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บทบรรณาธิการ 
  

วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับนี้ เปนวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งไดกาวเขาสูปที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 ซึ่งผานการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI (รอบที่ 3) ถูกจัดอยูในกลุมที่ 2   

สถานการณบานเมืองในปจจุบันเขาสูชวงเวลาของการเปลี่ยนผาน อันเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคสวนของสังคมกําลังเขามามีบทบาทในการนําเสนอปรัชญา แนวคิด วิธีการในการขับเคลื่อน
กระบวนการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศใหเดินตอไปตามครรลอง อยูบนวิถีแหงความหลากหลาย
และความแตกตางกันทางความคิด ความขัดแยงทางการเมืองและสถานการณที่เลวรายตาง ๆ จะวนเวียนกลับมา
เกิดขึ้นใหมตามกงลอประวัติศาสตรอีกหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความมากนอยของสํานึกรับผิดชอบตอแผนดินถิ่นเกิดของ
คนไทยหรือผูที่อาศัยแผนดินไทยทุกคน รวมถึงทางภาคสวนของนักวิชาการที่มีบทบาทสําคัญในการเสนอแนะแนวทาง
ที่ถูกตอง ผานทางการนําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ อันเปนแหลงความรูพื้นฐานในการตัดสินใจอยูบนฐานทาง
ความคิดทางวิชาการที่นาเช่ือถือ แนวและทิศทางของการวิจัยของชาติกําลังมุงสูการนําองคความรูท่ีมีสะสมมา
จากอดีตมาประยุกตใชประโยชน นําผลการวิจัยจาก "หิ้งสูหาง" ขับเคลื่อนประเทศไทยโดยการใชงานวิจัยให
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย อันเปนหนทางหนึ่งท่ีทําใหประเทศไทยกาวเขาสูยุคใหมท่ีดีกวาเดิมท้ังแนวคิด
ทางสังคมและความกาวหนาของเทคโนโลย ี

กองบรรณาธิการและฝายจัดทําขอขอบพระคุณ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กับความพยายาม
ในการรักษามาตรฐานวารสารในประเทศไทยใหคงอยูในระดับนานาชาติ อันเปนความกาวหนาทางวิชาการที่สําคัญของ
ประเทศไทย และขอขอบคุณนักวิชาการ นักวิจัย ที่ใหเกียรติ ใหความสนใจและนําบทความอันทรงคุณคาของทาน
มาตีพิมพในวารสารวิจัยรามคําแหง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจเชนนี้ตลอดไป 
 
       
       
                                                                                 ขอขอบพระคุณ  
                                                                                   บรรณาธิการ 
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รูปแบบประสิทธิผลคุณคาตราสินคาของผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหาร
จากสมุนไพรไทยสูอาเซียน 
Brand Equity Effectiveness Model of Enterprises Exporting Thai Herbal 
Supplements to ASEAN Countries 
 
 
 
 
อภิชยาภรณ  ชุณหเวชสกุล 1 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มวัีตถุประสงคเพื่อคนหารูปแบบประสิทธิผลคุณคาตราสินคาของผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑ
อาหารเสริมจากสมุนไพรไทยสูอาเซียน ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา กลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทย ที่มีประสบการณสงออกไมนอยกวา 3 ป 460 ตัวอยาง โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับการวิจัย ซึ่งสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน สถิติวิเคราะห
เสนทางอิทธิพล และสถิติการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง ผลการวิจัย พบวา รูปแบบประสิทธิผลคุณคาตราสินคา 
ประกอบดวย ปจจัยเอกลักษณตราสินคา และปจจัยการสื่อสารการตลาด โดยการสื่อสารการตลาด มีอิทธิพลทางตรง
ตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคา และเอกลักษณตราสินคา มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคาโดยสงผานการ
สื่อสารการตลาด  

 
คาํสาํคญั : คุณคาตราสินคา เอกลักษณตราสินคา ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทย การสื่อสารการตลาด 
 

ABSTRACT 
 

 The objective of this research was to find a brand equity effectiveness model of enterprises 
exporting Thai herbal supplements to ASEAN countries. The research methodology adopted was survey 
research, using quota sampling. Questionnaires were collected from the sample of 460 Thai firms that have 
experience exporting to ASEAN countries for at least for three years. The descriptive statistics used were 
frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. The inferential statistics used to test the 
hypotheses were confirmatory factor analysis, path analysis and structural equation modeling (SEM). The 
results of this study revealed that the brand equity effectiveness model consisted of the brand identity and 
marketing communication factors. Moreover, marketing communication had direct impacts on brand equity 

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
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performance and brand identity and had indirect effects on brand equity performance through marketing 
communication. 
 
Keywords : brand equity, brand identity, Thai herbal supplements, marketing communication 
 
บทนํา 

ปจจุบันมีการนําวิทยาการดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการดูแลสุขภาพ
และรักษาโรค รวมถึงการพัฒนาวิธีการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบและปริมาณสารสําคัญของสมุนไพรใน
ผลิตภัณฑสมุนไพรใหมีความสม่ําเสมอ เพื่อสามารถคง
ประสิทธิภาพไดดี และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
โดยมีการควบคุมคุณภาพ ภายใตประกาศการรับรอง
ตํ า รั บ ม า ต ร ฐ า น ย า ส มุ น ไ พ ร ไ ท ย  ( Thai Herbal 
Pharmacopeia: THP) (ธิ ร ด า , 2 5 5 7 )  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ วิจั ยแห ง ชาติ  จึ ง ได ตร ะหนักถึ ง
ความสําคัญในการวิจัยทางดานการพัฒนาสมุนไพรไทย 
มีการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) สอดคลองกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศนวาใหมีการ
วิจัยและพัฒนาดานสมุนไพร ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
และผลิตภัณฑจากธรรมชาติของไทยอยางเปนระบบให
มี ศั กยภาพสามารถแข ง ขั น กับต า งปร ะ เทศได 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2556) โดย
สมาพันธสุขภาพและความงาม รายงานวา ป พ.ศ. 
2554 ประมาณการมูลคาผลิตภัณฑเสริมอาหารสุขภาพ
ของตลาดในประเทศ 80,000 ลานบาท โดยนําเขา
วัตถุดิบสารสกัดจากสมุนไพรจากตางประเทศคิดเปน
มูลคา 20,000 ลานบาท ซึ่งนับเปนโอกาสและความทาทาย
ของผูประกอบการผลิตสมุนไพรไทยในการผลิตสารสกัด

จากสมุนไพรไทยเพื่อลดการนําเขาและสงเสริมการใช
วัตถุดิบภายในประเทศ (วงการแพทย the medical 
news, 2556) โดยผลิตภัณฑเสริมอาหารสุขภาพที่นิยม
ในประเทศไทย ไดแก (1) ผลิตภัณฑที่ชวยในการ
หมุนเวียนโลหิต (2) ผลิตภัณฑที่ชวยควบคุมน้ําหนัก 
(3) วิตามิน แรธาตุ และผลิตภัณฑบํารุงรางกาย (4) 
ผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับวัยทอง (ชาญวิทย, 2550) 

ปจจุบันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนตลาด
สําคัญอันดับหนึ่งของไทย และมีศักยภาพที่จะเติบโต
ตอไป ดวยจํานวนประชากรรวมกันกวา 590 ลานคน 
การคาระหวางไทยกับอาเซียนมีสัดสวนสูงถึงเกือบรอยละ 
40 ของยอดรวมการคาระหวางประเทศของไทย (กรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ, 2555) รัฐบาลจึงใหความสําคัญ
ตอภาคการสงออกผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและสมุนไพรไทย 
โดยเล็งเห็นวาในชวง 10 ป ที่ผานมา ธุรกิจเก่ียวกับการดูแล
รักษาสุขภาพไดเติบโตขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก มีการ
หันมาใสใจและดูแลสุขภาพของผูบริโภค ประกอบกับ
สภาวะความเสี่ยงจากโรคภัยตาง ๆ ที่ผันแปรไปตาม
สภาพแวดลอมในปจจุบัน และการเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลที่มีคาใชจายสูง ผลิตภัณฑที่เก่ียวกับ
สุขภาพและสมุนไพรจึงเปนทางเลือกที่ผูบริโภคหันมาให
ความสนใจมาก สงผลใหตลาดผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
และสมุนไพรไทย มีขนาดใหญขึ้นและเติบโตขึ้นอยาง
ตอเนื่องทั้งในประเทศและตางประเทศ (กรมสงเสริมการ
สงออก, 2553) ตลาดสมุนไพรไทยจึงมีมูลคาการเติบโต
อยางตอเนื่อง ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 มูลคาตลาดสมุนไพรไทย 
ผลิตภัณฑ (ลานบาท: ป) 2552 2553 2554 

เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 9,805.1 11,864.1 15,660.7 
แกหวัด แกไอ แกแพ 2,829.4 3,050.1 3,324.6 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 2,814.5 2,980.5 3,170.4 
ยาทา/แผนปดแกปวด 468.4 547.5 610.5 
ชวยยอย 209.0 221.1 234.1 
ชาสมุนไพร 105.9 110.7 116.0 
ลดอาการระคายเคืองของผิวหนัง 20.7 21.3 22.0 

รวม 16,252.9 18,795.4 23,138.3 
 

จากขอมูลขางตน แสดงถึงสถานการณตลาด
สมุนไพรในประเทศไทยวาในป พ.ศ. 2554 มีมูลคา 
23,138.3 ลานบาท โดยมีตลาดเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ
สมุนไพร ขยายตัวสูงถึงรอยละ 32 แมยาแผนปจจุบันมี
บทบาทหลักในการใชเพื่อดูแลสุขภาพ แตผลิตภัณฑ
สมุนไพรยังคงไดรับความนิยม ซึ่งปจจุบันใชสมุนไพร
เปนสวนผสมอาหาร/เครื่องด่ืมมากขึ้น รวมถึงวงการ
แพทยทางเลือก การแพทยแผนจีน อายุรเวท ที่อนุญาต
อยางถูกตองก็สงเสริมการใชสมุนไพรในไทย ทั้งนี้ ชองทาง 
การจําหนายสําคัญ คือ รานขายยา มีสวนแบงตลาด
สูงสุด รอยละ 50 ขายตรง รอยละ 27 ขายในรานคาปลีก 

รอยละ 17 ขายผานอินเทอรเน็ตรอยละ 3 รานคาปลีกที่
ผูบริโภคนิยมซื้อแพรหลาย คือ ซูเปอรมารเก็ต และ
ไฮเปอรมารเก็ต แตการใชสมุนไพรในครัวเรือนยังมีนอย
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑแผนปจจุบัน โดยบริษัทตางชาติ
มีบทบาทหลักสําคัญครองสวนแบงตลาดมากกวา รอยละ 
60 และมีแนวคิดออรแกนิกกับธรรมชาติเปนปจจัยชวย
สงเสริมการสื่อสารการตลาด ปจจัยสนับสนุนดังกลาว 
สะทอนถึงศักยภาพตลาดสมุนไพรไทยที่มีมูลคาที่สูง
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ดัง
ตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรอาเซียน ป พ.ศ. 2554 
รายการ ไทย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม 

มูลคาตลาด (ลานบาท) 23,138.3 8,634.59 8,378.1 13,489.35 3,863.53 5,204.25 
สวนแบงตลาดสูงสุด เคร่ืองดื่ม 

เพื่อสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ 
เสริมอาหาร 

ผลิตภัณฑ 
เสริมอาหาร 

ผลิตภัณฑ 
เสริมอาหาร 

แกหวัด /ไอ 
แกแพ 

ผลิตภัณฑ 
เสริมอาหาร 

ชองทางการจําหนายหลัก รานขายยา รานขายยา การขายตรง รานขายยา รานขายยา รานขายยา 
ผูนําตลาด บริษัท 

ตางชาติ 
บริษัท 

ตางชาติ 
บริษัท 

ตางชาติ 
บริษัท 

อินโดนีเซีย 
บริษัท 

ฟลิปปนส 
บริษัท 

ตางชาติ 
ผูบริโภคหลัก ผูอาศัย 

ในชนบท 
ผูใหญ 

ผูสูงอายุ 
ผูใหญ 

ผูสูงอายุ 
ไมจํากัด 
อายุ/เพศ 

ไมจํากัด 
อายุ/เพศ 

ผูใหญ 
ผูสูงอายุ 

 

เมื่อเปรียบเทียบตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรใน
อาเซียน ป พ.ศ. 2554 พบวา กลุมผลิตภัณฑสมุนไพร
ที่ครองสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุด คือ ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารจากสมุนไพร แมวาประเทศไทยและ
ฟลิปปนส จะมีผลิตภัณฑเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑแกหวัด/ไอ แกแพ ครองสวนแบงตลาดสูง

ที่สุด ตามลําดับ แตผลิตภัณฑที่ครองสวนแบงอันดับ
รองลงมา ยังคงเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร 
ช้ีใหเห็นถึงความนิยมโดยภาพรวมของกลุมผูบริโภค
สมุนไพรในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสามารถพิจารณามูลคา
ตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรในอาเซียนได
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 มูลคาตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรในอาเซียน  
 

ประเทศ (ลานบาท: ป) 2552 2553 2554 2555 
ไทย 2,814.5 2,980.5 3,170.4 - 
สิงคโปร - 5,399.43 5,149.64 5,899.84 
มาเลเซีย 3,946.95 4,117.9 4,277.21 - 
อินโดนีเซีย - 6,559.45 7,291.91 8,194.52 
ฟลิปปนส - 289.12 327.84 376.69 
เวียดนาม 2,688.32 3,577.77 4,646.01 - 

 

จากตารางที่ 3 แมจะพบวามูลคาตลาดผลิตภัณฑ
เสริมอาหารจากสมุนไพรมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง แตเมื่อนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
มูลคาตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ ไมไดมาจาก
สมุนไพร กลับพบวา ผลิตภัณฑจากสมุนไพรยังมี
สัดสวนมูลค าตลาดรวมนอยกวามาก สะทอนถึ ง

ความสามารถของตลาดสมุนไพรยังไมสามารถทําการ
สื่อสารการตลาดใหเกิดคุณคาตราสินคาตอบสนองและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคใหหันมาสนใจ
ผลิตภัณฑสมุนไพรไดเทากับผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทั่วไปที่มีมูลคาสูงกวามาก ซึ่งนับเปนโอกาสและความ
ทาทายทางการตลาด ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหาร (สมุนไพร - ทั่วไป) ในอาเซียน ป พ.ศ. 2554 

รายการ (ลานบาท) ไทย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม 
ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพร 3,170.4 5,649.64 4,277.21 7,291.91 327.84 4,646.01 
ผลิตภัณฑเสริมอาหารทั่วไป 32,609.2 14,506.91 13,692.61 26,927.86 12,220.36 7,511.56 

 

ดังนั้น จะเห็นวาผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
สมุนไพรยังเปนตลาดที่มีโอกาสเติบโตทั้งในประเทศ 
และในตลาดอาเซียนได ทั้งนี้ ผูประกอบการไทยตอง
อาศัยกลยุทธดานการตลาดที่มุงเนนลูกคา คือ ตองมี
การวิจัยตลาดเพื่อคนหาความตองการของลูกคา แลว
นําพฤติกรรมของผูบริโภคมาคนหาสินคาและบริการที่
ตรงตามความตองการ เปลี่ยนจากการเพิ่มมูลคา 
(value adding) เปนการสรางมูลคา (value creating) 
เปลี่ยนจากแนวคิดที่มุงเนนการผลิต (product orientation) 
เปนแนวคิดที่มุงเนนลูกคา (customer orientation) 
เปลี่ยนจากการตลาด 1.0 เปนการตลาด 3.0 ตลอดจน
เปลี่ยนจากการตลาดที่มุ ง เนนผลิตภัณฑ (product 
marketing) เปนการตลาดที่มุงกลยุทธการสรางตราสินคา 
( strategic branding) (ว ง ก า ร แ พ ท ย  the medical 
news, 2556) ดังนั้น การสรางคุณคาตราสินคาเพื่อ
มุงเนนผูบริโภค อันเปนแนวทางในการสรางความตระหนัก 
จดจําตราสินคา การรับรูตอคุณภาพสินคาและบริการ 
การเช่ือมโยงเพื่อใหเกิดความผูกพันกับสินคา จะนําไปสู

ผลลัพธในระยะยาว คือ การใหผูบริโภคเกิดความ
ซื่อสัตยภักดีตอตราสินคา (Aaker, 1996) ซึ่งจะทําให
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทยกาวไกลอยางยั่งยืน
ในตลาดอาเซียน 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน แสดงถึงความสําคัญ
และบทบาทของอุตสาหกรรมเสริมอาหารจากสมุนไพร
ไทยที่มีตอการพัฒนาประเทศ และเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการวิจัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) รวมผลักดันให
อุตสาหกรรมเสริมอาหารจากสมุนไพรไทยมีการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิผล สรางคุณคาตราสินคาที่
เขมแข็งกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันเปน
การสอดรับกับบริบททางสังคมและยุทธศาสตรแหงชาติ 
ตอบสนองตอความตองการของตลาดอาเซียน สงเสริม
ใหเกิดภาพลักษณที่ ดีของอุตสาหกรรม สรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงเนนศึกษา
รูปแบบประสิทธิผลคุณคาตราสินคาของผูประกอบการ
สงออกผลิตภัณฑอาหารเสริมจากสมุนไพรไทยสู
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อาเซียน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารเสริมจาก
สมุนไพรไทย สรางโอกาสและความสามารถในการ
แขงขันเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศตอไป วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาองคประกอบ
ของปจจัยเอกลักษณตราสินคา ปจจัยการสื่อสาร
การตลาด ที่สงผลตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคา 2. 
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย ปจจัยเอกลักษณ
ตราสินคา ปจจัยการสื่อสารการตลาด ที่สงผลทางตรงและ
ทางออมตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคา 3. เพื่อคนหา
รูปแบบประสิทธิผลคุณคาตราสินคาของผูประกอบการ
สงออกผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทยสู
อาเซียน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยบนพื้นฐาน
แนวคิดทฤษฎีและงาน วิจั ยที่ เ ก่ียวของ กับปจจั ย

เอกลักษณตราสินคาของ Dowling (2001); Naresh (2012); 
Liu and Liang (2014); นวพร (2550); จีรพา (2551); 
จันทามาศ และนภวรรณ (2553) แนวคิดดานปจจัยการ
สื่อสารการตลาดของ Yoo et al. (2000); Villarejo-
Ramos and Sanchez-France (2005); Kotler and Keller 
(2009); เกศชุดา (2549); ภูริศ (2552) แนวคิดตัวช้ีวัด
คุณคาตราสินคาของ Aaker (1996); Atilgan et al. 
(2005); Schiffman and Kanuk (2007); Wilcox et al. 
(2008); Uslu et al. (2013); Jamaluddin et al. (2013); 
เดนชัย และคณะ (2552) มากําหนดเปนกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังภาพที่ 1 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ดัดแปลงจาก Madhavaram et al. (2005); Petek and Ruzzier (2013) 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. เอกลักษณตราสินคา มีอิทธิพลทางออมตอ
ประสิทธิผลคุณคาตราสินคาโดยสงผานการสื่อสาร
การตลาด 

2. การสื่อสารการตลาด มีอิทธิพลทางตรงตอ
ประสิทธิผลคุณคาตราสินคา 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ องคกรหรือผูสงออก
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทย ที่ประกอบการ
สงออกผลิตภัณฑสูประเทศในภูมิภาคอาเซียนไมนอยกวา 
3 ป โดยอางอิงจากรายช่ือผูสงออกจําแนกตามสินคา
สําคัญ สมุนไพรจากฐานขอมูลของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมี

จํานวนทั้ งสิ้น 92 องคกร (สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย, 2558) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนด
โควตา (quota sampling) คือ ผูสงออกผลิตภัณฑเสริม
อาหารจากสมุนไพรไทยองคกรละ 5 คน ตามโครงสราง
ของธุรกิจ ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงขององคกร 
จํานวน 1 คน ผูจัดการฝายการตลาด จํานวน 1 คน 
ผูจัดการฝายสงออก จํานวน 1 คน ผูจัดการฝายผลิต 
จํานวน 1 คน และเจาหนาที่การตลาดระหวางประเทศ 
จํานวน 1 คน รวมทั้งสิ้นองคกรละ 5 คน ซึ่งงานวิจัยนี้มี
การวิเคราะหขอมูลดวยโมเดลสมการโครงสราง (SEM: 
Structural Equation Model) ควรมีจํานวนหนวยตัวอยาง
มากกวา 20 เทาของจํานวนพารามิเตอรอิสระ (สุภมาส 
และคณะ, 2554) ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 20 
เทา ของตัวแปร ดังนั้น จึงใชขนาดตัวอยางเทากับ 15 คูณ 

คุณคาตราสินคา 
ประสิทธิผล เอกลักษณ 

ตราสินคา 
การส่ือสาร 
การตลาด 
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20 เทากับ 300 ตัวอยาง ทั้งนี้ ประชากรในการเก็บขอมูล
มี 92 องคกร กําหนดตัวแทนประชากรองคกรละ 5 คน 
ผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ทั้งสิ้น 92 คูณ 5 
เทากับ 460 ตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey 
research method) แบบวัดครั้งเดียว (one - shot study) 
และใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย โดยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย มี
ขั้นตอนประกอบดวย การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวของของตัวแปรที่ศึกษา รวมทั้งการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑ
เสริมอาหารจากสมุนไพรไทย เพื่อนําไปจัดทําโครงสราง
แบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามที่ผานการประเมิน
จากที่ปรึกษางานวิจัยและผูทรงคุณวุฒิหาคาความตรงโดยใช
เทคนิค Item Objective Congruence (IOC) นําแบบสอบถาม
ที่ผานการประเมินไปทดลองใช (try out) ในกลุมที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย นํามา
คํานวนหาคาความเช่ือถือได  (reliability) โดยหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอัลฟาของครอนบัค (cronbach’s 
alpha coefficient) ซึ่งแบบสอบถามงานวิจัยช้ินนี้ คํานวน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของครอนบัคไดเทากับ 0.929 
โดยตอนที่ 2 ปจจัยเอกลักษณตราสินคาไดเทากับ 0.921 

ตอนที่ 3 ปจจัยการสื่อสารการตลาดไดเทากับ 0.920 และ
ตอนที่ 4 ปจจัยประสิทธิผลคุณคาตราสินคาไดเทากับ 
0.924  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

เมื่อไดเครื่องมือที่ถูกตองและมีคุณภาพ ผูวิจัยได
นําเครื่องมือไปเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยทําการเก็บ
ขอมูลจากผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
สมุนไพรไทยองคกรละ 5 คน เนื่องจากผูประกอบการ
สงออกเปนกลุมตัวอยางในระดับบริหารทําใหมีขอบเขต
ดานเวลาและสถานที่ในการตอบแบบสอบถาม จึงใช
วิธีการเก็บขอมูลแบบสะดวก (convenience) โดยสราง
แบบสอบถามทางอินเทอรเน็ตและเก็บขอมูลผานทาง
เครือขายฝายสื่อสารองคกรของแตละบริษัท รวมถึงจัดสง
แบบสอบถามและรวบรวมทางไปรษณีย ซึ่งระยะเวลา
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ระหวางเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558   
4. การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ ใชในการวิเคราะห ไดแก การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) เพื่อยืนยันบงช้ีองคประกอบของตัวแปรสังเกตได
และตัวช้ีวัด สถิติวิเคราะหเสนทางอิทธิพล (path analysis) 
และสถิติการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural 
Equation Modeling: SEM) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลการสํารวจขอมูลท่ัวไปของ

ผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
สมุนไพรไทย 

ผูใหขอมูลสวนใหญอยูในตําแหนงผูจัดการ/
หัวหนางาน รอยละ 70 โดยระบุวามีประสบการณใน
การสงออก 5 –10 ป รอยละ 38 ซึ่งสวนใหญผลิตภัณฑ
อาหารเสริมจากสมุนไพรไทยประเภทชวยระบบ

หมุนเวียนโลหิตบํารุงรางกาย รอยละ 37 โดยเปนผูสงออก
ประเภท จางผลิตแตทําการตลาดสงออกเอง รอยละ 75 
รวมถึงสงออกไปยังประเทศเวียดนามสูงที่สุด รอยละ 69  

ตอนท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับ  และลําดับของปจจัย องคประกอบของ
รูปแบบประสิทธิผลคุณคาตราสินคาผลิตภัณฑ
เสริมอาหารจากสมุนไพรไทย  โดยภาพรวม แสดง
ในตารางท่ี 5 – 7 

 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ของการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
สมุนไพรไทย โดยภาพรวม 

 

การส่ือสารการตลาด x̄  S.D. ระดับ ลําดับ 
1) การโฆษณา 4.24 0.45 มาก 3 
2) การสงเสริมการขาย 4.23 0.48 มาก 5 
3) การตลาดเชิงประสบการณ 4.20 0.47 มาก 6 
4) การประชาสัมพันธ 4.27 0.42 มาก 1 
5) การตลาดทางตรงและอินเทอรเน็ต 4.24 0.46 มาก 2 
6) การตลาดแบบปากตอปาก 4.23 0.50 มาก 4 
7) การขายโดยพนักงานขาย 4.20 0.47 มาก 7 

ภาพรวม 4.23 0.37 มาก - 

 จากตารางที่ 5 พบวา การสื่อสารการตลาดมี
ผลตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคาผลิตภัณฑเสริม

อาหารจากสมุนไพรไทย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(x̄  = 4.23, S.D. = 0.37) 

 

ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ของเอกลักษณตราสินคาของผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
สมุนไพรไทย โดยภาพรวม 

 

เอกลักษณตราสินคา x̄  S.D. ระดับ ลําดับ 
1) เอกลักษณดานผลิตภัณฑ 4.15 0.49 มาก 1 
2) เอกลักษณดานราคา 4.16 0.55 มาก 3 
3) เอกลักษณดานการจัดจําหนาย 4.20 0.52 มาก 2 

ภาพรวม 4.18 0.43 มาก - 

 จากตารางที่ 6 พบวา เอกลักษณตราสินคามี
ผลตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคาผลิตภัณฑเสริม

อาหารจากสมุนไพรไทย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(x̄ = 4.18, S.D. = 0.43) 
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ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับที่ของประสิทธิผลคุณคาตราสินคาผลิตภัณฑเสริมอาหาร
จากสมุนไพรไทย โดยภาพรวม 

 

ประสิทธิผลคุณคาตราสินคา x̄  S.D. ระดับ ลําดับ 
1) การตระหนักคาตราสินคา 4.23 0.43 มาก 2 
2) การเชื่อมโยงตราสินคา 4.25 0.41 มาก 1 
3) คุณภาพที่รับรู 4.22 0.45 มาก 3 
4) ความภักดีตอตราสินคา 4.20 0.38 มาก 4 
5) สินทรัพยอื่น ๆ ของตราสินคา 4.04 0.63 มาก 5 

ภาพรวม 4.19 0.29 มาก - 

จากตารางที่ 7 พบวา ประสิทธิผลคุณคาตราสินคา
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทย โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก (x̄  = 4.19, S.D. = 0.29) 

ตอนท่ี 3 ผลวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันของปจจัยเอกลักษณตราสินคา ปจจัยการ
สื่อสารการตลาด และปจจัยประสิทธิผลคุณคาตรา
สินคา 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
ป จจั ย เอกลักษณตร าสินค า  ซึ่ งประกอบด วย  3 
องคประกอบยอย ไดแก เอกลักษณดานผลิตภัณฑ 
เอกลักษณดานราคา เอกลักษณดานการจัดจําหนาย 
โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.68 ถึง 0.74 
ป จ จั ย ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  7 
องคประกอบยอย ไดแก การโฆษณา การสงเสริมการ
ขาย การตลาดเชิงประสบการณ การประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรงและทางอินเทอรเน็ต การตลาดแบบ
ปากตอปาก และดานการขายโดยพนักงานขาย โดยคา
น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.03 ถึง 0.80 ปจจัย
ปร ะสิ ท ธิ ผ ล คุณค า ต ร า สิ นค า  ปร ะ กอบด วย  5 

องคประกอบยอย ไดแก การตระหนักคาตราสินคา การ
เช่ือมโยงตราสินคา คุณภาพที่รับรู ความภักดีตอตรา
สินคา และสินทรัพยอื่น ๆ ของตราสินคา โดยคา
น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง -0.06 ถึง 0.79 แสดง
ในภาพที่ 2 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัย
เอกลักษณตราสินคา ปจจัยการสื่อสารการตลาด ท่ี
สงผลตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคา 

จากตารางที่  8 แสดงผลการทดสอบความ
สอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลคุณคาตราสินคา ตามสมมติฐานกับขอมูล
เชิงประจักษ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ และผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับทุก
ขอสมมติฐาน กลาวคือ ปจจัยเอกลักษณตราสินคา มี
อิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคาโดย
สงผานปจจัยการสื่อสารการตลาด และปจจัยการสื่อสาร
การตลาด มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลคุณคาตรา
สินคา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหคาสถิติอิทธิพลของโมเดลสมการโครงสรางเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
คุณคาตราสินคา 

 

ตัวแปรเหตุ ตัวแปรผล 
การส่ือสารการตลาด  (BC)  ประสิทธิผลคุณคาตราสินคา (BE) 

TE IE DE TE IE DE 
เอกลักษณตราสินคา (BI) 0.93**(0.06) - 0.93**(0.06)  0.78**(0.05) 0.78**(0.05) - 
การส่ือสารการตลาด (BC) - - -  0.84**(0.06) - 0.84**(0.06) 
คาสถิติ        
Chi-square = 63.76, df = 66, P-Value = 0.55524, RMSEA = 0.000, SRMR = 0.021, CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFL = 0.97  
ตัวแปรเหตุ   A_PDI     A_PRI     A_PLI           
ความเที่ยง      0.51       0.47       0.55            
ตัวแปรผล    A_AD    A_PRO     A_EV     A_PR    A_DR     A_WM     A_PS     A_AN     A_AT    A_QT    A_LT    A_AS   
ความเที่ยง     0.54        0.64       0.59       0.59       0.61        0.50      0.62       0.63       0.58     0.48      0.13      0.60 
สมการโครงสราง             การสื่อสารการตลาด (BC)       ประสิทธิผลคุณคาตราสินคา (BE) 
R-square                                     0.87                                    0.70 

หมายเหตุ: TE = อิทธิพลรวม, IE = อิทธิพลทางออม, DE = อิทธิพลทางตรง, **P<0.01
 
ตอนท่ี 5 ผลการนําเสนอโมเดลรูปแบบประสิทธิผล
คุณค าต ร า สิน ค า ข อ งผูป ร ะ กอ บก าร ส ง ออ ก
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทยสูอาเซียน 

 
ภาพท่ี 2 คานํ้าหนักองคประกอบและขนาดอิทธิพลของโมเดลรูปแบบประสทิธิผลคุณคาตราสินคา 

   ของผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทยสูอาเซียน 
 
 ผลการนําเสนอโมเดลรูปแบบประสิทธิผลคุณคา
ตราสินคาของผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑเสริม
อาหารจากสมุนไพรไทยสูอาเซียน พบวา ปจจัย

เอกลักษณตราสินคา มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผล
คุณคาตราสินคาโดยสงผานปจจัยการสื่อสารการตลาด 
โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.93 มีองคประกอบที่สําคัญ

เอกลักษณดานผลิตภัณฑ 

เอกลักษณดานราคา 

เอกลักษณดานการจัด

เอกลักษณ 
ตราสินคา 

การตระหนักคาตราสินคา 

การเช่ือมโยงตราสินคา 
คุณภาพท่ีรับรู 

ความภักดีตอตราสินคา 

สินทรัพยอ่ืน ๆ ของตรา
สินคา 

คุณคาตราสินคา 
ประสิทธิผล 

การขายโดยพนักงานขาย 

การโฆษณา 

การสงเสริมการขาย 

การตลาดเชิงประสบการณ 

การประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรงและอินเทอรเน็ต 

การตลาดแบบปากตอปาก 

การตลาด 
การส่ือสาร 0.93*

0.84** 

0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.5
0.3
0.3
0.4
0.5
0.8
1.0

0.4
0.5
0.4

0.73 
 0.80 
 0.77 
 

0.36 
 

0.23 
 

0.03 
 

0.46 
 

0.79 
 

-0.06 
 

0.76 
 0.37 
 

0.69 
 

0.68 
 0.74 

 

0.71 
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ที่สุด ไดแก  เอกลักษณดานการจัดจําหนาย มีคา
อิทธิพลเทากับ 0.74 รองลงมา คือ เอกลักษณดาน
ผลิตภัณฑ มีคาอิทธิพลเทากับ 0.71 และเอกลักษณ
ด าน ราคา มีค า อิทธิ พล เท า กับ 0.68 ต ามลํ า ดับ 
นอกจากนั้น ปจจัยการสื่อสารการตลาด มีอิทธิพล
ทางตรงตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคา โดยมีคา
อิทธิพลเทากับ 0.84 มีองคประกอบที่สําคัญที่สุด ไดแก 
การสงเสริมการขาย มีคาอิทธิพลเทากับ 0.80 รองลงมา 
คือ การตลาดเชิงประสบการณ มีคาอิทธิพลเทากับ 
0.77 รองลงมา คือ การโฆษณา มีคาอิทธิพลเทากับ 
0.73 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ มีคาอิทธิพล
เทากับ 0.46 รองลงมา คือ การขายโดยพนักงานขาย มี
คาอิทธิพลเทากับ 0.36 รองลงมา คือ การตลาดแบบ
ปากตอปาก มีคาอิทธิพลเทากับ 0.23 และการตลาด
ทางตรงและอินเทอรเน็ต มีคาอิทธิพลเทากับ 0.03 
ตามลําดับ ดังภาพที่ 2 
 
สรุปและวิจารณผล 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคา
ของผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
สมุนไพรไทยสูอาเซียน ไดแก ปจจัยเอกลักษณตรา
สินคา และปจจัยการสื่อสารการตลาด ซึ่งปจจัยการ
สื่อสารการตลาด มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผล
คุณคาตราสินคา และปจจัยเอกลักษณตราสินคา มี
อิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคาโดย
สงผานปจจัยการสื่อสารการตลาด สอดคลองกับ 
Madhavaram et al. (2005); Petek and Ruzzier (2013) 
ที่กลาวไววา เอกลักษณตราสินคาเมื่อเสริมดวยการ
สื่อสารการตลาดจะสงผลตอประสิทธิผลคุณคาตรา
สินคาที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถประเมินประสิทธิผลคุณคาตรา
สินคาได 5 ดาน คือ การตระหนักคาตราสินคา การ
เช่ือมโยงตราสินคา คุณภาพที่รับรู ความภักดีตอตรา
สินคา และสินทรัพยอื่น ๆ ของตราสินคา ซึ่งตรงกับ
แนวคิดคุณคาตราสินคาของ Aaker (1996); Schiffman 
and Kanuk (2007); Kotler and Keller (2009) 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Atilgan et al. (2005); Wilcox 
et al. (2008); Uslu et al. (2013); Jamaluddin et al. 
(2013) และเดนชัย และคณะ (2552) 

โดยเอกลักษณตราสินคาเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
สูงที่สุด ประกอบดวย เอกลักษณดานการจัดจําหนาย 
เอกลักษณดานผลิตภัณฑ และเอกลักษณดานราคา มี
อิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคาโดย
สงผานปจจัยการสื่อสารการตลาด สอดคลองกับแนวคิด
เอกลักษณตราสินคาของ Schmitt and Simonson 
(1997); Dowling (2001) และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Naresh (2012) ที่พบวาตราสินคาเปนผลโดยตรงของ
กลยุทธของสวนประสมทางการตลาด โดย จันทามาศ 
และนภวรรณ (2553) สนับสนุนวา คุณสมบัติการ
ออกแบบของผลิตภัณฑ ภาพสะทอนบุคลิกภาพของ
ผูใชและภาพลักษณองคกรที่มีนวัตกรรมที่สงผานการ
สื่อสารการตลาด รวมถึงการบริการที่ดี (จีรพา, 2551) 
มีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคา สอดคลองกับ นวพร 
(2550) ที่เสนอวา สามารถใชคุณสมบัติสินคาที่สะทอน
บุคลิกภาพของผูมีช่ือเสียงมาเพื่อสรางภาพลักษณ และ
ใชผูมีช่ือเสียงเปนตัวแทนสรางเอกลักษณตราสินคาดาน
ราคา ตรงกับ Liu and Liang (2014) ที่กลาววา ลูกคา
จะมองที่ ภาพรวมตราสินค าม ากกว า คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑและราคา ดังนั้น ตราสัญลักษณของสินคา
เปนปจจัยสําคัญที่สุดมากกวาวัตถุประสงคการใชงาน 

การสื่ อสารการตลาด เปนปจจัยมีอิทธิพล
ทางตรงตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคา ประกอบดวย 
การสงเสริมการขาย การตลาดเชิงประสบการณ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย 
การตลาดแบบปากตอปาก และการตลาดทางตรงและ
อินเทอรเน็ต สอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารการตลาด
ของ Kotler and Keller (2009) และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ภูริศ (2552) ที่พบวา การสื่อสารตลาด
แบบผสมผสานมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณคาตรา
สินคา สอดคลองกับ Yoo et al. (2000) ยังพบวา การ
สงเสริมการขายโดยใชราคามีผลตอคุณคาตราสินคา แต
ไมควรใชการสงเสริมการขายระยะยาวเพราะจะสงผล
ตอคุณคาตราสินคาในเชิงลบได (Villarejo-Ramos and 
Sanchez-France, 2005) สอดคลองกับ เกศชุดา 
(2549) เสนอวา การสื่อสารตราสินคาของผลิตภัณฑ
เ ส ริ ม อ า ห าร เ พื่ อ สุ ข ภ าพ  ต อ ง ใ ช ก ล ยุ ท ธ ก า ร
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ประชาสัมพันธที่เผยแพรเนนการสรางภาพลักษณ การ
สรางความสัมพันธอันดี และการสรางความเขาใจใน
ภาวะวิกฤตเพื่อบริหารคุณคาตราสินคาในระยะยาว 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัย/แบบจําลองท่ี
คนพบไปประยุกตใช 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบประสิทธิผลคุณคาตรา
สินคาของผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหาร

จากสมุนไพรไทยสูอาเซียน สามารถนําขอคนพบไป
ประยุกตใช ภายใตกรอบ ICE แสดงในภาพ 3 ดังนี้ 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3   แบบจําลองรูปแบบประสิทธิผลคุณคาตราสินคาของผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

จากสมุนไพรไทยสูอาเซียน (ICE) 
 

1. เอกลักษณตราสินคา (identity) เปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลสูงสุดตอประสิทธิผลคุณคาตราสินคา แต
ตองสงผานการสื่อสารการตลาด ซึ่งการสรางเอกลักษณ
ต ร าสิ น ค า ใน ต ล า ดอ า เซี ยน ผู ป ร ะก อ บก าร ใ น
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทย
ตองใหความสําคัญอันดับแรก คือ เอกลักษณดานการ
จัดจําหนาย ตองพิจารณาคัดเลือกคูคาหรือรานคาปลีก
ที่เหมาะสมกับภาพลักษณผลิตภัณฑ มีการควบคุมการ
จัดเรียงผลิตภัณฑใหเกิดความโดดเดนบนช้ันวางและ
การตกแตง ณ จุดขาย เพื่อสรางความแตกตางใหเหนือ
ผลิ ต ภัณฑ คู แ ข ง จ ากชา ติ อื่ น  ๆ  รอ งล งมา  คื อ 
เอกลักษณดานผลิตภัณฑ ที่จะตองใสใจตั้งแต ช่ือสินคา 
โล โก  ตัวสินค า และการออกแบบบรรจุ ภัณฑ  ที่
ตอบสนองความตองการผูบริโภคอาเซียน ซึ่งประชากร
มากกวาครึ่งในอาเซียนเปนชาวมุสลิม ผูประกอบการจึง
ตองพัฒนาสินคาของตนใหมีตราสัญลักษณฮาลาล 
รวมถึงสมุนไพรไทยที่ไมเปนที่รูจักในตางประเทศตองมี
การศึกษาทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา ไปจนถึงการวิจัย
ทางคลิ นิก  เพื่ อ เป นหลักฐานทาง วิทยาศาสตร
ประกอบการอาง Health claim ของผลิตภัณฑนั้นซึ่ง

เปนการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑและการ
บริการหลังการขายดวย ลําดับสุดทาย คือ เอกลักษณ
ดานราคา โดยกําหนดระดับราคาผลิตภัณฑที่สะทอนถึง
คุณภาพและภาพพจนใหสอดคลองกับสถานะทางสังคม
ของกลุมผูบริโภคเปาหมายดวย 

2. การสื่อสารการตลาด (communication) 
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการสรางคุณคาตรา
สินคา สิ่งที่ผูประกอบการไทยตองใหความสําคัญอันดับ
แรก คือ การสงเสริมการขาย ไดแก การใหผลิตภัณฑ
แถมเปนขนาดทดลอง การสาธิต หรือจัดโปรแกรม
สง เสริมการขาย  ลด รับ ลุน  เพื่ อกระตุ นให เ กิด
พฤติกรรมการซื้อ รองลงมา คือ ใชการตลาดเชิง
ประสบการณ มีการจัดสัมมนาหรืออบรมใหความรูดาน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทยแกตัวแทน
จําหนาย ผูคาปลีก หรือกลุมผูบริโภคที่สนใจ รวมถึง
การใหตัวแทนจําหนายในพื้นที่ประเทศตาง ๆ ไดเขาไป
เยี่ยมชมโรงงานผลิต ตลอดจนการรวมงานแสดงสินคา
และเปนผูสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพในประเทศตาง ๆ 
นอกจากนี้  สามารถใชการโฆษณา ทั้งในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โบรชัวรสินคา 

 
             เอกลกัษณ์ตราสินค้า (Identity) 

(1) เอกลักษณดานการจัดจําหนาย  (2) เอกลักษณดานผลิตภัณฑ 
(3) เอกลักษณดานราคา 

การสือสารการตลาด (Communication) 

(1) การสงเสริมการขาย         (5) การขายโดยพนักงานขาย 
(2) การตลาดเชิงประสบการณ   (6) การตลาดแบบปากตอปาก 
(3) การโฆษณา (7) การตลาดทางตรงและอินเทอรเน็ต 
(4) การประชาสัมพันธ 

ประสิทธิผลคณุค่าตราสินค้า 

(Evaluation) 

(1) การตระหนักคาตราสินคา 
(2) การเช่ือมโยงตราสินคา 
(3) คุณภาพที่รับรู 
(4) ความภักดีตอตราสินคา 
(5) สินทรัพยอ่ืน ๆ ของตราสินคา 
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ปายโฆษณา หากเปนผูประกอบการรายใหญควรใชสื่อ
วิทยุ โทรทัศนทองถิ่นรวมดวย มีการประชาสัมพันธ 
โดยการใหขาวสารหรือบทสัมภาษณดานผลิตภัณฑ
เสริมอาหารจากสมุนไพรไทย ใชการขายโดยพนักงาน
ขาย บริษัทมีการใหรางวัลหรือผลตอบแทนที่จูงใจใหทํา
ผลงานขาย การแจกนามบัตรของพนักงานขายเพื่อ
บริการขอมูล ทําการตลาดแบบปากตอปาก เนนใชสื่อ
สังคมออนไลน ไดแก Twitter, Facebook, YouTube 
การสงผลิตภัณฑใหผูมีอิทธิพลทางความคิดในพื้นที่
เปาหมายไดทดลองใชผลิตภัณฑและแบงปนผลลัพธนั้น
ผานสื่อตาง ๆ และลําดับสุดทาย คือ ใชการตลาด
ทางตรงและอินเทอรเน็ต ไดแก แคตตาล็อกสินคา การ
อีเมลขอมูลขาวสารสงตรงถึงตัวแทนจําหนาย ผูคาปลีก 
หรือผูบริโภค และการใชเว็บไซตของบริษัท เปนตน 

3. ประสิทธิผลคุณคาตราสินคา (evaluation) 
ผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
สมุนไพรไทย สามารถประเมินประสิทธิผลคุณคาตรา
สินคา โดยพิจารณาปจจัยแรก คือ การตระหนักคาตรา
สินคา วัดจากระดับการรับรูของผูบริโภคอาเซียนวา
สามารถจดจําตราสินคาของไทยไดอยางรวดเร็ว 
รองลงมา คือ การเช่ือมโยงตราสินคา วัดจากระดับ
ความพึงพอใจของผูบริโภคอาเซียนตอเอกลักษณความ
โดดเดนของตราสินคาไทยที่นําไปสูความไว ใจตอ
บริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย รองลงมา คือ คุณภาพที่
รับรู วัดจากระดับความพึงพอใจของผูบริโภคอาเซียนที่
มีตอคุณภาพตราสินคาไทยวาคุมคาตอราคาเมื่ อ
เปรียบเทียบกับตราสินคาคูแขง รองลงมา คือ ความ
ภักดีตอตราสินคา วัดจากพฤติกรรมการซื้อซ้ําของ
ผูบริโภคอาเซียนรวมถึงแนะนําบอกตอตราสินคาไทย
กับคนรูจัก และลําดับสุดทาย คือ  สินทรัพยอื่น ๆ ของ
ตราสินคา วัดจากระดับความเช่ือมั่นของผูบริโภค
อาเซียนที่มีตอนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตของ
ผูประกอบการไทย 
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สถานภาพความเปนอาคารสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 
The Status of Green Buildings in Maejo University 
 
 
 
 
ณัชวิชญ   ติกุล 1 

 
บทคดัย่อ 

 
 ปจจุบันภาคการศึกษาไดใหความสําคัญกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยแมโจที่ไดมี
เปาหมายที่จะไปสูมหาวิทยาลัยสีเขียวเชนเดียวกัน สวนหนึ่งของความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวคือการมีอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสถานภาพความเปนอาคารสีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ โดยประยุกตใชหลักการประเมินอาคารที่มีอยูแลวของประเทศสหรัฐอเมริกา (LEED-EBOM) ซึ่งเปน
หลักการสวนหนึ่งสําหรับประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวของหลายประเทศ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอาคารเพื่อ
นําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยทําการศึกษาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแมโจจํานวน 24 อาคาร ที่มีการใชพื้นที่เปน
อาคารเรียนและอาคารสํานักงาน จากผลการประเมินความเปนอาคารสีเขียวใน 5 ประเด็นไดแก การดูแลที่ตั้งอาคาร การใช
น้ํา การใชพลังงาน การใชวัสดุและทรัพยากร และคุณภาพสิ่งแวดลอมในอาคาร โดยการสัมภาษณ การสํารวจ การวิเคราะห
เอกสาร การคํานวณ และการตรวจวัดดวยเครื่องมอื พบวาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแมโจ  มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประมาณ 24.4% เมื่อเทียบกับเกณฑที่ใชในการประเมิน   ประเด็นที่ผูเก่ียวของควรใหความสําคัญในการปรับปรุงมากที่สุด
คือการใชวัสดุและทรัพยากรอยางยั่งยืน และการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงอาคาร
โดยใชหลักการ PDCA ซึ่งในบางประเด็นไมมีคาใชจายในการดําเนินการ  เพียงเริ่มตนจากการวางแผนการดําเนินการและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชอาคารอยางระมัดระวังมากขึ้น และตองมีการดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางจริงจัง 
พรอมทั้งมีการตรวจสอบผลการดําเนินการและประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงแผนการดําเนินการ ในทุกดานขององคประกอบ
อาคารสีเขียว  ซึ่งจะสามารถทําใหมหาวิทยาลัยแมโจสามารถเพิ่มความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นเปน 58% ที่สําคัญ
มากกวานั้นยังสามารถชวยลดการใชทรัพยากรและลดคาใชจายของมหาวิทยาลัยฯ ลงได  

 
คาํสาํคญั : การประเมินอาคาร สิ่งแวดลอม อาคารสีเขียว มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

ABSTRACT 
 

 Environmental awareness in the educational sector is increasing, including Maejo University, which 
has set a goal to become a green university. Part of being a green university is having environmentally 
friendly buildings. Therefore, this research assessed the green buildings in Maejo University, using an 
existing building assessment methodology from the United States (called LEED-EBOM), a prototype of 

                                                        
1 รองศาสตราจารย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยแมโจ  
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assessment methodology for evaluating green universities in many countries. Moreover, this research 
proposed specific improvements of the buildings that would make Maejo a green university. Twenty-four 
lecture and office buildings in Maejo University were evaluated on five issues: sustainability of sites, water 
efficiency, energy and atmosphere, materials and resources, and indoor environmental quality; the methods 
included interviews, analysis of secondary sources, calculation, and measurement by automatic equipment. It 
was found that the buildings in Maejo University earned a 24% rating, according to the LEED-EBOM 
standard. The most important issues are sustainable use of materials and resources, and water efficiency. 
Therefore, the researchers proposed ways to improve the buildings with the use of the “plan-do-check-act” 
(PDCA) principle, which in some aspects may have no cost of operation. They can be done with a plan of 
action (that focuses on the environment), changing the behavior of the buildings’ occupancy, and by 
implementing the plan seriously. The monitoring of the implementation and evaluation in order to improve the 
execution of the plan in all aspects of green building elements should be carried out. Doing so may increase 
the scores to 58% and, more importantly, reduce the use of resources and the infrastructure cost to the 
university. 
 
