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ผลการผสมตัวเองของทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์และลูกผสม

Effects	of	Inbreeding	of	Synthetic	and	Hybrid	Varieties	of	Sunflower

ไพศาล		เหล่าสุวรรณ1

Paisan		Laosuwan

Abstract
The	stability	of	yield	and	other	characters	of	synthetic	varieties	of	sunflower	depends	on	random	mating	
which	leads	to	genetic	equilibrium.	High	degrees	of	inbreeding	due	self-pollination	disturbs	the	equilibrium	
and may result in the inbreeding depression of many characters, especially seed yield. The objective of this 
research	was	to	investigate	the	effects	of	inbreeding	on	yield	and	other	characters	of	synthetic	and	hybrid	
variety	of	sunflower.	Three	synthetic	varieties	named	S.471,	S.473	and	S.477	and	a	hybrid	variety,	Pacific	
77,	were	used.	They	were	planted	 and	 self-pollinated	 to	 produce	 self-pollinated	 seeds	 and	F

2
 seeds, 

respectively.		These	seeds	and	their	parents	were	evaluated	in	the	field	using	a	randomized	complete	block	
design	with	3	replications.	Pacific	77,	the	hybrid,	gave	the	highest	yield	of	351	kg	rai-1,	whereas	its	selfed	
seeds	yielded	275	kg	rai-1.	This	the	yield	reduction	due	to	inbreeding	was	21.65%.	Yield	of	S

1
 seeds of 

synthetic	varieties	were	founded	to	be	vary	slightly	lower	than	their	respective	parents,	indicating	that	
inbreeding	depression	was	not	important	for	this	character	of	synthetic	varieties.	The	rates	of	inbreeding	
depression	in	seed	yield	was	found	associated	with	the	reduction	of	disk	size.		Moreover,	plant	height	tended	
to	be	affected	by	inbreeding	depression.	Although	inbreeding	depression	of	oil	content	was	found	in	the	
hybrid but not synthetic varieties.  

 Keywords	: Sunflower,	synthetic	variety,	self-pollination,	inbreeding	depression

บทคัดย่อ
การดำารงของระดับการให้ผลผลิตและลักษณะบางอย่างของทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์	 เกิดจากอัตราการผสม 

ตัวเอง	และผสมข้ามที่ทำาให้เกิดความสมดุลทางพันธุกรรม	ถ้ามีอัตราการผสมตัวเองมากกว่าปกติจะทำาให้ผลผลิต

และลกัษณะตา่ง	ๆ 	ลดลง	การทดลองนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่จะศกึษาผลการผสมตวัเองของทานตะวนัพนัธุส์งัเคราะห์

1	 ศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา		90110

	 Hatyai	Journal	8(2)	:	67-73
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และลูกผสม	ต่อผลผลิตและลักษณะอื่น	ๆ	ของทานตะวัน	ได้นำาทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์	3	พันธุ์	คือพันธุ์สุรนารี	

471	สุรนารี	473	และสุรนารี	477	และพันธุ์ลูกผสม	1	พันธุ์	คือพันธุ์แปซิฟิก	77	มาปลูกเพื่อผลิตลูกผสมตัวเอง		โดย

การคลมุดอกเพือ่ปอ้งกนัแมลงและละอองเกษรจากภายนอก		แลว้นำาเมลด็จากการผสมตวัเองและพอ่แมไ่ปทดสอบ

โดยใช้แผนการทดลองแบบ	randomized	complete	block	จำานวน	3	ซ้ำา		ผลการศึกษาพบว่าพันธุ์แปซิฟิก	77	(F
1
)		

ให้ผลผลิตสูงสุด	คือ	351	กก.	ต่อไร่		ส่วนพันธุ์แปซิฟิกที่เกิดจากการผสมตัวเองให้ผลผลิต	275	กก.	ต่อไร่		ซึ่งแสดง

ว่าการผสมตัวเองทำาให้ผลผลิตของทานตะวันพันธุ์แปซิฟิก	 77	 ให้ผลผลิตลดลง	 21.65	 เปอร์เซ็นต์	 แต่ผลผลิต 

ของลกูผสมตวัเองของพนัธุส์งัเคราะหล์ดลงเพยีงเลก็นอ้ย		ซึง่แสดงวา่ไมเ่กดิการลดของลกัษณะนีใ้นพนัธุส์งัเคราะห	์	

การลดลงของผลผลิตมีความสัมพันธ์กับการลดลงของขนาดดอกของพันธุ์ต่าง	 ๆ	 อีกลักษณะหนึ่งที่พบว่ามี 

แนวโน้มที่จะลดลงคือความสูงของต้น	นอกจากนั้น	พบว่า	 การผสมตัวเองทำาให้เปอร์เซ็นต์น้ำามันของลูกผสม

ลดลง	แต่ไม่พบว่าเปอร์เซ็นต์น้ำามันของพันธุ์สังเคราะห์ลดลงแต่ประการใด

	 คำาสำาคัญ	:	ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์,	การผสมตัวเอง,	การเสื่อมเนื่องจากการผสมตัวเอง

บทนำา
ทานตะวันเป็นพืชน้ำามันที่สำาคัญพืชหนึ่งของโลก		

ประเทศไทยมสีภาพดนิฟา้อากาศทีเ่หมาะสมตอ่การ

ปลูกทานตะวัน	อย่างไรก็ดี	พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้า

ทั่วโลกเป็นพันธุ์ลูกผสม	 แต่ประเทศไทยยังไม่

สามารถผลิตลูกผสม	 ถ้าจะสั่งเมล็ดพันธุ์เข้าจาก 

ต่างประเทศก็มีราคาค่อนข้างสูง	ดังนั้นพันธุ์ที่น่าจะ

ใหท้ดแทนไดค้อืพนัธุส์งัเคราะห	์อยา่งไรกด็กีารดำารง

ศกัยภาพการใหผ้ลผลติของพนัธุส์งัเคราะห์	เกดิจาก

ความสมดุลระหว่างการผสมตัวเองและผสมข้าม	 

ถ้าเกิดการผสมตัวเองมากกว่าปกติก็อาจทำาให้

ลักษณะต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตลดลง	

(Allard,	 1960)	 การดำารงของลักษณะนั้นต้องการ

ผสมต้องอยู่ในเกณฑ์ของการผสมอย่างสุ่ม	 (Li,	

1976)	 ในกรณีของทานตะวันมีโอกาสเป็นไปได้สูง

มากที่จะเบี่ยงเบนไปจากข้อกำาหนดนี้		เนื่องจากการ

ผสมข้ามของทานตะวันต้องอาศัยแมลง	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผึ้งชนิดต่าง	ๆ	(Laosuwan,	1997)		ถ้าแมลง

มีน้อยการแพร่ของละอองเกษรก็ไม่ทั่วถึง		และการ

ปลูกทานตะวันมักจะปลูกเป็นแปลงเล็ก	 ๆ	 ไม่

สามารถจะดึงดูดประชากรแมลงได้มากพอ

	 เพื่อลดความเสี่ยงของการลดลงของลักษณะ

ต่าง	 ๆ	 ของพันธุ์สังเคราะห์มีการแนะนำาให้ใช้ 

สายพันธุ์ที่มีกลไกลดการผสมตัวเองที่เรียกว่าพันธุ์

ผสมตัวเองเป็นหมัน	 (self-incompaxability)	หรือ

สายพนัธุท์ีด่อกตวัผูเ้ปน็หมนั	(male-sterile)	เพือ่เปน็

สายพนัธุร์ว่มในการสรา้งพนัธุส์งัเคราะห	์(Leclercq,	

1969)	นอกนั้นก็ใช้สายพันธุ์ที่ลักษณะต่าง	ๆ	 โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ผลผลติและเปอรเ์ซน็ตน์้ำามนัควบคมุ

โดยยีนในแบบบวก	 (ไพศาล	 เหล่าสุวรรณ,	 2550)		 

เมื่อผสมตัวเองก็มีผลกระทบไม่รุนแรง	การทดลอง

นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิอตัราเสือ่มของลกัษณะ

ผลผลิตและลักษณะอื่น	 ๆ	 ของทานตะวันพันธุ์

สังเคราะห์และลูกผสม	 เมื่อมีการผสมตัวเองใน 

อัตราสูง

วิธีการทดลอง
การผลิตพันธุ์สำาหรับการทดลอง

	 นำาพนัธุท์านตะวนั	4	พนัธุ	์คอื	พนัธุส์งัเคราะห	์

3	พันธุ์	ได้แก่	พันธุ์สุรนารี	471,	สุรนารี	473,	สุรนารี	

477		และพันธุ์ลูกผสมแปซิฟิก	77	มาแบ่งเมล็ดออก

เป็น	2	ส่วน		ส่วนที่	1	เก็บไว้ในตู้เย็น	เก็บเมล็ดพันธุ์
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ไพศาล		เหล่าสุวรรณ

เพือ่รกัษาความงอก		เพือ่ใชป้ลกูทดสอบตอ่ไป		สว่น

ที่	2	มาปลูกพันธุ์ละ	4	แถว	แถวยาว	4	เมตร	ใช้ระยะ

ปลกูระหว่างแถว	70	ซม.	ระหว่างหลมุ	20	ซม.	1	ตน้

ต่อหลุม	หลังจากทานตะวันงอกได้	10	วัน	ก็ทำาการ

ใส่ปุ๋ย	NPK	สูตร	15-15-15	อัตรา	50	กก.	ต่อไร่	โดย

ทำาเป็นร่องแถว	แล้วใส่ลงในร่องและกลบดิน	 เมื่อ

ทานตะวันอายุได้	20	วัน	ก็กำาจัดวัชพืชและพูนโคน	

ทานตะวันเริ่มออกดอกเมื่ออายุ	 50-55	 วัน	ก่อนที่

ดอกจะบานก็ทำาการคลุมดอกด้วยถุงสีน้ำาตาลพันธุ์

ละ	10-12	ดอก	หลังจากคลุมแล้ว	แต่ละวันในเวลา	

8.00-10.00	น.		ทำาการชว่ยผสมเกสรโดยการเปดิปาก

ถุง	และใช้แท่งสำาลีลูบเหนือดอกในส่วนที่บานเป็น

วงกลม	 ในลักษณะที่ถุงยังคลุมอยู่	 เสร็จแล้วก็ปิด 

ปากถงุไวเ้ชน่เดมิ	ปฏบิตัอิยูเ่ชน่นีป้ระมาณ	7	วนั	หรอื

จนดอกบานจนหมด		เมื่อดอกตัวเมียได้รับการผสม

หมดแลว้	และไมม่ลีะอองเกสรปลวิอกีกเ็ปดิดอกให้

ได้รับแสง		เพื่อลดความชื้นและหลีกเลี่ยงไม่ให้ดอก

เน่าเสีย	 	 เมื่อเมล็ดแก่ก็เก็บเกี่ยวแต่ละพันธุ์ไปนวด

รวมใส่ถุงเดียวกันเพื่อใช้ปลูกทดลองในฤดูถัดไป

การเปรียบเทียบพันธุ์

 ทำาการเปรียบเทียบพันธุ์ในแปลงเกษตรที่

ตำาบลบ้านพรุ	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์สม่ำาเสมอเนื่องจากได้ทำาการ

เพาะปลกูมานาน	พนัธุท์ีใ่ชท้ดสอบแสดงไวใ้นตาราง

ที่	2		ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาไว้ในฤดูก่อน	และ

ผลิตพันธุ์ที่ผลิตโดยการผสมตัวเอง	ทดลองโดยใช้

แผนทดลองแบบสุ่มภายในบล็อก	 (randomized	

complete	block)	จำานวน	3	ซ้ำา	ปลูกพันธุ์ละ	4	แถว	

แถวยาว	6	เมตร	ใชร้ะยะระหวา่งแถว	70	ซม.	ระหวา่ง

หลมุ	20	ซม.	ปลกูในเดอืนพฤษภาคม	2553	กอ่นปลกู

ใส่ปุ๋ย	NPK	สูตร	15-15-15	รองพื้นในอัตรา	20	กก.	

ต่อไร่	 แล้วหยอดเมล็ดตามระยะปลูก	 3-4	 เมล็ดต่อ

หลุม	 เมื่อทานตะวันงอกได้	 10-12	 วัน	ก็ถอนแยก 

ให้เหลือ	1	ต้นต่อหลุม	เมื่อทานตะวันอายุได้	1	เดือน	

ก็กำาจัดวัชพืช	 ใส่ปุ๋ย	NPK	สูตร	 15-15-15	 เพิ่มอีก	 

20	กก.	ต่อไร่

	 การดูแลรักษาประกอบด้วยการกำาจัดวัชพืช

อย่างต่อเนื่อง	 เมื่อฝนแล้งเกิน	 7	 วันก็ให้น้ำาโดยวิธี

พ่นฝอย	 (sprinkler)	 ไม่มีการใช้สารเคมีกำาจัดแมลง

และป้องกันโรคแต่อย่างใด	ลักษณะที่บันทึกในการ

ทดลองมีดังนี้

	 1.	ผลผลิต	 เก็บเกี่ยวจาก	2	แถวกลาง	ตากจน

แห้งสนิท	นวดทำาความสะอาด	แล้วชั่งน้ำาหนักและ

คำานวณเป็นกิโลกรัม	(กก.)	ต่อไร่

	 2.	ความสูง	 วัดความสูงก่อนเก็บเกี่ยว	วัด	 10	

ต้น	แล้วหาค่าเฉลี่ย

	 3.	ขนาดดอก	วดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของดอกตาม

แนวโค้ง	สุ่มวัดจำานวน	10	ดอก	แล้วหาค่าเฉลี่ย

	 4.	ขนาดเมล็ด	 นับ	 100	 เมล็ด	 แปลงละ	 3	

ตัวอย่าง	ชั่งแล้วหาค่าเฉลี่ย

	 5.	เปอร์เซ็นต์น้ำามัน	 นำาเมล็ดแต่ละพันธุ์ที่

เก็บเกี่ยวจากทุกซ้ำามาปนกัน	 แล้วส่งไปวิเคราะห์

เปอร์เซ็นต์น้ำามัน	ณ	ห้องปฏิบัติการ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	 เมล็ดแต่ละพันธุ์วิเคราะห์	 3	

ตัวอย่าง	แล้วนำามาหาค่าเฉลี่ย

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการวิเคราะห์ความปรวนแปร

ผลการวิเคราะห์ความปรวนแปรของลักษณะ

ต่าง	ๆ	ของทานตะวัน	5	ลักษณะ	คือ	ผลผลิต	ขนาด

ดอก	ขนาดเมล็ด	 ความสูง	 และเปอร์เซ็นต์น้ำามัน

แสดงไว้ในตารางที่	 1	พบว่า	ลักษณะที่แตกต่างกัน

ในทางสถิติมี	3	ลักษณะ	คือ	ผลผลิตขนาดดอก		และ

ความสูงเมื่อแยกความปรวนแปรออกเป็นส่วนย่อย	

คือ	 ส่วนที่	 1	 ระหว่างพ่อ-แม่	 กับลูกผสมตัวเอง	
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(parents	 vs	 self-pollinated)	 และส่วนที่เหลือ	

(remainder)	 พบว่า	 พ่อ-เม่	 และลูกผสมตัวเอง 

แตกตา่งกนัอยู	่3	ลกัษณะ	คอื	ผลผลติ	ขนาดดอก	และ

ความสูง	 ซึ่งลักษณะนี้ทั้งหมดลูกจะต่ำากว่าพ่อแม่	

(ตารางที่	 2)	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเสื่อมเนื่องจาก

การผสมตวัเอง	และไมพ่บอาการนีใ้นลกัษณะขนาด

เมล็ดและเปอร์เซ็นต์น้ำามัน

 ผลผลิต

ผลจากการทดลองพบว่า	 ทานตะวันพันธุ์

แปซิฟิก	 77	ซึ่งเป็นลูกผสมชื่อที่	 1	 (F
1
)	 ให้ผลผลิต

สูงสุด	คือ	351	กก.	ต่อไร่		รองลงมาพันธุ์แปซิฟิก	77	

(OP)	ทีไ่ดร้บัจากการผสมเปดิใหผ้ลผลติ	305	กก.	ตอ่

ไร่		และพันธุ์สุรนารี	473		ซึ่งให้ผลผลิต	285	กก.	ต่อ

ไร่ 	 (ตารางที่ 	 2)	 การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า

ทานตะวันพนัธุล์กูผสมมศีกัยภาพในการใหผ้ลผลติ

ในระดับสูงในภาคใต้เช่นเดียวกับการทดลองที่

กระทำามาก่อน	 (ไพศาล	 เหล่าสุวรรณ	 และคณะ,	

2552)		แต่เมล็ดพันธุ์ของลูกผสมมีราคาแพงและหา

ซือ้ไดย้าก	สว่นพนัธุส์งัเคราะหแ์มใ้หผ้ลผลติทีต่่ำากวา่	

แต่เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เอง

	 เมือ่วเิคราะหผ์ลผลติของแตล่ะพนัธุท์ีม่พีอ่-แม	่

และลูกผสมตัวเองเป็นชุด	ๆ	พบว่า	ในด้านลูกผสม

นั้น	พบว่าการผสมตัวเองทำาให้ผลผลิตลดลงอย่าง

ชดัเจน	ผลผลติของลกูผสมชว่งแรก	(F
1
)	และลกูผสม

ตัวเอง	(แปซิฟิก	77(S))	ให้ผลผลิต	351	และ	275	กก.	

ต่อไร่	 ตามลำาดับ	ซึ่งเห็นได้ว่าการผสมตัวเองทำาให้

ผลผลิตลดลง	21.5	เปอร์เซ็นต์	(ตารางที่	3)		ซึ่งจัดได้

ว่าเป็นอัตราเสื่อมค่อนข้างสูง	 อย่างไรก็ดีมีผู้พบว่า	

การลดลงของผลผลิตจากการผสมตัวเองเพียงครั้ง

เดียวอาจสูงถึง	 35	 เปอร์เซ็นต์	 (Unrau	 and	White,	

1944	 ;	 อ้างโดย	 Fick	 and	Miller,	 1997)	 เป็นที่ 

น่าสังเกตว่าลูกผสมเปิดของพันธุ์แปซิฟิก	 77	 คือ	 

แปซิฟิก	 77(OP)	 ให้ผลผลิตในระดับที่น่าพอใจ	คือ	

305	กก.	ต่อไร่	หรือผลผลิตลงเพียง	12.5	เปอร์เซ็นต์	

แสดงวา่การผสมขา้มจากพันธุเ์ดยีวกนัให้อตัราของ

ผลผลิตลดลงไม่รุนแรงเท่ากับการผสมตัวเอง

	 ในกรณีของพันธุ์สังเคราะห์ให้ผลที่แตกต่าง

จากลูกผสม	ซึ่งเห็นว่าผลผลิตของลูกผสมตัวเอง

แต่ละพันธุ์	เมื่อเปรียบกับพันธุ์พ่อ-แม่	ผลผลิตจะต่ำา

กว่าเพียงเล็กน้อย		ที่ลดลงมากที่สุดคือ	พันธุ์สุรนารี	

473	 ซึ่งลดลง	 7.31	 เปอร์เซ็นต์	 	 ซึ่งนับว่าลดลง 

น้อยมาก	พันธุ์สังเคราะห์มักเป็นพันธุ์ที่ได้รับการ

พัฒนามาจากสายพันธุ์ที่ยีนควบคุมลักษณะต่าง	ๆ	 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิต)	 แสดงผลในแบบบวก		

ดงันัน้การลดลงของผลผลติเนือ่งจากการผสมตวัเอง

จะไม่รุนแรงเท่ากับลูกผสม	ยิ่งการปลูกที่มีการผสม

เปิด	ซึ่งมีอัตราการผสมข้ามระดับหนึ่ง	 และมีการ

ผสมตวัเองเกนิปกตกิไ็มน่า่จะกระทบผลผลติมากนกั	

เมือ่นำาเมลด็ไปปลกูตอ่ในสภาพแวดลอ้มเอือ้ตอ่การ

ผสมขา้มลกัษณะตา่ง	ๆ 	กจ็ะกลบัคนืสูส่มดลุ	ตามกฎ

ของฮาร์ดีและไวเบอร์ก	(ไพศาล		เหล่าสุวรรณ,	2550)

 ขนาดดอก

 พันธุ์ส่วนมากให้ดอกขนาดเล็ก	 อย่างไรก็ดี

เป็นการวัดเมื่อดอกแห้ง	พันธุ์ที่ดอกมีขนาดโตที่สุด

คือพันธุ์แปซิฟิก	77		ซึ่งมีขนาด	20	ซม.	พันธุ์อื่น	ๆ	

มีขนาดดอก	14.0-17.0	ซม.		เมื่อสังเกตเป็นคู่	ๆ	พบ

ว่าลูกผสมตัวเองมักให้ขนาดดอกเล็กกว่าพันธุ์พ่อ-

แม่	อย่างชัดเจน	 เมื่อพิจารณาจากตารางที่	 2	พบว่า	

ขนาดดอกของพันธุ์ทุก	ๆ	พันธุ์	ยกเว้นพันธุ์สุรนารี	

471	มีขนาดลดลงตั้งแต่	 11.6	คือ	 22.5	 เปอร์เซ็นต์	

พนัธุท์ีม่ขีนาดลดลงมากทีส่ดุคอื	พนัธุแ์ปซฟิกิ	77	F
2
 

ซึ่งลดลง	 22.5	 เปอร์เซ็นต์	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 การ 

ลดลงของขนาดดอกมีความสัมพันธ์กับการลดของ

ผลผลิต
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ผลการผสมตัวเองของทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์และลูกผสม
ไพศาล		เหล่าสุวรรณ

 ขนาดเมล็ด

	 เมล็ดทานตะวันพันธุ์ต่าง	ๆ	มีขนาดตั้งแต่	4.9	

คือ	5.8	กรัมต่อ	100	เมล็ด		อย่างไรก็ดี	ไม่พบความ

แตกต่างกันในทางสถิติ	พันธุ์สุรนารี	 471	มีขนาด

เมล็ดค่อนข้างเล็ก	พันธุ์อื่น	ๆ	 ให้ขนาดเมล็ดกว่า	 5	

กรัมต่อ	100	เมล็ด	อย่างไรก็ดี	ไม่มีรายงานว่าขนาด

เมล็ดกระทบการให้ผลผลิตหรือเปอร์เซ็นต์น้ำามัน	

และทานตะวันมีกลไกทางพันธุกรรมในการชดเชย

เพื่อรักษาระดับผลผลิต	เมื่อผสมตัวเองก็ไม่พบว่า	มี

การลดลงของขนาดเมลด็แตอ่ยา่งใด			Schuster,	1980	

(อ้างโดย	Fick	 and	Miller,	 1997)	 	พบว่า	การผสม 

ตัวเองทานตะวันหลายครั้งทำาให้ขนาดเมล็ดลดลง

เพียงเล็กน้อย

 ความสูง

	 ในการทดลองนี้	 ต้นทานตะวันมีความสูง

ระหว่าง	105	ถึง	135	ซม.	ซึ่งจัดว่าต้นเตี้ย	พันธุ์ที่ให้

ลำาต้นสูงสุดคือพันธุ์แปซิฟิก	77	F
1
	ซึ่งสูง	135	ซม.		

