชีไทย 
Accounting practices of accountants Thailand 

 
น ธ วดีิทับท มศรี1 

 

บทคัดยอ 
 นวทางการปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีเทย ป็นงานทีไผูຌขียนรียบรียงขึๅนจากการศึกษาคຌนควຌาอกสาร 
บทความ งานวิจัย ทีไกีไยวขຌองกับนวทาง฿นการปฏิบัติงานบัญชี ดยมุงหวังทีไจะผยพรความรูຌรืไ องนวทางการ
ปฏิบัติงานบัญชี จากการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานบัญชีเม฿ชงานทีไท าบัญชี฿หຌถูกตຌองพียงอยางดียว ตตຌอง
ค านึงถึงคุณภาพของงานทีไจะตຌองน าผยพรสูสาธารณชนละผูຌ฿ชຌประยชน์จากงบการงินทีไกีไยวขຌองดຌวย นวทาง 
การปฏิบัติงานบัญชีทีไมีคุณภาพริไมตัๅงตคณุสมบัตผิูຌท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.25ไใ การปฏิบัติงาน
ละจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.25ไ็ มาตรฐานการบัญชี ละกฎหมาย 
ทีไกีไยวขຌองกับการบัญชีทีไมีหลักกณฑ์ ระบียบละขຌอบังคับทีไนักบัญชีเทยตຌองมีความรูຌละท าความขຌา฿จ 
อยางถองทຌ รวมทัๅงมีทักษะทีไผานการฝຄกฝนมาอยางดี ซึไงจะสงผล฿หຌรายงานการงินมีคุณภาพ สาธารณชนละผูຌ฿ชຌ
งบการงินเดຌ฿ชຌประยชน์฿นการตัดสิน฿จชิงศรษฐกิจอยางถูกตຌอง 
 
ค าส าคัญ : นวทางการปฏิบัติงานบัญชีุ นักบัญชีเทยุ บัญช ี
 

Abstract 
Accounting practices of accountants Thailand, it was to compiled by the authors from 

the study document, the article and research related to accounting practices. The objective to 
disseminate knowledge about accounting practices.The study found that : Accounting practices is 
not only to bookkeeping correctly. But consider about the quality of work that must to be 
disseminate to the public and users of the financial statements. Accounting practices quality was 
beginning the accounting qualification under the Accounting Act BE 2543, Operational and 
professional ethics under the Accounting Professions Act BE 2547, Accounting standards and laws 
related to accounting that guidelines the rules and regulations. Accountants Thailand must have 
knowledge and understanding as well, have the skills through practice as well. That to make the 
financial reporting have a good quality. The public and users of the financial statements to take 
advantage to decisions economic correctly.  
 
Keywords: Accounting practicesุ accountants Thailand ุ Accounting 

                                                           

1 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า 
ผูຌ฿ชຌงบการงินสวน฿หญชืไอวากิจการทีไ

มีระบบการจัดท าบัญชีละการรายงาน ทาง
การงินทีไมีคุณลักษณะชิงคุณภาพของขຌอมูล
ทางบัญชีทีไส าคัญมีความครบถຌวนสมบูรณ์ของ
การน าสนอตัวลขละขຌอมูล฿นงบการงิน การ
ปຂดผยขຌอมูลทีไมีนัยส าคัญตอการตัดสิน฿จชิง
ศรษฐกิจ การอธิบายขຌอมูลทีไส าคัญพิไมติม฿น
หมายหตุประกอบงบการงิน ทีไผูຌ฿ชຌงบการงิน
ละผูຌทีไกีไยวขຌองสามารถน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ 
ซึไงจะสงผลตอความนาชืไอถือของรายงาน
การงินของกิจการ สดง฿หຌหในถึงภาพลักษณ์
วาป็นกิจการทีได ีมีความปรง฿ส  

ปัญหาทีไกิดขึๅน฿นการท าบัญชีละการ
น าสนอรายงานการงินของธุรกิจ คือ การตกตง
ตัวลข฿นงบการงินละการปຂดบังซอนรຌน
ขຌอมูลทีไมีนัยส าคัญทีไเมเดຌปຂดผยขຌอมูลอยาง
ครบถຌวนสมบูรณ์ ท า฿หຌผูຌ฿ชຌรายงานการงินกิด
ความขຌา฿จผิด สงผลตอการตัดสิน฿จทีไผิดพลาด 
ละกิดความสียหายตามมา ดยฉพาะอยาง
ยิไงนักลงทุน จากบทสรุปบทคัดยองานวิจัยของ 
ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์  (255ๆ) เดຌกลาววา   
การทุจริตตกตงงบการงินมีนวนຌมพิไมสูงขึๅน
ละมีมูลคาความสียหายตอผูຌ฿ชຌงบการงินป็น
อยางมาก ชน การตกตงการรับรูຌรายเดຌ การ
ตกตงมูลคาสินทรัพย์ การตกตงรายเดຌปลอม 
การตกตงการปกปຂดหนีๅสิน การตกตงเมตัๅงคา
ผืไอหนีๅสงสัยจะสูญ ละการตกตงคา฿ชຌจาย
จายลวงหนຌา”  

การบันทึกบัญชี฿หຌถูกตຌอง ผูຌท าบัญชี
ตຌองมีความขຌา฿จรูปบบธุรกิจ ประภทของ
รายการทีไกิดขึๅนละการลือก฿ชຌมาตรฐานการ
บัญชีทีไถูกตຌองหมาะสม จึงจ าป็นตຌองศึกษา
กฎหมาย ขຌอบังคับ รวมถึงภาษีอากรทีไกีไยวขຌอง 
พืไอการปฏิบัติงานทีไถูกตຌอง ชนดียวกันหาก

ผูຌท าบัญชีตຌองจัดท าบัญชี฿หຌกับธุรกิจทีไเปลงทุน
฿นตางประทศ กใจ าป็นจะตຌองท าตามกฎหมาย 
ขຌอบังคับ รวมทัๅงการยืไนภาษีของประทศนัๅนๆ 
จะชวย฿หຌสามารถท าธุรกรรมทางธุรกิจ เดຌ
ถูกตຌอง นักบัญชีทีไมีคุณภาพ ควรตระหนักถึง
นวทางปฏิบัติงานดຌานบัญชีทีไถูกตຌอง  

พืไอ฿หຌกิดประยชน์ตอผูຌ฿ชຌรายงาน
การงินอยางทຌจริง ดังนัๅนการจัดท าบัญชีละ
น าสนอรายงานทางการงิน นักบัญชีเทยตຌอง
ศึกษาหาความรูຌละมีทักษะการปฏิบัติงาน      
มีมาตรฐานการบัญชีละระบบการรายงานทาง
การงินทีไดี มีความครบถຌวนสมบูรณ์ของการ
น าสนอตัวลขละขຌอมูล฿นงบการงิน รวมทัๅง
การปຂดผยขຌอมูลทีไมีนัยส าคัญตอการตัดสิน฿จ
ชิงศรษฐกิจ จึงตຌองท า฿หຌรายงานการงินมี
ความถูกตຌองละมีคุณภาพ ซึไงเดຌก ถูกตຌอง
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการบัญชีถูกตຌองตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี ถูกตຌองตามมาตรฐานการบัญชี 
ละถูกตຌองตามกฎหมายอืไนทีไมีบทบัญญัติ
กีไ ยวกับการจัดท าบัญชี  ซึไ งทัๅ งหมดนีๅ ป็น
นวทางทีไนักบัญชีตຌองยึดถือเวຌป็นนวทาง฿น
การปฏิบัติงาน 

นวทางรกทีไนักบัญชีตຌองยึดถือเวຌป็น
นวทางปฏิบัติ เดຌก จรรยาบรรณนักบัญชี ซึไงป็น
คุณสมบัติทีไพึงประสงค์ละป็นทีไตຌองการของ
สถานประกอบการมากทีไสุด เดຌกความสามารถ฿น
การหาหตุของปัญหาตางๆ฿นการท างาน 
ความสามารถ฿นการตัดสิน฿จ฿นงานทีไกีไยวขຌอง
ความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ละพัฒนา
ผลงาน ความสามารถ฿นการปรับวิธีการท างาน
ตามสถานการณ์ทีไปลีไยนปลง ละความสามารถ฿น
การขียนรายงานน าสนอหัวหนຌางานเดຌอยาง
ถูกตຌองปฏิบัติงานบัญชีเดຌอยางถูกตຌองตาม
มาตรฐานการบัญชีมีความป็นกลาง฿นการน าสนอ 

92



                    วารสารวิจยัมหาวิทยาลยัวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                      Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

ปีทีไ 1 ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 255่ | Vol1,No.2 May- August 2015: ISSN 2465-3578 
 

ขຌอมูลทางการบัญชี ปฏิบัติงานตรงตามหลักฐาน
ทีไมีอยูจริง เมบิดบือนขຌอมูลพืไอประยชน์ของ
บุคคล฿ดบุคคลหนึไง ปຂดผยขຌอมูลอยางพียงพอ 
ละจัดท างบการงินเดຌอยางถูกตຌอง มีความ
นาชืไอถือเดຌ  (ฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ ุ 255็)         
ซึไงจรรยาบรรณนักบัญชีเทย มีประกาศเวຌ ฿น
พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.25ไ็ วาง
เวຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน ดังนีๅ 
 
พระราชบัญญัต ว ชาชีพการบัญชีิพ.ศ.โ5ไ7 

ป็นพระราชบัญญัติทีไ ว าดຌ วยรืไ อง
คุณสมบัติผูຌท าบัญชี ป็นการสดง฿หຌหในถึง
ความนาชืไอถือ฿นคุณสมบัติสวนบุคคลของผูຌทีไมี
คุณสมบัติตามกณฑ์พระราชบัญญัติ สวนความ
นาชืไอถือของงบการงินวิธีการปฏิบัติงานบัญชี
ตຌองป็นเปตามหลักการบัญชีทีไถูกตຌองผูຌท าบัญชี
มีนวทางการปฏิบัติงานอยางเรจึงจะถือเดຌวา
ปฏิบัติงานดຌานบัญชีเดຌอยางถูกตຌองละจัดท า
งบการงินเดຌอยางมีคุณภาพพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 25ไ็ มีทัๅงหมด ็่ มาตรา 
จัดบงป็น 9 หมวดละบทฉพาะกาลก าหนด฿หຌ 
วิชาชีพดຌานการท าบัญชี ละดຌานการสอบบัญชี 
ป็นวิชาชีพควบคุม ดยผูຌประกอบวิชาชีพดຌาน
การท าบัญชีตຌองป็นสมาชิกหรือขึๅนทะบียนเวຌ
กับสภาวิชาชีพบัญชี จึงจะสามารถประกอบ
วิชาชีพท าบัญชีเดຌ ละผูຌประกอบวิชาชีพดຌาน
การสอบบัญชีตຌ อ ง ป็ นสมาชิ กละเดຌ รั บ
฿บอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี จึงจะสามารถ
ประกอบวิชาชีพดຌานการสอบบัญชีเดຌ  ฿นการ
ประกอบวิชาชีพการท าบัญชีนัๅน ผูຌท าบัญชีมี
หนຌาทีไตຌองปฏิบัติตามทัๅงพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ละพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 ดยมืไอจะริไมท าบัญชีตຌองเป
ป็นสมาชิกหรือขึๅนทะบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี
กอน ลຌวภาย฿น 60 วันนับตวันริไมท าบัญชี 

ดยตຌองเปจຌงขຌอมูลกีไยวกับการท าบัญชีทีไกรม
พัฒนาธุรกิจการคຌาซึไงจะเดຌรับหมายลขรหัส
ผูຌท าบัญชี  

ผูຌประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูຌทีไขึๅ น
ทะบียนเวຌกับสภาวิชาชีพบัญชีมีหนຌาทีไตຌอง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูຌประกอบวิชาชีพ
บัญชี ฿นรืไอง ความปรง฿ส ความป็นอิสระ 
ความทีไยงธรรมละความซืไอสัตย์สุจริต ความรูຌ
ความสามารถละมาตรฐาน฿นการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบตอผูຌรับบริการละการรักษา
ความลับ ละความรับผิดชอบตอผูຌถือหุຌน ผูຌป็น
หุຌนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลทีไผูຌประกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌนอกจากนีๅผูຌประกอบ
วิชาชีพบัญชีตຌองปฏิบัติหนຌาทีไของตนตาม
มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี 
หรือมาตรฐานอืไน฿ดทีไกีไยวขຌองตามทีไก าหนดเวຌ
฿นพระราชบัญญัติ นักบัญชีนอกจากตຌองยึดถือ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีป็นนวทาง฿นการ
ปฏิบัติงานลຌว คุณสมบัติผูຌประกอบวิชาชีพ
บัญชีกใป็นสิไงส าคัญ คุณสมบัติของนักบัญชีถูก
ประกาศเวຌ฿นพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
25ไใ รียกวา "ประกาศกรมทะบียนการคຌา 
รืไองก าหนดคุณสมบัติละงืไอนเขของการป็น
ผูຌท าบัญชีพ.ศ. 25ไใ” ผูຌทีไจะประกอบวิชาชีพ
ดຌานบัญชีจึงตຌองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
บัญชีพ.ศ.25ไใ ดังนีๅ 
 
พระราชบัญญัต การบัญชีิพ.ศ.ิโ5ไใ  

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.25ไใ 
มาตรา 2้ ประกอบกับมาตรา ใ5 มาตรา ไ่ 
ละมาตรา 50ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักร
เทยบัญญัติ฿หຌกระท าเดຌดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติหงกฎหมาย อธิบดีกรมทะบียน
การคຌาดยเดຌรับความหในชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศนีๅ  รี ยกว า 
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"ประกาศกรมทะบียนการคຌา รืไอง ก าหนด
คุณสมบัติละงืไอนเขของการป็นผูຌท าบัญชี 
พ.ศ. 25ไใ” เวຌดังนีๅ(พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ . ศ . 25ไใ )  มี ภู มิ ล า  น าหรื อถิไ นทีไ อ ยู ฿ น
ราชอาณาจักรมีความรูຌภาษาเทยพียงพอทีไจะ
ท าหนຌาทีไป็นผูຌท าบัญชีเดຌเมคยตຌองทษดยค า
พิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ าคุก นืไองจากเดຌกระท า
ความผิดตามกฎหมายวาดຌวยการบัญชี หรือ
กฎหมายวาดຌวยผูຌสอบบัญชี หรือกฎหมายวา
ดຌวยวิชาชีพบัญชี วຌนตพຌนระยะวลาทีไถูก
ลงทษมาลຌวป็นวลาเมนຌอยกวาสามปี 
คุณวุฒิ ป็นดังตอเปนีๅ 

1. คุณวุฒิเมตไ ากวาอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง (ปวส.) ทางการ
บัญชีหรือทียบทา ป็นผูຌท าบัญชีของหຌาง
หุຌนสวนจดทะบียนละบริษัทจ ากัดทีไจัดตัๅงขึๅน
ตามกฎหมายเทย ซึไง ณ วันปຂดบัญชี฿นรอบปี
บัญชีทีไผานมามีทุนจดทะบียนเมกินหຌาลຌาน
บาท มีสินทรัพย์รวมเมกินสามสิบลຌานบาท 
ละมีรายเดຌรวมเมกินสามสิบลຌานบาท 

2. คุ ณวุ ฒิ เม ตไ ากว าปริ ญญาตรี
ทางการบัญชีหรือทียบทาป็นผูຌท าบัญชีหຌาง
หุຌนสวนจดทะบียนละบริษัทจ ากัดทีไจัดตัๅงขึๅน
ตามกฎหมายเทย ซึไง ณ วันปຂดบัญชี฿นรอบปี
บัญชีทีไผานมามีทุนจดทะบียน หรือสินทรัพย์
รวม หรือรายเดຌรวมรายการ฿ดรายการหนึไงกิน
กวาทีไก าหนดเวຌ฿น(ไ.1)ป็นผูຌท าบัญชีบริษัท
มหาชนจ ากัดทีไจัดตัๅงขึๅนตามกฎหมายเทย ป็น
ผูຌท าบัญชีหนวยงานทีไป็นนิติบุคคลทีไตัๅงขึๅนตาม
กฎหมายต างประทศทีไประกอบธุรกิจ ฿น
ประทศเทยกิจการรวมคຌาตามประมวลรัษฎากร 
ธุรกิจธนาคารงินทุนหลักทรัพย์ครดิตฟองซิอร์ 
ประกันชีวิต ประกันวินาศภัยธุรกิจซึไงเดຌรับการ
สงสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดຌวยการ
สงสริมการลงทุน  

ใ. คุณวุฒิของผูຌท าบัญชี฿นกรณีริไมท า
บัญชีรอบปีบัญชีรก ฿หຌพิจารณาดย฿ชຌกณฑ์
ทุนจดทะบียนตามทีไก าหนดเวຌลຌวตกรณี 

4. ตຌองมีการพัฒนาความรูຌตอนืไองทาง
วิชาชีพ ตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละระยะวลาทีไ
อธิบดีประกาศก าหนด เดຌก การขຌารวมกิจกรรม 
การอบรมหรือสัมมนา การป็นวิทยากร ผูຌบรรยาย 
ผูຌ ด า นิ นการสั มมนาการป็ นอาจารย์ ฿น
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา
ของอกชนตามกฎหมายวาดຌวยสถาบันการศึกษา
อกชน ซึไงมีการสอนเมตไ ากวาระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสู ง (ปวส. ) 
ทางการบัญชี หรือทียบทาเมวาจะป็นการ
สอน฿นฐานะอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิศษ 
การส ารใจการศึกษา฿นคุณวุฒิทีไกีไยวขຌองกับ
วิชาชีพบัญชีเมวาคุณวุฒิ ฿หมนัๅนจะสูงกวา
คุณวุฒิดิมหรือเมกใตาม 