Keywords : building assessment, environment, green building, green university, Maejo University 
 
บทนํา 

ปจจุบันภาคการศึกษาไดใหความสําคัญกับ
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งไดมีการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วโลก เชน การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลกของประเทศอินโดนีเซีย
(University of Indonesia, 2012) และประเทศออสเตรเลีย
โด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ เ ป น ก ล ไ ก ส ง เ ส ริ ม ใ ห
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไดจัดทํานโยบาย
และจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย
ให เ กิดความยั่งยืนและเอื้อตอการลดผลกระทบที่
กอใหเ กิดภาวะโลกรอนโดยคํานึงประเด็นที่ส งผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
หลายประเด็น ไดแก การจัดการพลังงานและการ
สงเสริมใหเกิดการใชพลังงานทดแทน การจัดการ
สิ่งแวดลอม การจัดการพื้นที่สีเขียว การจัดการระบบ
ขนสงและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนที่เก่ียวของกับการดูแลสิ่งแวดลอม ซึ่งเกณฑ
การตัดสินไดคํานึงถึงการจัดทํานโยบาย การพัฒนา
ระบบการจัดการ กิจกรรมการสงเสริมใหเกิดการรับรู

และการนําระบบไปสูการปฏิบัติใหครบถวนภายใน
มหาวิทยาลัย  

ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ด า น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษานอกจากจะชวยใหมหาวิทยาลัยไดรับ
การยอมรั บด านสิ่ ง แ วดล อมจ ากการจั ดอั น ดับ
มหาวิทยาลัยของหนวยงานตางๆ แลว ยังชวยให
มหาวิทยาลัยนั้นๆ สามารถลดตนทุนในการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยไดดวย เชน ลดคาไฟฟาจากการใช
พลังงานทดแทนหรือการใชอุปกรณประหยัดพลังงาน  
ลดคาน้ําประปาจากการใชอุปกรณประหยัดน้ําหรือการ
นําน้ํากลับมาหมุนเวียนใชใหม การจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพที่สามารถยอนกลับมาเปนรายไดใหกับ
หนวยงาน เปนตน นอกจากนี้ความตระหนักดาน
สิ่งแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษายังชวยปกปองผูใช
อาคารใหมีสุขภาพอนามัยที่ ดี เนื่องจากความเปน
มหาวิทยาลัยสี เขียวนั้นถูกพิจารณาครอบคลุมถึง
สิ่งแวดลอมในอาคาร ไดแก คุณภาพอากาศ แสงสวาง
และระดับเสียงภายในอาคาร รวมถึงการควบคุมสัตวที่
เปนพาหะ และสัตวที่มารบกวนผูอยูอาศัยในอาคาร 
เปนตน ซึ่งทั้ง 2 ประการนี้เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งของ



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 19  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559 

 

 17

การบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู  (Vale, 1991; 
Dodooa, 2011 ; Buildgreen, 2006) 

มหาวิทยาลัยแมโจเปนมหาวิทยาลัยที่สําคัญใน
จังหวัดเชียงใหมที่มีความตระหนักดานสิ่งแวดลอม และ
มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาสูความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
เชน กัน  แตทั้ งนี้ความเปนมหาวิทยาลัยสี เขี ยวมี
องคประกอบหลายดานดังกลาวขางตน ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสถานภาพความเปน
อาคารสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยแมโจโดยประยุกต
หลักการประ เมินอาคารที่ มีอยู แลวของประ เทศ
สหรัฐอเมริกา (LEED-EBOM) ซึ่งเปนหลักการประเมิน
สําหรับอาคารที่สรางเสร็จแลวและมีการใชงานอยูและ
เปนแนวทางการประเมินที่เปนที่ยอมรับและถูกนําไป
ประยุกต ใช กันอยางแพรหลายทั่วโลกรวมถึงเปน
ตนแบบของหลักการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวดวย 
(University of Indonesia, 2012; US Green Building 
Council, 2009) พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
อาคารเพื่อนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตอไปผล
ที่ไดสามารถใชเปนกรณีศึกษาสําหรับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีเปาหมายที่จะสรางความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอาจไมไดมี
เปาหมายในการเขารวมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
เทานั้น 

 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากร 

มหาวิทยาลัยแมโจประกอบดวยอาคารทั้งสิ้น 
75 หลัง เลือกประเมินเฉพาะอาคารเรียนและอาคาร
สํานักงาน ที่มีการใชงานที่มากกวา 200 คนตอวันขึ้นไป
หรือมีพื้นที่มากกวา 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป เนื่องจาก
สามารถเก็บขอมูลไดครอบคลุมทั้งระบบการประเมิน  
(US Green Building Council, 2009) ซึ่งมีทั้งสิ้น 24 
หลัง     
2.  เกณฑการประเมิน 

งานวิจัยนี้ผู วิจัยไดประยุกต ใชหลักเกณฑ 
LEED-EBOM (Leadership in Energy and Environmental 
Design for Existing Buildings Upgrades, Operations 
and Maintenance) ซึ่ งเปนรูปแบบการประเมิน
สิ่ ง แวดล อมสํ าห รับอาคารที่ สร า ง เสร็ จ แล วแล ะ
ดําเนินการใชงานอาคารอยู จัดทําขึ้นโดย U.S. Green 
Building Council (USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และถูกใชเปนพื้นฐานสําคัญของการสรางเกณฑในการ
ประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวของหลายหนวยงานใน
งานวิจัยใชเกณฑการประเมิน 5 ประเด็น (จาก 7 
ประเด็น) ไดแก การพัฒนาพื้นที่โครงการอยางยั่งยืน 
การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ พลังงานและบรรยากาศ 
วัสดุและทรัพยากร คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายใน
อาคาร สําหรับอีก 2 ประเด็นถูกตัดออกเนื่องจากมี
ความซับซอนในการประเมินและประเทศไทยยังไมมี
การกําหนดระดับศักยภาพพื้นที่สําหรับการกอสราง
นอกจากนี้ประเด็นที่ใชประเมินทั้ง 5 ประเด็นไดถูกปรับ
รายละเอียดการประเมินบางสวนเพื่อใหไดรูปแบบการ
ประเมินสอดคลองกับกฎระเบียบ มาตรฐาน สภาพทาง
ภูมิ ศาสตร แล ะ ภูมิ อากาศของปร ะ เทศไทย ดั ง
รายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  รายละเอียดการปรับปรุงรูปแบบการประเมินเพื่อใชในงานวิจัย 
หัวขอ เกณฑ/มาตรฐาน/ประเด็น 

LEED-EBOM 
(US Green Building Council, 2013) 

ผูวิจัยปรับสําหรับงานวิจัยนี้ 

การพัฒนาพื้นที่โครงการอยางย่ังยืน การจัดการหิมะ  การจัดการนํ้าฝน 
การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ  UPC/IPC เกณฑจากสถาบันอาคารเขียวไทย 
พลังงานและบรรยากาศ  ASHARE Standard 90.1-2007 มาตรฐานอนุรักษพลังงาน 2552 
วัสดุและทรัพยากร  US green-organic-health label เกณฑจากสถาบันอาคารเขียวไทย 
คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายในอาคาร ASHARE Standard 62.1-2007 วสท.-3010 
นวัตกรรมในการดําเนินงาน นวัตกรรมสนับสนุน ไมพิจารณา 
ศักยภาพของพื้นที่ เกณฑประเทศสหรัฐอเมริกา ไมพิจารณา 

 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

สัมภาษณเจาของอาคารและผูใชอาคาร โดยทํา
การสัมภาษณเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการดูแลพื้นที่
อาคาร โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางใน
ประเด็นที่เก่ียวของไดแก นโยบาย แผนการดําเนินการ  
การปฏิบัติงานตางๆ ภายในอาคารและรวบรวมเอกสาร
ใชเปนหลักฐานสําคัญเพื่อสนับสนุนการเปนอาคารสีเขียว 
เชน แผนการดําเนินงาน เอกสารการประชุม รายงาน
ประจําป เอกสารโครงการ เอกสารการดําเนินงานตางๆ 
เปนตน   

การสํารวจอาคารโดยใชแบบจดบันทึก การ
ถายภาพและใชแบบสังเกตเปนเครื่องมือในการสํารวจ 
เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมและเพื่อตรวจสอบขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณ เชน การตรวจนับการใชพาหนะที่ใช
พลังงานทางเลือก การติดตั้งมิเตอรน้ํา การใชอุปกรณ
ประหยัดน้ําในระบบสุขภัณฑ พื้นที่สูบบุหรี่ มีระบบปรับ
แสงสวางในพื้นที่ใชงานประจํา การใชแสงธรรมชาติและ
ทัศนียภาพ มีการติดตั้งระบบที่ชวยเพิ่มการระบาย
อากาศในอาคาร เปนตน 

ตรวจวัดดวยเครื่องมือตางๆ เพื่อวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมภายในอาคาร โดยตรวจวัดแสงดวยเครื่อง 
Digital and Analog Display Light Meter วัดอุณหภูมิ
และความช้ืนดวยเครื่อง TEMP./HUMIDITY Atalogger
ความเร็วลมดวยเครื่อง AN100Thermo-Anemometer 
ภายในอาคารในจุดตางๆ ของพื้นที่ จากนั้นจึงนําคาที่
ไดมาหาคาเฉลี่ย และนํามาเทียบคากับเกณฑมาตรฐาน

ขั้นต่ําของ วสท. 3003(สมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย, 2552) 

การคํานวณเพื่อวิเคราะหคาตางๆ ไดแกการ
คํานวณการลดการใชพลังงานในการเดินทาง  การ
คํานวณพื้นที่สีเขียว การคํานวณการเก็บกักน้ําฝนอยางนอย 
15% ของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2 ป (คิด 24 ชม.)โดยใช
ขอมูลปริมาณน้ําฝนสถานี 07042 ของอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2554-2555 มีปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ย 0.02 เมตร/วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) การ
คํานวณการลดความรอนจากพื้นที่หลังคาอาคารและพื้นที่
ดาดแข็ง เชน ดาดฟา ถนน ทางเดิน ที่จอดรถ สนามแข็ง 
การคํานวณการใชน้ําที่ลดลงจากคามาตรฐานการใชน้ํา
ภายในอาคารของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทย การคํานวณปริมาณพลังงานทดแทนในอาคารและ
การคํานวณการลดลงของการใชพลังงานไฟฟาใน
อาคารจากคามาตรฐานการใชพลังงานภายในอาคาร
ตามพระราชบัญญัติการอนุรักษพลังงานในอาคาร พ.ศ. 
2552 (กระทรวงพลังงาน, 2556) สําหรับอาคารเรียน
และอาคารสํานักงาน โดยใชโปรแกรม Building Energy 
Code : BEC Software เวอรช่ันv.1.0.6 ชวยคํานวณคา 
OTTV RTTV LPD และ EER / COP และสําหรับ
ปริมาณพลังงานตอพื้นที่ตอป  
4. การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

กําหนดคาคะแนนในเชิงปริมาณทั้ง 53 ประเด็น
โดยแตละประเด็นมีคะแนน 2 คะแนน ไดแก 2 คะแนน 
หมายถึงผานเกณฑ   1 คะแนน หมายถึงไมผานเกณฑ
แตมีแนวทางที่สอดคลองอยูบาง และ 0 คะแนน 
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หมายถึงไมมีการดําเนินการใดๆ ดังนั้นแตละอาคารจะมี
คะแนนทั้งสิ้น 106 คะแนน (100%) โดยนําผลที่ไดจาก
การเก็บขอมูลไดแก การสัมภาษณ รวบรวมเอกสาร 
การตรวจวัดดวยเครื่องมือและการคํานวณมาเทียบกับ
เกณฑที่กําหนด และคามาตรฐานตางๆ  จากนั้นจึง
วิเคราะหขอดีและปญหาที่ตองแกไขหรือปรับปรุงราย
อาคาร ทั้งสิ้น 24 อาคาร  จุดแข็ง  จุดออน สิ่งที่ควร
ปรับปรุงเพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
อาคารและแบงแนวทางการปรับปรุงเปนแนวทางที่
สามารถทําไดทันที โครงการระยะยาว และโครงการที่
ตองรอนโยบายเพื่อนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการประเมินสถานภาพอาคารสีเขียว
ดานที่ตั้งอาคารที่ยั่งยืนที่มีประเด็นพิจารณาทั้งสิ้น 8 
ประเด็น  พบวาไมมีอาคารใดไดคะแนนเกิน 50%   โดย
เฉลี่ยคิดเปน 32.8% ของคะแนนรวมทั้งหมดในหมวด
ที่ตั้งอาคารที่ยั่งยืน โดยประเด็นที่ไดคะแนนมากที่สุด
ไดแกการลดความรอนจากพื้นที่หลังคา แตไมได
คะแนนเลยในเรื่องแผนการดูแลพื้นที่โดยรอบอาคาร
และการลดการใชพลังงานในการเดินทาง  ดานการใช
น้ําในอาคารมีประเด็นพิจารณาทั้งสิ้น 4 ประเด็น ซึ่งมี
อาคารที่ไมไดคะแนนเลยในหมวดนี้ถึง 7 หลัง  และหาก
พิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ สามารถทําได   
17% ของคะแนนรวมทั้งหมดในหมวดการใชน้ํา โดย
ประเด็นที่ไดคะแนนมากที่สุดไดแกการใชน้ําลดลงจาก
คามาตรฐาน และการติดตั้งอุปกรณประหยัดน้ําใน
อาคารเชน กอกน้ําประหยัดน้ํา สุขภัณฑประหยัดน้ํา 
แตไมไดคะแนนเลยในเรื่องการตรวจวัดและวิเคราะห
ปญหาการใชน้ําในระบบยอยของอาคารเนื่องไมมีการ
ติดตั้งมาตรวัดน้ําและตรวจวัดการใชน้ําอยางเปนระบบ    
 ดานการใชพลัง งานในอาคารมีประ เ ด็น
พิจารณาทั้งสิ้น 12 ประเด็น พบวา อาคารทั้งหมด 24 
หลัง  สามารถทําไดเฉลี่ย 22.6% ของคะแนนรวม
ทั้งหมดในหมวดพลังงาน โดยประเด็นที่ไดคะแนนมาก
ที่สุดไดแกการใชพลังงานขั้นต่ําเปนไปตามมาตรฐาน
และมีประเด็นที่ไมไดคะแนนเลย 2 ประเด็นไดแก การ
ใชพลังงานลดลงจากเกณฑมาตรฐานและการจัดทํา
รายงานการลดมลภาวะ   

ดานการใชวัสดุและทรัพยากรธรรมชาติใน
อาคารมีประเด็นพิจารณาทั้งสิ้น 12 ประเด็น สามารถ
ทําคะแนนได  14.7% ของคะแนนรวมทั้ งหมดใน
ประเด็นนี้ โดยประเด็นที่ไดคะแนนมากที่สุดไดแกการ
จัดซื้ออาหารเครื่องด่ืมที่บริโภคในอาคารที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และประเด็นที่ไมไดคะแนนเลยคือ การ
จัดซื้อหลอดไฟที่ปราศจากสารปรอท  ดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในอาคารมีประเด็นพิจารณาทั้งสิ้น 17 
ประเด็น สามารถทําคะแนนได 32.1% ของคะแนนรวม
ทั้งหมดในดานคุณภาพสิ่งแวดลอมในอาคาร โดย
ประเด็นที่ไดคะแนนมากที่สุดไดแก การใชอุปกรณทํา
ความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตไมมีคะแนน
เลยมากถึง 5 ประเด็น ไดแก การจัดตั้งโครงการเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพอาคารภายในอาคาร การควบคุมดูแล
คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร มีการสํารวจภาวะนาสบาย
ในอาคาร การมีโปรแกรมการทําความสะอาดในอาคาร
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการประเมินประสิทธิผล
การทําความสะอาด   

หากพิจารณาภาพรวมจากผลการประเมิน
สถานภาพความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของการใช
อาคารในมหาวิทยาลัยแมโจทั้ง 5 ประเด็นไดแก ดาน
ที่ตั้งอาคาร ดานการใชน้ํา การใชพลังงาน การใชวัสดุ
และทรัพยากร และคุณภาพสิ่งแวดลอมในอาคาร พบวา
มหาวิทยาลัยฯ มีจุดเดนดานการจัดการที่ตั้งอาคารที่
ยั่งยืนโดยเฉพาะมีการลดความรอนจากพื้นที่หลังคา 
เนื่องจากการใชประเภทวัสดุมุงที่สะทอนความรอน แต
มีปญหาเรื่องแผนการดูแลพื้นที่โดยรอบอาคารและการ
ลดการใชพลังงานในการเดินทางเนื่องจากที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยฯ อยูไกลจากระบบขนสงมวลชนและไมมี
การจัดระบบขนสงมวลชนสําหรับบุคลากรและนักศึกษา 
และผูที่อยูในมหาวิทยาลัยฯ สวนใหญจะเดินทางโดย
รถยนตและมอเตอรไซค  สําหรับประสิทธิภาพการใชน้ํา
ในอาคาร พบวามหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการน้ํา
ที่ดี โดยพบวาเกือบทุกอาคารมีการใชน้ําลดลงจากคา
มาตรฐาน และมีการติดตั้งอุปกรณประหยัดน้ําในอาคาร 
แตมีการตรวจวัดและวิเคราะหปญหาการใชน้ําในระบบ
ยอยของอาคารดานการใชพลังงานในอาคารพบวาเกือบ
ทุกอาคารมีการใชพลังงานขั้นต่ําเปนไปตามมาตรฐาน
แตไมสามารถลดลงต่ํากวาเกณฑมาตรฐานได 40%   
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และมีเพียง 1 อาคารที่มีการใชพลังงานทดแทนใน
อ า ค า ร  สํ า ห รั บ ป ร ะ เ ด็ น ด า น ก า ร ใ ช วั ส ดุ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่ือมโยงถึงการจัดซื้ออาหาร
เครื่องด่ืมที่บริโภคในอาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
สามารถทําคะแนนไดมากที่สุด เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ 
ตั้งอยูในพื้นที่ชานเมือง ของที่ขายสวนใหญเปนผลผลิต
จากคนในทองถิ่นแตไมมีการจัดซื้อหลอดไฟที่ปราศจาก
สารปรอทสําหรับดานคุณภาพสิ่งแวดลอมในอาคาร
พบวามีการใชอุปกรณทําความสะอาดที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ไดแก การใชไมกวาดไมถูพื้นแทนการใช

เครื่องใชไฟฟา  แตไมมีการปรับปรุงคุณภาพอาคาร
ภายในอาคาร การควบคุมดูแลคุณภาพอากาศภายนอก
อาคาร ไมมีการสํารวจภาวะนาสบายในอาคาร ไมมี
โปรแกรมการทําความสะอาดในอาคารที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และไมมีการประเมินประสิทธิผลการทํา
ความสะอาดหากพิจารณาสถานภาพความเปนสีเขียว
ของอาคารโดยอางอิงจากเกณฑการใหคะแนนของ 
LEED-EBOM (2009) จาก 5 หัวขอรวมทั้งสิ้น 100% 
(100 คะแนน) พบวามีคะแนนเบ้ืองตน เทากับ 24.4% 
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ผลการประเมินดานที่ต ั้งโครงการ

ผลการประเมินดานการใช นํ้ า 

ผลการประเมินดานการใช พลังงาน 

ผลการประเมินดานการใช วสัดุและทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการประเมินดานคุณภาพสิ่งแวดลอมในอาคาร ภาพรวมการประเมนิ

 
ภาพท่ี 1   รอยละของผลการประเมินแยกตามประเด็น 
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สรุปและวิจารณผล 
ดังจะเห็นไดวาการประเมินความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมิไดถูกพิจารณาเฉพาะตัวอาคารเทานั้น แต
ถูกพิจารณาถึงองคประกอบของอาคารเปนสําคัญซึ่ง
ผูวิจัยสามารถสรุปไดเปน 8 ประเด็นหลัก ไดแก 1) การดูแล
พื้นที่ดาดแข็งที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ที่สามารถลด
การใชพลังงานไฟฟา น้ํา เช้ือเพลิงและสารเคมีในการดูแล
พื้นที่ทั้ งการทําความสะอาด และซอมบํารุง  และ
ครอบคลุมถึงการลดผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่ดาดแข็ง
ไดแกการลดความรอนที่สะทอนจากพื้นที่ดาดแข็งเขาสู
อาคาร 2) การดูแลพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ที่สามารถลดการใชพลังงานไฟฟา น้ํา เช้ือเพลิงและ
สารเคมีในการดูแลรักษาตนไม และสวนประกอบอื่น
ของพื้นที่สีเขียว   รวมถึงการดูแลการจัดการของเสียที่
เกิดขึ้นจากพื้นที่สีเขียวดวย 3) การคมนาคมที่ลดการใช
พลังงานเช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟาในการเดินทาง
หมายถึงการเดินทางของผูใชอาคารจากที่พักถึงอาคาร 
รวมถึงการเดินทางระหวางอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ดวย 4 )  การจัดการน้ํ า  เพื่ อลดการใชน้ํ าประปา 
สนับสนุนการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติและการนําน้ํา
กลับมาใชใหม 5) การจัดการพลังงาน เพื่อลดการใช
พลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิง โดยใชหลักการประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน 6) การจัดซื้อที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเลือกซื้อวัสดุทุกประเภทรวมถึง
อาหารเครื่องด่ืมสําหรับบริโภคที่เปนวัสดุที่มีการรับรอง
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green label) เปนวัสดุที่
ผลิตในประเทศหรือในทองถิ่นและมีระยะการขนสงไมไกล 
7) การกําจัดของเสียที่เกิดจากอาคารหรือผูใชอาคาร
โดยใชหลักการลดการเกิดของเสีย  ไดแก การใชนอย 
การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหม หรือ การรีไซเคิลและ 
8) การดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดลอมในอาคาร ทั้ง
ประเด็นดาน แสง เสียง อุณหภูมิ มลภาวะอากาศ 
รวมถึงทัศนียภาพ สิ่งรบกวนผูใชอาคารและความ
สะอาดในอาคารที่ ต อ งมี การ ดูแ ลที่ เปนมิต รต อ
สิ่งแวดลอมและคํานึงถึงสุขภาพและความสบายของผูใช
อาคารเปนสําคัญ 

ทั้ ง  8  ปร ะ เ ด็นนี้ มี คว ามสัมพั น ธ กั น แล ะ
เก่ียวเนื่องกันเชนประเด็นการดูแลพื้นที่สีเขียวที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวเนื่องกับการจัดการน้ํา 

ไดแก  การนําน้ําฝนหรือน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติหรือ
น้ําที่ใชแลวนั้นมาใชในการรดน้ําตนไมจะทําใหปริมาณ
การใชน้ําลดลงจากคามาตรฐานได 37 ลิตร/ม2 (เกริกชัย, 
2555) เปนตน จากการวิเคราะหผลที่ไดจากการศึกษา
ในบทที่ 4 ทําใหพบวามหาวิทยาลัยฯ มีจุดเดนหลาย
ประการที่สงผลตอความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในดานตาง  ๆ
ที่สามารถเช่ือมโยงกันได ไดแก หากมหาวิทยาลัยฯ มี
พื้นที่มาก สามารถสรางพื้นที่สําหรับกักเก็บน้ําจาก
แหลงน้ําธรรมชาติได เชนน้ําฝน เพียงแคขุดบอน้ําใน
บริเวณที่ตั้งแตละอาคาร โดยไมตองสรางสิ่งกอสรางใดๆ 
เพิ่มเติม 

นอกจากนี้ การมีพื้ นที่สี เขี ยวหรือมีตนไม
ปริ ม าณมากนั้ นส ามารถช วยล ดความร อนจ าก
แสงอาทิตยที่กระทบกับพื้นที่ดาดแข็งนอกอาคารเขาสู
ภายในอาคารไดสงผลถึงภาวะสบายในอาคารและการ
ลดการใชพลังงานในสวนการปรับอากาศในอาคารได
(สุนทร, 2547; ชํานาญ, 2549) แตทั้งนี้ตองมีการวางแผน 
การปลูกตนไมควบคูไปกับการกอสรางพื้นที่ดาดแข็ง
สําหรับอาคารใหตนไมเปนรมเงาสําหรับพื้นที่ดาดแข็ง
นั้นสงผลตอทัศนียภาพและคุณภาพอากาศภายนอก
อาคารและการระบายอาคารและคุณภาพอากาศภายใน
อาคารที่ดีดวยโดยไมตองติดเครื่องชวยควบคุมคุณภาพ
อากาศภายในอาคารและเครื่องชวยระบายอากาศ เพียง
แคการใชชองแสงหรือหนาตางในการระบายอากาศ
เทานั้นทําใหการใชพลังงานลดลงจากการลดใชพลังงาน
ดานแสงสวาง เนื่องจากสามารถใชแสงจากธรรมชาติ
และทัศนียภาพภายนอกอาคารไดอยางเต็มที่ (กนกอร, 
มปป.; Dodooaet al., 2011; Osman and Ries, 2007; 
Mendler and Odell, 2000) 

ประเด็นขอไดเปรียบของมหาวิทยาลัยชานเมือง
คือสภาพโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ยังคงเปนสภาพที่เปน
ทองถิ่น ยังไมถูกรุกล้ําดวยหางสรรพสินคาหรือรานคาที่
นําเขาสินคาจากตางประเทศ สงผลดีตอการจัดซื้อที่เปน
มิตรตอสิ่ งแวดลอมในดานการบริโภคอาหารและ
เครื่องด่ืม ยกตัวอยางเชน การซื้ออาหารกลางวัน ไกทอด 
กาแฟจึงมาจากรานคาของคนในทองถิ่นที่ผลิตจาก
วัตถุดิบที่มีในทองถิ่น จึงเห็นไดวาผลการประเมินจะได
คะแนนสูงมากในขอนี้ สําหรับดานกายภาพของอาคาร
ในมหาวิทยาลัยฯ สวนใหญเปนอาคารที่สูงไมเกิน 4 ช้ัน 
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จึงไมจําเปนตองมีลิฟตโดยสาร การสัญจรภายในอาคาร
จึงไมใชพลังงานไฟฟา สงผลดีในเรื่องการใชไฟลดลง
จากคามาตรฐาน 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีเปาหมายที่
ชัดเจนที่จะนํามหาวิทยาลัยฯ ไปสูมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยังจัดตั้งคณะทํางานและมี
โครงการตางๆ ที่เก่ียวของเชนโครงการดานพลังงาน
และโครงการดานการจัดการขยะ ซึ่งประเด็นนี้ถือเปน
จุดแข็งที่สุดที่จะนําไปสูความสําเร็จทุกดานที่เก่ียวของ 
และจากจุดแข็ง 5 ประเด็นดังกลาวขางตนสามารถ
สงผลกระทบในดานบวกตอสวนประกอบตางๆ ของ
ความเปนอาคารสีเขียวทั้ง 8 ประเด็นในทางกลับกัน
มหาวิทยาลัยฯ จําเปนตองบริหารงานในภาพรวมที่
เช่ือมโยงกันในระบบของความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ทั้ง 8 ประการขางตน มากกวาการมองเปนสวนๆ เชน 
การดูแลดานพลังงาน การดูแลดานขยะ และยังไมมีการ
กําหนดเปนมาตรการเพื่อใชในการดําเนินการอยาง
ชัดเจนหรือเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีการ
กําหนดนโยบายระดับหนวยงาน ถึงแมในบางประเด็น
จะมีการดําเนินการแต เปนการดําเนินการที่ไมได
เปาหมายการไปสูมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือการดูแล
สิ่งแวดลอม เชน การคัดแยกขยะเพียงเพื่อนําไปขาย    

ดังนั้นหัวใจสําคัญของการปรับปรุงอาคารที่มีอยู
แลวเพื่อไปสูอาคารสีเขียวคือ การบริหารอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  ในชวงการใชงานอาคารนี่ เอง ซึ่ ง
โดยทั่วไปงานดานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
อาคารสถานที่ มักจะเปนงานที่ถูกพูดถึงหลังสุด หรือ
ไมไดใหความสําคัญเทาไหรนัก  ทั้งที่อาคารหนึ่งหลังมี
อายุการใชงานมากกวา 50 ป สามารถแบงไดเปน 3 
ชวงชีวิตที่สําคัญไดแก ชวงการกอสรางอาคาร ชวงการ
อยูอาศัยและซอมบํารุงอาคาร และชวงการทําลาย
อาคาร ซึ่งชวงการเขาอยูอาศัยและซอมบํารุงอาคารเปน
ชวงที่มีระยะเวลานานที่สุด และเปนชวงที่สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการใช
พลังงานในอาคาร (ณัชวิชญ, 2553) 

 หลักการสําคัญที่สามารถนํามาใช ในการ
บริหารอาคารในสถาบันอุดมศึกษาคือหลักการ PDCA 
(ชนิกานต, 2551; Walton, 1988) โดยเริ่มจากการ
วางแผน (plan) จากนั้นจึงปฏิบัติตามแผน (do) และทําการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (check) โดยการ
ประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนที่ไดตั้งไว 
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการและ
นํามาปรับปรุงแกไข (act) โดยตั้งวัตถุประสงคไวเพื่อ
นําไปสูความเปนอาคารสีเขียวหรือเรียกวาการบริหารสีเขียว 
(Maltzman, 2010) สําหรับอาคาร (green management 
for building) ซึ่งมีความแตกตางจากการบริหารจัดการ
อาคารสีเขียว (green building management)  โดยที่การ
บริหารจัดการอาคารสีเขียว คือการนําอาคารสีเขียวมา
จัดการใหดําเนินตามหลักการที่ถูกวางมาตั้งแตชวง
ออกแบบอาคารนั่นหมายถึงการจัดการอาคารทั่วไปที่มี
จุ ดประสงค ให เ กิดการใชอาคารที่ สอดคลอง กับ
วัตถุประสงคที่ วางไวอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง   
ในขณะที่การบริหารสีเขียวสําหรับอาคารนั้นเปนการใช
แนวคิดความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green concept) 
เขามาพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการอาคาร ซึ่ง
สามารถใชไดกับอาคารทุกประเภทไมวาจะเปนอาคาร 
สีเขียวหรือไมก็ตามโดยการสรางนโยบายดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม การสรางแผนดําเนินการหรือ
กิจกรรมตามนโยบายดังกลาว เชน การเก็บขอมูลการ
ใช พ ลั ง ง าน  การ กํ าห นด ช ว ง เ วล ากา ร เป ดป ด
เครื่องปรับอากาศ การตั้งอุณหภูมิ การเก็บขอมูลการใช
น้ําการคัดแยกขยะเพื่อทิ้งหรือการนํากลับมาใชใหม 
หลักการจัดซื้อจัดจางที่มีแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม
ที่ดีเขามาใชในโครงการ เปนตน  รวมถึงการพัฒนา
คูมือใหผูรับผิดชอบดานตางๆ ใชประกอบการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว  ซึ่งอยูในชวงการดําเนินการใชและ
ซอมบํารุ งอาคารทั้ งสิ้น ดังนั้ นการมุ งสู ความเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียวนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการ
ดําเนินการในกรณีที่ 2 คือการนําการบริหารสีเขียวเขา
มาใชในการบริหารจัดการอาคาร 

จากผลการประเมินสถานภาพอาคารสีเขียว
ตามแนวทางของ LEED-EBOM ใน 5 ประเด็นไดแก 
ดานที่ตั้งอาคาร ดานการใชน้ํา การใชพลังงาน การใช
วัสดุและทรัพยากร และคุณภาพสิ่งแวดลอมในอาคาร 
พบวาอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ มีความเปนมิตรตอ
สิ่ ง แวดลอม 24% ประ เ ด็นที่ ผู เ ก่ียวข องควรให
ความสําคัญในการปรับปรุงมากที่สุดคือการใชวัสดุและ
ทรัพยากรอยางยั่งยืน เนื่องจากในประเด็นนี้ตองมีการ
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พิจารณาทั้งวงจรตั้งแตการวางแผนการจัดซื้อจนกระทั่ง
ถึงวิธีการกําจัดของเสีย แตเนื่องจากเปนอาคารประเภท
ราชการจึงมีขอกําหนดในการจัดซื้อและวิธีการทําลาย
วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ตองนํามาใชในการปฏิบัติซึ่งอาจ
สงผลตอความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน ระเบียบ
พัสดุที่ ใช ในสวนราชการ เปนตน  ประเด็นที่ควร
ปรับปรุงตอมาไดแกการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับประเด็นการใชพลังงานในอาคารในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ สามารถทําได 27.5% ซึ่งยังคงไมสูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับการรณรงคและกระแสความตื่นตัว
ดานพลังงานในปจจุบัน ซึ่งในประเด็นนี้แมมีการกําหนด
เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ แตในระดับหนวยงาน
ยังไมไดนํามาใชในการดําเนินการหรือจัดการภายใน
อาคารอยางจริงจังโดยจะตองมีการดําเนินการอยางเปน
ระบบทั้งนโยบาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติและตองมี
การวิเคราะหผลการปฏิบัตินั้นดวย ประเด็นดานที่ตั้ง
อาคารและคุณภาพสิ่งแวดลอมในอาคารมีคาความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมที่ 26.7% 

 จากการวิเคราะหพบวาคะแนนที่สอดคลองกับ
จุดแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก มีพื้นที่ขนาดใหญ มี
ตนไมขนาดใหญจํานวนมาก มีทัศนียภาพและคุณภาพ
อากาศภายนอกอาคารที่ดี สภาพโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ 
ยังคงเปนสภาพที่เปนทองถิ่น  และมหาวิทยาลัยฯ ยังมี
เ ป าหมายที่ ชั ด เ จนที่ จ ะนํ ามห า วิทย าลั ย ฯ ไปสู
มหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่ ง
ประเด็นนี้ถือเปนจุดแข็งสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ทุกด านที่ เ ก่ียวของ  แตทั้ งนี้มหาวิทยาลัยฯ และ
หนวยงานตางๆ ควรมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ
อาคารอย าง เป นร ะบบ ตั้ ง แ ตก าร วางแผนการ
ดําเนินการ มีการดําเนินการตามแผนการที่วางไว 
พร อมทั้ งมีการตรวจสอบผลการดําเนินการและ
ประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงแผนการดําเนินการโดยใช
หลักการ PDCA ในทุกดานขององคประกอบอาคารสีเขียว 
ไดแก การจัดตั้งหนวยงานหรือคณะกรรมการรวมกัน
จัดทําแผนในระดับมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการ
ระดับหนวยงานและขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติตาม
แผน มีการตรวจสอบและประเมินผลและกําหนด
มาตรการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เชนการใหรางวัล การ
ประกาศหรือแขงขัน เปนตน ในบางประเด็นสามารถ

ดําเนินการไดโดยไมมีคาใชจาย หรือมีคาใชจายไมมาก 
ซึ่งจะสามารถทําใหไดคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 24% เปน 
58% 
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แนวทางการพัฒนาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแมโจ
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อิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมตอความไวเน้ือเชื่อใจ ความพึงพอใจ  
การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท 
The Influence of Perceived Justice on Trust, Satisfaction, Word of Mouth and 
Revisits of Asita Eco Resort’s Customers 
 
 
 
 
ธิติพร มะณ ี1 มาเรียม นะม ิ2 และอัมพล ชูสนุก 3 
 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพลของ
การรับรูความยุติธรรมตอความไวเนื้อเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาของอสิตา อีโค 
รีสอรท ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ตัวแปรอิสระคือ การรับรูความยุติธรรม ตัวแปรค่ันกลาง ไดแก ความไวเนื้อเช่ือใจ และ
ความพึงพอใจ และตัวแปรตาม ไดแก การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ํา ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
โดยทําการวิจยัเชิงประจักษ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเขาใชบริการที่อสิตา อีโค รีสอรท 
จํานวน 410 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ การหาคาเฉลี่ย การหาคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ผลการศึกษาแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูใน
เกณฑดี  คาความนาจะเปน (p–value) เทากับ 0.070 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.974 คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก (AGFI) เทากับ 0.923 คาดัชนีคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ คาพารามิเตอร (RMSEA) 
เทากับ 0.021 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา (1) การรับรูความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความไวเนื้อเช่ือใจของลูกคา 
อสิตา อีโค รีสอรท (2) การรับรูความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท (3) ความไวเนื้อ
เช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท (4) ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอการบอกตอ
ของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท (5) ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท 
(6) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอการบอกตอของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท และ (7) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอ
การกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท  

 
คาํสาํคญั : การรับรูความยุติธรรม การบอกตอ การกลับมาใชบริการซ้ํา ความพึงพอใจ ความไวเนื้อเช่ือใจ  
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2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3 อาจารย ดร.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to develop and validate a causal relationship model of influence 
of perceived justice on customers’ trust, satisfaction, word of mouth and revisits to Asita Eco Resort. The 
variables in this investigation consisted of the following: perceived justice as the independent variable; trust 
and satisfaction as mediating variables; and word of mouth and the revisits of the customers as dependent 
variables. The researcher used the quantitative method, which involved empirical research. The instrument of 
research was a questionnaire used to collect data from 410 of Asita Eco Resort’s customers. The statistics 
used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and structural equation model 
analysis. It was found that the model was consistent with the empirical data. The Goodness of Fit Measure 
was found to be p–value = 0.070; Goodness of Fit Index (GFI) = 0.974; Adjusted Goodness of Fit Index 
(AGFI) = 0.923; and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.021. It also revealed that (1) 
the perceived justice had a positive and direct influence on the trust of Asita Eco Resort’s customers; (2) the 
perceived justice had a positive and direct influence on the satisfaction of Asita Eco Resort’s customers; (3) 
customers’ trust had a positive and direct influence on their satisfaction; (4) customers’ trust had a positive 
and direct influence on word of mouth promotion by customers; (5) customers’ trust had a positive and direct 
influence on the revisits of previous customers; (6) customers’ satisfaction had a positive and direct influence 
on word of mouth promotion by customers; and (7) customer satisfaction had a positive and direct influence 
on the revisits of previous customers. 
 
Keywords : perceived justice, revisited, satisfaction, trust, word of mouth 
 
บทนํา 

ในป 2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน ภาคธุรกิจทุกแขนงตองตื่นตัว การเปดเสรี
บริการดานการทองเที่ยว ซึ่งรวมถึงธุรกิจทองเที่ยว และ
บริการที่เก่ียวเนื่องภายใตกรอบอาเซียนมีความเปนไปได
สูงวา แนวโนมการแขงขันในอนาคตจะยิ่งทวีความเขมขน
เพิ่มมากขึ้นเพื่อชวงชิงสวนแบงในตลาดการใหบริการ
ดานการทองเที่ยวที่คาดวาจะมีขนาดใหญขึ้นตาม
แนวโนมมูลคาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน (ณิชานันท, 
2555) 

ธุรกิจโรงแรม และการทองเที่ยวนับเปนหนึ่งใน
ธุรกิจภาคบริการที่ตองเตรียมพรอมรับมือในทันทีกับ
การเปลี่ยนของการเปดเสรีทางการคาที่จะมีขึ้นในป 
2558 ประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก ไทย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม และพมา จะเปดเสรีตอกันในภาคบริการ
ทันทีเมื่อถึงเวลานั้นนักทองเที่ยวแตละชาติจะไปมาหาสู 
และทําการคาระหวางกันไดอยางเสรี ประชากรเกือบ 
600 ลานคน แมทั้งหมดจะไมใชนักทองเที่ยวของไทย
เพียงประเทศเดียวเพราะแตละประเทศมีความสามารถ
ในการเดินทางทองเที่ยว และกําลังซื้อไมเหมือนกัน แตกลุมนี้
ก็เปนตลาดที่มีความสําคัญ เพราะเปนบานใกลเรือนเคียง
กับไทยซึ่งไทยมีความไดเปรียบและโอกาส เพราะ
นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไดสะดวกโดยเฉพาะการ
เช่ือมโยงทางอากาศและทางบก (สภาหอการคาไทย, 
2554) 

 อสิตา อีโค รีสอรท เปนรีสอรทในอัมพวา ถูก
ตกแตงโดยใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทามกลาง
ธรรมชาติ รายลอมดวยตนไม สวนสน และติดริมคลอง
ที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบงายแบบไทยในชนบทไวอยาง
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ชัดเจน เลือกพักไดระหวางสองบรรยากาศ ไมวาจะเปน
หองพักในเรือนไทย หรือหองพักวิลลาอนุรักษธรรมชาติ 
มีคลองอยูหนาระเบียงหองทุกหลัง ใหไดเลนน้ําในสระ
ธรรมชาติอยางสนุกสนานและเปนสวนตัว มีกิจกรรมใน
รีสอรท สัมผัสใกลชิดธรรมชาติ และทองเที่ยวทั้งแนววิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมกับสถานที่เที่ยวมากมายที่นาสนใจใน
จังหวัดสมุทรสงคราม (อสิตา อีโค รีสอรท, 2555) 

จากรูปแบบการดําเนินธุรกิจของโรงแรม และรีสอรท 
ทําใหเปนที่นิยมจากผูบริโภคเปนอยางมาก จึงทําให
เกิดการแขงขันอยางรุนแรงในทุก ๆ ดาน กลยุทธทาง
การตลาด และการสรางภาพลักษณ ไดถูกนํามาใชทุก
รูปแบบเพื่อแยงชิงสวนแบงของตลาดในธุรกิจประเภทนี้ 
การที่จะทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอโรงแรม และ
รีสอรทจะตองสรางรากฐานการเติบโตธุรกิจในระยะยาว 
โดยมองวาพื้นฐานทางธุรกิจไมไดอยูที่ผลกําไรแตอยูที่
การสรางมูลคา เพราะการสรางมูลคาใหกับลูกคาเปน
การสรางความจงรักภักดีโดยเมื่อลูกคามาใชบริการแลว
เกิดความไวเนื้อเช่ือใจ ความพึงพอใจ ทําใหลูกคาเกิด
ความประทับใจแลวบอกตอ โดยพูดถึงประสบการณดี ๆ 
ที่ไดรับจากโรงแรม และรีสอรท แสดงออกโดยการแนะนํา 
ครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่น ๆ 
ใหมาใชบริการพักผอน และหากลูกคามีโอกาสที่จะมา
พักผอนลูกคาก็จะกลับมาใชบริการที่โรงแรม และรีสอรท
แหงนี้อีกครั้ง ความจงรักภักดีก็จะกลับไปสรางความเติบโต
ผลกําไรแบบยั่งยืนใหกับองคการ   

 ความจงรักภักดีคือ การที่ลูกคามีทัศนคติที่ดี
ตอสินคา หรือบริการนั้น  ๆเกิดจากความเช่ือมั่น การนึกถึง 
และ/หรือตรงใจลูกคา การที่ลูกคานิยมในตราสินคาหนึ่ง 
และเลือกสินคาชนิดนั้น แมมีหลายตราสินคาใหเลือก 
การที่กิจการสามารถสรางความจงรักภักดีใหกับตรา
สินคาไดนั้น  มีรากฐานมาจากสินคา และการบริการที่
สรางความประทับใจใหกับลูกคา ทําใหลูกคาไมเปลี่ยน
ใจไปซื้อสินคาตราอื่น ๆ สงผลดีตอกิจการที่สามารถ
รักษาลูกคาเกาไวได  ยอดขายจึง เพิ่มไดงายจาก
ฐานขอมูลลูกคาเดิมไปสูลูกคาใหม และเกิดการซื้อซ้ํา
ตอเนื่องตลอดไป มีคํากลาววาการสรางลูกคาใหม 1 คน 
จะมีตนทุนสูงกวาการรักษาลูกคาเกา 1 คน ถึง 5 – 10 เทา 

การซื้อซ้ําทําใหองคการมีรายได ธุรกิจอยูได มีกําไร 
การบอกตอทําใหองคการไดลูกคารายใหมที่มีตนทุนต่ํามาก 
และลูกคาเปนลูกคาช้ันดี 

จากการทบทวนวรรณกรรมในระดับสากล
พบวา นักวิจัยหลายคนยังคงใหความสนใจ และ
ดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องอิทธิพลในการรับรูความ
ยุติธรรมในการบริการ (Taegoo et al., 2009) การรับรู
ความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจ 
ความไวเนื้อเช่ือใจ การบอกตอ และการกลับมาใช
บริการซ้ําของผูใชบริการ (Ling et al., 2012) การรับรู
ความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดีของลูกคา (Patricia and Ignacio, 2013) 
ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอการความพึงพอใจ 
และความจงรักภักดีของลูกคา (Ching-I, 2010)  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
อิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมตอความไวเนื้อเช่ือใจ 
ความพึงพอใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ํา
ของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท 2) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพล
ของการรับรูความยุติธรรมตอความไวเนื้อเช่ือใจ ความ
พึงพอใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ําของ
ลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 

กรอบแนวความคิดในการวิจัยประกอบดวยตัวแปร 
5 กลุม  คือ ( 1 )  การรับรู ความยุติ ธ รรม ( justice) 
ประกอบดวย การรับรูความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธ 
(interaction justice) ความยุติธรรมดานกระบวนการ 
(procedural justice) และความยุติธรรมดานการจัดสรร
ผลประโยชน (distributive justice) (2) ความไวเนื้อเช่ือใจ 
(trust) และ (3) ความพึงพอใจ (satisfaction) เปนตัวแปร
ค่ันกลาง (4) การบอกตอ (word of mouth) และ (5) 
การกลับมาใชบริการซ้ํา (revisited) เปนตัวแปรตาม  

จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ผูวิจัยพัฒนากรอบ
แนวคิดสําหรับการวิจัยในรูปโมเดลริสเรลหรือโมเดล



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 19  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559 

 

 28

ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (LISREL or Linear 
Structural Relationship Model) แบบมีตัวแปรแฝง 
(Latent Variables) โดยนําเสนอโมเดลลิสเรลแสดง

อิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมตอความไวเนื้อเช่ือใจ 
ความพึงพอใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ํา
ของลูกคา อสิตา อีโค รีสอรท  

 

 
ภาพท่ี 1  โมเดลสมมติฐานความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมตอความไวเน้ือเชื่อใจ 
 ความพึงพอใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท   

    
จากภาพที่ 1 ตัวแปรแฝงอิทธิพลของการรับรู

ความยุติธรรม (JST) ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได 
ความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธ (INJ) ความยุติธรรมดาน
กระบวนการ (PRJ) ความยุติธรรมดานจัดสรร
ผลประโยชน (DIJ) 

ตัวแปรแฝงอิทธิพลของความไวเนื้อเช่ือใจ 
(TRS) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปรไดแก 
(1) อสิตา อีโค รีสอรทดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย 
(TRS1) (2) ทานใหความไววางใจตอ อสิตา อีโค รีอสอรท 
(TRS2) (3) อสิตา อีโค รีสอรท ทําในสิ่งที่ถูกตอง
ตรงไปตรงมา (TRS3) (4) ทานใหความไวเนื้อเช่ือใจตอ
อสิตา อีโค รีสอรท (TRS4) (5) อสิตา อีโค รีสอรท 
ใหบริการดวยความซื่อตรง และจริงใจ (TRS5) และ (6) 
ทานมีความเช่ือใจอยางมากตอบริการที่ไดรับจาก อสิตา 
อีโค รีสอรท (TRS6) 

ตัวแปรแฝงของความพึงพอใจ (SAT) ประกอบดวย
ตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปรไดแก (1) ทานพึงพอใจตอ
การใหบริการของพนักงานตอนรับหนาเคานเตอร 

(SAT1) (2) ทานพึงพอใจการใหบริการของพนักงานอสิตา 
อีโค รีสอรท (SAT2) (3) ทานพึงพอใจตอสภาพแวดลอม
ภายในที่พักของอสิตา อีโค รีสอรท (SAT3) (4) ทานพึงพอใจ
ตอหองพักของอสิตา อีโค รีสอรท (SAT4) (5) ทานพึงพอใจ
ตอรสชาติอาหารของอสิตา อีโค รีสอรท (SAT5) และ 
(6) ทานพึงพอใจตอระบบความปลอดภัยของอสิตา อีโค 
รีสอรท (SAT6) 

ตัวแปรแฝงของการบอกตอ (WOM) ประกอบดวย
ตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปรไดแก (1) ทานจะแนะนําคนใน
ครอบครัวใหมาพักผอนที่อสิตา อีโค รีสอรท (WOM1) (2) 
ทานจะแนะนําเพื่อนรวมงานใหมาพักผอนที่อสิตา อีโค 
รีสอรท (WOM2) (3) ทานจะพูดถึงประสบการณดี  ๆที่ไดรับ
จากอสิตา อีโค รีสอรท ใหคนในครอบครัวฟง (WOM3) 
(4) ทานพูดถึงประสบการณดี ๆ  ที่ไดรับจากอสิตา อีโค รีสอรท 
ใหคนรูจักฟง (WOM4) (5) ทานพูดถึงประสบการณดี ๆ 
ที่ไดรับจากอสิตา อีโค รีสอรท ใหเพื่อนรวมงานฟง 
(WOM5) และ (6) หากทานไดยินคนอื่นพูดถึงอสิตา อีโค 
รีสอรทในแงลบ ทานยินดีที่จะชวยแกตางให (WOM6) 
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ตัวแปรแฝงของการกลับมาใชบริการซ้ํา (RVS) 
ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปรไดแก (1) ทาน
จะมาใชบริการที่อสิตา อีโค รีสอรท อีกครั้ง ถามีโอกาส 
(RVS1) (2) หากทานจะจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งตอไป 
ทานจะกลับมาใชบริการที่อสิตา อีโค รีสอรท (RVS2) 
(3) ทานจะยังคงกลับมาใชบริการที่อสิตา อีโค รีสอรท 
อีกครั้ง แมวาราคาคาที่พักจะสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 
(RVS3) (4) ในชวงวันหยุดทานจะพาครอบครัวกลับมา
ใชบริการ อีกครั้งที่ อสิตา อีโค รีสอรท (RVS4) และ (5) 
ทานคิดวาจะกลับมาพักผอนที่อสิตา อีโค รีสอรท อีก
ครั้งในอนาคต (RVS5) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการโดยใชการวิจัย
เ ชิ งปริมาณซึ่ ง เปนการ วิจั ย เ ชิ งประจักษ  โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ประชากรและขนาดตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูใชบริการ
ของอสิตา อีโค รีสอรท การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลโมเดลสมการโครงสรางดวยโปรแกรม
ลิสเรล Nunnally (1967) แนะนําวา การวิเคราะหโมเดลลิสเรล 
ดวยวิธีประมาณคาแบบ maximum likelihood ควรมี
ขนาดตัวอยางอยางนอยเปน 10 เทาของตัวแปรสังเกตได 
จากการประเมินจํานวนตัวแปรสังเกตไดของการวิจัย
พบวา มีจํานวนตัวแปรสังเกตไดเทากับ 41 ตัวแปร 
ดังนั้นขนาดตัวอยางของการวิจัยนี้ควรมีคาอยางนอย
เทากับ 41x10 = 410 ตัวอยาง ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ที่สมบูรณสามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลได
จํานวนทั้งสิ้น 410 ชุด 
 
2) เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ คื อ 
แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 6 สวน สวนที่ 1 เปนขอมูล

ผูใชบริการของอสิตา อีโค รีสอรท สวนที่ 2 ระดับการ
รับรูความยุติธรรมของผูใชบริการตออสิตา อีโค รีสอรท 
เครื่องมือปรับใชจาก Davidow (2003) และSmith et al. 
(1999) สวนที่ 3 ระดับความไวเนื้อเช่ือใจตออสิตา อีโค รีสอรท 
เครื่องมือปรับใชจาก Morgan and Hunt (1994) สวนที่ 4 
ระดับการรับรูตอความพึงพอใจของผูใชบริการตออสิตา 
อีโค รีสอรท เครื่องมือปรับใชจาก Oliver (1997) สวนที่ 
5 ระดับการบอกตอของผูใชบริการตออสิตา อีโค รีสอรท 
เครื่องมือปรับใชจาก Anderson et al. (1994) และ สวนที่ 6 
ระดับการกลับมาใชบริการซ้ําตออสิตา อีโค รีสอรท
เครื่องมือปรับใชจาก Anderson et al. (1994) 
3) การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ  

ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ไดแก การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ดวยวิธีดัชนี
ความสอดคลองของขอคําถาม และวัตถุประสงคโดย
ผู เ ช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน นอกจากนี้ยังไดทําการ
ตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถามกอน
นําไปใชจริง (n = 74) และขอมูลที่เก็บจริงจากผูเขาใช
บริการอสิตา อีโค รีสอรท (n = 410) ผลการวิเคราะห
พบวา ขอคําถามทุกขอผานเกณฑที่กําหนดคือ มีคา
Corrected Item – Total Correlation มากกวา 0.30 (Field, 
2005) และตัวแปรทุกตัวมีคาความเที่ยงมากกวา .70 (Hair 
et al., 2006) ผูวิจัยจึงไมไดตัดขอคําถามใด ๆ ออกจาก
การวัดตัวแปรแฝง ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1 
4) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พบวา คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ผาน
เกณฑที่กําหนดทุกคาคือ แตละตัวแปรสังเกตไดตองมีคา
น้ําหนักองคประกอบ ตั้งแต 0.5 ตัวแปรแฝงตองมีคา 
Average Variance Extracted: AVE ตั้งแต 0.5 และคา
ความเที่ ยงรวมของแตล ะตัวแปรแฝง  ( Construct 
Reliability: CR) ตองมีคาตั้งแต 0.7 (Hair et al., 2010) 
ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหคาความเที่ยง และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   

ตัวแปร  Average Construct 
Cronbach’s Alpha Variance Extracted (AVE) Reliability (CR) 

การรับรูความยุติธรรม 0.948 0.810 0.730 
   มิติดานปฏิสัมพันธ 0.919 0.646 0.961 
   มิติดานกระบวนการ 0.929 0.852 0.996 
   มิติดานจัดสรรผลประโยชน 0.911 0.837 0.972 
ความไวเน้ือเชื่อใจ 0.925 0.706 0.935 
ความพึงพอใจ 0.908 0.679 0.927 
การบอกตอ 0.933 0.662 0.852 
การกลับมาใชบริการซํ้า 0.924 0.717 0.930 
 
5) วิธีการวิเคราะหขอมูล  

ผู วิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา และการวิเคราะหสถิติพหุตัวแปรโดยใชโมเดล
สมการโครงสราง (structural equation model) เพื่อทดสอบ
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพลของการรับรูความ
ยุติธรรมตอความไวเนื้อเช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกตอ 
และการกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท 
ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอตกลงเบ้ืองตนสําหรับ
การวิเคราะหขอมูลของสถิติพหุตัวแปรสําหรับการ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง อันไดแก (1) การแจกแจง
แบบปกติของขอมูล (normality) (2) ความเปนเอกพันธ
ของการกระจาย (homoscedasticity) และ (3) ความสัมพันธ 

เชิงเสนตรงระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม (Linearity) 
(Hair et al., 2010) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ขอมูล
ของตัวแปรทั้งหมดเปนไปตามขอตกลงเบ้ืองตน 
 
ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางเปนผูที่เขามาใชบริการที่อสิตา อีโค 
รีสอรท จํานวนทั้งสิ้น 410 คน สวนใหญเปนเพศชายคิดเปน
รอยละ 51.46 มีอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 31.22 
สถานภาพสมรสจํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 54.15 
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 286 คน 
คิดเปนรอยละ 69.76 รายได 30,001–50,000 คิดเปน
รอยละ 47.56 
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ตารางท่ี 2  ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการรับรูความยุติธรรม (n = 410)  
ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

การรับรูความยุติธรรม (JST) 9.952 0.948 ระดับสูง 
ความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธ (INJ) 3.325 0.769 ระดับปานกลาง 
1. พนักงานปฏิบัติตอทานดวยความสุภาพ   
    (INJ1) 

3.668 0.855 ระดับสูง 

2. พนักงานปฏิบัติตอทานดวยความเคารพ       
    (INJ2) 

3.368 0.918 ระดับปานกลาง 

3. พนักงานบริการทานดวยความเอาใจใส  
    (INJ3) 

3.180 0.929 ระดับปานกลาง 

4. พนักงานมีการสื่อสารกับทานดวยความ   
    ระมัดระวัง (INJ4) 

3.071 0.916 ระดับปานกลาง 

5. เมื่อมีขอผิดพลาดในการใหบริการพนักงาน  
    แสดงความรับผิดชอบดวยการกลาวคํา       
    ขอโทษ (INJ5)   

3.378 0.877 ระดับปานกลาง 

6. พนักงาน สามารถอธิบายขอมูลที่ทานสนใจ   
    ภายในรีสอรทใหทานเขาใจไดอยางถูกตอง   
    (INJ6)   

3.276 0.971 ระดับปานกลาง 

ความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธ (PRJ) 3.276 0.743 ระดับปานกลาง 
1. อสิตา อีโค รีสอรท มีข้ันตอนในการ   
    ใหบริการอยางยุติธรรม (PRJ1)   

3.566 0.801 ระดับสูง 

2. อสิตา อีโค รีสอรท มีข้ันตอนในการแกไข  
    ปญหาขอขัดของใหแกทานไดเปนอยางดี     
    (PRJ2)    

3.456 0.797 ระดับปานกลาง 

5. พนักงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนในการ 
    ใหบริการแกทานอยางเหมาะสม (PRJ5)   

3.083 0.903 ระดับปานกลาง 

6. ทานรับรูถึงการดําเนินการที่ถูกตองในการ 
    ใหบริการของอสิตา อีโค รีสอรท (PRJ6)  

3.083 0.908 ระดับปานกลาง 

การรับรูความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธ (PRJ) 3.276 0.734 ระดับปานกลาง 
1. อสิตา อีโค รีสอรท มีข้ันตอนในการ   
    ใหบริการอยางยุติธรรม (PRJ1)   

3.566 0.801 ระดับสูง 

2. อสิตา อีโค รีสอรท มีข้ันตอนในการแกไข  
    ปญหาขอขัดของใหแกทานไดเปนอยางดี     
    (PRJ2)    

3.456 0.797 ระดับปานกลาง 

5. พนักงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนในการ 
    ใหบริการแกทานอยางเหมาะสม (PRJ5)   

3.083 0.903 ระดับปานกลาง 

6. ทานรับรูถึงการดําเนินการที่ถูกตองในการ 
    ใหบริการของอสิตา อีโค รีสอรท (PRJ6)  

3.083 0.908 ระดับปานกลาง 

 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 19  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559 

 

 32

ตารางท่ี 2 (ตอ) 
ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

การรับรูความยุติธรรมดานจัดสรร  3.351 0.681 ระดับปานกลาง 
ผลประโยชน (DIJ)    
1. ทานไดรับในสิ่งที่ทานคาดหวังหลังจากที่ใช 
    บริการจากอสิตา อีโค รีสอรท (DIJ1) 

3.561 0.735 ระดับสูง 

2. ทานรูสึกดีหลังจากใชบริการเขาพักที่อสิตา   
    อีโค รีสอรท (DIJ2) 

3.532 0.794 ระดับสูง 

3. ทานรูสึกพงึพอใจกับสิ่งที่ไดรับจากการเขา 
    พักที่อสิตา อีโค รีสอรท เมื่อเปรียบเทียบกับ   
    คาใชจายที่ทานจายไป (DIJ3) 

3.239 0.780 ระดับปานกลาง 

4. พนักงาน ใหบริการแกทานเชนเดียวกับการ  
    ใหบริการแกลูกคาทานอื่น ๆ อยางเทาเทียม   
     (DIJ4) 

3.110 0.871 ระดับปานกลาง 

5. สิ่งที่ทานไดรับจากอสิตา อีโค รีสอรทมี  
    ความเปนธรรม (DIJ5) 

3.290 0.863 ระดับปานกลาง 

6. การเขาพักที่อสิตา อีโค รีสอรท มีความ  
    คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจาย (DIJ6) 

3.373 0.806 ระดับปานกลาง 

ตารางท่ี 3 ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความไวเนื้อเช่ือใจ (n = 410) 
ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

ความไวเน้ือเชื่อใจ (TRS)  3.365 0.764 ระดับปานกลาง 
1. อสิตา อีโค รีสอรท ดําเนินธุรกิจดวยความ   
    ซ่ือสัตยสุจริต (TRS1) 

3.595 0.820 ระดับสูง 

2. ทานใหความไววางใจ ตอ อสิตา อีโค             
    รีสอรท (TRS2) 

3.371 0.856 ระดับปานกลาง 

3. อสิตา อีโค รีสอรท ทําในสิ่งที่ถูกตอง 
    ตรงไปตรงมา (TRS3) 

3.251 0.924 ระดับปานกลาง 

4. ทานใหความไวเน้ือเชื่อใจตออสิตา อีโค       
    รีสอรท (TRS4) 

3.207 0.940 ระดับปานกลาง 

5. อสิตา อีโค รีสอรทใหบริการดวยความ  
    ซ่ือสัตย และจริงใจ (TRS5) 

3.378 0.857 ระดับปานกลาง 

6. ทานมั่นใจตอความซ่ือสัตยตอบริการที ่
    ไดรับจาก อสิตา อีโค รีสอรท อยางมาก  
    (TRS6) 

3.390 0.878 ระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4 ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความพึงพอใจ (n = 410) 
ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

ความพึงพอใจ (SAT)  3.316 0.815 ระดับปานกลาง 
1. ทานพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงาน  
    ตอนรับหนาเคานเตอร (SAT1)     

3.146 1.069 ระดับปานกลาง 

2. ทานพึงพอใจการใหบริการของพนักงาน      
    อสิตา อีโค รีสอรท (SAT2)    

3.115 1.013 ระดับปานกลาง 

3. ทานพึงพอใจตอสภาพแวดลอมภายในที่พัก 
    ของอสิตา อีโค รีสอรท (SAT3)      

3.702 0.830 ระดับสูง 

4. ทานพึงพอใจตอหองพักของอสิตา อีโค        
    รีสอรท (SAT4)      

3.705 0.844 ระดับสูง 

5. ทานพึงพอใจตอรสชาติอาหารของอสิตา    
    อีโค รีสอรท (SAT5)      

3.320 0.921 ระดับปานกลาง 

6. ทานพึงพอใจตอระบบความปลอดภัยของ 
    อสิตา อีโค รีสอรท (SAT6)      

2.910 0.953 ระดับปานกลาง 

 
ตารางท่ี 5 ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการบอกตอ (n = 410) 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

การบอกตอ (WOM) 3.117 0.797 ระดับปานกลาง 
1. ทานจะแนะนําคนในครอบครัวใหมา 
    พักผอนที่อสิตา อีโค รีสอรท (WOM1) 

3.602 0.828 ระดับสูง 

2. ทานจะแนะนําเพื่อนรวมงานใหมาพักผอน 
    ที่อสิตา อีโค รีสอรท (WOM2) 

3.229 0.834 ระดับปานกลาง 

3. ทานพูดถึงประสบการณดี ๆ ที่ไดรับจาก    
    อสิตา อีโค รีสอรท ใหคนในครอบครัวฟง   
    (WOM3) 

3.361 0.822 ระดับปานกลาง 

4. ทานพูดถึงประสบการณดี ๆ ที่ไดรับจาก 
    อสิตา อีโค รีสอรท ใหคนรูจักฟง (WOM4) 

2.702 1.020 ระดับปานกลาง 

5. ทานพูดถึงประสบการณดี ๆ ที่ไดรับจาก    
    อสิตา อีโค รีสอรท ใหเพื่อนรวมงานฟง  
    (WOM5) 

3.095 0.855 ระดับปานกลาง 

6. หากทานไดยินคนอื่นพูดถึงอสติา อีโค         
    รีสอรท ในแงลบ ทานยินดีที่จะชวยแกตาง  
    ให (WOM6) 

2.715 1.051 ระดับปานกลาง 

 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 19  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559 

 

 34

ตารางท่ี 6 ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการกลับมาใชบริการซ้ํา (n = 410) 
ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

การกลับมาใชบริการซํ้า (RVS)  3.241 0.791 ระดับปานกลาง 
1. ทานจะมาใชบริการที่อสิตา อีโค รีสอรท     
    อีกคร้ัง ถามีโอกาส (RVS1) 

3.480 0.865 ระดับปานกลาง 

2. หากทานจะจัดกิจกรรมสัมมนาในคร้ังตอไป  
    ทานจะกลับมาใชบริการที่อสิตา อีโค            
    รีสอรท (RVS2) 

3.117 0.882 ระดับปานกลาง 

3. ทานจะยังคงกลับมาใชบริการที่อสิตา อีโค  
    รีสอรท อีกถึงแมวา ราคาคาที่พักจะสูงข้ึน  
    ตามสภาวะเศรษฐกิจ (RVS3) 

2.912 0.937 ระดับปานกลาง 

4. ในชวงวันหยุดทานจะพาครอบครัวกลับมา 
    ใชบริการอีกคร้ังที่ อสิตา อีโค รีสอรท   
    (RVS4) 

3.276 0.906 ระดับปานกลาง 

5. ทานคิดวาจะกลับมาพักผอนที่อสิตา อีโค      
    รีสอรท อีกคร้ังในอนาคต    (RVS5) 

3.442 0.882 ระดับปานกลาง 

 

 
ภาพท่ี 2   อิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมตอความไวเน้ือเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกตอ และการกลับมาใช   
  บริการซํ้าของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท 
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ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE

0.929** - 0.929** 0.572** 0.276** 0.848** - 0.832** 0.832** - 0.883** 0.883**
(0.048) - (0.048) (0.072) (0.063) (0.072) - (0.043) (0.043) - (0.047) (0.047)

0.297** 0.297** 0.297** 0.668** 0.742** 0.742** 0.727** 0.800** 0.800**
(0.068) (0.068) (0.068) (0.054) (0.051) (0.051) (0.058) (0.055) (0.055)

0.250** 0.250** 0.250** 0.245** 0.245** 0.245**
(0.048) (0.048) (0.048) (0.046) (0.046) (0.046)

ตัวแปรสังเกตได  INJ    PRJ DIJ  TRS1  TRS2  TRS3  TRS4 TRS5  TRS6  SAT1 SAT2 SAT3
ความเท่ียง 0.812 0.885 0.885 0.720 0.736 0.746 0.765 0.753 0.788 0.943 0.909 0.851

ตัวแปรสังเกตได SAT4 SAT5 SAT6  WOM1  WOM2  WOM3  WOM4  WOM5  WOM6 RVS1 RVS2 RVS3
ความเท่ียง 0.843 0.703 0.870 0.891 0.815 0.769 0.849 0.785 0.856 0.743 0.678 0.747

ตัวแปรสังเกตได RVS4 RVS5
ความเท่ียง 0.674 0.742

ตัวแปรแฝงภายใน

RVS

SAT

TRS

TRS SAT WOM

JST

              R²                                    0.731                                         0.785                                        0.884                                          0.863
χ²=144.620, df=121, χ²/df =1.195, p-value=0.070, GFI=0.974, AGFI=0.923, NFI=0.998,  

NNFI=0.999, CFI=1.000, RMSEA=0.021, RMR=0.009, SRMR=0.013,CN=447.284

SAT WOM RVSTRS

 
 

ภาพท่ี 3  อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของอิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมตอความไวเน้ือเชื่อใจ  
ความพึงพอใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท 

 
ผลการวิจัยพบวา 

1) การรับรูความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความไวเนื้อเช่ือใจของลูกคา อสิตา อีโค รีสอรท  

2) การรับรูความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความพึงพอใจของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท  

3) ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความพึงพอใจของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท  

4) ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอการ
บอกตอของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท 

5) ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอการ
กลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท  

6) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอการบอก
ตอของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท  

7) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอการ
กลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท 

จากภาพที่ 2 และภาพที่ 3 แสดงโมเดลอิทธิพล
ของการร ับรู ความยุต ิธรรมตอความไวเนื ้อ เ ชื ่อใจ 
ความพึงพอใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ํา
ของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
อยูในเกณฑดี โดยมีคาสถิติไคสแควร (2) มีคาเทากับ 
144.620 องศาอิสระ (df) มีคาเทากับ 121 คา p–value 
มีคาเทากับ 0.075 ผานเกณฑคือ ตองมีคามากกวา 

0.05 คาไคสแควรสัมพัทธ (2/df) มีคาเทากับ 144.620 
ผานเกณฑคือ ตองมีคานอยกวา 2 เมื่อพิจารณาคา
ความสอดคลองจากดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
มีคาเทากับ 0.974 ผานเกณฑคือ ตองมีคามากกวา 0.9 คา 
AGFI มีคาเทากับ 0.974 ผานเกณฑคือ ตองมีคามากกวา 
0.9 และคา RMSEA มีคาเทากับ 0.022 ผานเกณฑคือ 
ตองมีคานอยกวา 0.05 ทั้งนี้เกณฑในการตรวจสอบ
ความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษคือ คา (2) 
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา p-value มากกวา 0.05), คา
ไค-สแควรสัมพัทธ (2/df) นอยกวา 2.00; คา GFI มากกวา 
0.90, คา AGFI มากกวา 0.90, คา CFI มากกวา 0.90, 
คา SRMR นอยกวา 0.05 และคา RMSEA นอยกวา 
0.05 (สุภมาศ และคณะ, 2552; Hair et al., 2010) 

คา R2 พบวา (1) ตัวแปรการรับรูความยุติธรรม
สามารถถูกอธิบายดวยตัวแปรไวเนื้อเช่ือใจไดรอยละ 
73.10% (2) ตัวแปรความไวเนื้อเช่ือใจสามารถถูกอธิบาย
ดวยตัวแปรความพึงพอใจไดรอยละ 78.50 (3) ตัวแปร
ความไวเนื้อเช่ือใจสามารถถูกอธิบายดวยตัวแปรการบอกตอ
ไดรอยละ 88.40 และ (4) ตัวแปรความพึงพอใจสามารถ
ถูกอธิบายดวยตัวแปรการกลับมาใชบริการซ้ําไดรอยละ 
86.30 
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สรุปและวิจารณผล 
ผลการวิจัยนี้สามารถสรุปไดวา การรับรูความ

ยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความไวเนื้อเช่ือใจของ
ลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.929 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ Taegoo et al. (2009) 
และ Ling et al. (2012) ในประเด็นการรับรูความยุติธรรม
มีอิทธิพลทางบวกตอความไวเนื้อเช่ือใจ และเปนไปตาม
ทฤษฎีของ Davidow (2003) ดังนั้นสามารถสรุปไดวา 
หากลูกคารับรูถึงความยุติธรรมที่มากขึ้นแลวก็จะทําให
ลูกคาเกิดความไวเนื้อเช่ือใจในอสิตา อีโค รีสอรท เพิ่มมากขึ้น
ตามไปดวย 

การรับรูความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความพึงพอใจของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 
0.572 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Taegoo et al. (2009); 
Ling et al. (2012);  Yu-Wei and Yu-Hern (2010) และ 
Heesup and Chul (2013) ในประเด็นการรับรูความยุติธรรม
มีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจ และเปนไปตาม
ทฤษฎีของ Oliver (1997) ดังนั้นสามารถสรุปไดวา 
หากลูกคารับรูถึงความยุติธรรมจะทําใหลูกคาเกิดความ
พึงพอใจตออสิตา  อีโค รีสอรท เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย 

ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอความ
พึงพอใจของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ เสนทาง
เทากับ 0.297 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Taegoo et al. 
(2009); Ching-I (2010); Sandra and Elisabeth (2011); 
Yoo-Shik et al. (2010) และ Dev and Heesup (2014) 
ในประเด็นความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอ
ความพึงพอใจ และเปนไปตามทฤษฎีของ Garbarino 
and Johnson (1999) ดังนั้นสามารถสรุปไดวา เมื่อลูกคา
มีความไวเนื้อเช่ือใจที่มากขึ้นแลว ก็สงผลใหลูกคามี
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอการ
บอกตอของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง
เทากับ 0.668 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Taegoo et al. 
(2009); Ching-I (2010); Sandra and Elisabeth (2011) 
และ Dev and Heesup (2014) ในประเด็นความไวเนื้อเช่ือใจ 

มีอิทธิพลทางบวกตอการบอกตอ และเปนไปตาม
ทฤษฎีของ Anderson et al. (1994) ดังนั้นสามารถสรุป
ไดวา เมื่อลูกคามีความไวเนื้อเช่ือใจที่มากขึ้นแลว ก็สงผล
ใหลูกคามีการบอกตอเพิ่มขึ้นตามไปดวย  

ความไวเนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอการ
กลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เสนทางเทากับ 0.727 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Sandra and Elisabeth (2011); Dev and Heesup (2014); 
และ Patricia and Ignacio (2013) ในประเด็นความไว
เนื้อเช่ือใจมีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมาใชบริการซ้ํา 
และเปนไปตามทฤษฎีของ Anderson et al. (1994) 
ดังนั้นสามารถสรุปไดวา เมื่อลูกคามีความไวเนื้อเช่ือใจ
ที่มากขึ้นแลว ก็สงผลใหลูกคากลับมาใชบริการซ้ํา
เพิ่มขึ้นตามไปดวย  

ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอการบอกตอ
ของลูกคาอสิตา อีโค รีสอรท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.250 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Shu-Ching (2012); Ing-Long 
(2013) และ Lerzan et al. (2013) ในประเด็นความพึงพอใจ 
มีอิทธิพลทางบวกตอการบอกตอ และเปนไปตาม
ทฤษฎีของ Anderson et al. (1994) ดังนั้นสามารถสรุป
ไดวา เมื่อลูกคามีความพึงพอใจที่มากขึ้นแลว ก็สงผลให
ลูกคามีการบอกตอเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมา
ใชบริการซ้ําของลูกคา อสิตา อีโค รีสอรท อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ เสนทาง
เทากับ 0.245 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Daniel et al. 
(2011); Lerzan et al. (2013) และ Dev and Heesup 
(2014) ในประเด็นความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอ
การกลับมาใชบริการซ้ํา และเปนไปตามทฤษฎีของ 
Anderson et al. (1994) ดังนั้นสามารถสรุปไดวา เมื่อลูกคา
มีความพึงพอใจที่มากขึ้นแลว ก็สงผลใหลูกคามีการ
กลับมาใชบริการซ้ําเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชในทางปฏิบัติ 

จากผลการวิจัยผูวิจัยเสนอแนะใหกับ อสิตา อีโค 
รีสอรท ควรมุงเนนในการพัฒนาการรับรูความยุติธรรม 
เพื่อกอใหเกิดความไวเนื้อเช่ือใจ และความพึงพอใจของ
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ลูกคาซึ่งสงผลใหลูกคามีการบอกตอ และกลับมาใช
บริการซ้ํา ดังตอไปนี้ 

1) อสิตา อีโค รีสอรท ควรใหบริการลูกคาดวย
ความสุภาพ ปฏิบัติตอลูกคาดวยความเคารพ และเอาใจใส 
มีการสื่อสารกับลูกคาดวยความระมัดระวัง เมื่อมี
ขอผิดพลาดในการใหบริการพนักงานแสดงความ
รับผิดชอบและสามารถแกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว อีกทั้งมีความพรอมในการอธิบายขอมูลตาง ๆ 
ภายในรีสอรทใหกับลูกคาไดอยางถูกตอง  

2) อสิตา อี โค รีสอรท ควรมีขั้นตอนในการให 
บริการลูกคาที่ยุติธรรม มีการดําเนินการที่ถูกตอง และ
เหมาะสม และมีขั้นตอนในการแกไขปญหาขอขัดของ
ใหแกลูกคาเปนอยางดี รวมทั้งมีความพรอมในการให 
บริการโดยพนักงานมีการปฏิบัติตอลูกคาเปนขั้นตอน 
และตรงตอเวลา  

3) อสิตา อีโค รีสอรท ควรใหการบริการลูกคา
ดวยความเปนธรรม และใหบริการลูกคาทุก ๆ คนอยาง
เทาเทียม ทําใหลูกคาเกิดความรูสึกดี ๆ และพึงพอใจ
กับสิ่งที่ไดรับจากการเขาพักที่อสิตา อีโค รีสอรท และ
รูสึกวาคุมคา เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่ไดจายไป  
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1) เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว จํานวน 7 สมมติฐาน ผูวิจัยจึงเสนอแนะ
วาควรทําวิจัยซ้ําโดยใชกรอบแนวคิดเดียวกันนี้กับรีสอรท 
หรือโรงแรมอื่น ๆ ที่มีความเจริญเติบโตของธุรกิจที่พัก 
เชน กรุงเทพฯ เนื่องจากใน กรุงเทพฯ มีความเติบโต
ของธุรกิจที่พักประเภทโรงแรมคอนขางมาก เพื่อเปน
ผลการยืนยันผลการวิจัย 

2) ควรมีการศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานอื่น ๆ 
เพิ่มเติมจากกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้ อาทิเชน เชน 
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอคุณภาพการใหบริการ 
(factors relating to service quality) กลยุทธสวน
ประสมการตลาดบริการ (service marketing mixed 
strategies) เพื่อขยายขอบเขตการศึกษา 
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ระบบการเงินอิสลาม : หลักการพื้นฐาน ธุรกรรมการเงิน และผลิตภัณฑการเงิน 
Islamic Finance System: Basic Principles, Financial Transactions and Financial 
Products 
 
 
 
 
นิพล แสงศรี 1 

 
บทคดัย่อ 

 
 บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเชิงพรรณนาเรื่อง ระบบการเงินอสิลามในอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะหหลักการพื้นฐาน ธุรกรรมการเงิน และผลิตภัณฑการเงิน โดยรวบรวมขอมูลจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ เอกสารที่
เก่ียวของในขั้นปฐมภูมิ ขั้นทุติยภูมิ และขั้นตติยภูมิ ตรวจสอบวิเคราะหขอมูล ตีความหลักฐานอยางมีระเบียบ สังเคราะห 
และจัดแบงขอมูลออกเปนหมวดหมู หัวขอใหญ หัวขอยอย ผลการวิจัยพบวา ระบบการเงินอิสลามมีหลักการพื้นฐานมาจาก
กฎหมายชะรีอะฮที่สําคัญไดแก (1) อัลกุรอาน (2) อัสสุนนะฮ (3) อัลอิจญติฮาด (4) และอัลกิยาส การทําธุรกรรมทางการเงิน
จึงถูกหามปฏิบัตหิลายประการไดแก ดอกเบ้ีย (riba) ความเสี่ยง (khatar) การพนัน (qimar) ความผันผวน (gharar) และการ
ประกอบธุรกิจหรือการลงทุนที่ศาสนาหาม (haram bussiness) ระบบธุรกรรมทางการเงินอิสลามอาศัยธนาคารพาณิชย
อิสลาม (Masaref al-Islamiyah) บริษัทประกัน (al-Sharikah al-Tamin) กองทุนรวม และวาณิชธนกิจ (al-Musharakah and 
al-Mudharabah) รวมถึงสถาบันการเงินเก่ียวกับลิสซิ่ง (leasing) เปนตัวกลางสําคัญทางระบบการเงินอิสลาม โดยผลิตภัณฑ
และบริการที่พบไดแก บัญชีออมทรัพย เงินฝากประจํา และเบิกเกินบัญชีเหมือนธนาคารพาณิชยทั่วไปแตมีขอแตกตางกัน
คือ ผลิตภัณฑทางการเงินยึดถือปฏิบัตติามหลักชะรีอะฮ ขณะที่ผลิตภัณฑบางรายการนําใชโดยไมตองแกไข  

 
คาํสาํคญั : หลักการพื้นฐาน ผลิตภัณฑการเงิน ธุรกรรมการเงิน ระบบ การเงินอิสลาม  
 

ABSTRACT 
 

 This research article is part of a descriptive research on the Islamic finance system in ASEAN; it 
analyzes the basic principles, financial transactions and financial products by collecting information and 
concepts from al-Qur’an, al-Hadith and a variety of other documents, including primary, secondary and 
tertiary sources. The contents were systematically analyzed, synthesized and divided into several subjects. 
The research found that the Islamic finance system has to operate under the tenets of Islamic law, which are 
found in (1) al-Quran, (2) al-Sunnah, (3) al-Ijtihad, and (4) al-Qiyas, so financial transactions are prohibited in 
many respects, including interest (riba), risk (khatar), gambling (qimar), fluctuations (gharar) and haram 
business or investment. The Islamic financial system involves banks, insurance companies, mutual funds, 

                                                        
1 อาจารย สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
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investment banking and financial institutions for leasing. The system of financial products and services 
comprise savings accounts, time deposits and overdrafts, like those of commercial banks. However, there is 
a difference, in that the financial products are to strictly abide by Shari’ah, law while some products can be 
used without modification. 
 
Keywords : basic principle, financial product, financial transaction, Islamic finance system 
 
บทนํา 

ปจจุบันโลกมุสลิมมีประชากรราว 1,700 ลาน
คนในหลายภูมิภาคทั่วโลกและคาดวาจะถึง 2,000 ลาน
คนในป 2020 ซึ่งมีวิถีชีวิตเปนของตนเอง ไมวาจะเปน
ศาสนาความเช่ือ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการประกอบธุรกิจ การคา การลงทุน การ
ทองเที่ยว และอุตสาหกรรมหะลาล ตลอดจนการทํา
ธุรกรรมกับมุสลิมประเภทตางๆ จะตองอยูภายใต
กฎหมายอิสลาม 

สถาบันการเงินอิสลามดําเนินงานภายใต
กฎหมายอิสลามหรือกฎชะรีอะฮ โดยอาศัยธนาคาร
พาณิชยอิสลาม (masaref al-Islamiyah) บริษัทประกัน 
(al-Sharikah al-Tamin) กองทุนรวม และวาณิชธนกิจ 
(al-Musharakah and al-Mudharabah) เปนตัวกลาง
สําคัญทางระบบการเงินอิสลาม (Mohammad, 2005) 
รวมถึงสหกรณอิสลามและบริษัทลิสซิ่ง โดยสถาบัน
การเงินอิสลามทั่วโลกมีจุดแดนในการดําเนินงานและขอ
แตกตางจากสถาบันการเงินทั่วไปในหลายประการ
ไดแก ขอหามเก่ียวกับดอกเบ้ีย ( riba) ความเสี่ยง 
(khatar) การพนัน (qimar) และความผันผวน (gharar) 
ตลอดจนการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนที่ศาสนาหาม 
(haram bussiness) 

มูลคาสินทรัพยรวมของระบบการเงินอิสลามทั่วโลก 
(islamic financial system) กระจายอยูใน 47 ประเทศ
ทั่วโลก โดยรอยละ 20 ในกลุมประเทศสมาชิก OIC 
(Organization of the Islamic Cooperation) หรือราว 
57 ประเทศ และกระจายอยูในระบบการเงินธนาคาร
อิสลาม (Islamic Banking) 80 เปอรเซ็นตหรือประมาณ 
1.44 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐ พันธบัตรอิสลาม
หรือตราสารพันธบัตรอิสลาม (sukuk) เปอรเซ็นตหรือ

ประมาณ 0.27 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐ กองทุน
อิสลาม (islamic funds) 4 เปอรเซ็นตหรือประมาณ 
0.072 ลานล าน เหรียญดอลลาร สหรั ฐ  และการ
ประกันภัยแบบอิสลาม (takaful) 1 เปอรเซ็นตหรือ
ประมาณ 0.018 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (islamic 
finance service board, 2015) สถานการณ
อุตสาหกรรมการเงินอิสลามในโลกมุสลิมมีแนวโนม
เติบโตในหลายประเทศอยางตอเนื่อง โดยประเทศที่เปน
แกนหลักของอุตสาหกรรมการเงินอิสลามสวนใหญจะ
อยูในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จนทําใหหลายประเทศที่ ไม ใช
ประเทศมุสลิมใหความสนใจระบบการเงินอิสลามมาก
ขึ้น (islamic finance news, 2015) 

การเปดประชาคมอาเซียนทําใหระบบการเงิน
อิสลามกลายเปนสวนหนึ่ งในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจอาเซียนทันที โดยประชากรราว 600 ลานคน
และราว 300 ลานคนนับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) 
กระจายอาศัยอยูในหลายประเทศและที่หนาแนนคือ
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
บรูไน Imoney (2015) ประมาณ 20 เปอรเซ็นตจาก
สินทรัพยรวมในระบบการเงินอิสลามทั้งหมดทั่วโลก
กระจายอยูในระบบการเงินอิสลามของประเทศมาเลเซีย
ในรูปแบบตางๆ เชน การเงินธนาคาร ศุกูก กองทุน
อิสลาม ตะกาฟุล ตลาดหุนชะรีอะฮ และอื่นๆ ตามลําดับ  

ประเทศไทยมีสถาบันการเงินที่ดําเนินงานอยู
ภายใตระบบการเงินอิสลามหลายแหง เชน ธนาคาร
อิสลาม อะมานะฮลิสซิ่ง ตลาดหุนชะรีอะฮ สหกรณ
อิสลาม และบริษัทตะกาฟุล แตสถาบันการเงินอิสลาม
ภายในประเทศยังติดขัดอยูในหลายประการ เชน ขาด
บุคคลากรที่มีความรูและเช่ียวชาญเฉพาะดาน หรือขาด
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ขอกฎหมายสนับสนุนหรือควบคุม จนทําใหโอกาสที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังเปดประชาคมอาเซียนนอยลง 
โดยเฉพาะเมื่อตองแขงขันกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ
ทางการเงินที่ไดมาตรฐานสูงกวา เชน ประเทศมาเลเซีย 

นอกจากนั้นนักธุรกิจ นักลงทุน ผูประกอบการ 
และผูที่เก่ียวของที่สนใจในการทําธุรกรรมการเงินกับ
มุสลิมจํานวนไมนอยขาดความเขาใจในวิถีมุสลิม จน
กระทบกับการเตรียมความพรอมในการสรางโอกาส
เพิ่ มขึ้ น  และการแสวงหาแนวทางในการพัฒนา 
ตลอดจนสนับสนุนการทําธุรกรรมทางการเงินกับ
ประเทศไทย เพื่อใหประเทศไทยสามารถแขงขันกับ
ประเทศอื่นได หรือทําหนาที่ เปนตัวกลางระหวาง
เครือขายการเงินอิสลามภายในประเทศ หรือทําหนาที่
เปนตัวเช่ือมระหวางประเทศทั้งในกลุมประเทศมุสลิมใน
อาเซียน เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เปนตน หรือ
กลุมประเทศสภาความรวมมืออาวอาหรับ GCC (Gulf 
Cooperation Council) เชน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส กาตาร เลบานอน คูเวต โอมาน เปนตน 
หรือกลุมประเทศมุสลิมในแอฟริกาเหนือ เชน อียิปต 
ลิเบีย ตูนิเซีย และโมร็อกโก เปนตน 

เหตุผลดังกลาวทําใหการศึกษาเรื่องระบบ
การเงินอิสลามเปนประเด็นที่นาสนใจยิ่ง เพื่อเปน
ประโยชนแกผูที่เก่ียวของและผูสนใจ ตลอดจนเพื่อนํา
องคความรูและความเขาใจที่ไดมาสงเสริมดานตลาด
การเงินและตอบสนองนโยบายการเงินภายในประเทศ 
และเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ
มุสลิมในอาเซียนและตะวันออกกลาง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชระเบียบวิธีวิจัย
คุณภาพเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลและคัดเลือกหลักฐาน 
ผูวิจัยไดทําการคนหาและไดรวบรวมขอมูลหลักฐาน
จากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และเอกสารที่เ ก่ียวของทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ โดยขอมูล
ดังกลาวสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก 

1.1 แหลงปฐมภูมิ (Primary Sources) ไดแก 
1) คัมภีรอัลกุรอาน หมายถึง อัลกุรอานอันเปน

พระดํารัสแหงอัลลอฮที่ถูกประทานแกนบีมุฮัมมัดโดย
ผานทางวะฮยู (วิวรณ) ทั้งพระดํารัสและความหมาย 
โดยมีความหมายครอบคลุมทั้งหลักอะกีดะฮ (ความเช่ือ) 
หลักอิบาดะฮ (หลักปฏิบัติ) หลักอัคลาก (หลักจริยธรรม) 
และอื่น  ๆเชน สูเราะฮ อัลอิสรออ อัรรูม อันนิซาอ อัชชูรอ 
อัลญาซียะฮ อัลเกาะศ็อศ อัลมาอิดะฮ อัลบะเกาะเราะฮ 
อัลอะอรอฟ อัลหุุรอต อัซซุครุฟ และอัลกะฮฟ  

2)  หนั งสืออั ลหะ ดีษ หมายถึ ง  หนั งสื อที่
รวบรวมเก่ียวกับสิ่งที่พาดพิงถึงนบีมุฮัมมัดในทุกๆ ดาน 
ไมวาจะเปนคําพูด การกระทํา การยอมรับ และ
คุณลักษณะทั้งในดานสรีระและจริย ตลอดจนชีวประวัติ
ของทานทั้งกอนและหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนศาสนทูต 
เชน หนังสือเศาะเฮี๊ยะฮ อัลบุคอรีย มุสลิม อะบูดาวูด 
อัตติรมิษีย อันนะซาอีย และอิบนุมาญะฮ  

1.2 แหลงทุตยิภูม ิ(secondary sources) ไดแก 
1) หนังสือตัฟซีร หมายถึง หนังสือที่มาอรรถาธิบาย 

คัมภีรอัลกุรอานดวยภาษาอาหรับ ไดแก หนังสือ ตัฟซีร
อัฏฏ็อบรีย ตัฟซีรอิบนุกะซีร ตัฟซีรอัลกุรฏบีย ตัฟซีรอัลอะลูซยี 
ตัฟซีรอัลคอซิน ตัฟซีรอัฎวาอุลบะยาน และตัฟซีร ฟศิลาล 
อัลกุรอาน 

2) หนังสืออธิบายอัลหะดีษ หมายถึง หนังสือ
ที่มาอธิบายตัวบทอัลหะดีษ ไดแก หนังสือ ฟตหุ อัลบารีย 
ชัรหุเศาะเฮี๊ยะฮอัลบุคอรีย  ชัรหุเศาะเฮี๊ยะฮมุสลิม    
ชัรหุอันนะบะวีย ตุฮฟะฮ อัลอะฮวัษ ชัรหุญามีอฺ อัตติรมิษีย 
ชัรฮุสุนัน อันนะซาอีย ของอัซซะยูฏีย และอัสสินดีย 
เอาว อัลมะอฺบูด ชัรหุสุนัน อะบีดาวูด และหนังสือ ตะอฺลีก็อด 
อัลหาฟศ อิบนุก็อยยิม อัลเญาซีย 

3) หนังสือและเอกสารตางๆ ที่มีเนื้อหาเก่ียวของ
ทั้งภาษาไทย ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ เชน 
หนั งสือมุ เกาวะมาต อั ลอิกติศอด อั ลอิ สลามมีย 
หนังสืออัลหะลาล วะอัลหะรอม ฟ อัลอิสลาม และ
หนังสืออันนิศอม อัลอิกติศอด ฟ อัลอิสลาม 

1.3 แหลงตติยภูมิ (tertiary sources) ไดแก 
หนังสือทั่วไปที่ไมเก่ียวของแตมีขอมูลที่เปนประโยชน
ในการทําวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับ เชน 
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หนังสือสารานุกรมไทย หนังสือกอมูส อัลมุฮีต หนังสือ
ลิซานอัลอาหรับ หนังสืออัลมุนญิด ฟ อัลลุเฆาะ วะ อัลอิอฺลาม 
อัลเมาสูอะฮ อัลฟกฮียะฮ และหนังสือมุอฺญัม อัลมุศฏอละฮาต 
อัลอิกติศอดียะฮ 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสืบคนและรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลไดแก (1) หองสมุดศูนยกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (2) หอสมุดกลาง
หรือสํานักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยตาง  ๆเชน หองสมุด 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตาน ีและหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง (3) 
แ ล ะ กา รสื บค น จ าก ฐ า นข อมู ล ห รื อ แฟ มข อมู ล
คอมพิวเตอรไดแกโปรแกรมอัลกุรอาน The Holy 
Qur’an Version 7.01 (CD-Rom). Nasir City. Egypt : 
Harf Information และโปรแกรมอัลหะดีษ Hadith 
Encyclopedia Version 2.1 (CD-Rom). Nasir City. 
Egypt : Harf Information.  

 2. วิเคราะหขอมูลและตรวจสอบความ
นาเชื่อถือ ผูวิจัยไดตรวจสอบ วิเคราะห และประเมิน
ขอมูลและหลักฐานที่ไดจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และ
หนังสือที่เก่ียวของกับหัวขอวิจัย โดยนําเสนออัลกุรอาน
กอนอัลหะดีษและหนังสือที่เก่ียวของตามลําดับ หรือ
นําเสนออัลหะดีษที่มีสายรายงานถูกตองและเช่ือถือได
กอนอัลหะดีษที่มีสายรายงานออนแอหรือบกพรอง หาก
มีอัลหะดีษหลายบทที่ เก่ียวของในเรื่องหรือประเด็น
เดียวกัน ผูวิจัยไดนําเสนออัลหะดีษที่มาจากอัลบุคอรีย 
มุสลิม อะบูดาวูด อัตติรมิษีย อันนะซาอีย อิบนุมาญะฮ 
และมุสนัดอะหมัดตามลําดับ 

3. การตีความ ผูวิจัยไดตีความขอมูลจากการ
แปลความหมาย การวิพากษวิจารณ และการแสดง
ความคิดเห็น ซึง่อาจใชวิธี (1) การตีความที่ไมยึดลําดับ
เวลากอนหลัง แตขึ้นอยูกับประเด็นและปญหาแตละเรื่อง
เปนสําคัญ (2) หรือการตีความที่ยึดตามลําดับเวลา
กอนหลัง ซึ่งสามารถอธิบายวาเหตุการณนั้นหรือปญหา
นั้นเกิดขึ้นไดอยางไรและเมื่อไร  

4.  การ สั งเคร าะห  ผู วิจั ยไดนําขอมูลมา
วิเคราะหเนื้อหาตรงประเด็นและกระชับ โดยทําการ
วิเคราะหขอมูลและช้ีชัดถึงสวนที่เก่ียวของกับงานวิจัย 

ผลการวิจัย 
ระบบการเงินอิสลาม ( Islamic Finance 

System) เปนระบบการเงินที่อยูภายใตกรอบหลักคํา
สอนทางศาสนาอิสลามหรือหลักชะรีอะฮ (Shari‘ah 
Law) ทําใหระบบการเงินอิสลามมีหลักการพื้นฐาน 
ธุรกรรมการเงิน และผลิตภัณฑการเงินอิสลามดังนี้ 

1. หลักการพ้ืนฐานทางการเงินอิสลาม วาง
อยู บนหลักชะรี อะฮ หรื อ กฎหมายอิ ส ลาม  ซึ่ ง มี
เจตนารมณเพื่อคุมครองมนุษยใน 5 ประการหลักไดแก 
ศาสนา (din) ชีวิต (nafs) สติปญญา (aql) เช้ือสายคน
รุนหลัง (nasl) และทรัพยสินหรือความมั่งค่ัง (mal) เพื่อ
จัดระเบียบสังคมทุกระดับใหเปนไปตามครรลองที่
ถูกตองและเปนธรรม ดังนั้นการปฏิบัติตามกฎหมาย
อิสลามจึงจะทําใหทุกคนไดรับความเปนธรรมในดานตาง  ๆ
ซึ่ งจ ะทํ าใหสั งคมสงบปกติสุขและเ กิดความสงบ
เรียบรอย (complete code of life) โดยที่มาของ
กฎหมายชะรีอะฮที่สําคัญไดแก (1) อัลกุรอาน (2) 
อัสสุนนะฮ (3) อัลอิจญติฮาด (4) และอัลกิยาส 

1.1 al-Quran คือ พระดํารัสแหงอัลลอฮฺซึ่ง
มีความมหัศจรรยในตัวเองโดยถูกประทานใหนบีมุฮัมมัด
เปนภาษาอาหรับ ถูกบันทึกในมุศฮับ (แผนจารึก) ถูก
นํามาอานดวยความจงรักภักดี และถูกรายงานดวยสาย
รายงานถูกตองเช่ือถือได (al-Zarqany, 1998) โดย
ครอบคลุมทั้งดานหลักศรัทธาและความเช่ือ หลักปฎิบัติ 
จริยธรรม ศีลธรรม การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และการปกครอง 

1.2 al-Sunnah หรืออัลหะดีษ คือ คําพูด 
การกระทํา และการยอมรับของนบีมุฮัมมัดที่มาขยาย
และอธิบายรายละเอียดบัญญัติศาสนาและหลักคําสอนที่
ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน โดยแนวทางและแบบอยาง
ของนบีมุฮัมมัด บางครั้งนักวิชาการจะเรียกวาอัสสุนนะฮ 
(al-Siba‘ay, 2003) และยังรวมถึงคุณสมบัติในดานสรีระ
และจริย ตลอดจนชีวประวัติของทานกอนไดรับการ
แตงตั้งใหเปนศาสนทูต และหลังไดรับการแตงตั้งให
เปนศาสนทูต 

1.3 al-Ijtihad คือ การวินิจฉัยของนักปราชญ
ในสิ่ งที่ เ ก่ียวของกับปญหาทางศาสนาหรือในสิ่งที่
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กฎหมายอิสลามที่ไมเคยปรากฏหลักฐานช้ีชัดมากอน
เพื่อหาขอช้ีขาด ขอยุติ และการนําไปปฏิบัติ (al-Zarkhasy, 
1985) เชน การประกันภัย การใชบัตรเครดิต และการ
เลนหุนในตลาดหลักทรัพยและพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งการ
วินิจฉัยดังกลาวจะตองดําเนินการภายใตกรอบของ
คัมภีรอัลกุรอานและอัสสุนนะฮ 

1.4 al-Qiyas คือ การเทียบหรือการอนุมาน
หรือหมายถึง การเทียบสิ่งที่ไมมีตัวบทกับสิ่งที่มีตัวบท 
เนื่องจากทั้งสองสิ่งมีสาเหตุของการกําหนดบทบัญญัติ
เหมือนกัน (Shalaby, 1986) Qiyas จะนําใชเปนหลักฐาน
ไดตราบใดที่ไมปรากฏหลักฐานอยางชัดเจนจาก
คัมภีรอัลกุรอาน อัสสุนนะฮ และมตินักปราชญ เชน การนํา
เบียรและวิสก้ี ซึ่งมิไดถูกระบุไวในคัมภีรอัลกุรอานและ
สุนนะฮ ไปเทียบกับเหลา  ซึ่ งถูกระบุไววา เปนสิ่ ง
ตองหามในคัมภีรอัลกุรอานและอัสสุนนะฮ เพราะทําให
ผูด่ืมมีอาการมึนเมาหรือเสียสติ ดังนั้นเบียร วิสก้ี และ
ทุกสิ่งที่ทําใหมึนเมาหรือขาดสติก็ยอมเปนสิ่งตองหาม
เชนกันเพราะมีสาเหตุเหมือนกัน  

จุดเริ่มตนของกฎหมายชะรีอะฮมาจากคัมภีร 
อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ โดยผานการขยายความและ
ตีความโดยผูนําทางศาสนาและนักวิชาการอิสลามอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งมีทั้งการใชวิธีนิรนัย (qiyas) และเสียงสวนใหญ
จากการลงประชามติ (ijma’) เมื่อวันเวลาผานไปแนวคิด
ในประเด็นตางๆ แตกแขนงแยกออกไปเปนสํานักคิดตางๆ 
มากมาย โดยเฉพาะคําวินิจฉัยที่มีบทบาทตอระบบการเงิน
อิสลามทั่วโลกไดแก สํานักนิติศาสตรอัลหะนะฟยะฮ (al-
Hanafiyah) สํานักนิติศาสตรอัลมาลิกียะฮ (al-Malikiyah) 
สํานักนิติศาสตรอัชชาฟอียะฮ (al-Shafi‘ayah) และ
สํานักนิติศาสตรอัลหะนาบีละฮ (al-Hanabilah) โดยแต
ละสํานักคิดจะมีการวินิจฉัย ตีความ และใหรายละเอียด
ในขอปลีกยอยแตกตางกันไปตามมุมมองของตน ซึ่ง
สงผลตอธุรกรรมทางการเงินและผลิตภัณฑทางการเงิน
อิสลามในแตละภูมิภาคใหมีความแตกตางกัน เชน การ
ซื้อขายแบบอีนะฮ การแบงชําระแบบตัสกีฎ การให
สินเช่ือแบบตัมวีล และการลงทุนแบบมุชาเราะกะฮ สวน
บุคคลและสํานักนิติศาสตรอิสลามสําคัญที่มีบทบาทตอ

การวินิจฉัยเก่ียวกับระบบการเงินอิสลามในโลกมุสลิม
ไดแก al-Khadarybak (1983) 

อะบูหะนีฟะฮ นุอฺมาน บิน ษาบิต เกิดในป 
ค.ศ.699 (ฮ.ศ.80) และเสียชีวิตในป ค.ศ.769 (ฮ.ศ.150) 
มีผูปฏิบัติตามสํานักอัลหะนะฟยะฮ ประมาณ 340 ลาน
คน สวนใหญในประเทศตุรกี  ปากีสถาน อินเดีย 
อัฟกานิสถาน จอรแดน จีน และประเทศที่แยกตัวออก
รัสเซีย 

มาลิก บิน อะนัส อัสบาฮี เกิดในป ค.ศ.714 
(ฮ.ศ.93) และเสียชีวิตในป ค.ศ.800 (ฮ.ศ.179) มีผู
ปฏิบัติตามสํานักอัลมาลิกียะฮ ประมาณ 45 ลานคน 
เชน โมร็อกโก แอลจีเรีย ตูนิเซีย ลิเบีย ซูดาน คูเวต 
และบาหเรน 

มุฮัมมัด บิน อิดรีส อัชชาฟอีย เกิดในป ค.ศ.
767 (ฮ.ศ.150) และเสียชีวิตในป ค.ศ.857 (ฮ.ศ.240) มี
ผูปฏิบัติสํานักอัชชาฟอียะฮ กวา 100 ลานคน เชน 
ปาเลสไตน  เลบานอน อียิปต  อิรัก บางสวนของ
ซาอุดิอาระเบีย เยเมน และกลุมประเทศอาเซียน 10 
ประเทศ 

อะหมัด บิน หัมบัล เกิดในป ค.ศ.780 (ฮ.ศ.
164) และเสียชีวิตในป ค.ศ.857 (ฮ.ศ.241) มีผูปฏิบัติ
ตามสํานักอัลหะนาบิละฮ ประมาณ 3 ลานคน สวนใหญ
ในประเทศซาอุดิอาระเบีย เลบานอน และซีเรีย 
 2. ขอหามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
อิสลาม เนื่องจากระบบการเงินอิสลามอาศัยนโยบาย
กํากับบริหารดูแลอยางรัดกุม และเขาใจถึงกลไก
เศรษฐกิจโลก ตลอดจนโลกทัศนแบบอิสลามภายใต
กฎหมายชะรีอะฮ ดังนั้นการทําธุรกรรมทางการเงินกับ
มุสลิมจึงมีขอหามหลายประการไดแก ดอกเบ้ีย (riba) 
ความเสี่ยง (khatar) การพนัน (qimar) ความผันผวน 
(gharar) และการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนที่ศาสนาหาม 
(haram bussiness) 

2.1 ดอกเบี้ย (riba) คือ สวนเกินที่เกิดจาก
ใหกูยืมและซื้อขายแบบขยายเวลาชําระซึ่ง เปนสิ่ ง
ตองหาม (al-Zuhayly, 1984) ดังนั้นการทําสัญญา 
ธุรกรรมทางการเงิน และการลงทุนทุกประเภทจะตอง
ไมเก่ียวพันธกับระบบดอกเบ้ีย (excess) หรือคูสัญญา
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ทั้ง 2 ฝายจะตองไมหวังผลตอบแทนหรือผลประโยชนใดๆ
ที่งอกเงยขึ้นมาเมื่อวันเวลาผานไป ดอกเบ้ียสามารถ
เกิดขึ้นทั้งจากการซื้อขายและเงินกู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบการเงินอิสลาม ตามหลักกฎหมายชะรีอะฮอนุญาต
ใหหารายได และสรางความมั่งค่ังดวยการคาขายและ
การลงทุน แตไมอนุญาตใหหารายไดจากตัวเงิน เพราะ
เงินไมสามารถใชทําเงินไดและยังสงผลกระทบตามมา 
โดยดอกเบ้ียมี 2 ชนิดไดแก  

1)  ริบา-อันนะซีอะห  ( riba al-Nasiah) 
หมายถึง ดอกเบ้ียที่เกิดจากการขยาย (เลื่อน) เวลาโดย
ดอกเบ้ียจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาผอนชําระ 
ดอกเบ้ียชนิดนี้สามารถพบไดทั้งระบบการซื้อขายและ
ระบบการกูยืมเงินซึ่งพบไดมากในระบบทุนนิยม  

2) ริบา-อัลฟฎล (riba al-Fadhl) หมายถึง 
ดอกเบ้ียที่เพิ่มปริมาณขึ้นจากทรัพยชนิดเดียวกัน หรือ
ดอกเบ้ียที่เกิดจากการทําธุรกิจ การซื้อขาย หรือการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของชนิดเดียวกัน แตมีการเพิ่มปริมาณให
อีกฝายหนึ่งตามขอตกลง โดยทั้ง 2 ฝายยังไมไดแยก
จากสถานที่ๆ ตกลงกัน 

ขอแตกตางระหวางดอกเบ้ียกับกําไรมีหลาย
ประการไดแก (1) ดอกเบ้ีย คือ ผลกําไรตอบแทนที่เกิด
จากการใหเงินกูหรือสัญญากูเงิน สวนกําไร คือ ผลกําไร
ตอบแทนที่เกิดจากการคาและการลงทุน (2) ดอกเบ้ีย 
เปนสิ่งที่สามารถกําหนดไดลวงหนา โดยผูใหกูไมตอง
แบกรับความเสี่ยงจากผลลัพธที่ผูกูนําเงินไปใช สวน
กําไร เปนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังทําการคาขายหรือการลงทุน
เสร็จสิ้น และมีผลงอกเงย ซึ่งผูทําการคาและผูลงทุน
ตองแบกรับความเสี่ยงจากการคาและการลงทุน (3) 
ดอกเบ้ียเปนสิ่งที่กําหนดบนเงินตน (ตัวเงิน) ที่ใหกู
สงผลใหเงินคือ สินคาในการแลกเปลี่ยนระหวางผูใหกู
กับผูกู สวนกําไรเปนผลลัพธที่เกิดจากการประกอบการ 
โดยอาจมีตนทุนเปนตัวเงิน สงผลใหเงินคือสื่อในการ
แลกเปลี่ยนเทานั้นและไมใชสินคา 

2.2 ความเสี่ยง (khatar) คือ การลังเล
ระหวางคําวา มี (ได) และคําวา ไมมี (เสีย) ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหกลายเปนสิ่งถูกหาม เพราะถือเปน

ประเภทหนึ่งของความเสี่ยง แตเปนที่รูจักกันในนาม
การพนันหรือ maysir or qimar (Ibn Qayyim, 1968) 

ความเสี่ยงดังกลาวสามารถแบงออกเปน 2 
ประเภทไดแก (1) speculative risk หมายถึง ความเสี่ยง
ที่จะสูญเสียหรือเสียหายพรอมกับคาดหวังวาจะไดรับ
ผลประโยชนในเวลาเดียวกัน (2) pure risk หมายถึง 
ความเสี่ยงที่จะสูญเสียและเสียหายเพียงอยางเดียวโดย
ไมมีโอกาสไดรับผลประโยชน เชน ความเสี่ยงในการ
ผลิตกระเบ้ืองทั้งๆ ที่รูวามีโอกาสแตกเสียหาย 

หากเราจะสัง เกตจะพบวา ความเสี่ย ง
ประเภท 2 ถือเปนความเสี่ยงที่มีความสําคัญทางธุรกิจ 
เพราะเปนกระบวนการทางสังคมที่จะนําไปสูการผลิต
และตอบสนองความตองการทางสังคม แตบางครั้งทํา
ใหผูเก่ียวของเกิดความหวาดกลัว และความไมกลา ซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการทําธุรกรรมทางการเงิน จนทําให
เกิดระบบรับรองความปลอดภัยโดยจะจายคาชดเชย
ตามมาหรือเรียกกันวา ระบบประกันภัยเชิงชวยเหลือกัน 
(cooperative insurance) และระบบประกันภัยเชิงแสวง
ผลกําไร (commercial insurance) 

2.3 ความผันผวน (gharar) คือ สิ่งหนึ่งซึ่ง
ผลสุดทายของมันยังไมปรากฏอยางชัดเจนหรืออาจจะ
มาจากความไมแนนอน ความคลุมเครือ ความไมรู และ
การหลอกลวงก็ได (al-Zarkhasy, 1985) ดังนั้นธุรกิจที่
แอบแฝงไปดวย “ความไมชัดเจน” จึงเปนสิ่งตองหาม 
และยังรวมถึงการทําธุรกิจและการลงทุนที่มี “ความ
สลับซับซอน” เชน การซื้อขาย การจํานํา และการ
จํานองกันเปนทอดๆ หรือการทําธุรกิจใน “สิ่งที่ไมได
ครอบครองสิทธิ” อยางถูกตองตามกฎหมายอิสลาม 
เชน การซื้อขายตราสารหนี้ และการใชตราสารหนี้เปน
หลักประกันในการกู เปนตน 

2.4 ธุรกิจท่ีตองหาม (haram business) 
คือ การประกอบธุรกิจที่ตองหามตามหลัก ชะรีอะฮ ซึ่ง
เก่ียวของกับสิ่งมึนเมา ยาเสพติด สัตวตองหาม หรือ
ธุรกิจที่สงเสริมคนกระทําความช่ัว หรือธุรกิจที่ขัดตอ
หลักศีลธรรม หรือธุรกิจที่ทํารายคน สังคม และทําลาย
สิ่งแวดลอม เชน การซื้อขายหรือลงทุนเก่ียวกับสุรา ยา
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เสพติด สุกร คาประเวณี อาบอบนวด และการตัดไม
ทําลายปา เปนตน 

เมื่อการทําธุรกรรมเก่ียวของกับดอกเบ้ีย การ
เสี่ยง การพนันทุกชนิด การผันผวน และธุรกิจตองหาม
เปนสิ่ งที่ศาสนาหามตามหลักชะรีอะฮ  ดังนั้นการ
สนับสนุนและอํานวยสินเช่ือในสิ่งที่ขัดตอหลัก ชะรีอะฮ
ยอมเปนสิ่งตองหามเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนการ
อํานวยสินเช่ือใหกับผูประกอบการในธุรกิจตองหาม 
หรือรับเงินฝากจากผูประกอบการในธุรกิจตองหาม 
รวมถึงจะไมซื้อหุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจตองหาม
ตามหลักศาสนาอิสลาม สถาบันการเงินและนักลงทุนจึง
ไมสามารถรับเงินฝากที่ไดจากการพนันของบริษัท หรือ
ใหสินเช่ือกับบริษัท หรือใหการคํ้าประกันบริษัทและ
หนวยงานที่เก่ียวของการพนัน หรือเสี่ยงโชครูปแบบตางๆ 
นอกจากนั้นยังไมสามารถไปลงทุนที่เก่ียวของกับการ
พนัน หรือการลงทุนที่เขาขายการพนัน หรือการลงทุน
แบบความเสี่ยงสูง ซึ่งขาดการวิเคราะหพื้นฐานของ
กิจการ (fundamental analysis) หรือขาดการวิเคราะห
ดานเทคนิค (technical analysis) เชนเดียวกับ การซื้อ
หุนของบริษัทที่เก่ียวของกับการพนัน หรือกองทุนที่ถือ
หุนของบริษัทที่ เ ก่ียวของกับการพนัน เชน บริษัท
ลอตเตอรี่ออนไลน บริษัทที่ใหบริการเครื่องเลนเสี่ยง
โชค เปนตน  

3. ตัวกลางในการทําธุรกรรมทางการเงิน
อิสลาม ระบบธุรกรรมทางการเงินอิสลามโดยทั่วไป จะ
อาศัยธนาคารพาณิชยอิสลาม (masaref al-Islamiyah) 
บริษัทประกัน (al-Sharikah al-Tamin) กองทุนรวม และ
วาณิชธนกิจ (al-Musharakah and al-Mudharabah) 
รวมถึงสถาบันการเงินเก่ียวกับลิสซิ่ง ( leasing) เปน
ตัวกลางสําคัญทางระบบการเงินอิสลาม (Mohammad, 
2005) โดยอาศัยหลายชองทางไดแก 

3.1 เงินฝาก หรือเรียกวาระบบวะดีอะฮ 
(Wadi‘ah-Saving) ประเภทเฎาะมาน หรือกะฟาละฮ 
(สัญญาประกันเงินฝาก) กอนจะมอบใหนักลงทุนนําไป
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกตองตามหลัก
กฎหมายอิสลาม  

3. 2  สิน เชื่ อ หรือ เรี ยกวาระบบตัม วีล 
(tamwel-islamic finance) คือการบริการดานสินเช่ือที่
สอดคลองกับกฎหมายอิสลาม ไดแก (1) สินเช่ือเพื่อ
บุคคล เชน ที่อยูอาศัย รถยนต และอื่นๆ (2) สินเช่ือ
เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย (3) สินเช่ือธุรกิจ 
เชน เอสเอ็มอีขนาดกลางและขนาดเล็ก การทําสัญญา
และธุรกรรมทางเงินในระบบสินเช่ืออิสลาม (ระบบตัมวีล) 
จะพิจารณาจากสิ่งตอไปนี้เปนหลัก 

1) หากใชหุนทุน เปนหลัก สัญญาที่ ใช คือ 
สัญญาการรวมหุนสวน (มุชาเราะกะฮ) และ การลงทุน
รวม (มุฏอเราะบะฮ) โดยทั้ง 2 ฝายลงทุนรวมกัน (co-
investing) แบกรับความเสี่ยงรวมกัน (risk sharing) 
แบงปนผลกําไรรวมกัน (profit sharing) 

2) และหากใชหนี้สินเปนหลัก สัญญาที่ใชคือ 
สัญญาแบบมุรอบาหะฮ  (การขายแบบบวกกําไร) 
และอิญาเราะฮ (การเชา) หรือใชสัญญาแบบ บัยอ-
อัสสะลัม (การซื้อขายลวงหนา), อิสติสนาอ (การวาจาง
ผลิต), กอรฎหะซัน (การยืม), อัรเราะหนุ (การจํานําและ
จํานอง) และบัยอ-อัลอีนะฮ (การขายและซื้อคืนทันที) 

3.3 การประกัน หรือเรียกวาระบบประกันภัย
อิสลาม (takaful หรือ tamin) ไดแก การประกันสุขภาพ 
และการประกันภัยทั่วไป สวนสัญญาที่ใชคือ ตะบัรรุอฺ 
(การบริจาค) และวะกาละฮ (การเปนตัวแทน)  

3.4 การลงทุน หรือเรียกวาระบบอิสติษมาร 
(Istithmar) ไดแก หุน พันธบัตร และกองทุนตางๆ สวน
สัญญาที่ใชคือ มุรอบาหะฮ (การขายแบบบวกกําไร) 

3.5 การคา หรือเรียกวาระบบติญาเราะฮ 
(tijarah) ไดแก กะฟาละฮ (การคํ้าประกัน) และเลตเตอร
ออฟเครดิต สวนสัญญาที่ใชคือมุรอบาหะฮ (การขาย
แบบบวกกําไร) วะกาละฮ (การเปนตัวแทน) และวะดีอะฮ 
(การฝาก) 

4. ผลิตภัณฑทางการเงินอิสลาม โดยทั่วไป
ธนาคารพาณิชย จ ะนํ า เ งินฝ ากที่ ได ไ ปแสวงห า
ผลประโยชนทางธุรกิจและการลงทุนทั้งเก่ียวของและไม
เก่ียวของกับระบบดอกเบ้ีย สวนลูกคา ผูฝาก และนักลงทุน
จะไดประโยชนจากดอกเบ้ียเงินฝาก สิ่งเหลานี้ช้ีใหเห็น
วาบริการของธนาคารพาณิชยทั่วไปไดผูกพันกับวงจร
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ดอกเบ้ียอยางไมสามารถหลีกเลี่ยง สวนธนาคารอิสลาม
จะเปดบริการบัญชีออมทรัพย เบิกเกินบัญชี (เช็ค) และ
เงินฝากประจําเหมือนธนาคารพาณิชยทั่วไป แตมีขอ
แตกตางกันในหลายประการไดแก ผลิตภัณฑทาง
การ เงินยึดถือปฏิ บัติตามหลักชะรี อะฮ  ที่ มุ ง เนน
ชวยเหลือลูกคาและแสวงหาประโยชนจากการลงทุน 
โดยผลิตภัณฑบางรายการนําใชและไมตองไปแกไข 
เชน การเก็บคาธรรมเนียม การรักษาหลักทรัพย การ
รักษาเงินฝาก การสงเงิน และการนําเขาหรือสงออก
สินคา ตลอดจนเงินฝากจะใชบัญชี วะดีอะฮ (รักษา
ทรัพย) หรือบัญชีมุฏอเราะบะฮ (ลงทุนรวมกัน) และ
บัญชีกอรฎหะซัน (การกูยืม) 

4.1 บัญชีวะดีอะฮ (wadi ‘ah) คือ การฝาก
สิ่งหนึ่งใหบุคคลอื่นเก็บรักษาแทนและคืนใหเมื่อถูกขอ
คืน (Ibn Quddamah, 1985 ) การรับฝากทรัพยและจะ
คืนใหตามจํานวนฝากนั้นสามารถแบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก  

1) วะดีอะฮ-ญัฎอะมานะฮ (safe keeping 
or trustee) คือ การฝากเงินที่ผูรับฝากเปนผูรักษา สวน
ผูฝากจะไมไดผลตอบแทน  

2) วะดีอะฮ-ญัฎฎอมานะฮ (saving with 
guarantee) คือ การฝากเงินที่ผูรับฝากกลายเปนผูคํ้า
ประกันและจะตองจายคืนเงินทันทีเมื่อผูฝากตองการใช 
และผูรับฝากอาจจะใหผลตอบแทนเพื่อเปนสินน้ําใจ 
(Hibah) หรือใหเปลา โดยผูฝากไมมีสิทธิเรียกรอง
ผลตอบแทนใดๆ  

4.2 บัญชีมุชาเราะกะฮ (musharakah) 
คือ ขอตกลงหรือสัญญาที่เกิดขึ้นระหวางผูรวมหุนทั้ง 2 
ฝาย โดยมีสวนรับผิดชอบในตนทุนและผลกําไร (al-
Zuhayly, 1991) ซึ่งครอบคลุมในการรวมลงทุนหลาย
ดานไดแก  

1) การลงทุนที่ เ ก่ียวของกับงานและเงิน
ลงทุนเปนหลัก (sharikah al-Umal Wa al-Mal) ไดแก 
(1) การลงทุนรวมกันในภาคการเกษตรหรือเรียกวา 
muzara‘ah (2) การลงทุนรวมกันเพื่อดูแลรักษาตนไม
และพืชพันธุทางเกษตรหรือเรียกวา musaqat (3) การ
มอบที่ดินจํานวนหนึ่งพรอมกําหนดระยะเวลาแนนอน

ใหแก บุคคลหนึ่ งนํ าไปใช เพาะปลูกหรื อ เรี ยกว า 
ugharasah 

2) การลงทุนที่อาศัยการใชแรงงานและ
รางกายระหวาง 2 ฝายเปนหลัก โดยไมไดนําทรัพยสิน
มาเก่ียวของ (sharikah al-Ubdan) เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนรวมกัน โดยรับผิดชอบในผลกําไรและการ
ขาดทุนรวมกัน หรือการที่บุคคลมากกวา 2 คนเขา
หุนสวนกันทางความคิดและแรงงานพรอมมีการแบง
รายไดรวมกัน  

3) การลงทุนที่เก่ียวของกับเงินลงทุนและ
ทรัพยสิน โดยการถือหุนและการลงทุนระหวาง 2 ฝาย 
สวนผลกําไรจะถูกนํามาแบงตามขอตกลง (sharikah 
ra’su al-’Amwal) การลงทุนลักษณะนี้ยังสามารถแบง
ออกเปน 3 ประเภทยอยไดแก (1) การลงทุนแบบ 
mufawadhah เปนการลงทุนโดยฝายหนึ่งนําทรัพยสิน 
(เงิน) หรือเงินทุนมามอบใหอีกฝายหนึ่งเพื่อทําธุรกิจ 
ขณะที่อีกฝายหนึ่งใชแรงงานหรือเปนผูประกอบการ
หรือผูดําเนินการ (2) การลงทุนแบบ ‘Anan เปนการ
ลงทุนระหวาง 2 คน เพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กอนจะนําผลกําไรมาแบงกันตามขอตกลงและตนทุนที่
ลงทุนไปอย างเท าเทียมกัน ( 3)  การลงทุนแบบ 
sharikah mu‘asarah ของบริษัทประกันภัยดานสินคา
และรถยนต รวมถึงบริษัทเก่ียวกับทรัพยสิน สถาบัน
การเงินการลงทุน และบริษัทเอกชนตางๆ ซึ่งสวนใหญ
จะถูกพัฒนามาจากการถือหุนและการลงทุนแบบ ‘Anan 

4.3 บัญชีมุฏอเราะบะฮ (mudarabah) คือ 
การที่ บุคคล 2 คนหรือมากกวา 2 คนนําเงินทุนมา
รวมกัน เพื่อนําไปลงทุนประกอบธุรกิจหรือจัดทํา
โครงการตางๆ โดยทั้ง 2 ฝายมีสวนรับผิดชอบในผล
กําไรและขาดทุนรวมกัน (al-Kasany, 1985) 

โดยผูลงทุนหรือเจาของเงิน ( rabbulmal) 
มอบเงินลงทุนใหแกอีกฝาย (mudharib หรือ fund 
manager) เพื่อนําไปประกอบธุรกิจ โดยฝายหลังเปนผู
ลงแรงหรือเปนผูประกอบการ หากกิจการที่นําเงินไป
ลงทุนประสบความสําเร็จและมีกําไรจะถูกนํามาแบงปน
กําไร (profit sharing) ตามสัดสวนที่ตกลงรวมกัน 
(mutual consent) แตหากเกิดการลมเหลวและขาดทุน 
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เจาของทรัพยหรือเจาของเงินทุนจะตองยอมรับการ
ขาดทุนในสวนของเงินทุน ขณะที่ผูประกอบการหรือ
ผูเช่ียวชาญรับผิดชอบจะไมไดรับคาเสียเวลาและคาเสีย
ตนทุนอื่นๆ ที่หมดไป 