เมื่อเปรียบเทียบความสูงระหว่างพ่อ-แม่	 ลูกผสม 

ตัวเองพบว่ามีการลดลงของความสูงในระดับมาก

นอ้ยแตกตา่งกนั	ลกูผสมตวัเองของพนัธุแ์ปซฟิกิ	77	

ใหอ้ตัราลดของความสงูมากทีส่ดุคอื	14.81	เปอรเ์ซน็ต ์

ส่วนพันธุ์สังเคราะห์การผสมตัวเองทำาให้ความสูง

ลดลงเพยีงเลก็นอ้ย	อยา่งไรกด็อีาจสรปุไดว้า่การผสม

ตัวเองทำาให้ทานตะวันมีลำาต้นเตี้ยลง

 เปอร์เซ็นต์น้ำามัน

	 ผลการวิเคราะห์ความปรวนแปรไม่พบว่า	

ทานตะวันพันธุ์ต่าง	ๆ	ให้เปอร์เซ็นต์น้ำามันแตกต่าง

กันในทางสถิติ	 พันธุ์ส่วนมากมีแนวโน้มให้น้ำามัน

ระหว่าง	38-39	เปอร์เซ็นต์	พันธุ์สังเคราะห์ทุกพันธุ์

ให้เปอร์เซ็นต์น้ำามันใกล้เคียงกัน	ส่วนพันธุ์ลูกผสม

แปซิฟิก	77	 ให้เปอร์เซ็นต์น้ำามัน	37.49	 เปอร์เซ็นต์		

ผลของการผสมตัวเองของพันธุ์ดังกล่าวทำาให้

เปอร์เซ็นต์น้ำามันลดลง	คือพันธุ์แปซิฟิก	 77(S)	 ให้

น้ำามัน	33.21	หรือลดลง	11.42	 เปอร์เซ็นต์	อย่างไร

ก็ดี	พันธุ์แปซิฟิก	77(OP)	ซึ่งได้จากการผสมเปิด	ให้

เปอรเ์ซน็ตน้์ำามนัใกลเ้คยีงพนัธุพ์อ่-แม	่	แสดงวา่การ

ผสมเปดิของพนัธุล์กูผสมไมท่ำาใหเ้ปอรเ์ซน็ตน์้ำามนั

ลดลง		จากการทดลองของ	Schuster	(1980	อ้างโดย	

Fick	and	Miller,	1997)	มีการพบว่า	การผสมตัวเอง

ของทานตะวันทำาให้เปอร์เซ็นต์ลดลงเพียงเล็กน้อย	

ส่วนพันธุ์สังเคราะห์ต่าง	 ๆ	 ที่ใช้ในการทดลองนี้ 

ไม่พบว่า	 การผสมตัวเองทำาให้เปอร์เซ็นต์น้ำามัน

ลดลงแตอ่ยา่งใด	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะพนัธุส์งัเคราะห์

เหลา่นีไ้ดร้บัการพฒันาจากสายพนัธุท์ีใ่หเ้ปอรเ์ซน็ต์

น้ำามันสูง	ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้ว

 ผลผลิตน้ำามัน

	 จากการทดลองพบวา่	ผลผลติในรปูน้ำามนัของ

ทานตะวันพันธุ์ต่าง	ๆ	อยู่ระหว่าง	90.72	ถึง	131.15	

กก.	 ต่อไร่	 หรือประมาณ	 90	 ถึง	 130	 ลิตร	พันธุ์

แปซิฟิก	77	ให้น้ำามันสูงสุดคือ	131.5		กก.	ต่อไร่	รอง

ลงมาคือพันธุ์แปซิฟิก	77(OP)	ให้น้ำามัน	119.59	กก.				

ต่อไร่	 ในกรณีของพันธุ์สังเคราะห์นั้น	พันธุ์สุรนาร	ี

477	 ให้ผลผลิตน้ำามันสูงสุด	คือ	 104.34	กก.	ต่อไร่		

ผลผลติน้ำามนัของลกูผสมตวัเองทกุพนัธุไ์มแ่ตกตา่ง

จากพันธุ์พ่อ-แม่	แต่อย่างใด

สรุปผลการทดลอง
	 การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า	พันธุ์ลูกผสมให้

ผลผลิตในระดับสูงกว่าพันธุ์สังเคราะห์		เมื่อทำาการ

ผสมตวัเองจะมอีตัราการลดของผลผลติในระดบัสงู	

แต่ถ้าปล่อยให้มีการเปิดก็สามารถรักษาระดับ

ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์น้ำามันไม่ให้ลดลงมาก	พันธุ์

สังเคราะห์ให้ระดับผลผลิตต่ำากว่าพันธุ์ลูกผสม	แต่

การผสมตัวเองไม่ทำาให้ผลผลิตและน้ำามันของพันธุ์

สงัเคราะหล์ดลง	การผสมตวัเองของทานตะวนัทำาให้

ขนาดดอกลดลง	และไม่กระทบต่อขนาดเมล็ด	และ
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การลดของขนาดดอกนี้สัมพันธ์กับการลดของ

ผลผลิต	นอกนั้นการผสมตัวเองทำาให้ต้นทานตะวัน

ทุกพันธุ์เตี้ยลง	สำาหรับเปอร์เซ็นต์น้ำามันนั้นพบว่า	

การผสมตัวเองในพันธุ์ลูกผสม	ทำาให้เปอร์เซ็นต์

น้ำามันลดลง	แต่ไม่มีผลต่อพันธุ์สังเคราะห์

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอบคุณคุณ	ผศ.ดร.ฐิติพร	มะชิโกวา	สาขา 

วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี	 นครราชสีมา	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ใน 

การจัดการวิเคราะห์น้ำามันเมล็ดทานตะวัน	และขอ

ขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้ทุนสนับสนุน

การวิจัยในครั้งนี้

ตารางที่	1		ผลการวิเคราะห์ความปรวนแปรของผลผลิตและลักษณะต่าง	ๆ	ของทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์

และลูกผสม

Sources df
MS

ผลผลิต ขนาดดอก ขนาดเมล็ด ความสูง น้ำามัน

Replications  2 		6,110.26 1.11 0.02 1,408.81 -

Treatments 	8 9,819.77* 6.43** 0.91 	242.35 0.43
(1)	Parents	vs	Self	-	pollinated  1 11,236.64** 20.15** 0.49 	961.00* 2.15

	Remainders  7 		9,617.45 4.47 0.97 139.68 4.28

Error 16 		1,770.75 0.29 0.27 110.76 11.81

*,**	แตกต่างทางสถิติที่ระดับ	p	=	0.05	และ	p	=	0.01	ตามลำาดับ

ตารางที่	2		ผลผลิตและลักษณะอื่น	ๆ	บางลักษณะของทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์และลูกผสม

พันธุ์1
ผลผลิต ขนาดดอก ขนาดเมล็ด ความสูง น้ำามัน ผลผลิตน้ำามัน

(กก.	/	ไร่) (ซม.) (กรัม/100	เมล็ด) (ซม.) (%) (กก.	/ไร่)

แปซิฟิก	77	(F
1
) 351 20.0 5.2 135 37.49 131.50

แปซิฟิก	77	(OP) 308 17.0 5.8 118 38.83 119.25

แปซิฟิก	77	(S) 275 15.5 5.0 115 33.21 91.32

สุรนารี	471	(OP) 248 15.0 4.9 110 36.58 90.72

สุรนารี	471	(S) 246 16.0 4.9 105 39.90 98.15

สุรนารี	473	(OP) 287 17.0 5.7 113 36.42 104.67

สุรนารี	473	(S) 266 14.5 4.5 110 38.08 101.29

สุรนารี	477	(OP) 272 15.5 5.4 111 38.52 104.34

สุรนารี	477	(S) 265 14.0 5.3 105 38.27 104.41
1	F

1
	=	ลูกผสมช่วงแรก,	OP	=	พันธุ์ผสมเปิด	(open-pollinated),	S	=	ลูกผสมตัวเอง	(self-pollinated)
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ผลการผสมตัวเองของทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์และลูกผสม
ไพศาล		เหล่าสุวรรณ

ตารางที่	3		อัตราการเสื่อมของลักษณะเนื่องจากการผสมตัวเองของทานตะวัน1

พันธุ์1
ผลผลิต ขนาดดอก ขนาดเมล็ด ความสูง น้ำามัน

----------------------------------เปอร์เซ็นต์----------------------------------

แปซิฟิก	77	(OP) 12.25 15.0 ไม่ลด 12.59 ไม่ลดลง

แปซิฟิก	77	(S) 21.65 22.5 ไม่ลด 14.81 11.42

สุรนารี	471	(S) 0.80 ไม่ลด ไม่ลด 	4.54 ไม่ลดลง

สุรนารี	473	(S) 7.30 14.7 ไม่ลด 	2.65 ไม่ลดลง

สุรนารี	477	(S) 2.93 11.6 ไม่ลด 	5.40 ไม่ลดลง

1	อัตราเสื่อม	คือเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำากว่าพ่อแม่ของแต่ละพันธุ์
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มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินในประเทศไทย

Legal	Measures	Enforcement	of	Public	Land	Trespass	in	Thailand

จรีรัตน์		สร้อยเสริมทรัพย์1

Jareerat  Soisermsap

Abstract
The	aim	of	 this	project	was	 to	develop	and	 improve	measures	 for	protecting	 trespassed	public	 land.		
Generally,	public	land,	e.g.	free	land,	communal	glass	lard	field,	drainage,	park,	and	public	area,	is	for	
public use and the state responsive to regulate and protect public land.  In fact, numbers of public land 
decrease	because	of	trespassers.		As	a	consequence,	such	lands	can	no	longer	be	utilized	as	for	public	use.

Presently, number of public land in Thailand has dramatically decreased due to trespassing, destroying, 
or	polluting	public	land.		The	study	showed	that	trespassing	public	land	resulted	in	several	problems	such	
as	overlapped	rules	with	regard	to	authorities	of	state	bodies	in	charge,	disputes	over	public	lands	utilized	
by	 state	but	not	 for	public	use,	 social	 and	 economic	problems,	 regulations	publicizing	private	 lands,	
scrambling	for	natural	resources	due	to	economic	boom	and	country	development	without	planning	natural	
resource	utilization,	and	public	land	trespass	by	non-local	or	local	capitalists	for	their	investments.

According to the numerous problems, this paper proposes legal measures in regard to enforcement 
for public land trespass in Thailand, including protecting and improving measures.  Legal protecting 
measures	encompass	making	public	land	registration,	issuance	of	public	land	deeds,	designating	regulating	
authorities	to	be	responsible	for	public	land	specifically,	and	state	authorities’	complying	with	state	policies	
relating	to	public	land	use	under	constitution	law.		For	legal	improving	measures,	they	include	measures	
of	land	code,	penal	code,	civil	code,	and	other	related	regulations	including	administrative	laws.		There	
are measures regarding improvement of public land trespass issued by administrative bodies including 
committee	of	improving	public	land	trespass,	office	of	public	land	management,	land	office.	They	also	cover	
legal	 enforcement	by	administrative	bodies,	 e.g.	Office	of	 the	National	Human	Rights	Commission	of	
Thailand	and	Office	of	the	Ombudsman	Thailand	and	legal	enforcement	by	judiciary	e.g.	courts	of	justice	
and administrative courts. 

Keywords	:	Trespassed	public	land,		legal	measures

1 	 อาจารย์คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110
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บทคัดย่อ
การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่หาแนวทางในการปอ้งกนั	และแนวทางในการแกไ้ขทีด่นิอนัเปน็สาธารณสมบตัขิอง

แผ่นดินในประเทศไทย	เนื่องจากที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	เช่น	ที่รกร้างว่างเปล่า	ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	

ทางระบายน้ำา	สวนสาธารณะ	สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ	เปน็ทรพัยส์นิสว่นกลางทีม่ไีวเ้พือ่ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์

รว่มกนั	ซึง่เปน็หนา้ทีข่องรฐัทีต่อ้งควบคมุ	คุม้ครองปอ้งกนัใหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยนื	แตป่จัจบุนัปรากฏวา่ทีด่นิประเภท

นี้ลดน้อยลง		โดยมีสาเหตุจากปัญหาการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน	การทำาลาย	การทำาให้เสื่อมสภาพในที่

สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	จากการศึกษาพบว่า	 การบุกรุกที่ดินดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา

มากมาย	 อาทิเช่น	ปัญหาการซ้ำาซ้อนของกฎหมายในเรื่องอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำานาจดูแลจัดการ

ทีส่าธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ	ปญัหาขอ้โตแ้ยง้ทีเ่กดิจากการทีร่ฐันำาทีด่นิสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิไปใชป้ระโยชน์

อย่างอื่น	ซึ่งไม่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ		ปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ	ปัญหาการบุกรุกโดยไม่เจตนาของ

ราษฎรโดยการประกาศทีส่าธารณประโยชนท์บัทีด่นิทำากนิของราษฎร	ปญัหาเกดิจากการแยง่ชงิทรพัยากรธรรมชาติ

อันเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ	 โดยขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ		

ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินโดยนายทุนภายนอกหรือนายทุนในท้องถิ่น	 โดยการบุกรุกเพื่อ

นำาที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินมาลงทุนในการดำาเนินกิจการต่าง	 ๆ	ของกลุ่มนายทุน	จากปัญหาการบุกรุกที่

สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งในปัจจุบันมีจำานวนมากและกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ

ทำาให้ผู้วิจัยเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ในประเทศไทย	คือ		มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน	ได้แก่	การจัดทำาทะเบียนที่สาธารณประโยชน์	การออก

หนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	(นสล.)		การกำาหนดอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์

ของแผน่ดนิในประเทศไทยใหช้ดัเจน	รฐับาลควรดำาเนนิการตามแนวนโยบายของรฐัในดา้นทีด่นิตามรฐัธรรมนญู		

และมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไข	 ได้แก่	มาตรการทางกฎหมาย	คือ	มาตรการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	

มาตรการทางกฎหมายอาญา มาตรการทางกฎหมายแพ่ง	มาตรการทางกฎหมายอื่น	และมาตรการทางกฎหมาย

ปกครอง		มาตรการในการแกไ้ขการบกุรกุสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิโดยองคก์รฝา่ยปกครอง		ไดแ้ก	่	คณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	(กบร.)	สำานักจัดการที่ดินของรัฐ	กรมที่ดิน	และการใช้กระบวนการควบคุมโดย

องคก์รฝา่ยปกครองโดยคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	และ	ผูต้รวจการแผน่ดนิ	และการใชก้ระบวนการควบคมุโดย

องค์การตุลาการ	ได้แก่	ศาลยุติธรรม	และศาลปกครอง

คำาสำาคัญ	:	การบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน,	มาตรการทางกฎหมาย

บทนำา
ในปัจจุบันปรากฏว่าที่ดินสาธารณสมบัติของ

แผน่ดนิ	มจีำานวนลดนอ้ยลงมาก	เนือ่งจากการบกุรกุ	

ทำาลาย	และทำาให้เสื่อมสภาพการใช้ประโยชน์		ทั้งนี้

เกิดจากราษฎรจำานวนมากเข้ามาบุกรุก	 ทำาให้ที่

สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิกลายเปน็ทีอ่ยูอ่าศยัและ

ที่ทำามาหากินของราษฎร	ทำาให้มีปัญหา	 ยากที่จะ

ทำาการขับไล่ประชาชนดังกล่าวออกจากที่ดินของ 

รฐั		สาเหตขุองปญัหาการบกุรกุนัน้	เกดิจากความไม่

ชดัเจนของทีส่าธารณประโยชน์		กลา่วคอื	จากการที่

สภาพพื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีต		
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มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
จรีรัตน์		สร้อยเสริมทรัพย์

และการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระทำาได้ยาก	 เพราะ

สภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป	 และการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกระทำาไดย้าก		ทำาใหไ้มส่ามารถ

นำาชี้แนวเขตเพื่อการรังวัด	และออกหนังสือสำาคัญ

สำาหรบัทีห่ลวงได	้	นอกจากนีเ้กดิจากการสำารวจและ

การจัดทำาทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งทาง

ราชการไดจ้ดัทำาไวน้านแลว้		รวมทัง้สภาพพืน้ทีแ่ละ

แนวเขตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ	 ขาด 

การดูแลรักษา	 ทำาให้ข้อมูลที่มีอยู่กับสภาพความ 

เป็นจริงคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน	 ส่งผลให้เกิดการ 

ออกเอกสารสิทธิทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน		

นอกจากนี้ทางด้านสังคม	 เกิดความขัดแย้งระหว่าง

ราษฎรผู้บุกรุกกับราษฎรที่ต้องการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดิน	หรือระหว่างราษฎรกับทางราชการ	 ดังนั้น	 

เพื่อให้ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินยังคงเหลือ

อยู่สำาหรับการดำารงสภาพแวดล้อมที่ดี	 ลดความ 

ขัดแย้งต่าง	ๆ	รัฐบาลจึงจำาเป็นต้องมีมาตรการที่จะ

ควบคมุและคุม้ครองปอ้งกนัทีด่นิดงักลา่วนีใ้หค้งอยู่

อย่างยั่งยืน	 ส่วนองค์กรของรัฐที่มีอำานาจดูแลที่

สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินนั้นมีหลายองค์กร 

ส่งผลให้งานซ้ำาซ้อนกัน	

กฎหมายที่ให้อำานาจองค์กรในการจัดการ

ดแูลรกัษาสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิบางองคก์รยงั

มีข้อความไม่ชัดเจนและคลุมเครือ	 ส่งผลให้เกิด

ปัญหาในทางปฏิบัติ	 โดยองค์กรแต่ละองค์กรจะมี

อำานาจนำาสาธารณสมบัติของแผ่นดินออกให้

ประชาชนใช้ในลักษณะใดได้บ้าง		เช่น	เรื่องอำานาจ

หน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ในเขต

เทศบาล	กฎหมายไมช่ดัเจนในเรือ่งวา่เปน็อำานาจของ

องค์กรใด		เพราะคำาพิพากษาฎีกาบางฉบับตัดสินว่า

เทศบาลมีอำานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	

2497	แต่ว่าคำาพิพากษาฎีกาบางฉบับตัดสินว่าเป็น

อำานาจของกระทรวงมหาดไทยโดยเปน็อำานาจหนา้ที่

ของนายอำาเภอ	ตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครอง

ท้องที่	พ.ศ.	2457

การผูกขาดอำานาจในการจัดการสาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน	 	 ไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการเพื่อแสวงหาประโยชน์จากที่

สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน

นั้น	 อาจเกิดจากแนวคิดว่าที่ดินสาธารณสมบัติที่

ประชาชนใช้ร่วมกัน	จะนำาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ไม่ได้		จึงทำาให้ไม่ได้รับประโยชน์จากที่ดินเท่าที่ควร		

และในกรณีที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่มี

การนำาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนอ์ยา่งอืน่อกี		อนัเปน็เหตุ

ให้มีการบุกรุกเข้าครอบครองเป็นเจ้าของจน

ประชาชนไมส่ามารถกลบัเขา้ไปใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ

นั้นร่วมกันได้

จากการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ดงักลา่ว	ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาประวตั	ิความเปน็มา 

ขั้นตอนและมาตรการทางกฎหมายและระเบียบ

ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง	ในการบงัคบัใชเ้กีย่วกบัการบกุรกุ

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินในประเทศไทย	และ

ศึกษาด้านนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาการ

บุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน	บทบาทของ

องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญในการช่วยแก้ไข

ปญัหาการบกุรกุทีส่าธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ		อาทิ

เชน่		คณะกรรมการสทิธ	ิผูต้รวจการแผน่ดนิ		องคก์ร

ตุลาการในการระงับข้อพิพาทในกรณีที่มีการฟ้อง

รอ้งเปน็คดขีึน้สูศ่าล	ตลอดจนนำาหลกัการมสีว่นรว่ม

ของประชาชน	แนวคิดเรื่องสิทธิชุมชน	และการมี

ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่มีในปัจจุบัน		เพื่อหา

ข้อบกพร่องและนำาเสนอมาตรการทางกฎหมายใน

การบงัคบัในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการบกุรกุ

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินในประเทศไทยที่

เหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.	เพือ่ศกึษาประวตัคิวามเปน็มาเกีย่วกบัการ

จัดการที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน		แนวความคิด

และหลักกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน	 	 ตลอดจนกระบวนการวิธีการบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการป้องกันและแก้ไข

การบุกรุกที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินทั้ง 

ในประเทศ	และต่างประเทศ

2.	เพือ่ศกึษาสาเหตแุละปญัหาของการบกุรกุ

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินในอดีตถึงปัจจุบันใน

ประเทศไทย

3.	เพื่อวิเคราะห์	หรือศึกษาการใช้ประโยชน์

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 	 มาตรการทาง

กฎหมาย	และมาตรการอื่น	ๆ	 ในการป้องกันและ

แก้ไขการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

4.	เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายใน

การบงัคบัใชเ้กีย่วกบัการบกุรกุทีส่าธารณสมบตัขิอง

แผ่นดินที่เหมาะสมในประเทศไทยต่อไป

ขอบเขตการศึกษา
	 1.	วิเคราะห์กฎหมาย	 ระเบียบ	 และคำาสั่งที่

เกีย่วขอ้ง		คำาพพิากษาศาลยตุธิรรม	และศาลปกครอง			

2.	การรวบรวมและวิเคราะห์นโยบายของ

รฐับาลในการปอ้งกนัและแกไ้ขการบกุรกุทีส่าธารณ

สมบัติของแผ่นดิน

3.	วเิคราะหส์ภาพปญัหาการบกุรกุทีส่าธารณ

สมบัติของแผ่นดินในอดีตถึงปัจจุบัน

4.	เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 

การใช้มาตรการทางกฎหมายแพ่ง	 กฎหมายอาญา		

กฎหมายปกครอง	ตลอดจนการนำาหลกัการมสีว่นรว่ม

ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิทธิชุมชนในการจัดการบำารุงรักษาและ 

ใช้ประโยชน์ร่วมจากทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ		ตลอดจนการกระจาย 

อำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี 

สว่นรว่มในการดแูลรกัษา	และการใชป้ระโยชนจ์าก

ที่ดินสาธารณประโยชน์	

วิธีการศึกษา 

1.	การศึกษาในภาพรวมใช้การรวบรวม

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน	 คำาพิพากษาศาลยุติธรรมและ 

คำาพิพากษาศาลปกครอง	รายงานเรื่องร้องเรียนของ

องค์กรอิสระ	นโยบาย	 ระเบียบ	คำาสั่งและเอกสาร

รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง	และแนวทางปฏบิตัิ	วทิยานพินธ์

รวมทัง้เอกสารวชิาการอืน่	ๆ 	ทัง้ภาษาไทยและภาษา

ต่างประเทศ

2.	การศึกษาจะดำาเนินการโดยใช้ข้อมูล 

ทุติยภูมิที่ค้นคว้าและได้รับจากหน่วยงานของรัฐ	

นอกจากนั้นจะทำาการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ

เป็นผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย	อันได้แก่		นักวิชาการ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ

รัฐ	อาทิเช่น	กรมที่ดิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
1.	เพื่อหาข้อสรุปอันเป็นแนวทางในการ

ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณ

สมบตัขิองแผน่ดนิในประเทศไทย		อนัเปน็ประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนเป็นแนวทางในการกำาหนด

นโยบายแก่รัฐบาลในการดูแลรักษาและคุ้มครอง 

ที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินในประเทศไทย

2.	ทำาให้มีการนำามาตรการทางกฎหมาย 

ต่าง	ๆ	มาบังคับใช้	อันได้แก่	มาตรการทางกฎหมาย

ในการป้องกัน	 เช่น	การออกหนังสือสำาคัญสำาหรับ

ทีห่ลวง	การจดัทำาทะเบยีนทีส่าธารณะ	และมาตรการ



79

มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
จรีรัตน์		สร้อยเสริมทรัพย์

ทางกฎหมายในการแกไ้ขปญัหาการบกุรกุทีส่าธารณ

สมบัติของแผ่นดิน	 อาทิเช่น	 การใช้มาตรการทาง

กฎหมายแพ่ง	 กฎหมายอาญา	 กฎหมายปกครอง		

ตลอดจนนำาหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพทิกัษท์รพัยากรธรรมชาต	ิเรือ่งสทิธชิมุชน	และ

การกระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม

บทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาอาจสรุปได้ดังนี้

1.	ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน	ปัญหาการบุกรุกที่ดินนั้นมีหลายประการ

ดังนี้	คือ	สภาพที่ดินของรัฐในปัจจุบันมีขอบเขตไม่

ชัดเจน	 เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติหน้าที่	 นโยบายของรัฐในการแก้ไข

ปญัหาการบกุรกุไมช่ดัเจน	ไมม่คีวามแนน่อนเดด็ขาด

เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุผลทางการเมือง	 หรือ

เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุค

แต่ละสมัย	 และการพัฒนาประเทศที่มีผลให้เกิด 

การแย่งชิงทรัพยากรที่ดิน	ประชาชนขาดจิตสำานึก

สาธารณะในการดูแลรักษาและป้องกันที่ดิน

สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ		ไมเ่กรงกลวัตอ่กฎหมาย		

นอกจากนั้นยังมุ่งหวังเอาประโยชน์ส่วนตัวแต่ฝ่าย

เดียวโดยไม่คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	 	 การใช้

อำานาจของผูป้กครองทอ้งถิน่และผูม้อีทิธพิลทอ้งถิน่		

ตลอดจนการให้สัมปทานทำาประโยชน์ในที่ดินของ

รัฐ	

2.  ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของ

แผน่ดนิในประเทศไทย		จากการศกึษาพบวา่มปีญัหา

การบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน	มีดังนี้คือ

	(1)	ปญัหาการซ้ำาซอ้นของกฎหมายในเรือ่ง

อำานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำานาจดูแลจัดการ 

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

	(2)	ปัญหาข้อโต้แย้งที่เกิดจากการที่รัฐนำา

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปใช้ประโยชน์

อย่างอื่น	ซึ่งไม่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

	(3)	ปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ	

อาทิเช่น	จำานวนประชากรเพิ่มขึ้น	และความยากจน

ทำาให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกที่สาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน

	(4)	ปัญหาการบุกรุกโดยไม่เจตนาของ

ราษฎร	 โดยการประกาศที่สาธารณประโยชน์ทับ 

ที่ดินทำากินของราษฎร

	(5)	ปัญหาเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากร 

ธรรมชาติอันเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาประเทศ	โดยขาดการวางแผนการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ

	 (6)	ปญัหาการบกุรกุทีส่าธารณประโยชน์

ของแผ่นดินโดยนายทุนภายนอกหรือนายทุนใน 

ท้องถิ่น	 โดยการบุกรุกเพื่อนำาที่สาธารณประโยชน์

ของแผ่นดิน

3.	มาตรการของกฎหมายในการบังคับใช้

เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

	 3.1	มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน

การบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน		ได้แก่	

	 	 (1)	 การจัดทำาทะเบียนที่สาธารณ 

ประโยชน์	 เพื่อป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุกที่สาธารณ

ประโยชน์เอาเป็นประโยชน์ส่วนตัวได้	 เพราะเมื่อ

ที่ดินแปลงใดได้จัดทำาทะเบียนที่สาธารณประโยชน์

ไว้แล้ว	 ก็ใช้เป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจ

สอบได้ในกรณีที่มีข้อพิพาทว่าที่ดินแปลงดังกล่าว

เป็นของรัฐหรือไม่
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	 	 (2)	 การออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่

หลวง	(นสล.)	ได้แก่	หนังสือสำาคัญของทางราชการ

อย่างหนึ่งที่แสดงเขตที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินของรัฐ	ซึ่งลักษณะของที่ดินที่จะออกหนังสือ

สำาคัญสำาหรับที่หลวง	ต้องเป็นที่ดินของรัฐประเภท

พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน		หรือใช้เพื่อประโยชน์

ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

	 	 (3)	 การกำาหนดอำานาจหน้าที่ของ

หน่วยงานในการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์ของ

แผ่นดินในประเทศไทย	 	หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล

รักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์มี 

อยู่หลายหน่วยงานด้วยกันทั้งราชการ	ส่วนกลาง	

ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถิ่น	โดยเฉพาะกระทรวง

มหาดไทย	มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา

คุ้มครองป้องกันที่ ดินสาธารณประโยชน์ 	 3	 

หน่วยงาน	คือ	กรมที่ดิน	กรมการปกครอง	และกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย

	 	 (4)	 แนวนโยบายของรัฐในด้านการ

จัดการที่ดินตามรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยบทบัญญัติในยังมีบทบัญญัติที่

เกี่ยวกับการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของ

ประชาชน	อนัเปน็การรบัรองและคุม้ครองสทิธ	ิอาทิ

เช่น	 เรื่อง	 การจัดการที่ดินและทรัพยากรของรัฐ	

ตามรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2550	 ในมาตรา	78	และ	85	 

การจดัการทีด่นิและทรพัยากรของชมุชนและองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2550	

มาตรา	 66	 และ	 67	 สิทธิในการครอบครองใช้

ประโยชน์ในที่ดินของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	

พ.ศ.	2550	มาตรา		26,	27,	33	และ	41

	 3.2	 มาตรการในการแก้ไขการบุกรุกที่

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

  3.2.1	มาตรการทางกฎหมายในการ

แกไ้ขปญัหาการบกุรกุทีส่าธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ		

ได้แก่

	 	 	 (1)	มาตรการตามประมวล

กฎหมายที่ดิน		เช่น	 การดำาเนินคดีกับผู้บุกรุก	

	 	 	 (2) มาตรการทางกฎหมายอาญา	

ประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติให้ความ

คุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	

เช่น	มาตรา	360,	368	และมาตรา	358	แห่งประมวล

กฎหมายอาญา

	 	 	 (3)	มาตรการทางกฎหมายแพ่ง	

มาตรการการคุ้มครองทางแพ่งกรณีทั่วไป	 และ

มาตรการคุม้ครองทางแพง่โดยการดำาเนนิคดทีางศาล

	 	 	 (4)	มาตรการทางกฎหมายอื่น	

จะมมีาตรการทางกฎหมายในการลงโทษแกผู่ฝ้า่ฝนื

หรือผู้บุกรุกที่ดินดังกล่าว	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโทษ

ทางอาญา	 ได้แก่	 การปรับ	การจำาคุก	 เช่น	พระราช

บัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย	 พุทธศักราช	

2456		แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ

ในน่านน้ำาไทย	(ฉบับที่	14)	พ.ศ.	2535	มีบทบัญญัติ

ให้ความคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน โดยห้ามมิให้มีการปลูกสร้างอาคาร	 เททิ้ง

สิ่งของอื่นใดลงในสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

ดังกล่าว	และห้ามมิให้ขุดลอดหรือทำาด้วยประการ

ใด	ๆ	อันเป็นการเปลี่ยนแปลงสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน	หรือพระราชบัญญัติทางหลวง	พ.ศ.	 2535 

กำาหนดใหม้กีารคุม้ครองทีด่นิอนัเปน็สาธารณสมบตัิ

ของแผน่ดนิ	เปน็การคุม้ครองเขตทางหลวง	โดยหา้ม

มีการปลูกสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง	 เว้นแต่ได้รับ

อนญุาตจากผูอ้ำานวยการทางหลวง		กรณมีผีูใ้ดฝา่ฝนื

มีโทษทางอาญา	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ	พ.ศ.	2335		โดยกำาหนด

ให้มีการชดใช้ค่า เสียหายให้แก่รัฐในกรณีที่มี  

การกระทำา	หรืองดเว้นการกระทำาด้วยประการใด	ๆ	

ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย	อนัเปน็การทำาลายหรอืทำาให้
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มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
จรีรัตน์		สร้อยเสริมทรัพย์

สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น

ของรัฐ	หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	ทั้งนี้	 โดย

คำานวณค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากร 

ธรรมชาติที่ถูกทำาลาย	สูญหาย	หรือเสียหายนั้น

	 	 	 (5)	มาตรการทางกฎหมาย

ปกครอง	 ใช้ในกรณีการมีคำาสั่งให้ผู้บุกรุกที่ดินอัน

เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินออกไปแล้ว	หาก 

ผู้บุกรุกไม่ปฏิบัติตาม	 เจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีอำานาจที่

จะใช้มาตรการบังคับให้ เป็นไปตามคำาสั่งทาง

ปกครองดังกล่าวได้	เช่น	คำาสั่งให้รื้อถอนหรือระงับ

การก่อสร้าง	 ทั้งนี้ 	 เพื่อเป็นการดูแลรักษาและ

คุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐ	 โดยการใช้มาตรการ

ทางปกครองที่จะใช้กับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ

	 	 3.2.2	มาตรการในการแกไ้ขการบกุรกุ

สาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิโดยองคก์รฝา่ยปกครอง	

ได้แก่

	 	 	 (1)	คณะกรรมการแก้ไขปัญหา

การบกุรกุทีด่นิของรฐั	(กบร.)	เปน็ผูพ้จิารณาในกรณี

ปญัหาการทบัซอ้นพืน้ทีต่ามกฎหมาย	และการบกุรกุ

ที่ดินของรัฐ	โดย	กบร.	จะส่งผลการอ่านและตีความ

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรังวัดพิสูจน์สิทธิใน

ทีด่นิ		ซึง่ตอ้งอาศยัการตรวจสอบทางขอ้เทจ็จรงิจาก

พยานหลกัฐานของประชาชนและหลกัฐานของทาง

ราชการประกอบการพิจารณา

	 	 	 (2)	สำานักจัดการที่ดินของรัฐ	

กรมที่ดิน		เป็นหน่วยงานสังกัดกรมที่ดิน	กระทรวง

มหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษา	 และ

คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ในความ 

รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

	 	 	 (3)	การใช้กระบวนการควบคุม

โดยองค์กรฝ่ายปกครอง	ได้แก่		คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน	และผู้ตรวจการแผ่นดิน	 เป็นองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญที่มีอำานาจในการควบคุมตรวจสอบ 

การใช้อำานาจรัฐ	 รับเรื่องร้องเรียนการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน

	 	 3.2.3	ม าตรการแก้ ไขก ารบุ ก รุ ก

สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยองค์การตุลาการ		

ได้แก่

	 	 	 (1)	ศาลยุติธรรม	 เป็นศาลที่มี

อำานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง	 เว้นแต่คดีที่

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำานาจ

ของศาลอื่น	 เป็นการใช้อำานาจตุลาการในการ

พิจารณาพิพากษาคดีใช้ระบบการกล่าวหา	 โดยคดี

บกุรกุทีส่าธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ	ศาลยตุธิรรมจะ

พิจารณาโดยอาศัยพยานหลักฐานจากคู่กรณีในการ

พิสูจน์สิทธิในที่ดิน	 เช่น	ภาพถ่ายทางอากาศ	หรือ

ทะเบียนที่สาธารณะ

	 	 	 (2)	ศาลปกครอง	 เป็นศาลที่มี

อำานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	อันได้แก่	 คดี

พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ	หรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐกับเอกชน	หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐ	หรือ 

เจ้าหน้าที่ด้วยกัน	 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย		ได้แก่

1.	ต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย	และระเบียบ

ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการทีส่าธารณประโยชน์

ของแผ่นดิน		เช่น	การขึ้นทะเบียน	การออกเอกสาร

หนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	 (นสล.)	 การพิสูจน์	

การสงวนหวงหา้ม	การโตแ้ยง้คดัคา้น	การทำาประชา

พิจารณ์	 ฯลฯ	 ต้องใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการและใช้ประโยชน์	 และการ

ดูแลรักษาของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดย

คำานงึถงึเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูเรือ่งสทิธชิมุชน
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2.	การเร่งสำารวจและขึ้นทะเบียนที่สาธารณ 

ประโยชนใ์หท้ัว่ประเทศ	โดยมแีผนปฏบิตักิารและมี

การกำาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

3.	การกระจายอำานาจในการดำาเนินการให้

ชุมชนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และ

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

4.	รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะไม่ให้

เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินแก่ผู้บุกรุก

ที่ดินของรัฐอีกต่อไป	 เพื่อจะไม่ใช้ประโยชน์จากที่

สาธารณประโยชนข์องแผน่ดนิ	และใหส้งวนไวเ้ปน็

ทรัพย์สินของชุมชนร่วมกัน

5.	รัฐควรมีนโยบายในการจัดตั้งกองทุน

ชดเชยความเสียหายของประชาชนที่เสียหายจาก

การกระทำาของเจา้หนา้ทีข่องรฐั	หรอืหนว่ยงานของ

รฐั	กรณปีระชาชนถกูละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิโดยไม่

เป็นธรรม	 เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้ที่ถูกละเมิด

สทิธหิรอืไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรมจากการกระทำาของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

6.	ควรเร่งรัดการออกหนังสือสำาคัญสำาหรับ

ที่หลวงโดยให้อธิบดีกรมที่ดินมอบอำานาจหน้าที่ 

การออกหนงัสอืสำาคญัสำาหรบัทีห่ลวงในทีส่าธารณ

สมบัติของแผ่นดินที่สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของ

แผน่ดนิโดยเฉพาะและทีด่นิประเภทสาธารณสมบตัิ

ของแผ่นดินสำาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะทั่วไป		ได้แก่

1.	ให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ทุจริต

หรือประพฤติมิชอบเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ	หรือจงใจ

ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบคำาสั่งแก่ 

ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐอย่างเคร่งครัดและเฉียบขาด

2.	ควรให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการใช้

ที่ดินของรัฐโดยจัดให้มีการอบรมผู้นำาท้องถิ่นและ

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง	หรอืกำาหนดหลกัสตูรการเรยีน

การสอน	ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

ข้าราชการ	นิสิต	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไปให้มี

ความสำานึกในคุณค่า	รักและหวงแหนที่ดินของรัฐ

3.	ให้จัดทำาแผนที่แสดงสภาพและประเภท

ทีด่นิของรฐัตัง้แสดงไว	้ณ	ศาลากลางจงัหวดั	ทีว่า่การ

อำาเภอ	สำานักงานเขต	สำานักงานเทศบาล	สภาตำาบล	

และส่วนราชการที่รับผิดชอบดูแลรักษาหรือใช้

ประโยชนท์ีด่นิของรฐัและควรมกีารจดัทำาฐานขอ้มลู

ที่ดินของรัฐโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย	

รวมทั้ง	ควรมีการใช้อุปกรณ์ดาวเทียมในการสำารวจ

พื้นที่ที่ดินของรัฐในประเทศไทยใช้สื่อมวลชนให้มี

บทบาทสนับสนุนในการช่วยป้องกันและแก้ไข

ปัญหา

4.	ควรดำาเนนิคดแีกผู่บ้กุรกุทีส่าธารณประโยชน์

อย่างถึงที่สุด	 ในกรณีที่มีการดำาเนินคดีแก่ผู้บุกรุก

ทีด่นิของรฐั	และเมือ่คดถีงึทีส่ดุแลว้ใหส้ว่นราชการ

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการบังคับคดีโดยทันที	

พร้อมทั้งให้รายงานกระทรวงต้นสังกัดและคณะ

กรรมการแกไ้ขปญัหาการบกุรกุทีด่นิของรฐั	(กบร.)	

ทราบด้วย

5.	รัฐอาจขอความร่วมมือสื่อสารมวลชนใน

การเสนอข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน

แนวทางทีก่อ่ใหเ้กดิผลในการชว่ยแกไ้ขปญัหา	หรอื

ไมเ่ผยแพรข่า่วในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหม้ผีลในทางลบ

ต่อการแก้ไขปัญหา

6.	ควรให้ประชาชนทั่วไปเป็นแนวร่วม

ป้องกันพิทักษ์ที่สาธารณประโยชน์	 	 อันเป็นการ

ปลูกจิตสำานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตื่นตัว	ร่วม

ดูแลป้องกันที่ดินของรัฐ	 โดยการจัดทำาในรูปของ

โฉนดชุมชน	 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าที่ดิน

นั้นไม่ใช่ของรัฐแต่เป็นของประชาชนทุกคน

7.	กรณทีีบ่กุรกุทีส่าธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ

ไปแล้ว	วิธีการแก้ไขปัญหา	คือ	การส่งเสริมอาชีพที่
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มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
จรีรัตน์		สร้อยเสริมทรัพย์

มัน่คงเพือ่ไมใ่หบ้กุรกุเพิม่	นอกจากนีต้อ้งสง่เสรมิให้

มีการปลูกป่าเพิ่ม	หรือส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน		

โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณให้ชาวบ้านที่มี

กิจกรรมดูแลป่าไม้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนเมื่อได้รับการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสซึ่ม	(Constructivism)	กับ
แบบปกติ

Academic	Achievements	in	Science	and	Critical	Thinking	of	Students	
Taught	with	the	Constructivism	and	Conventional	Techniques	

อรนุช	บุญสนิท1,	ทวีสิน	นาวารัตน์2	และ	ทัศนีย์	ประธาน3

Oranut Boonsanit, Tavesin Navarat and Tussanee Pratane

Abstact
The	objectives	of	the	research	were	to	compare	the	academic	achievements	and	critical	thinking	of	students	
taught	with	the	constructivism	and	conventional	techniques,	to	compare	the	academic	achievements	and	
critical	thinking	of	students	before	and	after	they	were	taught	with	the	constructivism	technique	and	to	
compare	the	academic	achievements	and	critical	thinking	of	students	before	and	after	they	were	taught	
with	the	conventional	technique.		The	study	was	conducted	with	Mathayomsueksa	2	students	at	Taphaen	
Witthaya	School	under	the	Phatthalung	Office	of	Basic	Education	Area	2	in	the	second	semester	of	the	
2009	academic	year.	The	school	sample	was	drawn	by	the	purposive	sampling	technique	and	20	students	
randomly selected for constructivism teaching and another 20 students for conventional teaching. The 
instruments	used	in	the	study	consisted	of	5	constructivism	teaching	plans	and	5	conventional	teaching	
plans	on	the	theme	of	‘Food	and	Existence’.		The	time	span	for	the	teaching	covered	22	periods.		The	data	
collection	instrument	included	an	academic	achievement	test	on	Food	and	Existence	and	a	critical	thinking	
ability	test.		The	findings	of	the	study	revealed	the	followings	:

1	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
2	 อาจารย์	สาขาวิชาเคมีและเคมีประยุกต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	อ.เมือง	จ.สงขลา		90000
3	 รองศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110
*	 ผู้ให้การติดต่อ
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1.		The	students	taught	with	the	constructivism	technique	showed	a	higher	level	of	achievement	in	
term	of	understanding	the	substance	of	the	subject	of	food	than	those	taught	with	the	conventional	technique	
at	a	 .05	 significant	difference,	a	higher	 level	of	achievement	 in	 term	of	 scientific	process	 skill	 at	a	 .01	
significant	difference,	and	a	higher	level	of	achievement	in	term	of	critical	thinking	ability,	decision	making,	
identification	of	assumption,	generalization	and	overall	at	a	.01	significant	difference.		

2.		After	the	students	were	taught	with	the	constructivism	technique,	they	showed	a	higher	academic	
mean	 scores	 than	before	being	 taught	with	 this	 technique	 at	 a	 .01	 significant	difference,	 in	 terms	of	
knowledge,	understanding,	scientific	process	skill,	application	of	scientific	knowledge	and	overall,	and	in	
terms	of	critical	thinking,	defining	problem,	deciding	on	data,	identification	of	assumption,	generalization	
and overall.
	 3.		After	the	students	were	taught	with	the	conventional	technique,	they	obtained	a	higher	academic	
mean	scores	higher	than	those	before	being	taught	with	this	technique	at	a	.01	significant	difference		in	
terms	of	knowledge,	understanding,	scientific	process	skill,	application	of	scientific	knowledge	and	overall,	
and	 in	 terms	 of	 critical	 thinking,	 defining	problem,	 deciding	 on	data,	 identification	 of	 assumption,	
generalization	and	overall.