จะหในวา นวทางปฏิบัติของนักบัญชี 
พืไอจะป็นนักบัญชีทีไดี มีคุณภาพ คือ การมี
คุณสมบัติตรงตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ.25ไใ ละพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี 
พ.ศ.25ไ็ คือ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณสมบัติ
ป็นผูຌประกอบวิชาชีพบัญชี  จากการศึกษา
งานวิจัยของฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (255็) พบ
ขຌอมูลทีไนาสน฿จพิไมติมกีไยวกับคุณสมบัติของ
นักบัญชีทีไสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ตຌองการ ประกอบดຌวย คุณสมบัติการปฏิบัติงาน
ตรงตามหลักฐานทีไป็นจริง เมบิดบือนขຌอมูล
พืไอประยชน์ของบุคคล฿ดๆ ละค านึงถึง
ประยชน์สวนรวมมากกวาประยชน์สวนตน 
สวนคุณสมบัติดຌานความรูຌ บงป็นความรูຌดຌาน
บัญชีการงิน ดຌานการบัญชีพืไอการจัดการ   
ดຌานการจัดท างบการงินละการวิคราะห์งบ
การงิน ผลการวิจัยพบวาความรูຌความสามารถ
ดຌานบัญชีการงินมีความตຌองการมากทีไสุด 
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ประกอบดຌวยมีความรูຌทางทคนลยีสารสนทศ
ป็นอยางดี  สามารถท างานดຌวยปรกรม
ส ารใจรูปทางการบัญชีเดຌอยางถูกตຌอง บันทึก
รายการ฿นบัญชีเดຌอยางถูกตຌองละป็นเปตาม
มาตรฐานการบัญชี  
 
มาตรฐานการบัญชีิ 

การปลีไยนปลงทางศรษฐกิจทีไกิดขึๅน 
ท า฿หຌวิชาชีพบัญชีเทยตຌองอิงกับมาตรฐานสากล
พืไอความขຌา฿จของผูຌ ฿ชຌขຌอมูลทางการงิน    
การจัดท าบัญชีตຌองป็นเปตามหลักการบัญชี   
ทีไรับรองดยทัไวเป ป็นหลักการ฿นการน าสนอ
฿หຌชืไอถือเดຌละป็นธรรมตอผูຌ฿ชຌขຌอมูลทางการ
บัญชีทีไกีไยวขຌอง ดังนัๅนการจัดท าบัญชีจึงตຌอง
ป็นเปตามหลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป
(generally accepted accounting principles) 
หมายถึง การจัดท าบัญชีตามประพณีนิยม มี
กฎกณฑ์ละวิธีการซึไงสามารถอธิบายถึงวิธี
ป ฏิ บั ติ ท า ง ก า ร บั ญ ชี ทีไ ฿ ชຌ กั น  ด ย ทัไ ว เ ป 
พระราชบัญญัติการบัญชีละมาตรฐานการ
บัญชีป็นกฎหมาย เดຌรับการกลัไนกรองจาก
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชี ละมีมติ฿หຌประกาศ฿ชຌ ฿หຌผูຌท าบัญชีเดຌ฿ชຌ
ป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานดຌานบัญชี สมาคม
นักบัญชีละผูຌสอบบัญชีรับอนุญาตหงประทศ
เทยเดຌ฿หຌความหมายของมาตรฐานการบัญชีวา 
มาตรฐานการบัญชี Accounting standard 
หมายถึง นวทางทีไนะน า฿หຌนักบัญชียึดถือป็น
หลักปฏิบัติ฿นการรวบรวมจดบันทึก จ านก 
สรุปผลละรายงานหตุการณ์กีไยวกับการงิน”  

ดั งนัๅ นมาตรฐานการบัญชี  จึ ง ป็น
กฎกณฑ์ละวิ ธีปฏิบัติทางการบัญชีทีไ เดຌ
ท าการศึกษาละพัฒนาภาย฿ตຌภาวะศรษฐกิจ 
ตามหลักกฎหมายอยางหมาะสมละมีหตุผล
ป็ นทีไ ย อมรั บลຌ วน ามา ป็ นหลั ก ฿นการ

ปฏิบัติงานทางบัญชี฿หຌป็นเป฿นนวทางทาง
ดียวกัน การจัดท าละน าสนองบการงิน 
ตลอดจนการก าหนดละน ามาตรฐานการบัญชี
มาปฏิบัติ฿นรืไองทีไยังเมมีมาตรฐานการบัญชี
รองรับ ฿หຌ฿ชຌนวทางของมบทการบัญชี  
มบทการบัญชี (Framework for the Preparation 
and Presentation of Financial Statements)     
คือกรอบหรือนวคิดขຌนพืๅนฐาน฿นการจัดท า
ละน าสนองบการงิน ตลอดจนการก าหนด
ละน ามาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัตินอกจากนัๅน
ยังป็นนวทาง฿นการปฏิบัติส าหรับรืไองทีไยังเม
มีมาตรฐานการบัญชีรองรับ พืไอ฿หຌผูຌ ฿ชຌงบ
การงิน ทุกฝ่ายมีความขຌา฿จละน าเปปฏิบัติ฿น
นวทางดียวกัน มบทการบัญชีวางกรอบ
นวคิดทีไ ป็นพืๅนฐานส าหรับการจัดท าละ
น าสนองบการงินตอผูຌ ฿ชຌงบการงินทีไ ป็น
บุคคลภายนอก ตลอดจนป็นกณฑ์฿นการ
ก าหนดมาตรฐานการบัญชี ตการน ามบทการ
บัญชีมา฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานบัญชีมี
ขຌ อจ ากัด  นืไ องจากมบทการบัญชี เม ฿ ช
มาตรฐานการบัญชีละเมเดຌมีเวຌพืไอก าหนด
มาตรฐาน฿นการวัดมูลคาหรือ฿นการปຂดผย
ขຌอมู ลส าหรั บการบัญชี  รืไ อ ง ฿ด รืไ อ งหนึไ ง
ดยฉพาะ มบทการบัญชีจึงเมสามารถ฿ชຌ
หักลຌางมาตรฐานการบัญชีทีไประกาศ฿ชຌฉพาะ
รืไองเดຌ  

ขอ บ  ขต ขอ ง ม บ ทก า ร บัญ ชี จ ะ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงบการงิน ลักษณะ
ชิงคุณภาพของงบการงิน ค านิยาม การรับรูຌ
รายการ การวัดองค์ประกอบรายการทีไปรากฏ
฿นงบการงิน นวคิดกีไยวกับทุนละการรักษา
ระดับทุนทานัๅน  ขอบขตของลักษณะชิง
คุณภาพของงบการงิน หมายถึง คุณสมบัติทีไท า
฿หຌขຌอมูล฿นงบการงินมีประยชน์ตอผูຌ฿ชຌงบ
การงิน ประกอบดຌวย ความขຌา฿จเดຌ  
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(Understandability) ความกีไยวขຌองกับการ
ตัดสิน฿จ (Relevance) ความชืไอถือเดຌ (Reliability) 
ละการปรียบทียบกันเดຌ (Comparability) 
ซึไงผูຌท าบัญชีสามารถ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
ปฏิบัติงานเดຌ เดຌก (มาตรฐานการบัญชี ฉบับทีไ 
1 (ปรับปรุง 255่) 

1. ความขຌา฿จเดຌ หมายถึง ผูຌท าบัญชี 
ตຌองจัดท าบัญชีละท ารายงานงบการงิน฿หຌผูຌ฿ชຌ
งบการงินสามารถขຌา฿จเดຌ฿นทันทีทีไหในขຌอมูล
฿นงบการงิน ภาย฿ตຌขຌอสมมุติวาผูຌ฿ชຌงบการงิน
มีความรูຌตามควรกีไยวกับธุรกิจ ศรษฐกิจละ
การบัญชี  

2. ความกีไยวขຌองกับการตัดสิน฿จ 
หมายถึง ผูຌท าบัญชีตຌองสดงขຌอมูลทีไมีความ
นัยส าคัญ (Materiality) หากเมสดงขຌอมูล หรือการ
สดงขຌอมูลผิดพลาดมีผลกระทบตอผูຌ ฿ชຌงบ
ก า ร  งิ น ฿ น ก า ร ตั ด สิ น ฿ จ  ชิ ง  ศ ร ษ ฐ กิ จ         
ดังนัๅนขຌอมูลทีไปรากฏ฿นงบการงินตຌองป็น
ขຌอมูลทางบัญชีทีไมีประยชน์ละกีไยวขຌองกับ
การตัดสิน฿จ ชวย฿นการคาดคะนหรือยืนยัน
หตุการณ์หรือผลลัพธ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต  

ใ. ความชืไอถือเดຌ หมายถึง ผูຌท าบัญชี
ตຌองสดงขຌอมูล฿นงบการงินตามความป็นจริง 
ดนนຌนนืๅอหาส าคัญกวารูปบบ หมายถึง 
ขຌอมูลทางบัญชีตຌองบันทึกละสดงตามนืๅอหา
ความป็นจริงชิงศรษฐกิจมากกวาสงดงตาม
รูปบบทางกฎหมาย ละขຌอมูลทีไน าสนอตຌอง
ปราศจากความผิ ดพลาดทีไ มีนั ยส าคัญละ
ปราศจากความล าอียงพืไอผูຌ฿ชຌขຌอมูลสามารถ
ชืไอเดຌวาขຌอมูลนัๅนป็นตัวทนอันทีไยงธรรม  

ไ. การปรียบทียบกันเดຌ หมายถึง ผูຌท า
บัญชีตຌองสดงขຌอมูล฿หຌผูຌ฿ชຌงบการงินสามารถ
ปรียบทียบงบการงินของกิจการ฿นรอบ
ระยะวลาตางกัน หรือปรียบทียบระหวาง
กิจการ เดຌ ซึไงท า฿หຌสามารถทราบนวนຌมของ

ฐานะการงินละผลการด านินงานของกิจการ 
ดังนัๅนการจัดสดงรายการหรือจัดประภท
รายการ฿นรูปบบดียวกันจ าป็นตຌองปฏิบัติ
อย างสมไ า สมอยกวຌนมีการปลีไ ยนปลง
ลักษณะการด านินงานของกิจการอยางป็น
สาระส าคัญ ละกิจการหในวาการปลีไยนปลง
การสดงรายการละจัดประภทรายการ฿นงบ
การงิน฿หมจะท า฿หຌการสดงงบการงินมีความ
หมาะสม  

นวทางการปฏิบัติงานของนักบัญชี฿น
การจัดท างบการงิน นักบัญชีตຌองศึกษาพิไมติม 
คือ ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา ซึไงตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคຌ าเดຌก าหนด
รายการยอทีไตຌองมี฿นงบการงิน พ.ศ. 255ไ 
ก าหนด฿หຌผูຌมีหนຌาทีไจัดท าบัญชีตຌองจัดท างบ
การงิน ละตຌองน าสงงบการงินตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคຌา ดังนีๅ (ประกาศกรมทะบียนการคຌา 
รืไอง ก าหนดรายการยอทีไตຌองมี฿นงบการงิน. 
255ไ) 

1. รูปบบรายการยอทีไตຌองมี฿นงบ
การงินของบริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดขึๅนดย
อຌางอิงมาจากมาตรฐานการรายงานทางการงิน
ทีไสภาวิชาชีพบัญชีประกาศก าหนดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการงินระหวางประทศ (IFRS)  

2. กิจการทีไมีสวนเดຌสียสาธารณะทีไ
ตຌองปฏิบัติตามขຌอก าหนดของมาตรฐานการ
รายงานทางการงินทีไจัดท าขึๅนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการงินระหวางประทศอยาง
ตใมรูปบบ (TFRS/TAS/TFRIC/SIC)  

ใ. รูปบบรายการยอทีไตຌองมี฿นงบ
การงินของหຌางหุຌนสวนจดทะบียน บริษัทจ ากัด 
นิติบุคคลทีไตัๅงขึๅนตามกฎหมายตางประทศ ละ
กิจการรวมคຌาตามประมวลรัษฎากร ก าหนดขึๅน
ดยอຌางอิงมาจากมาตรฐานการรายงานทาง
การงินส าหรับกิจการทีไเมมีสวนเดຌสียสาธารณะ
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(NPAEs) ทีไสภาวิชาชีพบัญชีประกาศก าหนด ฿น
ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี฿นพระบรมราชูปถัมภ์
เดຌจัดท ามาตรฐานการบัญชีของเทย฿หຌป็น
มาตรฐานสากล ดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบัญชีด านินการจัดท ามาตรฐาน
การบัญชีฉบับ฿หม฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประทศ (International Financial 
Reporting Standard: IFRS) รวมทัๅงสภาวิชาชีพ
บัญชีเดຌจัดรียงลขระบุมาตรฐานการบัญชีเทย 
(Thai Accounting Standard: TAS) ละ
มาตรฐานรายงานการงินเทย (Thai Financial 
Reporting Standard : TFRS ฿หม฿หຌตรงกับ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประทศ ( International 
Accounting Standard: IAS) ละมาตรฐาน
รายงานการงินระหวางประทศ (International 
Financial Reporting Standard: IFRS)พืไอ฿หຌป็น
ทีไยอมรับ฿นหลักการปฏิบัติ฿หຌป็นระดับสากล
มากขึๅน  

นอกจากมาตรฐานการบัญชี พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ.25ไใ พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
บัญชี  พ .ศ .25ไ็ ลຌ วยั งมีกฎหมายอืไนทีไ
กีไยวขຌองทีไวางนวทางปฏิบัติงาน฿หຌกับนักบัญชี
เทยตຌองศึกษาพืไอ฿ชຌ ป็นนวทาง฿นการ
ปฏิบัติงาน เดຌก (ยุพดี ศิริวรรณุ 255็ุ 1-11-
1-1ใ) 

- ป ระมวลกฎหมายพ ง ละ
พาณิชย์ ทีไมีบทบัญญัติกีไยวกับการจัดท าบัญชี
ของบริษัทจ ากัด ทีไก าหนดนวทาง฿หຌบริษัท
จ ากัดจัด จัดท าบัญชีละปຂดบัญชีอยางนຌอยครัๅง
หนึไง฿นรอบ 12 ดือน พืไอจัดท างบการงิน  

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด ทีไก าหนด฿หຌบริษัทมหาชนจ ากัด จัดท า
บัญชี กใบรักษาบัญชีละอกสารบัญชี ปຂดบัญชี
อยางนຌอยครัๅงหนึไง฿นรอบ 12 ดือน จัดท างบ
สดงฐานะทางการงินละงบก าเรขาดทุน

บใดสรใจส าหรับกิจการทีไมีสวนเดຌสียสาธารณะ 
(PAEs) หรือจัดท างบก าเรขาดทุนส าหรับกิจการ
ทีไ เ มมี ส วนเดຌ  สี ยสาธารณะ( NPAEs)  ป็ น
ภาษาเทย  

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ทีไบัญญัติกีไยวกับการจัดท า
บัญชีบริษัทมหาชนทีไจดทะบียนตามกฎหมาย
วาดຌวยตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ฿หຌ
จัดท างบการงิน รายงานกีไยวกับฐานะทาง
การงิน ผลการด านินงานของบริษัท฿หຌป็นเป
ตามหลักกณฑ์งืไอนเขละวิธีการทีไคณะกรรมการ
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
เดຌก การจัดท างบการงินรายเตรมาสทีไผูຌสอบ
บัญชีสอบทานลຌว การจัดท างบการงินประจ า
งวดการบัญชี ทีไผูຌสอบบัญชีตรวจสอบละสดง
ความหในลຌว รายงานประจ าปี ละรายงาน
การปຂดผยขຌอมูลอัน฿ดทีไกีไยวกับบริษัทตามทีไ
คณะกรรมการหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก าหนด 

- ประมวลรัษฎากรป็นกฎหมาย   
ทีไส าคัญทีไผูຌท าบัญชีตຌองศึกษา พราะนอกจาก
ตຌองจัดท าบัญชี฿หຌตรงกับความป็นจริงละตรง
กับมาตรฐานการบัญชี มีอกสารประกอบการ
ลงบัญชีครบถຌวนถูกตຌองลຌว ยังตຌองจัดท าบัญชี
ตามประมวลรัษฎากรอีกดຌวย ซึไงเดຌบัญญัติเวຌ฿น
มาตรา ๆ่ ทวิ เดຌกลาวเวຌวา”พืไอประยชน์฿น
การค านวณภาษี ฿หຌบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติ
บุคคล จัดท าบัญชีงบดุล บัญชีท าการละบัญชี
ก าเรขาดทุน฿นรอบระยะวลาบัญชี ตามมาตรา 
ๆ5...” ดย฿หຌหตุผลวานวทางการจัดท าบัญชี
ละงบการงิน ตามมาตรฐานการบัญชี หรือตาม
หลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป ท า฿หຌทราบถึง
ผลการด านินงานของรอบบัญชีทีไผานมาทานัๅน 
ตก าเรทางการบัญชียังเมสามารถน ามาค านวณ
ภาษีนิติบุคคลเดຌ นืไองจากมีบทบัญญัติหลาย
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ฉบับเดຌก าหนด หลักกณฑ์ วิธีการ งืไอนเข ละ
นวทางปฏิบัติกีไยวกับรายเดຌละคา฿ชຌจายบาง
รายการทีไจะน าเปค านวณก าเรพืไอสียภาษีนิติ
บุคคล มาตรา ๆ5 วรรคหนึไง ระบุวา งินเดຌทีไ
ตຌองสียภาษีนิติบุคคล คือ ก าเรสุทธิทีไค านวณ
จากรายเดຌของกิจการหรือนืไองจากกิจการทีไ
กระท า฿นรอบระยะวลาบัญชี หักดຌวย รายจาย
ตามงืไอนเขทีไระบุเวຌ ฿นมาตรา ๆ5 ทวิละ
มาตรา ๆ5 ตรี” 
 
บทสร ป 

จากขຌอมูลทัๅงหมด สดง฿หຌหในวานว
ทางการปฏิบัติงานของนักบัญชีเทย เมเดຌมีพียง
มาตรฐานการบัญชีพียงอยางดียว ตยังมีนว
ทางการปฏิบัติงานทีไป็นกฎกณฑ์ ระบียบ 
ขຌอบังคับทีไป็นกฎหมายทีไกีไยวขຌองทีไนักบัญชี
เทยตຌองศึกษา ท าความขຌา฿จ หลักกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานดຌานบัญชีทีไ กีไยงขຌองดຌวย รวมทัๅง
ทบทวน หาความรูຌพิไมติมละพัฒนาทักษะการ
ปฏิ บั ติ งานอยู ตลอดวลา฿นปั จจุ บั นมี การ
ปลีไยนปลงของกฎกณฑ์ ระบียบ ขຌอบังคับ
หลายอยางทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงานดຌาน
บั ญชี   พืไ อ ฿หຌ ทั นสมั ย  สอดคลຌ องกั บการ
ปลีไยนปลงทางศรษฐกิจละสิไงวดลຌอม฿น
สังคม ดังนัๅนจะหในเดຌวาวิชาชีพบัญชีมีความส าคัญ
กับศรษฐกิจของประทศ ยิไงมีการขงขันทาง
ศรษฐกิจสูงมากทา฿ดขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จ
ยอมมีความส าคัญมากป็นทาตัว การ฿ชຌชองวาง