4.4 บัญชีมุรอบะหะฮ (murabahah) คือ 
การซื้อสิ่งหนึ่งมาเปนกรรมสิทธิ์กอนจะขายสิ่งนั้นไป
ดวยราคาที่สูงกวาตนทุน โดยอาจจะใชวิธีชําระเงินสด
ทันทีหรือผอนชําระ ซึ่งนิยมเรียกกันวา การลงทุนเพื่อ
เก็งกําไร ซึ่งสามารถกระทําได 2 วิธีไดแก (1) al-‘Aqd 
หมายถึง ลูกคาตกลงและทําสัญญาซื้อขายกับสถาบัน
การเงินอิสลามโดยระบุวา ลูกคาจะซื้อสินคาตอจาก
ธนาคารหลังจากธนาคารไปซื้อสินคามาและบวกกําไรเพิ่ม 
(2) al-W‘ad หมายถึง ลูกคาตกลงซื้อและไมทําสัญญา
ซื้อขาย แตใหคํามั่นสัญญาหรืออาจจะทําเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อเปนหลักฐานวาลูกคาจะซื้อสินคาตอจาก
ธนาคารอิสลามหลังจากธนาคารไปซื้อสินคามาและบวก
กําไรเพิ่มเขาไป โดยนักกฎหมายอิสลาม นักนิติศาสตร 
อิสลาม นักเศรษฐศาสตรอิสลาม และนักวิจัยอิสลามให
สนับสนุนใหใชวิธีที่ 2 (al-'Ashqar and Others, 1998) 

มุรอบะหะฮ  (murabahah) จะมีลักษณะ
คลายกับ Markup financing กลาวคือ ผูขายสินคาแจง
ขอมูลใหผูซื้อสินคาทราบทั้งตนทุนของสินคาและกําไรที่
ผูขายตองการหรืออาจเรียกอีกอยางวา การขายที่บน
หลักการของตนทุนสินคาบวกกําไร (cost-plus, mark-
up) โดยจะเปนการจายเงินในเวลานั้น (spot-sale) หรือ
ผอนเปนงวดๆ (deferred sale) เชน ลูกคาแจงกับ
ธนาคารตองการซื้อขายรถยนต ธนาคารจะไปซื้อ
รถยนตดวยเงินสดของธนาคาร ตอมาธนาคารก็จะขาย
รถยนตใหกับลูกคาโดยใชหลักการมุฎอเราะบะฮ (การ
ขายที่บอกตนทุนและกําไร) โดยลูกคาอาจจะใชการ
ชําระเงินผอนกับธนาคารเปนงวดๆ  

4.5 อิญาเราะฮ (ijarah) คือ การเชาโดย
เก็บคาบริการเปนเงินอนุญาตใหกระทําไดหากการเชา
ปราศจากความเสี่ยง การเอารัดเอาเปรียบ และความไม
แนนอน โดยเฉพาะการเชาดังกลาวจะตองระบุสถานที่ 
ปริมาณ และขนาดอยางชัดเจนเพื่อผลประโยชนทั้งสอง
ฝาย (al-Qaradawy, 1977) การใหบริการหรือการให

เชา อาจจะจายเปนรายวันและรายเดือน หรือจางเหมา 
ปจจุ บันธุรกรรมลักษณะนี้ไดรับความนิยม เพราะ
สามารถนํามาใชรวมกับหลักการขออื่นๆ เรียกวา การ
เชาซื้อ (ajarah al-Montahiyah Bi al-Tamlik) ซึ่ง
สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบไดแก 

1)  อิญาเราะฮ  ษุมมะ อั ล -บัยอ  ( ijarah 
thumma al Bai - Leasing to Purchase) กลาวคือ การ
เชาตามปกติแตหลังหมดสัญญา ผูใหเชาจะตองขายใหผู
เชาในราคาที่กําหนดไว สวนการทําสัญญากับลูกคานั้น
จะใชสัญญา 2 ฉบับคือ (1) สัญญาเชาทรัพย (2) และ
สัญญาซื้อทรัพย ดังนั้นเมื่อลูกคาชําระคาเชาครบตาม
เงื่อนไขและขอตกลง สัญญาซื้อขายทรัพยจะมีผลปฎิบัติ
ทันที 

2 )  อิ ญ า เ ร า ะ ฮ  วั ล อิ ก ติ น า อ  ( ijarah 
waIqtisna - hire-purchase or leasing and promise 
to gift) กลาวคือ ธนาคารซื้อทรัพย (สินคา) มาคิดบวก
กําไรที่ธนาคารตองการตลอดอายุสัญญา และธนาคาร
จะทําสัญญาเชาซื้อกับลูกคา โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อครบ
กําหนดตามสัญญาเชา ทรัพยสินนั้นๆ (สินคา) จะตก
เปนกรรมสิทธิ์ของฝายใดฝายหนึ่ง 

4.6 การทําธุรกรรมแบบสะลัม (salam 
sale) คือ การที่ผูขายเสนอขายสิ่งหนึ่งแกผูซื้อ โดย
ผูขายตกลงจะนําสินคามาสงภายหลัง และบางครั้ง
เรียกวา salaf เพราะมีการตกลงซื้อขาย โดยขอรับเงิน
กอนและสงมอบสินคาภายหลัง (al-Zuhayly, 1984) 

ผูซื้อจะตองจะชําระเงินในวันที่ตกลงซื้อขาย 
(จายลวงหนา) สวนผูขายจะตองขายสงมอบสินคาใน
อนาคตหรือภายหลัง โดยสินคาที่ตกลงซื้อขายกัน
จะตองมีการกําหนดคุณสมบัติ ขนาด และระยะเวลาสง
มอบสินคาอยางชัดเจน 

4.7 อิสติสนาอ (istisna) คือ การจางผลิต
หลายประเทศในตะวันออกกลางนิยมใชวิธีทําสัญญา
วาจางเพื่อการกอสรางและผลิต โดยถือตามกฎหมาย
อิสลามวาดวยเรื่อง al-Istisna (al-Zuhayly, 1984) ซึ่ง
จะมีลักษณะคลายกับ manufacturing sale กลาวคือ 
การซื้อขายสินคาที่เกิดขึ้นจากการจางผลิตขึ้นมา โดย
ระบุคุณสมบัติและราคาของสินคาอยางชัดเจน และการ
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ชําระเงินสามารถแบงชําระเปนงวดๆได  ตลอดจน
ระยะเวลาในการสงมอบสินคามีความยืดหยุนไดไม
เหมือนการซื้อขายแบบสะลัมที่ไมยินยอมใหมีการ
ยืดหยุน  

4.8 ซอรฟ (sarf - foreign currency exchange) 
คือ การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรากับเงินตรา ไมวา
จะเปนชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน หรือเปนเงินที่ทํา
จากทองและแรเงิน (al-Zuhayly, 1991) รวมถึงธนบัตร
ที่มีการใชในปจจุบัน ถาเปนเงินตราประเภทเดียวกัน 
เชน เงินบาทและกับเงินบาท จะตองมีมูลคาเทากันและ
ตองสงมอบทันที สวนกรณีที่เปนเงินตางชนิดกัน เชน 
เงินบาทแลกกับเงินสหรัฐ อนุญาตใหมีการเกินเลยได
แตตองสงมอบทันที่เชนกัน  

4.9 อุจญรุ (ujr) คือ สิ่งตอบแทนเพื่อแลก
กับงานที่ไดกระทําดวยความสามารถ ความรู และความ
ชํานาญ ซึ่ งอาจจ ายตามระย ะ เวลาและผลงาน 
(Muhammad, 1998) คาแรงหรือคาจางตามสัญญาหรือ
ขอตกลงครอบคลุมถึง การคิดคาธรรมเนียม (mode of 
al-Ajr or ujr) ที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ หรือการให
ของกํานัลหรือสินน้ําใจ (mode of hibah) 

4.10 กอรฎ (qard) คือ สัญญาหรือขอตกลง
ที่ช้ีเฉพาะการมอบทรัพยสินแกบุคคลหนึ่งและสงคืน
กลับตามจํานวนเทาเดิม (al-San‘any, 1959) หรือ
เรียกวาการใหยืม โดยผูยืมจะตองชําระคืนเงินที่ยืมให
ครบตามจํานวน สวนผูใหยืมจะคิดผลตอบแทนไมได 
แตผูยืมอาจมอบผลตอบแทนแกผูใหยืมทั้งนี้จะตองไมมี
การตกลงเปนเงื่อนไขตั้งแตเริ่มแรกในการยืม 

ซึ่งการใหยืมแตกตางจากการกูยืมตามหลัก
กฎหมายไทย เพราะการกูยืมหมายถึงการกูยืมเงินโดย
มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูกูเปนสําคัญและ
สามารถเรียกเก็บดอกเบ้ียตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
แตถายืมทรัพยสินหรือของอยางอื่นๆ เรียกวาการหยิบ
ยืมธรรมดา  

4.11 หิวาละฮ (hiwālah) คือ การโอน
หนี้สินหรือการโยกยายหนี้สินที่อยูในการรับผิดชอบไป
ยังบุคคลอื่นรับผิดชอบแทน เพื่อชวยเหลือกลุมลูกคาที่
ประสบปญหามหีนี้สินซับซอน 

4.12 อีนะฮ (‘ainah) คือ ผูขายไดขาย
สินคาดวยการผอนชําระ ตอมาผูขาย “ขอซื้อสินคาคืน” 
จากผูซื้อดวยเงินสดในราคาที่ต่ํากวากอนผูซื้อนําเงินมา
ผอนชําระหมด  

สํานักนิติศาสตรอัชชาฟอียะฮ ใหความเห็น
วา อนุญาตพรอมกับไมควรกระทํา เพราะเปดชองทาง
และโอกาสใหมีการขูดรีดดวยระบบดอกเบ้ียและเอารัด
เอาเปรียบลูกคา โดยคัมภีรอัลกุรอานสูเราะฮ อัลบะ
เกาะเราะฮ อายะฮที่ 285 ระบุวา และอัลลอฮฺทรงอนุมัติ
การคาขาย (al-Zuhayly, 1984) 

4.13 การมอบอํานาจ (wakalah) คือ การ
มอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน หรือทําหนาที่แทน 
เปนสิ่งที่อนุมัติใหกระทําไดตามบทบัญญัติอิสลาม ทั้ง
ในอัล กุรอานและอัสสุนนะฮ  เพราะทุกคนมีความ
แตกตางกันทางความรู ความสามารถ ประสบการณ 
ความคลองแคลว และความถนัดในหนาที่การงาน 
ตลอดจนเปดโอกาสใหมีการทําแทนกันได ซึ่งถือเปน
การเปดทางอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกัน (al-
Zuhayly, 1984) การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นปฏิบัติ
หนาที่แทนในทุกๆ เรื่องที่ศาสนาอนุมัติขณะที่เขายังมี
ชีวิต ผลิตภัณฑในระบบการเงินอิสลามขางตน สวนใหญ
จะถูกนํามาใชอยางเอกเทศ เชน general investment 
deposit จะใชหลัก Mudharabah สวน revolving 
financing จะใชหลัก Bai‘a al-‘Anah หรือ leasing จะใช
หลัก ijarah ขณะที่ผลิตภัณฑในระบบการเงินอิสลาม
บางรายการอาจจะถูกนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑการเงิน
รายการอื่น เชน พันธบัตรอิสลาม (sukuk) จะใชหลัก
mudharabah รวมกับ mushrakah และ istisna หรือ
สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยจะใชหลัก ijarah wa istina 
รวมกับ diminishing al-Musharaka สวนการเชาซื้อจะ
ใชหลัก ijarah thumma al-Bai ‘a 
 
สรุปและวิจารณผล 

1. หลักการพื้นฐานทางการเงินอิสลาม วางอยู
บนหลักชะรีอะฮหรื อหลักกฎหมายอิสลาม ซึ่ งมี
เจตนารมณที่มุงคุมครองมนุษยในหลายประการไดแก 
ศาสนา ชีวิต สติปญญา เช้ือสาย ทรัพยสิน และความมั่งค่ัง 
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เพื่อจัดระเบียบสังคมทุกระดับใหเปนไปตามครรลองที่
ถูกตองและเปนธรรม ดังนั้นการปฏิบัติตามกฎหมาย
อิสลามจึงจะทําใหทุกคนไดรับความเปนธรรมในดาน
ตางๆ สังคมจะสงบปกติสุขและโดยรวมจะเกิดความ
สงบเรียบรอย (complete code of life) โดยที่มาของ
กฎหมายชะรีอะฮที่สําคัญไดแก (1) อัลกุรอานหรือ al-
quran (2) อัสสุนนะฮหรือ al-Sunnah (3) อัลอิจญติฮาด
หรือ al-Ijtihad (4) และอัลกิยาส หรือ al-Qiyas  

2. ธุรกรรมทางการเงินอิสลามอาศัยกฎหมาย
ชะรีอะฮกํากับบริหารดูแลและเขาใจถึงกลไกเศรษฐกิจ
โลก ตลอดจนโลกทัศนแบบอิสลาม ดังนั้นการทํา
ธุรกรรมทางการเงินกับมุสลิมจึงมีขอหามหลายประการ
ไดแกดอกเบ้ีย (riba) ความเสี่ยง (khatar) การพนัน 
(qimar) ความผันผวน (gharar) และการประกอบธุรกิจ
หรือการลงทุนที่ศาสนาหาม (haram bussiness) 

สวนตัวกลางในการทําธุรกรรมทางการเงิน
อิสลาม จะอาศัยธนาคารพาณิชยอิสลาม (masaref al-
islamiyah) บริษัทประกัน (al-Sharikah al-Tamin) 
กองทุนรวม และวาณิชธนกิจ (al-Musharakah and al-
Mudharabah) รวมถึงสถาบันการเงินเก่ียวกับลิสซิ่ง 
(leasing) เปนตัวกลางสําคัญทางระบบการเงินอิสลาม 
โดยอาศัยหลายชองทางไดแก เงินฝาก หรือเรียกวา 
ระบบวะดีอะฮ สินเช่ือหรือเรียกวาระบบตัมวีล การ
ประกัน หรือเรียกวาระบบประกันภัยอิสลาม การลงทุน
หรือเรียกวาระบบอิสติษมาร และการคาหรือเรียกวา
ระบบติญาเราะฮ 

3. ผลิตภัณฑทางการเงินอิสลาม โดยทั่วไป
ธนาคารอิสลามจะเปดบริการบัญชีออมทรัพย เบิกเกิน
บัญชี (เช็ค) และเงินฝากประจําเหมือนธนาคารพานิชย
ทั่วไป แตมีขอแตกตางกันในหลายประการไดแก 
ผลิตภัณฑทางการเงินยึดถือปฎิบัติตามหลักชะรีอะฮ ที่
มุงเนนชวยเหลือลูกคาและแสวงหาประโยชนจากการ
ลงทุน โดยผลิตภัณฑบางรายการนําใชและไมตองแกไข 
เชน การเก็บคาธรรมเนียม การรักษาหลักทรัพย การ
รักษาเงินฝาก การสงเงิน และการนําเขาหรือสงออก
สินคา ตลอดจนเงินฝากจะใชบัญชีวะดีอะฮ (รักษา

ทรัพย) หรือบัญชีมุฏอเราะบะฮ (ลงทุนรวมกัน) และ
บัญชีกอรฎหะซัน (การกูยืม) 

4. ปจจุบันโลกมุสลิมมีประชากรราว 1,700 
ลานคนในหลายภูมิภาคทั่วโลกและคาดวาจะถึง 2,000 
ลานคนในป 2020 ซึ่งทําใหตลาดการเงินอิสลามเปน
ตลาดที่ใหญ และไดรับความสนใจทั้งประเทศมุสลิมและ
ประเทศที่ไมใชมุสลิม แตระบบการเงินอิสลามมีความ
แตกตางจากระบบการเงินทั่วไปคือ การดําเนินงานอยู
ใตหลักชะรีอะฮ จนทําใหธุรกิจ การคา การลงทุน การ
ทองเที่ยว และอุตสาหกรรมหะลาล ตลอดจนการทํา
ธุรกรรมทางการเงินกับมุสลิมทุกประเภทจะตอง
สอดคลองกับหลักกฎหมายอิสลาม 

ดวยเหตุนี้รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกให
ความสนใจ และพยายามผลักดันใหเกิดสถาบันการเงิน
อิสลาม ธนาคารอิสลาม ตลอดจนผลิตภัณฑทางการเงิน
รู ปแ บบต า งๆ  ห รื อ ส ร า ง บุ คคล ากร ที่ มี ค ว าม รู
ความสามารถดานการเงิน การธนาคาร การประกันภัย
อิสลาม หรือพยายามพัฒนาระบบการเงินอิสลามที่มีอยู
แลวใหมีความทันสมัย มีศักยภาพสูง มีความเขมแข็ง
ทางการเงิน  และมีมาตรฐานเดียวกับโลกมุสลิม 
ตลอดจนพยายามอางอิงความรูดานการเงินจาก
ตะ วันออกกล างมากกว าต ะ วันตก  เช น  islamic 
development bank และ euris bank ประจําภูมิภาค
ยุโรป  

ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถปรับฐานขางตน
ได โดยเฉพาะเชิงนโยบายจะชวยสานตอและพัฒนา
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับโลกมุสลิมที่มีมา
อยางยาวนานได นอกจากนั้นการสนับสนุนการสราง
บุคคลากรใหมีความรูและเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน 
การเงินการธนาคารอิสลาม ประกันภัยอิสลาม หรือการ
ออกกฎหมายสนับสนุนหรือรองรับ เชน กฎหมายวาดวย
ธุรกรรมการเงินอิสลามและประกันภัยอิสลาม (ตะกาฟุล) 
หรือจัดระเบียบความโปรงใสในการบริหารจัดการ เชน 
การจัดสัดสวนใหมุสลิมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
อยางเหมาะสม ตลอดจนการทําใหปลอดภัยจากการ
แทรกแซงทางการเมืองเพื่อผลประโยชน เชน การออก
กฎระเบียบควบคุม เปนตน สิ่งเหลานี้ถือเปนโอกาสดีที่
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จะทําใหประเทศไทยกลายเปนประเทศหนึ่งที่กลุม
ประเทศตะวันออกกลาง และมุสลิมในอาเซียน ตลอดจน
มุสลิมทั่วโลก ใหการยอมรับและสามารถรวมธุรกิจ รวม
ลงทุน และรวมธุรกรรมทางการเงินไดอยางสบายใจและ
มั่นใจ โดยผานทางการประชาสัมพันธทุกรูปแบบทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเขาใจอยางถูกตองวา 
บริการและผลิตภัณฑทางการเงินอิสลามของประเทศ
ไทย ทุกคนสามารถใชประโยชนได โดยไมใชจํากัด
เฉพาะคนมุสลิมหรือผูนับถือศาสนาอิสลามเทานั้น 

5. ระบบการเงินอิสลาม ( islamic finance 
system) เปนระบบการเงินที่อยูภายใตกรอบของหลัก
คําสอนทางศาสนาอิสลาม หรือหลักชะรีอะฮ (shari‘ah 
law) ทําใหระบบการเงินอิสลามแตกตางจากระบบ
การเงินทั่วไป (conventional finance) ในหลายประการ 
ดังนั้นนักธุรกิจ นักลงทุน และผูประกอบการที่สนใจใน
การทําธุรกรรมทางการเงินกับผูนับถือศาสนาอิสลาม 
(มุสลิม) จึงควรศึกษาระบบ วิธีการ การตลาด และวิถี
ชีวิตมุสลิมใหเขาใจอยางถองแท ตลอดจนควรใหความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ 

โดยเฉพาะระบบการเงินอิสลามในอาเซียนสวน
ใหญจะยึดถือคําวินิจ ฉัยและหลักปฏิบัติของสํานัก
นิติศาสตรอัชชาฟอียะห ซึ่งคอนขางจะมีความแตกตาง
จากระบบการเงินอิสลามในกลุมประเทศสภาความ
รวมมืออาวอาหรับ GCC (Gulf Cooperation Council) 
เชน ซาอุดิอาระเบีย คูเวต กาตาร บาหเรน สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส และโอมาน ตลอดจนมุสลิมจํานวนไมนอยใน
ประเทศไทย ซึ่งไมยอมรับเพราะยึดถือและปฏิบัติตาม
สํานักนิติศาสตรอื่นๆ จนสงผลกระทบทําใหไมสามารถ
เขาถึงตลาดลูกคาหรือตลาดแคบลง ดังนั้นผูเก่ียวของ
โดยเฉพาะมุสลิมควรศึกษาใหเขาใจอยางถองแท และ
ศึกษาเปรียบเทียบ ตลอดจนอางอิงความรูและขอมูล
ดานการเงินอิสลามทั้งที่มาจากตะวันออกกลางและทั่ว
โลกมุสลิม กอนจะนํามาปรับ ประยุกต และเลือกใชให
เข า กับผลิต ภัณฑทางการ เงินอิ สลามตามความ
เหมาะสมอยางสมเหตุสมผล ถูกตองตามหลักศาสนา 
เพื่อสรางความนาเช่ือถือและการยอมรับในระดับตางๆ 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และเพื่อใหการนี้

ดําเนินไปดวยดีควรใหมีคณะกรรมการกลางชะรีอะฮทํา
หนาที่ที่ปรึกษา ดูแล และวินิจฉัยดานธุรกรรมทาง
การเงินอิ สลาม ซึ่ งอยูภายใตการ กํากับดูแลของ
กระทรวง 

6. ที่ผานมาตัวกลางของระบบธุรกรรมทาง
การเงินอิสลามสวนใหญ จะอาศัยธนาคารพาณิชย
อิสลาม (masaref al-Islamiyah) บริษัทประกัน (al-
sharikah al-Tamin) กองทุนรวม และวาณิชธนกิจ (al-
musharakah and al-Mudharabah) รวมถึงสถาบัน
การเงินเก่ียวกับลิสซิ่ง (leasing) ซึ่งทําใหชองทางไม
เปดกวางและไมเขาถึงลูกคาเทาที่ควร ดังนั้นจึงควร
ศึกษาและหาทางเพิ่มชองทางอื่นๆ เชน การลงทุน
รวมกับประเทศมุสลมิในโครงการตางๆ หรือการรวมมือ
กับสหกรณอิสลามและสถาบันการเงินชุมชนมุสลิมที่
กระจายอยูทั่วประเทศไทย 

7. ขณะที่ผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
อิสลามบางรายการยังไมสามารถตอบสนองตรงความ
ตองการของมุสลิมและประชาชนไดอยางแทจริง หรือยัง
ไมสามารถเขาถึงตลาดลูกคาและประชาชน โดยเฉพาะ
ยังไม เปนที่ ยอมรับแกลู กคามุสลิม  ดังนั้ นจึงควร
ทําการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายใหชัดเจน 
เสาะหาแนวทาง และปรับใชตามความเปนไปได เพื่อ
สนองตอบตรงตามความตองการผูใชบริการไดมากกวานี ้

เมื่อภาครัฐและภาคเอกชนใหการสนับสนุนทั้ง
ในดานขอกฎหมาย กฎระเบียบ การลงทุน และการเปน
ตัวเช่ือมทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหภาค
ประชาชนยิ่ งควรใหการตอบรับอย างภาคภูมิ ใจ 
โดยเฉพาะมุสลิมผูนับถือศาสนาอิสลามที่มีโอกาสไดใช
บริการและผลิตภัณฑทางการเงินอยางเปนระบบ ซึ่ง
สอดคลองกับความตองการเดียวกับมุสลิมทั่วโลก และ
สอดคลองกับหลักคําสอนศาสนาอิสลาม 
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สภาพการทํางานและประสบการณการใชสิทธิประกันสังคมของแรงงานตางสัญชาติ
ถูกกฎหมายท่ีประกอบอาชีพแมบาน 
Working Environment and Social Security Usage by Legal Overseas Housekeepers 
 
 
 
 
ธัญลักษณ  จิโรภาส 1 

 
บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการทํางานของแรงงานตางสัญชาติที่เปนแมบานตามแนวคิด
งานที่มีคุณคา และศึกษาประสบการณการใชสิทธิประกันสังคมของแรงงานตางสัญชาติที่เปนแมบาน โดยเก็บขอมูลจาก
แรงงานตางสัญชาติที่เปนแมบานถูกกฎหมายจํานวน 10 คน ใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลคือการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
และการสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสรางหรือแบบช้ีนํา และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยการสรุปขอมูลทีละบุคคล โดย
แยกแตละประเด็นในรูปแบบเดียวกันตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผลการศึกษาพบวา สาเหตุในการเลือกประกอบอาชีพ
แมบาน รอยละ 50 เลือกประกอบอาชีพแมบานในประเทศไทย เนื่องจากเห็นวารายไดดีกวาเดิมจากงานที่ทําอยู รอยละ 70 
ใชวิธีการหางานโดยการแนะนําและชักชวนของเพื่อนทีเ่คยเขามาทํางานในประเทศไทยอยูแลว รอยละ 70 มีวิธีการเขามา
ทํางานในประเทศไทย โดยเพื่อนที่เคยทํางานในประเทศไทยเปนผูมารับไปทํางาน รอยละ 50 มีสภาพการทํางานโดยการพัก
อาศัยอยูที่บานนายจาง อีกรอยละ 50 เดินทางไปกลับระหวางที่พักของตนกับนายจาง ทั้งนี้การพักและวันหยุดที่นายจาง
มอบใหพบวา รอยละ 90 มีเวลาหยุดพักไมแนนอน แตมีวันหยุด 1 วันในสัปดาห และรอยละ 100 สามารถลากลับบานได 
สําหรับสิง่ที่นายจางมอบใหนอกเหนือจากเงินเดือน พบวาผูใหขอมูล พักกับนายจางจะไดรับมากกวา ในดานเก่ียวกับสิทธิประกัน 
สังคม พบวาผูใหขอมูล รอยละ 80 ไมรูจักสิทธิประโยชนประกันสังคม และรอยละ 80 ไมเคยใชสิทธิประกันสังคม  

 
คาํสาํคญั : งานที่มีคุณคา แมบาน แรงงานตางสัญชาติ ประกันสังคม 
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research are to study the working environment of overseas housekeepers in 
Thailand, to discover their reasons for taking the job (i.e., the value of the job) and to study their use of the 
social security system by collecting information from 10 overseas housekeepers, from observation and from 
semi-structured or guided interviews. The data were analyzed by summarizing the separate issues in the 
same format as stated in the objectives. There were several reasons for selecting a housekeeping job. Fifty 
percent of the women chose this job because they thought they could gain better income than in the previous 
job; 70 percent of them got this job through the advice and persuasion of friends who were still working in 

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะหศาสตร สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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Thailand; 50 percent of the employees stayed with their employers, while the other 50 percent traveled 
between their residence and the employer’s place. Regarding the holidays given by employers, it was found 
that 90 percent were given a day off per week, though not consistently, and 100 percent could ask for leave 
to travel back to their hometown. Besides the salary, the study found that those who lived with their 
employers usually gained more social security benefits. The study also found that 80 percent of them did not 
know the social security benefits they were entitled to, and 80 percent had never used their social security. 
 
Keywords : valuable job, housekeeper, overseas employees, social security 
 
บทนํา 

การประกอบอาชีพแมบานในปจจุบัน พบวา 
อาชีพแมบานเปนแหลงอาชีพหนึ่งซึ่งมีแรงงานตาง
สัญชาตินิยมเขามาทํางานในประเทศไทยจํานวนมาก 
โดยขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา แรงงานตาง
สัญชาติที่ เขามาทํางานอาชีพแมบานในป 2550 มี
จํานวนทั้งสิ้น 150,000 คน สรางเม็ดเงินประมาณ 
9,000 ลานบาท ซึ่งอาชีพแมบานตางสัญชาติในปจจุบัน
สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือกลุมที่ไดรับใบอนุญาต
จากกระทรวงแรงงาน และกลุมที่ลักลอบเขาเมืองอยาง
ผิดกฎหมาย อัตราคาจางของอาชีพแมบานที่ เปน
แรงงานตางสัญชาติจะอยูในระดับประมาณ 3,000-
5,000 บาทตอเดือน แตในระยะหลังนี้อัตราคาจางจะ
แตกตางกันขึ้นอยูกับวามีใบอนุญาตหรือไม พูดหรือฟง
ภาษาไทยไดหรือไม สวนประสบการณในการทํางาน
เปนเรื่องที่จะพิจารณาภายหลัง โดยถาแรงงานตาง
สัญชาตินั้นมีใบอนุญาตอัตราคาจางจะสูงกวาแรงงาน
ตางสัญชาติที่ไมมีใบอนุญาต (สถาบันยุทธศาสตร
การคา, 2550) โดยปกติแลวแรงงานตางสัญชาติไหนก็
ตามที่จะเขามาทํางานไมวาจะทองถิ่นใดควรอยูภายใต 
decent work งานที่มีคุณคา ซึ่งประกอบดวย 1) สิทธิ
พื้นฐานในการทํางาน ไดแก คาตอบแทนที่เปนธรรม 
หามบังคับใชแรงงาน คุมครองแรงงานเด็ก การหาม
เลือกปฏิบัติ และสิทธิในการรวมตัวและการเจรจา
ตอรองรวม 2) สงเสริมศักยภาพไดแก การมีงานทําที่
มั่นคงตอเนื่อง การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การเขาถึง
ตลาด 3) การขยายความคุมครองทางสังคม ไดแก 
หลักประกันสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

การทํางาน การศึกษา 4) การมีผูแทนและมีสวนรวม 
เพื่อเปนหลักประ กันในการกําหนดนโยบายหรือ
กฎเกณฑที่สอดคลองกับคนงาน แตในสภาพความเปน
จริงแลว ผูที่ทํางานในอาชีพแมบานสวนใหญ ซึ่งมักจะ
เปนผูหญิง แตกลับไดรับการคุมครองทางกฎหมายและ
สังคมนอยมาก หรือาจจะไมไดรับเลย ทําใหแมบานสวนใหญ 
ถูกเอาเปรียบจากนายจาง หรือการใชแรงงานอยางไม
เปนธรรม ไดเงินเดือนนอย ไมมีวันหยุด หรือในบาง
กรณีอาจถูกทํารายรางกาย หรือถูกลวงละเมิดทางเพศ
จากนายจาง นอกจากนี้เวลาที่มีการตกลงกันในเรื่อง
ของการทํางานสวนใหญมักจะเปนการพูดคุยตกลงกัน
ดวยปากเปลาวาจาวา แมบานจะไดเงินเดือนเทาไหร มี
หนาที่รับผิดชอบอะไรบาง มีอาหารและที่อยูใหหรือไม 
และมีวันหยุดไดก่ีวัน โดยสวนใหญแลวอาชีพแมบาน 
จะไมมีการเซ็นสัญญาการทํางานเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ 
แมวาในบางประเทศจะมีกฎหมายคุมครองผูที่ เปน
แมบานและใหมีการเซ็นสัญญาจางงานกับแมบาน แต
ผูวาจางสวนใหญก็มักจะเพิกเฉยตอกฎหมายเหลานี้ 
เพราะเห็นวาคนที่ทําอาชีพแมบานมักจะเปนคนที่มี
การศึกษานอย และอาศัยอยูตามชนบท เปนคนที่มา
จากตางประเทศ จึงมักไมคอยรูกฎหมายและไมสามารถ
ปกปองสิทธิของตัวเองได (ขาวออนไลนผูจัดการ 360
องศา, 2554) 

ในสวนของสวัสดิการแรงงานซึ่งประเทศไทยได
มีการประกาศใชโดยรัฐบาลไทย เก่ียวกับการคุมครอง
แรงงานทั้งแรงงานไทย และแรงงานตางสัญชาตินั้น 
รัฐบาลไดจัดสวัสดิการดานสังคมภายใต ช่ือเรียกวา 
"ประกันสังคม" เพื่อใหเกิดการคุมครองแกแรงงาน ที่มี
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ความครอบคลุมตั้งแตเกิดจนตาย ผานการคุมครอง 7 
กรณี ไดแก  1)  คลอดบุตร 2)  สงเคราะหบุตร 3) 
เจ็บปวย 4) ทุพพลภาพ 5) วางงาน 6) ชราภาพ และ7) 
ตาย ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่ง
แรงงานตางสัญชาติที่เขามาทํางานอยางถูกกฎหมาย
และแรงงานขามชาติที่หลบหนี เขาเมืองอยางผิด
กฎหมายที่ไดผานการพิสูจนสัญชาติจนไดรับใบอนุญาต
ใหทํ าง านในประ เทศไทยจ ะได รั บการ คุ มครอ ง
เชนเดียวกับแรงงานไทยทุกประการใน 7 กรณีที่ไม
เ ก่ียว เนื่อ งกับการทํ างานและถือเปนลูกจางตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยจะไดรับเงิน
ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ไดรับความคุมครอง
หากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
ซึ่งเปนสิทธิที่แรงงานขามชาติเหลานี้ไดรับในฐานะ
แรงงานอยางเทาเทียมกัน แตหากแรงงานตางสัญชาติ
ไมทราบถึงสิทธิประกันสังคม จะทําใหเกิดการสูญเสีย
โอกาสในการเขาถึงบริการดานสุขภาพในประเทศไทย 
ซึ่งอาจเกิดจากปญหาการสื่อสารประชาสัมพันธของ
หนวยงานที่เก่ียวของ หรือภาษาที่เปนอุปสรรคในการ
สื่อสาร ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษา
เพื่อใหทราบถึงสภาพการทํางานและการใชสิทธิตาม
กฎหมายของแรงงานตางสัญชาติ และลักษณะงาน
อาชีพแมบานตามกรอบแนวคิดของงานที่มี คุณคา 
รวมทั้งการใชสิทธิประกันสังคมของแรงงานตางสัญชาติ
ที่ประกอบอาชีพแมบานในประเทศไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาสภาพการทํางานและประสบการณของ

แรงงานตางสัญชาติที่เปนแมบานถูกกฎหมาย การวิจัยนี้
เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดย
แบงการศึกษาออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 

 1. การศึกษาจากเอกสาร (documentary study) 
โดยการศึกษา คนควาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตาง ๆ 
ไดแก  หนังสือ บทความ เอกสารตีพิมพ  สารนิพนธ 
วิทยานิพนธ งานวิจัยที่เก่ียวของ เอกสารวิชาการอื่น ๆ ที่
เก่ียวของ 

 2. ศึกษาภาคสนาม (field study) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษาสภาพ
การทํางานและประสบการณของแรงงานตางสัญชาติที่เปน
แมบานถูกกฎหมาย ผูศึกษาใชวิธีการเก็บขอมูล 2 วิธี คือ  

การสั งเกตการณแบบมีสวนร วม (participant 
observation) ผูศึกษาเขาไปศึกษาจากการลงพื้นที่จริง 
โดยจะมีแนวทางในการเริ่มตนจากการสังเกตขอมูล
เบ้ืองตนที่เปนลักษณะทางกายภาพ เชน สภาพแวดลอม
ของที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมในการทํางานพื้นที่จริงที่ไป
เก็บขอมูลสัมภาษณ เปนตน และการสัมภาษณเชิงลึก (in-
depth Interview) แบบก่ึงโครงสรางหรือแบบช้ีนํา (guided 
interview) โดยมีแนวคําถามเปนสวนขณะสัมภาษณ 
เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงประเด็นและทําความเขาใจไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งผูศึกษาจะเขาไปในพื้นที่ และใชวิธีการสัมภาษณ
ไมเปนทางการ (informal interview) เปนการสัมภาษณ
เพื่ อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและเนื้ อหาเพิ่ มเติ ม 
นอกเหนือจากขอคําถามที่กําหนดไว การสัมภาษณเปน
วิธีการเก็บขอมูลโดยการใชการพูดคุยกับกลุมตัวอยาง 
ตลอดจนการจดบันทึกภาคสนามเพื่อนํามาใชประกอบ
การศึกษา โดยขณะสัมภาษณจะจดบันทึกในประเด็นตาง  ๆ
ที่สําคัญกอนแลวคอยจดรายละเอียดอีกครั้งหลังสิ้นสุดการ
สัมภาษณ หลังจากนั้นผูศึกษาจะทําการตรวจสอบขอมูลที่
ไดรับจากการสัมภาษณวามีความครบถวนสมบูรณในทุก
ประเด็นหรือไมและนํามาสรุปเปนเคสทีละคนซึ่งแตละเคส
ที่สรุปขอมูลในการสัมภาษณจะนํามาลําดับประเด็นคําถาม
และคําตอบที่ไดรับจากคําถามในรูปแบบเดียวกัน เพื่อ
เวลารวบรวมขอมูลจากผูถูกสัมภาษณครบแลวจะไดงาย
ตอการนําขอมูลมาวิเคราะหตอไปและในการเขียนขอมูล
ของผูถูกสัมภาษณในแตละเคสนี้ผูศึกษาจะใช ช่ือของ
แรงงานตางชาติและบุคคลอื่นที่เก่ียวของกับแรงงานเปน
นามสมมติทั้งหมด 
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 งานวิจัยเรื่องนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพตาม

ขอบเขตเนื้อหาที่ไดเสนอขางตนแลวผูศึกษาตั้งประเด็น
การศึกษาไวดังตอไปนี ้

 1. กอนเขาสูอาชีพแมบาน จะศึกษาในประเด็น
ยอย ดังตอไปนี ้

1.1 สัญชาต ิ
1.2 อาย ุ
1.3 สถานภาพสมรส 
1.4 อายุการทํางาน 
1.5 ครอบครัว 
1.6 ประสบการณเดินทางมาประเทศไทย 

 2. ชวงเขาสูอาชีพแมบาน จะศึกษาในประเด็นยอย 
ดังตอไปนี ้

2.1 สาเหตุของการเลือกทําอาชีพแมบาน 
2.2 วิธีการเขามาทํางานในประเทศไทย 
2.3 วิธีการหางาน 

3. ชวงการเปนแมบาน จะศึกษาในประเด็นยอย 
ดังตอไปนี ้

3.1 สภาพการทํางานในแตละวัน 
3.2 ช่ัวโมงพักและวันหยุดตาง ๆ ที่นายจางให 
3.3 สิ่งที่นายจางใหนอกเหนือจากเงินเดือน 

เชน เงินพิเศษ ขนม อาหารกลางวัน น้ําด่ืม ยาสามัญ ฯลฯ  
3.4  การใช สิทธิ ประ กันสั งคม การรับรู 

ประสบการณการใชสิทธิประกันสังคม และผลการใชสิทธิ
ประกันสังคม 
กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลท่ีสําคัญ 

ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา 
คือ แรงงานตางสัญชาติที่เปนแมบานถูกกฎหมายที่มี
หนังสือเดินทาง (passport) หรือ หนังสือเดินทางช่ัวคราว 
(temporary passport) หรือ เอกสารรับรองบุคคล (certificate 
of identity) และมีใบอนุญาตทํางาน (work permit) จํานวน 
10 คน โดยวิธีการเลือกผูใหขอมูลเปนวิธีการแบบ snow 
ball ที่มีการกําหนดคุณสมบัติ คือ เปนแรงงานตางสัญชาติ
ที่ เปนแมบานถูกกฎหมายแบบประจําอยู กับนายจาง 
จํานวน 5 คน และไป-กลับ จํานวน 5 คน 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาครั้ งนี้ วิ เคราะหข อมูลที่ ได รั บจาก

การศึกษาหนังสือ บทความวิชาการ วารสาร สารนิพนธ 
วิทยานิพนธ เอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่ เก่ียวของ 
รวมถึงวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการลงภาคสนาม โดย
การสังเกตอยางมีสวนรวมและการสัมภาษณเชิงลึก แลว
นํามาเช่ือมโยงกับกรอบแนวคิดทฤษฎีและผลการศึกษาที่
เก่ียวของเพื่อวิเคราะหและสรุปผลการศึกษาตอไป โดย
เสนอผลการศึกษาในลักษณะพรรณนา ลําดับการนําเสนอ
ผลการศึกษาจะไลเรียงตามวัตถุประสงคในการศึกษาที่ละ
วัตถุประสงค  และแยกการนํ าเสนอขอมูลออกเปน
รายบุคคล พรอมทําการวิเคราะหตามหัวขอดังตอไปนี ้

1.  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหขอมูลเก่ียวกับอายุ 
สัญชาติ  สถานภาพสมรส อายุงาน และอาชีพของ
ครอบครัว 

2.  ขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพแมบาน 
ประกอบดวย  

2.1 กอนการเขาสูอาชีพแมบาน ผูศึกษาได
ศึกษาและวิเคราะหแยกขอมูลออกเปนดังนี ้

2.1.1. สาเหตุที่เลือกประกอบอาชีพแมบาน 
2.1.2. วิธีการหางาน 
2.1.3. วิธีการเขามาทํางานในประเทศไทย 

2.2. ชวงการเปนแมบานในประเทศไทย ผูศึกษา
ไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลดังนี ้

2.2.1. สภาพการทํางานในแตละวัน 
2.2.2. ชวงพักและวันหยุดตาง  ๆที่นายจางให 
2.2.3. สิ่งที่นายจางใหนอกเหนือจากเงินเดือน 

3.  ขอมูลการใชสิทธิประกันสังคม ประกอบดวย 
3.1. การรับรู เก่ียวกับสิทธิประโยชนประกัน 

สังคมของผูใหขอมูล 
3.2. ประสบการณการใชสิทธิประกันสังคม

ของผูใหขอมูล 
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ผลการวิจัย 
ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  “ส ภ า พ ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ

ประสบการณการใชสิทธิประกันสังคมของแรงงาน 
ตางสัญชาติถูกกฎหมายที่ประกอบอาชีพแมบาน ”  
เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผูศึกษาไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณจากแมบานซึ่งเปน
แรงงานตางสัญชาติ จํานวนทั้งสิ้น 10 คน โดยแบงผล
การศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูล 

ขอมูลสวนบุคคลของแมบานที่เปนแรงงานตาง
สัญชาติ ซึ่งใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแมบานตางสัญชาติ
ที่เขามาประกอบอาชีพเปนแมบานในประเทศไทย จํานวน 
10 คน ซึ่งผูวิจัยไดเก็บขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 
ไดแก อายุ สัญชาติ สถานภาพสมรส อายุงาน และอาชีพ
ของครอบครัว ผลการศึกษาพบวา แมบานสวนใหญมีอายุ 
28 ป มีแมบานอายุนอยที่สุด คือ 25 ป และมากที่สุด คือ 
37 ป สัญชาติของแมบานสวนใหญมีสัญชาติ พมา 
จํานวน 4 คน สัญชาติลาว จํานวน 3 คน และสัญชาติ
กัมพูชา จํานวน 3 คน สถานภาพสมรสเปนโสดทั้ง 10 คน 
สวนใหญมีอายุงานระหวาง 4-6 ป โดยมี อายุงาน 4 ป 
จํานวน 1 คน อายุงาน 5 ป จํานวน 5 คน และมีอายุ 6 ป 
จํานวน 4 คน อาชีพของครอบครัวของแมบาน สวนใหญมี
อาชีพทํานา ทําสวน ปลูกผัก ซึ่งเปนงานภาคเกษตรกรรม 
มีเพียง จํานวน 2 ใน 10 ราย ที่อาชีพเดิม คือ ขายของและ
ขายของชํา ซึ่งเปนงานเชิงพาณิชย 
สวนท่ี 2 สรุปผลการศึกษา ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลตาม
ประเด็นจากกรอบแนวคิด 3 ประเด็น 

 1. กอนเขาสูอาชีพแมบาน ผลการศึกษาสาเหตุ
ของการเลือกประกอบอาชีพแมบานของผูใหขอมูล ซึ่งเปน

บุคคลตางสัญชาติ จํานวน 10 คน พบวา รอยละ 50 เลือก
ประกอบอาชีพแมบานที่ประเทศไทย เนื่องจากเห็นวามี
รายไดที่ดีกวาเดิมจากงานที่เคยทําอยู ทั้งกรณีที่ชวยงาน
ครอบครัว หรือการทํางานคาขาย รองลงมาคือรอยละ 30 
เพราะอยากมีงานทําเปนงานของตนเอง เพราะกอนหนาที่
ผู ใหขอมูล จะประกอบอาชีพแมบานที่ประเทศไทย 
สวนมากจะชวยเหลืองานครอบครัวที่ประเทศของตนเอง 
และรอยละ 20 ยายงานตามเพื่อน เนื่องจากมีเพื่อนที่
ประกอบอาชีพแมบานที่ประเทศไทยอยูแลว และไดมีการ
ชักชวนกันใหมาประกอบอาชีพแมบานเชนเดียวกัน 

2. ชวงเขาสูอาชีพแมบาน ผลการศึกษาวิธีการหา
งานของผูใหขอมูล ซึ่งเปนบุคคลตางสัญชาติ จํานวน 10 
คน พบวา รอยละ 70 หางานแมบานในประเทศไทยโดย
การแนะนําและชักชวนของเพื่อนที่เคยเขามาทํางานใน
ประเทศไทยอยูแลว รองลงมาคือรอยละ 30 ซึ่งหางานโดย
การแนะนําของญาติ โดยรอยละ 70 มีเพื่อนที่เคยทํางาน
ในประเทศไทยแลวมารับไปทํางาน รองลงมาคือรอยละ 20 
มีญาติซึ่งทํางานในประเทศไทยมารับ และรอยละ 10 มีแม
มาสงที่ฝงประเทศไทย และฝากเพื่อนของแมดูแล 

3. ชวงการเปนแมบาน ผลการศึกษาสภาพการ
ทํางานในแตละวันของผู ใหขอมูล ซึ่งเปนบุคคลตาง
สัญชาติ จํานวน 10 คน พบวา  

3.1 รอยละ 50 พักอาศัยอยูที่บานนายจาง 
และรอยละ 50 เดินทางไป-กลับระหวางที่พักของตนเอง
กับบานนายจาง ดังตารางที่ 1 

 
 

 

ตารางท่ี 1 สภาพการทํางานในแตละวันของแรงงานตางสัญชาติ 
สภาพการทํางานในแตละวัน จํานวน (คน) 

พักบานนายจาง 5 
ไป-กลับ 5 

 

3.2 รอยละ 90 ผูใหขอมูล มีช่ัวโมงในการ
พักผอนที่ไมแนนอน ขึ้นอยูกับการทํางานในแตละวัน 
รอยละ 90 มีวันหยุด 1 วันในสัปดาห คือวันอาทิตย และ

รอยละ 100 มีวันลาใหสามารถเดินทางกลับบานได แต
สวนใหญไมเกิน 6 วัน ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ชวงพักและวันหยุดตาง ๆ ที่นายจางให 
ชวงพักและวันหยุดตาง ๆ แนนอน ไมแนนอน 

ชั่วโมงพัก 1 9 
วันหยุด 9 1 
วันลา 10 0 

 

 3.3 สภาพการทํางานของผูใหขอมูล ทั้งที่พัก
กับนายจาง และแบบไปเชา -เย็นกลับ ไดรับสิ่ งที่
นอกเหนือจากเงินเดือนแตกตางกัน โดยสิ่งที่ไดรับ
เหมือนกัน คือ อาหารและน้ําด่ืม ยารักษาโรค และขนม 

สวนสิ่งที่อยูผูใหขอมูล ที่พักกับนายจางไดรับมากกวา 
คือ ที่พัก ของฝาก พาไปเที่ยวดวย เสื้อผา เงินใน
เทศกาล (ตรุษจีน) และคารถกลับบาน ดังตารางที่ 3 
 

 

ตารางท่ี 3 สิ่งที่นายจางใหนอกเหนือจากเงินเดือน 
ลําดับ ส่ิงท่ีนายจางใหนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรับ พักบานนายจาง ไป-กลับ 

จํานวน (คน) จํานวน (คน) 
1 ที่พัก 5 0 
2 อาหารและนํ้าดื่ม 5 5 
3 ยารักษาโรค 5 5 
4 เงินพิเศษทําวันหยุดหรือทํางานลวงเวลา 2 3 
5 ขนม 3 3 
6 ของฝาก 3 2 
7 พาไปเที่ยวดวย 1 0 
8 เสื้อผา 1 0 
9 เงินในเทศกาลพิเศษ (ตรุษจีน) 3 0 
10 เงินคารถกลับภูมิลําเนา 2 0 

 
สําหรับการรับรูเก่ียวกับสิทธิประกันสังคมของ

ผูใหขอมูล พบวา รอยละ 80 ไมรูจักสิทธิประโยชน
ประกันสังคม มีเพียงรอยละ 20 ที่รูจักสิทธิประโยชน
ปร ะ กันสั ง คม และประสบการณ ในการ ใชสิ ท ธิ

ประกันสังคมของผูใหขอมูล พบวา รอยละ 80 ไมเคยใช
สิทธิประโยชนประกันสังคม มีเพียงรอยละ 20 ที่เคยใช
สิทธิประโยชนประกันสังคมในการรักษาพยาบาลฟรี ดัง
ตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 การรับรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนประกันสังคมและการใชสิทธิประกันสังคมของผูใหขอมูล 
 

การรับรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนประกันสังคม จํานวน (คน) ประสบการณการใชสิทธิประกันสังคม จํานวน (คน) 
รูจักสิทธิประโยชนประกนัสังคม 2 เคยใชสิทธิประกันสังคม 2 
ไมรูจักสิทธิประโยชนประกันสังคม 8 ไมเคยใชสิทธิประกันสังคม 8 
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สรุปและวิจารณผล 
การ ศึกษาเ รื่ อ ง  "สภาพการทํ า ง านแล ะ

ประสบการณของแรงงานตางสัญชาติที่เปนแมบานถูก
กฎหมาย"  

ผลการศึกษาสภาพการทํางานของแรงงานตาง
สัญชาติที่เปนแมบานตามแนวคิดงานที่มีคุณคาตาม
วัตถุประสงคขอที่ 1 ซึ่งเมื่อนํามาเทียบกับผลจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ไดศึกษา พบวา ในความเปนจริง
เก่ียวกับสภาพการทํางานที่มีลักษณะแตกตางและ
หลากหลายในขอจํากัดของการทํางานนั้น แนวคิดงานที่
มีคุณคา (decent work) ไมสามารถอธิบายไดอยาง
ครอบคลุมกับการทํางานประเภทนี้  ซึ่ งคนทํางาน
ประเภทนี้ควรมี decent work ที่แตกตางหรือมากกวา 4 
ขอดังกลาวก็ได แตเมื่อพิจารณาในบริบทของงานอาชีพ
แมบาน พบวา มีความสอดคลองกับแนวคิดงานที่มี
คุณคาในหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

 1 .  สิ ท ธิ ขั้ นพื้ น ฐ าน ในการทํ าง าน  จ าก
การศึกษาชีวิตความเปนอยูและสภาพการทํางานของ
ผูใหขอมูล ทั้ง 10 คน พบวา ผูใหขอมูล ทั้ง 10 คน 
ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม ไมมีการบังคับใชแรงงาน 
และเลือกปฏิบัติ ดังบทสัมภาษณของก้ีที่กลาววา "ก้ี
ไดรับเงินเดือน 9,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้ยังมีที่
พักและอาหารใหครบทุกมื้อ นอกจากนี้ เจาของบาน
มักจะมีของฝากจากการทองเที่ยว รวมทั้งการใหเงิน
สําหรับคาเดินทางกลับประเทศพมา รวมทั้งคายารักษาโรค
และในชวงปดเทอมเจาของบานจะพาก้ีและครอบครัวไป
เที่ยวหัวหิน" สอดคลองกับงานวิจัยของวิชฌนันทโชติ 
(2552) ที่ศึกษาเรื่องการรับรูสิทธิตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานตางสัญชาติ ผลการศึกษาพบวา ลูกจางแรงงาน
ตางสัญชาติมีสิทธิรับรูสวัสดิการและรับรูสิทธิตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน เรื่องคาจาง คาลวงเวลา และ
คาทํางานในวันหยุด จากการศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การทํางานของผูใหขอมูล ทางกระทรวงแรงงานและ
หนวยงานที่เก่ียวของ ควรเขามามีบทบาทในการวาง
นโยบายคุมครองแรงงานตางสัญชาติใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
เพราะปจจุบันมีแรงงานตางสัญชาติเขามาประกอบ
อาชีพในประเทศไทยจํานวนมาก การออกกฎหมาย
คุมครองแรงงานตางสัญชาติ จึงจําเปนอยางยิ่ง เพื่อให
แรงงานเหลานี้ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจาง 

นอกจากนั้นควรมีการเปดอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิ
ของแรงงานตางสัญชาติ เพื่อใหแรงงานเหลานี้ทราบ
และตระหนักถึงสิทธิของตนเอง 

 2. การสงเสริมศักยภาพการมีงานทํา จาก
การศึกษาชีวิตความเปนอยูและสภาพการทํางานของ
ผูใหขอมูล ทั้ง 10 คน พบวา ผูใหขอมูล ทั้ง 10 คน 
ประกอบอาชีพแมบานมาแลวประมาณ 4-6 ป ซึ่งแสดง
ถึงความมั่นคงในอาชีพแมบาน แตยังขาดการสงเสริม
ดานการพัฒนาทักษะแรงงาน ดังนั้นหนวยงานทางดาน
การพัฒนาฝมือแรงงาน ควรเขามาควบคุมดูแลการ
พัฒนาอาชีพใหกับแรงงานตางสัญชาติเชนเดียวกับ
แรงงานไทย เพื่อใหสามารถยกระดับฝมือแรงงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3. การขยายความคุมครองทางสังคม จาก
การศึกษาชีวิตความเปนอยูและสภาพการทํางานของ
ผูใหขอมูล ทั้ง 10 คน พบวา ผูใหขอมูล ทั้ง 10 คน 
ไดรับสิทธิประกันสังคมตั้งแตทําเอกสารใบขออนุญาต
ทํางานในประเทศไทย แตยังขาดความรูความเขาใจใน
การใชสิทธิประกันสังคม จึงทําใหผูใหขอมูล สวนใหญ 8 
ใน 10 คน ไมเคยใชสิทธิประกันสังคม ในสวนของ
สภาพการทํางานมีความปลอดภัย เนื่องจากเปนงาน
แมบาน งานที่ไดรับมอบหมายจึงมีความปลอดภัย ดัง
จะเห็นไดจากคําสัมภาษณของหลาที่กลาววา "หลามี
หนาที่ซักผา ลางจาน กวาดบาน ถูบานและดูแลลูก
เจาของบาน" จากขอมูลขั้นตน จึงทําใหทราบวาการที่
ผูใหขอมูลขาดความรูความเขาใจในสิทธิประกันสังคม 
เนื่องจากไมตระหนักและเห็นความสําคัญของสิทธิ
ประกันสังคม หนวยงานที่เก่ียวของจึงควรใหความรูกับ
แรงงานตางสัญชาติเหลานี้ตั้งแตชวงที่มีการจัดทํา
เอกสารใบขออนุญาตทํางานในประเทศไทย ใหแรงงาน
ตางสัญชาติ เหลานี้ เ ข า ใจและตระหนักรู ก อนให
ปฏิบัติงานในประเทศไทย รวมทั้ งตองออกกฎให
นายจางตองใหคําปรึกษาและขอมูลที่ถูกตองกับแรงงาน
ตางสัญชาติ พรอมดูแลเมื่อแรงงานเหลานี้รองขอความ
ชวยเหลือ 

 4. การมีผูแทน และมีสวนรวม เพื่อเปนหลักใน
การกําหนดนโยบายหรือกฎเกณฑที่สอดคลองกับ
คนงาน จากการศึกษาชีวิตความเปนอยูและสภาพการ
ทํางานของผูใหขอมูล ทั้ง 10 คน พบวา ยังไมมีการ
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จัดหาหรือจัดสรรตัวแทน ที่สามารถตอรองหรือดูแล
เ ก่ียว กับผลประโยชนของผู ใหขอมู ล  ทั้ ง  10 คน 
เนื่องจากผูใหขอมูล ทั้ง 10 คน ประกอบอาชีพแมบาน 
และยังเปนแรงงานตางสัญชาติ ที่ไมไดสังกัดบริษัท การ
เจรจาตอรองตาง ๆ จึงขึ้นอยู กับการตกลงของผูให
ขอมูล กับเจาของบานหรือเจานายเอง แตทั้งนี้ยังอยู
ภายใตกฎหมายแรงงานเก่ียวกับแรงงานตางสัญชาติ 

 นอกจากนี้สํ าหรับสภาพการทํ างานของ
แรงงานตางสัญชาติที่เปนแมบานกับพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน เมื่อลักษณะการทํางานของแรงงาน
ตางสัญชาติที่เปนแมบานที่พักอยูที่บานนายจาง มี
สภาพการทํางานที่แรงงานตองเขาไปอยูพั กบาน
นายจาง ลักษณะความสัมพันธจึงมีลักษณะพิเศษที่
แตกตางจากแรงงานตางสัญชาติที่เปนแมบานที่ทํางาน
แบบไปเชา-เย็นกลับ กลาวคือ มีลักษณะของความ
ชวยเหลือ  เ ก้ือกูล ดูแลเอาใจใส เหมือนบุคคลใน
ครอบครัว มีความเมตตาใหแกลูกจางในลักษณะ
อุ ป ถั ม ภ  ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  ข อ ง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน จึงไมเขมงวดและ
จริ งจั ง ในทางปฏิ บัติ  ซึ่ ง ลั กษณะการปฏิ บัติตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานจะเห็นไดเดนชัดกวา 
จากกรณีแรงงานตางสัญชาติที่เปนแมบานที่ทํางาน
แบบไปเชา-เย็นกลับ จะมีความชัดเจนในเรื่องเวลาเขา
งานและเลิกงาน รวมถึงการใหเงินพิเศษและสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานตาง ๆ แมลูกจางจะทราบหรือไมก็
ตาม นอกจากนี้การทํางานแตละบานมีภาระหนาที่และ
ปริมาณงานที่ตางกันตามสภาพของครอบครัวนายจาง 
การสั่งงานมีลักษณะที่ไมตอเนื่อง เวลาพักไมแนนอน 
การนับช่ัวโมงการทํางานจึงไมสามารถระบุไดชัดเจน 
บางรายอาจมีช่ัวโมงการทํางานที่มากและนอยตางกัน
ออกไป หรือบางรายเวลาพักมากกวา 1 ช่ัวโมง  