From	the	learning	activities	provided	to	the	students,	it	was	found	from	qualitative	observations	
that	both	techniques	can	be	used	to	stimulate	diverse	ideas	among	students.		Questions	asked	were	directly	
related	to	students’	livelihood,	thus	facilitating	all	students	to	participate	in	activities	at	each	stage	and	to	
be	interested	in	learning	more.		The	group	taught	with	the	constructivism	technique		showed	an	ability	to	
provide	additional	comments	and	expressions;	they	were	creative	in	designing	experiments	beyond	those	
prescribed	in	assignment	sheets	in	accordance	with	the	objectives.		They	were	able	to	apply	their	knowledge	
for their daily activities.
	 Keywords		: academic	achievement	in	science	subject,	critical	thinking	ability	construct	learning		technique

บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค	์เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ของนักเรียนเมื่อได้รับการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสซึ่ม	(constructivism)	กับแบบปกติ	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนและการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนกอ่นและหลงัไดร้บัการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิสิซึม่		และ

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการเรียน

รูแ้บบปกต	ิ	กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา	ไดแ้ก	่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2		ภาคเรยีนที	่2		ปกีารศกึษา	2552		โรงเรยีน

ตะแพนพิทยา	จำานวน	40	คน		แบ่งเป็นกลุ่มศึกษาที่	1	จำานวน	20	คน		ได้รับการเรียนโดยใช้วิธีคอนสตรัคติวิสซึ่ม	

และกลุ่มศึกษาที่	2	จำานวน	20	คน		ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ		ซึ่งดำาเนินการเลือกโรงเรียนแบบเจาะจง	(purposive		

sampling)	และสุม่หอ้งเรยีนสำาหรบัการทดลองเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั		ประกอบดว้ย		แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ

คอนสตรัคติวิสซึ่มกับแบบปกติ	เรื่องอาหารกับการดำารงชีวิตอย่างละ	5	แผน		ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

22	คาบ	และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	

อาหารกับการดำารงชีวิต		และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานเพือ่การเปรยีบเทยีบความแตกตา่ง	คา่เฉลีย่

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมวีิจารณญาณระหว่างกลุม่ศกึษาและกลุม่ควบคมุ	วิเคราะหด์ว้ยสถติกิาร

ทดสอบค่าที	(t-test)	ลักษณะ	2	กลุ่มเป็นอิสระจากกัน	(independent)	เมื่อพบว่า	ความแตกต่างค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
อรนุช	บุญสนิท,	ทวีสิน	นาวารัตน์	และ	ทัศนีย์	ประธาน

ไม่มีความแตกต่างกัน	 แต่หากพบว่า	 ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนมีความแตกต่างกัน	 วิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความ

แปรปรวนรว่ม	(analysis	of	covariance)	เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน	สว่นการเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งคะแนน

เฉลี่ยก่อนและหลังจากได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสซึ่มและวิธีการเรียนรู้แบบปกติ		

วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบค่าที	(t	-	test)	ลักษณะ	2	กลุ่มที่สัมพันธ์กัน	(dependent)	เพื่อทดสอบสมมติฐาน

  ผลการวิจัยพบว่า	นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสซึ่มได้รับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องอาหารกับการดำารงชีวิต		ด้านความเข้าใจ		สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 

ระดับ	.01	ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ด้านการตัดสินปัญหา	ด้านการระบุสมมติฐาน	ด้านการสรุป

อ้างอิง	 และรวมทุกด้าน	สูงกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	นอกจากนี้พบว่า	นักเรียนหลังจากได้รับ 

การเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสซึ่มและกลุ่มที่ได้มีการเรียนรู้แบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกด้านและ 

คะแนนรวม	และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทกุดา้นสงูกวา่กอ่นไดร้บัการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติริะดบั	.01

	 คำาสำาคัญ	: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์,	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,	การเรียนรู้แบบคอนสตรัค

	 	 	 ติวิสซึ่ม,	การเรียนรู้,	แบบปกติ

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 

2542	 (ปรับปรุง	พ.ศ.	 2545:2)	 	 ให้ความหมายของ

การศึกษาว่า	 เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความ 

เจรญิงอกงามของบคุคลและสงัคม	โดยการถา่ยทอด

ความรู	้การฝกึการอบรม	การสบืสานทางวฒันธรรม	

การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ	

ฯลฯ	 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักสำาคัญที่ว่า		

นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้	โดยถือว่านักเรียนมีความสำาคัญที่สุด	ต้อง

ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

อย่างเต็มศักยภาพ	ปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศ

และองคก์รพฒันาตา่ง	ๆ 	หลายองคก์รใหค้วามสำาคญั

ของการศึกษาว่า	 เป็นการศึกษาเพื่อทุกคนและ 

รว่มกนัผลกัดนัใหก้ารศกึษาเปน็สทิธขิัน้พืน้ฐานของ

มนษุย	์	โดยจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการจดัเนือ้หา

สาระ	 กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ

ความถนัด	 จัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้

อยา่งรอบดา้น		รวมทัง้ประสานความรว่มมอืกนัเพือ่

พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ	 อันจะนำาไปสู่การ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิต	 และใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2544	:	6)

	 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร	์มจีดุประสงคเ์พือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ

และสามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยตีา่ง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	และสามารถเชือ่มโยง

ความรูก้บักระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์พือ่นำาไปใช้

ในชีวิตประจำาวัน	 วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ

โลกสมัยใหม่	ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	ทุกคนจึง

จำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์		เพื่อที่

จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติ	 เทคโนโลยีที่

มนษุยส์รา้งสรรคข์ึน้	และนำาความรูไ้ปใชอ้ยา่งมเีหตผุล 

สรา้งสรรค์	และมคีณุธรรม	ความรูว้ทิยาศาสตร์	อาจ

นำามาใชใ้นการพฒันาคณุภาพชวีติทีด่	ีและชว่ยใหค้น

มคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน ์



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	8(2)	ก.ค.	-	ธ.ค.	2553
Hatyai	Journal	8(2)		Jul	-	Dec		201088

การดูแลรักษา	ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน		และช่วย

เพิม่ขดีความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิ	(สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2544	: 

1)	 การที่จะพัฒนานักเรียนให้บรรลุศักยภาพ 

ดังกล่าวข้างต้น	 ครูผู้สอนต้องมีความรู้และทักษะ

การสอนที่หลากหลายและสามารถเลือกใช้ให้  

เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา	ความสามารถของผู้เรียน		

ซึง่การสอนวทิยาศาสตรต์ามแนวคอนสตรคัตวิสิซึม่	

(Constructivism)	ซึ่งเป็นทฤษฎีเก่ียวกับความรู้และ

การเรียนรู้โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา	ปรัชญา	

และมนุษยวิทยา	อธิบายความรู้ว่าเป็นสิ่งชั่วคราว	มี

การพฒันา	ถกูสรา้งขึน้ภายในตวัคน	หรอืกลา่วอกีนยั

หนึง่วา่ทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซึม่	

เป็นการเรียนรู้ด้วยการกระทำาของตนเอง	มีแนวคิด

หลักว่าบุคคลเรียนรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม 

ด้วยวิธีการที่ต่างกัน	 โดยอาศัยประสบการณ์เดิม		

โครงสรา้งของสตปิญัญาทีม่อียู	่	และแรงจงูใจภายใน

เป็นพื้นฐานมากกว่าการอาศัยเพียงการรับรู้ข้อมูล

จากสิ่งแวดล้อมหรือการสอนจากภายนอกเท่านั้น	

(Driver	and	Bell,	1986;	Kamis,	1990;	Van	Glserfeld,	

1991;	Hendersen,	1992	อา้งถงึในนภิาภรณ	์พรรณศร,ี 

2546	 :	11)	สนใจในสิ่งที่เรียน	ซึ่งวิธีการนี้ให้ความ

สำาคญักบันกัเรยีน	สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	 2542	 (ปรับปรุง	พ.ศ.	

2545	 :	 2)	 จากการศึกษารายงานการวิจัย	 เอกสารที่

เกี่ยวข้อง	พบว่า	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึ่ม	 ช่วยให้นักเรียนมี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 (Bowman,	 1994	 /	

Curtis,	 1997	อ้างถึงในพรหม	ผูกดวง,	 2542	 :	 10)	

และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนและการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ของนักเรียนด้วยการนำาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึ่มและการเรียน

การสอนแบบปกติมาใช้สอนกลุ่มสาระวิชา

วิทยาศาสตร์		เรื่อง	อาหารกับการดำารงชีวิต		สำาหรับ

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	2	โรงเรยีนตะแพน

พทิยา	อำาเภอศรบีรรพต	จงัหวดัพทัลงุ	สำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษาพัทลุงเขต	1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับ

การเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสซึ่มกับแบบปกติ	

2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนระหวา่ง

ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติ

วิสซึ่ม

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนระหวา่ง

ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้แบบปกติ

วิธีการวิจัย
	 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 2	 ที่ศึกษาใน 

ภาคเรยีนที	่2	ปกีารศกึษา	2552	ของโรงเรยีนในสงักดั

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพทัลงุเขต	1	เฉพาะอำาเภอ

ศรีบรรพตมีโรงเรียนในสังกัดจำานวน	 6	 โรงเรียน	

ประกอบด้วย	โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม	บา้นเขาปู่ 

บ้านหัสคุณ	บ้านโหล๊ะเร็ด	 บ้านสวนโหนด	 และ 

ตะแพนพิทยา มีนักเรียนทั้งสิ้น จำานวน	 150	 คน 

กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	

ที่ศึกษาในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2552	โรงเรียน

ตะแพนพิทยา	 อำาเภอศรีบรรพต	 จังหวัดพัทลุง	

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพทัลงุ	เขต	1	ดำาเนนิการ
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อรนุช	บุญสนิท,	ทวีสิน	นาวารัตน์	และ	ทัศนีย์	ประธาน

สุม่โรงเรยีนดว้ยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง	(purposive	

sampling)	โรงเรียนตะแพนพิทยา	ซึ่งสภาพการเรียนรู ้

ระดับความสามารถและองค์ประกอบต่าง	ๆ	ของ

นักเรียนใกล้เคียงกับนักเรียนในโรงเรียนอื่น	ๆ	 ใน

อำาเภอศรีบรรพต	และสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่ม

อย่างง่ายจากจำานวนห้องเรียน	2	ห้อง	ห้องละ	20	คน	

เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นกลุ่มที่ได้

รับการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสซึ่มและกลุ่ม

ควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ	 ทาง

โรงเรียนตะแพนพิทยาได้จัดกลุ่มนักเรียนในแต่ละ

ห้องเรียนมีสภาพความสามารถของนักเรียนไม่ 

แตกต่างกัน	

	 เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล		

ประกอบด้วยแบบวัด	 2	ฉบับ	 ได้แก่	 แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการดำารง

ชีวิต	 เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาสำาหรับวัดความรู้

ความสามารถในสาระเรื่องอาหารกับการดำารงชีวิต

มีลักษณะเป็นแบบปรนัย	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	

จำานวน	60	ข้อ	มีความเชื่อมั่น	.83 และแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ		

ดำาเนินการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณโดยการดัดแปลงและปรับปรุง

จากแบบวัดความสามารถในการคิดอย่ างมี

วิจารณญาณของอรพิณ	พัฒนผล	 (2551	 :	 50)	มีค่า

ความเชือ่มัน่เทา่กบั	.84		สำาหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ

ทดลอง	ประกอบด้วย	 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง		

อาหารกับการดำารงชีวิต	 แบ่งเป็น	 2	 แบบ	 ได้แก่		

แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิสิซึม่		ผูว้จิยั

ใช้แนวพัฒนาของนิภาภรณ	์พรรณศรี	 (2546	 :	 55)		

และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 ได้พัฒนาตาม

รปูแบบการสอนและกจิกรรมตามขัน้ตอนทีป่รากฏ

ในคูม่อืครวูชิาวทิยาศาสตร	์	ตามหลกัสตูรการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2544	 และได้ปรับปรุง 

ตามความเหมาะสมกับสภาพนักเรียน	การแบ่งคาบ 

การเรียนและเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้	 โดยมีแผน 

การจดัการเรยีนรูต้ามคูม่อืครู	จำานวน	5	แผน	ใชเ้วลา

สอนทัง้สิน้จำานวน	22	คาบ	โดยสอนคาบละ	50	นาที

	 วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู		เปน็การวเิคราะหข์อ้มลู

พื้นฐาน	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	ของกลุ่มตัวอย่างแต่และกลุ่ม	ทั้งก่อน

และหลังจากได้รับการเรียนรู้แต่ละวิธี	 ด้วยสถิติ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		ส่วนสถิติที่ใช้

ในการทดสอบสมมตฐิานเปรยีบเทยีบความแตกตา่ง

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี

วจิารณญาณระหวา่งกลุม่ศกึษาและกลุม่ควบคมุ		กอ่น

ได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบคอนสตรัคติวิสซึ่ม

และวิธีการแบบปกติ	ด้วยสถิติทดสอบค่าที	 (t-test)	

ลกัษณะ	2	กลุม่เปน็อสิระจากกนั	(independent)	และ

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยหลังได้รับการ

เรียนรู้ทั้ง	 2	 วิธี	 ด้วยสถิติทดสอบค่าที	 (t	 -	 test)	 

เมื่อพบว่า	การทดสอบค่าเฉลี่ยก่อนเรียนไม่มีความ

แตกตา่งกนั	และใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม 

(analysis	of	covariance)	ทดสอบ	เมื่อพบว่าค่าเฉลี่ย

ก่อนเรียนทั้ งสองกลุ่มแตกต่างกัน	 ส่วนการ 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย 

ก่อนและหลังจากได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้

แบบคอนสตรัคติวิสซึ่มและวิธีการเรียนรู้แบบปกติ	

วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบค่าที	 (t	 -	 test)	 ลักษณะ	 

2	 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน	 (dependent)	 เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
	 นัก เรียนหลังจากได้รับการเรียนรู้ แบบ 

คอนสตรคัตวิสิซึม่มคีา่เฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

เรือ่งอาหารกบัการดำารงชวีติ	ดา้นความเขา้ใจ	สงูกวา่

กลุม่ทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบปกตอิยา่งมนียัสำาคญัทาง
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สถติทิีร่ะดบั	.05	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูกวา่	อยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	ความสามารถในการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ	ด้านการตัดสินปัญหา	ด้านการระบุ

สมมติฐาน	 ด้านการสรุปอ้างอิง	 และรวมทุกด้าน	 

สูงกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 ผล 

การวิเคราะห์แสดงในตารางที่	1	และ	2

การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และ

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนกอ่นและหลงั

ได้รับการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสซึ่มและแบบ

ปกติพบว่า	นักเรียนหลังจากได้รับการเรียนรู้แบบ

คอนสตรัคติวิสซึ่ม	 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเรื่องอาหารกับการดำารงชีวิต	 ด้านความรู้ 

ความจำา	ดา้นความเขา้ใจ	ดา้นทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	ด้านการนำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป

ใช้รวมทุกด้าน		และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ด้าน

การนยิามปญัหา	ดา้นการตดัสนิขอ้มลู	ดา้นการระบุ

สมมติฐาน	ด้านการสรุปอ้างอิง	และรวมทุกด้าน	สูง

กว่าก่อนได้รับการเรียนรู	้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .01	ส่วนกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ 

พบว่า	นักเรียนหลังจากได้รับการเรียนรู้แบบปกติมี

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารกับการ

ดำารงชีวิต	ด้านความรู้ความจำา	ด้านความเข้าใจ	ด้าน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ด้านการนำา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้	และรวมทุกด้าน	และ

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ	ดา้นการนยิามปญัหา	ดา้น

การตัดสินข้อมูล	ด้านการระบุสมมติฐาน	ด้านการ

สรุปอ้างอิง	 และรวมทุกด้านสูงกว่าก่อนได้รับการ

เรียนรู้	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อสรุปและอภิปราย

ผลดังนี้

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิสิซึม่

มคีา่เฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งอาหารกบัการ

ดำารงชีวิต	ด้านความเข้าใจ	สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ

เรยีนรูแ้บบปกตอิยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	 สูงกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .01	 และความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	ด้านการตัดสินปัญหา	 ด้านการระบุ

สมมติฐาน	ด้านการสรุปอ้างอิง	 	 และรวมทุกด้าน		 

สงูกวา่อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	แสดงวา่

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิสิซึม่

ช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ	 ทักษะและ

กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงูขึน้		สอดคลอ้ง

กับแนวคิดของไพฑูรย์		สุขศรีงาม	(2537	:	56)	ซึ่งได้

สรุปเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึ่ม

ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทาง 

การเรียนรู้เท่านั้น	แต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้เกิดการเรียนรู้

เดมิทีน่กัเรยีนมอียู	่การเกดิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนจะ

ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	ดังนั้น	 กิจกรรม

จากการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการของการสร้าง

ความหมายจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ	นอกจากนี้	

การเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซึม่เปน็การเรยีน

รู้ที่ เกิดขึ้นมาจากความรู้ เดิมของนักเรียนด้วย		

สอดคลอ้งกบัขอ้สรปุทีส่ำานกังานคณะกรรมการการ

ศกึษาแหง่ชาต	ิ(2543	:	25)		ไดก้ลา่วถงึการเรยีนรูต้าม

แนวคอนสตรัคติวิสซึ่มว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง	พัฒนาศักยภาพสมอง	 ไม่ใช่ให้เด็กเป็น

ผูร้บัเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้	แตต่อ้งใหเ้ดก็และครเูกดิ

การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	การ

เรยีนรูต้ามรปูแบบนีน้กัเรยีนสามารถปรบัโครงสรา้ง

ทางปัญญา	 เกิดการเรียนรู้	 ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ตาม 

แนวคิดคอนสตรัคติวิสซึ่มจึงเป็นการจัดกิจกรรมที่

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน	ฝึกกระบวนการกลุ่ม
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อรนุช	บุญสนิท,	ทวีสิน	นาวารัตน์	และ	ทัศนีย์	ประธาน

ตารางที่	1	 วเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบ

คอนสตรัคติวิสซึ่มกับได้รับการเรียนรู้แบบปกติ

ความแปรปรวน SS df ms F

ด้านความรู้ความจำา

ระหว่างกลุ่ม	(adj) 0.06 1.00 0.06 0.14

ภายในกลุ่ม	(adj) 15.08 36.00 0.42

รวม	(adj) 15.14 37.00

ด้านความเข้าใจ

ระหว่างกลุ่ม	(adj) 10.06 1.00 10.06 4.20*

ภายในกลุ่ม	(adj) 86.13 36.00 2.39

รวม	(adj) 96.19 37.00

ด้านทักษะกระบวนการ

ระหว่างกลุ่ม	(adj) 5.06 1.00 5.06 9.34**

ภายในกลุ่ม	(adj) 19.49 36.00 0.54

รวม	(adj) 24.55 37.00

ด้านการนำาไปใช้

ระหว่างกลุ่ม	(adj) 0.50 1.00 0.50 0.33

ภายในกลุ่ม	(adj) 55.00 36.00 1.53

รวม	(adj) 55.50 37.00

รวมทุกด้าน

ระหว่างกลุ่ม	(adj) 12.31 1.00 12.31 1.29

ภายในกลุ่ม	(adj) 344.74 36.00 9.58

รวม	(adj) 357.05 37.00

*			 มีนัยสำาคัญที่ระดับ		.05

**		มีนัยสำาคัญที่ระดับ		.01

วิเคราะห์กระบวนการที่ได้เรียนรู้ออกมาตามความ

เข้าใจของตนเอง

นัก เรียนหลังจากได้รับการเรียนรู้ แบบ 

คอนสตรคัตวิสิซึม่มคีา่เฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

เรือ่งอาหารกบัการดำารงชวีติ	ดา้นความรูค้วามจำา	ดา้น

ความเขา้ใจ	ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร	์	

ด้านการนำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้	 และรวม

ทุกด้าน	 และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ด้านการ

นิยามปัญหา	 ด้านการตัดสินข้อมูล	 ด้านการระบุ

สมมติฐาน	 ด้านการสรุปอ้างอิง	 และรวมทุกด้าน		 

สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .01	 แสดงว่านักเรียนหลังได้รับการ 
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ตารางที่	2	 เปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องอาหารกับการดำารง

ชวีติของนกัเรยีนหลงัจากไดร้บัการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิสิซึม่	(Constructivism)	กบัการเรยีนรู้

แบบปกติ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ n X S t

ด้านนิยามปัญหา

กลุ่มศึกษา 20 6.85 1.53 0.66

กลุ่มควบคุม 20 6.55 1.36

ด้านตัดสินข้อมูล

กลุ่มศึกษา 20 8.60 1.14 4.02**

กลุ่มควบคุม 20 6.75 1.71

ด้านระบุสมมติฐาน

กลุ่มศึกษา 20 7.60 0.82 3.21**

กลุ่มควบคุม 20 6.55 1.36

ด้านสรุปอ้างอิง

กลุ่มศึกษา 20 7.95 1.43 2.75**

กลุ่มควบคุม 20 6.60 1.67

รวมทุกด้าน

กลุ่มศึกษา 20 31.00 3.85 3.14**

กลุ่มควบคุม 20 26.55 5.04

**		มีนัยสำาคัญที่ระดับ		0.01

เรียนรู้มีการพัฒนาตนเอง	ดังที่ข้อสรุปของเพียเจต์	

นกัจติวทิยาชาวสวสิเซอรแ์ลนด	์ทีเ่ชือ่วา่เดก็สามารถ

เรียนรู้ในสิ่งที่เขาสนใจ	 โดยการสร้างความรู้ขึ้นใน

กระบวนการคดิของสมอง		จากการมปีฏสิมัพนัธก์บั

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเองตามลักษณะเฉพาะ	

(Unique)	 ของแต่ละบุคคล	 ซึ่งแนวคิดดังกล่าว

สอดคล้องกับการสร้างความรู้จากการลงมือทำาของ

ผู้เรียนเอง	 เป็นกระบวนการของการสร้างและจัด

ระบบโครงสรา้งใหมข่องความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ผูเ้รยีน

จะต้องมีการสร้างและปรับโครงสร้างของความรู้

ใหม่นี้ด้วยตนเอง	(นันทกา	พึ่งเกษม,	2543:23)		และ

เนือ่งจากการศกึษาครัง้นีเ้ปน็เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติ

ประจำาวันของนักเรียนโดยตรง	ทำาให้เกิดการเรียนรู้

ได้ง่ายและรวดเร็ว	 ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนสูงขึ้น	เป็นไปตามสมมติฐาน

นักเรียนหลังจากได้รับการเรียนรู้แบบปกติ 

มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องอาหารกับ

การดำารงชีวิต	ด้านความรู้ความจำา	ด้านความเข้าใจ	

ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร	์ดา้นการนำา

ความรูท้างวทิยาศาสตรไ์ปใช	้	และรวมทกุดา้น		และ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ด้านการนิยามปัญหา		

ด้านการตัดสินข้อมูล		ด้านการระบุสมมติฐาน	ด้าน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
อรนุช	บุญสนิท,	ทวีสิน	นาวารัตน์	และ	ทัศนีย์	ประธาน

การสรปุอา้งองิ		และรวมทกุดา้นสงูกวา่นกัเรยีนกอ่น

ได้รับการเรียนรู้	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบปกติมี 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี

วิจารณญาณหลังได้รับการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับ

การเรียนรู้	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน	และที่เป็น

เช่นนี้เนื่องจากการเรียนรู้แบบปกติที่ได้รับเป็นการ

เรยีนรูต้ามแนวคดิ		กระบวนการสบืสวน		สอบสวน		

ซึง่เปน็วธิกีารเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิกระบวนการคดิวธิกีาร

หนึ่ง	สอดคล้องกับข้อสรุปของสุวัฒน์	นิยมค้า	(2531	: 

502)	ที่กล่าวว่า	การสอนแบบสืบสวนสอบสวนนั้น

เปน็การสอนทีส่ง่เสริมให้นกัเรียนเป็นผู้คน้หา	หรือ

สบืเสาะความรูเ้กีย่วกบัสิง่ใดสิง่หนึง่ทีน่กัเรยีนยงัไม่

เคยมีความรู้นั้นมาก่อน	 โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	สามารถทดสอบได้		โดยการแก้ปัญหา

ในกิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้น	 จากรูปแบบการสอน

ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนหลังได้รับการเรียนรู้ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี

วิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้	

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยเรื่อง		ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นกัเรยีนเมือ่ไดร้บัการเรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิสิซึม่ 

กับแบบปกติ	 เรื่อง	 อาหารกับการดำารงชีวิต	 ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 2	ผู้วิจัยขอเสนอ

แนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้	ดังนี้

1.	 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 	 พบว่าการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิซึม่สง่ผลดตีอ่

นกัเรยีนในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน		และการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณ	จึงอาจกล่าวได้ว่า	 การจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถนำา

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึ่ม

มาใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นได้

โดยเฉพาะเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน	 

ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึ่ม	 เพื่อประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

2.		ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ควร

นำาการจดัการเรยีนรูด้งักลา่วไปปรบัใชใ้นเนือ้หาอืน่		

ทัง้นีเ้นือ่งจากกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์นน้

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงที่เหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนว

คอนสตรัคติวิสซึ่ม	 เพราะการให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

ดว้ยตนเองจะทำาใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตวัของ

ผูเ้รยีนเอง		และผูเ้รยีนสามารถนำาขัน้ตอนการปฏบิตัิ

ในการแก้ปัญหา	 รวมถึงกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 เพราะในการทำากิจกรรม	ผู้เรียนต้อง 

ฝึกการคิด	 วิเคราะห์	 รวบรวมข้อมูล	 เพื่อแปลผล

ข้อมูล	และแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมด้วย

ตนเองไปใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่ตนเองในการเรยีนรู้

อื่น	ๆ		และในชีวิตประจำาวัน

3.		การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัค 

ติวิสซึ่ม	 เป็นเรื่องยากต่อการปฏิบัติของครูผู้จัด 

การเรยีนรู	้เพราะครจูะตอ้งทำาความเขา้ใจ	และมกีาร

วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี		คือจัดสภาพแวดล้อม

การเรยีนรูใ้หม้ทีางเลอืก		ลดความกดดนั	ไมเ่นน้หนกั

ในการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้	 คือให้นักเรียน

ปฏิบัติ	หรือตอบตามที่ครูต้องการเท่านั้น	เนื่องจาก

นักเรียนแต่ละคนมีขีดจำากัดในด้านการเรียนรู้ไม่ 

เท่ากัน	นอกจากนี้ครูต้องอดทน	 ใจเย็น	และเปิดใจ

ให้กว้างในการยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน

เหล่านี้	 ถ้าครูทำาได้	 ผลที่ได้	 คือ	 จะเกิดประโยชน์ 

อย่างมากต่อผู้เรียน
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4.		ครูมีการอธิบายเป็นขั้นตอน	 การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนเพื่อให้

กิจกรรมดำาเนินต่อเนื่องไปตามแผนการจัดการ 

เรยีนรู	้เพราะในระยะแรก	ๆ 		ผูว้จิยัสงัเกตวา่นกัเรยีน

จะไม่ฟังใคร	 เพราะครูให้อิสระแก่ผู้เรียน	 ในขณะ

เดียวกันครูจะห่างนักเรียนไม่ได้เลย	 ครูจะต้องทำา

หน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแก่ผู้เรียน	 ให้ความสะดวก	 เป็น 

ที่ปรึกษา	 ผู้สนับสนุนที่ดี	 เพื่อพัฒนาให้นักเรียน

สามารถเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ		และสามารถ

ทำางานร่วมกับผู้อื่นด้วยดี

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรวิจัยหรือศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรเรื่อง	

ความคงทนในการเรียนรู้	 เพื่อเป็นการพิสูจน์และ

ยนืยนัวา่วธิกีารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิคอนสตรคั

ตวิสิซึม่ชว่ยพฒันาการเรยีนได้		ผูเ้รยีนสามารถจดจำา

สิ่งที่เรียนได้นานจริงหรือไม่		เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่

แน่นอนและเชื่อถือได้

	 2.		ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิซึม่กบัประชากรกลุม่อืน่

และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	ๆ

	 3.		ควรวิจัยหรือศึกษาในตัวแปรเรื่องความ

สามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและวธิกีารทาง

วทิยาศาสตรไ์ปใชใ้นชวีติประจำาวนั		ปจัจบุนัเดก็ไทย

ยังขาดการฝึกฝนในกระบวนการคิด	ดังนั้นเมื่อเกิด

ปัญหาขึ้น	 เด็กจะใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา	 

ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา	 เพื่อพิสูจน์ว่า 

แนวคิดคอนสตรัคติวิสซึ่มช่วยเด็กแก้ปัญหาได้จริง

	 4.		ควรวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ

ด้วย	 เพื่อทำาให้งานวิจัยมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ 

ต่อนักเรียนสูงสุด

	 5.		ควรมกีารศกึษาในชว่งระยะเวลาทีย่าวนาน

มากยิ่งขึ้น	 	 เพราะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ในบางครั้งกม็คีวามคลาดเคลือ่นของการทดลอง	ไม่

เปน็ไปตามเวลาทีก่ำาหนดไว้		การกำาหนดเวลาไวอ้าจ

ทำาให้การวิเคราะห์หรือขั้นตอนตามกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ไม่ครบถ้วน
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ความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานของข้าราชการตำารวจ	สำานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

Need	for	Self	Development	in	Work	of	Polices	in	Immigration	Bureau

วัชรี		ขันธเนตร1	และ	สิริกร		กาญจนสุนทร2

Wacharee		Khantanet	and	Sirikorn		Kanjanasuntorn

Abstract
The	purpose	of	this	research	was	to	study	the	need	for	self	development	in	work	level,	regarding	to	the	
association	of	personal	 factor,	motivation	 factor	and	organizational	 climate	 factors	with	need	 for	 self	
development	in	work.	And	suggestions	about	their	own	need	for	self	development	in	work	of	police	in	
Immigration	Bureau.	In	term	of	methodology,	participants	were	329	police	in	Immigration	Bureau	fiscal	
year	2552.	Data	was	collected	by	using	and	analyze	by	using	statistical	software	packages.	For	percentage,	
mean,	standard	deviation,	chi-square	and	Pearson’s	product	moment	correlation	coefficient.	

The results generally indicated that the police in Immigration Bureau has need for self development 
in	work	as	overall	and	 individual	at	medium	level.	Regarding	personal	 factor	such	as,	 level	rank	and	
experience	in	personal	development	related	to	their	need	for	self	development	in	work	overall	at	the	0.05	
level	of	significance	and	time	working	in	the	Immigration	Bureau	related	to	their	need	for	self	development	
in	work	overall	at	the	0.001	level	of	significance.	Motivation	factors	such	as,	pay	and	benefits,	received	by	
various	respected,	the	progress	of	the	work	and	work	stability	related	to	their	need	for	self	development	
in	work	overall	and	individual	at	the	0.001	level	of	significance.	Organizational	climate	factors	such	as,	
the	nature	of	work	practices,	Organizational	structure	and	policies,	support	from	supervisors	and	work	
environment	related	to	their	need	for	self	development	in	work	overall	at	the	0.001	level	of	significance	
and	relationships	with	colleagues	related	to	their	need	for	self	development	in	work	overall,	training	and	
self	development	individual	at	the	.001	level	of	significant.	

Suggestions	for	self	development	of	education	requirements	is	to	recommend	the	Immigration	Bureau	
with	academic	 institutions	whether	public	 or	private	 sectors	 curriculum,	of	 the	appropriate	police	 in	

1	 นักศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนาสังคม	โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์	ประธานหลักสูตรสาขาพัฒนาสังคม	โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Immigration Bureau, for training to provide training on the use of English and other languages   such as 
Japanese,	Chinese,	Russian	 and	 self-development	 to	 provide	 funds	 to	 support	welfare	 costs	 for	 the	
development of self.

	 Keyword	:	Needs,	Self	Development,	Polices	in	Immigration	Bureau

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค	์เพือ่ศกึษาระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองในการทำางาน	ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยั

พื้นฐานส่วนบุคคล	ปัจจัยด้านแรงจูงใจ	และปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การกับความต้องการพัฒนาตนเองในการ

ทำางาน	และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานของข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจ

คนเขา้เมอืง	กลุม่ตวัอยา่งการวจิยั	คอืขา้ราชการตำารวจ	สำานกังานตรวจคนเขา้เมอืง	ประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	2552	

จำานวน	329	คน	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ทำาการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสถิติ	 เพื่อหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าไคสแควร์	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เพียร์สัน	

ผลการวิจัย	พบว่า	 (1)	ความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานของข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคน

เขา้เมอืง	ในภาพรวมและรายดา้น	อยูใ่นระดบัปานกลาง	(2)	ปจัจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล	ไดแ้ก	่ระดบัชัน้	ประสบการณ์

ในการพัฒนาตนเอง	 และระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความสัมพันธ์กับความ

ตอ้งการพฒันาตนเองในการทำางาน	ในภาพรวม	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ	ิทีร่ะดบั	0.05,	0.05	และ	0.001	ตามลำาดบั	

(3)	ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานในภาพรวมและรายด้าน	อย่าง

มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.001	(4)	ปจัจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร	มคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการพฒันาตนเอง

ในการทำางานในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.001	 ยกเว้นความสัมพันธ์กับเพื่อน 

ร่วมงานมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานในภาพรวม	ด้านการฝึกอบรม	และด้านการ

พัฒนาด้วยตนเอง	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	สำาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตนเองในการทำางาน

ดา้นการศกึษา	ตอ้งการใหส้ำานกังานตรวจคนเขา้เมอืงรว่มกบัสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน	จดัทำาหลกัสตูร

การศึกษาต่อที่เหมาะสมกับข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	ส่วนด้านการฝึกอบรม	ต้องการให้จัด 

ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ	และภาษาอื่น	 ๆ	 เช่น	ภาษาญี่ปุ่น	ภาษาจีน	ภาษารัสเซีย	 เป็นต้น	และด้าน 

การพัฒนาด้วยตนเอง	ต้องการให้มีเงินสวัสดิการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาด้วยตนเอง	

	 คำาสำาคัญ	: ความต้องการ,	การพัฒนาตนเอง,	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	

บทนำา
การพฒันาทรพัยากรบคุคลเพือ่ใหเ้ปน็ทรพัยากรทีม่ี

คุณค่าในองค์กรและนำามาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งขององค์กร	ซึ่งแนวคิดและ

เทคนิค	 วิธีการในการพัฒนาบุคคลนั้นสามารถ

กระทำาได้หลายรูปแบบ	แต่การพัฒนาบุคคลที่จะให้

ได้ผลดีนั้น	จะต้องเริ่มมาจากความคิดที่จะปรับปรุง

ตนเองของบุคคลนั้นในหน่วยงานนั้นเสียก่อน	

(กรรณิการ์	 วิขัมภประหาร,	 2539	 :	 1)	 การพัฒนา

ตนเองจงึเปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะตอ้งมอียูก่อ่นและจะตอ้ง

ทำาก่อนการพัฒนาใด	ๆ	ดังนั้น	การพัฒนาตนเองจึง
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วัชรี	ขันธเนตร	และ	สิริกร	กาญจนสุนทร

ถือเป็นสิ่งสำาคัญสิ่งแรก	เพราะถือว่าหากบุคคลไม่มี

ความคิดในการที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองหรือไม่

เริม่ตน้การพฒันาทีต่นเองกอ่น	แมไ้ดร้บัการสง่เสรมิ

หรอืสนบัสนนุใหจ้ดัการพฒันาในรปูแบบใด	ๆ 	อยา่ง

มากมายกต็าม	การพฒันานัน้กจ็ะไดร้บัผลตอบแทน

ไม่คุ้มค่า	(อนุกูร	เยี่ยงพฤษาวัลย์,	2535	:	10)

ตามแผนพฒันาสำานกังานตำารวจแหง่ชาต	ิพ.ศ.	

2550	 -	 2554	 ได้มีการเน้นให้ทุกหน่วยงานทำาการ

พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ	

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน	มี

ความครอบคลมุสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ประเทศ	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรภาครัฐให้

สามารถสนบัสนนุตอ่การทำาใหป้ระเทศไทย	มคีวาม

พร้อมที่จะรองรับกับความเปลี่ยนแปลงและความ

เจริญเติบโต	 เป็นประเทศศูนย์กลางการท่องเที่ยว	

และการลงทนุของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต	้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่ง

รวดเร็วตามสถานการณ์ยุคโลกาภิวัตน์	 ที่เร่งรัด 

การพัฒนาด้านสังคม	บุคลากร	 เศรษฐกิจ	การเมือง	

กฎหมาย	 เทคโนโลยี	 การแลกเปลี่ยน	 การติดต่อ

สื่อสาร	ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	ตลอดจนการ

ลงทุนลักษณะต่าง	ๆ	กับบริษัทข้ามชาติ	สำานักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบภารกิจหลักที่มีความสำาคัญของ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 เกี่ยวกับงานด้านพิธีการ

เข้าเมือง	 การดำาเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	พ.ร.บ.	คนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	กฎหมาย

ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง	และกฎหมายอื่นที่

เกีย่วความผดิทางอาญา	(สำานกังานตรวจคนเขา้เมอืง,	

2549	:	7)

 ดังนั้นลักษณะการปฏิบัติงานของสำานักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง	 เป็นงานที่แตกต่างจากการปฏิบัติ

งานของข้าราชการตำารวจหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ของ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ

ความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศ	มคีวาม

สมัพนัธแ์ละใกลช้ดิกบัประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร	จำาเปน็

ต้องใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารขณะปฏิบัติงาน	 

การปฏิบัติงานมีความเกี่ยวพันความผิดทั้งทางวินัย

และความผิดทางอาญาเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด	 

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน	 24	 ชั่วโมง	 ที่ผ่านมา

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ได้มีการกำาหนด 

หลักเกณฑ์ในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่มาดำารง

ตำาแหน่งในสังกัด	 เมื่อได้รับการแต่งตั้งมาดำารง

ตำาแหน่งสังกัดสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	แม้จะมี

การอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบ้างแต่ก็เป็นเพียง

ระยะเวลาสั้น	 ๆ	 เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้และสังเกต 

การปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่มี

ประสบการณ	์และปจัจยัทีส่ำาคญัอกีประการหนึง่	คอื	

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท 

ต่องานตรวจคนเข้าเมือง	 ทำาให้เกิดปัญหาขณะ 

ปฏิบัติงาน	เกิดความผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้	 เกิด

ปญัหาการรอ้งเรยีนจากการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยซึ่งเป็น

ข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 ได้ 

มองเหน็ปญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่	

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโดยพื้นฐานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมอืงมรีะดบัการศกึษาด	ีมคีวามรู	้ความสามารถ	เปน็

บคุลากรทีม่คีวามสำาคญั	ปฏบิตังิานทีม่คีวามสมัพนัธ์

ใกล้ชิดกับประชาชนผู้ใช้บริการ	ต้องปฏิบัติหน้าที่	

24	ชั่วโมง	 งานตรวจคนเข้าเมืองเป็นงานที่มีความ

สำาคัญต่อความมั่นคง	 และความปลอดภัยของ

ประเทศ	เปน็ดา่นหนา้ในการตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วที่

เดนิทางเขา้	-	ออก	ราชอาณาจกัร	จงึคดิวา่การพฒันา

ตนเองมคีวามสำาคญัในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ

ตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 จึงสนใจที่จะ
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ศึกษาระดับความต้องการพัฒนาตนเองในการ

ทำางาน	และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ

ต้องการพัฒนาในการทำางานของข้าราชการตำารวจ	

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	ที่เป็นอยู่ในขณะนี้	เพื่อ

นำาผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนส่งเสริม

การพัฒนาตนเอง	 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

และพฒันาขา้ราชการตำารวจ	สำานกังานตรวจคนเขา้เมอืง 

ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	เกดิภาพลกัษณท์ีด่แีก่

หน่วยงาน	และนำามาซึ่งชื่อเสียงของประเทศไทยใน

อนาคต	

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 ใช้การ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการวิจัย	โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ	 

ดังต่อไปนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี	้คอื	ขา้ราชการ

ตำ ารวจสำ านักงานตรวจคนเข้ า เมือง 	 ประจำ า

ปงีบประมาณ	2552	จำานวน	3,381	คน	กำาหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างโดยคำานวณจากสูตรของยามาเน่	

(Yamane,	1973	อ้างใน	พิชิต	ฤทธิ์จรูญ,	2547	:	117-

118)	ทีร่ะดบัความคลาดเคลือ่น	.05	ไดข้นาดตวัอยา่ง

เทา่กบั	358	คน	คำานวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่งใน	10	

หน่วยงานหลักที่สังกัดสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	

แบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน	หลังจากนั้นทำาการสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	ด้วย

การจับสลากเลือกกลุ่มตัวอย่างจากรายชื่อทั้งหมด

ของขา้ราชการตำารวจในแตล่ะหนว่ยงานตามสดัสว่น

ที่ได้กำาหนดไว้	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี	้คอืแบบสอบถาม

ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยอาศยัแนวคดิ	ทฤษฎ	ีและผลงาน

วิจัยที่ เกี่ยวข้อง	 โดยได้กำาหนดโครงสร้างของ

แบบสอบถามออกเป็น	5	ตอนดังนี้	

ตอนที่	1	 เป็นคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัย

พื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	

เพศ	อาย	ุสถานภาพสมรส	ระดบัการศกึษา	ระดบัชัน้	

หน่วยงานที่สังกัด	 ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 และประสบการณ์ใน

การพฒันาตนเอง	ลกัษณะคำาถามเปน็แบบเลอืกตอบ	

และเติมคำาลงในช่องว่าง

ตอนที่	2	 เป็นคำาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรง

จูงใจในการทำางาน	 ได้แก่	 เงินเดือนและสวัสดิการ

ต่างๆ	การได้รับการยอมรับนับถือ	ความก้าวหน้าใน

งาน	 และความมั่นคงในงาน	 ลักษณะคำาถามเป็น

มาตรวัดแบบ	Rating	scale	ซึ่งแบ่งเป็น	5	ระดับ	คือ	

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

ตอนที่	3	 เป็นคำ าถามเกี่ ยวกับปัจจัยด้ าน

บรรยากาศองค์การ	ได้แก่	ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ		

โครงสร้างและนโยบายองค์การ	 ความสัมพันธ์กับ

เพือ่นรว่มงาน	การสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา	และ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน	ลักษณะคำาถามเป็น

มาตรวัดแบบ	Rating	scale	ซึ่งแบ่งเป็น	5	ระดับ	คือ	

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

 ตอนที่	4	 เป็นคำาถามเกี่ยวกับความต้องการ

พัฒนาตนเองในการทำางานของข้าราชการตำารวจ	

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 ในด้านการศึกษาต่อ	

ด้านการฝึกอบรม	 และด้านการพัฒนาตนเอง			

ลักษณะคำาถามเป็นมาตรวัดแบบ	Rating	 scale	ซึ่ง

แบ่งเป็น	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	

และน้อยที่สุด	
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ความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานของข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
วัชรี	ขันธเนตร	และ	สิริกร	กาญจนสุนทร

 ตอนที่	5		 เป็นคำาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ

อื่นๆ	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนการพัฒนาตนเอง	 

ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะด้านการศึกษาต่อ	 

ด้านการฝึกอบรม	 และด้านการพัฒนาด้วยตนเอง	 

ลักษณะคำาถามเป็นแบบปลายเปิด	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยทำาการเก็บข้อมูลจาก

ข้าราชการตำารวจ	 สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง		 

โดยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่ 

หน่วยงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	358	ชุด	และ

ได้รับกลับคืน	จำานวน	329	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	91.90	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	ประกอบด้วย

	 1.		ค่าสถิติร้อยละ	 (Percentage)	 ใช้อธิบาย

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล

	 2.	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	 ใช้อธิบายข้อมูล

เกีย่วกบัปจัจยัดา้นแรงจงูใจ	ปจัจยัในการทำางาน	และ

ความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานของ

ข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	

 3.	ค่าไคสแควร์	 (Chi	 -	 square)	 และหา

คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั	(Pearson’s	

product	moment	correlation	coefficient)	ใชท้ดสอบ

สมมตฐิานเพือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยั

ส่วนบุคคล	 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ	 และปัจจัยด้าน

บรรยากาศองคก์รกบัความตอ้งการพฒันาตนเองใน

การทำางานของขา้ราชการตำารวจ	สำานกังานตรวจคน

เข้าเมือง	 โดยกำาหนดนัยสำาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ	

0.05,	0.01	และ	0.001

ผลการวิจัยและการอภิปราย
1.	จากผลการวิจัย	พบว่า	 ข้าราชการตำารวจ	

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	มีความต้องการพัฒนา

ตนเองในการทำางาน	 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 โดยด้านการฝึกอบรมเป็นอันดับ

หนึ่ง	 รองลงมาคือด้านการศึกษาต่อ	 และด้าน 

การพัฒนาด้วยตนเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับขนบ	 

จรูญศรีสวัสดิ์	 (2540)	ที่ศึกษาความต้องการพัฒนา

บุคลากรของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองพัทลุง	 จังหวัดพัทลุง	 พบว่า	 พนักงานครู

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง	มีความต้องการ

พัฒนาด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับปานกลาง	และ

สอดคลอ้งกบัดำารงศกัดิ	์	ตอประเสรฐิ	(2544)	ทีศ่กึษา

ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการตำารวจ

ระดับชั้นประทวน	 กองตำารวจสันติบาล	 ผลการ

ศึกษาพบว่า	 ข้าราชการตำารวจ	 ระดับชั้นประทวน	 

มีความต้องการพัฒนาตนเอง	 โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ด้าน 

การศึกษาต่อ	 และด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับ 

ปานกลางเช่นกัน	 สำาหรับด้านการศึกษาต่อนั้น	

ข้าราชการตำารวจ	 สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองมี 

ความเห็นว่าการศึกษาต่อจะช่วยพัฒนาตนเองให้มี

ศักยภาพในการทำางานที่สูงขึ้น	จึงต้องการศึกษาต่อ

ในสาขาที่เป็นประโยชน์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ	

ส่วนด้านการฝึกอบรม	ข้าราชการตำารวจ	สำานักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองมีความเห็นว่าควรเริ่มจากการ

สำารวจความตอ้งการฝกึอบรมของขา้ราชการตำารวจ

ก่อนที่จะจัดอบรม	ต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรที่

ตรงกับการปฏิบัติหน้าที่	 และต้องการอบรมอย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองในการทำางานอยู่เสมอ	

นอกจากนี้สำ าหรับด้านการพัฒนาด้วยตนเอง	

ข้าราชการตำารวจ	 สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 มี

ความเห็นว่าต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าราชการ

ตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 เป็นผู้ที่มีความ

กระตือรือร้น	 และสนใจใฝ่หาความรู้	 และมีความ 
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ทันสมัยรู้จักใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

2.	จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหวา่งปจัจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล	ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ	

และปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การกับความต้องการ

พัฒนาตนเองในการทำางานของข้าราชการตำารวจ	

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	พบว่า	 สำาหรับปัจจัย 

พื้นฐานส่วนบุคคลนั้น	ประสบการณ์ในการพัฒนา

ตนเองมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนา

ตนเองในการทำางานของขา้ราชการตำารวจ	สำานกังาน

ตรวจคนเข้าเมือง	โดยภาพรวม	อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 0.05	 และมีความสัมพันธ์กับความ

ตอ้งการพฒันาตนเองในการทำางาน	ดา้นการศกึษาตอ่ 

ด้านการฝึกอบรม	 และด้านการพัฒนาด้วยตนเอง	

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	สว่นระยะเวลา

ในการปฏิบัติหน้าที่ 	 มีความสัมพันธ์กับความ

ต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานของข้าราชการ

ตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 โดยภาพรวม	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.001	และมีความ

สมัพนัธก์บัความตอ้งการพฒันาตนเองในการทำางาน	

ด้านการศึกษาต่อ	และด้านการฝึกอบรม	อย่างมีนัย

สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	และพบวา่	ระดบัชัน้ยศ

มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองใน

การทำางานของขา้ราชการตำารวจ	สำานกังานตรวจคน

เข้าเมือง	 โดยภาพรวม	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	 และมีความสัมพันธ์กับความต้องการ