ละกลยุทธ์กลลวง฿นการบันทึกบัญชีพืไอ฿หຌงบ
การงินดูดี  ป็นการทุจริตทีไกอ฿หຌกิดความ
สียหายกับประทศเดຌ ละถຌานักบัญชีเดຌศึกษา
ละท าความขຌา฿จมาตรฐานการบัญชี กฎกณฑ์ 
ระบียบ ขຌอบังคับ จากกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับ
การท าบัญชี จะพบวา นวทางการปฏิบัติงาน
ดຌานบัญชีถูกวางเวຌอยางรัดกุม การตกตง
ตัวลข฿นงบการงินละการปຂดบังซอนรຌน
ขຌอมูลทีไมีนัยส าคัญทีไเมเดຌปຂดผยขຌอมูลอยาง
ครบถຌวนสมบูรณ์ สามารถตรวจพบการกระท า
ดังกลาวเดຌ อาชีพนักบัญชีมีกียรติละศักดิ์ศรี 
ทีไมีสภาวิชาชีพบัญชี฿หຌการรับรองวิชาชีพ ผูຌท า
บัญชีทีไ เดຌรับ฿บอนุญาตขึๅนทะบียนป็นผูຌท า
บัญชีควรมีทัศนคติการรับรูຌละท าความขຌา฿จ
มาตรฐานการบัญชี การปลีไยนปลงทางกฎหมาย  
ทีไกีไยวขຌอง ดยการพัฒนาตนองอยางสมไ าสมอ 
พืไอการปฏิบัติงานทีไสงผลท า฿หຌขຌอมูลสรุปทางการ
บัญชีทีไ ผูຌ ฿ชຌ งบการงินเดຌ ฿ชຌ ประยชน์อย า ง          
มีคุณภาพมากยิไงขึๅน ซึไงสอดคลຌองกับบทสรุป
งานวิจัยของสุภาพร ชมชຌอย (255็) ทีไกลาวเวຌ
วา ผูຌจัดท าบัญชีดยสวนมากมีทัศนคติทีไดีตอ
การรับรูຌละมีความขຌา฿จตอนวทาง฿นการ
ปฏิบัติงานบัญชี฿หຌป็นเปตามหลักการบัญชี    
ทีไรับรองดยทัไวเปดຌานมาตรฐานการบัญชีละ
มบทการบัญชีการมีทัศนคติทีไดีตอการปฏิบัติงาน
ตามนวทางดังกลาวป็นปัจจัยหนึไงทีไสงผล   
ท า฿หຌผลงานดຌานขຌอมูลสรุปทางการบัญชีทีไ
ปรากฏออกสูสาธารณชนมีคุณภาพมากยิไงขึๅน”  
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ผล ตภัณฑ์ิOTOP กับการก้าวข้าสูส้นทาง AEC 

ิOTOP TO AEC 
 

วรรณพริิพ ทธภูม พ ทักษ์1 
 

บทคัดยอ 
การประกอบธุรกิจ฿นยุคการขงขันทีไมีการกຌาวขຌามพรมดนทัๅงทางทคนลยี ทางระบบลจิสติกส์ ทาง

ระบบลกออนเลน์฿นยุคสังคมหงการปลีไยนปลงสูຌยุคทีไรียกวา การคຌาผานอินตอร์นใต ซึไงสิไงตางๆหลานีๅลຌวน
ป็นผลจากการปลีไยนปลงของสังคมลก ดังนัๅนผูຌประกอบการธุรกิจจ าป็นตຌองปรับตัวตัๅงรับละทันตอการ
ปลีไยนปลง ตรียมพรຌอมรับการปลีไยนปลงดยฉพาะลกของการขงขันทางธุรกิจ ซึไงธุรกิจOTOP ของเทยทีไ
ป็นผลิตภัณฑ์มาจากพืๅนฐานของคนรากหญຌา ภูมิปัญญาทຌองถิไน สังคมชนบท สินคຌาชุมชนยิไง จ าป็นตຌอง
ท าการศึกษาละตรียมความพรຌอม฿นการขຌาสู AEC ของประทศเทย ประดในหลักทีไส าคัญๆคือ การพัฒนาทักษะ
ของพนักงานทัๅงทักษะทางดຌานภาษาทักษะ฿นการท างานทีไ฿ชຌทักษะ ความช านาญฉพาะดຌาน ทัๅงการศึกษารียนรูຌ 
การฝຄกฝน การ฿ชຌภูมิปัญญาทຌองถิไนผนวกกับการติมตใมผสมผสานกับทคนิคนวัตกรรม ทคนลยีทีไสมัย฿หมละ
ความตຌองการของตลาดทัๅง฿นละตางประทศซึไงถือป็นประดในทีไส าคัญของประทศเทยนืไองจากผูຌประกอบการ 
OTOP ชาวเทยยังขาดทักษะหลานีๅดยฉพาะทักษะดຌานภาษา ละการเดຌรับการสนับสนับอยางจริงจังละตอนืไอง
จากหนวยงานภาครัฐพืไอ฿หຌผูຌประกอบการ OTOP กຌาวขຌาสูการขงขัน฿นภูมิภาคอาซียน กຌาวขຌาสูวทีการขงขัน
ระดับลกเดຌอยางตใมความสามารถ ตใมศักยภาพ  
 

ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์ OTOP, สຌนทาง, AEC 
 

Abstract 
The business in the competition is unlimited of Technology, Logistic System and Online 

System in the globalization to E-commerce. All of these are the result of globalization. So 

entrepreneurs need to adjust and keep pace with the changing situation. Prepare for the changes, 

especially the world of business competition.Business OTOP of Thailand is a product on the basis 

of people at the grassroots; Local knowledge, Local society and The community product require 

to study and prepare for the AEC.The main important issue is development skills of employee 

such as Language skills, Expertise skills, Study and training. Using local knowledge combined with 

technical innovation modern technology and the market demand both at home and abroad. 

This is an important issue because of OTOP operators in Thailand are none skill especially 

language skills and none continued supported by government to OTOP operators step into 

competition in the Asian and step into the arena of global competition at full capacity potential. 

KeyWords:  OTOP Product,  TO,  AEC 

                                                           

1 นักวิชาการอิสระ 
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บทน า 

สินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ป็นผลิตภัณฑ์ทีไถือป็นการสรຌางรายเดຌ฿หຌกับวิถี
ศรษฐกิจชุมชน นืไองจากผลิตภัณฑ์ OTOP นัๅนมิ฿ช
พียงสินคຌาทีไป็นพียงคสินคຌาอุปภคบริภคทัไวเป
฿นทຌองตลาด ตผลิตภัณฑ์ OTOP ยังป็นสินคຌาทีไ
ปรียบสมือนตัวทนของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ
ชุมชนสังคมนัๅนๆผนวกกับภูมิปัญญาทีไเดຌรับการ
ถายทอดกันมาจากรุ นสู รุ นสืบทอดตอกันจน
กลายป็นทคนิค หรืออัตลักษณ์ฉพาะทຌองถิไนทีไน ามา
ผสมผสานกับระบบการจัดการการผลิตละ
การตลาด 

฿นปัจจุบันทามกลางกระสการขงขัน
ภ าย ฿ตຌ ค า ว า  ล ก าภิ วั ฒ น์ ”ผนวกกั บมี ก า ร
คลืไอนยຌายการลงทุนอยางสรี฿นปี พ.ศ.2558 หรือ
ทีไ รารูຌจักกันดีกับค าวาการกຌาวขຌาสูประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน ทีไมีป้าหมาย฿นการรวมกลุม
สินคຌา บริการ การลุงทุน ละรงงานทีไมีฝีมือเดຌ
อยางสรีอันจะสงผล฿หຌผูຌประกอบการ฿นภาคอุตสาหกรรม
ภาคกษตรกรรม ภาคบริการ ฯลฯ เมวาจะป็นธุรกิจ
ขนาดลใก ขนาดกลาง ขนาดยอม ขนาด฿หญ ละ
กระทัไงระดับรากหญຌา หรือชุมชนตຌองตรียมพรຌอม
รับกับการปลีไยนปลง฿นการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน (AEC : Asean Economics Community) 

ดยฉพาะผูຌประกอบธุรกิจผูຌผลิตสินคຌาหนึไงต าบล 

หนึไงผลิตภัณฑ์ (OTOP: One Tambon One 

Product) ทีไตຌองพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทัๅง฿นรูปบบตัว
ผลิตภัณฑ์ ทีไตຌองออกบบ฿หຌดูทันสมัย นาจับตຌองดู
นาสน฿จ กิดความประทับ฿จ฿นรูปลักษณ์ของตัว
ผลิตภัณฑ์ ตัวบรรจุภัณฑ์ทีไนาสน฿จ ดยฉพาะบรรจุ
ภัณฑ์ทีไรักษาสิไงวดลຌอม มຌตค าอธิบายวิธีการ฿ชຌทีไ

จ าป็นตຌองมีทัๅงภาษาเทย ภาษาอังกฤษ ละภาษา
อืไนๆทีไมีความจ าป็นทีไสินคຌา OTOP ตຌองท าการขຌา
เปขงขัน฿นตลาดนัๅนๆ มຌกระทัไงรืไองของสวนผสม
ซึไ งปั จจุบันจะนຌนวัตถุดิบทีไ มาจากธรรมชาติ 
ดยฉพาะพืชสมุนเพรเทยทีไเดຌรับความสน฿จ ดังนัๅน
ทัๅงตัวผลิตภัณฑ์ สวนผสม ตัวบรรจุภัณฑ์ตຌองเดຌ
มาตรฐานพืไอกຌาวขຌาสูมาตรฐานสากลพืไอขຌาสูการ
ขงขัน฿นระดับ AEC 

ละผลอันนืไองมาจากการปลีไยนปลง
อยางรวดรใว฿นมิติของศรษฐกิจ สังคม ประชากร
ของลก วิถีชีวิตความป็นอยูทัๅงของชุมชน สังคม
มือง ละประทศ มีการปลีไยนปลงเปทัไวทัๅงลก 
หรืออาจ฿ชຌค าวาการปลีไยนปลงภาย฿ตຌกระส
ลกาภิวัฒน์ ท า฿หຌทัไวทุกมุมลกเมอาจหลีกลีไยงกับ
การปลีไยนปลงนีๅ ดยฉพาะ฿นภูมิภาคอชียทีไ
มຌตประทศเทยของราทีไ จะตຌองกຌาวขຌ าสู
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ซึไงจะมีประชากรเม฿ช
พียงค฿นประทศเทยกวา 60 ลຌานคน ตกลายป็น
ประชากรอาซียนกวา 600 ลຌานคน  

ซึไ ง การรวมกลุ มประชาคมอา ซี ยนมี
ผลกระทบตอศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต รวมเปถึง 
การอยูรวมกัน฿นความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การชืไอมยงทางศรษฐกิจ สຌนทางการคมนาคม 
การคຌา การลงทุนทีไมาพรຌอมกับการขงขัน฿นดຌาน 
ลจิสติกส์  การจຌางรงงาน ฯลฯ ตัๅงตตຌนนๅ าถึงปลายนๅ า
ทีไผูຌประกอบการตຌองตืไนตัว พรຌอมรับการปลีไยนปลง 
ทีไอาจสงผลทัๅง฿นดຌานบวกละลบ ดยฉพาะส าหรับ
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ตຌองผชิญ ละตຌอง
ตรียมความพรຌอมรับการปลีไยนปลงอยางเรนัๅน 
ผูຌประกอบการควรริไมตัๅงตการทราบถึงความส าคัญ
ของสาหลักอาซียน ความป็นมาของ OTOP การบง
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ประภท OTOP พืไอป็นการตรียมความพรຌอม
ปรับตัว฿นการขงขันมืไอขຌาสูการป็นประชาคม
อาซียน ซึไงการป็นประชาคมอาซียนทีไประกอบดຌวย
ความรวมมือสามสาหลัก ดังนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ 1 สามสาหลักอาซียน: ทีไมา 
http://www.uasean.com/kerobow01/18 

 

สามสาหลักประกอบด้วย 

1) ประชาคมการมืองความมัไนคง
อาซียน (Asean Security Community-ASC) 

2) ประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
(Asean Economic Community-AEC) 

ใ) ประชาคมสังคมละวัฒนธรรม
อาซียน (Asean Socio-Cultural Community-

ASCC) 

พืไอความขຌา฿จทีไชัดจนนัๅนมาดูความหมาย
ละวัตถุประสงค์ของตละ 3 สาหลักดังนีๅ 

1. ประชาคมการมืองความมัไนคงอาซียน 
(ASEAN Political-Security Community หรือ 

APSC)ความมัไนคงละสถียรภาพทางการมืองป็น
พืๅนฐานส าคัญ฿นการพัฒนาดຌานอืไนๆ ประชาคม
การมืองละความมัไนคงอาซียนจึงป็นสาหลัก
ความรวมมือหนึไง฿นสามสาหลัก ทีไนຌนการรวมตัว
ของอาซียนพืไอสรຌางความมัไน฿จ สถียรภาพ ละ
สันติภาพ ฿นภูมิภาค พืไอ฿หຌประชาชน฿นอาซียนอยู
รวมกันอยางสันติสุข ละปราศจากภัยคุกคามดຌาน
การทหาร ละภัยคุกคาม฿นรูปบบ฿หม  ชน 
ปัญหายาสพติด ละปัญหาอาชญากรรมขຌามชาติ 
ประชาคมการมืองความมัไนคงอาซียนมีป้าหมาย   
3 ประการ เดຌก 

1.1 สรຌางประชาคม฿หຌมีคานิยม
รวมกัน฿นรืไองของการคารพความหลากหลายของ
นวคิด ละสงสริม฿หຌประชาชนป็นศูนย์กลางของ
นยบายละกิจกรรมภาย฿ตຌสาการมืองละความ
มัไนคง 

1.2 ฿หຌอาซียนสามารถผชิญกับภัย
คุกคามความมัไนคง฿นรูปบบดิมละรูปบบ฿หม
ละสงสริมความมัไนคงของมนุษย์ 

1.3 ฿หຌอาซียนมีปฎิสัมพันธ์ทีไนน
ฟ้นละสรຌางสรรค์กับประชาคมลก ดยอาซียนมี
บทบาทป็นผูຌน า฿นภูมิภาค ละจะชวยสงสริม
ความมัไนคงของภูมิภาค นอกจากการมีสถียรภาพ
ทางการมืองของภูมิภาคลຌว ผลลัพธ์ประการส าคัญ
ทีไจะกิดขึๅนจากการจัดตัๅ งประชาคมการมือง     
ละความมัไนคงอาซียน กใคือการทีไประทศสมาชิก
อาซียนจะมีกลเกละครืไองมือทีไครอบคลุมละ               
มีประสิทธิภาพ฿นการกຌเขปัญหาทีไกีไยวกับความ
มัไนคงตางๆเมวาจะป็นปัญหาความขัดยຌงดຌาน
การมืองระหวางรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกดຌวยกันอง 
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ซึไงจะตຌองกຌเขดยสันติวิธี หรือปัญหาภัยคุกคาม
รูปบบ฿หมๆ ซึไงประทศ฿ดประทศหนึไงเมสามารถ
กຌเขเดຌดยล าพัง ชน การกอการรຌาย การลักลอบ
คຌายาสพติด ปัญหาจรสลัด ละอาชญากรรมขຌาม
ชาติ ป็นตຌน 

2. ประชาคมศรษฐกิจอาซียน (ASEAN 

Economic Community หรือ AEC) ทามกลางบริบททาง
ศรษฐกิจ การคຌาละการลงทุนระหวางประทศทีไมี
การขงขันสูง อันสงผล฿หຌประทศตางๆ ตຌอง
ปรับตั ว อง  พืไ อ฿หຌ เดຌ รั บประยชน์จากระบบ
ศรษฐกิจลก รวมถึงการ รวมกลุมการคຌากันของ
ประทศตางๆ อาทิ สหภาพยุรป ละขตการคຌา
สรีอมริกาหนือ ผูຌน าประทศสมาชิกอาซียนเดຌ
หในชอบ ฿หຌจัดตัๅงประชาคมศรษฐกิจของอาซียน
ภาย฿นปี 2558 มีประสงค์ทีไจะ฿หຌภูมิภาคอชีย
ตะวันออกฉียง฿ตຌมีความมัไนคง มัไงคัไง ละสามารถ
ขงขันกับภูมิภาคอืไนๆ เดຌ ดย 

2.1 มุงทีไจะจัดตัๅง฿หຌอาซียนป็น
ตลาดดียวละป็นฐานการผลิตรวมกัน 

2.2 มุง฿หຌกิดการคลืไอนยຌาย
งินทุน สินคຌา การบริการ การลงทุน รงงานฝีมือ
ระหวางประทศสมาชิกดยสรี 

2.3 ฿หຌความชวยหลือกประทศ
สมาชิก฿หมของอาซียน (กัมพูชา ลาว พมา ละ
วียดนาม หรือ CLMV) พืไอลดชองวางของระดับ
การพัฒนาของประทศสมาชิกอาซียน ละชวย฿หຌ
ประทศสมาชิกหลานีๅ  ขຌารวม฿นกระบวนการ
รวมตัวทางศรษฐกิจของอาซียน ส ง สริม฿หຌ
อาซียนสามารถรวมตัวขຌากับประชาคมลกเดຌอยาง

เม อยู ฿ นภาวะทีไ  สี ย ปรี ยบ ละส ง สริ มขี ด
ความสามารถ฿นการขงขันของอาซียน 

2.4 สงสริมความรวมมือ฿นนยบาย
การงินละศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานละการคมนาคม กรอบความรวมมือดຌาน
กฎหมาย การพัฒนาความรวมมือดຌานการกษตร 
พลังงาน การทองทีไยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ดยการยกระดับการศึกษาละการพัฒนาฝีมือ 
ประชาคมศรษฐกิจของอาซียน จะป็นครืไองมือ
ส าคัญทีไจะชวยขยายปริมาณการคຌาละการลงทุน
ภาย฿นภูมิภาค ลดการพึไงพาตลาด฿นประทศทีไสาม 
สรຌางอ านาจการตอรองละศักยภาพ฿นการขงขัน
ของอาซียน฿นวทีศรษฐกิจลก พิไมสวัสดิการละ
ยกระดับความป็นอยูของประชาชนของประทศ
สมาชิกอาซียน 