ซึ่งมากกวาที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด
ใหแกลูกจางทั่วไป จากสภาพการทํางานดังกลาวการ
ออกกฎหมายกําหนดเก่ียวกับเวลาพักและวันหยุดใหแก
ลูกจางเพื่อคุมครองแรงงานที่ทําอาชีพแมบานที่ตรงกับ
สภาพการทํางานจริงจึงเปนเรื่องที่ทําไดยาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เรื่องวันเวลาในการทํางาน ช่ัวโมงพัก และ
วันหยุด เปนตน ดวยเหตุนี้จึงควรมีการจัดตั้งองคกรที่
ดูแลแรงงานตางสัญชาติ โดยใหมีหนาที่เปนตัวแทนใน

การตรวจสอบสิทธิของแรงงานตางสัญชาติโดยตรง เพื่อ
ชวยเหลือในการใชสิทธิตามกฎหมายของแรงงานตาง
สัญชาต ิ

จากผลการศึกษาประสบการณการใชสิทธิ
ประกันสังคมของแรงงานตางสัญชาติที่เปนแมบานตาม
วัตถุประสงค 

ขอที่  2 ซึ่ ง เมื่อนํ ามาเทียบกับผลจากการ
ทบทวน วร รณ กรรม ที่ ไ ด ศึ ก ษา  พ บว า ใ น เ รื่ อ ง
ประกันสังคม ผูใหขอมูล สวนใหญไมทราบถึงสิทธิ
ประกันสังคม บางคนทราบแตไมเขาใจ โดยสวนใหญรู
แความีสิทธิรักษาฟรี ที่โรงพยาบาลตามบัตรที่ไดรับแต
กลับไมรูวาสิทธิดังกลาวเปนหนึ่งในสิทธิประโยชนของ
ประกันสังคม ผูใหขอมูล ทราบรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิ
ประกันสังคมเมื่อตอนที่ดําเนินการขอใบอนุญาตทํางาน
ภายในประเทศไทย ซึ่งมีเจาหนาที่อธิบายเก่ียวกับสิทธิ
ประกันสังคมใหฟง แตไมไดสนใจ บางคนไมเขาใจแต
ไมไดสอบถามเพิ่มเติม รวมถึงเมื่อผูใหขอมูล ทราบวา
สิทธิประโยชนดังกลาวมีอะไรบาง แตไมไดเล็งเห็น
ความสําคัญ คือ มีก็ไดไมมีก็ไมเปนไร ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพการทํางานและลักษณะงานของลูกจางประเภทนี้
อาจตองการ การดูแลคุมครองที่ตางจากลูกจางคนไทย 
แมจะเปนสิทธิพื้นฐานของชีวิตมนุษยแตลูกจางกลุมนี้มี
สิ่งอื่นที่ไดรับจากนายจางทดแทนแลว เชน กรณีของยี 
เมื่อเจ็บปวยมักจะรับประทานยาเอง ไมไดใชสิทธิ
ประกันสังคม เนื่องจาก เจาของบานผูชายเปนหมอ จะ
สามารถตรวจรักษาและจายยาได นอกจากนี้ในสวน
ประสบการณของการใชสิทธิของลูกจางกลุมนี้คอนขาง
นอยเนื่องจากสภาพการทํางานที่ใกลชิดกับนายจางและ
อาจมีความสัมพันธที่สนิทสนมเสมือนสมาชิกใน
ครอบครัว ทําใหโอกาสการใชสิทธิไดนอย รวมถึงตัว
นายจางเองก็ตัดความรําคาญยุงยาก ในการรอรับ
บริการของโรงพยาบาลรับรองสิทธิ จึงเลือกที่นําลูกจาง
ไปหาหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการ
ซื้อยามาเอง เปนตน สอดคลองกับการวิจัยของสมพงศ 
(2556) ที่ ศึกษาเก่ียวกับสิทธิสุขภาพแรงงานตาง
สัญชาติแมเขาเมืองถูกกฎหมายแตไมไดรับสิทธิ ผลการ
สํารวจพบวา มีแรงงานตางสัญชาติสวนหนึ่งที่ไมรูสิทธิ
ของตนที่พึงไดรับ เพราะนายจางไมบอก และการ
ประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐไปไมถึงการรับรูของ
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แรงงาน ซึ่งมีรายงานวาแมสํานักงานประกันสังคมจะ
ได รั บ งบ ปร ะมา ณก ว า  1 00  ล านบ าท  ใน กา ร
ประชาสัมพันธหนวยงานและสิทธิประโยชนจาก
ประกันสังคม แตรูปแบบการประชาสัมพันธยังคงเนน
แคแผนพับแปลภาษา ไมมีเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อพบกับ
แรงงานโดยตรง  ทําให เ กิดชองวางที่ นายจ างจะ
หลีกเลี่ ยงการนําลูกจาง เขาสู ระบบประกันสังคม 
เชนเดียวกับการศึกษาของ บุษยรัตน (2556) ที่ศึกษา
การดําเนินงานตามโครงการการขับเคลื่อนและรณรงค
ของสหภาพแรงงานในระดับพื้นที่ตอการผลักดันให
รัฐบาลไทยรับรอง อนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ของคณะกรรมการ
สมานฉันทแรงงานไทยรวมกับองคกรสมาชิกทั้งแรงงาน
ในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานขามชาติ พบ
ประเด็นที่ เก่ียวของกับการศึกษาเรื่องการรับรูสิทธิ
ประกันสังคมของแรงงานไดวา การที่สถานประกอบการ
ไมไดขึ้นทะเบียนสถานประกอบการหรือไมไดขึ้น
ทะเบียนนายจาง -ลูกจาง มีผลตอการรับรู เ ก่ียวกับ
ประกันสังคมของลูกจาง คือ การทํางานในสถาน
ประกอบการที่ไมไดจดทะเบียนสถานประกอบการหรือ
ทะเบียนพาณิชย ไมวาจะโดยขาดความรูดานกฎหมาย 
หรืออาจจะดวยเหตุผลของผูประกอบการที่ตองการ
หลีกเลี่ยงการชําระภาษีก็ตาม จึงสงผลใหแรงงาน
ผูปฎิบัติหนาที่อยูในสถานประกอบการดังกลาวขาด
โอกาสในการไดรับการตรวจมาตรฐานการทํางานและ
ความปลอดภัยจากการทํางาน รวมถึงการบังคับให
เปนไปตามกฎหมายแรงงานฉบับตาง ๆ โดยเฉพาะการ
หลีกเลี่ยงไมขึ้นทะเบียนนายจาง-ลูกจาง ตอสํานักงาน
ประกันสังคม ก็จะทําใหลูกจางในสถานประกอบการ
ดังกลาวไมมีสิทธิที่จะไดเขาสูการประกันตนที่จะทําให
ไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ภายใตกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน ซึ่งการหลีกเลี่ยงไมขึ้นทะเบียน
นายจาง-ลูกจางยังพบวาเปนปญหาอยูมาก ดังเชนที่ได
มีการจัดทําสถิติขอรองเรียนของสํานักงานประกันสังคม
ซึ่งไดปรากฏวา ขอรองเรียนเก่ียวกับการไมแจงขึ้น
ทะเบียนนายจาง-ลูกจาง สูงเปนอันดับแรกของจํานวน
ขอรองเรียนทั้งหมด 

 นอกจากผูใหขอมูล สวนใหญจะไมเคยใชสิทธิ
ประกันสังคมแลว ผูใหขอมูล ยังไมเคยมีประสบการณ

การใชหรือมีความรูเดิมเรื่องสิทธิประกันสังคมจากที่อื่น
มากอนจึงทําใหไมเกิดกระบวนการจดจําการตีความ
หรือใหความหมายและไมมีประสบการณมาอธิบายสิ่งที่
ตนไดรับรูรวมถึงสิ่งที่ไดรับรูอาจไมใชสิ่งที่สนใจจึงไมทํา
ใหเกิดกระบวนการเรียนรูและจดจําตอมา ดังจะเห็นได
จากลูกจางสวนใหญในกลุมนี้จะแครูจักบางอยางที่ตน
สนใจ เชน รูวามีสิทธิรักษาฟรีแตไมรูวาสิ่งนั้นคือสิทธิ
ประโยชนอยางหนึ่งของประกันสังคม และไมทราบวา
สิทธิประกันสังคมยังมีสิทธิอื่น ๆ อีกที่ครอบคลุมและ
ดูแลลูกจาง เนื่องจากการรับรูอาจเลือกรับรูเฉพาะที่ตน
สนใจ และขอมูลการรับรูอาจไมเพียงพอใหเกิดการ
ตีความ เปนตน  

ดังนั้นในการรับรูและใชสิทธิประกันสังคมของ
แรงงานตางสัญชาติ ควรมีการดูแลและชวยเหลือจาก
หนวยงานประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดใหมี
เจาหนาที่ดูแลแรงงานตางสัญชาติโดยตรง ทั้งในดาน
ของการใหความรู และชวยเหลือในการติดตอรับบริการ 
อีกทั้งการตรวจสอบนายจางเก่ียวกับการดูแลแรงงาน
เหลานี้ใหไดรับบริการและการดูแลที่ถูกตองตามสิทธิ
ประกันสังคม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ความสําเร็จในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้น
ไดดวยความกรุณาของคณะอาจารยภาควิชาสังคม
สง เคราะหศาสตร  คณะสั งคมสง เคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอขอบพระคุณคณาจารยทุก
ทาน บิดา มารดา และครอบครัวที่เปนกําลังใจ ผลักดัน
ใหผูวิจัยมุงมั่นในการศึกษาคนควา จนสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี อีกทั้งขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่อนุ เคราะหใหผู วิจัยสง
บทความเพื่ อตีพิมพ เผยแพรง านวิจัย ในวารสาร
รามคําแหง 
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รูปแบบการสอนแบบ “Super Teaching” 
“Super Teaching” Model 
 
 
 
 
อรนุช  ลิมตศิริ 1 ธงชัย  สมบูรณ 2 และมาลินี  บุณยรัตพันธุ 1 
 
 

บทคัดยอ 
 

 จุดมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อที่จะนําเสนอรูปแบบการสอนแบบ “super teaching” ซึ่งถือวาเปนฐานคติใหม
ที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวยดานสิ่งแวดลอม ดานครูผูสอน และดานแหลงเรียนรู วิธีวิทยาของ
งานวิจัยอางอิงฐานคติการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชเทคนิค EFR (Ethnographic Future Research) ในการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญดานการศึกษา 17 คน กระบวนการสังเคราะหและการตกผลกึขอมูลถึงความสมบูรณของขอมูลถูกนํามาเรียบเรียง
ในลักษณะพรรณนาความ ผลการวิจัยพบวา 1) ดานสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 2 ดาน คือ สิ่งแวดลอมภายในและภายนอก
หองเรียน ผูเช่ียวชาญสวนมากใหความเห็นวา สิ่งแวดลอมภายในหองประกอบดวย บรรยากาศการเรียนในเชิงบวกที่ผูเรียน
ไดรับการสนับสนุนและความไววางใจจากครูผูสอน ตลอดจนบรรยากาศที่ทาทายใหผูเรียนแสวงหาคําตอบดวยตนเอง 
นอกจากนี้สิ่งแวดลอมทางกายภาพทางดานแสงสวางและการจัดที่นั่งก็เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสนับสนุนใหเกิดความสุขในการ
เรียน สวนสิ่งแวดลอมภายนอกที่ผูเช่ียวชาญสวนมากช้ีประเด็นถึงครอบครัวและเพื่อนของผูเรียนวามีอิทธิพลตอความสุขของ
ผูเรียน ยิ่งไปกวานั้นบรรยากาศภายนอกที่มีความรมรื่นของตนไมจะสงผลตอการเรียนดวย 2) ดานครูผูสอน : การบูรณาการ
วิธีการสอน และเทคนิคการสอน รวมทั้งศาสตรการเรียนรูที่หลากหลาย ผูเช่ียวชาญสวนใหญเห็นวาจะสงผลตอการเรียนไดดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บุคลิกภาพและคุณลักษณะที่ดีของครู จะสรางความประทับใจใหกับผูเรียน อนึ่งผูเช่ียวชาญไดใหความคิดเห็นวา 
การเพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการสอนเปนทีมจะสงผลทําใหผูเรียนมีความสุขไดเชนกัน 3) ดานแหลงการเรียนรู 
ผูเช่ียวชาญสวนมากช้ีประเด็นใหเห็นความสําคัญของการเลือกสื่อที่เหมาะสมและหลากหลาย จะทําใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู
อยางมีความสุข สวนการเรียนรูจากภายนอกหองเรียน จะเปนเสนทางการเรียนรูอีกวิธีการหนึ่งที่ทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผลและมี
ความสุขในการเรียน  

 
คําสําคัญ : รูปแบบการสอน 
 

                                                        
1 รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ABSTRACT 
 

 The main objective of this research was to explore the most significant elements of the new teaching 
paradigm called “Super Teaching,” including learning environment, teachers and learning resources. The 
research methodology was based on the paradigm of qualitative research, using the Ethnographic Future 
Research (EFR) technique, which involved the interviewing of 17 educational experts. Synthesis and 
crystallization for data completeness were carried out by the researchers, and the results were descriptively 
reported. The findings comprise three major elements: (1) The environmental perspective in this research 
was divided into two aspects: inside and outside the classroom. Most experts emphasized a positive learning 
climate with strong support and high respect from instructors, as well as providing a challenging opportunity 
for self-directed study for learning success. Also, in the physical environment, lighting and appropriate seating 
were prominent factors that promoted learning contentment. As for the outside environment, most experts 
strongly pointed out that learners’ family and peers could influence the satisfaction with learning. Moreover, 
the green surroundings and trees outside the classroom were an indirect factor, too. (2) Regarding the 
teacher element, the consensus of the experts was that students needed differentiated instructions with 
various techniques and methods, together with suitable pedagogical methods. The instructors’ personality 
and characteristics could enhance learners’ interest, as well. The experts agreed that team teaching and 
teachers’ constant accumulation of new knowledge would result in leaners’ happiness with learning. (3) With 
regard to the learning resources, most of the experts pointed out that the selection of varied and appropriate 
media was useful for learners’ satisfaction with learning. In addition, learning outside the classroom would be 
another teaching method that would translate into learners’ achievement and happiness. 
 
Keyword : teaching model 
 
บทนํา 

จากนโยบายพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลแตละยุค
ตองการใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและมีความรู
จากการเรียนไมวาจะเปนวิธีการตาง ๆ เชน การขยาย
การศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป การผลิตบุคลากร
ดานผูสอน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
รวมถึงการผลักดันใหมีการปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการ เรี ยนการสอนใหสอดคลอง กับการ
เปลี่ยนแปลง โดยเนนการพัฒนาทางดานทักษะการคิด
และการวิเคราะห เปนตน รวมทั้งการใชทักษะชีวิต
เพื่อใหผู เรียนจะไดดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข (วิโรจน, 
2539; บุญชม, 2541) กลาววามนุษยจะสามารถดํารงชีวิต
อยางเปนสุขได จําเปนตองอาศัยการเรียนการสอนซึ่ง

เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผูเรียน การเรียนการสอน
จึง เปนกิจกรรมที่จําเปนอยางยิ่ งตอมนุษย เพื่อให
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ สุวิทยและอรทัย 
(2544) กลาววาการเรียนรูของผูเรียนจะมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ถาผูวางแผนการเรียนรูไดคํานึงถึงการเรียนรูที่ดี 
วิธีการเรียนรู หลักการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ หลักการ
สอนที่มีประสิทธิภาพและลักษณะการเรียนการสอนที่ดี 

จากรายงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(2549) พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนในช้ันของผูเรียน
คือ ผูเรียนไมสามารถทําความเขาใจกับสิ่งที่เรียนรูได
อยางตรงประเด็นและชัดเจน ในการศึกษาหาความรู      
การเรียนการสอนถือไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะการเรียน
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การสอนเปนกระบวนการที่เสริมสรางพลังความเปน 
“วิชาการ” และ “ภูมิคุมกัน” ใหแกผูเรียนเมื่อสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการเรียนรูตาง ๆ การผนวกรวม 
(assimilation) การผสมผสาน (integration) ระหวางผูถายทอด 
(ครู) กับผูถูกถายทอดในบางบริบทถือวาเปนเรื่องของ
เทคโนโลยีเชิงอํานาจ (technology of power) โดยเฉพาะ
การเรียนรูในหองเรียนปรากฏวา ผูสอนมักจะถูกมองวา
มีอํานาจในระหวางสอน ผูเรียนเปนเพียงผูรับการถายทอด
และผูถูกบมเพาะ ในสังคมไทยความจริงสูงสุดทางการศึกษา
ถูกพัฒนาฐานคติเรื่อยมา โดยเฉพาะการเสกสรรปนแตง
ในบริบทของหลักสูตรที่ถูกจัดวางไวภายในนโยบาย
แหงรัฐชาติพุทธิพิสัย (cognitive domain) ทักษะพิสัย 
(psychomotor domain) และจิตพิสัย (affective 
domain) ยังถือวาเปนเกลียวของการศึกษาเปน “ไตรปฎก
ทางการศึกษา” ไดเปนอยางดี 

ดวยสภาวะแหงการเปลี่ยนผานและการกระแทก
จากสภาวะโลกาภิวัตนอาริยะ ระบบการถายทอดองคความรู/
ขอความรูของครู ถาเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลมาจาก
การศึกษาระหวางประเทศ (international education) ที่มี
การศึกษาเปรียบเทียบ (comparison) เพื่อสรางและ
รังสรรคสิ่งที่ดีงามใหกับผูเรียน อันจะนํามาซึ่งความเปน
พลเมืองของรัฐชาติ อีกทั้งความมุงหมายของการจัดการ 
ศึกษาไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 “การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทาง
รางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู  และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข” ทําใหผูมีสวนเก่ียวของใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกระดับเรงปรับแนวคิดและวิธีการ 
ตลอดจนการสรางสรรคนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อ
หวังจะไดเปนความสําเร็จความเจริญ ความกาวหนา
ของการศึกษาไทย (สุวิทยและอรทัย, 2544) 

วาทกรรมของการศึกษาไทย (Thai educational 
discourse) ที่เนนผลผลิตที่สรางผูเรียนใหถูกหลอหลอม
ออกจากสถาบันการเรียนรู คือ เกง ดี มีความสุข ถูกกําหนด
ออกมาเปน “วาระแหงชาติ” แกผูถายทอดความรู/ครูอีก
จํานวนมากที่ยังไมมีวิธีการที่จะเขาถึง “กระบวนการสอน 

ที่เหมาะสม” กับสภาพ “พื้นฐาน” ของผูเรียนได ปญหานี้
สะทอนออกมาจากสื่อตาง ๆ มากมาย ดังนั้นการสราง
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหผูสอนไดนํา
รูปแบบดังกลาวไปประยุกตและปรับใช ซึ่งจะเปนการ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีประสิทธิภาพตอ
การจัดการศึกษาของชาติในอนาคตตอไป 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยบนฐานคติของงานวิจัย
เชิงอนาคตภาพ (futurism) รวมทั้งการผสมผสานและ
บูรณาการฐานคติของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงเอกสาร (document research) ซึ่งมีการดําเนินการ
แบงออกเปนขั้นตอนดังนี ้

1.1 รวบรวมเอกสาร 
คณะผู วิจัย ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่ เปน

ขอมูลช้ันรอง (secondary resources) ซึ่งไดแก หนังสือ 
วารสาร วิทยานิพนธ รวมทั้งบทความตาง ๆ 

1.2 คัดเลือกและวิเคราะหหลักฐาน 
เมื่อไดหลักฐานซึ่งเปนเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ

กับเรื่องที่วิจัย คณะผูวิจัยนําหลักฐานมาคัดเลือก นํามา
วิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ 

1.3 สังเคราะหขอมูล 
คณะผู วิจัยนําขอมูลที่มีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหัวขอวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหมาเรียบเรียง
ตอไป 

2.  รวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอม ดานครูผูสอนและ 
ดานแหลงเรียนรู ทั้งนี้จะใชกระบวนการสังเคราะหเปน
กรอบในการสรางแบบสัมภาษณ 

3. สรางแบบสัมภาษณ 
การสัมภาษณคณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ

ลักษณะคําถามซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  
3.1 ดานสิ่งแวดลอม 

3.1.1 ในหองเรียน  3.1.1.1 บรรยากาศ  3.1.1.2 
สถานที่  3.1.1.3 แสงสวาง  3.1.1.4 การจัดที่นั่ง  
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3.1.2 นอกหองเรียน  3.1.2.1 ความรมรื่น
ของตนไมและไมประดับ  3.1.2.2 กลุมเพื่อน  3.1.2.3
ครอบครัว  

3.2 ดานครูผูสอน 
3.2.1 วิธีการสอน/เทคนิค  3.2.1.1 ศรัทธา  

3.2.1.2 พัฒนาตนเอง  3.2.1.3  เกิดความสุข 
3.2.2 บุคลิกภาพ  3.2.2.1 ภายใน  3.2.2.2 

ภายนอก 
3.2.3 ความเปนวิชาชีพคร ู
3.2.4 ปฏิสัมพันธกับผูเรียน 
3.2.5 การเพิ่มพูนความรู 
3.2.6 การสอนแบบทีม 

3.3 ดานแหลงเรียนรู 
3.3.1 ภายนอก/ภายใน 
3.3.2 สื่อเหมาะสม/ทันสมัย 
3.3.3 การสืบคนจากเว็บไซต 

โดยมีขั้นตอนการวิจัยเชิงอนาคตที่มุง “อนาคต
ที่ควรจะเปน” (probabilistic future) มาเปนฐานคติและปรับ
ใชตามแนววิจัย โดยใชเทคนิคเดลไฟล โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. หาความเห็นจากผูเช่ียวชาญ (soliciting expert 
opinion) โดยใชผูเช่ียวชาญ 17 คน ที่ไดกําหนดไวในวิธีวิทยา  

2. สรางแนวคิด (generality ideas) ที่หลากหลาย
โดยนําขอสรุปจากผูเช่ียวชาญมาเปนกรอบในการสราง
แบบสัมภาษณเชิงโครงสราง (structured Interview) 

3.  หาขอสรุป (developing consensus) หรือความเห็น
กลุม โดยใหผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน ลงความเห็นทางดาน
วิชาการใน 3 ดาน ของแบบสัมภาษณ 

4.  วิเคราะห (analysis) อธิบายปจจัยเหตุ ปจจัยผล 
เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญ แลว
นํามาวิเคราะหและสังเคราะหตอไป 

5. ตรวจสอบ (scanning) คนหาและพัฒนาใหม 
6. ฉายภาย (projection) สิ่งที่ไดจากผูเช่ียวชาญ 

เขียนพรรณนาขอมูลทั้งหมดที่ได 
7. ตัดสินใจ (making judgment) และสรางรูปแบบ 
8.  นําเสนอรายงานการวิจัยเปนแบบพรรณนา 

(description) 
 

ผลการวิจัย 
1. ดานสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา ทั้ง
สวนที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ทั้งที่เปนสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น เชน อาคาร สถานที่ โตะ เกาอี้ วัสดุ อุปกรณ 
หรือสื่อตาง ๆ  

 จากการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดใหความสําคัญ
ในองคประกอบดานอื่น ๆ ดังนี้ 

 1.1 บรรยากาศในหองเรียน 
 ผู เ ช่ี ยวชาญสวนใหญ ใหความสํ า คัญ กับ

บรรยากาศการ เรียน โดยสถานที่จ ะตองมีความ
เหมาะสม มีความสะดวกสบาย และมีแสงสวางพอเหมาะ
ในหองเรียน ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน การจัด
ที่นั่งยังตองขึ้นอยูกับลักษณะกระบวนวิชาหรือเนื้อหา
สาระของแตละกิจกรรม 

 นอกจากความสําคัญของบรรยากาศในช้ันเรียน 
จะเปนตัวบงช้ีคุณภาพของปฏิสัมพันธที่จะเกิดขึ้นใน
หองเรียน รวมทั้งเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการเรียนรู
ของผูเรียน ถาบรรยากาศดีจะเปนสวนชวยสนับสนุนให
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสงผลตอพัฒนาการ
ของผูเรียนในดานตาง ๆ เชน อารมณ สังคม เปนตน 
ซึ่งการสรางบรรยากาศในช้ันเรียนจะมีลักษณะดังนี้ 

1) ที่นั่งสบายและมีแสงสวางเพียงพอ 
2) ผูสอนสงเสริมใหกําลังใจ 
3) เปดโอกาสใหผูเรียนทํางานและแสวงหา

คําตอบดวยตนเอง 
4) ผูสอนสั่งงานชัดเจน 
5)  ผูเรียนใหความสําคัญตอความพยายาม

ของตนเอง 
6) หองเรียนมีระเบียบ มีการพักในบางโอกาส 

1.2 บรรยากาศนอกหองเรียน 
ผูเช่ียวชาญใหความสําคัญเก่ียวกับครอบครัว 

ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเรียนอยางมี
ความสุข ถาพอแมมี “ความรู ” หรือการศึกษาที่ ดี 
ผูเช่ียวชาญไดใหสัมภาษณถึงประเด็นนี้วา จะสงผลได
เปนอยางดี นอกจากนี้เพื่อนในกลุมจะมีการสนับสนุนใน
การเรียน เพราะกิจกรรมสวนมากผูเรียนจะเลือกทํางาน
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เปนคูและจะเลือกกิจกรรมตาง ๆ ตามเพื่อน ฉะนั้น
ผูเช่ียวชาญจึงถือวา เพื่อนก็มีความสําคัญในการเรียนรู
เชนกัน 

นอกจากนี้บรรยากาศรอบหองเรียน ซึ่งมีความ
รมรื่นของตนไมและดอกไมประดับตาง ๆ จะมีผลตอ
การเรียนรู ซึ่งจะชวยใหมีความสุขในการเรียน 

บทสรุป ผูเช่ียวชาญทั้งหมดตางใหความสําคัญ
ตอดานสิ่งแวดลอม บรรยากาศรวมถึงสถานที่  และ
กระบวนการหรือขั้นตอนในการทํากิจกรรมตางมี
ความสําคัญเชนกัน 
2. ดานครูผูสอน 

2.1 วิธีการสอน/เทคนิค ผูเช่ียวชาญตางให
ความสําคัญวา ครูผูสอนตองมีการบูรณาการเทคนิคและ
วิธีการสอนที่หลากหลาย เขาใจผูเรียน เพราะจะทําให
ผูเรียนเกิดความศรัทธา 

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดสื่อ
การสอน รวมทั้งการจัดสถานการณตาง  ๆจะสงผลใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ครูจึงมีความจําเปน
ที่จะตองรูจักผูเรียนครอบคลุมอยางรอบดาน และสามารถ
วิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปเปนพื้นฐานการออกแบบหรือ
วางแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับผูเรียน ครูควรเปลี่ยน
บทบาทจากผูถายทอดความรูและควบคุมการเรียนเปน
การใหความรวมมือ อํานวยความสะดวก ช้ีแนะและ
เสริมสรางทักษะใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 
(ทิศนา, 2558; ฆนัท, 2559) ซึ่งการจัดกิจกรรมหรือออกแบบ
การเรียนรู อาจทําไดหลายวิธีการและหลายเทคนิค แตมีขอ
ควรคํานึงวา ในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง แตละเรื่อง 
ไดเปดโอกาสใหกับผูเรียนในเรื่องตอไปนี้ 

2.1.1 เปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูเลือกหรือ
ตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ เปนประโยชนตอตัวผูเรียน 

2.1.2 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรู โดยไดคิด ไดรวบรวมความรูและลงมือปฏิบัติ
จริงดวยตนเอง ซึ่งทิศนา (2558) ไดนําเสนอแนวคิดใน
การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมและสามารถ
นําไปใชเปนแนวปฏิบัติได ดังนี้ 

2.1.2.1 กิจกรรมการเรียนรูที่ดีที่ควร
ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานรางกาย (physical 

participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดมี
โอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อชวยใหประสาทการเรียนรู
ของผูเรียนตื่นตัว พรอมที่จะรับขอมูลและการเรียนรูตาง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้น การรับรูเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู ถาผูเรียน
อยูในสภาพที่ไมพรอม แมจะมีการใหความรูที่ ดี ๆ 
ผูเรียนก็ไมสามารถรับได ดังจะเห็นไดวา ถาปลอยให
ผูเรียนนั่งนาน ๆ ในไมชาผูเรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่อง
อื่น ๆ แตถาใหมีการเคลื่อนไหวทางกายบาง ก็จะทําให
ประสาทการเรียนรูของผูเรียนตื่นตัวและพรอมที่จะรับ
การเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดี ดังนั้น กิจกรรมที่จัดใหผูเรียน 
จึงควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
กับวัยและระดับความสนใจของผูเรียน 

2.1.2.2 กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรชวยให
ผู เ รี ย นได มี ส วน ร วมทางสติ ปญญา  ( intellectual 
participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการ
เคลื่อนไหวทางสติปญญา ตองเปนกิจกรรมที่ทาทาย
ความคิดของผูเรียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียนให
เกิดการเคลื่อนไหว ตองเปนเรื่องที่ไมยากหรืองาย
เกินไปทําใหผูเรียนเกิดความสนุกที่จะคิด 

2.1.2.3 กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรชวยให
ผูเรียนไดมีสวนรวมทางสังคม (social participation) 
คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม
กับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว เนื่องจากมนุษย
จําเปนตองอยูรวมกันเปนหมูคณะ มนุษยตองเรียนรูที่
จะปรับตัวเขากับผูอื่นและสภาพแวดลอมตาง ๆ การเปด
โอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นจะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูทางดานสังคม 

2.1.2.4 กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรชวยใหผูเรียน
ไดมีสวนรวมทางอารมณ (emotional participation) คือ 
เปนกิจกรรมที่สงผลตออารมณ ความรูสึกของผูเรียน ซึ่ง
จะชวยใหการเรียนรูนั้นเกิดความหมายตอตนเอง โดย
กิจกรรมดังกลาว ควรเก่ียวของกับผูเรียนโดยตรง โดย
ปกติการมีสวนรวมทางอารมณนี้มักเกิดขึ้นพรอมกับ 
การกระทําอื่น ๆ อยูแลว เชน กิจกรรมทางกาย สติปญญา 
และสังคม ทุกครั้ งที่ครู ใหผู เรียนเคลื่อนที่  เปลี่ยน
อิริย าบถ เปลี่ยนกิจกรรม ผู เ รียนจะ เกิดอารมณ 
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ความรูสึกตามมาดวยเสมอ อาจเปนความพอใจ ไมพอใจ 
หรือเฉย ๆ 

2.2 บุคลิกภาพ ถือวาเปนสิ่งสําคัญ ประการแรก
ของครูผูสอน ผู เรียนจะเกิดความประทับใจครั้งแรก 
(first impression) คือ บุคลิกซึ่งผูเช่ียวชาญไดกลาวถึง
บุคลิกทั้งภายในและภายนอก คือ การแตงกาย การสื่อสาร 
ความตั้งใจในการสอน ผูเช่ียวชาญทั้งหมดมีความเห็น
ตอไปวา การแตงกายจะชวยเสริมสรางบุคลิกภาพของคร ู
ซึ่งจะตองไมล้ําสมัยจนเกินไปและไมลาสมัย กลาวคือ มี
ความเหมาะสมและพอดี เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่น และ
ศรัทธา นาเช่ือถือ 

2.3 ความเปนวิชาชีพ (teaching profession) 
ผูเช่ียวชาญสวนใหญใหความสําคัญตอความเปนวิชาชีพ 
แตไมไดหมายความวา ใบประกอบวิชาชีพครู จะมี
ความสําคัญ แตถาครูผูสอนทุกคนไดผานการฝกอบรม
เพื่อไดรับสิ่งนี้ ก็จะเปนการแสดงถึงความสามารถใน
การสอน ผูเช่ียวชาญทุกคนเห็นวา ความเปนวิชาชีพครู
นั้น คือจะตองเปนผูรักในการถายทอดความรูและรักใน
การอบรมขัดเกลาและสั่งสอนผูเรียน ก็ถือวามีความเปน
วิชาชีพ 

2.4 ปฏิสัมพันธ (interaction) ผูเช่ียวชาญทุกคนให
ความเหน็วา การมีปฏิสัมพันธทีดีกับผูเรียนทุกคน โดย
ไม เลือกปฏิบัติ  จะสงผลตอการเรียนรูของผู เรียน 
ครูผูสอนและผูเรียนจะตองเปนกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน 
การสื่อสาร สนทนากับผูเรียนในขอบเขตที่พอเหมาะจะทําให
ผูเรียนเกิดความศรัทธายิ่งขึ้น 

2.5 การเพิ่มพูนความรูของผูสอน การเปนครู ผูสอน
ที่ดีนั้น ผูเช่ียวชาญทุกคนใหความเห็นวา ครูจะตองหมั่น
เพิ่มพูนความรูอยูตลอดเวลา จะมีการฝกอบรม หรือ
สัมมนารวมทั้งการเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ การ

เพิ่มพูนความรูของครูนั้น ผูเช่ียวชาญใหความเห็นตอไป
วาตองเขาถึงสื่อเทคโนโลยีดวย 

2.6 การสอนเปนทีม (team teaching) ถือวา
เปนกระบวนทัศนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
แตทั้ งนี้ผู เ ช่ียวชาญได เห็นสอดคลองกันวาจะตอง
รวมกันตั้งแตกระบวนการออกแบบการสอน การจัด
กิจกรรม รวมทั้งการวัดและประเมินผล ผูเช่ียวชาญ
สวนมากใหขอคิดวา ครูผูสอนสวนมากยังขาดความเขาใจ
กับการสอนแบบทีม สวนมากจะทําเปนการแบงความ
รับผิดชอบเนื้อหาในแตละบทหรือในแตละตอน 

3. ดานแหลงเรียนรู (learning  resources) ผูเช่ียวชาญ 
ใหความสําคัญตอแหลงเรียนรู โดย 

3.1 แหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนและแหลง
เรียนรูภายในหองเรียน ผูเช่ียวชาญทุกคนใหความสําคัญ
มาก เพราะจะเปนสถานที่เพิ่มพูนความรู ประสบการณ
ทางออมใหกับผูเรียน 

3.2 สื่อเหมาะสมและทันสมัย ผูเช่ียวชาญเห็นวา 
การเลือกสื่อที่มีความเขาใจตอบทเรียน รวมทั้งมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่สอน จะทําใหผูเรียน
มีความตื่นเตนและสนใจ นอกจากนี้ถาครูผูสอนเลือกสื่อ
ที่ทันสมัย จะทําใหนักเรียนมีความศรัทธามากยิ่งขึ้น 

3.3 การสืบคนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูเช่ียวชาญ
ทุกคน ใหความสําคัญตอการสืบคนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน จากคอมพิวเตอร โดยผานเว็บไซต บล็อก (blog) 
ตาง ๆ  นอกจากนี้ผูเช่ียวชาญตางใหความสําคัญวา การนําสื่อ
มาประกอบบทเรียนนั้นจะตองดูวัยของผูเรียนดวย 

จากการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากวิธีวิทยาของ
การวิจัยทั้ง 3 ดานที่กลาวมาแลว คณะผูวิจัยไดตกผลึก
รูปแบบที่เปนแนวทางการสอนแบบ super teaching ดัง
รูปแบบขางลาง 
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการสอนแบบ “Super Teaching” 

 
จากรูปแบบดังกลาว ถือวาครูเปนตัวจักรสําคัญ

ที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูผูเรียนใหมีความสุข
และประสบผลสําเร็จ ซึ่งองคประกอบที่สําคัญของครู คือ  

1. ศาสตรในการสอน (pedagogy) ซึ่งจะประกอบ 
ดวยความเปนครู หรือมีความเปนวิชาชีพ (teaching 
professions) ที่จะตองศรัทธาในงานตนเอง กลาวคือ 
เลือกที่จะประกอบอาชีพครูดวยความตั้งใจ (by choice) 
นอกจากนี้ครูจะตองมีหลักการที่ถูกตอง สอดคลองกับ
จิตวิทยาการเรียนรูดวย (psychology) ครูจะตองเขาใจ
และกระจางในวิธีสอน รวมทั้งตองนําเทคนิคที่เหมาะสม
และทันสมัยมาใช สิ่งเหลานี้จะสงผลตอความสุขในการ
เรียนแตละครั้ง  การเพิ่มพูนความรูของครูอยาง
สม่ํ าเสมอ เชน ฝกอบรม สัมมนา จะชวยใหครูมี
ศักยภาพในการสอนไดมากยิ่งขึ้น  

2. ศิลปะในการสอน (art of teaching) กลาวคือ 
บุคลิกภาพของครูที่ดี มีการแตงตัวที่เหมาะสม มีศรัทธา
ในตัวผูเรียน มีความหวงใยตอผูเรียน มองโลกในแงดี เขาใจ
ในความแตกตางของบุคคล (individual differences) มีการ
สงสาร (message) ถึงผูเรียน ทั้งวจนภาษาและอวจนภาษา 
(verbal and non verbal) เปนสิ่งที่เชิญชวนใหผูเรียน
แสดงศักยภาพใหปรากฏออกมา นอกจากนี้  การที่
ผูสอนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
สอนโดยสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม เปดโอกาสให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอเพื่อน ครอบครัว สื่อและแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย จัดบรรยากาศ สถานที่  และ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู จะเสริมสรางให
ผูเรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลและสรางองคความรูไดอยางมี
ความสุข 
 

ครู 
(instructor) 

ศาสตรการสอน 
(Pedagogy) 

ศิลป 
Art of Teaching 

 
กระบวนการ 
การเรียนรู 
(learning 
process) 

- วิชาชีพครู (Teaching 
Profession) 
- หลักการการสอน 
(Principles of Teaching) 
- หลักจิตวิทยา 
(Psychology) 
- วิธีสอน (Methods)  
- เทคนิค (techniques) 
การเพิ่มพูนความรู อบรม 
(Training and Re-training) 

- บุคลิกภาพ
(personality/characteristics) 
- สาร (message) 
- การเรียนการสอน 
(Instruction) 
- ปฏิสัมพันธ (interaction) 
- สถานที่บรรยากาศ
(place/learning atmosphere) 
- การสรางขอความรูของผูเรียนเอง 
(learning construction) 

 

ความสําเร็จของการ
เรียน (achievement) 
- ความรู (knowledge) 
- ความสุขมวลรวม  
(total happiness) 
จริยธรรม และ
คุณธรรม (Ethics and 
morality) 
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สรุปและวิจารณผล 
1. ดานสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 2 ดาน คือ 

ดานสิ่ งแวดลอมภายในและภายนอก ผู เ ช่ียวชาญ
สวนมากใหความเห็นวา สิ่งแวดลอมภายในหองเรียน 
ประกอบดวย บรรยากาศการเรียนในเชิงบวกที่ผูเรียน
ไดรับการสนับสนุนและความไววางใจจากครูผูสอน 
ตลอดจนบรรยากาศที่ทาทายใหผูเรียนแสวงหาคําตอบ
ดวยตนเอง  นอกจากนี้สิ่ ง แวดลอมทางกายภาพ 
ทางดานแสงสวางและการจัดที่นั่ง ก็เปนปจจัยสําคัญที่
ชวยสนับสนุนใหเกิดความสุขในการเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับชัยอนันต (2543) ที่ไดใชความเห็นวา บรรยากาศจะ
เปนความรูสึกภายในที่จะกระตุนและทาทายใหผูเรียนใฝรู 
และตองการแสวงหาคําตอบ นอกจากนี้ Mcvey (1989) ไดให
ฐานคติวาสภาพแวดลอมการเรียนรูทางกายภาพ
ประกอบดวย แสงสวาง สีเสียง บริเวณที่วาง และลักษณะ
ของสถานที่ที่ ใชเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนประสบการณ ทั้งนี้ผลการวิจัย
เก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน ( invitational 
education) ตามทฤษฎีของ Purkey and Siegel (2011) 
ตองอาศัยองคประกอบ 5 ประการคือ นโยบาย (policy) 
กระบวนการ (process) โปรแกรมการเรียนรู (program) 
สถานที่ (place) และบุคคล (people) และการไดรับ
ความไววางใจและการยอมรับจากผูสอนจะสงผลตอ
ความสําเร็จในการเรียน ซึ่งจะเห็นไดจากองคประกอบหนึ่ง
ของการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน ไดใหความสําคัญ
กับเรื่องของสถานที่ที่ครอบคลุมถึงบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมในการเรียนที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยเชนเดียวกัน นอกจากนี้ Dunn and Dunn 
(1972, 1978, 1993) ไดใหขอเสนอวา ครอบครัวและ
การมีปฏิสัมพันธ (interaction) จากกลุมเพื่อนจะเปนอีก
ปจจัยหนึ่งขององคประกอบของการเรียนรูทางสังคม ซึ่งเปน
สิ่งแวดลอมภายนอก 

2. ดานครูผูสอน การบูรณาการวิธีการสอน/
เทคนิคการสอนของครูนั้น ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง 
ครูที่ดีตองมีกลวิธีตาง ๆ ที่ใชเสริมกระบวนการเรียนรู
ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีการเรียนรู
แ บ บ ร ว ม มื อ ที่ ค ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ผู เ รี ย น 

(cooperative learning) ซึ่งสอดคลองกับ Johnson and 
Johnson (1984) ที่ใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนพึ่งพาชวยเหลือกัน 
การที่ผูเรียนไดมีโอกาสทํางานเปนกลุม จะชวยการแกไข
ปญหาที่มีอยูจริงทั้งภายในและภายนอกหองเรียน อนึ่ง 
บุคลิกภาพของครูถือวาเปนสิ่งที่จะชวยดึงดูดใจให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียน เพราะบุคลิกภาพ
เปนการแสดงทาทาง ความรูสึกนึกคิด ความเฉลียว
ฉลาด ตลอดจนกิริยามารยาท ฉะนั้นบุคลิกภาพของครู
ที่ดีตองมีการแตงกายที่เหมาะสม สื่อสารในภาษาที่ฟง
แลวเขาใจงาย มีอารมณที่แจมใส ดูแลวสดช่ืน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของจักรแกว (2551) พบวา บุคลิกภาพที่ดี
ประกอบดวย บุคลิกภาพทางกาย บุคลิกภาพทางดาน
อารมณ บุคลิกภาพทางดานสังคม และบุคลิกภาพ
ทางดานสติปญญา ยิ่งไปกวานั้น ครูผูสอนตองมีความ
เปนวิชาชีพ (profession) มีการเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ 
นอกเหนือจากเรื่องบุคลิกภาพและความเปนวิชาชีพของ
ครูดานการเพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอแลว พฤทธิ์ไดเสนอ
วาจรรยาบรรณวิชาชีพครู ควรประกอบดวย 1) ปกปดการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ 2) รักษามาตรฐาน
วิชาชีพ 3) พัฒนาวิชาชีพ 

3. ดานแหลงเรียนรู ผูเช่ียวชาญสวนมากช้ีประเด็น
ใหเห็นถึงการเลือกใชสื่อการสอนที่เหมาะสมและแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย แหลงเรียนรูจะชวยเสริมสรางและกระตุน
ใหผูเรียนใฝรู ใฝเรียนและสามารถหาความรูและเรียนรู
ไดดวยตนเอง ทั้งนี้สอดคลองกับกรมสามัญศึกษา 
(2542) ที่กลาววา แหลงเรียนรูจะชวยเพิ่มพูนขอมูลขาวสาร
ที่ผูเรียนสามารถหาความรูไดดวยตนเอง แหลงเรียนรูตาง  ๆ
จะเสริมสรางคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
นอกจากนี้จะชวยเสริมสรางประสบการณภาคปฏิบัติได 
ทั้งเปนแหลงสรางเสริมความรู ความคิดวิเคราะหและ
เสริมสรางประสบการณตรงของผู เรียน ตลอดจน
สงเสริมความสัมพันธระหวางผู เรียนกับภูมิปญญา
ทองถิ่นอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น การที่ผูเรียนรูสามารถ
เขาถึง (acquired) ถึงสื่อที่เหมาะสมและทันสมัย จะทํา
ใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู และเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกผูเรียนอยางเห็นไดชัด 
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอความรูใหมของการวิจัยครั้งนี้  ไดรับการ

ช้ีแนะและปรับกระบวนทัศนจากรองศาสตราจารย
รังสรรค  แสงสุข เปนอยางดี คณะผู วิจัยขอกราบ
ขอบพระ คุณเป นอย า ง ยิ่ ง  นอกจ ากนี้ ข อกร าบ
ขอบพระคุณคณะผูทรงคุณวุฒิที่ไดใหขอมูลในการคนหา
ขอความรูใหม อันจะเกิดประโยชนตอแวดวงการเรียนการสอน 
ของประเทศ นอกจากนี้คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ฐานคติของรองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เปน “ตนคิด” ในฐานคติของ 
“Super Service” ซึ่งทําใหคณะผู วิจัยไดตอยอดและ
สงผานงานวิจัยออกมาในลักษณะของการเรียนการสอน 

อนึ่ง ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ไดใหการสนับสนุนทุนแก
คณะผูวิจัยเพื่อสืบเสาะสารัตถะทางดานการสอน เพื่อ
ประสิทธิภาพของผูเรียนอันจะสงผลใหเกิดบุพนิมิตทาง
การศึกษาตอไป   มวลสารประโยชนจากการวิจัยครั้งนี้ 
ขอมอบเปนความดีของมหาวิทยาลัยรามคําแหงอันเปน
ที่รักของคณะผูวิจัย 
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การเปดรับส่ือท่ีมีผลตอการรับรูขาวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
Media Exposure and the Perceptions of Ramkhamhaeng University 
Undergraduate Students Regarding the Association of Southeast Asian Nations 
 
 
 
 
กิจจา ฉลาดพจนพร1  
 

 
บทคดัย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดรับสื่อ ระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง อีกทั้งยังศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธกับระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อกับความรู
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือแบบสอบถามที่
ใชเก็บรวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 420 คน ใชการสุมตัวอยางแบบ
ช้ันภูมิ และใชสถิติพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่เปนคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยใชสถิติ ไคสแควร (Chi-Square) คาสหสัมพันธ (correlation) และ การทดสอบคาที (independent sample t-test) 
และ ANOVA (analysis of variance) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางเปดรับสื่อเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนในระดับมาก ผานทางสื่อโทรทัศน เครือขายสังคมออนไลน สื่อเว็บไซต และสื่อหนังสือพิมพ สวนใหญเปดรับ
สื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอเดือน โดยใชเวลานอยกวา 15 นาที และเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
ในชวง 12.01-18.00 น. 2) ระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในระดับนอย 3) นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีการเปดรับสื่อ
โทรทัศน สื่อแผนปายโฆษณา หนังสือ และนิตยสาร/วารสารที่แตกตางกัน และมีความสัมพันธกับความถี่และชวงเวลาในการ
เปดรับสื่อ สวนนักศึกษาที่มีอายุที่ตางกันมีการเปดรับประเภทสื่อแผนปายโฆษณา หนังสือ สื่อวาจาโดยการสัมภาษณ 
นิทรรศการและสื่อกิจกรรมพิเศษตางกัน และอายุตางกันมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดรับสื่อโดยนักศึกษาที่มีอายุ
นอยกวา 24 ปมีการเปดรับประเภทของสื่อมากกวาอายุตั้งแต 24 ปขึ้นไป นักศึกษาที่สังกัดคณะที่ตางกันมีการเปดรับสื่อแผน
ปายโฆษณา หนังสือ วาจาโดยการอภิปราย เว็บไซต และเครือขายสังคมออนไลนตางกัน และคณะที่ตางกันมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการเปดรับสื่อ 4) นักศึกษาที่สังกัดคณะตางกันมีระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนตางกัน โดยคณะ
นิติศาสตรมีระดับความรูโดยเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือคณะมนุษยศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ 5) การเปดรบัสื่อโทรทัศน 
แผนพับ/ใบปลิว แผนปายโฆษณา หนังสือ สื่อวาจาโดยการบรรยาย และนิทรรศการมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความรู
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน  

 
คาํสาํคญั : ประชาคมอาเซียน การเปดรับสื่อ การรับรูขาวสาร  
                                                        
1 อาจารยประจําภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ABSTRACT 
 

 In this research, the researcher examined the media exposure and levels of knowledge concerning 
the ASEAN Community shown by selected Ramkhamhaeng University (RU) undergraduates. The researcher 
also studied the relationships between their demographic characteristics and media exposure to the ASEAN 
Community, their levels of ASEAN Community knowledge, and their media exposure to and knowledge of the 
ASEAN Community. The research instrument was a questionnaire used to collect data concerning the 
opinions of 420 RU undergraduates. The method of stratified random sampling was used to select the 
members of the sample population. Using techniques of descriptive statistics, the data collected were 
analyzed using frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. Other statistical techniques 
used were chi-square (χ2), coefficient correlation, independent sample t-test and one-way analysis of variance 
(ANOVA). The findings are as follows: (1) The members of the sample population had media exposure to 
ASEAN via television, online social networks, websites and newspapers at a high level. Most of them had 
exposure to ASEAN Community media on the average of one to two times per month. They spent less than 
fifteen minutes for each exposure and were exposed to the ASEAN Community from 12.01 to 18.00 hr. (2) 
The levels of knowledge about ASEAN were found to be at a low level. (3) Different genders exhibited 
differences in the exposure through television, billboards, books, and magazines or journals. Relationships 
between gender and the frequency and time of media exposure were also found. The students who differed 
in age evinced parallel differences in exposure through billboards, books, verbal media using interviews, 
exhibitions and special activities media. Differences in age were related to the time at which the students had 
the media exposure. The students under 24 years of age exposed themselves to media at a higher level than 
those 24 years of age or older. Differences in faculty of study displayed corresponding differences in 
exposure to the following media: billboards, books, verbal media using discussion, websites and online social 
media. Relationships between differences in faculties and the times at which the students experienced the 
media exposure were also found. (4) The students in different faculties evinced differences in their levels of 
ASEAN community knowledge. Those enrolled in the Faculty of Law exhibited knowledge levels at the 
highest level, followed by those from the Faculty of Humanities and the Faculty of Business Administration. 
(5) The media exposure from television, brochures and leaflets, billboards, books, verbal media using 
lectures, and exhibitions was determined to be positively correlated with levels of ASEAN Community 
knowledge. 
 