พฒันาตนเองในการทำางานดา้นการฝกึอบรมอยา่งมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	อัญญาณีย์	วิภากูล	 (2549)	ที่ศึกษาปัจจัย 

ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองในการ 

ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง	ดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืงทา่อากาศยานกรงุเทพฯ	พบวา่	ระดบัชัน้	

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	มีความสัมพันธ์กับการ

พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจ

คนเข้าเมือง	สอดคล้องกับสุมาลี	 รุจีราบัตร	 (2544)	 

ที่ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ	

สำานักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยทำา 

การศึกษากับข้าราชการสำานักงานที่ดินในเขต

กรุงเทพมหานคร	 ผลการศึกษาพบว่า	 ข้าราชการ

สำานักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ

ตำาแหนง่	(ซ)ี	และประสบการณใ์นการทำางานตา่งกนั	

มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมในด้านการ 

ฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 0.05	สอดคล้องกับ	อมรรัตน์	ปักโคทานัง	

(2548)	 ที่ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	

วิทยาเขตศาลายา	ผลการศึกษา	พบว่า	บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่มีระยะเวลาการทำางานต่างกัน	 

มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม	ด้านการ

ฝึกอบรม	 และด้านการศึกษาต่อแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

ส่วนปัจจัยด้านแรงจูงใจพบว่า	 เงินเดือนและ

สวัสดิการต่าง	ๆ	การได้รับการยอมรับนับถือ	ความ

ก้าวหน้าในงาน	ความมั่นคงในงาน	และภาพรวมมี

ความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเองใน 

การทำางานของขา้ราชการตำารวจ	สำานกังานตรวจคน 

เข้าเมือง	 โดยภาพรวม	ด้านการศึกษาต่อ	 ด้านการ 

ฝึกอบรม	และด้านการพัฒนาด้วยตนเอง	อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.001	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของอัญญาณีย์	วิภากูล	(2549)	ที่ศึกษาปัจจัยที่

มคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาตนเองในการปฏบิตังิาน

ของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง	ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ	 พบว่าลักษณะของงาน	 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 ความสัมพันธ์

ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน	โครงสรา้ง
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ความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานของข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
วัชรี	ขันธเนตร	และ	สิริกร	กาญจนสุนทร

องค์การ	รางวัลตอบแทน	ความเสี่ยงในการทำางาน	

การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา	 และ

ความเปน็อสิระในการทำางาน	พบวา่	มคีวามสมัพนัธ์

กบัการพฒันาตนเองในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเข้าเมือง	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05

นอกจากนี้สำาหรับปัจจัยด้านบรรยากาศ

องค์การ	พบว่า	ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ	โครงสร้าง

และนโยบายองค์การ	 การสนับสนุนจากผู้บังคับ

บัญชา	สภาพแวดล้อมในการทำางานและภาพรวมมี

ความสมัพนัธก์บัความตอ้งการพฒันาตนเองในการ

ทำางานของข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคน 

เข้าเมือง	 โดยภาพรวม	ด้านการศึกษาต่อ	 ด้านการ 

ฝึกอบรม	 และด้านการพัฒนาด้วยตนเอง	 อย่างมี 

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.001	สว่นความสมัพนัธ์

กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับความต้องการ

พัฒนาตนเองในการทำางาน	 โดยภาพรวม	ด้านการ 

ฝึกอบรม	 และด้านการพัฒนาด้วยตนเอง	 อย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 สอดคล้องกับ 

การศึกษาของอัญญาณีย์	 วิภากูล	 (2549)	 ที่ศึกษา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองในการ

ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง	ดา่นตรวจ

คนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ	พบว่าลักษณะ

ของงาน	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน	 โครงสร้างองค์การ	รางวัลตอบแทน	

ความเสีย่งในการทำางาน	การสนบัสนนุดา้นการฝกึอบรม

และพฒันา	และความเปน็อสิระในการทำางาน	พบวา่	มี

ความสมัพนัธก์บัการพฒันาตนเองในการปฏบิตังิาน 

ของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง	อยา่งมนียัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	รายละเอียดแสดงดังตารางที่	1

3.	ขอ้เสนอแนะเพือ่การสง่เสรมิ	สนบัสนนุใน

การพัฒนาตนเองของข้าราชการตำารวจ	สำานักงาน

ตรวจคนเขา้เมอืง	ดา้นการศกึษาตอ่	พบวา่	ขา้ราชการ

ตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง		มีข้อเสนอแนะ

เพือ่การสง่เสรมิ	สนบัสนนุในการพฒันาตนเองดา้น

การศึกษาต่อ	 โดยต้องการให้สำานักงานตรวจคน 

เข้าเมืองร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชน	จัดทำาหลักสูตรการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับ

ข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	มาก

ทีส่ดุ	ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ขา้ราชการตำารวจ	สำานกังาน

ตรวจคนเขา้เมอืงตอ้งการทีจ่ะนำาความรูม้าใชใ้นการ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง	 

รองลงมาคอืในการขอรบัทนุ	ควรกำาหนดหลกัเกณฑ	์

และคุณสมบัติอย่ างชัด เจนและเท่ า เทียมกัน	 

เพื่อความโปร่งใสและเกิดความยุติธรรม	 และมี 

หน่วยงาน	 /	บุคลากรสำาหรับให้คำาปรึกษา	แนะนำา	

และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา	 เนื่องจาก

ข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วน

ใหญ่เป็นข้าราชการตำารวจชั้นประทวน	และมีอายุงาน

เฉลี่ยต่ำากว่า	 10	ปี	 มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนา	แต่

ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ	ขั้นตอนในการ

ศึกษาต่อ	

ส่วนด้านการฝึกอบรม	 พบว่า	 ข้าราชการ

ตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	มีข้อเสนอแนะ

เพื่อการส่งเสริม	สนับสนุนการพัฒนาตนเองด้าน

การฝึกอบรม	 โดยต้องการให้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การใช้ภาษาอังกฤษ	และภาษาอื่น	ๆ 	เช่น	ภาษาญี่ปุ่น	

ภาษาจีน	ภาษารัสเซีย	 เป็นต้น	มากที่สุด	 รองลงมา	

คอื	จดัหลกัสตูรการฝกึอบรมเพิม่เตมิเฉพาะทาง	เชน่	

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 	 แสดงให้เห็นว่า

ข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็น 

ผูท้ีใ่ฝรู่	้และพฒันาตนเองใหท้นัตอ่ความเปลีย่นแปลง

อยู่เสมอ	 พร้อมทั้งให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติ
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ตารางที่	1	สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล	ปัจจัยด้านแรงจูงใจ	และปัจจัยด้าน

บรรยากาศองค์กร	กับความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานของข้าราชการตำารวจ	สำานักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง

ปัจจัยด้านต่าง	ๆ

ความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางาน

ด้าน

การศึกษาต่อ

ด้าน

การฝึกอบรม

ด้าน

การพัฒนา

ด้วยตนเอง

ภาพรวม

ปัจจัยส่วนบุคคล

เพศ x x x x

อายุ x x x x

สถานภาพสมรส x x x x

ระดับการศึกษา x x x x

ระดับชั้น x ** x *

หน่วยงานที่สังกัด x x x x

ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำานักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง

* * x ***

ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง ** ** ** *

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ

ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง	ๆ	 *** *** *** ***

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ *** *** *** ***

ด้านความก้าวหน้าในงาน *** *** *** ***

ด้านความมั่นคงในงาน *** *** *** ***

ภาพรวมปัจจัยด้านแรงจูงใจ *** *** *** ***

ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ *** *** *** ***

ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์การ *** *** *** ***

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน x ** ** **

ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา *** *** *** ***

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน *** *** *** ***

ภาพรวมปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ *** *** *** ***

*,	**,	***	ยอมรับที่ระดับ	.05,	.01,	.001	และ	x	หมายถึง	ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาตนเอง
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ความต้องการพัฒนาตนเองในการทำางานของข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
วัชรี	ขันธเนตร	และ	สิริกร	กาญจนสุนทร

หน้าที่	 จึงต้องการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ

งาน	หรอืตามประเภทของงานทีป่ฏบิตัิ	นอกจากนัน้

ไดเ้สนอแนะใหม้กีารไปดงูานนอกสถานทีต่ามความ

สมคัรใจหรอืหมนุเวยีนกนัไป	และจดัอบรมเกีย่วกบั

การพัฒนาด้านจิตใจ	(ไม่เกิน	7	วัน)	เพื่อส่งเสริมให้

ข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็น 

ผู้ที่มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ	 ดำารงตนอยู่ 

ในศีลในธรรม	

นอกจากนี้ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง	พบว่า	

ข้าราชการตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	มีข้อ

เสนอแนะเพื่อการส่งเสริม	 สนับสนุนการพัฒนา

ตนเองด้านการพัฒนาด้วยตนเอง	 โดยเห็นว่าควรมี

เงนิสวสัดกิารเพือ่สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยเพือ่การพฒันา

ด้วยตนเอง	จัดให้มีมุมอินเทอร์เน็ต	สำาหรับสืบค้น

ข้อมูล	 มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกคน	 

ส่งเสริมการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	 มีการ 

ฝึกสมาธิและความอดทนตามสถานปฏิบัติธรรม	 

จัดให้มีห้องสมุดประจำาหน่วยงานทุกฝ่าย	

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย	 สำาหรับ

สำานกังานตรวจคนเขา้เมอืงทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการ

พฒันาตนเองของขา้ราชการตำารวจ	และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	

โดยจะเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบ	มีดังนี้

1.	ด้านการศึกษาต่อ	พบว่า	ข้าราชการตำารวจ

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 โดยเฉพาะข้าราชการ

ตำารวจระดับชั้นประทวน	มีความต้องการศึกษาต่อ

ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานโดยเฉพาะ	

ดังนั้น	สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองควรร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน	 จัดทำา

หลักสูตรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	และจัดงบ

ประมาณเพือ่เปน็ทนุสนบัสนนุ	ใหข้า้ราชการตำารวจ

ศึกษาต่อ	 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสมและ

เป็นธรรม

2.	ด้านการฝึกอบรม	พบว่า	ข้าราชการตำารวจ	

สำานกังานตรวจคนเขา้เมอืง	มคีวามตอ้งการฝกึอบรม

ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที	่ เช่น	

การฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	 เป็นต้น	

หรือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่	 เช่น	ฝึกอบรมการ

ใช้คอมพิวเตอร์	อบรมกฎหมาย	เป็นต้น	นอกจากนี้

มคีวามตอ้งการศกึษาดงูานนอกสถานที	่หรอืเขา้รว่ม

การประชุม	อบรม	สัมมนาต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน	ดังนั้นสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองควร

ดำาเนนิการสำารวจหลกัสตูรการฝกึอบรมทีข่า้ราชการ

ตำารวจมคีวามตอ้งการ	และจดัฝกึอบรมในหลกัสตูร

ดังกล่าว	 จัดงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงานนอก

สถานที่โดยความสมัครใจ	 หมุนเวียนกันไปตาม 

ความเหมาะสม	และเป็นธรรม

3.	ดา้นการพฒันาดว้ยตนเอง	พบวา่	ขา้ราชการ

ตำารวจ	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	มีความต้องการ

พัฒนาตนเอง	 โดยการได้รับทุนสนับสนุน	 และ 

การจัดสรรคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล	 ดังนั้น

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 ควรจัดงบประมาณ

สนบัสนนุ	และจดัสรรคอมพวิเตอรใ์หเ้ปน็รายบคุคล	

เพือ่สง่เสรมิใหข้า้ราชการตำารวจ	สำานกังานตรวจคน

เข้าเมืองมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
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การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานหลักสำาหรับธุรกิจโรงแรม

A Development of Key Performance Indicators for Hotel Business

ปกรณ์	ลิ้มโยธิน1

Pakorn		limyothin

Abstract 
Based	on	the	four	perspectives	of	the	balanced	scorecard,	which	consists	of	the	financial,	customer,	internal	
process,	and	learning	and	growth	perspectives,	this	study	used	documentary	research	by	secondary	data	
to	develop	key	performance	indicators	for	hotel	business.	The	research	findings	showed	that	occupancy	
rate,	sale	growth	rate,	profit	growth	rate,	net	profit	margin	and	return	on	assets	are	indicators	in	financial	
perspective.	While	public	relationship,	gap	in	quality	service,	customers	growth	rate,	customer	retention	
and	corporate	image	index	are	indicators	in	the	customer	perspective.	In	the	internal	process	perspective,	
organization	communication,	standard	procedure,	inaccurate	,	improvement	and	organization	commitment	
index.	 In	 the	 learning	 and	growth	perspective,	 leadership,	 knowledge	management,	 job	 satisfaction,	
employee	turnover	rate	and	new	service	development	are	most	emphasized	among	hotel	business.
 Keywords	: Performance	Measurement	,	Key	Performance	Indicators	,	Hotel	Business	

บทคัดย่อ
งานวิจัยเอกสารฉบับนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานหลัก	 (Key	Performance	

Indicators)	สำาหรบัธรุกจิโรงแรม	(Hotel	Business)	และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง		ซึง่เปน็การวจิยัเอกสาร	(Documentary	

Research)	ใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	เป็นหลัก	โดยการศึกษา	ค้นคว้า	และรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร	และผลงานวิจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้	 โดย 

ยึดแนวคิดการบริหารแบบสมดุล	 (Balanced	Scorecard)	ซึ่งประกอบด้วย	4	มุมมอง	ทั้งนี้ผลการศึกษาสะท้อน 

ให้เห็นถึงการวัดผลการดำาเนินงาน	 (Performance	Measurement)	ที่สำาคัญในแต่ละมุมมองจำานวน	5	ตัวบ่งชี้

ประกอบด้วย	อัตราการเข้าพักเฉลี่ย,	 อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย,	อัตราการเพิ่มขึ้นของกำาไร,	อัตรากำาไรสุทธิ

1	 อาจารย์ประจำาคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา		90110
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บทความวิจัย
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เฉลี่ย,	 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 เป็นตัวบ่งชี้ในมุมมองทางด้านการเงิน	 ในขณะที่กระบวนการสื่อสาร

ประชาสมัพนัธ,์		ผลตา่งความคาดหวงัและความพงึพอใจของลกูคา้,	อตัราการเพิม่ลดของลกูคา้ใหม,่	อตัราการเพิม่

ลดของลูกค้าเดิม	และดัชนีวัดภาพลักษณ์องค์กรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เป็นตัวบ่งชี้ในมุมมองทางด้านลูกค้า	

สว่นตวับง่ชีใ้นมมุมองทางดา้นกระบวนการภายในประกอบดว้ย	กระบวนการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในองคก์ร,	

จำานวนขัน้ตอนการทำางานทีม่มีาตรฐาน,	จำานวนหรอืรอ้ยละของความผดิพลาดในการทำางาน,	จำานวนหรอืรอ้ยละ

ของงานทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข,		และดชันวีดัคา่นยิมรว่มหรอืความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องคก์ร	ในขณะทีด่ชันภีาวะ

ผู้นำา,	 การมีระบบกลไกในการให้ความรู้,	 ดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน,	อัตราการเข้าออกของพนักงาน	และ 

ร้อยละของการบริการด้านใหม่	ๆ		เป็นตัวบ่งชี้ในมุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา

	 คำาสำาคัญ	:	การวัดผลการดำาเนินงาน,	ตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานหลัก,	ธุรกิจโรงแรม

บทนำา
จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโลกาภิวัตน์	

วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี	 รวมถึงการพัฒนา

ของกระบวนการบรหิารจดัการ	ทำาใหก้ารวดัผลการ

ดำาเนินงานเป็นสิ่งสำาคัญอย่างมากต่อความอยู่รอด

ขององค์กรต่าง	 ๆ	 ในปัจจุบัน	 (Lebas,	 1995)	 

ทั้งองค์กรที่มุ่งแสวงหาผลกำาไร	 และองค์กรที่ไม่ 

มุ่งแสวงหาผลกำาไร	ต่างก็ให้ความสำาคัญต่อระบบ

การประเมินผลการดำาเนินงานขององค์กรเป็นอย่าง

มาก	โดยในอดตีองคก์รสว่นใหญม่กัจะใชต้วัแปรทาง

ด้านการเงินเพียงอย่างเดียวมาวัดผลการดำาเนินงาน	

(วิโรจน์		ลักขณาอดิศร,	2552)	ซึ่งก็ได้รับการวิพากษ์

วจิารณถ์งึความไมส่อดคลอ้งกบัแนวทางการบรหิาร

จดัการอยา่งยัง่ยนื	เนือ่งจากการวดัผลการดำาเนนิงาน

ดา้นการเงนิเปน็การวดัผลในอดตีมากกวา่ในอนาคต	

และใหค้วามสำาคญักบัผลการดำาเนนิงานในระยะสัน้

มากเกินไป	การออกแบบหรือกำาหนดตัววัดผลการ

ดำาเนินงานทำาแบบง่าย	ๆ	 เกินไป	 ไม่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของลูกค้าหรือพนักงาน	นอกจากนี้การ

วัดผลการดำาเนินงานในอดีตมักไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการและกลยุทธ์ขององค์กรในปัจจุบัน		

การวดัผลการดำาเนนิงานในปจัจบุนัจงึเนน้ตวัแปรที่

ไม่ใช่การเงินมากขึ้น	 เช่น	ความพึงพอใจของลูกค้า	

หรอื	คณุภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร	เนน้การใหค้วาม

สำาคัญกับผลการดำาเนินงานในระยะยาว	 เช่น	ความ

สามารถในการแข่งขัน	หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	

เนน้ความสำาคญักบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีห่ลากหลาย	

และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น	

(Porter,	2008)	

กลยุทธ์นั้น	 เป็นคำาที่เกิดมาจากวงการทหาร	

ต่อมาได้นำามาใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวง

วิชาการและธุรกิจ	ที่ให้ความหมายกลยุทธ์ว่าเป็น 

กระบวนการเกี่ยวกับบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

ในระยะยาว	(Kaplan	and	Norton,	1992)	ที่เริ่มตั้งแต่

วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	 วัตถุประสงค์	 และ

กลยุทธ์	 หลังจากนั้นจึงมาสร้างกรอบการวัดผล 

การดำาเนินงานด้วยปัจจัยแห่งความสำาเร็จ	 (Critical	

Success	Factors	 :	CSF)	และสร้างเครื่องมือวัดผล

การดำาเนินงานด้วยตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานหลัก	

(Key	Performance	Indicators:KPI)	เพื่อวัดประเมิน

ผลการดำาเนินงานในด้านต่างๆ	ที่สำาคัญขององค์กร	

ซึง่สามารถแสดงผลเปน็ขอ้มลูในรปูของตวัเลขเพือ่

สะทอ้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทำางาน

ขององค์กร	 หรือหน่วยงานต่างๆ	 ภายในองค์กร	

(ประสพชัย	พสุนนท์,	2551)	

	ปจัจบุนัธรุกจิโรงแรมและทีพ่กัถอืเปน็กจิการ
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การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานหลักสำาหรับธุรกิจโรงแรม
ปกรณ์	ลิ้มโยธิน

ที่สำ าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวของ

ประเทศไทย	 ที่สามารถแสวงหาเงินตราจากต่าง

ประเทศ	ลดการขาดดุลการค้าและดุลการชำาระเงิน	

ช่วยสร้างการจ้างงาน	 และกระจายรายได้	 (บังอร		

ฉตัรรุง่เรอืง	และวรพล	วฒันาเหลือ่งอรณุ,	2004)	สง่

ผลให้เกิดการขยายตัวในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	เช่น	การ

กอ่สรา้ง	การขนสง่	ภตัตาคาร	สนิคา้หตัถกรรม	และ

บริการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(Getz	and	Petersen,	2005)	

และจากข้อมูลสำานักงานสถิติแห่งชาติ	พบว่าในปี	

2550	ทัว่ประเทศมโีรงแรมและทีพ่กัจำานวนประมาณ	

2,550	 แห่ง	 จำานวนห้องพัก	 184,247	ห้อง	 และมี 

รายได้รวมจำานวนกว่า	 7.3	 หมื่นล้านบาทต่อปี	

(สำานักงานสถิติแห่งชาติ,	 2550)	 แต่การบริหาร

จัดการโรงแรมในประเทศไทยก็ยังคงมีปัญหา	ซึ่ง

ประกอบดว้ยปญัหาการเลอืกทำาเลและการออกแบบ

อาคาร	ปญัหาเงนิลงทนุและเงนิทนุหมนุเวยีน	ปญัหา

การบรหิารระบบบญัชี	บคุลากร	และการตลาด	และ

ปญัหาการซอ่มบำารงุโรงแรมและมาตรการประหยดั

พลังงาน	(กมล	รัตนวิระกุล,	2551)

ในขณะทีธ่รุกจิโรงแรมตา่งพยายามสรา้งความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน	โดยการนำากลยุทธ์ทางด้าน

การพัฒนาบริการใหม่	 และกลยุทธ์ด้านราคามาใช้	

(Ooncharoen,	 2009)	 รวมถึงการพิจารณาถึงปัจจัย

แห่งความสำาเร็จ	(Critical	Success	Factors)	ในการ

บริหารธุรกิจโรงแรม	(Brotherton	and	Shaw,	1996)	

ผูบ้รหิารธรุกจิโรงแรมจงึตอ้งกลบัมาประเมนิผลการ

ดำาเนินงานจากกลยุทธ์ที่ได้ดำาเนินไปเพื่อตรวจสอบ

สถานะ	เพื่อสื่อสารสถานะ	เพื่อยืนยันและจัดลำาดับ

ความสำาคัญ	 และเพื่อตรวจสอบและติดตามความ

ก้าวหน้า	(Neely,	1998)

 คำาถามที่มีความสำาคัญคือ	ทำาไมจะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลง	แสดงว่า