3. ประชาคมสังคมละวัฒนธรรมอาซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community หรือASCC) มี
ป้าหมาย฿หຌอาซียนป็นประชาคมทีไมีประชาชนป็น
ศูนย์กลาง สังคมทีไอืๅออาทรละบงปันประชากร
อาซียนมีสภาพความป็นอยูทีไดีละมีการพัฒนา    
฿นทุกดຌานพืไอยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สงสริมการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางยัไงยืน รวมทัๅง
สงสริมอัตลักษณ์ของอาซียน ดยมีผนปฏิบัติการ
ดຌานสังคมละวัฒนธรรมอาซียนระบุอยู฿นผนปฏิบัติ
การวียงจันทน์ ซึไงประกอบดຌวยความรวมมือ฿น       
6 ดຌาน เดຌก 

3.1 การ พั ฒนามนุ ษย์  (Human 
Development) 

3.2 การคุຌมครองละสวัสดิการสังคม 
(Social Welfare and Protection) 
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3.3 สิทธิละความยุติธรรมทางสังคม 
(Social Justice and Rights) 

3.4 ความยัไ งยื นดຌ านสิไ งวดลຌ อม 
(Environmental Sustainability) 

3.5 การสรຌ างอั ตลั กษณ์ อาซี ยน 
(Building and ASEAN Identity) 

3.6 การลดชองวางทางการพัฒนา 
(Narrowing the Development Gap) ดังนัๅน 
ผูຌผลิตสินคຌาหนึไ งต าบลหนึไ งผลิตภัณฑ์  (OTOP)       
ทีไป็นสินคຌาอันป็นตัวทนวิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ชุมชนละป็นผลิตภัณฑ์ทีไเดຌรับการพัฒนา฿หຌขຌาสู
สินคຌาระดับประทศ กใยอมเมอาจหลีกหนี฿นการทีไ
ตຌองเดຌรับผลกระทบจากการปຂดสรีทางการคຌาจาก
การรวมกลุม AEC ดังนัๅนมืไอผลิตภัณฑ์OTOP ตຌองขຌา
สูวทีการขงขันของ AEC อยางเมอาจหลีกลีไยงเดຌ
ละตຌองผชิญกับการข งขันทางธุรกิจทีไมิ ฿ช
ระดับประทศ ตป็นการขงขัน฿นวทีระดับลก   
ทีไทุกประทศ฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ
ขงขันกันอยางรุนรง 

อยางเรกใตามผลิตภัณฑ์ OTOP นัๅนมี
จุดดนหรือทางการตลาดรียกวาจุดขใง นัไนคือรืไอง
ของวิถีชีวิต การ฿ชຌภูมิปัญญา การสืบทอดวัฒนธรรม 
ซึไงตຌองอาศัยรืไองของการจัดการ฿นการผสมผสานสิไง
หลานีๅ฿หຌกลายป็นสัญลักษณ์ อัตลักษณ์ อกลักษณ์ 
พืไอขยายอกาสเปสูตลาดอาซียน ดยผูຌประกอบ
ธุรกิจOTOP ตຌองพัฒนาคุณภาพสินคຌาตามมาตรฐานสากล 
ปรับปรุงการผลิตทีไนຌนผลิตภัณฑ์฿หຌกิดนวัตกรรม
ความดดดน ทีไตรงกับความตຌองการของตลาด 
สรຌางมูลคาพิไมของสินคຌาจากการศึกษารียนรูຌ
พฤติกรรมของผูຌซืๅอหรือผูຌบริภค พืไอผลิตสินคຌา฿หຌ
ตรงกับความตຌองการของผูຌบริภคละกลุมป้าหมาย
(ธันยมัย จียรกุลุ 255็) 

ตทัๅงนีๅปัญหาของผูຌประกอบธุรกิจ 

OTOP ฿นภาพรวมนัๅน สวน฿หญผูຌประกอบธุรกิจ 
OTOP คือชุมชนทีไยังขาดความช านญ฿นรืไองของ
การตลาด การออกบบผลิตภัณฑ์฿หຌตรง฿จผูຌบริภค 
ดยฉพาะผูຌบริภค฿นระดับภูมิภาคอชียหรือ฿น
ระดับสากล ประการส าคัญคือรืไองการขยายการ
ลงทุน ดังนัๅนการทีไจะ฿หຌผูຌประกอบการธุรกิจ OTOP 
กຌาวเปสูการขงขัน฿น AEC เดຌนัๅน สิไงส าคัญ คือ การเดຌรับ
การพัฒนาสงสริมตัๅงตพัฒนาชุมชน อ าภอ จังหวัด 
จนถึงระดับประทศ นัๅนคือทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง
ตຌองขຌามามีบทบาท฿หຌการสนับสนุนสงสริมทัๅงการ
ชวยหลือพัฒนายกระดับ฿หຌเปสูตลาด AEC อยาง
ตใมศักยภาพละกิดภาคภูมิ฿จ฿นผลิตภัณฑ์ OTOP 
ของเทยสูตลาดสากล 

ซึไง฿นปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ OTOP ควร
เดຌรับการพัฒนาอะเรบຌางขอกลาวถึงป็นบางสวน 
พืไอสามารถ฿ชຌป็นนวทาง฿หຌผูຌประกอบการเดຌ
น าเปประยุกต์฿ชຌกับผลิตภัณฑ์ของตนองดยริไม
จากประวัติความป็นมาของผลิตภัณฑ์ OTOP ละ
การบงประภทของผลิตภัณฑ์ OTOP ฿นประทศ
เทย ดังนีๅ 
 

การร ร ่มการด าน นงานของOTOP ฿นประทศ
ญี่ป ่น 

ผลิตภัณฑ์ OTOP นัๅนริไมกอก านิดมาจาก
ประทศญีไปุ่น ดยนายยามาดะฮารูมิ (Yamada 

Harumi) ป็นชาวจังหวัดออิตะ (OITA) ซึไงป็นจังหวัด   
ทีไตัๅงอยูทางทิศตะวันตกฉียง฿ตຌของประทศญีไปุ่น    
ทีไอาศัยอยู฿นมืองมืองชนบทของประทศญีไปุ่น   
ซึไงตัๅงอยูบนกาะคิวชูนืไองจากหมูบຌานทีไคุณยามาดะ
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อาศัยอยูนัๅนป็นหมูบຌานทีไชืไอวาอยามะ(OYAMA) 
ตัๅงอยู฿นหุบขาซึไงมีพืๅนทีไท ากินดຌานการกษตรนຌอย
มาก คน฿นหมูบຌานมีรายเดຌนຌอยละมีความยากจน
ป็นอยางมากจนกระทัไง฿น ปี ค.ศ. 1961 การด านินของ 
OTOP จึงเดຌถือก านิดขึๅนซึไงป็นการริไมตຌนมาจาก
หมูบຌานทีไอยู฿นหุบขาทีไมีผูຌคนอยู฿นทีไสภาพยากจน
มากตอนทีไริไมด านินการนัๅนคุณยามาดะเดຌคัดลือก
อาบຍวยกับกาลัดป็นผลิตภัณฑ์ป้าหมายพราะป็น
สิไงทีไมีอยู฿นทຌองถิไนนัๅนลຌวซึไงกอนริไมด านินนัๅนคุณ
ยามาดะเดຌมีการตรียมการอยางละอียดตัๅงตการ
ส ารวจ การตรวจสอบสิไงทีไจ าป็นส าหรับการด านินงาน
อยางละอียดถีไถຌวน  

มຌกระทัๅงมีการค านวณคา฿ชຌจายทีไป็น
ตຌนทุน (Cost) มีการคาดการณ์ละเดຌคาดคะนวา
อีก 30 ปีหลังจากนัๅนอาหาร฿นชีวิตประจ าวันของคน
ญีไปุ่นนัๅนจะมีความจ าป็นมากยิไ งขึๅนละยังเดຌ
คาดคะนทิศทางทีไมีความป็นเปเดຌขาเดຌขียนสิไง
ตางๆหลานีๅลงเป฿นนยบายดຌวยบืๅองหลังของการ
ริไมด านินงานของ OTOP ทีไสามารถประสบความส ารใจ฿น
ญีไปุ่ นนัๅนกใคือความรัก ฿ครสามัคคีละความ
พยายามจนสุดก าลัง, การค านวณทางดຌานตัวลข” 
ละกลายป็นตัวอยางส าหรับมืองทีไเดຌมีการพัฒนา
ตัวอง฿นปัจจุบันนีๅสหกรณ์การกษตรของมือง      
อยามะจังหวัดออิตะยังคงสืบทอดการด านินงาน
ของ OTOP ละเดຌปຂดท าการสัปดาห์ละ 4 วันๆละ 

7 ชัไวมงรวมวลาท าการ 28 ชัไวมงตอสัปดาห์ ซึไงขาเดຌ
ถึงกกรรมเปมืไอปี ค.ศ. 1993 ตอนทีไอายุเดຌ 81 ปี   
฿นปัจจุบันนีๅทุกๆคน฿นหมูบຌานอยามะจะรียกคุณ
ยามาดะวาป็น บิดาหงมืองอยามะ”  

หรือบางคนรียกขาวาป็น ทพจຌา” บຌาง
พราะวามืไอครัๅงขายังมีชีวิตอยูขาจะคอยฝ้าดู
สถานการณ์ของหมูบຌานละมีความชืไอมัไนวายังมี
ผูຌคน฿นหมูบຌานของขาทีไรักละ฿หຌความส าคัญกับ
ครอบครัวของตนองป็นอยางมากต ขายั ง
ปรารถนายิไงเปมากกวานัๅนทีไอยาก฿หຌคนหมูบຌาน
ทัๅงหมดมีความสุขซึไงป็นศรัทธาอันรงกลຌาของขา” 
ภายหลังจากทีไการด านินงาน OTOP ของมืองอยะ    
ทีไพิสูจน์฿หຌผูຌคนหในถึงผลส ารใจท า฿หຌนายฮิรามาซึ 
(Hiramatsu) ซึไงป็นจຌาหนຌาทีไจากกระทรวงการคຌา
ละอุตสาหกรรมทีไถูกทางรัฐบาลสง฿หຌมาด ารง
ต าหนง฿นหนຌาทีไผูຌวาราชการจังหวัดออิตะ เดຌหใน  
ถึงความส าคัญของการด านินงานนีๅจึงเดຌมีการ
รียกรຌอง฿หຌป็นนยบายของทุกจังหวัด ซึไง฿นปัจจุบันนีๅ
การด านินงาน฿นรูปบบของ OTOP นัๅนประทศ
เทยเดຌป็นจุดริไมตຌนขึๅน฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ
ละตอมากใเดຌขยายออกเปสูประทศตางๆ฿นอชีย 
เดຌกประทศกาหลีละจีน  

จึงถือเดຌวาการด านินงานของผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของประทศญีไปุ่นนัๅนถือป็นการริไมตຌนของ
ความส ารใจละทีไส าคัญคือผูຌทีไริริไมคือกษตรกร฿น
พืๅนทีไทีไมีความยากจนทีไมีความพยายามทีไจะอาชนะ
ความยากจนทีไมีอยู฿นทຌองถิไนจนประสบความส ารใจ 
ซึไง฿นกรณีของจังหวัดออิตะ ทางฝ่ายบริหารของ
จังหวัดเดຌลใงหในถึงความส าคัญ฿นระดับทຌองถิไนจึง
ตัๅงขึๅนป็นนยบายดย฿ชຌชืไอ OTOP ละเดຌขยาย
ออกเปทัไวจังหวัดละทัไวประทศจนประสบความส ารใจ
ละกลายป็นนยบายทีไมีชืไอสียงมากของจังหวัด
(ซุซุมุอซากิ Mr. Susumu Ozaki.สินคຌาหนึไงต าบล
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หนึไงผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับการตลาด (ฉบับกຌเข
ปรับปรุง) ตุลาคมุ 25ไ็ 

 

ความป็นมาครงการิหนึ่งต าบลิหนึ่งผล ตภัณฑ์
฿นประทศไทย 

จากวิกฤตศรษฐกิจฟองสบูตกมืไอปี พ.ศ. 
2540 ประชาชน ผูຌประกอบการ ประสบปัญหาภาวะ
ศรษฐกิจตกตไ าอยางตอนืไอง ซึไงตอมาดยระบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยคณะกรรมการอ านวยการหนึไง
ต าบล หนึไงผลิตภัณฑ์ หงชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ 
วันทีไ 7 กันยายน 2544 ขึๅนดยก าหนด฿หຌมีคณะกรรมการ
อ านวยการ หนึไงต าบล หนึไงผลิตภัณฑ์ หงชาติ หรือรียก
ดยยอวา กอ.นตผ ซึไงฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เดຌมอบหมาย
฿หຌรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิรกสาร) ป็น
ประธานกรรมการ ละ฿หຌคณะกรรมการ กอ.นตผ. 
มีอ านาจหนຌาทีไ฿นการก าหนดนยบาย ยุทธศาสตร์
ละผนมบทการด านินงานหนึไงต าบล หนึไง
ผลิตภัณฑ์” ก าหนดมาตรฐานละหลักกณฑ์การ
คัดลือกละขึๅนบัญชีผลิตภัณฑ์ดีดนของต าบล
รวมทัๅงสนับสนุน฿หຌการด านินงานป็นเปตาม
นยบาย ยุทธศาสตร์ละผนมบท อยางมี
ประสิทธิภาพการด านินงานครงการ OTOP ของ
รัฐบาลปี  2547 ทีไส าคัญ ชนการสรຌางต านาน
ผลิตภัณฑ์ (Story of Product) ครงการ OTOP 

Tourism Village ครงการ OTOP Product Champion 

การจัดงาน OTOP City  การสงสริมการทองทีไยว
ละจัดตัๅงรຌานคຌาสินคຌา OTOP ฿นสถานทีไทองทีไยว 
การสงสริมการสงออกผลิตภัณฑ์ OTOP การสนับสนุน
ดຌานทคนลยีละความรูຌจาก JETRO ละองค์กร
อืไนๆ ละการจัดตัๅ งทีมงานดຌานการตลาดจาก

หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ป็นตຌน กอ.นตผ. เดຌริริไมครงการ 
OTOP Product Champion-OPC พืไอพัฒนาคุณภาพ
ละมาตรฐานผลิตภัณฑ์พืไอการสงออก ดยการคัด
สรรผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับจังหวัด ภูมิภาค ละ
ประทศ  

กลาวคือ 1 ดาว หมายถึง คุณภาพตไ า, 2 ดาว 
คุณภาพตไ า ตสามารถพัฒนาเดຌ, 3 ดาว คุณภาพปาน
กลางตสามารถพัฒนาพืไอการสงออกเดຌ, 4 ดาว 
คุณภาพสูงตยังตຌองเดຌรับการปรับปรุง ละ 5 ดาว 
คุณภาพสูงสามารถสงออกเดຌ ดยมีการบงหมวด   
หมูของผลิตภัณฑ์ออกป็น 6 ประภท คือ 1) อาหาร                  
2)  ครืไองดืไม 3)  ผຌา ครืไองตงกาย 4) ครืไอง฿ชຌละ
ครืไองประดับตกตง ละ 5) ศิลปะประดิษฐ์ ละของทีไ
ระลึก ละ 6) สมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร ละยา ดยสามารถ
จ านกรายละอียดพืไอ฿หຌผูຌประกอบการน ามา฿ชຌ
พืไอดูวาผลิตภัณฑ์ของตนองจะขຌาสูมาตรฐาน     
อทอป ละควรอยู฿นระดับกีไดาวหรือตຌองการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนอง฿หຌเดຌระดับดาวสูงๆนัๅน 
จะมีกณฑ์อยางเรบຌางพืไอพัฒนาเดຌตรงจุด 

ประภทผล ตภัณฑ์ที่คัดสรริ(Product 
Classification)  
             1. ประภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทาง
การกษตรทีไบริภคสด ชน ผลเมຌ ป็นตຌนละ
ผลิตภัณฑ์อาหารปรรูปทีไพรຌอมบริภคหรืออาหาร
ปรรูปกึไงส ารใจรูปรวมถึง อาหารปรรูปทีไ฿ชຌป็น
วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมตอนืไองชนนๅ าพริก 

    2. ประภทครืไองดืไม หมายถึง ผลิตภัณฑ์
ประภทครืไองดืไมทีไมีอลกอฮอล์ ชน สุราช สุรา
กลัไน ป็นตຌน ละเมมีอลกอฮอล์รวมถึงผลิตภัณฑ์
ครืไองดืไมทีไพรຌอมดืไมผลิตภัณฑ์ประภทชงละลาย   
ขิงผงส ารใจรูป ละผลิตภัณฑ์ประภทชง ชน นๅ าผลเมຌ   
นๅ าสมุนเพร ชา฿บหมอน ชาจีน ป็นตຌน 
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3. ประภทผຌา ครืไองตงกาย หมายถึง ผຌา
ทอละผຌาถักจากสຌน฿ยธรรมชาติหรือสຌน฿ยธรรม     
ชาติละสຌน฿ยสังคราะห์ ชน ผຌาพรวา ผຌาถัก
ครชท์ ป็นตຌน ผลิตภัณฑ์ประภท สืๅอผຌาครืไองประดับ
ตกตงรางกายจากวัสดุทุกประภท ชน ผຌาพันคอ 
หมวกกระป๋าขใมขัดรองทຌา  

4. ประภทของ฿ชຌละของประดับตกตง 
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประภทครืไองขียน ครืไอง฿ชຌ
ส านักงานครืไองตกตงบຌานครืไอง฿ชຌสอยตางๆ 
รวมทัๅ ง ผลิ ตภัณฑ์ ฿นกลุ มจั กสาน  ถั กสานทีไ มี
วัตถุประสงค์พืไอการ฿ชຌสอยชน ตຍะ กຌาอีๅ ดอกเมຌ 
ประดิษฐ์ ป็นตຌน 

5. ประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร หมายถึง 
ผลผลิตจากธรรมชาติทีไเม฿ชอาหารบริภค 
(สสว. 2555) 

หลักกณฑ์การคัดสรริOPC 
1.กลุมผูຌผลิตชุมชน หมายถึง กลุมคนทีไ

รวมกลุมกันทัๅงทีไจดทะบียนอยางป็นทางการ ละ   
เมมีการจดทะบียน เดຌก กลุม ชมรม สมาคม 
มู ล นิ ธิ   ด ย ทีไ ส ม า ชิ ก ฿ น กลุ ม มี ก า ร ร ว ม  กั น
ผลิต บริหารจัดการ 
ละรับผลประยชน์ 

2.กลุมผูຌผลิตวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม เดຌก วิสาหกิจทีไมีจ านวนการจຌางงาน 
มูลคาสินทรัพย์ถาวรหรือทุนจดทะบียนทีไช าระลຌว 
ตามจ านวนทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง 
 