Keywords : Association of Southeast Asian Nations, media exposure, news perception 
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บทนํา 
ปจจุ บัน เรื่ อ งประชาคมอาเซี ยนเป นสิ่ งที่

ภาครัฐบาลและภาคเอกชนใหความสนใจเปนอยางมาก มี
การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ มากมาย รัฐบาลเล็งเห็น
ความสําคัญและพยายามกระตุนดวยสื่อตาง ๆ ให
ประชาชนชาวไทยตื่นตัวในเรื่องประชาคมอาเซียนที่เขามา
มีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และไดจัดงานสัมมนา 
“วาระแหงชาติ: เศรษฐกิจไทยยุคใหมในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
กรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรีไดกลาวปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “อนาคตประเทศไทยในเศรษฐกิจประชาคม
อาเซียน” นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการใชสื่อหรือชองทางการ
สื่อสารในการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนไปยังภาคสวนตาง ๆ ไดแก ภาคประชาชนทั่วไป 
ภาคธุรกิจเอกชน หนวยงานดานอื่น ๆ ของรัฐบาล เปนตน 
เพื่อเรียกรองใหมีการตื่นตัวและใหความสําคัญกับ
ประชาคมอาเซียนที่กําลังจะมาถึงในปคริสตศักราช 2015 
หรือ ปพุทธศักราช 2558 รัฐบาลไดประชาสัมพันธใหเห็น
ถึงการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนใน
ดานตาง ๆ ไดแก  เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม การใชชีวิตความเปนอยู ภาษา หุนสวนเพื่อ
การพัฒนาอยางมีพลวัตเพื่อมุงสงเสริมใหประชาชนใน
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น 
มุงสงเสริมใหประชาคมอาเซียนเปนชุมชนแหงสังคมที่เอื้อ
อาทร และการปรับตัวเขาหากันสูการเปนประชาชน
อาเซียน ทําใหทุกฝายหันมาใหความสนใจ และศึกษา
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนกันมากขึ้น  

สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ก็มีความตื่นตัวในการ
ปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียนในปพุทธศักราช 2558 
ดังที่  ศ.ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2554 เปดเผยวาที่ประชุมมีมติเปน
เอกฉันทในการเตรียมพรอมมหาวิทยาลัยเขาสูประชาคม
อาเซียน โดยจะเริ่มเตรียมความพรอมในปการศึกษา 2555 
ดวยการเลื่อนการเปดภาคเรียนใหเปนสากลที่เปลี่ยนจาก
การเปดภาคเรียนเดือนมิถุนายน เปนราวตนเดือน
กันยายนแทน เหมือนกับประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียนอีก 9 ประเทศที่มีการเปลี่ยนตรงกันแลว ซึ่งจะมี
ประโยชนในดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่อาจจะเปน
อุปสรรคได หากการเปด-ปดภาคเรียนของไทยไมตรงกับ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (http://www.siamintel 
ligence.com /thai-asean-semester/)  

ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมการผลิต
กําลังคนสูการเปนประชาคมอาเซียนและเปดเสรีการคา
บริการดานอุดมศึกษา ของ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี 
ผูอํานวยการบริหารเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
เก่ียวกับทัศนคติและการตระหนักรูเก่ียวกับอาเซียนโดย
สํารวจจากจํานวนนักศึกษา 2,170 คน จากมหาวิทยาลัย
ช้ันนําในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ระบุวา ประเทศ
ไทยมีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูอันดับสุดทาย 
แสดงใหเห็นวามีความจําเปนเรงดวนที่ตองการเรงให
การศึกษาคนของเรา เพื่อเตรียมความพรอมที่ประเทศไทย
จะกาวสูประชาคมอาเซียนในป  2558 (http://www. 
komchadluek.net) 

นอกจากนี้ผลการวิจัยเรื่องความรูและความเขาใจ
ของนักศึกษาไทยในการเตรียมพรอมเพื่อกาวสูประชาคม
อาเซียน พบวา นักศึกษาในภาครัฐมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนในระดับต่ํา สวนมหาวิทยาลัย
ภาคเอกชนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนในระดับปานกลาง  ในดานของการรับรูขาวสาร
พบวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีชองทางการรับรู
ขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมากที่สุดจากสื่อ
โทรทัศนรอยละ 31.03 และชองทางการรับรูขาวสารนอย
ที่สุด จากบุคคลในครอบครัว/ญาติ คิดเปนรอยละ 1.99 
(วรรณา, 2553) 

ดังนั้นการที่รัฐบาลจัดสัมมนาเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนโดยยกระดับงานสัมมนาใหเปนวาระแหงชาติ 
รัฐบาลไดใชสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนไปยังภาคสวนตาง ๆ  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการเปดรับสื่อที่มีผลตอการรับรูขาวสารเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงวามกีารเปดรับสื่อตาง ๆ รอบตัว
ของนักศึกษาเองมากนอยเพียงใด สื่อที่นักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการเปดรับมี
อะไรบาง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีระดับความรู เบ้ืองตนเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนมากนอยเพียงใด ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชน
ตอองคการหรือหนวยงานตาง ๆ ในวางแผนสื่อที่ใชในการ
ประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไปยัง
กลุมนักศึกษา 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยรามคําแหง (หัวหมาก) ภาค
การศึกษาที่  2 ปการศึกษา 2555 เฉพาะภาคปกติ มี
ทั้งหมด 238,495 คนไมรวม นักศึกษาที่สมัครแบบ pre-
degree (http://regis.ru.ac.th/index) โดยแยกตามคณะ

ดังนี้ 1) นิติศาสตร 53,735 คน 2) บริหารธุรกิจ 41,217 
คน 3) มนุษยศาสตร 31,563 คน 4) ศึกษาศาสตร 19,705 
คน 5) วิทยาศาสตร 5,816 คน 6) รัฐศาสตร 80,036 คน        
7) เศรษฐศาสตร 2,379 คน 8) สื่อสารมวลชน 3,243 คน 
9) พัฒนาทรัพยากรมนุษย 801 คน รวม 238,495 คน 

การคํานวณขนาดตัวอยางใชหลักการของ ทาโร 
ยามาเนะ (Taro Yamane) (อางถึงใน วิเชียร, 2537) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปไดขนาดกลุ มตั วอย างที่
เหมาะสมคือ 400 ตัวอยาง และใชการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (stratified 
sampling) โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวนของ
นักศึกษาของแตละคณะ 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย     

คณะ ประชากร (คน) จํานวนตัวอยาง (คน) 
1.นิติศาสตร  53,735 88 
2.บริหารธุรกิจ 41,217 72 
3.มนุษยศาสตร 31,563 54 
4.ศึกษาศาสตร 19,705 32 
5.วิทยาศาสตร  5,816 10 
6.รัฐศาสตร 80,036 134 
7.เศรษฐศาสตร 2,379 10 
8.สื่อสารมวลชน 3,243 10 
9.พัฒนาทรัพยากรมนุษย  801 10 
    รวม 238,495 420 

 
ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(accidental sampling) โดยทําการเก็บขอมูลจากแตละ
คณะจนครบตามจํานวนตัวอยางที่ตองการ 

ตั ว แปร ที่ ใ ช ใ นการ วิ จั ย ครั้ ง นี้  แ บ ง ต า ม
สมมติฐานในการวิจัยไดดังนี้  

สมมติฐานขอที่ 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีลักษณะ ประชากร 
(เพศ อายุ ช้ันปที่กําลังศึกษา และคณะที่กําลังศึกษา) 
แตกตางกันมีการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
แตกตางกัน 

ตัวแปรตน – ลักษณะประชากรของนักศึกษา 
หมายถึง เพศ อายุ ช้ันปที่กําลังศึกษา และคณะที่กําลัง
ศึกษา 

ตัวแปรตาม – ประเภทของสื่อ หมายถึง 1) สื่อ
กระจายเสียง ไดแก โทรทัศน และวิทยุ 2) สื่อสิ่งพิมพ 
ไดแก แผนพับ/ใบปลิว แผนปายโฆษณา หนังสือ 
นิตยสาร/วารสาร และหนังสือพิมพ 3) สื่อวาจา ไดแก 
การอภิปราย การบรรยาย การประชุม การสัมภาษณ 
และการสื่อสารปากตอปาก 4) สื่อกิจกรรมพิเศษ ไดแก 
งานสัมมนา งานนิทรรศการ 5) สื่ออินเทอรเน็ต ไดแก 
เว็บไซต เว็บบอรด อีเมล และเครือขายสัมคมออนไลน 
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สมมติ ฐานขอที่  2 .  ระ ดับความรู เ ก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกันตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร (เพศ อายุ ช้ันปที่กําลังศึกษา และ
คณะที่กําลังศึกษา) ที่แตกตางกัน 

ตัวแปรตน - ลักษณะประชากรของนักศึกษา 
หมายถึง เพศ อายุ ช้ันปที่กําลังศึกษา และคณะที่กําลัง
ศึกษา 

ตัวแปรตาม – ระดับความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 

สมมติ ฐานขอที่  3 .  ระ ดับความรู เ ก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
เปดรับสื่อ โดยจําแนกตามประเภทของสื่อ 

ตัวแปรตน – ประเภทของสื่อ หมายถึง 1) สื่อ
กระจายเสียง ไดแก โทรทัศน และวิทยุ 2) สื่อสิ่งพิมพ 
ไดแก แผนพับ/ ใบปลิว แผนปายโฆษณา หนังสือ 
นิตยสาร/วารสาร และหนังสือพิมพ 3) สื่อวาจา ไดแก 
การอภิปราย การบรรยาย การประชุม การสัมภาษณ 
และการสื่อสารปากตอปาก 4) สื่อกิจกรรมพิเศษ ไดแก 
งานสัมมนา งานนิทรรศการ 5) สื่ออินเทอรเน็ต ไดแก 
เว็บไซต เว็บบอรด อีเมล และเครือขายสัมคมออนไลน 

ตัวแปรตาม – ระดับความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 

สมมติฐานขอที่ 4. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีลักษณะประชากร (เพศ 
อายุ ช้ันปที่ กําลังศึกษา และคณะที่ กําลังศึกษา) มี
ความสัมพันธกับการเปดรับสื่อ (ความถี่ ระยะเวลา และ
ชวงเวลา) เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ตัวแปรตน - ลักษณะประชากรของนักศึกษา 
หมายถึง เพศ อายุ ช้ันปที่กําลังศึกษา และคณะที่กําลัง
ศึกษา 

ตัวแปรตาม - ความถี่ในการรับทราบขาวสาร 
ระยะเวลาในการรับทราบขาวสาร และชวงเวลาในการ
รับทราบขาวสาร 

สมมติ ฐานขอที่  5 .  ระ ดับความรู เ ก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกันตามการเปดรับสื่อ 
(ความถี่ ระยะเวลา และ ชวงเวลา) ที่แตกตางกัน 

ตัวแปรตน – ประเภทของสื่อ ไดแก ความถี่ใน
การรับทราบขาวสาร ระยะเวลาในการรับทราบขาวสาร 
และชวงเวลาในการรับทราบขาวสาร 

ตัวแปรตาม – ระดับความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในเรื่องการเปดรับสื่อที่
มีผลตอการรับรูขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ 
แบบสอบถาม ( questionnaire) รูปแบบที่ ใช คือ
แบบสอบถามปลายปดโดยรายละเอียดในแบบสอบถาม 
ประกอบดวยเนื้อหา 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร
ของกลุมตัวอยาง ไดแกเพศ อายุ คณะ ช้ันป โดย
คําถามที่ ใช เปนลักษณะปลายปดแบบเลือกตอบ 
(checklist)  

ตอนที่  2 การเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน โดยแยกรายละเอียดของการเปดรับขาวสาร                

ตอนที่  3 ความรูทั่ ว ไปเ ก่ียวกับประชาคม
อาเซียนเปนคําถามทดสอบความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนจํานวน 20 ขอที่ เปนการทดสอบความรู
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุมถึง 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น
สําหรับการศึกษาวิจัยไปทดสอบคาความเที่ยงตรง 
(validity) และคาความเช่ือมั่น (reliability) ดังนี้ 

1. การตรวจสอบคาความเที่ยงตรง (validity) 
โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
ทาน หลังจากนั้นนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 
(Index of Item – Objective Congruence) จากนั้น
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบและ
นํามาปรับปรุงแกไขแลวไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
โดยวิธี IOC โดยแตละขอตองไมต่ํากวา 0.5  ผลการวัด
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของคําถามมีคาอยู
ระหวาง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งหมายความวาแบบสอบถาม
ทุกขอที่ผู วิจัยสรางขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ครอบคลุมในแตละดาน  

2. การหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ผูวิจัยนํา
แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกลุมที่จะศึกษาจํานวน 30 ชุด จากนั้นนําไป
ทดสอบเพื่อหาคาความเช่ือมั่นโดยใช Alpha coefficient 
ของ Cronbach เพื่อหาคา reliability จากโปรแกรม
สําเร็จรูปโดยใชเกณฑยอมรับที่คา Alpha coefficient 
มากกวา 0.70 ซึง่หมายความวาแบบสอบถามนี้มีความ
เช่ือมั่นเพียงพอ ผลของการทดสอบไดคาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.849 แสดงวา
แบบสอบถามนี้มีความนาเช่ือถือในระดับที่ยอมรับไดที่
สามารถใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดังนี้  

1. ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) 
คาเฉลี่ย  (mean) และสวนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ใชในการบรรยายทางสถิติทั่วไป 

2. การทดสอบคาที (independent sample t-
test) และANOVA (analysis of variance) ใชในการ
ทดสอบสมมติฐานขอที่  1 นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีลักษณะประชากรตางกันมีการเปดรับสื่อ
เ ก่ียวกับประชาคมอาเซียนต างกัน  การทดสอบ
สมมติฐานขอที่  2 ระดับความรู เ ก่ียวกับประชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ข อ ง

มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกันตามลักษณะ
ประชากรที่แตกตางกัน และใชในการทดสอบสมมติฐาน
ขอที่ 5 ระดับความรูเ ก่ียวกับประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
แตกตางกันตามการเปดรับสื่อ (ความถี่ ระยะเวลา และ
ชวงเวลา) ที่แตกตางกัน  

3. การหาคาสหสัมพันธ (correlation) ใชในการ
ทดสอบสมมติฐ านขอที่  3  ระดับความรู เ ก่ียว กับ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
เปดรับสื่อจําแนกตามประเภทของสื่อ 

4. การหาคาไคสแควร (Chi-Square) ใชในการ
ทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีลักษณะประชากร (เพศ 
อายุ ช้ันปที่ กําลังศึกษา และคณะที่ กําลังศึกษา) มี
ความสัมพันธกับการเปดรับสื่อ (ความถี่ ระยะเวลา และ
ชวงเวลา) เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 
ผลการวิจัย 

1. เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศ พบวา 
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย ดานอายุ
ของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ
นอยกวา 24 ป รองลงมาคือ กลุมตัวอยางอายุ 24-29 ป 
และกลุมตัวอยางอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป ดานช้ันปที่
กําลังศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
กําลังศึกษาอยูช้ันป 1-2 รองลงมา คือ นักศึกษาช้ันป  
3-4 และ นักศึกษาช้ันป 5-8  
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2. ผลการวิเคราะหดานการเปดรับสื่อ 
 
ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคม

อาเซียนทางสื่อตาง ๆ 
 

ส่ือท่ีเปดรับ เดือนละ 
10 ครั้งข้ึนไป 

เดือนละ 
7-9 ครั้ง 

เดือนละ 
4-6 ครั้ง 

เดือนละ 
1-3 ครั้ง 

ไมเคยเลย รวม คาเฉล่ีย ระดับการเปดรับ 

โทรทัศน 120 143 117 35 5 420 3.80 มาก 
 (28.57) (34.05) (27.86) (8.33) (1.19)    
วิทยุ 24 59 119 135 83 420 2.54 นอย 
 (5.71) (14.05) (28.33) (32.14) (19.76)    
แผนพับ/ใบปลิว 18 62 130 143 67 420 2.57 นอย 
 (4.29) (14.76) (30.95) (34.05) (16.75)    
แผนปายโฆษณา 25 95 112 135 53 420 2.77 ปานกลาง 
 (5.95) (22.62) (26.67) (32.14) (12.62)    
หนังสือ 34 97 131 108 50 420 2.90 ปานกลาง 
 (8.10) (23.10) (31.19) (25.71) (11.90)    
นิตยสาร/วารสาร 28 91 139 118 44 420 2.86 ปานกลาง 
 (6.67) (21.67) (33.10) (28.10) (10.48)    
หนังสือพิมพ 70 125 129 83 13 420 3.37 มาก 
 (16.67) (31.25) (30.71) (19.76) (3.10)    
อภิปราย 15 48 115 109 133 420 2.29 นอย 
 (3.57) (12.00) (27.38) (25.95) (26.90)    
บรรยาย 17 64 102 107 130 420 2.36 นอย 
 (4.05) (15.24) (24.29) (25.48) (31.00)    
ประชุม 9 45 93 117 156 420 2.13 นอย 
 (2.25) (10.71) (22.14) (27.86) (37.14)    
สัมภาษณ 9 38 93 141 139 420 2.14 นอย 
 (2.25) (9.05) (22.14) (33.57) (33.10)    
การสื่อสารปากตอปาก 67 88 108 97 60 420 3.01 ปานกลาง 
 (15.95) (20.95) (25.71) (24.25) (14.29)    
สัมมนา 8 31 92 109 180 420 2.00 นอย 
 (1.90) (7.38) (21.90) (25.95) (42.86)    
นิทรรศการ 13 33 94 139 141 420 2.14 นอย 
 (3.25) (7.86) (22.38) (33.10) (33.57)    
เว็บไซต 97 135 116 60 12 420 3.58 มาก 
 (23.10) (32.14) (27.62) (14.29) (2.86)    
เว็บบอรด 57 120 114 96 33 420 3.17 ปานกลาง 
 (13.57) (28.57) (27.14) (22.86) (7.86)    
อีเมล 39 76 131 114 60 420 2.81 ปานกลาง 
 (9.75) (18.10) (31.19) (27.14) (14.29)    
เครือขายสังคมออนไลน 113 120 108 58 21 420 3.59 มาก 

 (26.90) (28.57) (25.71) (13.81) (5.00)    
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จากตารางที่  2 พบวาระดับการเปดรับสื่อ
เ ก่ียว กับประชาคมอาเซียนจากทางสื่ อ โทรทัศน 

หนังสือพิมพ เว็บไซต และสื่อเครือขายสังคมออนไลนมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของจํานวนครั้งที่นักศึกษาเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 

จํานวนครั้งท่ีเปดรับขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนตอเดือน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 1 คร้ังตอเดือน 47 11.19 
1-2 คร้ังตอเดือน 165 39.29 
3-4 คร้ังตอเดือน 108 25.71 
มากกวา 4 คร้ังตอเดือน 100 23.81 
รวม  420 100.00 

 
จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 

เปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนโดยเฉลี่ย 1-2 
ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 39.29 รองลงมาคือ เปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนโดยเฉลี่ย 3-4 ครั้ง
ตอเดือนคิดเปนรอยละ 25.71 เปดรับขาวสารเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียนโดยเฉลี่ย มากกวา 4 ครั้งตอเดือนคิดเปน
รอยละ 23.81 และเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนโดยเฉลี่ยนอยกวา 1 ครั้งตอเดือนคิดเปนรอยละ 
11.19 ตามลําดับ 
 

 
ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของระยะเวลาที่นักศึกษาเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียนโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
 

ระยะเวลาท่ีรับขาวสารโดยเฉล่ียตอครั้ง จํานวน รอยละ 
นอยกวา 15 นาท ี           146 34.76 
16-30 นาท ี 145 34.52 
31 นาท ี- 1 ชั่วโมง 67 15.90 
มากกวา 1-2 ชั่วโมง 38 9.05 
มากกวา 2 ชั่วโมง 24 5.71 
รวม 420 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใช
ระยะเวลานอยกวา 15 นาทีในการเปดรับสื่อเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนโดยเฉลี่ยตอครั้งคิดเปนรอยละ 34.76 
รองลงมาคือใชระยะเวลา 16-30 นาที คิดเปนรอยละ 

34.52 ระยะเวลา 31 นาที - 1 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 
15.90 ระยะเวลา มากกวา 1-2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 
9.05 และระยะเวลามากกวา 2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 
5.71 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของชวงเวลาที่นักศึกษาเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  
 

ชวงเวลาเปดรับส่ือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน รอยละ 
06.01-12.00 น. 130 30.95 
12.01-18.00 น. 173 41.19 
18.01-24.00 น. 110 26.19 
00.01-06.00 น. 7 1.67 
รวม 420 100.00 

 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 19  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2559 

 

81 

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะ
เปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนชวงเวลา 
12.01-18.00 น. คิดเปนรอยละ 41.19 รองลงมาคือ 
ชวงเวลา 06.01-12.00 น.  คิดเปนรอยละ 30.95  
ชวงเวลา 18.01-24.00 น. คิดเปนรอยละ 26.19 และ

ชวงเวลา 00. 01-06 .00  น.  คิดเปนรอยละ 1.67 
ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหดานระดับความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 

 
ตารางท่ี 6 จํานวน และรอยละ ของระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
 

ระดับความรู จํานวน รอยละ 
นอยที่สุด (ตอบถูก 1-4 ขอ) 53 12.60 
นอย(ตอบถูก 5-8 ขอ) 189 45.00 
ปานกลาง(ตอบถูก 9-12 ขอ) 142 33.80 
มาก(ตอบถูก 13-16 ขอ) 31 7.40 
มากที่สุด(ตอบถูก 17-20 ขอ) 5 1.20 
รวม 420 100.00 
 

จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มี
ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในระดับนอย คิดเปน
รอยละ 45.00 มีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 33.80 มีความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนในระดับนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
12.60 มีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 7.40 มีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
ในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 1.20 ตามลําดับ 
 4. การเปรียบเทียบลักษณะประชากรดานเพศ 
อายุ ช้ันป  และคณะที่แตกตางกันมีการเปดรับสื่อ
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบการเปดรับสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามเพศ 
 

รายการ ชาย (185 คน) หญิง (235 คน)  
t 

 
Sig x̄  S.D. x̄  S.D. 

สื่อโทรทัศน 3.62 1.04 3.94 0.91 -3.373* 0.001 
สื่อวิทยุ 2.53 1.17 2.54 1.09 -0.135 0.893 
สื่อกระจายเสียง 3.07 0.91 3.25 0.75 -2.057* 0.04 
สื่อแผนพับ/ใบปลิว 2.55 1.08 2.60 1.04 -0.479 0.632 
สื่อแผนปายโฆษณา 2.65 1.11 2.87 1.10 -2.011* 0.045 
สื่อหนังสือ 2.75 1.13 3.01 1.12 -2.363* 0.019 
สื่อนิตยสาร/ วารสาร 2.71 1.11 2.98 1.04 -2.454* 0.015 
สื่อหนังสือพิมพ 3.22 1.11 3.49 1.03 -2.650 0.08 
สื่อสิ่งพิมพ 2.77 0.89 2.99 0.83 -2.531* 0.012 
สื่อวาจาโดยการอภิปราย 2.23 1.14 2.34 1.13 -1.056 0.292 
สื่อวาจาโดยการบรรยาย
ในชั้นเรียน 

2.25 1.20 2.44 1.17 -1.624 0.105 

สื่อวาจาโดยการประชุม 2.12 1.10 2.13 1.10 -0.70 0.944 
สื่อวาจาโดยการ
สัมภาษณ 

2.16 1.07 2.12 1.02 0.366 0.715 

สื่อวาจาแบบปากตอปาก 3.06 1.26 2.97 1.30 0.748 0.455 
สื่อวาจา 2.37 0.91 2.40 0.87 -0.416 0.678 
สื่อสัมมนา 2.04 1.08 1.96 1.04 0.733 0.464 
สื่อนิทรรศการ 2.13 1.07 2.14 1.07 -0.143 0.887 
สื่อกิจกรรมพิเศษ 2.08 1.00 2.05 0.95 0.317 0.752 
สื่อเว็บไซต 3.53 1.07 3.63 1.09 -0.903 0.367 
สื่อเว็บบอรด 3.08 1.20 3.24 1.12 -1.418 0.157 
สื่ออีเมล 2.70 1.19 2.89 1.14 -1.688 0.096 
เครือขายสังคมออนไลน 3.50 1.14 3.65 1.19 -1.295 0.196 
สื่ออินเทอรเน็ต 3.20 0.97 3.35 0.96 -1.567 0.118 
สื่อตาง ๆ  2.71 0.71 2.83 0.69 -1.738 0.083 

P ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 7 พบวานักศึกษาที่มีเพศตางกัน
มีการเปดรับสื่อโทรทัศน สื่อกระจายเสียง สื่อแผนปาย

โฆษณา สื่อหนังสือ สื่อนิตยสาร/วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ 
แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบการเปดรับสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามอายุ 
 

รายการ อายุนอยกวา 24 ป 
(353 คน) 

อายุต้ังแต 24 ปข้ึนไป 
(67 คน) 

t Sig 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. 
สื่อโทรทัศน 3.82 0.98 3.73 1.01 0.665 0.506 
สื่อวิทยุ 2.53 1.13 2.58 1.14 -0.348 0.728 
สื่อกระจายเสียง 3.17 0.82 3.15 0.87 0.602 0.874 
สื่อแผนพับ/ใบปลิว 2.58 1.05 2.49 1.08 0.686 0.493 
สื่อแผนปายโฆษณา 2.84 1.11 2.42 1.09 2.857 0.004 
สื่อหนังสือ 2.95 1.13 2.63 1.11 2.145 0.033 
สื่อนิตยสาร/ วารสาร 2.89 1.07 2.70 1.13 1.308 0.192 
สื่อหนังสือพิมพ 3.38 1.07 3.36 1.12 0.110 0.913 
สื่อสิ่งพิมพ 2.93 0.85 2.72 0.91 1.815 0.070 
สื่อวาจาโดยการอภิปราย 2.31 1.14 2.19 1.13 0.778 0.437 
สื่อวาจาโดยการบรรยาย
ในชั้นเรียน 

2.40 1.19 2.13 1.13 1.703 0.089 

สื่อวาจาโดยการประชมุ 2.17 1.11 1.93 1.00 1.659 0.098 
สื่อวาจาโดยการ
สัมภาษณ 

2.18 1.05 1.88 1.01 2.190 0.029 

สื่อวาจาแบบปากตอปาก 3.00 1.29 3.07 1.26 -0.435 0.664 
สื่อวาจา 2.41 0.89 2.24 0.88 1.449 0.148 
สื่อสัมมนา 2.03 1.06 1.81 1.00 1.602 0.110 
สื่อนิทรรศการ 2.20 1.08 1.79 0.93 3.244 0.002 
สื่อกิจกรรมพิเศษ 2.22 0.99 1.80 0.90 2.625 0.010 
สื่อเว็บไซต 3.59 1.08 3.52 1.11 0.504 0.615 
สื่อเว็บบอรด 3.19 1.17 3.07 1.12 0.745 0.457 
สื่ออีเมล 2.85 1.15 2.60 1.24 1.629 0.104 
เครือขายสังคมออนไลน 3.61 1.17 3.46 1.17 0.942 0.347 
สื่ออินเทอรเน็ต 3.31 0.96 3.16 1.00 1.136 0.257 
สื่อตาง ๆ  2.80 0.69 2.63 0.68 1.904 0.058 

P ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 8 พบวานักศึกษาที่มีอายุตางกัน
มีการเปดรับสื่อแผนปายโฆษณา สื่อหนังสือ สื่อวาจา

โดยการสัมภาษณ สื่อนิทรรศการ และสื่อกิจกรรมพิเศษ 
แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบการเปดรับสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามช้ันป 
 

รายการ ชั้นป F Sig 
1-2 (206 คน) 3-4 (152 คน) 5 ข้ึนไป (62 คน) 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. x ̄ S.D. 
สื่อโทรทัศน 3.82 0.98 3.81 0.97 3.74 1.05 0.153 0.858 
สื่อวิทยุ 2.51 1.10 2.59 1.19 2.52 1.06 0.211 0.810 
สื่อกระจายเสียง 3.17 0.77 3.20 0.89 3.13 0.87 0.161 0.852 
สื่อแผนพับ/ใบปลิว 2.57 1.01 2.58 1.14 2.58 1.02 0.006 0.994 
สื่อแผนปายโฆษณา 2.82 1.06 2.80 1.23 2.54 1.00 1.482 0.228 
สื่อหนังสือ 2.92 1.15 2.95 1.17 2.71 0.96 1.034 0.357 
สื่อนิตยสาร/วารสาร 2.94 1.10 2.80 1.09 2.76 1.00 1.065 0.346 
สื่อหนังสือพิมพ 3.39 1.04 3.36 1.12 3.34 1.05 0.880 0.916 
สื่อสิ่งพิมพ 2.93 0.86 2.89 0.90 2.79 0.80 0.624 0.536 
สื่อวาจาโดยการอภิปราย 2.36 1.17 2.18 1.05 2.35 1.22 1.231 0.293 
สื่อวาจาโดยการบรรยายใน
ชั้นเรียน 

2.43 1.18 2.32 1.16 2.24 1.25 0.746 0.475 

สื่อวาจาโดยการประชุม 2.14 1.10 2.14 1.15 2.05 0.97 0.195 0.823 
สื่อวาจาโดยการสัมภาษณ 2.15 1.02 2.19 1.12 1.97 0.94 1.022 0.361 
สื่อวาจาแบบปากตอปาก 2.93 1.26 3.03 1.36 3.24 1.17 1.401 0.247 
สื่อวาจา 2.40 0.88 2.37 0.90 2.37 0.89 0.059 0.942 
สื่อสัมมนา 1.99 1.06 2.00 1.09 2.00 0.98 0.04 0.996 
สื่อนิทรรศการ 2.23 1.09 2.09 1.10 1.97 0.87 1.718 0.181 
สื่อกิจกรรมพิเศษ 2.11 1.01 2.04 0.99 1.98 0.87 0.458 0.633 
สื่อเว็บไซต 3.60 1.10 3.57 1.08 3.58 1.03 0.37 0.964 
สื่อเว็บบอรด 3.25 1.19 3.10 1.16 3.10 1.05 0.871 0.419 
สื่ออีเมล 2.82 1.23 2.83 1.13 2.74 1.05 0.127 0.881 
เครือขายสังคมออนไลน 3.60 1.17 3.63 1.19 3.44 1.10 0.619 0.539 
สื่ออินเทอรเน็ต 3.32 0.99 3.28 0.96 3.21 0.93 0.270 0.764 
สื่อตาง ๆ  2.80 0.68 2.77 0.74 2.72 0.63 0.388 0.679 

P ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 9 พบวานักศึกษาที่กําลังศึกษา
ในระดับช้ันปการศึกษาตางกันมีการเปดรับสื่อเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบการเปดรับสื่อแผนปายโฆษณาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามคณะ 
 

คณะ N x ̄ S.D. F Sig 
นิติศาสตร 88 2.83 1.13  

 
 

 
2.065 

 
 
 

 
0.038* 

บริหารธุรกิจ 72 3.10 1.16 
มนุษยศาสตร 54 2.70 1.13 
ศึกษาศาสตร 32 3.03 1.03 
วิทยาศาสตร 10 2.80 0.79 
รัฐศาสตร 134 2.70 1.11 
เศรษฐศาสตร 10 2.10 1.10 
สื่อสารมวลชน 10 2.10 0.73 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 10 2.60 0.96 
รวม 420 2.79 1.12 

P ≤ 0.05 
 
ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบการเปดรับสื่อหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามคณะ 
 

คณะ N x ̄ S.D. F Sig 
นิติศาสตร 88 3.16 1.21  

 
 

 
2.372 

 
 
 

 
0.017* 

บริหารธุรกิจ 72 2.85 1.18 
มนุษยศาสตร 54 3.06 1.20 
ศึกษาศาสตร 32 3.34 1.18 
วิทยาศาสตร 10 2.90 0.86 
รัฐศาสตร 134 2.78 1.06 
เศรษฐศาสตร 10 2.20 0.92 
สื่อสารมวลชน 10 2.30 0.82 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 10 2.70 1.15 
รวม 420 2.92 1.15 

P ≤ 0.05 
 
ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทยีบการเปดรับสื่อวาจาโดยการอภิปรายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามคณะ 
 

คณะ N x ̄ S.D. F Sig 
นิติศาสตร 88 2.55 1.12  

 
 

 
2.237 

 
 

 
 

0.024* 

บริหารธุรกิจ 72 2.21 1.09 
มนุษยศาสตร 54 2.19 1.01 
ศึกษาศาสตร 32 2.25 1.08 
วิทยาศาสตร 10 2.30 1.34 
รัฐศาสตร 134 2.43 1.22 
เศรษฐศาสตร 10 1.70 0.82 
สื่อสารมวลชน 10 1.30 0.48 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 10 2.10 1.37 
รวม 420 2.31 1.14 

P ≤ 0.05 
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ตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบการเปดรับสื่อเว็บไซตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามคณะ 
 

คณะ N x ̄ S.D. F Sig 
นิติศาสตร 88 3.35 1.10  

 
 

 
2.206 

 
 
 

 
0.026* 

บริหารธุรกิจ 72 3.90 1.14 
มนุษยศาสตร 54 3.87 0.97 
ศึกษาศาสตร 32 3.56 1.11 
วิทยาศาสตร 10 3.80 1.23 
รัฐศาสตร 134 3.43 1.10 
เศรษฐศาสตร 10 3.70 0.82 
สื่อสารมวลชน 10 3.70 0.94 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 10 3.30 1.34 
รวม 420 3.58 1.11 

P ≤ 0.05 
 
ตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบการเปดรับสื่อเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามคณะ 
 

คณะ N x ̄ S.D. F Sig 
นิติศาสตร 88 3.36 1.12  

 
 

 
2.232 

 
 
 

 
0.024* 

บริหารธุรกิจ 72 3.97 1.11 
มนุษยศาสตร 54 3.62 1.15 
ศึกษาศาสตร 32 3.62 1.21 
วิทยาศาสตร 10 4.10 0.87 
รัฐศาสตร 134 3.41 1.20 
เศรษฐศาสตร 10 3.70 1.41 
สื่อสารมวลชน 10 4.00 0.94 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 10 3.80 1.23 
รวม 420 3.59 1.17 

P ≤ 0.05 
 

จากตารางที่  10,ตารางที่  11, ตารางที่  12,
ตารางที่  13 และตารางที่  14 พบวานักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาในคณะตางกันมีการเปดรับสื่อแผนปายโฆษณา 
สื่อหนังสือ สื่อวาจาโดยการอภิปราย สื่อเว็บไซต สื่อ
เครือขายสังคมออนไลน แตกตางกัน 

5.เปรียบเทียบลักษณะประชากรดานเพศ อายุ 
ช้ันป และคณะที่แตกตางกันมีระดับความรูเ ก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบระดับความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ N x ̄ S.D. t Sig 
ชาย 185 7.99 3.31  

-0.694 
 

0.488 หญิง 235 8.20 3.02 
รวม 420 8.10 3.17 

P ≤ 0.05 
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จากตารางที่  15 พบวานักศึกษาที่มีเพศ
ตางกันมีระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไม

แตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบระดับความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ N x ̄ S.D. t Sig 
นอยกวา 24 ป  353 8.14 3.16  

0.394 
 

0.694 ต้ังแต 24 ปข้ึนไป 67 7.97 3.12 
รวม 420 8.06 3.14 

P ≤ 0.05 
จากตารางที่ 16 พบวานักศึกษาที่มีอายุตางกัน

มีระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน     
 

 
ตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบระดับความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามช้ันป 
 

ชั้นป N x ̄ S.D. F Sig 
1-2 206 8.36 3.04  

2.119 
 

0.121 3-4 152 7.69 3.15 
5 ข้ึนไป 62 8.31 3.44 
รวม 420 8.11 3.15 

P ≤ 0.05 
จากตารางที่ 17 พบวานักศึกษาที่กําลงัศึกษา

ในระดับช้ันปการศึกษาตางกันมีระดับความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนไมแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบระดับความรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามคณะ 
 

คณะ N x ̄ S.D. F Sig 
นิติศาสตร 88 9.02 3.71  

 
 
 
 
 

1.992 

 
 
 
 
 
 

0.046* 

บริหารธุรกิจ 72 8.28 2.44 
มนุษยศาสตร 54 8.35 2.82 
ศึกษาศาสตร 32 8.06 2.75 
วิทยาศาสตร 10 7.50 3.09 
รัฐศาสตร 134 7.81 3.35 
เศรษฐศาสตร 10 6.95 2.80 
สื่อสารมวลชน 10 6.53 2.07 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 10 7.72 2.49 
รวม 420 8.10 3.15 

P ≤ 0.05 
จากตารางที่ 18 พบวานักศึกษาที่กําลังศึกษา

ในคณะตางกันมีระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 19 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางการเปดรับสื่อประชาคมอาเซียนแตและประเภทกับระดับ 
 ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ประเภทของส่ือท่ีกลุมตัวอยางเปดรับความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
(r) 

สื่อโทรทัศน 0.155* 
สื่อวิทยุ 0.095 
สื่อแผนพับ/ใบปลิว 0.190* 
สื่อแผนปายโฆษณา 0.188* 
สื่อหนังสือ 0.150* 
สื่อนิตยสาร/วารสาร 0.021 
สื่อหนังสือพิมพ 0.078 
สื่อวาจาโดยการอภิปราย 0.079 
สื่อวาจาโดยการบรรยาย 0.103* 
สื่อวาจาโดยการประชุม 0.077 
สื่อวาจาโดยการสัมภาษณ 0.081 
สื่อวาจาแบบปากตอปาก 0.010 
สื่อสัมมนา 0.073 
สื่อนิทรรศการ 0.101* 
สื่อเว็บไซต 0.056 
สื่อเว็บบอรด 0.039 
สื่ออีเมล 0.047 
สื่อเครือขายสังคมออนไลน 0.085 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตาร างที่  19 ร ะ ดับความรู เ ก่ีย ว กับ
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
เปดรับสื่อ พบวา สื่อโทรทัศน สื่อแผนพับ/ใบปลิว สื่อ
แผนปายโฆษณา สื่อหนังสือ สื่อวาจาโดยการบรรยาย 
และสื่อนิทรรศการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับ
ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  

6.ลักษณะประชากรดาน เพศ อายุ ช้ันป และ
คณะที่ กําลังศึกษามีความสัมพันธกับการเปดรับสื่อ 
(ดานความถี่  ระยะเวลา และชวงเวลา) เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 
 

 

ตารางท่ี 20 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานเพศกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยจําแนก 
 ตามความถี่ในการเปดรับสื่อ 
 

ความถ่ีในการเปดรับส่ือ เพศ รวม 
ชาย หญิง 

นอยกวา 1 คร้ังตอเดือน 24(13.00) 23(9.80) 47(11.20) 
1-2 คร้ังตอเดือน  88(47.60) 77(32.80) 165(39.30) 
3-4 คร้ังตอเดือน 40(21.60) 68(28.90) 108(25.70) 
ต้ังแต 4 คร้ังตอเดือนข้ึนไป 33(17.80) 67(28.50) 100(23.80) 
รวม 185(100.00) 235(100.00) 420(100.0) 

2 13.817   
p- value 0.003     

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
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จากตารางที่ 20 พบวา สถานภาพดานเพศมี
ความสัมพันธ กับความถี่ ในการเปดรับสื่อเ ก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน 

 
ตารางท่ี 21 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานอายุกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยจําแนก 
 ตามความถี่ในการเปดรับสื่อ 
 

ความถ่ีในการเปดรับส่ือ อายุ รวม 
นอยกวา24 ป ต้ังแต 24 ปข้ึนไป 

นอยกวา 1 คร้ังตอเดือน 36(10.20) 11(16.40) 47(11.20) 
1-2 คร้ังตอเดือน  142(40.20) 23(34.30) 165(39.30) 
3-4 คร้ังตอเดือน 88(24.90) 20(29.90) 108(25.70) 
ต้ังแต 4 คร้ังตอเดือนข้ึนไป 87(24.60) 13(19.40) 100(23.80) 
รวม 353(100.00) 67(100.00) 420(100.00) 

2 3.626    
p- value 0.305    

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตารางที่ 21 พบวา สถานภาพดานอายุไมมี
ความสัมพันธ กับความถี่ ในการเปดรับสื่อเ ก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

 

   
ตารางท่ี 22 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานช้ันปกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยจําแนก 
 ตามความถี่ในการเปดรับสื่อ 
 

ความถ่ีในการเปดรับส่ือ ชั้นป รวม 
1-2 3-4 5 ข้ึนไป 

นอยกวา 1 คร้ังตอเดือน 23(11.20) 18(11.80) 6(9.70) 47(11.20) 
1-2 คร้ังตอเดือน  77(37.40) 63(41.40) 25(40.30) 165(39.30) 
3-4 คร้ังตอเดือน 51(24.80) 39(25.70) 18(29.00) 108(25.70) 
ต้ังแต 4 คร้ังตอเดือนข้ึนไป 55(26.70) 32(21.10) 13(21.00) 100(23.80) 
รวม 206(100.00) 152(100.00) 62(100.00) 420(100.00) 

2 2.33    
p- value 0.887    

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตาร างที่  22 พบว า  สถ านภาพด าน
ระดับช้ันปที่กําลังศึกษาไมมีความสัมพันธกับความถี่ใน

การเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
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ตารางท่ี 23 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานคณะที่กําลังศึกษากับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  
 โดยจําแนกตามความถี่ในการเปดรับสื่อ 
 

คณะ ความถ่ีในการเปดรับส่ือ  
รวม นอยกวา 1 ครั้ง

ตอเดือน 
1-2 ครั้งตอเดอืน 3-4 ครั้งตอเดอืน ต้ังแต 4 ครั้งตอ

เดือนข้ึนไป 
นิติศาสตร 18(20.50) 35(39.80) 14(16.00) 21(23.90) 88(100.00) 
บริหารธุรกิจ  8(11.10) 32(44.40) 12(16.70) 20(27.80) 72(100.00) 
มนุษยศาสตร 8(14.80) 20(37.00) 15(27.80) 11(20.40) 54(100.00) 
ศึกษาศาสตร 5(15.60) 8(25.00) 11(34.40) 8(25.00) 32(100.00) 
วิทยาศาสตร 2(20.00) 5(50.00) 3(30.00) 0(0) 10(100.00) 
รัฐศาสตร 6(4.50) 53(39.60) 39(29.10) 36(26.90) 134(100.00) 
เศรษฐศาสตร 1(10.00) 2(20.00) 7(70.00) 0(0) 10(100.00) 
สื่อสารมวลชน 0(0) 5(50.00) 3(30.00) 2(20.00) 10(100.00) 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 2(20.00) 2(20.00) 4(40.00) 2(20.00) 10(100.00) 
รวม  50(100.00)  162(100.00)  108(100.00) 100(100.00) 420(100.00) 

2 34.31     
p- value 0.79     

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตารางที่ 23 พบวา สถานภาพดานคณะที่
กําลังศึกษาไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการเปดรับ
สื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 
 

 
ตารางท่ี 24 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานเพศกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยจําแนก 
 ตามระยะเวลาในการเปดรับสื่อ 
 

ระยะเวลาในการเปดรับส่ือ เพศ รวม 
ชาย หญิง 

นอยกวา 15 นาท ี 60(32.40) 86(36.60) 146(34.80) 
16-30 นาท ี  59(31.90) 86(36.60) 145 (34.50) 
31นาที – 1 ชั่วโมง 30(16.20) 37(15.70) 67(16.00) 
มากกวา 1-2 ชั่วโมง 23(12.40) 15(6.40) 38(9.00) 
มากกวา 2 ชั่วโมงข้ึนไป 13(7.00) 11(4.70) 24(5.70) 
รวม 185(100.00) 235(100.00) 420(100.00) 

2 6.378   
p- value 0.173   

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตารางที่ 24 พบวา สถานภาพดานเพศไมมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดรับสื่อเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 
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ตารางท่ี 25 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานอายุกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยจําแนก 
 ตามระยะเวลาในการเปดรับสื่อ 
 

ระยะเวลาในการเปดรับส่ือ อายุ รวม 
นอยกวา 24 ป ต้ังแต 24 ปข้ึนไป 

นอยกวา 15 นาท ี 124(35.10) 22(32.80) 146(34.80) 
16-30 นาท ี  128(36.30) 17(25.40) 145 (34.50) 
31นาที – 1 ชั่วโมง 58(16.40) 9(13.40) 67(16.00) 
มากกวา 1-2 ชั่วโมง 28(7.90) 10(14.90) 38(9.00) 
มากกวา 2 ชั่วโมงข้ึนไป 15(4.20) 9(13.40) 24(5.70) 
รวม 353(100.00) 67(100.00) 420(100.00) 

2 13.691   
p- value 0.008*   

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตารางที่ 25 พบวาสถานภาพดานอายุมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดรับสื่อเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน  

 

 
ตารางท่ี 26 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานช้ันปกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยจําแนก 
 ตามระยะเวลาในการเปดรับสื่อ 
 

ระยะเวลาในการเปดรับส่ือ ชั้นป รวม 
 1-2 3-4 5 ข้ึนไป 

นอยกวา 15 นาท ี 70(34.00) 59(38.80) 17(27.40) 146(34.80) 
16-30 นาท ี  82(39.80) 48(31.60) 15(24.20) 145 (34.50) 
31นาที – 1 ชั่วโมง 26(12.60) 29(19.10) 12(19.40) 67(16.00) 
มากกวา 1-2 ชั่วโมง 16(7.80) 12(7.90) 10(16.10) 38(9.00) 
มากกวา 2 ชั่วโมงข้ึนไป 12(5.80) 4(2.60) 8(12.90) 24(5.70) 
รวม 206(100.00) 152(100.00) 62(100.00) 420(100.00) 

2 20.666    
p- value 0.008    

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตารางที่  26 พบวา สถานภาพดาน
ระดับช้ันปที่กําลังศึกษามีความสัมพันธกับระยะเวลาใน
การเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
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ตารางท่ี 27 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานคณะที่กําลังศึกษากับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  
 โดยจําแนกตามระยะเวลาในการเปดรับสื่อ 
 

คณะ ระยะเวลาในการเปดรับส่ือ รวม 
นอยกวา 
15 นาที 

16-30 นาที 31นาที – 1 ชั่วโมง มากกวา 1-2 
ชั่วโมง 

มากกวา 2 
ชั่วโมงข้ึนไป 

นิติศาสตร 35(39.80) 21(23.90) 10(11.40) 8(9.10) 14(15.90) 88(100.00) 
บริหารธุรกิจ  27(37.50) 27(37.50) 10(13.90) 6(8.30) 2(2.80) 72(100.00) 
มนุษยศาสตร 17(31.50) 27(50.00) 8(14.80) 1(1.90) 1(1.90) 54(100.00) 
ศึกษาศาสตร 14(43.80) 10(31.30) 2(6.30) 5(15.60) 1(3.10) 32(100.00) 
วิทยาศาสตร 7(70.00) 1(10.00) 1(10.00) 1(10.00) 0(0) 10(100.00) 
รัฐศาสตร 36(26.90) 50(37.30) 29(21.60) 13(9.70) 6(4.50) 134(100.00) 
เศรษฐศาสตร 4(40.00) 5(50.00) 1(10.00) 0(0) 0(0) 10(100.00) 
สื่อสารมวลชน 2(20.00) 4(40.00) 3(30.00) 1(10.00) 0(0) 10(100.00) 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 4(40.00) 1(10.00) 3(30.00) 2(20.00) 0(0) 10(100.00) 
รวม 50(100.00) 162(100.00) 108(100.00) 100(100.00) 100(100.00) 420(100.00) 

2 71.585      
p- value 0.000      

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตารางที่ 27 พบวา สถานภาพดานคณะที่
กําลังศึกษามีความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดรับ
สื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  
 
ตารางท่ี 28 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานเพศกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยจําแนก 
 ตามชวงเวลาในการเปดรับสื่อ 
 

ชวงเวลาในการเปดรับส่ือ เพศ รวม 
ชาย หญิง 

06.01-12.00 น. 56(30.30) 74(31.50) 130(31.00) 
12.01-18.00 น.  67(36.20) 106(45.10) 173(41.20) 
18.01-24.00 น. 56(30.30) 54(23.00) 110(26.20) 
00.01-06.00 น. 6(3.20) 1(0.40) 7(1.70) 
รวม 185(100.00) 235(100.00) 420(100.00) 

2 9.068   
p- value 0.028   

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตารางที่ 28 พบวา สถานภาพดานเพศมี
ความสัมพันธกับชวงเวลาในการเปดรับสื่อเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 
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ตารางท่ี 29 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานอายุกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยจําแนก 
 ตามชวงเวลาในการเปดรับสื่อ 
 

ชวงเวลาในการเปดรับส่ือ อายุ รวม 
นอยกวา 24 ป ต้ังแต 24 ปข้ึนไป  

06.01-12.00 น. 105(29.70) 25(37.30) 130(31.00) 
12.01-18.00 น.  154(43.60) 19(28.40) 173 (41.20) 
18.01-24.00 น.  88(24.90) 22(32.80) 110(26.20) 
00.01-06.00 น. 6(1.70) 1(1.50) 7(1.70) 
รวม 353(100.00) 67(100.00) 420(100.00) 

2 5.59   
p- value 0.133   

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตารางที่ 29 พบวา สถานภาพดานอายุไมมี
ความสัมพันธกับชวงเวลาในการเปดรับสื่อเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

  
ตารางท่ี 30 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานช้ันปกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยจําแนก 
 ตามชวงเวลาในการเปดรับสื่อ 
 

ชวงเวลาในการเปดรับส่ือ ชั้นป รวม 
1-2 3-4 5 ข้ึนไป 

06.01-12.00 น. 61(29.60) 49(32.20) 20(32.30) 130(31.00) 
12.01-18.00 น.  97(47.10) 54(35.50) 22(35.50) 173 (41.20) 
18.01-24.00 น. 45(21.80) 46(30.30) 19(30.60) 110(26.20) 
00.01-06.00 น. 3(1.50) 3(2.00) 1(1.60) 7(1.70) 
รวม 206(100.00) 152(100.00) 62(100.00) 420(100.00) 
  2 6.708    

p- value 0.349    
*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตาร างที่  30 พบว า  สถ านภาพด าน
ระดับช้ันปที่กําลังศึกษาไมมีความสัมพันธกับชวงเวลา
ในการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
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ตารางท่ี 31 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรดานคณะที่กําลังศึกษากับการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  
 โดยจําแนกตามชวงเวลาในการเปดรับสื่อ 
 

คณะ ชวงเวลาในการเปดรับส่ือ  
รวม 06.01- 

12.00 น. 
12.01- 

18.00น. 
18.01- 

24.00 น. 
00.01- 

06.00 น. 
นิติศาสตร 38(43.20) 28(31.80) 19(21.60) 3(3.40) 88(100.00) 
บริหารธุรกิจ 26(36.10) 25(34.70) 21(29.20) 0(0) 72(100.00) 
มนุษยศาสตร 14(25.90) 24(44.40) 16(29.60) 0(0) 54(100.00) 
ศึกษาศาสตร 9(28.10) 19(59.40) 4(12.50) 0(0) 32(100.00) 
วิทยาศาสตร 2(20.00) 6(60.00) 1(10.00) 1(10.00) 10(100.00) 
รัฐศาสตร 32(23.90) 60(44.80) 40(29.90) 2(1.50) 134(100.00) 
เศรษฐศาสตร 5(50.00) 3(30.00) 2(20.00) 0(0) 10(100.00) 
สื่อสารมวลชน 2(20.00) 4(40.00) 3(30.00) 1(10.00) 10(100.00) 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 4(40.00) 1(10.00) 3(30.00) 2(20.00) 10(100.00) 
รวม 132(100.00) 170(100.00) 109(100.00) 9(100.00) 420(100.00) 

2 32.384     
p- value 0.118     

*คาในวงเล็บเปนคารอยละ 
 

จากตารางที่ 31 พบวา สถานภาพดานคณะที่
กําลังศึกษาไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการเปดรับ
สื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

7. ระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง

แตกตางกันตามการเปดรับสื่อ (ความถี่ ระยะเวลา และ 
ชวงเวลา) ที่แตกตางกัน 
 
 
 
 

ตารางท่ี 32 ระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงกับการเปดรับสื่อที่แตกตางกัน  
 จําแนกตามความถี่ในการเปดรับสื่อ 
 

ความถ่ีในการเปดรับส่ือ N x ̄ S.D. F Sig 
นอยกวา 1 คร้ังตอเดือน 47 8.63 3.01  

1.644 
 

0.179 1-2 คร้ังตอเดือน 165 7.95 3.34 
3-4 คร้ังตอเดือน 108 7.74 2.78 
ต้ังแต 4 คร้ังตอเดือนข้ึนไป 100 8.52 3.24 
รวม 420 8.11 3.15 

P ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 32 พบวา ความถี่ในการเปดรับที่
แตกตางกันมีระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไม
แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 33 ระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงกับการเปดรับสื่อที่แตกตางกัน  
 จําแนกตามระยะเวลาในการเปดรับสื่อ 
 

ระยะเวลาในการเปดรับส่ือ N x ̄ S.D. F Sig 
นอยกวา 15 นาท ี 146 8.47 2.83  

14.118 
 

0.000 16-30 นาท ี 145 7.67 3.06 
31 นาท-ี1 ชั่วโมง   67 7.14 2.97 
มากกวา 1-2 ชั่วโมง   38 7.57 2.69 
2 ชั่วโมงข้ึนไป   24 12.08 3.66 
รวม 420 8.11 3.15 

P ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 33 พบวา ระยะเวลาในการเปดรับ
ที่แตกตางกันมีระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 34 ระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหงกับการเปดรับสื่อที่แตกตางกัน  
 จําแนกตามชวงเวลาในการเปดรับสื่อ 
 

ชวงเวลาในการเปดรับส่ือ N x ̄ S.D. F Sig 
06.01-12.00 น. 130 8.34 3.40  

1.557 
 

0.199 12.01-18.00 น. 173 7.34 3.00 
18.01-24.00 น. 110 8.35 2.99 
00.01-06.00 น.     7 9.28 4.03 
รวม 420 8.11 3.15 

P ≤ 0.05 
 

จากตารางที่ 34 พบวา ชวงเวลาในการเปดรับ
ที่แตกตางกันมีระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
ไมแตกตางกัน 
 
สรุปและวิจารณผล 

1. ผลการวิจัยดานการเปดรับสื่อของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา กลุม
ตัวอยางมีการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียนใน
ระดับมาก ผานทางสื่อโทรทัศน  เครือขายสังคม
ออนไลน สื่อเว็บไซต และสื่อหนังสือพิมพ สวนใหญมี
จํานวนครั้งที่เปดรับสื่อกับอาเซียนโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้ง
ตอเดือน ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางใชในการเปดรับสื่อ
เ ก่ียวกับประชาคมอาเซียนโดยใช เวลานอยกว า  

15 นาทีตอครั้ง และชวงเวลาที่กลุมตัวอยางเปดรับสื่อ
เก่ียวกับอาเซียนมากที่สุดคือชวงเวลา 12.01-18.00 น.  

จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
การเปดรับสื่อ เ ก่ียวกับประชาคมอาเซียนผานสื่อ
โทรทัศน ในระดับมาก เนื่องจากสื่อโทรทัศน เปนสื่อที่
คนทุกกลุมเปดรับ เพราะสามารถสรางความสนใจไดสูง 
ใหทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกันทําใหงายตอการ
เปดรับ สอดคลองกับวรรณา (2553) พบวา นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาครัฐ มีชองทางรับรูขาวสารเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนสวนใหญจะรับรูขาวสารทางสื่อ
โทรทัศน สอดคลองกับกนกวรรณ (2555) พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญจะเปดรับชมขาวสารจากสื่อโทรทัศน
เปนหลัก  และสอดคลองกับพงษธร (2555) พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญไดรับขาวสารเ ก่ียวกับการเขาสู



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 19  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2559 

 

96 

ปร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น จ า ก สื่ อ โ ท ร ทั ศ น ม า ก ที่ สุ ด 
นอกจากนั้ นยังพบวา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนผานสื่อหนังสือพิมพ เครือขายสังคมออนไลน 
และเว็บไซตในระดับมาก เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถ
เขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็วและตนทุนในการเขาถึง
ต่ํา สอดคลองกับรูปแบบการใช ชีวิตของคนในยุค
ปจจุบัน   

ดานจํานวนครั้ งที่ เปดรับขาวสารเ ก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนโดยเฉลี่ยตอเดือน จากผลการวิจัย
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารอาเซียนโดย
เฉลี่ย 1-2 ครั้งตอเดือน ทั้งนี้เนื่องจากขาวสารที่นําเสนอ
อาจจะไมไดอยูในความสนใจ และไมตระหนักถึงความ
เก่ียวพันธกับตัวของนักศึกษาเองโดยสอดคลองกับ
แนวคิดของ แซมมวล เบคเกอร (Becker,1983) และ 
รรินดา (2543) ที่กลาววา บุคคลจะเปดรับขาวสารเพื่อ
ทราบขอมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู สนใจ หากมีขอมูล
ขาวสารเก่ียวของกับตนเอง เพื่อผอนคลายอารมณ หรือ
ไดรับขอมูลที่จะนําไปสูเปาหมายของเขาไดก็จะใหความ
สนใจเปนพิเศษ 

ดานระยะเวลาในการเปดรับพบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญจะใชเวลาในการเปดรับแตละครั้งไมเกิน 15 
นาที ทั้งนี้อาจเปนเพราะความเรงรีบในการใชชีวิตใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ ทําใหนักศึกษาเปดรับแตละครั้ง
ไมเกิน 15 นาที ซึ่งประเภทของสื่อที่เหมาะสําหรับการ
เสนอขาวสารตางๆ เก่ียวกับประชาคมอาเซียน คือ 
โทรทัศน  เครือขายสังคมออนไลน  เ ว็บไซต  และ
หนังสือพิมพ ซึ่งเปนสื่อที่นักศึกษาเปดรับมากที่สุดดวย  
ในดานระยะเวลาควรปรับปรุงสื่อใหมีความนาสนใจเพื่อ
เพิ่มแรงผลักดันในการเปดรับขาวสาร โดยสอดคลองกับ
แนวคิดของ Merrill and Lowenstein ที่กลาววา 
แรงผลักดันในการเปดรับขาวสารมาจาก ความเหงา 
ความอยากรูอยากเห็น ประโยชนใชสอยของตนเอง 
ลักษณะเฉพาะของสื่อที่ตอบสนองความตองการและทํา
ใหเกิดความพึงพอใจ โดยการปรับปรุงเนื้อหาสาระและ
รูปแบบการนําเสนอของสื่อใหมีความนาสนใจ แสดงให
เห็นถึงประโยชนที่ไดรับ จะไปกระตุนความอยากรูอยากเห็น 

เกิดประโยชนใชสอยและทําใหเกิดความพึงพอใจจะทําให
เพิ่มระยะเวลาในการเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนมากยิ่งขึ้น  

2. ผลการวิจัยดานระดับความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราม คํ าแห ง  พบว า  นั ก ศึกษาร ะ ดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความรูเ ก่ียวกับประชาคม
อาเซียนในระดับนอย (ตอบถูก 5-8 ขอจากคําถาม 20 ขอ) 
สอดคลองกับวรรณา (2553) พบวา นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาครัฐมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนในระดับต่ํา สอดคลองกับพงษธร 
(2555) พบวา กลุมตัวอยางมีความรู  ความเขาใจ
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนในระดับต่ํา สอดคลองกับพรทิวา 
(2555) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนในระดับที่ควรปรับปรุงมากที่สุด 
สอดคลองกับ เดือนเพ็ญ และวิจิตรา (2556) พบวา 
กลุมตัวอยางมีระดับความรูทั่วไปเก่ียวกับประเทศใน
กลุมอาเซียนในระดับนอย และไมสอดคลองกับ ญาณภัทร
และแพรภัทร (2556) ศึกษาเรื่อง พบวา กลุมตัวอยางมี
ระดับความรูในเรื่องประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง  

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดานความ สัมพันธ
ระหวางลักษณะทางประชากรกับการเปดรับสื่อของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พบวา  

เพศที่ ต าง กันการ เปดรับสื่ อ โทรทัศน  สื่ อ
กระจายเสียง สื่อแผนปายโฆษณา หนังสือ นิตยสาร/
วารสารตางกัน ความแตกตางกันมากมายและหลากหลาย
เชนนี้อาจจะมาจากความสนใจสวนบุคคลของนักศึกษา
เอง และเพศที่ตางกันมีความสัมพันธกับความถี่ และ
ชวงเวลาในการเปดรับสื่อ  

อายุที่ตางกันมีการเปดรับสื่อแผนปายโฆษณา 
หนังสือ สื่อวาจาโดยการสัมภาษณ นิทรรศการ และสื่อ
กิ จ กร รมพิ เ ศษ ต า ง กั น  แ ล ะอ ายุ ที่ ต า ง กั นยั ง มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดรับสื่อ  โดยอายุ
นอยกวา 24 ปมีการเปดรับสื่อ เ ก่ียวกับประชาคม
อาเซียนมากกวาชวงอายุตั้งแต 24 ปขึ้นไป ซึ่งเปนชวง
วัยที่อยากรูอยากเห็น และอาจเพราะสื่อที่กลาวมานั้น
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อาจเห็นเปนรูปธรรมสามารถจับตองไดจึงสามารถ
กระตุนความอยากรูอยากเห็นมากกวาสื่ออื่น ๆ ทําใหมี
การเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมากกวาชวง
อายุอื่น สอดคลองกับงานเขียนของ Merrill and 
Lownestein (1971) ที่กลาววา ผูรับสารแตละคนมี
แรงผลักดันในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันอัน
เนื่องมาจากความอยากรูอยากเห็น เปนธรรมชาติของ
มนุษยที่มีความอยากรูอยากเห็นตองการรับรูขาวสารตาง  ๆ
เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย สื่อมวลชนจึง
นํามาเปนจุดหลักในการนําเสนอขาวสาร 

ช้ันปที่ กําลังศึกษาที่ตางกันมีการเปดรับสื่อ
ประเภทตาง ๆ เก่ียวกับประชาคมอาเซียนไมตางกัน 
แต ช้ันปที่ กําลัง ศึกษาที่ตางกันมีความสัมพันธ กับ
ระยะเวลาในการเปดรับสื่อ  

คณะที่กําลังศึกษาที่ตางกันมีการเปดรับสื่อแผน
ปายโฆษณา หนังสือ สื่อวาจาโดยการอภิปราย สื่อ
เว็บไซต และ เครือขายสังคมออนไลนตางกัน และคณะ
ที่กําลังศึกษามีความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดรับ
สื่อ โดยเฉลี่ยแลว คณะบริหารธุรกิจ และนิติศาสตรมี
การเปดรับสื่อเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมากที่สุด 
รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร วิทยาศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร แ ล ะคณะพัฒนาทรัพย ากรมนุษย 
ตามลําดับ ความแตกตางที่มากมายหลากหลายเชนนี้
อาจมาจากความแตกตางดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษา
สอดคลองกับ วิลเบอร แชรมม (Schramm,2006) ที่
กลาววา การศึกษาและสภาพแวดลอมทําใหมีความ
แตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับสื่อ 

4.  ผลการทดสอบสมมติ ฐานดานลักษณะ
ประชากรกับระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พบว า  นัก ศึกษาระ ดับปริญญาตรี มหาวิทยาลั ย
รามคําแหงที่มีลักษณะประชากรดานเพศ อายุ ช้ันปที่
กําลังศึกษาที่ตางกันมีระดับความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนที่ไมตางกัน แตคณะที่กําลังศึกษาที่แตกตางกัน
มีระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนตางกัน คณะ
นิติศาสตรมีระดับความรูโดยเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 
คือ  คณะมนุษยศาสต ร  แ ล ะคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ 

ตามลําดับมีระดับความรูเ ก่ียวกับประชาคมอาเซียน
มากกวานักศึกษาที่ กําลัง ศึกษาในคณะอื่น ๆ อาจ
เนื่องจากเนื้อหาในการเรียนการสอนมีความใกลเคียง
สอดคลองกับประชาคมอาเซียนมากกวา 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานดานความสัมพันธ
ระหวางการเปดรับสื่อกับความรู เ ก่ียวกับประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราม คํ าแห ง  พบว า  นั ก ศึกษาร ะ ดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
เปดรับสื่อโทรทัศน แผนพับ/ใบปลิว แผนปายโฆษณา 
หนังสือ สื่อวาจาโดยการบรรยาย และนิทรรศการดีกวา
การรับขาวสารจากสื่ออื่น ๆ ไมสอดคลองกับ มนัสชนก 
(2552) พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะไดรับประโยชน
จากสิ่งที่ไดอานขาวและบทความทางอินเทอรเน็ตเพื่อ
รับรู เพิ่มเติม ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุตตมา 
(2552) พบวา ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร
จากสื่อสิ่ งพิมพไมมีความสัมพันธ เ ก่ียวกับความรู
เก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนอาจเปนเพราะสื่อสิ่งพิมพ
เก่ียวกับภาวะโลกรอนจะเนนไปที่ผลลัพธของการเกิด
ปญหาภาวะโลกรอนตาง ๆ แตสื่อสิ่งพิมพเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนเนนไปที่ความรูและขาวสารเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนทําใหสื่อสิ่งพิมพมีความสัมพันธเชิง
บวกกับระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา แตสอดคลอง ในดานของสื่อ กิจกรรมมี
ความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอน 
ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา สื่อนิทรรศการมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน เมื่อมี
ความรูแลวจะเกิดความตระหนักรูและแสดงออกทาง
พฤติกรรมการมีสวนรวมในงานตาง ๆ กอใหเ กิด
ความสัมพันธเชิงบวกในการติดตามสื่อนิทรรศการ
ตอไป  

ระยะเวลาในการเปดรับสื่อที่นานกวาจะมีระดับ
ความรู เ ก่ียวกับประชาคมอาเซียนที่มากกวาพบวา  
กลุมตัวอยางที่ ใชระยะเวลาในการเปดรับขาวสาร
มากกวา 2 ช่ัวโมงขึ้นไปตอครั้งมีระดับความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนมากกวาระยะเวลาอื่น ๆ สอดคลอง
กับ แคลปเปอร (Klapper,1967) ที่กลาววาการเลือก
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จดจํา (selective retention) บุคคลเลือกจดจําเนื้อหา
สาระของสารในสวนที่ตองการจําเขาไปเก็บไวเปน
ประสบการณเพื่อใชในโอกาสตอไปและพยายามลืมใน
สวนที่ตองการจะลืม หากความเขาใจที่เกิดจากการรับรู
นั้นสอดคลองกับทัศนคติของบุคคล ความเขาใจนั้นจะ
พัฒนาตอไปเปนความเขาใจที่ถาวร พรอมที่จะจดจําใน
ระยะยาวตอไป จากผลการวิจัยการที่ใชระยะเวลา
เปดรับขาวสารมากกวา 2 ช่ัวโมงขึ้นไปตอครั้งจะทําให
เกิดประสบการณที่มากกวา ทําใหเกิดความเขาใจที่
ถาวรและพัฒนาไปเปนความจําในระยะยาวทําใหมี
ระดับความรูที่มากกวา สวนความถี่ และชวงเวลาในการ
เปดรับสื่อไมมีผลตอระดับความรูเ ก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1. ผลการวิจัยพบวานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการเปดรับสื่อโทรทัศน สื่อ
หนังสือพิมพ เว็บไซต และเครือขายสังคมออนไลนใน
ระดับมาก ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงควรเนน 
สื่อโทรทัศนภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงสื่อถึง
ความรู เ ก่ียวกับประชาคมอาเซียนที่ เ ก่ียวของกับ
นักศึกษามากขึ้น  สื่อเว็บไซตมหาวิทยาลัยควรจัดใหมี
มุมขอมูลความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูในหนา
แรกของเว็บไซตเพื่อนักศึกษาจะไดเห็นเดนชัดและ
สะดวกในการศึกษาหาความรู เ ก่ียวกับประชาคม
อาเซียนตอไป เครือขายสังคมออนไลนในปจจุบัน
สามารถใชผานทางโทรศัพทมือถือสมารทโฟนซึ่ ง
นัก ศึกษานิยมใช กันมาก และทางมหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีบริการ free wifi ใหกับนักศึกษาควรรักษา
ร ะ ดั บ ข อ ง ก า ร ส ง สั ญ ญ า ณ ใ ห ค ง ที่ ทั่ ว บ ริ เ ว ณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเพื่อนักศึกษาจะสามารถใช
เครือขายออนไลนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สวนสื่อที่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหงมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับ ไดแก แผนพับ/
ใบปลิว แผนปายโฆษณา หนังสือ สื่อวาจาโดยการ
บรรยาย และ นิทรรศการ มหาวิทยาลัยรามคําแหงควร
สง เสริมควบคูไปกับสื่อโทรทัศน สื่อหนังสือพิมพ 
เว็บไซต และเครือขายสังคมออนไลนที่นักศึกษามีการ

เปดรับในระดับมากอยูแลว และพัฒนาสื่อตาง ๆ ในการ
นําเสนอขาวสารใหผูรับสื่อเกิดความสนใจเพื่อที่จะเปน
อีกหนึ่งชองทางที่สําคัญในยุคที่ผูคนตางแสวงหาขอมูล
ขาวสารเพื่อทําใหตนเปนคนทันสมัยทันตอเหตุการณ  

2. ผลการวิจัยพบวานักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงสวนใหญมีการเปดรับขาวสารเ ก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอเดือน ใชเวลา
ในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนไมเกิน 
15 นาทีและเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
ในชวง 12.01-18.00 น. มากที่สุด สถาบันการศึกษา
และหนวยงานที่เก่ียวของควรจะมีการประชาสัมพันธที่มี
จํานวนครั้งบอยขึ้น ครั้งละไมเกิน 15 นาที และในชวงเวลา 
12.01-18.00 น. มีการประชาสัมพันธบอยกวาชวงอื่น ๆ 
เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงสวนใหญ
เปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมากที่สุด
ในชวงนี้   และเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม 
เชน การตอบคําถามชิงรางวัลผานทางโทรศัพทมือถือ
โดยใชขอความสั้น และประกาศรายช่ือเบอรโทรศัพทที่
โชคดีประจําสัปดาหพรอมชองทางรับมอบของรางวัล
ผานงานประชาสัมพันธดานตาง ๆ ของสถาบันการศึกษา
และหนวยงานที่เก่ียวของ และทําการประชาสัมพันธ
การมอบรางวัลตาง ๆ ผานสื่อตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

3. ผลการวิจัยพบวานักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงสวนใหญมีระดับความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนในระดับนอย อาจเกิดจากนักศึกษาเขาใจวา
ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเปนเรื่องที่ยังไกลตัว 
หรือยังไมเห็นผลกระทบที่จะเกิดตอตนเอง ความตื่นตัว
ในระดับต่ําเชนนี้จะสงผลกระทบเชิงลบคือสงผลให
นักศึกษาขาดความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานในอนาคตได 
ฉะนั้นรูปแบบของการประชาสัมพันธนอกจากจะเนน
ความรูขาวสารโดยทั่วไปเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
แลวยังตองประชาสัมพันธเชิงรุกใหมากขึ้นโดยการ
ปรับเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ ที่จะประชาสัมพันธใหมีความ
ใกลเคียงกับนักศึกษามากขึ้นก็จะทําใหมีการเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับอาเซียนมากขึ้น เชน โอกาสในอาชีพตาง  ๆ
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ที่มาพรอมกับประชาคมอาเซียน โอกาสในการยกระดับ
มาตรฐานความเปนอยูที่มาพรอมกับประชาคมอาเซียน 
แหลงขอมูลความรูตาง ๆ ที่ใชในการศึกษาหาความรู
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนที่เก่ียวของกับการประกอบ
ธุรกิจเพื่อใหทราบถึงผลดีและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก
นักศึกษาดวย จากผลการวิจัยที่พบวานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีความสัมพันธเชิงบวกกับหนังสือ และสื่อ
วาจาโดยการบรรยาย อาจารยผูสอนตองมีสวนชวย
กระตุนใหนักศึกษาทราบถึงความรูขาวสารตาง ๆ ไมวา
จะเปนการบรรยาย หรือตํารา เอกสารตาง ๆ เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยตองเปนสวน
สนับสนุนสงเสริมทั้งบุคคลากรของมหาวิทยาลัยและ
นักศึกษาใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู เ ก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
An Evaluation of Master’s Degree of Education Curriculum in Innovative 
Curriculum and Learning Management (Curriculum Revised B.E. 2555) 
 
 
 
 
มาลินี บุณยรัตพันธุ 1 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ในดานตางๆ ตอไปนี้ เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตร เพื่อประเมินปจจัย
นําเขาของหลักสูตร เพื่อประเมินกระบวนการของหลักสูตร เพื่อประเมินผลผลิตของหลักสูตร กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยที่
สอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
จํานวน 12 คน นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จํานวน 70 คน  บัณฑิตที่เรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จํานวน 60 คน  ผูใชบัณฑิต จํานวน 79 คน และผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ ที่มีตอหลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา บัณฑิต  และผูใช
บัณฑิต มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
นําสงดวยไปรษณีย และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 1. ดานบริบท จากการประเมินของอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ โดยรวมอยูในระดับมาก 
รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรชวยใหนักศึกษาบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร และการจัดรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร
สอดคลองกับสภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในสังคมปจจุบัน 2. ดานปจจัยนําเขา จากการประเมินของอาจารย 
นักศึกษา บัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ โดยรวมอยูในระดับมาก อาจารย นักศึกษา บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา เนื้อหา
และประสบการณการเรียนรูที่จัดในแตละรายวิชาสามารถนําไปพัฒนางานที่นักศึกษารับผิดชอบอยูได ไดแก วิชาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู (CLM 7604) วิชาการพัฒนาหลักสูตร (CLM 6603) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู (CLM 6607) อาจารย นักศึกษา บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา กระบวนการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษามี
การพิจารณาจากคุณสมบัติและความรูความสามารถ นักศึกษาที่รับเขามามีความสามารถในการคนควา มีพื้นฐาน    
ความรู ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู อาจารยที่สอนในหลักสูตรมีประสบการณการทํางานที่สัมพันธกับหลักสูตร     
3. ดานกระบวนการ จากการประเมินของอาจารย นักศึกษา และบัณฑิต โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด อาจารย 
นักศึกษา บัณฑิต มีความเห็นวา การจัดการเรียนรู มีวิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักศึกษาคนควา
                                                        
1 รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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หาความรูดวยตนเอง และนักศึกษาไดรับทราบจุดมุงหมายและวัตถุประสงครายวิชา  ในสวนของการวัดและประเมินผล 
อาจารย นักศึกษา บัณฑิต เห็นวา มีการแจงแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูของรายวิชากอนเริ่มเรียน มี
วิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและเนื้อหาวิชา มีวิธีการวัดและประเมินผลดวยวิธีและ
เครื่องมือที่หลากหลาย การสอบประมวลความรู มีการสงเสริมการบูรณาการความรูจากทุกวิชา ขอสอบครอบคลุม
ความรูจากทุกวิชาในหลักสูตรและสงเสริมใหนักศึกษาประยุกตใชความรูที่เรียนในหลักสูตร มาตอบคําถาม การทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาไดใชความรูจากวิชาในหลักสูตร ไดนําความรูเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยไปใช 
นักศึกษาไดมีโอกาสคนควางานวิจัย 4. ดานผลผลิต แบงเปนการประเมินดานผลกระทบและดานประสิทธิผล พบวา 
ดานผลกระทบจากการประเมินของผูใชบัณฑิต โดยรวมอยูในระดับมาก ผูใชบัณฑิตเห็นวามหาบัณฑิตสาขาวิชา
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสามารถพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู สามารถนําความรู
และประสบการณดานการจัดการเรียนรูไปใชงาน ดานประสิทธิผลจากการประเมินของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยผูใชบัณฑิตและบัณฑิต พบวา บัณฑิตมีจริยธรรมทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

 
คําสําคัญ : การประเมินหลักสูตร 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to evaluate the Master’s Degree of Education Program in 
Innovative Curriculum and Learning Management (A.D. 2012 Revised Edition) in the following aspects: (1) 
curriculum content, (2) curriculum input, (3) curriculum process, and (4) curriculum output. The sample 
groups consisted of 12 instructors teaching in the Master’s Degree of Education Program, as mentioned 
above, 70 current students and 60 graduates, as well as the employers of 79 graduates, plus three 
curriculum experts. The research instruments comprised the interview form for collecting the curriculum 
experts’ opinions toward the program and a five-level rating scale questionnaire for collecting the opinions of 
the students, the graduates and the graduates’ employers. The questionnaires were sent and collected back 
by post. The data were analyzed into percentage, mean and standard deviation. The research revealed 
several significant findings: (1) In the content evaluation, the overall assessment of the instructors and the 
experts was at high level. All courses in the curriculum assisted the students to achieve the curriculum’s 
purposes and were related to the objectives and the current social situation. (2) As for the input evaluation, 
the overall assessment of the instructors, the students, the graduates and the curriculum experts was at high 
level. The content and the learning experience from several courses (CLM 7604 Research to Develop 
Learning Management and Learners, CLM 6603 Curriculum Development, CLM 6607 Innovation and 
Technology in Learning Management) could be used for the students’ job development. The process of 
recruiting new students was based on the applicants’ background knowledge and abilities at a high level. The 
students in this program possessed knowledge-seeking ability and a good background in learning 
management. The instructors had working experience in relation to the program at the highest level. (3) 
Regarding the process evaluation, the overall assessment of the instructors, the students and the graduates 
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was at the highest level. They agreed that various teaching methods were used; students were given 
chances to seek knowledge by themselves and were informed of the course’s objectives and the learning 
evaluation criteria before starting the courses. In addition, various evaluation methods and instruments were 
utilized and concentrated on the course objectives and content; the information and content from all courses 
were integrated and applied in the comprehensive examination at the end of the program. Furthermore, the 
knowledge and content from all courses and the research methodology experience were combined to fulfill 
the students’ theses and independent studies. (4) In the product evaluation, concerning the curriculum 
effectiveness and efficiency, the overall assessment of the graduates’ employers was at a high level. They 
pointed out that the graduates in the Innovative Curriculum and Learning Management program were able to 
develop the innovations that suited learning management and to bring the knowledge and experience from 
their studies into use at work. Moreover, in the product evaluation concerning efficiency, the overall 
assessment of the graduates and the graduates’ employers was at the highest level. They insisted that the 
graduates possessed ethical conduct in curriculum and learning management, and had sound knowledge and 
understanding in the field of curriculum and learning management. 
 
Keyword : curriculum evaluation 
 
บทนํา 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  ( curriculum 
development processes) เปนกิจกรรมที่ตอเนื่องและ
เปนวัฎจักร  ประกอบดวยขั้นตอนการวิเคราะหและ
รวบรวมขอมูลพื้นฐาน การกําหนดหลักการและ
จุดมุงหมายของหลักสูตร การเลือกและจัดเนื้อหาและ
ประสบการณการเรียนรู  การกําหนดแนวทางการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรกอนนําไปใช  การนําหลักสูตรไปใช การ
ประเมินหลักสูตร และการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หลักสูตร (นิรมล, 2554) ซึ่งจะเห็นไดวาการประเมิน
หลักสูตรเปนเรื่องจําเปนที่ตองกระทําในการดําเนินงาน
เก่ียวกับหลักสูตรทุกหลักสูตรโดยหลังจากที่ไดมีการ
พัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใชระยะหนึ่งแลว
จําเปนจะตองมีการประเมินหลักสูตร ( curriculum 
evaluation) ซึ่ ง เ ป น ขั้ น ตอ นห นึ่ ง ที่ สํ า คัญ ใ น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ชวยใหผูพัฒนาหลักสูตร
ทราบถึงคุณภาพของผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตร 
ตลอดจนทราบถึงขอบกพรองตางๆ ทั้งในองคประกอบ
ของหลักสูตร และระบบการบริหารหลักสูตร อันจะ

นําไปสูการตัดสินใจวาควรจะใชหลักสูตรตอไปหรือไม 
(ศักด์ิศรี, 2553)   

นอกจากนี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ขอ  16 ได กํ าหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง ดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอย
ทุกๆ 5 ป  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก 5 ป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ดังนั้น 
หลักสูตรต างๆในระ ดับบัณฑิต ศึกษาจึ งมีความ
จําเปนตองไดรับการประเมินอยางนอยทุก 5 ป เพื่อให
ไดขอมูลยอนกลับในการปรับปรุงและตัดสินใจทาง
หลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  ไดเริ่มใชสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
ตั้งแตภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2555 ดังนั้นเมื่อ
หลักสูตรนี้ไดใชมาจนมีผูจบหลักสูตรจํานวนพอสมควร
แลวจึงควรมีการประเมินหลักสูตรเพื่อนําผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับการเปลี่ยนทาง
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วิชาการและสังคม  ประกอบกับในเอกสารหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได
ร ะ บุที่ จ ะมี กา รประ กัน คุณภาพหลั กสู ตร เพื่ อนํ า
ผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ใหดีขึ้น 

ในการประเมินหลักสูตรครั้ งนี้ผู วิ จัยได ใช
รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPPie  ของ 
Stuffleblem (Stufflebeam, 2003) ซึ่งประกอบไปดวย
การประเมินดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา 
(Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต 
(Product) ซึ่ ง จําแนกเปน การประ เมินผลกระทบ 
(Impact) และการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินรูปแบบนี้เปนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
และชวยในการใหขอมูลดานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงแกไข
ใหหลักสูตรมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประเมิน (evaluation 
research) โดยใชรูปแบบ CIPPie Model  ในการประเมิน 
โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้  

เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในดานตางๆ ตอไปนี ้

1. เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตร  
2. เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตร 
3. เพื่อประเมินกระบวนการของหลักสูตร 
4. เพื่อประเมินผลผลิตของหลักสูตร 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร จําแนกเปน 5 กลุมไดแก 1) อาจารยที่

สอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู   หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 จํานวน 22 คน  และ 2) นักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู   หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 จํานวน 148 คน   3)  บัณฑิตที่เรียน
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 จํานวน 130 คน  4) ผูใชบัณฑิต จํานวน 130 คน 
และ 5) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน   รวมเปน 433 คน 

กลุมตัวอยางไดแก อาจารยที่สอนในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และ
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555   จํานวน 210 คน กลุม
ตัวอยางไดมาจากตารางสําเร็จรูปสําหรับกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยาง จะตองใชกลุมตัวอยางจํานวนไมนอย
กวา 205 คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางดังนี้   

1) อาจารยที่สอนในหลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จํานวน 12 คน ไดมา
โดยการสุมอยางงาย (simple random sampling)    

2) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จํานวน 70 คน  โดย
จําแนกเปน   

2.1) นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษในสวนกลาง 
จํานวน 22 คนซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย (simple 
random sampling) โดยใชวิธีจับสลาก และ   

2.2) นักศึกษาโครงการพัฒนาครูสูปริญญาโท
ชวงปดเทอม จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมอยาง
งาย (simple random sampling) โดยใชวิธีจับสลาก      

3) บัณฑิตที่ เรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จํานวน 60 คน  โดย
จําแนกเปน   

3.1) บัณฑิตที่เรียนภาคพิเศษในสวนกลาง 
จํานวน 20 คนซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย (simple 
random sampling) โดยใชวิธีจับสลาก และ   

3.2) บัณฑิตที่ เรียนโครงการพัฒนาครูสู
ปริญญาโทชวงปดเทอม จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาดวย
วิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยใชวิธี
จับสลาก    
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 4) ผูใชบัณฑิต จํานวน 79 คน ซึ่งไดมาดวย
วิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยใชวิธี
จับสลาก    

 5) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน โดยพิจารณา
เลือกตามเกณฑที่กําหนด 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิจัย  โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่
ดังตอไปนี ้

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
การประเมินหลักสูตร การวิจัยเชิงสํารวจ และการสราง
แบบสอบถาม 

2. สรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ดังนี ้
2.1 แบบสั มภาษณความคิดเห็ นที่ มี ต อ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูของผูทรงคุณวุฒิ เปนแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผู ใหข อมูล  และความคิดเห็นที่มีต อ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

2.2 แบบสอบถามความ คิด เห็ นที่ มี ต อ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูของอาจารยที่สอนใน
หลักสูตร ประกอบดวย 2 ตอนดังนี ้

ตอนที่  1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่ วไป
เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ (multiple-choice)  

ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นที่มี
ตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ แบบ ลิเคิรท 
(Likert)  กรอบของขอคําถามประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 
ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  และดาน
ผลผลิต ซึ่งจําแนกเปนการประเมินผลกระทบ และการ
ประเมินประสิทธิผล 

2.3  แบบสอบถามความคิดเห็ นที่ มี ต อ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูของนักศึกษาและบัณฑิตที่
เรียนในหลักสูตร ประกอบดวย 2 ตอนดังนี ้

ตอนที่  1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่ วไป
เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ (multiple-choice) และแบบปลายเปด 
(open-ended)  

ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นที่มี
ตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ แบบลิเคิรท 
(Likert) กรอบของขอคําถามประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 
ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  และดาน
ผลผลิต ซึ่งจําแนกเปนการประเมินผลกระทบ และการ
ประเมินประสิทธิผล 

2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูของผูใชบัณฑิต ประกอบดวย 2 
ตอนดังนี ้

ตอนที ่1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปเก่ียวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ (multiple-choice) และแบบปลายเปด 
(open-ended)  

ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นที่มี
ตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ แบบ       
ลิเคิรท (Likert)  กรอบของขอคําถามประกอบดวย 1 ดาน 
ไดแก ดานผลผลิต  

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือวิจัย   
3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต อ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูของอาจารยที่สอนใน
หลักสูตร มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
วิจัยดังนี ้

 1) ตรวจสอบดานความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) และความเปนปรนัย (objectivity) โดยให
ผูเช่ียวชาญ 3 คนพิจารณาและประเมินความสอดคลอง
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ของวัตถุประสงคกับขอคําถาม และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง  (Item Objective Congruence -- IOC)  

นําคะแนนการประเมินของผูเช่ียวชาญ
มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยถาไดคา
มากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาขอคําถามอยูในเกณฑที่
ใชได ไมตองปรับปรุงแกไข  

ผลจากการประเมินความสอดคลอง
ของวัตถุประสงคกับขอคําถาม พบวา ขอคําถามมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคทุกขอ โดยมีคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1 ทุกขอ 

2) ป รั บ ป รุ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ต า ม
ขอเสนอแนะ ของผูเช่ียวชาญ 

3) นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับอาจารยที่สอนใน
หลักสูตรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 2 คน 

4)  ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอคนพบ
จากการทดลองใช 

5)  นําแบบสอบถามมาจัดพิมพเปนแบบ
แบบสอบถาม 

3.2  แบบสอบถามความคิดเห็ นที่ มี ต อ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ของนักศึกษาและบัณฑิตที่
เรียนในหลักสูตร มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยดังนี ้

1) ตรวจสอบดานความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) และความเปนปรนัย (objectivity) โดยให
ผูเช่ียวชาญ 3 คนพิจารณาและประเมินความสอดคลอง
ของวัตถุประสงคกับขอคําถาม และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง  (Item Objective Congruence -- IOC)  

2) ป รั บ ป รุ ง แ บ บ สอ บ ถ าม ต า ม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

3) นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับนักศึกษาที่เรียนใน
หลักสูตรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

4) ตรวจสอบเช่ือมั่น(reliability) โดยนํา
แบบสอบถามไปใชกับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นนํามาหาสัมประสิทธิ์ 

ความเช่ือมั่นแบบแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 
coefficient alpha)  

ผลจากการนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใชกับนักศึกษาและบัณฑิตที่เรียนในหลักสูตรนี้ไมใชกลุม
ตัวอยาง พบวา สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค มีคา 
0.95 และ 0.97 ตามลําดับ 

5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอคนพบ
จากการทดลองใช 

6) นํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม 
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูของผูใชบัณฑิต มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยดังนี ้

1) ตรวจสอบดานความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) และความเปนปรนัย (objectivity) โดยให
ผูเช่ียวชาญ 3 คนพิจารณาและประเมินความสอดคลอง
ของวัตถุประสงคกับขอคําถาม และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง  (Item Objective Congruence -- IOC)  

2) ป รั บป รุ ง แ บ บส อ บถ า มต า ม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ 
 1. ผลการประเมินหลักสูตร จากการประเมินของ
ผูทรงคุณวุฒิและอาจารย ดานบริบท พบวา มีผลการ
ประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก และแตละประเด็นของ
รายการประเมิน ไดแก รายวิชาในหลักสูตรชวยให
นักศึกษาบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร การจัดรายวิชาตาง  ๆ
ในหลักสูตรสอดคลองกับสภาพการจัดหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูในสังคมปจจุบันผลการประเมินอยูใน
ระดับมากที่สุด สวนบริบทในดานอื่นๆ อยูในระดับมาก 
 2. ผลการประเมินหลักสูตรจากการประเมินของ
อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิต และนักศึกษา ดานปจจัย
นํ า เ ข า  โด ย ร วม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ มา ก  เนื้ อ ห า แ ล ะ
ประสบการณการเรียนรูที่จัดในแตละรายวิชาสามารถ
นําไปพัฒนางานที่นักศึกษารับผิดชอบอยูไดในระดับ
มากที่สุดได วิชาการออกแบบการเรียนรู (CLM 6606) 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน (CLM 
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7604) การพัฒนาหลักสูตร (CLM 6603) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู (CLM 6607) การประเมิน
หลักสูตร (CLM 6605)  
 นอกจากนี้ ในสวนของนักศึกษาที่เรียนแผน ข 
พบวา วิชานวัตกรรมการจัดการศึกษา (CLM 7704) 
ประสบการณการพัฒนาหลักสูตร (CLM 7706) การศึกษา
อิสระ (CLM 7096) สามารถนําเนื้อหาและประสบการณ 
การเรียนรูไปใชไดอยูในระดับมากที่สุด 
 สวนนักศึกษาที่ตองเรียนปรับพื้นฐาน พบวา วิชา
ความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู 1 (CLM 6701) ประสบการณ
วิชาชีพครู 1 (CLM 7701) ประสบการณวิชาชีพครู 2 
(CLM 7702) สามารถนําเนื้อหาและประสบการณ        
การเรียนรูไปใชไดอยูในระดับมาก 
 ปจจัยนําเขาที่เก่ียวของกับกระบวนการคัดเลือก
ผูสมัครเขาศึกษาซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติและความรู
ความสามารถ อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ มหาบัณฑิต และ
นักศึกษา พบวา กระบวนการคัดเลือกเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก 
 ปจจัยนําเขาดานอาจารยที่สอนในหลักสูตร จาก
การประเมินของอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ มหาบัณฑิต และ
นักศึกษา พบวา อาจารยมีประสบการณการทํางาน มี
คุณวุฒิ มีผลงานทางวิชาการที่สัมพันธกับหลักสูตรอยู
ในระดับมากที่สุด 
 ปจจัยนําเขาดานสื่อการเรียนรูและสถานที่ 
พบวา ในสวนที่เก่ียวของกับตํารา มีเนื้อหาสอดคลอง
กับขอบเขตวิชาอยูในระดับมากที่สุด สําหรับประเด็นอื่นๆ 
ที่เก่ียวของกับสื่อการเรียนรูและสถานที่อยูในระดับมาก 
 3. ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ 
จากการประเมินของอาจารย นักศึกษา และมหาบัณฑิต 
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยในสวนที่เก่ียวของ
กับการจั ดการ เ รี ย นรู  อ าจารย  นั ก ศึกษา  แ ล ะ
มหาบัณฑิต พบวา การจัดการเรียนรูในหลักสูตรนี้เปด
โอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง มี
วิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย การจัดอาจารยที่
ปรึกษาการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ อาจารยให
คําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ อาจารย นักศึกษา และ
มหาบัณฑิต ประเมินอยูในระดับมากที่สุด สวนประเด็น
อื่นๆ ในเรื่องการจัดการเรียนรูในหลักสูตร อาจารย 
นักศึกษา และมหาบัณฑิต ประเมินอยูในระดับมาก 

 สําหรับกระบวนการดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู อาจารย นักศึกษา และมหาบัณฑิต ประเมิน
อยูในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการแจงแนวทางการวัด
และประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหนักศึกษาทราบ
กอนเริ่มเรียน 
 สวนกระบวนการการสอบประมวลความรูของ
อาจารย  นักศึกษา และมหาบัณฑิต พบวา มีการ
สงเสริมการบูรณาการความรูจากทุกวิชาในระดับมาก
ที่สุด 
 การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ อาจารย 
นักศึกษา และมหาบัณฑิต ประเมินอยูในระดับมากที่สุด 
ทุกประเด็นโดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับการนําความรู
จากวิชาในหลักสูตรมาใชในการทําวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาอิสระ 
 4. ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิต ซึ่ ง
จําแนกเปนการประเมินผลกระทบ (impact) และการ
ประเมินประสิทธิผล (effectiveness) 
 ดานผลกระทบ (impact) เปนการประเมินโดย
ผูใชบัณฑิต ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผูใชบัณฑิต 
พบวา บัณฑิตสามารถพัฒนานวัตกรรมไดเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู 
 ดานประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการ
ประเมินโดยบัณฑิตและผูใชบัณฑิต ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด บัณฑิตและผูใชบัณฑิต พบวา ผูที่ศึกษา
ในหลักสูตรมีจริยธรรมทางหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู 
 
สรุปและวิจารณผล 

จากผลการวิจัยที่สรุปไวขางตน ผูวิจัยเสนอการ
อภิปรายผล ดังนี้ 

 1. ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จากการ
ประเมินของอาจารย นักศึกษา มหาบัณฑิต ผูใชบัณฑิต 
และผูทรงคุณวุฒิ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และดาน
ผลผลิต พบวาโดยรวมอยู ในระดับมาก สวนดาน
กระบวนการ อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งถือไดวาหลักสูตร
มีคุณภาพดี 
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 2. ดานบริบทของหลักสูตร จากการประเมิน
ของอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ พบวาโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยอาจารยและผูทรงคุณวุฒิเห็นวา รายวิชา
ทั้งหมดในหลักสูตรชวยใหนักศึกษา บรรลุจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร  การจัดราย วิชาต างๆในหลักสูตร
สอดคลองกับสภาพการจัดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรูในสังคมปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของ
หลักสูตรที่ดีจะตองเปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายชัดเจน 
บรรจุเนื้อหา ประสบการณ และกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับชวงเวลาใหการศึกษา มีการกําหนด
เนื้อหาสอดคลองกับสภาพการณดําเนินชีวิต สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได (อมรา,2540) 

 3. ดานปจจัยนําเขา จากการประเมินของ
อาจารย นักศึกษา มหาบัณฑิต พบวา เนื้อหาและ
ประสบการณการเรียนรูในแตละวิชาสามารถนําไป
พัฒนางานที่นักศึกษารับผิดชอบอยูได อยางไรก็ตาม
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวา รายวิชาบางวิชา
มีเนื้อหาใกลเคียงกับบางวิชาในหลักสูตรโดยเฉพาะวิชา
หลักการจัดการศึกษาและแนวคิดทางปรัชญา (CLM 
6504) วิชาปรัชญาการศึกษา (EDF 6003) และวิชา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา (CLM 7704) การนําวิชา
เหลานี้มาบูรณาการเพื่อลดความซ้ําซอนและจะทําให
จํานวนหนวยกิตลดลง ผูทรงคุณวุฒิ  เห็นวาวิชา
ภาษาอังกฤษควรเพิ่มทักษะการพูด เพราะในสังคม
ปจจุ บัน ใชการสื่อสารทางพูดมากขึ้นและการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาควรใหความสําคัญกับ
การคิดวิเคราะห ดังนั้นผูทรงคุณวุฒิเสนอวาควรมีวิชาที่
เก่ียวของกับการสัมมนา โดยเปนการสัมมนาที่เปน
นวัตกรรมทางการศึกษา นอกจากนี้ ในสวนของการ
บริการคอมพิวเตอรจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ต นักศึกษา
ปร ะ เมิ นอยู ใ น ระ ดับมาก  แต มี ข อ เ สนอแนะว า 
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจุดบริการสัญญาณใหมากขึ้น 
ปจจุบันอินเทอรเน็ตมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของ
คนเรา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถใชอินเทอรเน็ต
ติดตอกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อคนหาขอมูลที่กําลัง
ศึกษา ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะทําหนาที่เสมือน
เปนหองสมุดขนาดใหญ 

 4.  ด านกระบวนการ ผลการประเมิน ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของอนุกูล (2548) ที่ทําการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร
เพื่อพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในสวนที่ เ ก่ียวกับการจัดการเรียนรูใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
(ฉบับปรับปรุง 2555) นักศึกษาและบัณฑิต พบวา มี
การเปดโอกาสใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง
ในการเรียน ในระดับบัณฑิตศึกษา การคนควาถือเปน
สิ่งสําคัญ เปนพฤติกรรมที่พึงมีในนักศึกษา อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระมีการให
คําปรึกษาแกนักศึกษาอยางสม่ํ าเสมอ สาขาวิชา
น วัตกร รมห ลั กสู ต รแล ะ การจั ดการ เ รี ย น รู  ใ ห
ความสําคัญกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
ของนักศึกษา มีการนําหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา
เขาที่ประชุมเพื่อเลือกอาจารยที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับ
หัวขอวิทยานิพนธ นอกจากนี้ สาขาวิชานวัตกรรมฯ ให
ความสําคัญกับการวัดและประเมินผล กอนการเรียน
การสอนจะตองมีการแจงจุดประสงคการเรียน ตลอดจน
แนวทางในการประเมินผลใหนักศึกษาทราบ มีการ
ประเมินผลจากหนวยงานภายนอกโดยเฉพาะในการทํา
วิทยานิพนธ แตอยางไรก็ตาม ผูทรงคุณวุฒิเสนอวา 
ควรมีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาในการทํา
วิทยานิพนธเปนรายๆ และเปนระบบ เชน มีวิชา
สัมมนา วิทยานิพนธ ทุกภาคการศึกษา โดยเปนวิชาที่
ไมนับหนวยกิต เพื่อเปนการกระตุนนักศึกษาใหเห็นถึง
ความสําคัญของการทําวิทยานิพนธและจะไดดําเนินการ
อยางตอเนื่อง 

 สําหรับบัณฑิต มีขอเสนอแนะในเรื่องของการ
สอบปากเปลาวา อาจารยผูสอนควรเปดโอกาสให
นักศึกษาไดสอบจนครบตามกําหนดเวลา นอกจากนี้ 
บัณฑิตยังมีความเห็นวา ควรใหอาจารยผูสอนเปน
ผูสอบเพราะเนื้อหาที่สอบและสอนจะไดสอดคลองกัน 

 จากผลการ วิ จั ย  คณะกรรมการผู จั ดทํ า
หลักสูตรควรมีการปรับปรุงตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอ 
ดังนั้น สาขาวิชานาจะพิจารณาในเรื่องของการจัดวิชา
สัมมนาวิทยานิพนธ และอาจารยผูรับผิดชอบการสอบ
ประมวลแตละกลุมวิชาควรมีการประชุมเพื่อกําหนด
แนวปฏิบัติในการออกขอสอบและสอบปากเปลาเพื่อ
เปนมาตรฐานตอไป 
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 5. ดานผลผลิต ซึ่งประเมิน 2 ประเด็น คือดาน
ผลกระทบและประสิทธิผล ผูประเมินดานผลกระทบ คือ 
ผูใชบัณฑิต โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก คือ 
บัณฑิตสามารถพัฒนานวัตกรรมที่ เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู สามารถนําความรูและประสบการณดาน
การจัดการเรียนรู ไปใชงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สาขาวิชามี วิชาใหนักศึกษาไดฝกลงมือปฏิบัติจริง
เก่ียวกับ การออกแบบการสอน การทําวิจัย และการ
พัฒนาหลักสูตร อีกทั้งในวิชานิเทศการศึกษา นักศึกษา
ไดปฏิบัติการนิเทศในสถานการณจริงในสถานศึกษา จึง
ทําใหนักศึกษามีประสบการณ ความรู ความสามารถ 
ในการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชจริง 
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เจตคติของอาจารย ท่ีมีตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 
ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
Attitudes of Teachers towards Educational Management for Students with 
Disabilities in Ramkhamhaeng University 
 
 
 
 
นิศารัตน หวานชะเอม 1 และผองพรรณ สิทธิชัย 2 
 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเจตคติของอาจารย ที่มีตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ใน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง และเปรียบเทียบเจตคติของอาจารย ที่มีตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และอายุราชการ กลุมตัวอยางเปน อาจารยคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ตามตาราง
สําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan และทําการสุมกลุมตัวอยาง แบบช้ันภูมิอยาง ไมมีสัดสวน (stratified random sampling) 
แตละช้ันภูมิใชเทคนิคการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยการจับสลาก ไดกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้นจํานวน 260 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับเจตคติของอาจารย ที่มีตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 
ในมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดใหเลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 29 ขอ มีคา IOC ระหวาง 0.8 ถึง 1.0 การวิเคราะห
ขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คํานวณหาคาสถิติ คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย (x ̄) คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง กรณี 2 กลุมใชการทดสอบคาที (t-test) แบบอิสระ ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการศึกษาอาจารยมีเจตคติตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก และรายขอ 3 อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก 1) การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทําใหคนพิการ
ไดประโยชนจากการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทําใหคนพิการรูสึกวาตนเองมีคุณคามากขึ้น 2) 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทําใหคนพิการมีโอกาสไดรับการศึกษาเทาเทียมกับคนปกติ และ 3) การจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการเปนการสรางความเสมอภาคทางสังคมสําหรับคนพิการ 2. ผลการเปรียบเทียบ เจตคติของอาจารย ที่มี
ตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และอายุราชการที่ตางกัน 
มีเจตคติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คาํสาํคญั : เจตคติ นักศึกษาพิการ 
 

                                                        
1 ผูชวยศาสตราจารย  ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 อาจารย ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ABSTRACT 
 

 The main objectives of this research were to study teacher’s attitudes towards educational 
management for students with disabilities in Ramkhamhaeng University and to compare teacher’s attitudes 
toward education management for these students; the teachers were categorized by gender, education and 
years of service. The sample consisted of teachers from different faculties in Ramkhamhaeng University in 
the first semester of the 2012 academic year; the sample was acquired by determining a sample size at 95% 
of reliability level, according to the Krejcie and Morgan table and by stratified sampling. Each stratum used a 
simple random sampling method by ballot, to obtain the total of 260 samples. The tool of this research was a 
questionnaire, which contained a five-choice level section with 29 items, IOC between 0.8-1.0. The collected 
data were analyzed by a computer software package to figure out statistics, percentage, frequencies, mean 
(X ), standard deviation (S.D.) and comparison of discrepancy values for two groups, by using “t test” 
independent. The results of the research showed two main findings: (1) The teachers’ attitudes towards 
educational management for students with disabilities in Ramkhamhaeng University were, in general, at a 
high level. The first three items, which were sorted from more to less, revealed that the educational 
management benefitted the students with disabilities and helped the students with disabilities gain more self-
esteem. Second, the educational management for students with disabilities enabled them to have an 
opportunity to study equal to that of regular students. Third, the educational management for students with 
disabilities established social equity for students with disabilities. (2) The comparison of the attitudes of 
teachers of different genders, education and years of service showed that the attitudes varied insignificantly 
at the 0.05 level. 
 
Keywords : attitudes, students with disabilities   
 
บทนํา 

การศึกษาถือเปนกระบวนการที่สําคัญในการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความสามารถที่จะดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งสามารถปรับตัว
ไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สามารถแขงขันกับ
นานาชาติได (ศิวาภรณ และคณะ, 2544)                   

การศึกษาเปนบริการอยางหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล ซึ่งมิไดหมายถึงบุคคลปกติ
เทานั้น แตยังหมายถึงบุคคลพิการดวย เนื่องจากบุคคล
เหลานี้มีชีวิตอยูในสังคมทั่วไป ซึ่งผูมีหนาที่เก่ียวของ
กับการจัดการศึกษาไดพยายามที่จะจัดใหแกบุคคล

พิการอยางถูกวิธีและดีที่สุด เพื่อใหบุคคลเหลานี้มี
โอกาสไดรับการศึกษาที่เทาเทียมกับบุคคลปกติ (นิตยา, 
2534) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาวา 
การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ การจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกาย
พิการ  หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่ ง ไม สามารถ
พึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสตองจัดให
บุคคลดังกลาว มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาเปน
พิเศษ (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546) 
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 คนพิการมักถูกมองวาเปนผูดอยโอกาส ไดรับ
สิทธิและความเปนมนุษยที่ไมเทาเทียมกับคนอื่น อาจ
เปนเพราะความพิการทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการ
ดํารงชีวิตรวมถึงดานการศึกษาดวย ดังนั้นเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการจึงไดกําหนดระเบียบวาดวย 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 
2552 โดยมีสาระสําคัญคือ 1) ใหสถาบันอุดมศึกษาใน
ทุกสังกัด (ทั้งของรัฐและเอกชน) มีหนาที่รับคนพิการ
เขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวนที่ เหมาะสม 2) ให
สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่จัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
การจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล ใหสอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแตละบุคคล รวมถึงการ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ โดยใหนิสิตนักศึกษาพิการ
สามารถเขาถึง และใชประโยชนไดตามความเหมาะสม 
และ 3) เพื่อสรางความเทาเทียมทางการศึกษา โดย
สรางโอกาสใหนักศึกษาผูพิการได ศึกษาตอ ในระดับ 
อุดมศึกษานั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา ซึ่ง
ความพิการมิไดเปนอุปสรรคหรือขอกีดกันทางการศึกษา
แตประการใด และยังเปดโอกาสกระตุนใหสังคมยอมรับใน
ตัวผูพิการมากขึ้นดวย (สํานักงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, 2555) การจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลพิการ เปนการเปดโอกาสในการใหบริการทาง
การศึกษาแกประชาชนทุกคนใหเทาเทียมกันอันเปน
นโยบายของรัฐไมวาบุคคลนั้นจะเปนคนพิการหรือเปน
คนปกติก็ตาม การใหการศึกษาเปนทางหนึ่งที่จะชวยให
เด็กที่มีความตองการพิเศษมีความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม ไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในดานการ
เรียนและการประกอบอาชีพ ตลอดจนพัฒนาการ
ทางดานอารมณและสังคมดวย (ผดุง, 2533)  

มห า วิทย าลั ย ราม คํ าแห งในฐานะที่ เ ป น
สถาบันอุดมศึกษา เปดรับสมัครนักศึกษาทั่วไปและ
นักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี โดยไมจํากัดจํานวน 
และประเภทของความพิการ เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอน สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คือ การสรางโอกาสทางการศึกษา การพัฒนา 
การจัดการเรียนรูของผูพิการ การพัฒนาองคความรู 
สงเสริมการมีงานทําของผูพิการ และสงเสริมการ
ใหบริการและสวัสดิการสําหรับนักศึกษาพิการ  ตาม
ความตองการและจําเปน เพื่อใหนักศึกษาพิการไดรับ
บริการและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเปน
ธรรม  โดยมหาวิทยาลัยมีหนาที่จัดการศึกษา และ
ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรทั้งภายใน และ
ภายนอกมหา วิทย าลั ย  เพื่ อ ใหนั ก ศึกษาบร รลุ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ใหคนพิการสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป  

เจตคติของอาจารยเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ใน
การสร าง โอกาส และส ง เสริมการใหบริการทาง
การศึกษาสําหรับคนพิการ ดังที่ ผดุงและวาสนา (2551) 
ไดกลาววา การดําเนินการใด ๆ ในองคกรหากบุคลากร
สวนใหญขององคกรมีความคิดไปในทางเดียวกัน และ
เปนไปในทางบวก ทางสรางสรรคการดําเนินการตาม
เปาหมายขององคกรจะบรรลุผลสําเร็จไดงาย ในทาง
ตรงกันขามหากแนวคิดของบุคลากรยังเปนลบ (ตรงขาม
กับนโยบายขององคกร)  การดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร อาจมีอุปสรรค หรือ ไมสําเร็จได
โดยงาย  

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเจตคติ
ของอาจารย ที่มีตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา
พิการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อนําผลการวิจัยมา
ใชพัฒนาเจตคติของอาจารย ที่มีตอการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการ ในมหาวิทยาลัยรามคําแหงให
เหมาะสมตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey 

research) ซึ่งไดขอมูล การวิจัยมาจากกลุมตัวอยางที่เปน 
อาจารยคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2555  โดยการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ตามตารางสําเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan (1970) และทําการสุมกลุม
ตัวอยาง แบบช้ันภูมิอยางไมมีสัดสวน (stratified random 
sampling) แตละช้ันภูมิใชเทคนิคการสุมอยางงาย (simple 
random sampling) โดยการจับสลาก ไดกลุมตัวอยาง 
ทั้งสิ้นจํานวน 260 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน
แบบสอบถามเก่ียวกับเจตคติของอาจารย ที่มีตอการจัด
การศึกษาสํ าหรับนักศึกษาพิการ ในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัว
ของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 
(multiple choices) เพื่อสอบถามเก่ียวกับ เพศ วุฒิการศึกษา 
และอายุราชการ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับเจตคติของ
อาจารย ที่มีตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดให
เลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 29 ขอ มีคา IOC ระหวาง 0.8 
ถึง 1.0  

การ เ ก็ บรวมรวบข อมู ล ผู ช ว ยนั ก วิ จั ยนํ า
แบบสอบถาม จํานวน 260 ฉบับ ไปแจกใหอาจารยคณะ
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เปนกลุมตัวอยาง ใน
การวิจัยไดรับกลับคืนมาครบ 260 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 
100 และนํ ามา วิ เคราะห ข อมู ล โดยใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยหาคารอยละเพื่อศึกษาขอมูล
สวนตัวจําแนกตาม เพศ   วุฒิการศึกษา และอายุราชการ 
ของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับเจตคติของอาจารยที่มี
ต อการจั ดการ ศึ กษาสํ าห รั บนั ก ศึกษาพิ การ  ใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยหาคาเฉลี่ย (x̄) คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบ เจตคติของ
อาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใชสถิติ t-test แบบ Independent 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเจตคติของอาจารย ที่มีตอการจัด

การศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนอาจารยเพศหญิง
จํานวน 183 คน (รอยละ 70.4) เพศชาย จํานวน 77 คน 
(รอยละ 29. 6) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 
174 คน (รอยละ 66.9) วุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาโท 
จํานวน 86  คน (รอยละ 33.1) มีอายุราชการ 1-10 ป 
จํานวน 158 คน (รอยละ 60.8) และมีอายุราชการ 10 ป
ขึ้นไป จํานวน 102 คน (รอยละ 39.2)  

2. ผลการศึกษาอาจารยมีเจตคติตอการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และรายขอ 3 
อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก 1) การ
จัดการศึกษาสําหรับ คนพิการทําใหคนพิการได
ประโยชนจากการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการทําใหคนพิการรูสึกวาตนเองมีคุณคา
มากขึ้น 2) การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทําใหคน
พิการมีโอกาสไดรับการศึกษาเทาเทียมกับคนปกติ และ 
3) การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเปนการสรางความ
เสมอภาคทางสังคมสําหรับคนพิการ  

3. ผลการเปรียบเทียบเจตคติของอาจารย ที่มี
ต อ การจั ดการ ศึกษาสํ าห รั บนั ก ศึกษาพิ การ ใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา 
และอายุราชการ ปรากฏผล ดังนี้        

3.1 ผลการเปรียบเทียบเจตคติของอาจารย 
ที่มีตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีเพศตางกัน มีเจตคติ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติของอาจารย 
ที่มีตอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีเจตคติ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติของอาจารย ที่มี
ต อ การจั ดการ ศึกษาสํ าห รั บนั ก ศึกษาพิ การ ใน
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีอายุราชการตางกัน มีเจตคต ิ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและวิจารณผล 

1. ผลการศึกษาอาจารยมีเจตคติตอการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยภาพรวม อยูในระดับดี และดีมาก
เก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทําใหคน
พิการไดประโยชนจากการจัดการศึกษา และการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการทําใหคนพิการรูสึกวาตนเอง
มีคุณคามากขึ้น การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทําให
คนพิการมีโอกาสไดรับการศึกษาเทาเทียมกับคนปกติ 
และการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเปนการสราง
ความเสมอภาคทางสังคมสําหรับคนพิการ อาจเปน
เพราะปจจุบันมีระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ไดให
สถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัด (ทั้งของรัฐและเอกชน) 
รับคนพิการเขาศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงได
ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการสง เสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มาโดย
ตลอดตั้งแต ป พ.ศ. 2547 ปจจุบันมีบัณฑิตพิการจบ
การศึกษาไปจํานวน 35 คน ทําใหอาจารยมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของคน
พิการ จากเหตุผลดังกลาวทําให เจตคติของอาจารย ที่
มีต อการจัดการศึกษาสํ าหรับนัก ศึกษาพิการใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวม อยูในระดับดี 
และดีมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุชาศนีย
(2540)  ศึกษาเรื่องทัศนคติของบุคลากรทางดาน
การศึกษาของคณะครุศาสตรที่มีตอการขยายการศึกษา
พิ เศษในสถาบันราชภัฏ 5 แห ง  พบวา บุคลากร
ทางดานการศึกษาของคณะครุศาสตรมีทัศนคติตอการ
ขยายการศึกษาพิเศษในสถาบันราชภัฏ 5 แหง อยูใน
ระดับดี และดีมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติของอาจารย ที่มี
ต อ การจั ดการ ศึกษาสํ าห รั บนั ก ศึกษาพิ การ ใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีเพศตางกัน มีเจตคติ ไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อาจารยทั้งเพศชาย

และเพศหญิงอยูในกรอบวัฒนธรรม ประเพณี และ
คานิยมเดียวกัน จากเหตุผลดังกลาวทําใหความ
แตกตางทางเพศจึงไมมีผลตอเจตคติของอาจารย ตอ
การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง สอดคลองกับผลการศึกษาของ พิมพพรรณ 
(2547) ศึกษาเรื่องความตองการปญหาและเจตคติของ
ครูที่มีตอการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร พบวาครูที่มีเพศตางกัน มีเจตคติตอ   
การเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุง เทพมหานคร ไม
แตกตางกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบเจตคติของอาจารย ที่มี
ต อ การจั ดการ ศึกษาสํ าห รั บนั ก ศึกษาพิ การ ใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีเจตคติ
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อาจารยไมวาจะมี
วุฒิการศึกษาใด ก็ตาม มีโอกาสไดรับรูถึงความสามารถ
และศักยภาพของคนพิการเหมือนกัน ทําใหอาจารยที่มี
วุฒิการศึกษาตางกัน มีเจตคติตอการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไม
แตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฐรินทร 
(2549) ศึกษาเรื่อง เจตคติตอการจัดการเรียนรวมของ
บุคลากรในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 พบวา บุคลากร
ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน 
มีเจตคติตอการจัดการเรียนรวมไมแตกตางกัน   

4. ผลการเปรียบเทียบเจตคติของอาจารย ที่มี
ต อ การจั ดการ ศึกษาสํ าห รั บนั ก ศึกษาพิ การ ใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีอายุราชการตางกัน มีเจตคติ
ไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อาจารยไมวาจะมี
อายุราชการมากหรือนอยก็ตาม ตางก็ตองปฏิบัติงาน
ภายใตกฎระเบียบ นโยบายราชการเดียวกัน ปจจุบัน
ทางสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี
นโยบายใหสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษารับคนพิการ
เขาศึกษา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
ดังนั้นอาจารยทุกคนจึงตองใหโอกาสนักศึกษาทุกคน
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รวมถึงคนพิการ และอาจารยทุกคน ก็ตองเปดใจยอมรับ
นักศึกษาพิการ จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหเจตคติของ
อาจารย ที่มีอายุราชการตางกัน มีเจตคติ ไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุชาศนีย (2540) ศึกษา
เรื่องทัศนคติของบุคลากรทางดานการศึกษาของคณะ
ครุศาสตรที่มีตอการขยายการศึกษาพิเศษในสถาบัน
ราชภัฏ 5 แหง พบวา บุคลากรทางดานการศึกษาของ
คณะครุศาสตร ที่มีอายุราชการตางกัน มีทัศนคติตอการ
ขยายการศึกษาพิเศษในสถาบันราชภัฏไมแตกตางกัน 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยที่พบวาอาจารยมีเจตคติตอการ
จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยภาพรวม อยูในระดับดี และดีมาก และ
อาจารยที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และอายุราชการตางกันมี
เจตคติตอการจัดการการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ
ในมหาวิทยาลัยรามคําแหงไมแตกตางกัน ซึ่งแสดงให
เห็นวาอาจารยในมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในความเปนครูพรอมที่จะ
จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาพิการ และไมถือวา
การจัดการเรียนการสอนใหคนพิการนั้นเปนภาระ 
ดังนั้นจึงขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรเห็นความสําคัญของการ
จัดการศึกษาใหกับนักศึกษาที ่พิการ  โดย บริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพตาง ๆ เชน ทางลาด
สําหรับผูพิการ หองน้ําสําหรับคนพิการทางรางกาย 
เปนตน เพื่อใหคนพิการสามารถชวยเหลือตัวเองได 

2. มหาวิทยาลัยควรใหหนวยบริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการหรือหนวยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มีหนาที่ในการชวยเหลือตั้งแตสํารวจพบวามีนักศึกษา
เหลานี้เขารับการศึกษา โดยการสํารวจและรวบรวม 
ขอมูลจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับมาตรฐาน
และขอกําหนดตาง ๆ ของวิชา โปรแกรม บริการ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ขอมูลเก่ียวกับสิทธิและ
ความตองการจําเปนของนักศึกษาเพื่อประเมิน การให
ความชวยเหลือทางการศึกษาตามเหตุผลอันสมควรที่
จะสนับสนุนใหนักศึกษาเขาถึงการจัดการศึกษาไดอยาง
เทาเทียมกับนักศึกษาทั่วไป 

3.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนโดยจัดหา
บุคลากร ที่มีความรูในเรื่องนักศึกษาพิการทั้งสิทธิ
ผลประโยชนที่พึงไดรับ และลักษณะของนักศึกษาที่
พิการใหมีจํานวนเพียงพอ ในการอํานวยความสะดวก
ในดานการจัดการเรียน   การสอนใหกับนักศึกษาที่
พิการ โดยจัดใหมีการใหคําปรึกษา แนะแนว และ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ลามภาษามือ 
บริการบันทึก และสําเนาเทปเสียงการเรียนการสอน 
สําหรับผูนักศึกษาที่บกพรองทางการไดยิน และผูที่ชวย
อานหนังสือ บริการจัดทําหนังสือเสียง บริการอาน
หนังสือ อัดเสียง MP3 ใหกับคนที่บกพรองทางสายตา     
เปนตน เพื่อใหนักศึกษาที่พิการประสบผลสัมฤทธิ์
ทางดานการเรียน 

4. มหาวิทยาลัยควรสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ใหกับนักศึกษาที่พิการ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

1. ควรศึกษาปญหาและความตองการของ
นักศึกษาพิการในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. ควรศึกษาปญหาในการใหบริการของผูที่
เ ก่ียวของ ในการบริการให กับนัก ศึกษาพิการใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. ควรศึกษาเจตคติของบุคลากรสายสนับสนุน
การศึกษาตอนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

4. ควรศึกษาเจตคติของอาจารย ที่มีตอการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาอื่น ๆ ที่
มีนักศึกษาพิการศึกษาอยู 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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อาเซียน: แกนกลางของสถาปตยกรรมความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย 
ASEAN: The Centrality of Architecture for Regional Economic Cooperation in Asia 
 
 
 
 
วราภรณ จุลปานนท 1 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเรื่อง อาเซียน : แกนกลางของสถาปตยกรรมความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียมีจุดประสงคสําคัญคือ 
ศึกษาแนวทางของอาเซียนในความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกกลุมหรือการบูรณาการกับระบบเศรษฐกิจโลก 
ในกรอบอาเซียน+1 อาเซียน+3  อาเซียน+6 หรือการจัดทําหุนสวนเศรษฐกิจสวนภูมิภาคของอาเซียน (อาเซป) ตลอดจน 
ศึกษาสถานะของอาเซียนในโครงสรางสถาปตยกรรมความรวมมือดานเศรษฐกิจในเอเชีย ซึ่งพิมพเขียวจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน ไดเนนถึงความสําคัญของอาเซียนในการเปนแกนกลางในการดําเนินงานดังกลาว 
ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการในการสรางความสัมพันธกับประเทศนอกกลุมมีความกาวหนาอยางดี โดยอาเซียน
สามารถบูรณาการเขากับระบบเศรษฐกิจโลกไดอยางแนนแฟนมากขึ้น เห็นไดจากการจัดตั้งอาเซป ซึ่งเปนขอตกลงที่
รวมขอตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนกับประเทศนอกกลุม 5 ฉบับ เปนฉบับเดียวกัน ซึ่งกําหนดจะบรรลุผลในปลายป 
2015 ซึ่งจะเปนขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจสวนภูมิภาคขนาดใหญ โดยมีขนาดตลาดใหญเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดโลก  
มีขนาดเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑมวลรวมภายใน (จีดีพี) ประมาณ 1 ใน 3 ของจีดีพีโลก นอกจากนี้อาเซปยังเปน
ขอตกลงที่มีรูปแบบไกลเกินกวาเขตการคาเสรี และมีการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคทั้งในการเปดเสรี
ภาคการคา การบริการ การลงทุน รวมถึงความรวมมือทางเทคนิคหรือการอํานวยความสะดวกดานการคา สินทรัพย
ทางปญญา และการระงับขอพิพาท อาเซียนจึงเนนการเสริมสรางบทบาทนําในกรอบเจรจาอาเซปเพื่อบรรลุถึงการเปน
แกนกลางของสถาปตยกรรมความรวมมือในเอเชีย  

 
คําสําคัญ : สถาปตยกรรมความรวมมือ อาเซียน เอเชีย ศูนยกลาง  
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study (1) ASEAN’s approach toward external economic 
relations, or ASEAN’s integration into the global economy, by reviewing ASEAN’s commitments in FTAs/CEP 
vis-à-vis its external commitments, such as ASEAN+1 FTAs, ASEAN+3 FTAs, ASEAN+6 FTAs, and the 
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), and (2) ASEAN’s position on regional economic 
cooperation architecture in Asia, in light of the fact that the AEC Blueprint and ASEAN Charter also 
emphasize the importance of “ASEAN Centrality” in this process. The study revealed that the building of 

                                                        
1 รองศาสตราจารย อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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relationships with non-ASEAN countries was progressing strongly. ASEAN could integrate more into the 
global economy by the establishment of the RCEP, which would integrate all five of the ASEAN+1 FTAs into 
a regional economic framework; this was expected to be concluded by the end of 2015 and would involve a 
region accounting for almost half of the global market and about a third of the world’s economic output. 
Moreover, the RCEP model is deeper than the existing FTA co-operation and it supports equitable economic 
development in the areas of trade liberalization in goods, services and investment, technical cooperation, 
trade facilitation, intellectual property, and dispute settlement. Lastly, ASEAN should take the lead in the 
RCEP framework, so that it could achieve the goal of “ASEAN Centrality” in the regional architecture of Asia. 
 