สิ่งที่มีอยู่ยังไม่ดีพอ	คำาถามถัดมาคือ	แล้วระบบการ

ประเมนิผลการดำาเนนิงานของธรุกจิโรงแรมในอดตี

มีข้อบกพร่องอย่างไร	 โดยแท้จริงแล้วทุกอย่างใน

ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น	 ไม่ว่าจะเป็น

สภาพแวดล้อม	สังคม	 เศรษฐกิจ	 เทคโนโลยี	หรือ

แม้แต่วัฒนธรรมต่างๆ	ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องมือ

ที่ใช้วัดผลการดำาเนินงานของธุรกิจโรงแรมในอดีต

ซึง่อาจเปน็สิง่ทีด่ทีีเ่หมาะสมในเวลานัน้	กอ็าจกลาย

เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในเวลาต่อมาก็ได้	 ระบบการ

ประเมนิผลการดำาเนนิงานในอดตีของธรุกจิโรงแรม

ก็เช่นกัน	 หากไม่ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง	

ธรุกจิกจ็ะกลายเปน็องคก์รทีล่า้หลงั	และไมส่ามารถ

ดำาเนนิธรุกจิตอ่ไปในระยะยาวได	้และคำาถามทีส่ำาคญั

คือ	ลักษณะเครื่องมือ	ขั้นตอน	ปัจจัยใดบ้างที่ใช้ใน

การประเมินผลการดำาเนินงานของธุรกิจโรงแรม	 

ตวับง่ชีผ้ลการดำาเนนิงานในแตล่ะดา้นมคีวามเหมอืน

หรือแตกต่างกันอย่างไร	 และปัญหาอุปสรรค 

ขอ้จำากดัในการวดัผลการดำาเนนิงานเปน็อยา่งไรบา้ง		

ดงันัน้ในแตล่ะธรุกจิยอ่มมโีครงสรา้งตวับง่ชีผ้ลการ

ดำาเนนิหลกั	(KPI)	ทีแ่ตกตา่งกนั	จงึทำาใหเ้กดิแนวคดิ

ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการ

ดำาเนนิงานทีช่ดัเจน	เหมาะสม	และเชือ่ถอืไดส้ำาหรบั

ธุรกิจโรงแรม	 เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่ 

เกี่ยวเนื่องสามารถนำาไปประยุกต์และกำาหนด 

รูปแบบตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	

และประสิทธิผลต่อไป

	การวจิยัในครัง้นีค้อื	การพฒันาตวับง่ชีผ้ลการ

ดำาเนนิงานหลกัของธรุกจิโรงแรม	โดยมวีตัถปุระสงค์

ย่อย	คือ	(1)	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ	

และพฒันาตวับง่ชีผ้ลการดำาเนนิงานหลกัของธรุกจิ

โรงแรมในประเทศไทย	และ	 (2)	 เพื่อศึกษาปัญหา

อปุสรรค	และขอ้จำากดัของการวดัผลการดำาเนนิงาน	

เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจโรงแรม	และธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องต่อไป
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วธิกีารศกึษา	งานวจิยัเรือ่งนีใ้ชว้ธิกีารทบทวน

วรรณกรรม	(Literature	Review)	และการวิเคราะห์

เอกสาร(Document	Analysis)	นำาเสนอรายงานแบบ

พรรณนาเชิงวิเคราะห์	 (Analysis	Description)	 โดย

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้	ประกอบดว้ยเอกสาร

ต่างๆ	 ได้แก่	 หนังสือ	 งานวิจัย	 เอกสารเผยแพร่	 

การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต	 และฐานข้อมูล

ออนไลน์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการวจิยัทีค่าดวา่จะเปน็ประโยชนต์อ่บคุคล

หรือหน่วยงานในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

(1)	 ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม/ 

ผู้บริหารธุรกิจบริการ	หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น	ๆ	

จะได้เข้าใจลักษณะเครื่องมือ	ขั้นตอน	ปัจจัยหลักใน

การออกแบบตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานหลักของ

ธุรกิจโรงแรม	 เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนด

กลยุทธ์	และเป้าหมายในการบริหารจัดการต่อไป

(2)	นักวิชาการ	และนักวิจัยอื่น	ๆ	ได้พื้นฐาน

ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ	และตัวบ่งชี้ผลการดำาเนิน

งานของธรุกจิโรงแรม	เพือ่ใชใ้นงานวชิาการและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมต่อไป

ความหมาย	 ประเภท	 และแนวคิดธุรกิจ
โรงแรม

กอ่นทีจ่ะศกึษาตวับง่ชีผ้ลการดำาเนนิงานหลกั

ของธุรกิจโรงแรม	 ผู้วิจัยเห็นสมควรที่จะเสนอ 

รายละเอยีดของธรุกจิโรงแรม	ซึง่เปน็กลุม่ประชากร

ของงานวิจัย	เพื่อให้ทราบความเข้าใจในความหมาย

ของธรุกจิโรงแรม	วา่มโีครงสรา้ง	ลกัษณะของธรุกจิ	

และประเภทของโรงแรมว่าเป็นอย่างไร

ความหมายและโครงสรา้งของธรุกจิโรงแรม

ตามพระราชบญัญตัโิรงแรม	พ.ศ.	2478	มาตรา	

3	ให้ความหมายของโรงแรมว่า	“บรรดาสถานที่ทุก

ชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำาหรับคนเดินทาง	

หรือบุคคลที่จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว”	 ทั้งนี้ 

ต้องบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ เข้าพัก 

ตามต้องการได้ด้วย	 ดังในมาตรา	 25	 กำาหนดไว้ว่า	

“เคหะสถานใดใชเ้ปน็บา้นพกั	กลา่วคอื	ใชเ้ฉพาะเปน็

ทีร่บับคุคลทีป่ระสงคจ์ะไปพกัอาศยัอยูซ่ึง่ระยะเวลา

อย่างน้อยหนึ่งเดือน	 โดยผู้มีสิทธิให้ใช้มิได้ขาย

อาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ	แก่ผู้มาพัก	 ไม่ถือว่าเป็น

โรงแรมตามความหมายแหง่พระราชบญัญตันิี	้(พ.ร.บ.

โรงแรม,	2478	อา้งใน	อนพุนัธ	์กจิพนัธพ์านชิ,	2538)		

ลกัษณะการทำางานของธรุกจิโรงแรม	คอื	การใหบ้รกิาร

โดยคน	แม้ว่าปัจจุบันจะใช้เครื่องจักรมาทดแทนใน

งานบางส่วน	แต่ธุรกิจโรงแรมก็จะเปลี่ยนลักษณะ

การใหบ้รกิารจากคนมาเปน็เครือ่งจกัรไมไ่ด	้เนือ่งจาก

งานของโรงแรมมลีกัษณะการทำางานตอ่เนือ่งกนั	24	

ชั่วโมง	ไม่มีวันหยุดเหมือนอย่างเช่นธุรกิจอื่นๆ	โดย

ทั่วไป	จึงต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลให้พนักงานปฏิบัติ

งานอย่างสม่ำาเสมอ	โรงแรมจะแบ่งสภาพงานเป็น	3	

ส่วน	คือ	งานส่วนหน้า	 (Front	of	 the	House)	งาน

ส่วนหลัง	 (Back	 of	 the	House)	 และงานด้านการ

จัดการ	 (Management	 and	 Executive)	 (วันเพ็ญ	 

กฤตผล,	2553)	นอกจากนีส้ามารถแบง่อำานาจหนา้ที่

ความรับผิดชอบของพนักงานโรงแรมออกเป็น 

ฝา่ยตา่ง	ๆ 	เชน่	ผูจ้ดัการทัว่ไป	ฝา่ยงานสว่นหนา้	ฝา่ย

อาหารและเครื่องดื่ม	ฝ่ายแม่บ้าน	ฝ่ายการตลาด	ฝ่าย

จดัซือ้	ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ	ฝา่ยบคุคล	ฝา่ยวศิวกรรม

และงานซ่อมบำารุง	ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	

ประเภทโรงแรม		ประเภทของโรงแรมที่มีอยู่

ในปจัจบุนัมหีลายรปูแบบ	ซึง่สามารถจำาแนกไดเ้ปน็

ลักษณะต่าง	ๆ	ดังนี้	

(1)		จำาแนกโรงแรมตามมาตรฐานของโรงแรม	

สมาคมโรงแรมไทย	 การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย	 และสมาคมตัวแทนท่องเที่ยวไทย	 
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รว่มกนักำาหนดมาตรฐานโรงแรมไทย	ซึง่ไดป้ระกาศ

ใช้เมื่อ	 11	 เมษายน	 2002	 โดยยึดแบบตามเกณฑ์

จำานวนดาว	( )	 	 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจำาแนก

ระดบัมาตรฐานโรงแรม	มาตรฐานดงักลา่วพจิารณา

โดยใช้เกณฑ์จากสังคม	 วัฒนธรรม	 เทคโนโลยี	

เศรษฐกิจและกฎหมาย	 และกฎเกณฑ์ที่มี ใน

ประเทศไทย	 โดยการจัดแบ่งมาตรฐานโรงแรมได้

แบ่งเป็นห้าระดับดาว	 โดยเรียงลำาดับมาตรฐานจาก

ระดับมาตรฐานที่น้อยที่สุดคือ	 1	ดาว	 ไปหาระดับ

มาตรฐานที่มากที่สุดคือระดับ	5	ดาว	โดยถ้าโรงแรม

ได้จำานวนดาว	 5	 ดาว	หมายความว่าโรงแรมนั้นมี

คุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานเมื่อเทียบจัดอันดับ

บรกิารในกลุม่ธรุกจิโรงแรมดว้ยกนั	(อทุยั		ตนัละมยั	

และคณะ,	2547)		

(2)	จำาแนกโรงแรมตามจำานวนห้องพัก

สมาคมโรงแรมไทยจำาแนกโรงแรมขนาดเล็ก	

ได้แก่	 โรงแรมที่มีห้องพักจำานวนไม่เกิน	 100	ห้อง	

โรงแรมขนาดปานกลาง	 ได้แก่	 โรงแรมที่มีห้องพัก

มากกว่า	100	ห้อง	แต่ไม่เกิน	300	ห้อง	และโรงแรม

ขนาดใหญ	่ไดแ้ก	่โรงแรมทีม่หีอ้งพกัตัง้แต	่300	หอ้ง

ขึ้นไป	

(3)	จำาแนกโรงแรมตามอัตราค่าที่พัก

สำาหรับการจำาแนกประเภทของโรงแรมตาม

อตัราคา่ทีพ่กัในประเทศไทย	สมาคมโรงแรมไทย	ได้

จัดแบ่งไว้เป็น	 4	ประเภทตามอัตราค่าเช่าสูงสุดไป

จนถึงค่าเช่าต่ำาสุด	 คือ	 โรงแรมชั้นพิเศษ	 (Deluxe	

Hotel)	อตัราคา่เชา่หอ้งละ	5,000	บาทขึน้ไป		โรงแรม

ชั้นหนึ่ง	 (First	 Class	Hotel)	 อัตราค่าเช่าห้องละ	

3,000-5,000	บาท	 	 โรงแรมมาตรฐาน	 (Standard	

Hotel)	อัตราค่าเช่าห้องละ	1,500-3,000	บาท	และ

โรงแรมประหยดั	(Economic	Hotel)	อตัราคา่เชา่หอ้ง

ละ	800-1,500	บาท	

ทัง้นีโ้รงแรมทีเ่ขา้รว่มเปน็สมาชกิของสมาคม

โรงแรมไทยปี	2010	มีจำานวน	193	แห่ง	หากจำาแนก

ตามมาตรฐานโรงแรมพบว่า	 เป็นโรงแรมห้าดาว

จำานวน	 54	 แห่ง,	 โรงแรมสี่ดาวจำานวน	 85	 แห่ง,	

โรงแรมสามดาวจำานวน	46	แหง่	และต่ำากวา่สามดาว

จำานวน	8	แห่ง		และหากจำาแนกตามจำานวนห้องพัก

พบวา่	เปน็โรงแรมขนาดเลก็จำานวน	49	แหง่,	โรงแรม

ขนาดปานกลางจำานวน	80	แห่ง	และโรงแรมขนาด

ใหญ่จำานวน	64	แห่ง	 	 และสุดท้ายหากจำาแนกตาม

อัตราค่าที่พักพบว่า	เป็นโรงแรมชั้นพิเศษจำานวน	46	

แห่ง,	 โรงแรมชั้นหนึ่งจำานวน	 34	 แห่ง,	 โรงแรม

มาตรฐานจำานวน	 53	 แห่ง	 และโรงแรมประหยัด

จำานวน	26	แห่ง	นอกจากนี้มีโรงแรมที่อัตราค่าเช่า

ห้องพักต่ำากว่า	 800	บาท	มีจำานวน	 11	 แห่ง	 และ

โรงแรมที่ไม่เปิดเผยข้อมูล	หรือไม่สามารถหาข้อมูล

อัตราค่าเช่าห้องได้จำานวน	23	แห่ง	

แนวคดิ	และทฤษฎกีารบรหิารธรุกจิโรงแรม 

ลักษณะของธุรกิจโรงแรมมีรูปแบบโดยรวม

ไมแ่ตกตา่งจากธรุกจิบรกิารโดยทัว่ไป	แตป่จัจยัทีต่อ้ง

ให้ความสำาคัญอย่างมากในปัจจุบันประกอบด้วย	

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความ 

ทันสมัย	 กลยุทธ์การตั้งราคาที่เหมาะสมในแต่ละ 

ชว่งเวลา	ระบบการควบคมุตน้ทนุแรงงานใหเ้หมาะสม

และการพัฒนาทักษะของพนักงาน	และระบบการ

ควบคมุตน้ทนุพลงังานใหเ้หมาะสม	ทัง้ในสว่นของ

พื้นที่สาธารณะและบริเวณห้องพักแขก	 โดยเฉพาะ

เมื่อไม่มีแขกเข้าพัก	(Gray	and	Liguori,	2003)	

(1)	แนวคดิการจดัการเชงิคณุภาพ	เปน็แนวคดิ

เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ	 การรับประกันและ 

การจัดการคุณภาพโดยรวม	เพื่อให้เกิดการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง	 มีผลผลิตที่ได้คุณภาพและสามารถ

ตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงตามความต้องการของ 

ผู้บริโภค	ดังนั้น	 คุณภาพจึงกลายเป็นสิ่งสำาคัญใน 

การเพิ่มคุณค่าให้สินค้าหรือบริการ	 เพื่อสร้างความ
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แตกต่างจากคู่แข่งขัน	การรับรองคุณภาพสามารถ

แบ่งได้	2	ลักษณะ	คือ	การควบคุมคุณภาพ	(Quality	

Control)	และการรับประกันคุณภาพ	ซึ่งจะประสบ

ผลสำาเร็จได้ผู้บริหารระดับสูงต้องให้การสนับสนุน

ทั้งองค์การในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 

ฝึกอบรมพนักงานและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	(Kinicki	and	Williams,	2006)

(2)		แนวคดิในการเปรยีบเทยีบสมรรถนะ การ

เปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพการดำาเนินงานเริ่ม

มีความสำาคัญมากขึ้นในการบริหารโรงแรมในช่วง

เวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 เมื่ออุปสงค์ของการท่องเที่ยว	

ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเริ่มเข้ามามีผลกระทบ

ต่อการบริหารงานโรงแรม	ทำาให้การเปรียบเทียบ

สมรรถนะเริม่มคีวามสำาคญัมากขึน้	การเปรยีบเทยีบ

สมรรถนะสามารถทำาได้	 2	ทางได้แก่	การวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงานในอดีต	และการ

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัผลการดำาเนนิงานของกลุม่

ธุรกิจ	 เพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจของตนให้  

เทียบเท่ากับโรงแรมอื่นๆ	 โดย	KPIs	ที่ใช้วัดผลการ

ดำาเนินงานของโรงแรมมักจะใช้ตัวชี้วัด	 3	 ตัว	 คือ	

อตัราการเขา้พกั	อตัราคา่หอ้งพกัเฉลีย่	และรายไดต้อ่

ห้องพักพร้อมขาย	(Revenue	Per	Available	Room	:	

RevPAR)	(มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และคณะ,	2548)

นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบดัชนีการเพิ่ม

ผลผลิตเชิงมูลค่าเพิ่ม	 (Value	Added	Productivity	

Index)	หมายถึง	ชุดข้อมูลที่แสดงถึงระดับการเพิ่ม

ผลผลิตในระดับธุรกิจและระดับกลุ่มอุตสาหกรรม	

สร้างขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 ภายใต้

ความรว่มมอืกบัผูเ้ชีย่วชาญจากธนาคารโลก	โดยการ

จดัทำาขอ้มลูดงักลา่วอาศยัหลกัการของมลูคา่เพิม่ใน

การคดิคำานวณมลูคา่ผลผลติ		การจดัทำาดชันกีารเพิม่

ผลผลิตเชิงมูลค่าเพิ่มจะมีประโยชน์ไม่เฉพาะต่อ

หนว่ยธรุกจิเทา่นัน้	แตย่งัสามารถนำาไปใชป้ระโยชน์

ในระดับเศรษฐกิจมหภาคได้อีกด้วย	สำาหรับหน่วย

ธุรกิจ	 ดัชนีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลค่าเพิ่มจะเป็น

ประโยชนต์อ่การวดัประสทิธภิาพ	(Efficiency)	และ

ประสทิธผิล	(Effectiveness)	ในการดำาเนนิธรุกจิ	โดย

องคก์ารสามารถนำาขอ้มลูของตนเองไปเปรยีบเทยีบ

กบัองคก์ารอืน่	ๆ 	ได	้	ซึง่หากองคก์ารมกีารเกบ็ขอ้มลู

อย่างต่อเนื่อง	ดัชนีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลค่าเพิ่มจะ

แสดงใหเ้หน็ถงึแนวโนม้ผลการดำาเนนิธรุกจิ	รวมทัง้

สามารถทำานายผลการดำาเนินงานในอนาคตได้ใน

ระดบัหนึง่	นอกจากนี	้องคก์ารยงัสามารถนำาแนวโนม้

ดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของตนเองได้	

(Yu	 and	Lee,	 2009)	ส่วนผลที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ

มหภาค	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดำาเนินนโยบาย	

หากสามารถรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่ครบถ้วน

และมีการสุ่มตัวอย่างถูกต้องตามหลักการทางสถิติ	

และมีนัยสำาคัญแล้ว	 ยอดรวมของมูลค่าเพิ่มของ

กจิการตา่งๆ	ทีอ่ยูใ่นกลุม่ตวัอยา่งจะแสดงใหเ้หน็ถงึ

มลูคา่เพิม่ของอตุสาหกรรมนัน้ๆ		ในทำานองเดยีวกนั

มูลค่าเพิ่มของประเทศหรือผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ	สามารถคำานวณได้จากผลรวมของ

มลูคา่เพิม่จากทกุอตุสาหกรรมภายในประเทศนัน่เอง	

ซึ่งจะเห็นได้ว่าดัชนีการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลค่าเพิ่ม

สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งการชี้วัดศักยภาพ

ตั้งแต่ระดับจุลภาคไปจนถึงระดับมหภาค	 (คณะ

กรรมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

ประเทศ	(กพข.),	2548)

(3)	แนวคิดทฤษฎีมูลค่าเพิ่ม	 (Value	Added	

Theory)	 หมายถึง	 มูลค่ารวมของความแตกต่าง

ระหว่างมูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกับมูลค่า

ผลผลิตที่ผลิตมาได้โดยใช้วัตถุดิบนั้นๆ	หรือการ

เพิ่มพูนผลประโยชน์จากการขายสินค้าและบริการ	

ซึง่เปน็รายไดส้ทุธภิายหลงัจากหกัตน้ทนุคา่วตัถดุบิ	

และบริการที่ซื้อมาจากภายนอกแล้ว	 สามารถ
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คำานวณมลูคา่เพิม่ไดจ้ากการนำารายไดห้กัดว้ยตน้ทนุ

ค่าวัตถุดิบและบริการที่ซื้อมาจากภายนอก	ซึ่งถูก

จดัสรรออกเปน็	4	สว่นใหญ่ๆ 	คอื	สว่นของพนกังาน	

อยู่ ในรูปของค่าจ้างหรือเงินเดือน	 เงินโบนัส	

สวสัดกิาร	สว่นทีส่อง	คอื	สว่นของทนุ	อยูใ่นรปูของ

ดอกเบีย้	และคา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยถ์าวร	(หรอื

คา่เชา่)	สว่นทีส่ามคอื	สว่นของผูป้ระกอบการ	อยูใ่น

รูปของกำาไร	และส่วนที่สี่	 คือ	ส่วนของรัฐบาล	อยู่ 

ในรูปของภาษีอากรประเภทต่างๆ	 ดังนั้น	 ในทาง 

กลับกันสามารถคำานวณมูลค่าเพิ่มได้จากสูตรดังนี้	 

(มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และคณะ,	2548)

มูลค่าเพิ่ม	=	ผลตอบแทนแรงงาน	+	ค่าเสื่อม

ราคาสินทรัพย์ถาวร	(หรือค่าเช่า)	+	ดอกเบี้ย	+	ภาษี

ทางอ้อม	+	กำาไร

(4)		แนวคดิการบรหิารเชงิดลุยภาพ	(Balanced	

Scorecard)	 จากแนวคิดการวัดผลการดำาเนินงาน 

ด้านการเงิน	สู่การวัดผลการปฏิบัติงาน	และการวัด

ประสิทธิผลขององค์กร	 (Venkatraman	 and	

Ramanujam,	 1986)	 และพัฒนามาสู่แนวคิดการ

บริหารเชิงคุณภาพ	ซึ่งหมายถึง	 เค้าโครงหลายมิติที่

ใช้สำาหรับกำาหนด	ดำาเนินการ	 และบริหารจัดการ

กลยุทธ์ทุกระดับ	 โดยมีการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์	

แผนงาน	โครงการหรือกิจกรรม	และการวัดผลหรือ

การประเมินกับกลยุทธ์องค์การ	 (Kaplan	 and	 

Norton,	1992)		หรือหมายถึง	เครื่องมือทางด้านการ

จัดการที่ช่วยนำากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	 โดยอาศัย 

การวัดหรือการประเมินที่จะช่วยทำาให้องค์กรเกิด

ความสอดคลอ้งเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั	และมุง่เนน้

ในสิ่งที่มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จขององค์กร	 

(พสุ	 เดชะรินทร์,	 2544)	 แนวคิดนี้เริ่มเป็นที่รู้จัก 

อย่างแพร่หลายตั้งแต่ทศวรรษที่	 1990	 และได้รับ 

การพฒันามาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยไดต้พีมิพค์รัง้แรกใน

วารสาร	Harvard	Business	Review	เปน็ครัง้แรกโดย	

Robert	Kaplan	และ	David	Norton	ซึ่งเห็นว่าวิธีการ

ที่องค์กรธุรกิจทั่วไปใช้ในการประเมินผลนั้นยึดติด

กบัการวดัผลดา้นการเงนิมากเกนิไป	การประเมนิผล

ด้านการเงินไม่สามารถวัดสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้	

นอกจากนีก้ารประเมนิผลดา้นการเงนิยงับอกใหรู้แ้ต่

สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีต	 ไม่สามารถบอกให้รู้ถึง

ปัญหาหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	จึงได้เสนอ

แนวคิดที่ว่าองค์กรควรจะประเมินผลโดยพิจารณา

จากหลายมุมมองหรือหลายมิติ	 (Perspective)	ซึ่ง

รูปที่	1		กรอบแนวคิดการบริหารดุลยภาพ	(Balance	Scorecard)	(พสุ	เดชะรินทร์,	2544)
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ประกอบด้วย	 มุมมองด้านการเงิน,	 มุมมองด้าน

ลูกค้า,	มุมมองด้านกระบวนการภายใน	และมุมมอง

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	(ภาพประกอบ	1)