การจัดระดับของส นค้า 

฿นปี พ.ศ. 2547 กอ.นตผ. มีนยบายจะนຌน 
คุณภาพละมาตรฐานของผลิตภัณฑ์”ดยผลิตภัณฑ์   
ทีไสงขຌาคัดสรรตຌองเดຌรับรองมาตรฐานทีไก าหนดซึไง
เดຌกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ป็นส าคัญ
ดยฉพาะผลิตภัณฑ์ประภทอาหาร ละครืไองดืไม
ตຌองผานมาตรฐานหรืออยู฿น กระบวนการพัฒนาพืไอ฿หຌ
เดຌมาตรฐาน ดังนัๅน จึงเดຌก าหนดหลักกณฑ์ทัไวเป 

(general criteria) ละหลักกณฑ์ฉพาะกลุมผลิตภัณฑ์ 
(specific criteria) ฿หมดยก าหนดคะนนรวมเวຌ 
100 คะนน เดຌก ดຌานหลักกณฑ์การพิจารณาดຌาน
การผลิตละความขຌมขใงของชุมชน 40 คะนน ดຌานตัว
ผลิตภัณฑ์ 30 คะนน ละดຌานมาตรฐานผลิตภัณฑ์        
30 คะนนซึไงจะน ามาก าหนดระดับสินคຌา (product 
level) ออกป็น 5 ระดับ ตามคาคะนน ดังนีๅ 

1. ระดับ 5 ดาว เดຌคะนนตัๅงต 90 คะนน
ขึๅนเปป็นสินคຌาทีไมีคุณภาพมาตรฐาน หรือม ี  
ศักยภาพ฿นการสงออก 

2. ระดับ 4 ดาว เดຌคะนนระหวาง 89-90 

คะนน ป็นสินคຌาทีไมีศักยภาพ ป็นทีไยอมรับ
ระดับประทศละสามารถพัฒนาสูสากลเดຌ  

3. ระดับ 3 ดาว เดຌคะนนระหวาง 70-79 

คะนน ป็นสินคຌาระดับกลาง ทีไสามารถพัฒนาสู 
ระดับ ไ ดาว 

4. ระดับ 2 ดาว เดຌคะนนระหวาง 60-69 

คะนน ป็นสินคຌาสามารถพัฒนาสูระดับ 3 ดาวมี
การประมินศักยภาพป็นระยะ 

5. ระดับ 1 ดาว เดຌคะนนตไ ากวา 60 คะนน 
ป็นสินคຌาทีไเมสามารถพัฒนาสูระดับ 2 ดาวเดຌนืไองจากมี
จุดออนมากละยากตอการพัฒนา (คณะกรรมการ
อ านวยการหนึไ งต าบลหนึไ งผลิตภัณฑ์หงชาติ , 
2555) 

หนึไงต าบล หนึไงผลิตภัณฑ์” ป็นนวทาง
ประการหนึไ งทีไจะสรຌางความจริญกชุมชน฿หຌ
สามารถยกระดับฐานะความป็นอยูของคน฿นชุมชน
฿หຌดีขึๅนดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรทีไมีอยู฿น
ทຌองถิไน ฿หຌกลายป็นสินคຌาทีไมีคุณภาพมีจุดดนป็น
อกลักษณ์ของตนองทีไ สอดคลຌองกับวัฒนธรรม฿น
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ตละทຌองถิไนสามารถจ าหนาย฿นตลาดทัๅงภาย฿นละ
ตางประทศ ทัๅงนีๅมีหลักการพืๅนฐาน 3 ประการ คือ 

1. ภูมิปัญญาทຌองถิไนสูสากล (Local Yet 

Global) 

2. พึไงตนองละคิดอยางสรຌางสรรค์ (Self-

Reliance-Creativity) 

3. การสรຌ างทรัพยากรมนุษย์  (Human 

Resource Development) 

ซึไ งจากการทีไ รั ฐบาลเดຌพยายามทัๅ งทุ ม
งบประมาณกับครงการ OTOP ฿นการทีไจะพัฒนา
ทຌองถิไน฿หຌยัไงยืนละกຌาวเปสูการขงขัน฿นวทีระดับ
ลก ดยมีหนวยงานตางๆของภาครัฐลงเป฿นพืๅนทีไ
ของชุมชนละขຌาเป฿นพืๅนทีไพีไอ฿หຌความชวยหลือ
กผูຌประกอบการของชุมชน฿นการจัดตัๅง OTOP ทัๅง
฿นดຌานความรูຌตางๆ อาทิชน การบริหารจัดการ 
การผลิต อุปกรณ์ครืไองมือพืๅนฐาน฿นการบรรจุภัณฑ์ 
ฉลาก การตลาด การจัดจ าหนาย(ศศิพใญพวงสาย฿จ

, 2551) พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์ป็นทีไรูຌจักละสามารถทีไ
จะชืไอมยงผลิตภัณฑ์จากชุมชน สูตลาด ทัๅง฿นละ
ตางประทศ ดยภาครัฐชวยดຌานการจัดหาทีไจัด
จ าหนายดยผานศูนย์จ าหนายผลิตภัณฑ์ OTOP ทีไ
รัฐบาลจัดขึๅน ชน การจัดศูนย์สดงละกระจาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุมมบຌาน งานกาชาด ละ
ยกระดับสากล ชน งานออกบูธจ าหนายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ตลอดจนชวยหลือ฿หຌสามารถขงขัน฿น
ระดับประทศดย฿ชຌชองทางการจ าหนายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผานอินตอร์นใตตมืไอพิจารณาถึงกิจกรรม
ตางๆทีไหนวยงานของรัฐบาลเดຌพยายามขຌามา
ด านินการสงสริม  ดยฉพาะตຌนทุนหรืองิน
งบประมาณทีไรัฐเดຌลงทุน ละผลตอบรับทีไเดຌ฿น
ปัจจุบันนัๅนมຌจะมีอัตราผลตอบทนหรือรายเดຌจาก 
OTOP พิไมขึๅน ต฿นขณะดียวกับอัตราสวนของ
การติบตกลับลดลง ดยดูจากภาพทีไ 2 รายเดຌจาก 

OTOP ป ีพ.ศ. 2545-2558 
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ภาพที่ิ2 รายเดຌจาก OTOP ป ีพ.ศ. 2545-2558 ทีไมา: กรมการพัฒนาชุมชน (2556) 

 

ละหากพิจารณาจากสิไงทีไกิดขึๅน฿นระบบศรษฐกิจ
ทีไอัตราสวนของการติบตลดลงจะพบวามีประดใน
ปัญหากิดขึๅนจากหลายสาหตุ หลายประการดยริไม
ตัๅงตรืไองของการตัๅงชืไอหรือรียกวา การสรຌางบ
รนด์ OTOP ดยสังกตงายๆจากผลิตภัณฑ์ สินคຌา
บางอยางมีมานานตกลับเมป็นทีไรูຌจักละยอมรับ
฿นระดับสากลอีกทัๅงการทีไผลิตภัณฑ์ หรือสินคຌาของ
ชุมชนทีไหนวยงานภาครัฐ฿หຌการสนับสนุนละ
สงสริม฿นรืไองของการผลิต ดยนຌนการ฿ชຌวัตถุดิบ
฿นทຌองถิไนมาผสมผสานกับความรูຌภูมิปัญญาทຌองถิไน
ละน ามาผลิตป็นสินคຌา OTOPนัๅนกลับกิดปัญหา
฿นรืไองของการลอกลียนบบสินคຌาของตละ
ชุมชน ละประภทของสินคຌาตละชุมชนกใเมมี
ความตกตางกันมาก นืไองมาจากความทีไป็นชุมชน 

 

 

ติดกัน อยู฿กลຌคียงกัน ภูมิปัญญาทຌองถิไนหมือนกัน 
วัตถุดิบทีไ ฿ชຌมาจาก฿นทຌองถิไนทีไติดกันเมมีความ
ตกตางกัน ดยฉพาะสินคຌาประภทอุปภค บริภค฿น
ครัวรือน ชน ชมพูสระผม สบู นๅ ายาลຌางจาน ตละ
ชุมชนจะ฿ชຌพืชสมุนเพรของหมูบຌานตนองทีไหมือนๆกัน
มาป็นสวนผสม ชน มะกรูดประค าดีควาย ฿บตย ดอก
อัญชัน ตะเครຌ ซึไงสมุนเพรหลานีๅมีอยู฿นชุมชนตละ
ชุมชนป็นพืๅนฐานสงผล฿หຌมีสินคຌาหมือนกันออกมา
สูทຌองตลาด ละนนอนผลทีไตามมาคือกิดภาวะ
สินคຌาลຌนตลาด ละน าเปสูกลเกทางศรษฐศาสตร์
ของการตลาด นัไนคือมีผูຌผลิตมากกวาผูຌบริภค หรือความ
ตຌองการซืๅอนຌอยกวาทีไผลิตออกมา ซึไงสุดทຌายกใน าเปสู
สงครามราคา การตัดราคายงชิงลูกคຌาบางกลุมยอมขาย
สินคຌาลด 
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ราคาขายตไ ากวาตຌนทุนทีไผลิต สงผลกระทบคือสินคຌา
ประสบปัญหากลเกราคาสินคຌาลຌมหลวละทีไส าคัญ
คือคุณคาของบรนด์ OTOP ลຌมหายตายจากเป
ละกลายป็นจุดริไมตຌนทีไส าคัญทีไท า฿หຌสินคຌา 
OTOP เมกิด เมติบต เมป็นทีไนิยม  

รวมถึงสินคຌาทีไจัดสดง฿นงานสดงสินคຌา 
OTOP คุณภาพสินคຌาจากชุมชนเมสามารถสูຌกับ
คุณภาพสินคຌาของกลุมผูຌประกอบการขนาดกลาง 
ขนด฿หญเดຌ นืไองจากสินคຌา ผลิตภัณฑ์ของชุมชนยัง
มีขຌอจ ากัดอยูมาก฿นรืไองของการพัฒนาสินคຌา฿หຌตรง
กับความตຌองการของลูกคຌา หรือผูຌบริภคทัๅง฿น
ประทศละตางประทศ ละชุมชนยังขาดความสามารถ
฿นการบริหารจัดการ ฿นรืไองของการจัดท าสินคຌา฿หຌ
ผานมาตรฐานสินคຌาตามระดับดาวทีไภาครัฐก าหนด
รวมถึงชองทางการจัดจ าหนายยังมีอยูอยางจ ากัด 
(พวงกสร วงค์อนุพรกูล, 2552) ละประดในสาหตุทีไ
ส าคัญอีกประการหนึไง คือกลุมผลิตภัณฑ์ OTOP 

สวน฿หญเมมีรูปบบ฿นการการสรຌางครือขาย 

OTOP ทีไชัดจนอยางป็นรูปธรรมนืไองชากกลุม 
OTOP จะพบจอกัน฿นการอบรม การออกบูธ 
ดังนัๅนจึงมีความสัมพันธ์กัน฿นลักษณะบบบังอิญ 

(สุภาพร มากจຌง ละพรศิริกองนวล, 2550)จากทีไ
กลาวมาจะพบวา฿นการทีไจะกຌาวขຌาสูประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน ผูຌประกอบการ OTOP ควรหา
พันธมิตรทางธุรกิจหรือครือขายธุรกิจ พืไอชวยลด
ปัญหาทีไกลาวมาขຌางตຌน ตลอดจนป็นการหา
พันธมิตรมาชวยติมตใม฿หຌธุรกิจราขຌมขใงละ
สามารถขงขัน฿นประชาคมศรษฐกิจอาซียนเดຌ   
ซึไง฿นสวนของธุรกิจ OTOP อาจพียงหาพันธมิตรมารวม
ทุนพืไอชวยพัฒนาธุรกิจดยสามารถท าเดຌงายทีไสุด 

คือ฿หຌหนวยงานภาครัฐชวยป็นผูຌประสาน หรือจับคู
พันธมิตรทางธุ รกิจ฿หຌ  ซึไ งลดความสีไ ยง฿นการทีไ
ผูຌประกอบการจะดินหาพันธมิตรอง ดยฉพาะ
ธุรกิจขนาดยอมอยาง  OTOP หรือ SMEs (Johanisson, 

1996)  

ละมีการรวมมือกันทัๅงภาครัฐละอกชน
ชนธุรกิจมีการสรຌางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ของรัฐละอกชน฿นการสรຌางจิตวิญญาณ฿นการป็น
ผูຌประกอบการละมีทักษะ฿นการบริหารจัดการทีไมี
ประสิทธิภาพป็นตຌนพืไอผูຌประกอบการจะเดຌเป
ตรียมความพรຌอมดຌานอืไนๆ฿นการขຌาสูประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน อาทิชน รืไองทรัพยากรมนุษย์   
฿นการทีไจะป็นฐานการผลิตอยางสรี รืไองวัฒนธรรม
ขຌามชาติ รืไองคุณภาพของคน฿นองค์กร ซึไงประทศ
฿นถบยุรปมีการศึกษาวิจัยรืไองความตຌองการ      
ทีไส าคัญ฿นตละดຌานพืไอสรຌางความขຌมขใงดຌาน
นวัตกรรมของธุรกิจ SMEs พบวาการจัดการทีไมี
คุณภาพหรือคุณภาพของพนักงาน฿นองค์กรมี
ความส าคัญทีไสุดรองลงมาคือบรรยากาศ฿นการ
ท างาน฿นองค์กรละการสนับสนุนทางการงิน    
การขຌาถึงขຌอมูลเดຌง ายละการสนับสนุนทาง
การมืองตามล าดับ (Hogeforster, 2014)  

ดยสรุป ผูຌประกอบการธุรกิจ OTOP ของ
เทยจ าป็นตຌองท าการศึกษาละตรียมความพรຌอม
฿นการขຌาสู AEC มีประดในหลักๆทีไส าคัญๆคือ การพัฒนา
ทักษะของพนักงานทัๅงทักษะทางดຌานภาษาทักษะ฿น
การท างานทีไ฿ชຌทักษะความช านาญฉพาะดຌาน     
ทัๅงการศึกษารียนรูຌ การฝຄกฝน การ฿ชຌภูมิปัญญา
ทຌองถิไนผนวกกับการติมตใมผสมผสานกับทคนิค
นวัตกรรม ทคนลยีทีไสมัย฿หมละความตຌองการ
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ของตลาดทัๅง฿นละตางประทศซึไงถือป็นประดในทีไ
ส าคัญของประทศเทยนืไองจากผูຌประกอบการ 
OTOP ชาวเทยยังขาดทักษะหลานีๅดยฉพาะทักษะดຌาน
ภาษา ตสิไงทีไส าคัญทีไจะขาดเมเดຌคือเดຌรับการสนับ
สนับอยางจริงจังละตอนืไองจากหนวยงานภาครัฐ
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการ OTOP กຌาวขຌาสูการขงขัน

฿นภูมิภาคอาซียน กຌาวขຌาสูวทีการขงขันระดับ
ลกเดຌอยางตใมความสามารถตใมศักยภาพ ตใมภาคภูมิ
อันจะน ามาซึไงความภาคภูมิ฿จ฿นความป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของประทศเทย 
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นวค ดละหลักการของบัญชีประชาชาต ด้านการทองที่ยว 
The Concept and Principle of Tourism Satellite Accounts (TSA) 

 
อ ดมิิสมบูรณ์ผล1 

 

บทคัดยอ 
 บทความวิชาการนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอท าความขຌา฿จถึงนวคิดละหลักการของบัญชีประชาชาติดຌานการ

ทองทีไยว พืไอป็นพืๅนฐานส าหรับการท าความขຌา฿จ฿นรายละอียดของระบบบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยว 
ดຌานอุปสงค์การดินทางละทองทีไยว ดຌานอุปทานการดินทางละทองทีไยว ครงสรຌางตารางบัญชีประชาชาติดຌาน
การทองทีไยว ขຌอสนอนะพืไอป็นนวทางการจัดท าบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยวส าหรับประทศเทย ดย
อຌางอิงมาจากกรอบค านะน า฿นการจัดท าบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยวปี 2551 (TSA RMF 200่) 
 

ค าส าคัญ:ิการทองทีไยวุ บัญชีประชาชาติุ อุปสงค์ทองทีไยวุ อุปทานทองทีไยว 

 

Abstract 
The main objective of this academic article is to provide a review of the concept and 

principle of tourism satellite accounts (TSA). It serves as a simple basis for understanding more 
advanced details of TSA, the sections present travel and tourism from demand and supply 
perspectives, respectively: the section illustrates an overview of tables and accounts of TSA, and 
the last section recommends steps for developing TSA for Thailand by the contents are 
referenced from tourism satellite account recommended methodological framework (TSA: RMF 
2008). 