Keywords : architecture for regional economic cooperation, ASEAN, Asia, centrality  
 
บทนํา 

อาเซียนเปนกลุมความรวมมือในกรอบภูมิภาค
นิยมที่ สํา คัญในเอเ ชียและได รับการยอมรับจาก
นานาชาติวาเปนกลุมที่ประสบความสําเร็จทางการเมือง
และเริ่มมีความกาวหนาในการบูรณาการเศรษฐกิจหรือ
การเปดเสรีการคา การลงทุน การบริการ แรงงาน เห็น
ไดจากการกําหนดทิศทางการรวมกลุมสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนใน ค.ศ. 2015 ตลอดจนกําหนด
แนวทางในการบูรณาการเศรษฐกิจกับประเทศภายนอก
ภูมิภาคหรือระบบเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ
รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจการเมือง
ในเวทีโลก ซึ่ งพัฒนาการตามความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อพัฒนา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตนศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนชวงการ
เปลี่ยนผานสําคัญของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก 
เนื่องจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในศูนยอํานาจสําคัญ
ของโลกคือ สหรัฐฯ ไดแก วิกฤติ sub prime ใน ค.ศ. 
2008 ตลอดจนวิกฤติหนี้สาธารณะของสมาชิกในกลุม
สหภาพยุโรป ไดแก ปญหาหนี้สินของกลุม PIGS คือ
โปรตุเกส ไอรแลนด กรีซ และสเปน ซึ่งในทามกลาง
วิกฤติเศรษฐกิจในซีกโลกตะวันตกเหลานี้ ปรากฏการณ
ที่ เ กิดขึ้ น ในประ เทศที่ เ หลื อ  ก็ คื อ  อํ าน าจความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน อินเดีย บราซิล 
รัสเซีย แอฟริกาใต ซึ่งตางเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
กันในนามของกลุม BRICS ซึ่งประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาประเทศ และการสงออกสินคา จนมีเงินตรา

ตางประเทศเหลือ และไดจัดตั้งกองทุนความมั่ง ค่ัง
แหงชาติ (Sovereign Wealth Fund--SWF) ตามตัวแบบ
กองทุน SWF ของสิงคโปรที่สะทอนใหเห็นวาประเทศ
เหลานี้พรอมจะกาวเดินไปขางหนา เพื่อประกอบธุรกิจ
การคา การลงทุน เพื่อความมั่ง ค่ังที่ยั่ งยืนของตน 
นอกจากนี้ยังมีประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางที่
ร่ํารวยจากการคาน้ํามันตางก็ทยอยจัดตั้ง SWF กัน
หลายประเทศ  

ด ว ย เ หตุ นี้  เ อ เ ชี ย จึ ง เ ป น ศูน ย แ ห ง กา ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐ กิจสํา คัญที่ เ งินตรา และ
ประชากรกวาครึ่งหนึ่งของโลกมารวมตัวอยูในภูมิภาคนี้ 
เอเชียจึงกลายเปนตลาดขนาดใหญ และมีจีนซึ่งกําลัง
เปดประเทศรับการพัฒนาจากตะวันตก จีนจึงเปนแหลง
ดึงดูดบรรษัทขามชาติตะวันตกทั้งจากสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรปทั้งในแงแหลงลงทุน ตลาดขนาดใหญจนมี
ปริมาณสํารองเงินตราที่ไดจากการสงออกสินคาไปทั่ว
โลกมหาศาล อีกทั้งยังเปนผูซื้อพันธบัตรจากสหรัฐฯ 
อยางไรก็ดี ทั้งจีน สหรัฐฯ สหภาพยุโรป กลุม BRICS 
(ซึ่งประกอบดวย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ
แอฟริกาใต) ตางก็เปนตลาดที่สําคัญของอาเซียน 
อาเซียนจึงเห็นความจําเปนที่จะตองมีปฏิสัมพันธกับ
ประเทศสําคัญเหลานี้ เพื่อเอื้ออํานวยใหการคาระหวางกัน 
สะดวก ราบรื่นเทาที่เปนไปได เห็นไดจากการที่ขณะนี้ 
อาเซียนไดจัดทําขอตกลงการคาเสรีกับหลายประเทศใน
ภูมิภาค เชน ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN 
– China Free Trade Agreement--ACFTA) มีผลบังคับใช 
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เมื่อ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 ขอตกลงเขตการคาเสรี
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free 
Trade Agreement--AKFTA) มีผลบังคับใชเมื่อ 1 
มกราคม ค.ศ. 2010 ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-
อินเดีย (ASEAN-INDIA Free Trade Agreement--
AIFTA) มีผลบังคับใชเมื่อ 1 มกราคม ค.ศ.2010 
ขอตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด (Agreement Establishing the ASEAN-
Australia-New Zealand Free Trade Area--AANZFTA) มี
ผลบังคับใชเมื่อ 12 มีนาคม ค.ศ. 2010 เปนตน สําหรับ
ญี่ปุนกับอาเซียนจะมีความสัมพันธในรูปแบบหุนสวน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ห รื อ  ASEAN-Japan 
Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) ซึ่งมี
ผลบังคับใชเมื่อ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2009 นอกจากนี้ 
อาเซียนยังมีกรอบความรวมมืออาเซียน+3 และ
อาเซียน+6 ซึ่งไดแกการจัดทําเขตการคาเสรีเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Free trade Area--EAFTA) ซึ่ง
ประกอบดวยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กับ
จีน ญี่ปุน เกาหลีใต มีประชากรทั้งสิ้น 2,068 ลานคน 
หรือรอยละ 31 ของประชากรโลก มี GDP หรือ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 9,901 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ เปนรอยละ 18 ของ GDP โลก สําหรับกรอบ
ความรวมมืออาเซียน+6 หมายถึงความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับ 6 ประเทศคือ จีน ญี่ปุน 
เกาหลี ใต  อิ น เ ดีย  ออส เตร เ ลีย  นิ วซี แล นด  ซึ่ ง
ประกอบดวยประชากร 3,284 ลานคน หรือรอยละ 50 
ของประชากรโลก มี GDP 12,250 พันลานเหรียญฯ 
(รอยละ 27 ของ GDP โลก) ซึ่งตอมากรอบความ
รวมมืออาเซียน+6 ไดพัฒนามาเปน (RCEP) หุนสวน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership--RCEP) 

การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จึงมีความ
จําเปนที่จะตองพึ่งพาอาศัยอาเซียนเปนสําคัญ และโดย
ที่การบูรณาการเศรษฐกิจกับระบบเศรษฐกิจโลกเปน
องคประกอบสําคัญในการพัฒนาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ใน ค.ศ. 2015 โดยสมาชิกทั้ง 10 ตางกําลัง
ดําเนินการตามแผนงานหรือพิมพเขียว (blueprint) การ

จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางตอเนื่อง ซึ่ง
พิมพ เขี ย ว ดังกล า วนี้ ได ร ะ บุถึ ง คุณลั กษณะหรื อ
องคประกอบ 4 ประการของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กลาวคือ (1) การเปนตลาดและฐานผลิต
เดียวกัน (2) การเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของอาเซียนไปสูภูมิภาคที่มีความสามารถใน
การแขงขันสูง โดยทุกประเทศมีนโยบายการแขงขัน
ทางการคาภายใน ค.ศ. 2015 (3) การลดชองวางการ
พัฒนาและสงเสริมการรวมกลุมของประเทศสมาชิกใหม 
ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (CLMV) โดย
ผานความรวมมือภายในกรอบความริเริ่ม เพื่อการ
รวมตัวของอาเซียน (Initiative for Asean Integration: 
IAI) และ (4) การบูรณาการเขากับระบบเศรษฐกิจโลก 
โดยการมีปฏิสัมพันธดานเศรษฐกิจกับประเทศภายนอก
อาเซียนดวยการจัดทําเขตการคาเสรี (FTS) และความ
ตกลงวาดวยหุนสวนทางเศรษฐกิจ (CEPs) ดังนั้น 
การบูรณาการเขากับระบบเศรษฐกิจโลกของอาเซียน
เพื่อบรรลุเปาหมายในการเปนแกนกลาง หรือศูนยกลาง
ของโครงสรางสถาปตยกรรมความรวมมือดานเศรษฐกิจ
ในเอเชีย ภายใตกระแสภูมิภาคนิยมแบบเปด (Open 
regionalism) ซึ่งประชาคมโลกตางใชเปนทางเลือกหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศ จึงเปนสิ่งที่นาศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออาเซียนกําลังเรงจัดทําความตกลงหุนสวน
เศ รษ ฐ กิ จ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค  ห รื อ อ า เ ซป ( Regional 
Comprehensive Economic Partnership--RCEP) ให
สําเร็จภายใน ค.ศ. 2015 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิ จั ย เรื่ อ ง อาเซียน :  แกนกลางของ
สถาปตยกรรมความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยเนน
การศึกษาเอกสาร อาทิ รายงานการวิจัย ขอมูลจาก
เอกสารทั้งภาครัฐและเอกชน บทความ วารสาร หนังสือทั้ง
จากภายในและตางประเทศ นโยบายภาครัฐ กฎหมาย 
แผนงาน ระดับประชาคมอาเซียน รายงานผลการประชุม
สุดยอดอาเซียน ตลอดจน การสัมภาษณเจาะลึกบุคคลผูมี
ความเช่ียวชาญในเรื่องอาเซียน อาเซียน+3 อาเซียน+6 
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ซึ่งพัฒนาเปนการจัดทําขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจสวน
ภูมิ ภาคของอาเซียน (Regional Comprehensive 
Economic Partnership-- RCEP) และการสังเกตแบบมี
สวนรวมโดยการเขารวมประชุมสัมมนาของหนวยงาน
สํ า คั ญที่ ศึ กษา วิ จั ย เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง อ า เซี ยน  เ ช น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน   
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบแนวทางของอาเซียนในการบูรณาการ 
กับระบบเศรษฐกิจโลกหรือประเทศภายนอก อาเซียนทั้ง
ในกรอบอาเซียนกับคูเจรจา อาเซียน+1 อาเซียน+3 
อาเซียน+6  หรือขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจสวนภูมิภาค
ข อ ง อ า เ ซี ย น  ( Regional Comprehensive Economic 
Partnership-RCEP) 2.  ทําใหทราบสถานะของอาเซียนใน
โครงสรางสถาปตยกรรมความรวมมือดานเศรษฐกิจใน
เอเชีย  

 2. ทําใหทราบสถานะของอาเซียนในโครงสราง
สถาปตยกรรมความรวมมือดานเศรษฐกิจในเอเชีย 
แนวคิดทฤษฎีในการศึกษา 
ภูมิภาคนิยมแบบใหมหรือภูมิภาคนิยมแบบเปดใน
เอเชีย 

เมื่ อกระบวนการทําให เปนภูมิภาคเดียวกัน 
(regionalization) เพื่อเสริมสรางความรวมมือสวนภูมิภาค
เปนกระแสสําคัญในเวทีเศรษฐกิจการเมืองโลกในครึ่งหลัง
ของทศวรรษ 1980 (ซึ่งเปนสิ่งที่ตางกับกระแสภูมิภาค
นิยม (regionalism) ในทศวรรษที่ 1960 ที่มีสหภาพยุโรป
เปนตัวอยางของความสําเร็จ เนื่องจากกระบวนการทําให
ภูมิภาคเดียวกันที่มหีลายฝายเขาเก่ียวของนอกเหนือจาก
รัฐอยางเดียว) ถูกมองวาเปนการกอตัวของ “ภูมิภาคนิยม
แบบใหม” (new regionalism) อันเปนผลลัพธของการช้ีนํา
จากพลังตลาด หรือนโยบายการเปดเสรีทางการคาที่มี
องคกรระหวางประเทศอยูเบ้ืองหลังตามกรอบแนวคิดเสรี
นิยมใหม ซึ่งเนนการเปดเสรีการคา การบริการ การลงทุน
ที่เอื้อตอทุนตางชาติ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจการเงิน บรรษัท
ขามชาติ จนทําใหเห็นชัดเจนไดวาระบบเศรษฐกิจโลกถูก
แยกเปนแกนหลักสวนภูมิภาคที่สําคัญ 3 ภูมิภาคคือ 
อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟก ดังนั้นกระแสการ
ทําใหเปนภูมิภาคเดียวกัน และภูมิภาคนิยมแบบใหม จึง

เกิดขึ้นเพื่อสนองตอบความวิตกกังวลวาการเจรจากําหนด
กฎเกณฑทางการคาหรือการเปดการคาเสรีภายใต
องคการการคาโลก (World Trade Organization--WTO) 
จะไมสําเร็จ อีกทั้งเกรงวาการรวมตัวของสหภาพยุโรป จะ
กลายเปนปอมปราการทางการคา หรือเปนกลุมภูมิภาคที่
ใชลัทธิปกปองทางการคา (Grant and Soderbaum, 
2003) ตัวอยางสําคัญของภูมิภาคนิยมแบบใหม ไดแก 
ขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American 
Free Trade Agreement--NAFTA) กลุมตลาดรวมอเมริกา
ใตตอนลาง (Mercando Comun del Sur--MERCOSUR) 
กลุมความรวมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟกหรือเอเปค 
(Asia-Pacific Economic--APEC) สมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Association of South-East 
Asian Nations--ASEAN) ตลอดจนเขตเศรษฐกิจยุโรป 
(European Economic Area--EEA) เปนตน 

ดังนั้น หัวใจสําคัญในการเขาใจความแตกตาง
ระหวางภูมิภาคนิยมและกระบวนการทําใหเปนภูมิภาค
เดียวกันก็คือ ภูมิภาคนิยมเนนที่ความคิด อุดมการณ 
นโยบายและเปาหมายในการเปลี่ยนเขตภูมิศาสตรใหเปน
สถานที่ทางสังคมที่มี อัตลักษณรวมกัน หรือการรวมกัน
สรางอัตลักษณ ตลอดจนการมีการจัดการอยางเปน
ทางการรวมกัน โดยรัฐมีบทบาทสําคัญในการจัดการและ
การสรางสถาบันหรือองคกรกลางเพื่อกําหนดนโยบาย
ความรวมมือ (Grant and Soderbaum, 2003) สวน
กร ะบวนการ ในการทํ า ให เป น ภู มิ ภ าค เ ดี ย ว กั น 
(regionalization) อาจจะดําเนินการโดยรัฐหรือไมก็ได หาก
เปนกระบวนการของการบูรณาการเศรษฐกิจที่สงเสริม
ทางเลือกในการคาขายขามพรมแดน หรือการทําให
พรมแดนทางการคาสลายตัวไป เชน ในเอเชียกระบวนการ
ทําใหเปนภูมิภาคเดียวกัน เห็นไดจาก ปริมาณการคาการ
ลงทุนที่ถูกกระตุนใหเพิ่มมากขึ้น โดยตัวแสดงขามชาติ
หรือปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางญี่ปุน สาธารณรัฐ
เกาหลี จีน และไตหวัน แมวาความรวมมือระหวางรัฐบาล
จะยังมีไมมากในขณะนั้น หรือในยุโรปบรรษัทขามชาติมี
สวนสําคัญในการสรางยุโรปตลาดเดียว 

ด ว ย เ ห ตุ นี้  ภู มิ ภ า ค นิ ย ม แบ บ ใ ห ม  ( new 
regionalism) จึงเกิดจากพัฒนาการของการทําขอตกลง
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ความรวมมือทางเศรษฐกิจขามภูมิภาค หรือระหวาง
ภูมิภาคหรือสวนภูมิภาคจํานวนมากในชวงหลังทศวรรษ 
1980-1990 ดวยเหตุนี้เอง นักวิชาการดานความสัมพันธ
ระหวางประเทศจึงเรียกปรากฏการณเชนนี้วา เปนภูมิภาค
นิ ยมแบบใหม  หรื อ ภูมิ ภาคนิ ยมแบบเป ด ( open 
regionalism) โดยเฉพาะเมื่อการประชุมองคการการคาโลก
รอบโดฮา ประสบความลมเหลว รัฐตาง ๆ จึงหันมารวมมือ
กันจัดตั้งกฎเกณฑการคาระหวางกันทั้งในกรอบทวิภาคี
และพหุภาคี เพื่ออํานวยการคาใหราบรื่นเสรี โดยมิไดเนน
ที่การสรางสถาบันหรือองคกรกลางขึ้นมากอน 

Bergsten (2009) ซึ่งเปนนักเศรษฐศาสตรชาว
อเมริกัน ไดใหความหมายของภูมิภาคนิยมแบบเปด 
(open regionalism) วาเปนกลุมความรวมมือสวนภูมิภาค
ที่เปดรับสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลา โดยไมคํานึงวาจะอยู
ในภูมิภาคเดียวกันหรือไม เชน ความรวมมือในกลุมเอเปค 
ซึ่งเปดรับสมาชิกทั้งในเอเชีย และแปซิฟก มีทั้งประเทศที่
มิไดอยูในภูมิภาคเอเชีย เชน แคนาดา ชิลี  เม็กซิโก 
สหรัฐฯ เปนตน นอกจากนี้ ประเทศที่เขามาเปนสมาชิก
ใหมตองยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กลุมจัดตั้งไว
แลว รวมทั้งรัฐสมาชิกเอเปคจะตองลดอุปสรรคการคาสวน
ภูมิภาคใหสอดคลองกับพื้นฐานของกฎเกณฑขององคการ
การคาโลกดวย โดยเฉพาะหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่
ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (most-favored-nation treatment) 
ทั้งนี้เพื่อที่จะย้ําใหเห็นวาการจัดตั้งกลุมภูมิภาคนิยมแบบ
เปดจะชวยสงเสริมการเปดเสรีการคาการลงทุนของโลก 
มิใช เปนกลุมที่ปกปองการคาเฉพาะภูมิภาค ดังนั้น 
ภูมิภาคนิ ยมแบบเปดจึ ง เปดรับสมาชิกใหมอย าง
กวางขวาง โดยไมคํานึงถึงเขตภูมิศาสตรและระดับการ
พัฒนาประเทศ 

Garnaut (2004) ซึ่ งเปนนักเศรษฐศาสตรชาว
ออสเตรเลีย กลาวถึงภูมิภาคนิยมแบบเปดในเอเชีย
แปซิฟกวาเปนความรวมมือขามชาติระหวางรัฐเพื่อที่จะ
ลดคาขนสง ซึ่งรัฐจะมีบทบาทในการสงเสริมใหการคา
ดําเนินไปอยางสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเปดการคาเสรี และ
ไมเลือกปฏิบัติ (non-discriminatory) ตลอดจนเนนการ
เปดเสรีการคาโดยการใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับ
อนุเคราะหยิ่ง (most-favored-nation treatment ซึ่งเปน

หลักการในความตกลงทางการคาระหวางรัฐที่กําหนดวา
รัฐในภาคีความตกลงตองใหสิทธิพิเศษทางการคาแก
ประเทศอื่น ๆ ที่เปนภาคีความตกลงนั้นอยางเทาเทียมกัน 
โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ) อันสอดคลองกับกฎเกณฑของ
องคการการคาโลก ซึ่งตัวอยางของภูมิภาคนิยมแบบเปดก็
เชน เอเปค อาเซียน ซึ่งมีลักษณะของการคาพหุภาคี ที่มี
ลักษณะเปดรับระบบเศรษฐกิจการคาโลก จนทําใหเห็น
ทิศทางการคาโลกในศตวรรษที่ 21 นี้วาจะเปนการคาที่
ดําเนินไปใน 2 แนวทางคือ การคาในกรอบภูมิภาคนิยม
แบบเปด และการคาพหุภาคี Garnaut ยังกลาวตอไปวา 
หัวใจสําคัญของแนวคิดภูมิภาคนิยมแบบเปดก็คือ ทุกเขต
เศรษฐกิจหรือทุกประเทศจะไดรับประโยชนจากการเปด
เสรีนั้น ๆ และจะไดรับประโยชนมากขึ้นทั้งภาครัฐและ
เอกชน หากคูคาหรือหุนสวนเศรษฐกิจของตนเปดเสรี
ควบคูไปดวยในหวงเวลาเดียวกัน 
กฎบัตรอาเซียน 

 กฎบัตรอาเซียน มีผลบังคับใช เมื่อ 15 ธันวาคม 
ค.ศ. 2008 จุดมุงหมายสําคัญของกฎบัตรฉบับนี้ก็เพื่อให
กระบวนการรวมกลุมของในกรอบประชาคมอาเซียน
ภายในป 2015 มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ และมีพันธะ
สัญญาตอกันมากขึ้น กฎบัตรอาเซียนจึงเปรียบเสมือน
ธรรมนูญของอาเซียนนําอาเซียน สูสังคมกฎระเบียบ (rule 
base society) และทําใหอาเซียนมีสถานะเปนองคการ
ระหวางประเทศที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในกฎบัตรอาเซียนขอ 1 วรรค 15 มีสวนที่เก่ียวกับภูมิภาค
นิยมเปด โดยไดระบุวัตถุประสงคของอาเซียนไววา เพื่อ
ธํารงไวซึ่งความเปนศูนยรวมและบทบาทเชิงรุกของ
อาเซียนในฐานะพลังขับเคลื่อนขั้นแรกของความสัมพันธ
และความรวมมือระหวางอาเซียน หุนสวนนอกภูมิภาคใน
ภาพแบบของภูมิภาคที่เปดกวาง โปรงใส และไมปดก้ัน 
ทั้งนี้ บนหลักการของการคาพหุภาคีดังที่ระบุไวในขอ 2 วรรค 
(ฑ) ที่วา ยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียน
ซึ่งมีกฎเปนพื้นฐาน สําหรับการปฏิบัติตามขอผูกพันทาง
เศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ และการลดอยางคอยเปน
คอยไป เพื่อไปสูการขจัดการกีดกันทั้งปวงตอการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในระบบเศรษฐกิจซึ่ ง
ขับเคลื่อนโดยตลาด ทั้งนี้  ก็ เพื่อที่จะให อาเซียนเปน
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ศูนยกลางของความสัมพันธภายนอกดังกฎบัตรอาเซียนใน
ขอ 2 วรรค (ฐ) ที่วา อาเซียนจะดําเนินการตามหลักการ
ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอก
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยคงไวซึ่ง
ความมีสวนรวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก การไม
ปดก้ัน และการไมเลือกปฏิบัต ิ

 นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนหมวด 12 ขอ 41 ได
ระบุวาการดําเนินความสัมพันธกับภายนอก มีดังนี ้

 1. อาเซียนจะตองพัฒนาความสัมพันธฉันมิตร 
และการเจรจาความรวมมือและความเปนหุนสวนเพื่อ
ผลประโยชนรวมกันกับประเทศ องคการและสถาบันระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหวางประเทศ 

 2. ความสัมพันธภายนอกของอาเซียนจะยึดมั่น
ในวัตถุประสงคและหลักการที่วางไวในกฎบัตรนี ้

 3. อาเซียนจะเปนพลังขับเคลื่อนขั้นแรกในการ
จัดการภูมิภาคที่อาเซียนไดริเริ่มขึ้น และธํารงไวซึ่งความ
เปนศูนยรวมของอาเซียนในความรวมมือระดับภูมิภาค 
และการสรางประชาคม 

 4. ในการดําเนินความสัมพันธภายนอกของ
อาเซียนรัฐสมาชิกจะประสานงาน และพยายามพัฒนา
ทาทีรวมและดําเนินการรวมกันบนพื้นฐานของเอกภาพ
และความสามัคคี 

 5. แนวนโยบายยุทธศาสตรของความสัมพันธ
ภายนอกของอาเซียนไดกําหนด โดยที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน โดยการเสนอแนะของที่ประชุมรั ฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน 

 6. ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนจะทํา
ใหแนใจวาความสัมพันธภายนอกของอาเซียนดําเนินไป
อยางเสมอตนเสมอปลาย และเปนไปในทางที่สอดคลองกัน 

 7. อาเซียนสามารถทําความตกลงกับประเทศ
หรือองคการและสถาบันระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ กระบวนการทําความตกลงดังกลาว ให
กําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยการหารือ
กับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

 จะเห็นไดวา นอกจากอาเซียนจะมีจุดประสงคจะ
จัดตั้งประชาคมที่มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ เปนตลาด
เดียว และมีการเคลื่อนยายอยางเสรีของทุนสินคา บริการ 

และการเคลื่อนยายอยางเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน ตลอดจน
การเคลื่อนยายที่ไดรับความสะดวกของนักธุรกิจ ผูประกอบ
วิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงานแลว อาเซียน
ยังดําเนินการสู ศูนยกลางของความสัมพันธและความ
รวมมือระหวางอาเซียนกับหุนสวนภายนอกภูมิภาคใน
กรอบของภูมิภาคนิยมแบบเปด (open regionalism) บน
หลักการของการคาพหุภาคี และอาเซียนก็ไดดําเนินการ
พัฒนาความสัมพันธในกรอบดังกลาวอยางตอเนื่อง เห็น
ไดจากพัฒนาการของความสัมพันธ อาเซียน+1 อาเซียน+3 
อาเซียน+6 หรือการจัดทําขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจสวน
ภูมิภาคของอาเซียน (อาเซป) 
พิมพเขียวการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในพิมพ เขี ยวการจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) เพื่อดําเนินการใหอาเซียนเปน
กลุมเศรษฐกิจที่ เปนตลาดและฐานผลิตเดียว (single 
market and production base) โดยมีการเคลื่อนยายสินคา 
บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมือภายในอาเซียนอยาง
เสรี และเคลื่อนยายเงินทุนที่ เสรีมากขึ้น ภายใน ค.ศ. 
2015 นั้น ไดระบุองคประกอบของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนี้ (1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวอัน
จะนําไปสูการใชกฎระเบียบการคาในประเทศสมาชิก
ทั้งหมดเปนอยางเดียวกัน (harmonization of rules and 
regulations) ทั้งในดานมาตรฐาน คุณภาพ ราคา อัตรา
ภาษี กฎระเบียบในการซื้อขายการจัดมาตรการและขอกีด
กันตาง ๆ รวมถึงการมีมาตรการอํานวยความสะดวก (2) 
การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง (3) 
การเปนภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 
(4) การเปนภูมิภาคที่บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกได
อยางสมบูรณ 

ทั้งนี้ ในพิมพเขียวการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไดระบุแนวทางการสรางความเปนหนึ่งเดียวกัน
ตอปฏิสัมพันธดานเศรษฐกิจกับภายนอกวาอาเซียน
จะตองดําเนินงานเพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียวกันที่จะมี
ปฏิสัมพันธดานเศรษฐกิจกับภายนอก ซึ่งรวมถึงการเจรจา
จัดทําเขตการคาเสรี (FTA) และความตกลงวาดวยหุนสวน
ทางเศรษฐกิจ (CEP) ซึ่งสามารถดําเนินการได โดยการ
ดําเนินงานดังนี้  (1) ทบทวนพันธกรณีของ FTA/CEP 
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เทียบกับพันธกรณีของการรวมกลุมภายในอาเซียน  
(2) ดําเนินการใหมีระบบที่จะสนับสนุนการประสานงานมากขึ้น 
ในการเจรจาการคากับประเทศคูเจรจาภายนอกอาเซียน 
และในเวทีการเจรจาการคาในระดับภูมิภาคและระดับ- 
พหุภาคี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุกรอบทาทีการเจรจา
รวมกัน เห็นไดจากการที่อาเซียนจัดทําเขตการคาเสรี
และความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ (Comprehensive 
Economic Partnership--CEP) กับประเทศคูเจรจาตาง  ๆ 
เชน (1) ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด (2) ความตกลงดานการลงทุนอาเซียน-เกาหลี 
(3) ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (4) ความตกลง
เขตการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี (5) คามตกลงการคาสินคา
อาเซียน-อินเดีย ตลอดจนการจัดทําเขตการคาเสรี และ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ ใกล ชิดยิ่ งขึ้ น (Closer 
Economic Partnership--CEP) ของอาเซียนกับประเทศใน
เอเชียตะวันออก ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้จะนําไปสู
สถานะการเปนศูนยกลางของอาเซียนในโครงสราง
สถาปตยกรรมด านความร วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ดังนั้นในคราวประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 
ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา เมื่อ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.2012 
ผูนําชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศกับ 6 ประเทศ 
พันธมิตรคือออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต และ
นิวซีแลนด จึงไดประกาศริเริ่มการเจรจาจัดทําความตกลง
พั นธมิ ตรทาง เศรษฐ กิ จร ะ ดับ ภูมิ ภาค ( Regional 
Comprehensive Economic Partnership--RCEP) ตั้งแต
ตนป 2013 โดยมุงหมายจะใหการเจรจาแลวเสร็จภายใน 
ค.ศ. 2015 
ทฤษฎีการบูรณาการเศรษฐกิจ 

การบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (regional 
economic integration) หรือการดําเนินการเพื่อขจัด
อุปสรรค ขอกีดขวางและอุปสรรคทางการคา เปน
ปรากฏการณสําคัญในเวทีการเมืองระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะในชวงกลางทศวรรษที่ 1960 รัฐตาง ๆ ตางใช
แนวคิดหรือทฤษฎีการบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
เปนเครื่องมือหรือแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจการคา
ระหวางกัน ดังเห็นไดจากการรวมกลุมเศรษฐกิจในทั่วทุก
ภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะภูมิภาคยุโรปตะวันตก ซึ่งมี

ระดับการพัฒนาการบูรณาการเศรษฐกิจกาวหนามากที่สุด 
เชน สหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ (Benelux Economic 
Union-- BEU) สหภาพยุโรป (European Union--EU) หรือ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็มีเขตการคาเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area--AFTA) ในอเมริกามีเขต
การคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade 
Agreement--NAFTA) หรือในแอฟริกามีสหภาพศุลกากร
แอฟริกาตอนใต  (Southern African Development 
Community--SADC) ตลอดจนในลาตินอเมริกาก็มีกลุม
ตลาดรวมอเมริกาใตตอนลาง (Mercando Comun del Sur 
--MERCOSUR) โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดจัดตั้ง 
“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ในค.ศ. 2015 
ยิ่งทําใหพิจารณาไดวากระแสการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
หรือบูรณาการเศรษฐกิจสวนภูมิภาค ยิ่งทวีความสําคัญ
และเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม 
ซึ่งสามารถสนองตอบความตองการพื้นฐานของประชาชนได 

ส า เห ตุ สํ า คั ญที่ ทํ า ให นั ก วิ ช าก าร ศึ ก ษ า
ปรากฏการณในการบูรณาการเศรษฐกิจอยางมากคือ การ
กอตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic 
Community--EEC) เมื่อ  ค.ศ.  1957 และมีการจัดตั้ ง
ประชาคมพลังงานปรมาณูแหงยุโรป (Euratom) ซึ่งเปน
องคกรที่ขยายตัวมาจากประชาคมถานหินและเหล็กกลา
แหงยุโรป (European Coal and Steel Community--
ECSC) ในการนี้นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรเช้ือสาย
ฮังการี ซึ่งเปนอาจารยสอนเศรษฐศาสตรที่สหรัฐฯ คือ 
Balassa (1961) ไดมองปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
ยุโรปตะวันตก และใหความหมายและรูปแบบการบูรณาการ
เศรษฐกิจวาเปนกระบวนการที่ดําเนินงานโดยรัฐอันไดแก 
มาตรการขจัดความแตกตางหรืออุปสรรคทางเศรษฐกิจ
ระหวางรัฐ ซึ่งการขจัดอุปสรรคดังกลาวนี้ อาจกระทําโดย
การบูรณาการและความรวมมือระหวางรัฐ โดยการจัดทํา
ขอตกลงทางการคา แตกระบวนการบูรณาการเศรษฐกิจ
ประกอบดวยเงื่อนไขที่มุงขจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจ
ระหวางรั ฐในระดับที่ตางกัน ดังนั้น การบูรณาการ
เศรษฐกิจตามนัยนี้จึงมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับระดับของ
การบูรณาการเศรษฐกิจ โดย Balassa ไดแยกไว 5 
รูปแบบดังนี ้
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1. เขตการคาเสรี (free trade area--FTA) รัฐ
สมาชิกไมเก็บภาษีการคาระหวางกันและไมมีขอจํากัด
ดานโควตา แตรัฐสมาชิกสามารถเรียกเก็บภาษีการคาและ
ใชโควตากับรัฐอื่น ๆ ที่มิใชสมาชิก 

2. สหภาพศุลกากร (customs union) ประเทศ
สมาชิกใชภาษีอัตราเดียวกันในการเรียกเก็บภาษีจาก
ประเทศนอกกลุม และตามทฤษฎีของสหภาพศุลกากรแลว
ประเทศสมาชิกตองขจัดภาษีการคาระหวางกัน และใช
อัตราภาษีการคา และกฎเกณฑอื่น ๆ กับประเทศนอก
กลุมในอัตราเดียวกัน 

3. ตลาดรวม (common market) หรือประชาคม
เศรษฐกิจ (economic community) ประเทศสมาชิกยกเลิก
ขอจํากัดดานการเคลื่อนไหวทุน แรงงาน สินคา บริการ 
หรือใหมีการเคลื่อนไหวในประเด็นดังกลาวอยางเสร ี

4. สหภาพเศรษฐกิจ (economic union) เปน
รูปแบบการบูรณาการเศรษฐกิจที่รัฐสมาชิกใชนโยบาย
เศรษฐกิจการคารวมกันอยางกลมกลืน 

5. การบูรณาการเศรษฐกิจสมบูรณ ( total 
economic integration) เปนรูปแบบการบูรณาการ
เศรษฐกิจที่รัฐสมาชิกมีนโยบายการเงิน การคลัง สังคม 
และตองมีการจัดตั้งองคกรเหนือชาติ ซึ่งมีหนาที่ตัดสินใจ
รวมเพื่อกําหนดกฎเกณฑบังคับใชกับรัฐสมาชิกทั้งมวลให
เปนแบบเดียวกัน 

การบูรณาการเศรษฐกิจตามความคิดของ 
Balassa (1961)  จึ ง เปนทั้ งสวนหนึ่ งของการศึกษา
เศรษฐกิจระหวางประเทศและเปนสวนขยายหรือการ
พัฒนาของทฤษฎีการคาระหวางประเทศ โดยมีการสํารวจ
ผลกระทบของตลาดรัฐสมาชิกกลุมเศรษฐกิจ จากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความจําเปนที่ รัฐที่มี
ภูมิ ศาสตร ใกล ชิดติดกันมี โอกาสประสานนโยบาย
เศรษฐกิจในระดับสหภาพเศรษฐกิจ เพื่อขจัดอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจในเขตแดนระดับชาติจนนําไปสูการสรางฐาน
ผลิตที่หลอมรวมกันเปนหนึ่ งเดียวในระดับภูมิภาค 
โดยเฉพาะอยางยิ่ งทฤษฎีบูรณาการเศรษฐกิจตองมี
องคประกอบของแนวคิดดานที่ตั้ง (location) เพราะ
การบูรณาการเศรษฐกิจของประเทศที่มีที่ตั้งใกลชิดกัน

จะทําใหเกิดการใหเปนไปอยางเสรีจนหลอมรวมกันเปน
หนึ่งเดียวในระดับภูมิภาค 
แนวคิดเก่ียวกับโลกาภิวัตน 

 โลกาภิวัตน (globalization) เปนกระบวนการที่
ทําใหโลกมีการติดตอกันอยางเขมขนและขยายวงกวาง
มากขึ้นอันเปนผลมาจากการเคลื่อนไหวขามชาติอยางเสรี
ของสินคา บริการ แรงงาน กลาวคือ มีการสงออกและ
นําเขาสินคามากขึ้น รวมทั้งทุน (Kim, 2009) แรงงานและ
ประชากร เชน มีการเคลื่อนไหวขามชาติไปมาของแรงงาน
และประชากรอยางไมขาดสาย มีการเคลื่อนยายทุนไป
ตางชาติมากขึ้น และเปดรับการลงทุนจากตางชาติเขามา
ลงทุนภายในชาติ ตลอดจนเทคโนโลยีคือ มีการไหลเวียน
ของการวิจัยพัฒนาระหวางประเทศ ทั้งในดานเทคโนโลยี
การสื่อสาร และการพัฒนา เชน การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ซึ่งในกรณีนี้คือโลกาภิวัตนในทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
อยางไรก็ดี โลกาภิวัตนมิไดจํากัดวงแคบแคดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาเทานั้น ยังมีมิติอื่น ๆ อีก เชน ดานสังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง และสําหรับในโลกของเราที่
ประกอบดวยรัฐนอยใหญกวา 200 รัฐนั้น ในจํานวนนี้ไดมี
การศึกษาลักษณะการเปนโลกาภิวัตนของประเทศตาง ๆ 
186 ประเทศ โดยใช ดัชนี ช้ี วัดดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ช่ือ KOF-index of globalization (KOF, 2011) 
ของนักเศรษฐศาสตรชาวเยอรมันคือ Axel Drcher ซึ่ง
ปรากฏวา เบลเยี่ยมเปนประเทศที่มีลักษณะการหลอมรวม
เปนโลกใบเดียวกันหรือโลกาภิวัตนมากที่สุด ซึ่งปจจัย
เก้ือหนุนอันหนึ่งของเบลเยี่ยมก็คือ การตั้งอยูใจกลางยุโรป
ตะวันตก มีโครงสรางพื้นฐาน คมนาคมสะดวก มีกรุง
บรัสเซลส ซึ่งเปนเมืองหลวงของสหภาพยุโรป หรือเปน
ที่ตั้งสํานักงานใหญของสหภาพยุโรปนั่นเอง จึงเปน
ศูนยกลางการเคลื่อนไหวของสินคา บริการ ทุน แรงงาน 
ประชากร เทคโนโลยีอยางตลอดเวลาไมขาดสาย 
นอกจากนี้ เบลเยี่ยมยังเปนสมาชิกอยูในกลุมสหภาพ
ยุโรปที่มีกฎหมายใหมีการเคลื่อนไหวอยางเสรีของทุน 
สินคา แรงงาน ประชากรที่ เรียกวายุโรปตลาดเดียว 
(single europe) อีกดวย  สําหรับประเทศที่มีลักษณะเปน
โลกาภิวัตนมาก  รองลงไปไดแก ออสเตรีย สวีเดน 
ฝรั่งเศส และเนเธอรแลนด ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา ประเทศ
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เหลานี้ตางอยูภายใตกฎหมายยุโรปตลาดเดียวทั้งสิ้น สวน
ประเทศที่มีลักษณะเปนโลกาภิวัตนนอยที่สุด ไดแก 
ตองกา คีริบาติ หมูเกาะโซโลมอน ความหมายของโลกาภิวัตน
ที่กลาวถึงนี้มีความเก่ียวโยงชัดเจนกับการบูรณาการ
เศรษฐกิจตามแนวคิดของ Belassa เพราะจะเห็นไดวา
การบูรณาการเศรษฐกิจหรือการรวมตัวทางเศรษฐกิจสวน
ภูมิภาคก็เปนการเอื้ออํานวยหรือสงเสริมใหโลกาภิวัตน
ทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยางตอเนื่องและขยายตัวมากขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อภูมิภาคตางๆ ของโลกตางพัฒนามาสูจุด
ที่วาไดมีการเปดเสรีหรือบูรณาการเศรษฐกิจในลักษณะ
ขามภูมิภาคหรือในลักษณะภูมิภาคนิยมแบบเปด 
 
ผลการวิจัย 

อาเซียนกําลังดําเนินความพยายามเพื่อบรรลุ
การเปนประชาคมเศรษฐกิจตามแนวทางที่กําหนดไวใน
พิมพเขียวการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอยางรอบดาน
โดยตอเนื่องเพื่อใหอาเซียนมีลักษณะครบถวน 4 
ประการคือ (1) การเปนตลาดและฐานผลิตเดียวกัน (2) 
การสรางอาเซียนใหมีความสามารถในการแขงขัน (3) 
การลดชองวางในการพัฒนาของกลุม CLMV ในกรอบ
ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน และ (4) การ  
บูรณาการเขากับระบบเศรษฐกิจโลกของอาเซียน 
สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ไดศึกษาองคประกอบที่ 4 ซึ่ง
ไดแก การทําขอตกลงเขตการคาเสรีของอาเซียนกับ
ประเทศนอกกลุม หรือการบูรณาการอาเซียนเขากับ
ระบบเศรษฐกิจโลกทั้งในกรอบอาเซียน+1 อาเซียน+3 
และกรอบอาเซียน+6 ซึ่งขณะนี้ไดตอยอดเปนกรอบอาเซป 
(RCEP) จนทําใหเห็นถึงพัฒนาการและความกาวหนา
และทันสมัยของการบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียน 
กับระบบเศรษฐกิจโลก กลาวคือ (1)  อาเซปเปน
ขอตกลงที่ครอบคลุมทุกมิติการเปดเสรีที่กวางขึ้น เชน 
การวางเปาหมายใหสมาชิกลดภาษีสินคาจากเดิมที่ต่ํา
กวารอยละ 95 ตองเรงเปดเสรีสินคาใหมากกวารอยละ 
95 เปนตน (2) กฎวาดวยการแหลงกําเนิดสินคา (Rule 
of Origin-ROO) จะตองสะทอนใหเห็นถึงการเปนสวน
หนึ่งในหวงโซอุปทานของโลกอาเซียน (3) อาเซียน
จะตองลดอุปสรรคและเปดเสรีการคาบริการใหมากที่สุด

เทาที่ทําได และ (4) เปดเสรีการลงทุน การอํานวย
ความสะดวกดานการคา  สร างบรรยากาศที่ เ อื้ อ
อํานวยการลงทุน และการสงเสริมและคุมครองการเปด
เสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งตองผลักดันใหการจัดตั้งเขต
การคาเสรีใหอยูในระดับเดียวกัน หรือการรวมขอตกลง
การคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี 
อินเดีย และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ซึ่งอาเซียนทํากับ 6 
ประเทศ 5 ฉบับ ใหเปนขอตกลงฉบับเดียว ดังนั้นหาก
กรอบการเจรจา RCEP บรรลุผลใน ค.ศ.2015 จะทําให 
RCEP เปนขอตกลงเขตการคาเสรีที่มีขนาดใหญที่สุด
ใน โล ก  (Mega FTA) เพ ร าะจ ะ เป นตล าดใหญที่
ประกอบดวยประชากรกวา 3,000 ลานคน มีขนาด
เศรษฐกิจ (GDP) ประมาณ รอยละ 27 ของ GDP โลก 
 แล ะห ากพิจ ารณารู ปแบบการ บู รณาการ
เศรษฐกิจตามแนวคิดของ Balassa พบวา RCEP มี
รูปแบบการบูรณาการเศรษฐกิจที่ไกลกวาเขตการคาเสรี
ปกติที่ เนนลดการอัตราภาษีการคาระหวางกันอยาง
เดียว แต RCEP เปนกรอบที่ไกลกวา FTA เนื่องจากมี
การรวมการเปดเสรีภาคบริการ การลงทุนและการ
อํานวยการคาจนอาจคลายรูปแบบตลาดรวมหรืออาจจะ
พัฒนาเปนตลาดรวมไดตอไป ดังนั้น การบูรณาการ
เศรษฐกิจของอาเซียนในระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกจึง
มิใชอุปสรรคหรือเปนปอมปราการที่นําไปสูการกีดกัน
การคาในทางตรงขามการบูรณาการเศรษฐกิจของ
อาเซียนมีลักษณะของภูมิภาคนิยมแบบใหมหรือแบบ
เปดตามแนวคิดของ Bregsten (2009) คือการเปดกวาง
การคา การบริการ การลงทุนระหวางสมาชิกกลุมที่มี
ระดับการพัฒนาตางกัน เปนการขยายพรมแดนการคา
ใหกวางใหญออกไปเพื่อปองกันการกีดกันทางการคา 
หรือกลาวได วาการบูรณาการ เศรษฐกิจเปนการ
เสริมสรางหรือเรงใหกระบวนการโลกาภิวัตน รวดเร็ว
และกวางขวางขึ้นสอดคลองกับแนวคิดของ Kim (2009) 
ที่กลาววาโลกาภิวัตนเปนกระบวนการที่มีการติดตอกัน
อยางเขมขนและขยายวงกวางขึ้นอันเปนผลมาจากการ
เคลื่อนไหวขามชาติอยางเสรีของสินคา บริการ และทุน 
ซึ่งในกรณีนี้คือโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ อาเซียนจึง
มาถึงขั้นตอนสําคัญในการบูรณาการเศรษฐกิจกับระบบ
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เศรษฐกิจโลก เพราะนอกจาก RCEP จะเปนขอตกลง
การคาที่ทันสมัยยังประกอบดวยสมาชิก 16 ประเทศที่มี
ทั้งจีนและอินเดีย ซึ่งมีศักยภาพที่จะเปนมหาอํานาจ
สําคัญในเวทีโลก RCEP จึงมีลักษณะเปน Mega FTA 
ที่เสริมสรางบทบาทนําของอาเซียนในการขับเคลื่อน 
FTA ดังกล าวใหบรรลุผล  จนทําใหอาเซียนเปน
แกนกลางของสถาปตยกรรมความรวมมือดานเศรษฐกิจ
ในเอเชีย 
 
สรุปและวิจารณผล 

(1) พัฒนาการการบูรณาการเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับระบบเศรษฐกิจโลกจะยังดําเนินตอไปและจะ
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การจัดตั้ง RCEP จะเปนพลังผลักดันให
อาเซียนและไทยตองปรับตัวรอบดานทั้งระบบความคิด 
วิถีการมองโลกแบบใหมที่ตองพัฒนาสูสากลมากขึ้น 
พัฒนาการดังกลาวจึงเปนโอกาสอันดีที่ทําใหอาเซียน
ตองเรงปรับระบบการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาของโลกควบคูกับการเสริมสรางความ
แข็งแกรงดานปญญาและทักษะในทรัพยากรมนุษยเพื่อ
การทํางานรวมกับตางชาติอยางราบรื่น  

(2) ศึกษาติดตามพัฒนาการการบูรณาการ
เศรษฐกิจของอาเซียนในกรอบ RCEP ในเชิงกวางกรณี 
RCEP จะเปดรับสมาชิกใหมที่ประสงคจะเขารวมและ
ผลกระทบ  

(3) ศึกษาพัฒนาการในการสรางความสามารถ
ในการแขงขันของอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลกและ
ความกาวหนาในการลดชองวางดานการพัฒนาของ
กลุม CLMV 
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หลักเกณฑและรูปแบบการสงตนฉบับบทความเพื่อตีพิมพใน 
วารสารวิจัยรามคําแหง  
(Ramkhamhaeng Research Journal) 
 
หลักเกณฑในการพิจารณาตีพิมพบทความ 

1. ผลงานทางวิชาการที่สงมาเพื่อตีพิมพตองไมเคยผานการเผยแพรที่ใดมากอน 
2. ผลงานทางวิชาการที่สงมาเพื่อตีพิมพตองไมอยูระหวางการพิจารณาของวารสารอื่น 
3. ผลงานทางวิชาการที่สงมาเพื่อตีพิมพตองเปนบทความที่มีคุณคาทางวิชาการ คือ เกิดข้ึนจากผูเขียนไดทําการทดลอง 

สรางสรรค สังเคราะห หรือมีสวนเกี่ยวของกับงานโดยตรง หรือเปนบทความที่เสนอถึงความคิดหรือหลักการใหมที่เปนไป
ไดและมีทฤษฎีประกอบหรือสนับสนุนอยางเพียงพอ มีประโยชนตอการศกึษาและการวิจัย 

4. ผลงานทางวิชาการที่สงมาเพื่อตีพิมพตองไมไดลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผูอื่นหรือจากบทความอื่นโดย

ไมไดรับอนุญาตหรือปราศจากการอางอิงที่ถูกตอง 
5. ผูเขียนตองจัดเตรียมตนฉบับตามรูปแบบตามขอกําหนดในการสงตนฉบับอยางเครงครัด 
6. ผูเขียนไดแกไขความถูกตองของบทความที่สงมาตีพิมพตามขอเสนอแนะของคณะผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) แลว 
7. บทความจะตองผานการตรวจสอบความถูกตองจากกองบรรณาธิการแลวเทานั้น 

รูปแบบการจัดเตรียมตนฉบับ 
1. ใหพิมพโดยใชกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว  
2. จัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word for Windows   
3. ใชตัวอักษรแบบ Browallia UPC/New  
4. ระยะหางระหวางบรรทัดใช Double Space โดยมีความยาวไมเกิน 30 หนา (รวมเอกสารอางอิง) 
5. การตั้งคาหนากระดาษ  

• ระยะขอบบน (Top margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 
• ระยะขอบลาง ( ฺBottom margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 
• ระยะขอบซาย (Left margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 
• ระยะขอบขวา (Right margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 

รายละเอียดการจัดเตรียมตนฉบับ 
ชื่อเร่ือง  ตองมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  จัดใหอยูชิดซายหนากระดาษ ชื่อภาษาอังกฤษ ข้ึนตนคําใหพิมพดวยตัวพิมพ

ใหญ  และใหใชตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา  
ชื่อผูเขียน  ใหใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ และใหจัดชิดซายของหนากระดาษ โดยใหกํากับหมายเลขยกกําลังไวตอทายดวย  

สําหรับชื่อของหนวยงานใหพิมพไวในสวนของเชิงอรรถ (หนาที่ 1) โดยพิมพชื่อหนวยงานตนสังกัดใหตรงกับตัวเลขยกกําลังที่กํากับไวใน
หนาเดียวกัน 

บทคัดยอ และ ABSTRACT  ใชตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา และใหจัดกึ่งกลางหนากระดาษ สําหรับเน้ือความใหใชตัวอักษร
ขนาด 14 ตัวปกติ จัดพิมพเปน 1 คอลัมน โดยเนื้อหาตองครอบคลุมถึงบทนํา วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและวิจารณผล  เปน
ลําดับ 

คําสําคัญ (Keywords) : ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ ประมาณ 3 - 5 คํา โดย
พิมพตอจากสวนเน้ือหาของบทคัดยอ และ Abstract ใหใชตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และใหจัดชิดซายของหนากระดาษ 

เนื้อหา  ใหจัดพิมพเปน 1 คอลัมน หัวขอใหญ ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา  หัวขอยอย ใชตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา 
จัดชิดซายคอลัมน เน้ือความใชตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ  โดยใหบรรทัดแรกของทุกยอหนาเยื้อง 0.5 น้ิว ของบรรทัดถัดไป โดยเรียง
หัวขอตามลําดับดังน้ี บทนํา วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและวิจารณผล กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง 

รูปภาพ  จัดใหชิดซายของคอลัมน  ความละเอียดของรูปภาพไมนอยกวา 600x600 dpi คําบรรยายรูปภาพใหพิมพไวใตรูปภาพ 
ใหใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ โดยใหแนบไฟลรูปภาพที่ประกอบในเน้ือเร่ืองมาตางหาก จากไฟลเอกสารปกติ 

ตาราง  จัดใหชิดซายของคอลัมน รูปแบบของตารางใหใชแบบ Table classic I คําบรรยายตารางใหจัดพิมพไวดานบนของ
หัวขอตาราง และใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ  
หมายเหตุ    ตนฉบับบทความที่นาํสงจะตองถูกตองตามหลักเกณฑการเขียนท่ีกําหนดเทานั้น จึงจะไดรับการพิจารณา
ดําเนินการประเมินบทความกอนตีพิมพ 
 



การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง 
• การอางอิงในเนือ้เร่ือง 

ใหวงเล็บชื่อผูแตง (ภาษาไทย)  ชื่อสกุลผูแตง (ภาษาตางประเทศ)  และปที่พิมพของเอกสารที่อางถึง ตอทายขอความที่ตองการ
อาง ตัวอยาง 

........................................................ (มณี และคณะ, 2550) หรือ ........................................... (Archawaranon et al., 2003) 
Archawaranon et al. (2003) ............................................. หรือ มณี และคณะ (2550) .......................................................  

• การอางอิงทายเรื่อง 
1. วารสาร 

ก. ภาษาไทย 
ชื่อผูเขียน (ใหเขียนชื่อเต็ม ตามดวยชื่อสกุล). ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (ใชชื่อเต็ม). ปที่ (ฉบับที่): หนาที่

ปรากฏบทความ. เชน 
พุทธชาติ โปธิบาล และ ธนานันท ตรงดี. 2541. สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น. วารสาร 

สงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 4(2): 167-187. 
ข. ภาษาอังกฤษ 

ใชเชนเดียวกับภาษาไทย แตชื่อผูเขียนใชชื่อสกุลข้ึนกอน, ตามดวยตัวอักษรยอของช่ือตน. และวารสารใชชื่อตัวยอ
ตามเกณฑที่ใชกัน เชน  

Archawaranon, M. 2003. The impact of human interference on Hill Mynahs Gracula religiosa  
breeding in Thailand. Bird Conserv. Intl. 13 (2): 139-149. 

2. หนังสือ 
ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. คร้ังที่พิมพ. สถานที่พิมพ. ผูจัดพิมพ. เชน 
มณี  อัชวรานนท. 2549. นกขุนทอง: งานวิจัยเพื่อการอนุรักษนกในเขตรอน. กรุงเทพฯ. อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.  
Sharp, W.F. 1985. Investment. 3rd ed. New Jersey. Prentice-Hall.  

3. บทความ/เร่ือง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่องหรือรายงานประจําป 
ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ. ชื่อเร่ือง. (ฉบับพิมพ ถามี), หนาที่ปรากฏบทความ.  

ผูจัดพิมพ. สถานที่พิมพ. เชน 
เสรี  ลีลาลัย. 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกําลงัพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย. ใน ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ 

(บรรณาธิการ). 1999 จุดเปลี่ยนแหงยุคสมัยใหม (หนา 90-141). ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะ

เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 
4. การอางอิงจากวารสารออนไลน 

ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่และฉบับที่พิมพ:  หนาที่ปรากฏบทความ. ที่มา:  
สถานที่มาของสารสนเทศ.  เชน 

Overby, J.M. 1996. Ozone brings better water. Water Technology [Online]. 19, no. 5:  
        62-64. Abstract from Dialog File: Water Resources Abstract (117) Item: 00798344 
5. วิทยานิพนธ 
 ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ. สถานที่พิมพ. ชื่อสถาบันการศึกษา 
 พรชัย วงศวาสนา. 2543. การศึกษาชีววิทยาประชากรของนกขุนทองในประเทศไทย. วิทยานิพนธ 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
การสงตนฉบับ 
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