 
Keywords: Tourismุ Satellite accountุ TSA. Tourism demandุ Tourism supply 

 

                                              
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรการบัญชี คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยอชียอาคนย ์
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บทน า 
การทองทีไยวป็นกิจกรรมทีไท า฿หຌกิด

ธุรกิจทีไผลิตสินคຌาละบริการพืไอตอบสนอง
ความตຌองการของนักทองทีไยวอยางกวຌางขวาง 
มีความส าคัญตอการพัฒนาศรษฐกิจของ
ประทศดยรวม รัฐบาลจึงมุ งนຌนผลักดัน
ยุทธศาสตร์การทองทีไยวป็นอันดับรก ทัๅงนีๅ
พราะอุตสาหกรรมการทองทีไยวน ารายเดຌขຌา
ประทศปีละจ านวนมาก ท า฿หຌกิดการสรຌางงาน
สรຌางอาชีพ รวมทัๅงกระจายรายเดຌ ตางๆ สงผล
฿หຌประทศมีระบบศรษฐกิจทีไดีดຌวยลักษณะ 
ฉพาะของอุตสาหกรรมการทองทีไยวทีไส าคัญ
คือ ป็นอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌรงงานขຌมขຌน฿นการ
ผลิตบริการ฿นอุตสาหกรรม ละสินคຌาทางการ
ทองทีไยวมีความหลากหลาย 

ดยมีทัๅ งสินคຌาทางการทองทีไยวทีไ
ขึๅนอยูกับทรัพยากรทีไ ป็นลักษณะฉพาะของ
ประทศนัๅนๆซึไงเดຌก สถานทีไทองทีไยวตาม
ธรรมชาติ  ขนบธรรมนียม ประพณีละ
วัฒนธรรม สินคຌาทางการทองทีไยวทีไมิเดຌขึๅนกับ
ทรัพยากรทีไอยูคูกับพืๅนทีไมาตดัๅงดิม (Non 
resource-based Tourism) ตป็นกิจกรรมทีไ
มนุษย์สรຌางขึๅน สินคຌาทางการทองทีไยวประภท
ดียวกันของตละประทศจะมีความสามารถ฿น
การทดทนกัน฿นสายตาของผูຌบริภค ซึไง฿นทีไนีๅ
หมายถึงผูຌทีไดินทางทองทีไยวเดຌ฿นระดับหนึไง 
ตทดทนกันเดຌเมสมบูรณ์สงผล฿หຌตละประทศ
มีอ านาจ฿นการก าหนดราคาของสินคຌาการทองทีไยว
ของตนเดຌตกตางกัน ประกอบดຌวยธุรกิจทีไกีไยวขຌอง
ดยตรง 3 ธุรกิจหลักคือ การจัดการดินทาง
ระหวางประทศ ธุรกิจทีไพัก ละธุรกิจน าทีไยว
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ  ดยส านักบัญชีประชาชาติ        
มีหนຌาทีไ฿นการจัดท าขຌอมูลสถิติบัญชีประชาชาติ 
ผยพรสูสาธารณชนป็นประจ าทุกปี ดยเดຌ

ริไมจัดท าสถิติบัญชีประชาชาติตามระบบบัญชี
ประชาชาติ (System of National Accounts: 
SNA) ขององค์การสหประชาชาติครัๅงรกตัๅงต
ปี พ.ศ.2ไ้ใ ป็นตຌนมา ซึไงป็นระบบทีไองค์การ
สหประชาชาติเดຌริริไมเวຌละเดຌมีการพัฒนา
ตอมาดຌวยความรวมมือขององค์การระหวาง
ประทศตางๆ คือ ริไมจากระบบบัญชีประชา ชาติ 
ค.ศ. 1้5ใ (1้5ใ SNA) ละพัฒนาตอมาป็นระบบ
บัญชีประชาชาติ ค.ศ. 1้ๆ่ (1้ๆ่ SNA) ละ
ปัจจุบันก าลังอยู฿นชวงปรับปลีไยนรูปบบการ
จัดท าเปสูระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1้้ใ 
(1้้ใ SNA) ดยการจัดท าเดຌมีการพัฒนากรอบ
นวคิด คุຌมรวม การจัดกใบขຌอมูลมาป็นล าดับ
พืไอ฿หຌป็นมาตรฐานดียวกันกับตางประทศ 

จากการศึกษาพบวา รายเดຌทีไกิดจาก
การทองทีไยวละกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับการ
ทองทีไยวป็นสวนทีไส าคัญทีไอยู฿นระบบบัญชี
ประชาชาติทีไจัดท าป็นปกติดยส านักบัญชีประ
ชาติดย฿ชຌระบบบัญชีทีไมีการน าบัญชีศรษฐกิจ
หลายๆ บัญชี มา  ชืไ อมต อกัน  พืไ ออธิ บาย
ความสัมพันธ์ผานธุรกรรมทางศรษฐกิจทีไกิดขึๅน
ทัๅงทีไสดงขຌอมูลการเหลวียน (Flow) ของ
ธุรกรรมกิจทีไกิดขึๅน฿นหนึไงรอบบัญชี ซึไงอาจมี
กา ร ปลีไ ย นปลง  พิไ มขึๅ นหรื อลดลง ตาม
สถานการณ์ทางศรษฐกิจ฿นชวงวลาตางๆ ละ
การสดงขຌอมูลยอดคงหลือ(Stock) ณ จุดวลา
฿ดวลาหนึไง พืไอ฿หຌหในภาพความมัไงคัไงทีไมีอยู
ทัๅงหมด ณ จุดวลานัๅน ชน ณ สิๅนงวดบัญชี 
ป็นตຌน ซึไงตละบัญชีทัๅง Flow ละStock จะมี
ความชืไอมยงกันระหวางสถาบันละระหวาง
บัญชีตางๆ ฿นระบบ ดยการจัดท าบัญชีจะ
ตัๅงอยูบนพืๅนฐานของความสัมพันธ์ทีไสมดุลกัน
ระหวางกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไกิดขึๅนทีไยึดหลัก
ทฤษฎีบัญชีคู (T- account) ซึไงนຌนการสดง
ดຌานดบิต (Debit) ละครดิต (Credit) พืไอ฿หຌ
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ทราบถึงหลงทีไมาของทรัพยากร (Resource) 
ละมีการ฿ชຌเป (Uses) ฿นกิจกรรม฿ดดยผาน
กลเกของภาคสถาบัน฿นระบบศรษฐกิจ  

จากการศึ กษายั งพบว า  ฿นระดับ
นานาชาติ การพัฒนาบัญชีประชาชาติดຌานการ
ทองทีไยว ริไมตัๅงตปี พ.ศ.2534 ฿นการประชุม
นานาชาติดຌานสถิติการทองทีไยวจัดดยองค์การ
สหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์ทีไจะพัฒนากรอบ
นวคิดละจัดท าบัญชีทีไกีไยวกับการทองทีไยว
ละกิจกรรมทีไชืไอมยงการทองทีไยวพืไอป็น
พืๅนฐาน฿นการจัดท าบัญชีประชาชาติดຌานการ
ทองทีไยว ตอมา฿นปีพ.ศ. 25ใๆ ผูຌชีไยวชาญของ
องค์การสหประชาชาติ คือ มาริออง ลิบริรอส 
(Marion Libreros) จากประทศฝรัไงศส ละ 
จอห์น จอยส์ (John Joisce) จากประทศคน
นาดา เดຌจัดท าหนังสือค านะน าส าหรับสถิติ
การทองทีไ ยว ฿ชຌ ฿นการประชุมออตตาวา 
(Ottawa Conference) องค์การการทองทีไยว
ลก (WTO) ละ องค์การพืไอความรวมมือ 
ละการพัฒนาศรษฐกิจ (OECD) จึงริไมพัฒนา
กรอบนวคิดละวางผนจัดท า ระบบบัญชี
ประชาชาติดຌ านการทองทีไยว (TSA) อย าง
ตอนืไอง (วรรณภา คลຌายสวน, 2550) 

อยางเรกใตาม฿นปัจจุบันหลายประทศ
ทัไวลกเดຌมีการน า TSA ละพบวา฿นประทศ
เทยปัจจุบันการรวบรวมขຌอมูลพืไอการจัดท า
ระบบบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยวยังเมมี
รูปบบทีไชัดจน นืไองจากยังขาดความขຌา฿จ฿น
รายการของระบบบัญชีประชาชาติอยางละอียด 
ละจ าป็นตຌองดึงสวนทีไป็นรายการทางบัญชีทีไ
กิดขึๅนจากกิจกรรมการทองทีไยวละกิจกรรมทีไ
กีไยวขຌองกับการทองทีไยว ซึไงการด านินการ
จัดท าป็นรืไองละอียดออนซับซຌอนนืไองจาก
อุตสาหกรรมทองทีไยวมีขนาด฿หญละซับซຌอน
มากขึๅน ละตຌองกีไยวขຌองกับหลายหนวยงาน 

ผลจากการส ารวจของ APEC ฿นปี พ.ศ.2553 
พบวามีประทศเทยป็นประทศดียว฿นจ านวน
สมาชิกทีไ  พิไ ง ริไ มวางผนด า นินการขณะ         
ทีไ ห ลายประ ทศก าลั ง พัฒนาระบบบัญชี
ประชาชาติดຌานการทองทีไยว (TSA) ประทศ
สมาชิกจ านวน 14 ประทศเดຌ฿ชຌงานระบบ TSA 
รียบรຌอยลຌว เดຌก ประทศ ออสตรลีย บรูเน 
คนนาดา ชิลี จีน ฮองกง อินดนีซีย กาหลี 
มาลย์ซีย มใกซิก นิวซีลนด์ ปรู สิงค์ปร์ 
เตຌหวัน ละสหรัฐอมริกา ดยทุกประทศ   
สวน฿หญจัดท าตามกรอบค านะน า฿นการ     
จัดท าระบบบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยว     
ปี2551(Tourism Satellite Account: Recommended 
Methodological Framework, TSA: RMF 2008) จัดท า
ขึๅนดยองค์การการทองทีไยวลก องค์การ
สหประชาชาติ(UN-WTO)รวมกับ Organization for 
Economic Cooperation and Development 
(OECD) Statistical Office of the European 
Communities (EUROSTAT)ละ United Nations 
Statistics Divition (UNSD) บัญชีประชาชาติ
ดຌานทองทีไยวป็นครืไองมือทางสถิติทีไ฿ชຌ฿นการ
วัด ผลกระทบของการทองทีไยวทีไมีตอระบบ
ศรษฐกิจของประทศทีไเดຌรับการยอมรับจาก 
ทัไวลก 

ซึไงป็นการบูรณาการขຌอมูลทางการงิน
ละขຌอมูลทีไ เม฿ชการงินทีไกีไยวขຌองกับการ
ทองทีไยวทัๅงหมดขຌามาเวຌ฿นระบบบัญชีทีไมี
ความสอดคลຌองกับระบบบัญชีประชาชาติ ท า฿หຌ
กิดมาตรฐานของขຌอมูลดຌานการทองทีไยวทีไมี
ความชัดจนครอบคลุมละถูกตຌองมากยิไงขึๅน
ละสามารถน าเปปรียบทียบกับอุตสาหกรรม
อืไนๆ฿นระบบศรษฐกิจหรือปรียบทียบขຌอมูล
ระหวางประทศเดຌป็นการจัดกใบขຌอมูลอยาง
ละอียด฿นหลายมิติของซกตอร์ทองทีไยววามี
องค์ประกอบอะเรบຌางทีไกีไยวนืไอง฿นอุตสาหกรรม
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ทัๅงหมด ชน ส ารวจรงงาน฿นอุตสาหกรรม 
รายเดຌ การขนสง ทีไพัก อาหาร ชอปปຂ้ง อนตอร์
ทนมนต์ ละ บริการตางๆทีไมี฿หຌกนักทองทีไยว 
ป็นตຌน รวมถึงค านวณตัวลขการ฿ชຌจายของ
นักทองทีไยว ซึไงป็นประยชน์ตอผูຌประกอบการ
จะเดຌรูຌถึงปริมาณความตຌองการสินคຌา฿นวลา฿ด
วลาหนึไงป็นความตຌองการทีไจายเดຌ รวมทัๅง
สามารถพิจารณาปริมาณสนอขายสินคຌา ณ 
วลา฿ดวลาหนึไงละตຌองมีความสามารถ฿นการ
ผลิตปริมาณสินคຌา฿นระดับการผลิตทีไยินดีสนอ
ขายดຌวย ซึไงจะหในเดຌวา ปริมาณของอุปทานจะ
มีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับระดับราคา 
อยางเรกใตามเทยถือป็นประทศรก฿นอาซียน 
ทีไริไมจัดท าบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยว 
ดยขຌอมูลทีไจัดกใบจะ฿ชຌป็นฐานขຌอมูล฿หຌก
อุตสาหกรรม ละมีการท า฿หຌป็นปัจจุบันทุกๆ 
ไ-5 ปี ซึไงหากลຌวสรใจ จะป็นประยชน์ตอ
ภาคธุรกิจ ละ สริมศักยภาพดຌานการขงขันสู
การปຂดสรีประชาคมศรษฐกิจอาซียน(AEC) 
฿นปี 255่ 
  กรอบนวความคิดละหลักวิธีการของ
ระบบบัญชีประชาชาติดຌ านการทองทีไ ยว 
(Tourism Satellite Accounts : TSA) จึงถูก
คิ ดคຌ นขึๅ น มา  พืไ อ ฿ ชຌ ป็ นร ะบบฐานขຌ อมู ล
มาตรฐานสากลส าหรับการทองทีไยว ซึไงป็น
ระบบบัญชีฐานขຌอมูลทีไเดຌรับการรับรองจาก
องค์การสหประชาชาติตัๅงตดือนมีนาคม 25ไใ 
ละเปประยุกต์฿ชຌงาน฿นหลายประทศทัไวลก 
ทีไมี อุตสาหกรรมทองทีไ ยวประมาณ 150 
ประทศ ละ United Nations › World 
Tourism Organization (UN - WTO) รวมกับ 
Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) Statistical Office 
of the European Communities (EUROSTAT) 
·≈–United Nations Statistics Division (UNSD) 

เดຌมีการสรຌางกรอบค านะน า฿นการจัดท าบัญชี
ประชาชาติดຌานการทองทีไยวปี2551(Tourism 
Satellite Account: Recommended Methodological 
Framework, TSA: RMF 200่) (อนันต์ วัฒนกุลจรัส, 
201ไ) ขึๅนมาพืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดท า
บัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยวส าหรับนานา
ประทศ บงออกป็น ๆ สวน คือ 1) ขຌอมูล
ทางดຌานอุปสงค์ของการทองทีไยว เดຌก ขຌอมูล
คา฿ชຌจาย ละการบริภคพืไอการทองทีไยวของ
ผูຌมายือน 2) ขຌอมูลทางดຌานอุปทานของการ
ทองทีไยว เดຌก มูลคาการผลิตของผลิตภัณฑ์ทีไ
กิดจากการทองทีไยวยกตามอุตสาหกรรม     
ใ) ดุลยภาพระหวางอุปสงค์ละอุปทานการ
ทองทีไยว ไ) ขຌอมูลการจຌางงาน฿นอุตสาหกรรม
ทองทีไยว 5) ขຌอมูลการลงทุนพืไอการจัดการ
ละสนับสนุนการทองทีไยวของภาครัฐละ
อกชน ๆ) ขຌอมูลทีไเม฿ชทางการงิน ชน จ านวน
นักทองทีไยว จ านวนทีไยวการดินทาง จ านวน
วันพักฉลีไย คา฿ชຌจายฉลีไยตอคนตอวัน จ านวน
สถานประกอบการละความสามารถ฿นการ
฿หຌบริการ ส าหรับประทศเทยเดຌมีการศึกษาพืไอ
จัดท าระบบบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยว
ตัๅงตปี 25ไ0 ภาย฿ตຌครงการศึกษาละพัฒนา
ระบบบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยวของ
ประทศเทย ดยการทองทีไยวหงประทศเทย  
 นวคิดละค าจ ากัดความทีไ฿ชຌ฿นการ
จัดท าบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยวของ
ประ ทศเทย   พืไ อ ป็ นฐานขຌ อมู ลส าหรั บ
การศึกษาการจัดท าระบบบัญชีประชาชาติดຌาน
การทองทีไยว ละสามารถน าเปป็นนวทาง 
฿นก า รก า หนดทิ ศท า งกา ร ว า งผนของ
สถาบันการศึกษาดຌานการพัฒนาหลักสูตรการ
บัญชีตอเป  
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นวค ดละทฤษฎีด้านระบบบัญชีประชาชาต  
ระบบบัญชีประชาชาติ ป็นครืไองมือทีไ

ส าคัญอยางหนึไงทีไทัไวลก฿ชຌป็นมาตรฐาน฿นการ
วัดระดับการพัฒนาของประทศดยฉพาะการ
จริญติบตทางศรษฐกิจ สวัสดิการหรือ
ผลตอบทนจากการ฿ชຌปัจจัยการผลิตทีไตละ
สถาบันเดຌรับ รวมทัๅง฿ชຌป็นครืไองชีๅวัดอืไนๆเดຌ
ดຌวย ขຌอมูลบัญชีประชาชาติสามารถสดง฿หຌ
หในการปลีไยนปลงของธุรกรรมทางศรษฐกิจ
ดຌานตางๆ ชน การผลิต การบริภค การลงทุน 
รายเดຌละการออมของประทศ ดยขຌอมูล
ดังกลาว ประกอบดຌวยบัญชีตางๆ ทีไสดงการ
ปลีไ ยนปลงทัๅ งทีไ ป็นอนุกรมวลา (Time 
series) ละภาคตัดขวาง (Cross section) พืไอ
สดงความสัมพันธ์ทีไ ชืไ อมยงกันระหวาง
กิจกรรมทางศรษฐกิจ฿นชวงตละรอบบัญชี 
นอกจากนีๅยังสามารถน าบัญชีประชาชาติเป
วิคราะห์วิจัยตางๆ เดຌอีกหลายประการ ชน 
การจัดท าบัญชีสังคม (Social Accounts Matrix 
: SAM) ละการจัดท าบัญชีบริวาร (Satellite 
Accounts) ฿นดຌานตางๆ ซึไงจะมีรายละอียด
ฉพาะรืไองละป็นประยชน์฿นการก าหนด
นยบายละวางผนพัฒนา฿นรืไองทีไกีไยวขຌอง 
ป็นตຌน ส าหรับบัญชีบริวาร หรือ Satellite 
Account” นัๅน กิดขึๅนมาพรຌอมกับระบบบัญชี
ประชาชาติ ค.ศ.1993 พืไอ฿ชຌประยชน์ส าหรับ
การวิคราะห์สถานการณ์ทางศรษฐกิจละ
สังคมทีไกีไยวขຌอง฿นชิงลึกหรือ฿นรายละอียด
ดຌานตางๆเดຌมากกวาระบบบัญชีประชาชาติ     
ทีไป็นการสดงความสัมพันธ์หรือความชืไอมยง
ของทุกธุรกรรมทางศรษฐกิจขຌาเวຌดຌวยกันอยาง
ป็นระบบ฿นภาพรวมละสนอคา฿นรูปตัวงิน 
จึงเมสามารถสดงรายละอียดของตละ
กิจกรรมทางศรษฐกิจทีไป็นประยชน์ส าหรับ
การวิคราะห์฿นชิงลึก฿นตละรืไองเดຌอยาง

ครบถຌวน หรืออาจกลาวเดຌว าบัญชีบริวาร      
คือ บัญชีทีไสามารถชืไอมยงกับบัญชีประชาชาติ
เดຌ ตสดงรายละอียดเดຌชัดจนกวา  

จึ ง หในเดຌว า  หนຌ าทีไ หลั กของบัญชี
บริวารสมือนป็นตัวกลางระหวางระบบบัญชี
ประชาชาติกับขຌอมูลสถิติ฿นสวนทีไกีไยวขຌองหรือ
บัญชีบริวาร฿นรืไองนัๅนๆ นืไองจาก฿นดຌานหนึไง
บัญชีบริวารท าหนຌาทีไ ชืไอมยงกับบัญชีหลัก 
(บัญชีประชาชาติ ) หรือป็นสวนหนึไง฿นบัญชี
หลั ก  ละอีกดຌ านหนึไ งมุ ง นຌน ฉพาะส วน         
ทีไกีไยวขຌอง฿นรายละอียดทัๅงดຌานขຌอมูลละ
หลงขຌอมูล รวมทัๅงความสอดคลຌองของขຌอมูล  
฿นชิงปริมาณหรือกายภาพกับขຌอมูลทีไ ป็น    
ตัว งินหรือการตีค า  นืไองจากระบบบัญชี
ประชาชาติป็นการสดงขຌอมูล฿นรูปตัวงิน
ทานัๅนดຌวยหตุนีๅ บัญชีบริวาร จึงมีหนຌาทีไสอง
อยางควบคูกันเป คือ ป็นครืไองมือส าหรับ   
การวิคราะห์ (tools for analysis) ละป็น
ตั ว กลา งหรื อ กา รป ระสาน งานดຌ านสถิ ติ
(statistical coordination)  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ (สศช.) เดຌหในถึง
ความส าคัญละประยชน์ทีไจะเดຌรับจากการ
พัฒนาละจัดท าบัญชีประชาชาติ฿หຌมีความ
ทันสมัย ถูกตຌองละนาชืไอถือ จึงเดຌมีการพัฒนา
ระบบบัญชีขຌาสูระบบ฿หมทีไ รียกวา 1้้ใ 
SNA System of National Accounts” ซึไงป็น
ระบบลาสุดทีไมีการพัฒนารวมกันขององค์กร
ระหวางประทศ เดຌก IMF OECD World 
Bank EUROSTAT ละองค์กรสหประชาชาติ 
พืไอ฿หຌสามารถรองรับธุรกรรมทางศรษฐกิจ
ประภท฿หมๆ เดຌอยางครบถຌวนรวมทัๅงสามารถ
สดง ฿หຌ หในถึ งประสิทธิ ภาพการจั ดสรร
ทรัพยากรของตละประทศดຌวยกรอบนวคิด
ทางทฤษฎีระบบบัญชีประชาชาติ (System of 
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National Accounts :SNA) หมายถึง ระบบ
บัญชีทีไมีการน าบัญชีศรษฐกิจหลายๆ บัญชี    
มาชืไอมตอกันพืไออธิบายความสัมพันธ์ผาน
ธุรกรรมทางศรษฐกิจทีไกิดขึๅนทัๅงทีไสดงขຌอมูล
การเหลวียน(Flow) ของธุรกรรมกิจทีไกิดขึๅน  
฿นหนึไงรอบบัญชี ซึไงอาจมีการปลีไยนปลง
พิไมขึๅนหรือลดลง ตามสถานการณ์ทางศรษฐกิจ
฿นชวงวลาตางๆ (วรรณภา คลຌายสวน, 2550) 

จากการศึ กษายั งพบว า  ฿นระดับ
นานาชาติ การพัฒนาบัญชีประชาชาติดຌานการ
ทองทีไยว ริไมตัๅงตปี พ.ศ.2534 ฿นการประชุม
นานาชาติดຌานสถิติการทองทีไยวจัดดยองค์การ
สหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์ทีไจะพัฒนากรอบ
นวคิดละจัดท าบัญชีทีไกีไยวกับการทองทีไยว
ละกิจกรรมทีไชืไอมยงการทองทีไยวพืไอป็น
พืๅนฐาน฿นการจัดท าบัญชีประชาชาติดຌาน    
การทองทีไยว ตอมา฿นปีพ.ศ.2536 ผูຌชีไยวชาญ
ขององค์การสหประชาชาติ คือ มาริออง ลิบริรอส 
(Marion Libreros) จากประทศฝรัไงศส ละ 
จอห์น จอยส์ (John Joisce) จากประทศคน
นาดา เดຌจัดท าหนังสือค านะน าส าหรับสถิติ
การทองทีไยว ฿ชຌ ฿นการประชุมออตตาวา 
(Ottawa Conference) องค์การการทองทีไยว
ลก (WTO) ละ องค์การพืไอความรวมมือละ
การพัฒนาศรษฐกิจ (OECD) จึงริไมพัฒนา
กรอบนวคิดละวางผนจัดท าระบบบัญชี
ประชาชาติดຌานการทองทีไยว (TSA) อยาง
ตอนืไอง 

฿นประทศเทยปัจจุบันการรวบรวม
ขຌอมูลพืไอการจัดท า ระบบบัญชีประชาชาติ 
ดຌานการทองทีไยวยังเมมีรูปบบทีไชัดจน 
นืไ อ งจ ากยั งข าดความ ขຌ า ฿จ ฿นร ายการ         
ของระบบบัญชีประชาชาติอย างละ อียด      
ละจ าป็นตຌองดึงสวนทีไป็นรายการทางบัญชี  
ทีไกิดขึๅนจากกิจกรรมการทองทีไยวละกิจกรรม          

ทีไ กีไยวขຌองกับการทองทีไยว ซึไงการด านิน    
การจัดท า ป็ น รืไ องละ  อียดอ อนซับซຌอน
นืไองจากอุตสาหกรรมทองทีไยวมีขนาด฿หญ
ละซับซຌอนมากขึๅน ละตຌองกีไยวขຌองกับหลาย
หนวยงาน  

ผลจากการส ารวจของ APEC ฿นปี พ.ศ.
2553 พบวา มีประทศเทยป็นประทศดียว฿น
จ านวนสมาชิกทีไ พิไงริไมวางผนด านินการ
ขณะทีไหลายประทศก าลังพัฒนาระบบบัญชี
ประชาชาติดຌานการทองทีไยว (TSA) ประทศ
สมาชิกจ านวน 14 ประทศ เดຌ฿ชຌงานระบบ TSA 
รียบรຌอยลຌว เดຌก ประทศ ออสตรลีย บรูเน       
คนนาดา ชิลี จีน ฮองกง อินดนีซีย กาหลี 
มาลซีย มใกซิก นิวซีลนด์  ปรู สิงคปร์ 
เตຌหวัน ละสหรัฐอมริกา ดยทุกประทศ  
สวน฿หญจัดท าตามกรอบค านะน า฿นการจัดท า
ระบบบัญชีประชาชาติ  ดຌานการทองทีไยว        
ป ี2551 จัดท าขึๅนดยองค์การการทองทีไยวลก
องค์การสหประชาชาติ (UN-WTO) ร วมกับ 
Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) Statistical 
Office of the European Communities 
(EUROSTAT)ละ United Nations Statistics 
Divition (UNSD)  

บัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยวจะ
สดงขຌอมูลชิงวิคราะห์ของการทองทีไยว ชน 
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์฿นการบริภคพืไอ
การทองทีไ ยว อุตสาหกรรมการทองทีไ ยว        
ทีไ กีไยวขຌองกับผูຌมายือนละความชืไอมยง
ระหวางอุตสาหกรรมทองทีไยวกับอุตสาหกรรม
อืไนๆป็นตຌน ทัๅงยังสดง฿หຌหในถึงดัชนีมหาภาค
ทีไบงบอกถึงความส าคัญทางศรษฐกิจของภาค
การทองทีไยว ซึไงสามารถน ามา฿ชຌปรียบทียบ
ตัวชีๅ วั ดระดับศรษฐกิจมหภาคทีไ กีไ ยวกับ      
การบริภคละมูลคาพิไมของตละประทศ 
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เดຌก คา฿ชຌจายพืไอการทองทีไยวภาย฿นประทศ
ทัๅงหมด การบริภคพืไอการทองทีไยวภาย฿นประทศ
ทัๅงหมดมูลคาพิไมของอุตสาหกรรมการทองทีไยว 
มูลคาพิไมทางตรงของการทองทีไยวผลผลิตมวล
รวมภาย฿นประทศทางตรงจากการทองทีไยว  

การจัดท าบัญชีประชาชาต ด้านการ
ทองที่ยวของประทศไทยิ 

ส าหรับประทศเทยเดຌมีการศึกษา
พืไอจัดท าระบบบัญชีประชาชาติดຌานการ
ทองทีไยวตัๅงตปี 2540 ภาย฿ตຌครงการศึกษา
ละพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติดຌานการ
ทองทีไยวของประทศเทย ดยการทองทีไยว
หงประทศเทยเดຌจัดท าฐานขຌอมูลดຌานการ
ทองทีไยวทัๅง฿นสวนจ านวนนักทองทีไยว รายเดຌ
จากการท อง ทีไ ย ว รวมทัๅ งพฤติ กรรมการ
ทองทีไยวทัๅงของนักทองทีไยวระหวางประทศ 
ละนักทองทีไยวภาย฿นประทศ ทัๅงนีๅกรม
ทองทีไยวเดຌจัดท าครงการพัฒนาระบบบัญชี
ประชาชาติดຌานการทองทีไยว ดยจัดท าบัญชี
ประชาชาติดຌานการทองทีไยวของประทศเทย
อຌางอิงตามกรอบของ TSA:RMF 2008 บง
ครงการออกป็น 2 ระยะ ดังนีๅ ระยะทีไ 1 ป็น
การจัดท าขຌอมูล บืๅ องตຌนของตารางบัญชี
ประชาชาติดຌานการทองทีไยวของประทศเทย 
ป็นการวางครงสรຌางระบบบัญชีประชาชาติ
ดຌานการทองทีไยวของประทศเทย฿หຌป็นเปตาม
มาตรฐานขององค์การการทองทีไยวลกละ
หมาะสมกับสภาพวดลຌอมของอุตสาหกรรม
การทองทีไยว฿นประทศ  

ระยะทีไ 2 ครงการคา฿ชຌจาย฿นการ
จัดท าบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยว ซึไงป็น
ครงการพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติดຌานการ
ทองทีไยวตอจากระยะทีไ 1 มุงนຌนทีไการพัฒนา
ฐ า น ขຌ อ มู ล ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท อ ง  ทีไ ย ว         
ละส ารวจครงสรຌางตຌนทุนของอุตสาหกรรม
ทองทีไยว ดยจะด านินการส ารวจครงสรຌาง
ตຌ นทุนของสาขาทัๅ งหมด฿น อุตสาหกรรม
ทองทีไยวละอุตสาหกรรมทีไตอนืไองพืไอ฿ชຌ฿น
การจัดท าตารางปัจจัยการผลิตละผลผลิต    
ดຌานการทองทีไยวซึไงจะป็นประยชน์ตอการ
วิคราะห์ความชืไอมยงของผลกระทบระหวาง
อุตสาหกรรมการทองทีไยวกับอุตสาหกรรม    
อืไนรวมทัๅง฿ชຌ฿นการพัฒนาบบจ าลองศรษฐมิติ
พืไอ฿ชຌ฿นการพยากรณ์ดຌานการทองทีไยว฿นมิติ
ตางๆ ละจะมีการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลพืไอ
ความสะดวก฿นการจัดท าระบบบัญชีประชาชาติ
ดຌานการทองทีไยว฿นระยะยาวซึไงจะชวย฿หຌการ
บริหารจัดการขຌอมูลดຌานบัญชีประชาชาติละ
การจัดท ารายงานตางๆป็นระบบละสะดวก
รวดรใว รวมทัๅงการพัฒนาบบจ าลองทาง
ศรษฐมิติส าหรับการพยากรณ์ละการวิคราะห์
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมทองทีไยวตอระบบ
ศรษฐกิจของประทศ ซึไงผลของครงการ฿น
ระยะทีไ 2 นีๅ จะป็นกรอบละทิศทาง฿นการ
จัดท าระบบบัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยว
ของประทศเทยตอเป  
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ขัๅนตอนการด าน นงานครงการพัฒนาระบบบัญชีประชาชาต ด้านการทองที่ยวดยกรม
ทองที่ยวิ(โ55่ีิ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

หลงขຌอมูล กรมทองทีไยว, มีนาคม 255่ 
 

กใบรวบรวมขຌอมูลอุปสงค์ละอุปทานดຌาน 
การทองทีไยว 

 ส ารวจขຌอมลูครงสรຌางตຌนทุนของ
อุตสาหกรรมทองทีไยว 

ประมวลผลค า฿ช จ ายของนักท องทีไ ยวตาม
คุณลักษณะละพฤติกรรมการทองทีไยว 

ตรวจสอบละประมวลผลครงสรຌางตຌนทุนของ 
 อุตสาหกรรมทองทีไยว  
 

พัฒนาระบบฐานขຌอมูลส าหรับประมวลผลละสดงผลขຌอมูลอปุสงค์ละอุปทานดຌานการทองทีไยว 
 

จัดท าตารางบัญช ี
ประชาชาติดຌานการทองทีไยว 
 

จัดท าตารางปัจจัยการผลิต 
ละผลผลิตดานการทองทีไยว  

สรຌางบบจ าลองศรษฐมติ ิ

ค านวณหาผลกระทบทางศรษฐกจิ จัดท าตัวชีๅวัดความส าคญั
ของการทองทีไยว 

สรุปผลการศึกษาละจัดท าขຌอสนอนะ จัดอบรมละสัมมนาการจัดท าระบบบัญชีประชาชาติดຌ านการ
ทองทีไยว 
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บทสร ป 
การศึกษากรอบนวคิดของรูปบบ

บัญชีประชาชาติดຌานการทองทีไยวของประทศ
เทยตามกรอบของTSA: RMF ป็นสวนหนึไงของ
การศึกษาการจัดท าบัญชีประชาชาติดຌานการ
ทองทีไยว นวทางการจัดท าตຌนบบระบบ
ปรกรมการจัดท าบัญชีประชาชาติดຌานการ
ทองทีไยวของประทศเทย ซึไงธุรกิจดຌานการ
ทองทีไยว ป็นธุรกิจทีไสามารถติบต ละสรຌาง
รายเดຌ฿หຌกับประทศมาดยตลอด ละถือวาป็น
ธุรกิจทีไควร฿หຌการสนับสนุน฿หຌยัไ งยืนตอเป      
ซึไงการบริหารจัดการ฿หຌธุรกิจการทองทีไยวอยู
รอดเดຌจึงตຌองอาศัยทัๅงความรูຌ ความขຌา฿จ ละ
ความสามารถของผูຌประกอบการ฿นการบริหาร
ดຌานตางๆ ละทีไส าคัญ คือ ความสามารถ฿นการ
ขงขัน  

ซึไงป็นกลเกจ าป็นทีไอืๅอตอการสรຌาง
ความขຌมขใงของกิจการ฿นระยะยาว ปัจจัยหนึไง
฿นปัจจัยหลายประการทีไท า฿หຌการประกอบ
ธุรกิจน าทีไยวประสบความส ารใจ฿นการสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขันกกิจการ คือ การ
รวมมือกับธุรกิจทีไกีไยวขຌอง ดยฉพาะธุรกิจน า

ทีไยวป็นธุรกิจทีไอาศัยละตຌองผสมผสานสินคຌา
ละบริการทองทีไยวประภทตางๆขຌาดຌวยกัน      
จึงตຌองมีการพึไงพากีไยวพันกับธุรกิจอืไนๆ฿นชิง
รวมมือทางธุรกิจ฿นระดับตางๆ ดยการบูรณา
การทีไดึงความรวมมือทุกสวนผนวกเวຌรวมกัน
อยางครบวงจรอุตสาหกรรมการทองทีไยวป็น
อุตสาหกรรมทีไเมมีขีดจ ากัด฿นการจ าหนายมืไอ
ปรียบทียบกับอุตสาหกรรมอืไนๆ หตุทีไป็นชนนัๅน
พราะอุตสาหกรรมการทองทีไยวเมมีขีดจ ากัด฿น
รืไองการผลิต พราะผลผลิตของอุตสาหกรรมการ
ทองทีไยวทีไสนอขาย฿หຌกนักทองทีไยว คือ ความ
สวยงามของธรรมชาติละสิไงทีไมนุษย์สรຌางขึๅน
ตลอดจนขนบธรรมนียมประพณี วิถีชีวิตความ
ป็นอยูของประชาชน ซึไงสิไงหลานีๅป็นรูปธรรม     
ทีไมีความยัไงยืนเมผันปรหรือขึๅนอยูกับดินฟ้า
อา กาศ  ละยั ง  ป็ น อุ ต ส าหกร รมทีไ เ ม ตຌ อ ง            
มีการลงทุนสูงรวมทัๅงเม฿ชຌทคนลยีป็นจ านวน
มากดังนัๅน อุตสาหกรรมการทองทีไยวจึงเดຌรับ      
ก า ร ส นั บ ส นุ น  ล ะ หั น ม า ฿ ชຌ อุ ต ส า ห ก ร ร ม              
นีๅป็นประยชน์พิไมติมตออาชีพกษตรกรรม หรือ
อุตสาหกรรมทีไมีอยูดิมนับป็นความเดຌปรียบอยาง
มากของอุตสาหกรรมการทองทีไยว  

 
อกสารอ้างอ ง 
วรรณนภา คลຌายสวน. (2550). บัญชีประชาชาต ระบบ฿หม.วารสารศรษฐก จละสังคม. ส านักบัญชี

ประชาชาติ.  
อนันต์ วัฒนกุลจรัส. (2552). ครงสร้างบัญชีประชาชาต ด้านการทองที่ยวิ(Structure of 

Tourism Satellite Account, TSA). วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับพิศษ. 
Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework. (2008). 
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ค านะน าการสงรายงานว จัยหรือบทความว ชาการ 
พ่ือลงตีพ มพ์฿นวารสารว จัยมหาว ทยาลัยวสท ร์นิมน ษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ิ 
 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารระดับชาติซึไงมีวัตถุประสงค์

พืไอผยพรละถายทอดผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลบืๅองต้นของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารราย ไ ดือน (ใฉบับ/ปี) 
ดยมีก าหนดออก ดังนีๅ ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับทีไ ใ ดือน
กันยายน-ธันวาคม 

2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์พืไอป็นหลงตีพิมพ์
ผยพร ละลกปลีไยนความรูຌวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
นยบายพ จารณากลั่นกรองบทความ 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ 
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ภาย฿ตຌงืไอนเขวา
จะตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพร฿นวารสาร อกสารการประชุม หรือสิไงพิมพ์฿ดมากอน ละเมอยู฿นระหวางการ
พิจารณารอตีพิมพ์฿นวารสารอืไน 

2. ขอบขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะครอบคลุมนืๅอหา 
ดຌานบริหารธุรกิจ ดຌานการจัดการอุตสาหกรรม ดຌานทคนลยีสารสนทศ ดຌานรัฐประศาสนศาส ตร์          
ดຌานนิติศาสตร์ ดຌานบริหารการศึกษา ดຌานจิตวิทยาละดຌานอืไนๆทีไกีไยวขຌองทางมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 

ใ. บทความทีไเดຌรับการตีพิมพ์ตຌองผานการกลัไนกรองจากผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาทีไกีไยวขຌอง ( Peer 
Review) 
กระบวนการพ จารณากลั่นกรองบทความ 

บทความทีไจะเดຌรับการพิจารณาตีพิมพ์จะตຌองผานกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการละ
ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง (Peer Review) ดังนีๅ 

1. กองบรรณาธิการจะจຌง฿หຌผูຌขียนทราบมืไอกองบรรณาธิการเดຌรับบทความรียบรຌอยสมบูรณ์ 
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยู฿นขอบขตนืๅอหาวารสารหรือเม รวมถึงคุณภาพงาน

วิชาการ ละประยชน์ทัๅง฿นชิงทฤษฎีละปฏิบัติ 
ใ. ฿นกรณีทีไกองบรรณาธิการพิจารณาหในควรรับบทความเวຌพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ 

จะด านินการสงบทความพืไอกลัไนกรองตอเป ดยจะสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง จ านวน 2 ทาน
ประมินคุณภาพของบทความวาอยู฿นกณฑ์ทีไหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือเม ดยกระบวนการกลัไนกรองนีๅทัๅง
จากผูຌทรงคุณวุฒิ ละผูຌขียนจะเมทราบขຌอมูลของกันละกัน (Double-Blind Peer Review) 

ไ. มืไอผูຌทรงคุณวุฒิประมินคุณภาพบทความลຌว กองบรรณาธิการจะตัดสิน฿จดยอิงตาม 
ขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณวุฒิ วาบทความนัๅนๆควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรจะสง฿หຌผูຌขียนกຌเขกอนสง฿หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิประมินอีกครัๅงหนึไงหรือปฏิสธการตีพิมพ์ 
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1.ิข้อก าหนดต้นฉบับ 

1.1การจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนຌากระดาษ 
Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point บทความภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point 
        ข้อก าหนด฿นการตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษ   A ไ 

 กรอบของข้อความ ฿นตละหนຌา฿หຌมีขอบขตดังนีๅ  จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิๅ ว               
ขอบลาง 1.0 นิๅว ขอบซຌาย 1.5 นิๅว ขอบขวา 1.0 นิๅว 

 หมายลขหน้าิ฿หຌ฿สเวຌ฿นต าหนงดຌานขวาตัๅงตตຌนจนจบบทความ 
 ระยะหางระหวางบรรทัด   หนึไงชวงบรรทัดของครืไองคอมพิวตอร์ 1ไ point 
 ตัวอักษริการจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10 -20 

หนຌากระดาษ Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point 
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point ละพิมพ์
ตามทีไก าหนดดังนีๅ 

 ขนาดกระดาษยกป็น 2 คอลัมน์ ยกวຌนบทคัดยอกับอกสารอຌางอิง 
 

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปบบการพ มพ์ ขนาดตัวอักษร 
ชืไอรืไอง/ชืไอบทความ (Title) ภาษาเทย ภาษาอั งกฤษ 

(ตัวอักษรพิมพ์฿หญ) 
ก าหนดตรงกลาง, ตัวหนา ขนาด 1่ point, 

ชืไอผูຌขียน (ทุกคน) 
 

ตัวหนา ก าหนดตรงกลาง  
( เมตຌองระบุต าหนงการ
พิมพ์หรือค าน าหนຌาชืไอ) 

ขนาด 1ไ point 

ชืไอหนวยงานของผูຌขียน ตัวปกติ ดຌานลางการอຌางอิง ขนาด 1ไ point 
ชืไอบทคัดยอ 
ภาษาเทย/ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ก าหนดกึไงกลาง ตัวหนา ขนาด 1ๆ point 

ขຌอความบทคัดยอภาษาเทย ตัวธรรมดา ยอหนຌา 0.5 นิๅว ขนาด 1ไ point 
ค าส าคัญ (Keywords) 
฿ชຌตัวอักษรภาษาเทย หรือ 
ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ส าหรับหัวขຌอ 

ตัวปกติ ส าหรับนืๅอหา 

ึประมาณ ไ-5 ค า 

ก าหนดชิดชอบซຌาย ขนาด 1ไ point 

นืๅอหาบทความ 

หัวขຌอ฿หญ 
หัวขຌอรอง 

นืๅอหา 

 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวปกติ 

 

ก าหนดชิดซຌาย 

ยอหนຌา 0.5 นิๅว 

- 

 

ขนาด 1ๆ point 
ขนาด 16 point 
ขนาด 16 point 

ขຌอความ฿นภาพละตาราง ตัวปกติ - ขนาด 1ไ point 
ขຌอความอຌางอิง (ดຌานลาง) ปกติ - ขนาด 1ไ point 
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2.ิสวนประกอบของบทความ 
 แ.ิบทความว ชาการ หัวขຌอละนืๅอหาควรชีๅประดในทีไตຌองการน าสนอ฿หຌชัดจนละมีล าดับ นืๅอหา
ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌผูຌอานสามารถขຌา฿จเดຌชัดจน รวมถึงมีการ฿ชຌทฤษฎีวิคราะห์ละสนอนะประดในอยาง
สมบูรณ์ดยควรมีองค์ประกอบดังตอเปนีๅ (สามารถมีหัวขຌอหรือองค์ประกอบทีไตกตาง) 

1.1 ชืไอรืไอง (Title)  
1.2 บทคัดยอ (Abstract) สรุปนืๅอหาของบทความ฿หຌเดຌ฿จความชัดจน ละควรมีทัๅง 

ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน ฿หຌมีจ านวนค าควรอยูระหวาง 200-ใ00 ค าควรป็น
บทคัดยอทีไสัๅน ฿ชຌค าเดຌกระชับละ฿หຌสาระส าคัญตรงประดใน   

1.ใ ค าส าคัญ (Keywords) ระบุค าทีไป็นค าส าคัญของนืๅอหาหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌ 
ป็นค าคຌน฿นระบบฐานขຌอมูลทัๅง 

1.ไ บทน า (Introduction) ป็นสวนนะน าละปูพืๅนรืไองพืไอ฿หຌผูຌอานทราบขຌอมูลบืๅองตຌนของ
นืๅอหารวมทัๅงระบุ ถึงขอบขตนืๅอหาของบทความ 

1.5 นืๅอหา (Body of Text) ป็นสวนหลักของนืๅอหาบทความ มีการบงประดในออกป็นยอยๆ
ละมีการจัดรียงล าดับป็นหัวขຌอตามรายละอียดของนืๅอหา 

1.ๆ สรุป(Conclusion) ป็นการสรุปนืๅอหา฿นบทความทัๅงหมดออกมาอยางชัดจน ละกระชับ
ดยมีการสรุป ปຂดทຌายนืๅอหาทีไราเดຌน าสนอเปลຌววามีผลดี หรือผลสียอยางเร 

 1 . ็   อกสาร อຌ า ง อิ ง  ( Reference)   ขี ยน บร รณานุ ก รม ฿น รู ป บบ APA ( American 
Psychological Association) 

โ.ิบทความว จัย ควรมีการน าสนอผลการวิจัยทีไเดຌรับอยางป็นระบบ ดยควรมีองค์ประกอบ
ดังตอเปนีๅ 

21. ชืไอรืไอง (Title) ชืไอควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยพิมพ์ชืไอรืไองป็นภาษาเทยละ
ตามดຌวยชืไอภาษาอังกฤษ฿นบรรทัดตอมา 

2.2 ชืไอผูຌขียนละหนวยงานสังกัด ฿หຌระบุชืไอนามสกุลของผูຌขียนทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 
เมตຌองระบุต าหนงหรือค าน าหนຌาชืไอต฿หຌระบุงานประจ าละหนวยงานสังกัดทีไชิงอรรถ 

2.ใ บทคัดยอ (Abstract) ควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน 
ความยาวเมกิน 15 บรรทัด (การขียนบทคัดยอ คือการสรุปสาระส าคัญของรืไองดยฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการ ละผลการวิจัย) 

2.ไ ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าทีไป็นค าส าคัญของนืๅอหาหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌ 
ป็นค าคຌน฿นระบบฐานขຌอมูล 

 2.5 บทน า (Introduction) ป็นการอธิบายถึงทีไมาละความส าคัญของปัญหา ละ 
หตุผลทีไน าเปสูการวิจัยมีขຌอมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือตຌยຌง รวมถึงนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 

2.ๆ วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์ละป้าหมายของการ 
วิจัย 

2.็ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการด านินการวิจัย 
อยางละอียดละชัดจน 
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2.่ ผลการวิจัย (Results) สนอผลการวิจัยทีไตรงประดในตามล าดับขัๅนของการวิจัย  
การ฿ชຌตารางหรือผนภูมิเมควรกิน 5 ตารางหรือผนภูมิดยมีการปลความหมายละวิคราะห์ผลทีไคຌนพบ
อยางชัดจน 

2.้ อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานปรียบทียบละตีความผลการวิจัย 
฿หຌขຌากับหลักทฤษฎี นวคิด ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงชืไอมยงผลการวิจัย฿หຌสอดคลຌองกับประดใน
ปัญหาการวิจัย 

2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัย ละ฿หຌขຌอสนอนะทีไจะน า 
ผลการวิจัยนัๅนเป฿ชຌประยชน์ 

2.11 อกสารอຌางอิง  (Reference) ขียนบรรณานุกรม฿นรูปบบของ APA (American 
Psychological Association) 

ใ.ิการขียนอกสารอ้างอ ง 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฿ชຌรูปบบการอิงของ APA 

(American Psychological Association) 
 ิิิิใ.แิการอ้างอ ง฿นนืๅอหาิ(In text citationี 

 ฿ชຌรูปบบการอຌางอิงบบ นาม-ปี (Author-Year Format) 
ภาษาเทย   (ชืไอ-นามสกุลผูຌตงุ ปีทีไพิมพ์ุ ลขหนຌา) 
ภาษาอังกฤษ   (นามสกุลุ ปี ค.ศ.) 

    3.2 อ้างอ ง฿นนืๅอหาจากสื่อส ่งพ มพ์ิ(หนังสือิต าราิอกสาร) 
กรณีผู้ตงคนดียว 
การอຌางอิง฿หຌระบุ ชืไอ-นามสกุล ผูຌตง (ภาษาเทย) หรือนามสกุลผูຌตง (ภาษาอังกฤษ) ตามดຌวย

ครืไองหมาย (ุ) ปีทีไพิมพ์ ครืไองหมาย (ุ) ตามดຌวยหมายลขหนຌาอกสารทีไอຌางอิง฿สเวຌ฿นวงลใบทຌายขຌองความทีไ
อຌางอิง ชนิิ 

(ประวศ วะสีุ 25ไๆุ หนຌา ๆไ) 
กรณีที่สร ปนืๅอหามาหมดทัๅงลม เมฉพาะสวน฿ดสวนหนึไงเมตຌองระบุลขหนຌา  
ชน 
(ประวศ วะสีุ 25ไๆ) 
กรณีที่ผู้ตง฿ช้ฐานันดรศักด ์ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ น าหนຌา฿หຌคงเวຌหมือนทีไปรากฏ฿นหนຌา

หนังสือ  
ชนิ 
(พระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัวุ 25ไ0) 
กรณีผู้ตงมียศทางทหาริต ารวจิต าหนงทางว ชาการ ค ารียกทางวิชาชีพเมตຌอง฿ส  

ชน ศาสตราจารย์กุลพล สงจันทร์ ป็น  
(กุลพล  สงจันทร์ุ 25ไ0) 
การอ้างอ งอกสารหลายร่ืองิตผู้ตงคนดียวกัน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงครัๅงดียว ลຌวรียงปีทีไพิมพ์

จากนຌอยเปหามาก 
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ชน 
(กุลพล สงจันทร์ุ 25ไไ; 25ไ5) 
กรณีผู้ตงิโิคน 
กรณีผูຌตง 2 คน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงคนทีไ 1 ตามดຌวยครืไองหมาย (ุ) วຌนวรรคหนึไง ตามดຌวย 

ละ” เมวຌนวรรค ตามดຌวยผูຌตงคนทีไ 2  
ชนิ 
(จินตนา ลาภจริญุ ละประเพ จันดี. (2550). 
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) วຌนหนึไงวรรคตามดຌวย

ตัวอักษรชืไอตຌน ชืไอกลาง (ถຌามี) ละครืไองหมายมหัพภาค (.) ตามดຌวยครืไองหมาย &” ละวຌนหนึไงวรรค 
ตามดຌวยชืไอสกุลคนทีไ 2 ลຌว฿สครืไองหมายจุลภาค (.) ตามดຌวยอักษรยอชืไอตຌนลຌว฿สจุด  

ชน 
(Williamุ R.ุ & Salesุ B. D.ุ (200่) 
กรณีผู้ตงิใ-6ิคนิ 
ชาวเทย฿ชຌชืไอ ชืไอสกุล คัไนครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละวຌนวรรคหนຌาผูຌตงทุกคน ละ฿ชຌค าวา 

ละ” ดยเมวຌนวรรค หนຌาผูຌตงคนสุดทຌาย 
ชน 
(กุลพล สงจันทร์ุ กียรติขจร จริญยิไงุ ละสมหญิง ฿จซืไอ. (25ไไ). 
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) คัไนผูຌตงทุกคน วຌนหนึไง

วรรคตามดຌวยตัวอักษรชืไอตຌน ชืไอกลาง (ถຌามี) ละ฿ชຌครืไองหมาย &” ละวຌนหนึไงวรรค หนຌาผูຌตงคน
สุดทຌายลຌว฿สครืไองหมายจุลภาค (.) ตามดຌวยอักษรยอชืไอตຌนลຌว฿สจุด  

ชน 
Salmonุ M.ุ Earmanุ J.ุ Wilsonุ R. T.ุ McGarryุ D. D.ุ & Hopmanุ D. (200้). 
กรณีผู้ตงป็นสถาบัน 
฿หຌลงรายการดຌวยหนวยงานระดับสูงกอน ละตามดຌวยหนวยงานระดับรอง ลงมา  
ชน 
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ บัณฑิตวิทยาลัยุ 25ไไ) 
อกสารไมปรากฏช่ือผู้ตง 
฿หຌลงชืไอลຌวตามดຌวยปีทีไพิมพ์ ละลขหนຌา  
ชน 
(การคຌาการลงทุนุ 25ไไุ หนຌา 1ๆ) 
กรณีไม฿ชผู้ขียนิตป็นิผู้รวบรวมิรียบรียงิผู้ปลิหรือบรรณาธ การ 
฿หຌลงรายการดຌวยชืไอ ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละบอกตอทຌายวาป็น ผูຌรวบรวม” ผูຌ

รียง” บรรณาธิการ” หรือ ผูຌปล” 
ชน 
(ดวงกຌว มัไน฿จุ บรรณาธิการุ 25ไๆ) 
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(Shah & Ratcliffeุ editorุ 200ใ) 
อ้างอ ง฿นนืๅอหาจากสตทัศนวัสด  
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบหรือผูຌผลิต ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไผลิต ตามดຌวย

ครืไองหมายมหัพภาคคู (:) ละลักษณะของสตทัศนวัสดุ 
ชน 
(ส านักงานพลังงานปรมาณูพืไอสันติุ 25ไไ: CD-ROM) 
การอ้างอ ง฿นนืๅอหาิจากระบบสารสนทศออนไลน์ิ(WWW.ี 
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบ หรือหนวยงานทีไรับผิดชอบตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไคຌน

ขຌอมูล 
ชน 
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ 25ไ็) 
(western universityุ 2005) 

ไ.ิการขียนบรรณาน กรม 
ไ.แิหนังสือ 

ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือิ(ครัๅงทีไพิมพ์). สถานทีไพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ไ.โิบทความวารสาร 

ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีทีไพิมพ์). ชืไอบทความ.ิชื่อวารสาร. ปีทีไ. หนຌารก-หนຌาสุดทຌายทีไอຌางถึง 
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลไทย 
ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีทีไพิมพ์). ชืไอบทความ. ชื่อวารสารุ ปีทีไุ หนຌารก-หนຌาสุดทຌายุ คຌนมืไอ วัน  

ดือน ปีุ จาก URL หรือ ชืไอฐานขຌอมูล 
 ไ.ใิรายงานการประช ม 

ชืไอผูຌตง. (ปีทีไประชุม). ชื่อร่ือง. วัน ดือน พ.ศ.(หนຌา). สถานทีไพิมพ์: ส านักพิมพ์.  
ไ.ไ.ิว ทยาน พนธ์ 

ชืไอผูຌตง. (ปีทีไพิมพ์).ิชื่อว ทยาน พนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชืไอ
มหาวิทยาลัยุ มืองทีไตัๅงมหาวิทยาลัย 

ไ.5ิบรรณาน กรมจากวใบไซต์ิ 
 ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานจຌาของวใบเซต์. (ปีทีไผยพรขຌอมูล).ิชื่อร่ือง. คຌนมืไอ วันทีไ ดือน ปี 

พ.ศ.ุจาก htt://www. 
4.6 บทความ฿นน ตยสาริหรือิหนังสือพ มพ์ 

ชืไอผูຌตงหรือชืไอคอลัมน์. (วัน ดือน ปี). ชืไอบทความ. ชื่อน ตยสารหรือิหนังสือพ มพ์ุ ปีทีไุ 
หนຌา. 

กรณีภาษาอังกฤษ  จะ฿ชຌวา ปีุดือน วัน (yearุ month day) ละ p. หรือ pp. 
4.7 การขียนบรรณาน กรมผนพับ 

ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานทีไผลิต. (ปี). ชื่อร่ือง. [ผนพับ]. สถานทีไพิมพ์: ผูຌตงหรือหนวยงาน 
ทีไผลิต. 
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4.8 อ้างอ งจากการสัมภาษณ์ 
   ชืไอผูຌ฿หຌสัมภาษณ์. (ปี/ดือน/วัน). ต าหนง. สัมภาษณ์. 

ิการสงต้นฉบับ     
ผูຌขียนสงเฟล์ตຌนฉบับบทความ (Microsoft Word) ละบบฟอร์มน าสนอบทความพืไอพิจารณา

ตีพิมพ์฿นชองทางของวารสารระบบออนเลน์ (Online Submission) ทานัๅน 
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความบืๅองตຌน กีไยวกับความถูกตຌองของรูปบบทัไวเป ถຌาเมผานการ

พิจารณา จะสงกลับเปกຌเข  ถຌาผานจะขຌาสูการพิจารณาของผูຌประมินจากภายนอกมืไอผลการประมินผาน
หรือเมผานหรือมีการกຌเขจะจຌงผล฿หຌผูຌขียนทราบ 
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