(5)	แนวคดิทฤษฎตีามสถานการณ	์(Contingency 

Theory)	เปน็ทฤษฎทีีเ่ชือ่วา่ไมน่า่จะมแีบบจำาลองใด

สมบูรณ์แบบที่จะนำามาใช้กับองค์กรต่างๆ	 ได้ทุก

องค์กร	 เนื่องจากแต่ละองค์กรได้รับอิทธิพลมาจาก

สภาพแวดล้อม	ความเป็นมาในอดีต	โครงสร้าง	การ

ควบคมุ	และระบบการวดัผลของแตล่ะองคก์รทีแ่ตก

ต่างจากองค์กรอื่นๆ	 จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ 

ไม่เหมือนกัน	 โดยในสถานการณ์สภาวะแวดล้อมที่

ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง	 ระบบจะมีความละเอียด 

และเข้มงวดมากขึ้นตามความซับซ้อนขององค์กร	 

ในขณะทีส่ภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงมาก	ระบบ

จะเน้นอนาคตมากกว่าปัจจุบัน	และมีความยืดหยุ่น 

ปรับเปลี่ยนด้วยความเร็วที่สูงขึ้น	 (ณัฐพล	 และ

ปราโมช,	 2545)	 และเมื่อพิจารณาจากแนวคิด 

ดังกล่าว	จึงได้มีการสร้างแบบจำาลองแบบหลายมิติ

ในการวัดผลการดำาเนินงานของธุรกิจโรงแรม	ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแปร	 Inputs,	 Process,	 Outputs,	

Market	และ	Outcomes	(ภาพประกอบ	2)

รปูที	่2		แบบจำาลองหลายมติทิฤษฎตีามสถานการณ์	เพือ่วดัผลการดำาเนนิงานธรุกจิโรงแรม	(Phillips,	1999)
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การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานหลักสำาหรับธุรกิจโรงแรม
ปกรณ์	ลิ้มโยธิน

การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงาน
ความหมายของการประเมินผลการ 

ดำาเนินงาน

จากความหมายของการวัด	 (Measurement)	

หมายถึง	 “กระบวนการกำาหนดปริมาณ/จำานวน/

ตัวเลข/ลำาดับ/ระดับ	เพื่อแทนคุณสมบัติของสิ่งของ

หรอืเหตกุารณใ์ด	ๆ 	อยา่งมกีฎเกณฑท์ีเ่ชือ่ถอืได	้โดย

ใชเ้ครือ่งมอือยา่งใดอยา่งหนึง่”	ในขณะทีก่ารประเมนิ 

(Evaluation)	 หมายถึง	 “กระบวนการประมาณ 

แนวโนม้และทศิทางเพือ่แทนคณุสมบตัขิองสิง่ของ	

หรือเหตุการณ์โดยเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ที่

กำาหนดขึ้นเพื่อให้ทราบสถานะของสิ่งของหรือ

เหตุการณ์นั้น	 ๆ”	 (วสิษฐ์	 พรหมบุตร	 และคณะ,	

2550)	 โดยที่การวัดผลการดำาเนินงานสมัยใหม่มี

ลักษณะสำาคัญ	 5	ประการ	 (ณัฐพล	และ	ปราโมช,	

2545)	ประกอบด้วย

1.	วัดผลการดำาเนินงานทั้งในรูปของตัวเงิน	

และไม่ใช่ตัวเงิน

2.	วัดผลการดำาเนินงานทั้งในระยะสั้น	 และ

ระยะยาว

3.	วัดผลการดำา เนินงานที่สอดคล้องกับ

กลยุทธ์	และเป้าหมายขององค์กร

4.	วัดผลการดำาเนินงานที่คำานึงถึงผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	(Stakeholder)	

5.	วัดผลการดำาเนินงานที่รักษาความสมดุล

ระหว่างปัจจัยภายใน	(Internal)	และปัจจัยภายนอก	

(External)

กรอบแนวคดิวตัถปุระสงคข์องการวดัผลการ

ดำาเนินงานมีอยู่	 4	 ประเด็น	 (Neely,	 1998)	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	 1.	การตรวจสอบสถานะขององค์กร	

2.	 สื่อสารสถานะองค์กรให้ผู้ เกี่ยวข้องได้รับรู้ 	 

3.	 จัดลำาดับความสำาคัญในการแก้ไขหรือการ

ปรับปรุง	และ	4.	ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า

ความหมาย	และขั้นตอนกำาหนดตัวบ่งชี้

ผลการดำาเนินงาน

ตวับง่ชีผ้ลการดำาเนนิงานหลกั	(Key	Performance 

Indicators	:	KPIs)	หมายถึง	“เครื่องมือที่ใช้วัด	และ

ประเมนิผลการดำาเนนิงานในดา้นตา่งๆ	ทีส่ำาคญัของ

องคก์ร	สามารถแสดงผลเปน็ขอ้มลูในรปูของตวัเลข

เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลในการ

ทำางานขององค์กร	 หรือหน่วยงานต่างๆ	 ภายใน

องคก์ร”	(Deming	and	Juran,	อา้งถงึใน	วสษิฐ	์พรหม

บุตร,	2550)	หรืออาจให้ความหมายสั้นๆ	ว่า	“ตัววัด

ความสำาเร็จที่สำาคัญ”	 	ซึ่งมีขั้นตอนการกำาหนดตัว 

บง่ชีท้ีป่ระกอบดว้ย	1.	การกำาหนดสิง่ทีจ่ะวดั	(What	

to	Measure)	 2.	กำาหนดปัจจัยหลักแห่งความสำาเร็จ	

(Key	Success	Factors	:	KSF/Critical	Success	Factors	

:	SCF)	3.	กำาหนดตัวชี้วัด	(Performance	Indicators)	

4.	 กำาหนดผู้รับผิดชอบและกลั่นกรองตัวบ่งชี้ผล 

การดำาเนนิงานหลกั	(Owner	and	KPIs)	5.	จดัทำา	KPI	

Dictionary

หลักการในการพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการ

ดำาเนินงานในธุรกิจโรงแรม

หลักการในการพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการดำาเนิน

งานในธรุกจิบรกิาร	จะมคีวามแตกตา่งจากธรุกจิการ

ผลิตสินค้า	หรือธุรกิจซื้อมาขายไป	ด้วยคุณสมบัติ	4	

ประการ	(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,	2541)	

ได้แก่	 จับต้องไม่ได้	 (Intangibility)	 แบ่งแยกไม่ได้	

(Inseparability)	 แปรผันหลากหลาย	 (Variability)	

และสูญสลายได้ง่าย	 (Perish-ability)	 โดยการวัด 

ผลลัพธ์สำาหรับลูกค้าในธุรกิจบริการสามารถแยก

เป็น	 2	ส่วน	 โดยส่วนที่หนึ่ง	 คือ	สิ่งที่ลูกค้าให้แก่

องคก์ร	สามารถอาจแบง่กลุม่ดชันวีดัออกเปน็	3	ดา้น

ประกอบดว้ย	การแสวงหาลกูคา้ใหม	่การรกัษาลกูคา้

เดิม	 และความพึงพอใจของลูกค้า	 และส่วนที่สอง	 

คือ	สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากองค์กร	 (คุณภาพการให้
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บริการ	ซึ่งแม้ว่าการให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่

จับต้องไม่ได้ 	 แต่ก็มีคุณภาพ	 หรือคุณลักษณะ	

(Attributes)	ทีส่ามารถวดัและประเมนิไดถ้งึคณุภาพ

และบรกิาร	(Service	Quality)	ซึง่หมายถงึ	การบรกิาร

ที่ดีเลิศ	 (Excellent	 Service)	ตรงกับความต้องการ

หรือเกินของลูกค้าจนทำาให้ลูกค้าเกิดความพอใจ	

(Customer	 Satisfaction)	 และเกิดความภักดี	

(Customer	Loyalty)	(ชยัสมพล	ชาวประเสรฐิ,	2546)	

ทั้งนี้	Parasuraman,	Zeithaml	and	Berry	 ได้ทำาการ

วจิยัและไดพ้ฒันาเทคนคิทีเ่รกีกวา่	SERVQUAL	โดย

มีมิติที่ใช้วัดความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้

บริการ	5	ด้าน	ได้แก่

1. วตัถ/ุสิง่ทีจ่บัตอ้งไดเ้ปน็รปูธรรม	(Tangibles) 

หมายถึง	 ธุรกิจบริการควรมีอุปกรณ์	 เครื่องมือที่ 

ทนัสมยั	สถานทีท่ีด่ดูี	และการแตง่กายของบคุลากร

ในองค์กรที่เหมาะสม		

2.	 ความน่าเชื่อถือ	 (Reliability)	 เป็นความ

สามารถในการปฏิบัติ งานหรือให้บริการได้  

ตามสัญญา	 อย่างน่าเชื่อถือ	 ถูกต้อง	 แม่นยำา	 ไม่มี 

ขอ้ผดิพลาด	ซึง่ธรุกจิบรกิารควรใหบ้รกิารอยา่งทีไ่ด้

กำาหนด	โฆษณาหรือสัญญาไว้

3.	 ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว	 (Responsive-

ness)	คือความมุ่งมั่น	ความพร้อม	เต็มใจและตั้งใจที่

จะให้บริการอย่างฉับไว	 โดยธุรกิจบริการควรให้

บรกิารอยา่งทนัทว่งที	และตัง้ใจชว่ยเหลอืลกูคา้หรอื

ผู้รับบริการ

4.	 ความแน่นอน	 (Assurance)	 คือ	 ความรู้	

ความชำานาญ	มารยาทของพนักงานที่สร้างความ 

นา่เชือ่ถอื	เชือ่มัน่	และความไวว้างใจใหแ้กล่กูคา้	หรอื

ผู้รับบริการเมื่อมาใช้บริการ	 โดยพนักงานหรือผู้ให้

บริการควรรับมือกับปัญหาของลูกค้าได้ 	 เก็บ 

ความลับของลูกค้าได้เป็นอย่างด	ีและมีความสุภาพ 

อ่อนโยนกับลูกค้า	

5.	 ความเข้าอกเข้าใจ	 (Empathy)	 เป็นความ

เอาใจใส่	 ให้ความสนใจดูแลลูกค้าหรือผู้รับบริการ

เฉพาะรายที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้	 โดย

ธรุกจิบรกิารควรมบีคุลากรทีเ่พยีงพอตอ่การใหบ้รกิาร 

และลูกค้าควรได้รับความสนใจเป็นรายบุคคล

ผลการวิจัยและการนำาไปใช้
จากกรอบแนวคิดการบริหารแบบสมดุล	

(Balanced	Scorecard)	ซึ่งแบ่งเป็น	4	มุมมอง	ได้แก่	

มุมมองด้านการเงิน	มุมมองด้านลูกค้า	มุมมองด้าน

กระบวนการภายใน	และมมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละ

พัฒนา	 (Learning	 and	Growth	Perspectives)	 เพื่อ

สร้างความสมดุลระหว่างวัดผลการดำาเนินทั้งในรูป

ของตัวเงิน	 (Financial)	 และไม่ใช่ตัวเงิน	 (Non-

financial)	 วัดผลทั้งในระยะสั้น	 (Short-term)	และ

ระยะยาว	(Long-term)	วดัผลทีส่อดคลอ้งกบักลยทุธ	์

(Strategy)	 และเป้าหมาย	 (Goals)	 ขององค์กรโดย

คำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder)	 และ

สมดุลระหว่างปัจจัยภายใน	 (Internal)	 และปัจจัย

ภายนอก	 (External)	 เมื่อประยุกต์มาใช้ในการ

ประเมินผลการดำาเนินงานสำาหรับธุรกิจโรงแรม	จึง

ไดพ้จิารณาจากสว่นลา่งของธรุกจิ	นัน่คอืในมมุมอง

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	 ไปสู่ผลการดำาเนินงาน

ด้านการเงิน

มุมมองด้ านการ เ รี ยนรู้ แ ละพัฒนา	

(Learning	and	Growth	Perspective)

	 ในมุมมองของการเรียนรู้และพัฒนานั้น	

การพัฒนาบริการใหม่	(New	Service	Development	

:	NSD)	ในธรุกจิโรงแรมถอืเปน็ตวับง่ชีผ้ลการดำาเนนิ

งานในระยะยาวที่สำาคัญ	 และถือเป็นตัวแปรต้นที่ 

ส่งผลต่อผลการดำาเนินงานด้านบริการ	 (Service	

Performance)	สำาหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย	

โดยมีทีมงานที่มีประสิทธิผล	(Team	Effectiveness)	
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และความสัมพันธ์กับลูกค้า	 (Customer	Relation-

ships)	 เป็นตัวสนับสนุน	 (Ooncharoen,	2009)	 โดย

นวัตกรรม	4	ด้านที่สำาคัญของการพัฒนาโรงแรมคือ	

นวตักรรมดา้นการจดัการ	(Management	Innovation)	

นวัตกรรมด้านการสื่อสารภายนอก	 (External	

Communication	Innovation)	นวตักรรมดา้นขอบเขต

การให้บริการ	 (Service	 Scope	 Innovation)	 และ

นวตักรรมดา้นงานสว่นหลงั	(Back	Office	Innovation) 

(Orfila-Sintes	 and	Mattsson,	 2009)	 ในขณะที่ 

การเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรยังขึ้นกับ 

ความพึงพอใจในการทำางานของพนักงาน	 (Job	

Satisfaction)	ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินการจาก

ปัจจัยภายในที่ต้องให้ความสำาคัญทั้งการคัดเลือก 

สรรหา	 การฝึกอบรมและพัฒนา	 และการธำารง 

รักษาบุคลากรที่ดีไว้กับองค์กร	 โดยมีสาเหตุจาก 

เพื่อนร่วมงาน	บรรยากาศในการทำางาน	การได้รับ 

ค่าตอบแทนทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัว เงิน	 

(Lam	et	al.,	2001)	และยงัสนบัสนนุวา่ความพงึพอใจ

ของพนักงาน	(Employee	Satisfaction)	มีผลต่อการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาองคก์ร	(Mcphail	et	al.,	2008)	และ 

ความพงึพอใจในงานยงัสง่ผลตอ่การลดลงของอตัรา 

การเปลี่ยนงานด้วย	 (Yang,	 2009)	 ทั้งนี้ทัศนคติ	 

(Attitude)	 ที่ดีที่มีต่องานยังส่งผลต่อการแบ่งปัน

ความรู้	(Knowledge	Sharing)	ในองคก์รดว้ย	(Yang,	

2010)		สว่นตวับง่ชีภ้ายในอกีตวัหนึง่คอื	ชอ่งทางการ

สือ่สารภายในองคก์ร	(Communication	Channel)	ซึง่

เปน็สว่นหนึง่ของวฒันธรรมองคก์ร (Culture)  สว่น

ตัวบ่งชี้ภายนอกของการเรียนรู้และพัฒนาประกอบ

ด้วย	ภาพลักษณ์ขององค์กร	(Corporate	Image)	ซึ่ง

หมายถงึ	ภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจของประชาชนทีม่ตีอ่

บรษิทัหรอืหนว่ยงานธรุกจิแหง่ใดแหง่หนึง่	ซึง่หมาย

รวมไปถงึดา้นการบรหิาร	หรอืการจดัการบรษิทัแหง่

นั้นด้วย	 และหมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์	 (product)	

และบรกิาร	(service)	ทีบ่รษิทันัน้จดัจำาหนา่ย	ฉะนัน้	

คำาวา่ภาพลกัษณข์องบรษิทั	จงึมคีวามหมายคอ่นขา้ง

กว้าง	โดยครอบคลุมทั้งหน่วยงานธุรกิจ	ฝ่ายจัดการ	

และสินค้าหรือบริการของบริษัทแห่งนั้นด้วย	(วิรัช	

ลภิรัตนกุล,	 2540)	 และตัวบ่งชี้ที่สำาคัญอีกตัวบ่งชี้

หนึ่งที่สะท้อนการเรียนรู้และพัฒนาคือเรื่องการ

แข่งขัน	 (Competitiveness)	ซึ่งความหลากหลายใน

ความสามารถของการแข่งขัน	 (Capability)	 จะมี

ความสัมพันธ์ ในทิศทาง เดี ยวกันกับผลการ 

ดำาเนินงานของธุรกิจดีขึ้น	(Yeund	and	Lau,	2005)

มมุมองดา้นกระบวนการภายใน	(Internal	
Process	Perspective)

ในมมุมองดา้นการพฒันากระบวนการภายใน	

แสดงถึงกระบวนการภายในหรือกิจกรรมที่สำาคัญ

ขององค์กรจะต้องทำาเพื่อให้เกิดคุณค่า	 หรือสิ่งที่

ลกูคา้ตอ้งการ	ซึง่เริม่จากความยดึมัน่ผกูพนัตอ่องคก์ร 

(Organization	Commitment)	ซึง่หมายถงึ	ความรูส้กึ

ของบุคคลที่มีต่อองค์กร	 โดยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้

บุคคลนั้นยังคงอยู่กับองค์กรประกอบด้วยความ 

ยดึมัน่ผกูพนั	3	ดา้น	คอื	ดา้นจติใจ	ดา้นการคงอยู	่และ

ดา้นบรรทดัฐาน	(Allen	and	Meyer,	1990)	โดยความ

ยึดมั่นผูกพันกับองค์กรมีความสัมพันธ์ในทางบวก

กบัประสทิธภิาพการทำางานของพนกังาน	และพฤตกิรรม

ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน	รวมทัง้เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติใน

กระบวนการทำางานดว้ย	(Zahra,	1984)	ในขณะทีก่าร

ปฏสิมัพนัธค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังานกบัลกูคา้	

(Interactions	Between	 Employees	 and	Clients)	

ความมีเหตุผลของหัวหน้างาน	 (Rationality	 of	

Supervision)	การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 (Information	

Delivery)	 และขั้นตอนการทำางานที่เป็นมาตรฐาน	

(Standard	Operation	Procedure)	เปน็ตวับง่ชีเ้กีย่วกบั

กระบวนการทำางานที่สำาคัญของธุรกิจที่เกี่ยวกับ 

การบริการและต้อนรับ	 (Kua	 and	 Chen,	 2008)	
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นอกจากนี้การบริหารจัดการข้อมูลที่ เกี่ยวกับ	

Website	 ของธุรกิจโรงแรมก็เป็นสิ่งจำาเป็น	 ซึ่งมี 

ส่วนประกอบที่สำาคัญ	 คือ	 ข้อมูลสิ่งอำานวยความ

สะดวกของโรงแรม,	 ข้อมูลการติดต่อ,	 ข้อมูลการ

สำารองห้องพัก	 และการบริหารจัดการ	Website	

(Chung	and	Law,	2003)	

มมุมองดา้นลกูคา้	(Customer	Perspective)

ในมุมมองด้านลูกค้าแสดงถึงสิ่งที่องค์กร

อยากจะเห็นจากลูกค้า	 รวมถึงมุมมองที่แสดงถึง

คุณค่า	หรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะได้รับจากองค์กร	

ซึง่เชือ่มโยงมาจากมมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา	

และมุมมองกระบวนการภายใน	 โดยตัวบ่งชี้ผลการ

ดำาเนนิงานสำาหรบัธรุกจิโรงแรมทีส่ำาคญัคอื	คณุภาพ

การให้บริการ	 (Service	Quality)	ซึ่งแบ่งเป็นด้าน

กายภาพ	 (physical)	ซึ่งประกอบด้วย	ความสะดวก

สบายอย่างมีรูปแบบ	 คุณภาพของห้องพัก	 และ 

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	 ในขณะที่อีกด้านเป็น

ประสบการณ์บริการ	ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่มี

คณุภาพ	คณุลกัษณะเฉพาะของพนกังานบรกิาร	และ

ความรวดเร็วในการให้บริการ	(Wilkin	et	al.,	2007)	

และสามารถพิจารณาคุณภาพการตามทฤษฎีความ

คาดหวัง	 (Expectancy	Theory)	 ในการให้บริการที่

คาดหวัง	 (Expectation)	และการรับรู้	 (Perception)	

ซึ่งสามารถนำาเทคนิคที่ เรียกว่า	 SERVQUAL	

(Tangibles,	Reliability,	Responsiveness,	Assurance	

และ	Empathy)	มาทดสอบกับโรงแรมในประเทศ

ตรุกซีึง่พบวา่ม	ีGap	(ระหวา่ง	Expectation-Perception) 

เฉลี่ย	 0.68	จากคะแนน	5	ซึ่งหมายถึงลูกค้ารับรู้ถึง

คุณภาพการให้บริการต่ำากว่าความคาดหวังใน

คณุภาพการใหบ้รกิาร	(Akbaba,	2006)	ในขณะที	่Gap	

ของประเทศสเปนอยู่ที่ระดับเฉลี่ยเพียง	 0.24	 จาก

คะแนน	7	 (Fernandez	 and	Bedia,	 2004)	ตัวบ่งชี้ 

เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมของการให้บริการ	

(Service	Timing)	ความพงึพอใจของลกูคา้	(Customer	

Satisfaction)	 อัตราการเพิ่มของลูกค้า	 (Customer	

Growth	 Rate)	 และการรักษาลูกค้า	 (Customer	

Retention)	เปน็ตวับง่ชีท้ีส่ำาคญัในมมุมองดา้นลกูคา้

สำาหรับธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการตอ้นรับ	(Kua	and	Chen,	

2008)	นอกจากนี้คุณภาพการให้บริการ	 (Service	

Quality)	คุณภาพของห้องพัก	(Room	Quality)	และ

คุณค่า	(Value)	คือ	3	ตัวบ่งชี้ที่จะทำาให้ลูกค้ากลับมา

พกัในโรงแรมอกีครัง้	(Choi	and	Chu,	2001)	และทกุ

โรงแรมควรตอ้งมกีารด์แสดงความคดิเหน็ของลกูคา้	

(Guest	 Comment	 Cards	 :	 GCSs)	 เพื่อวัดความ 

พึงพอใจของลูกค้า	(Su,	2004)

มมุมองดา้นการเงนิ	(Financial	Perspective)

ในมุมมองด้านการเงินเป็นมุมมองที่แสดงให้

เห็นถึงผลประกอบการด้านการเงินขององค์กร	โดย

เชื่อมโยงกับ	3	มุมมองที่ไม่ใช่ด้านการเงิน	เพื่อตอบ

คำาถามเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงิน	 การศึกษา

เปรยีบเทยีบผลติภาพของธรุกจิโรงแรมโดยใชม้ลูคา่

เพิม่ตอ่แรงงาน	(Value	Added	per	Labor)	และมลูคา่

เพิ่มต่อห้องพัก	 (Value	Added	 per	Room)	พบว่า

ธรุกจิโรงแรมในจงัหวดัภเูกต็มผีลติภาพในการสรา้ง

มลูคา่เพิม่ดทีีส่ดุเมือ่เทยีบกบัจงัหวดัอืน่ๆ	(มิง่สรรพ	์

ขาวสอาด	และคณะ,	 2548)	 ในขณะที่การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานธุรกิจให้บริการพบว่า	 ตัวบ่งชี้ที่

สำาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบ

ดว้ย	การควบคมุตน้ทนุการใหบ้รกิาร	(Cost	Control)	

คุณภาพของสินค้าหรือบริการ	 (Service	Quality)	 

การรับส่งข้อมูลข่าวสาร	 (Information	Delivery)	

และภาพลกัษณอ์งคก์ร	(Corporate	Image)	เปน็ปจัจยั

ที่สำาคัญที่สุดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน		

(Kua	 and	 Chen,	 2008)	 และการเปรียบเทียบ

สมรรถนะของธรุกจิโรงแรมขนาดตา่งๆ	โดยใชม้ลูคา่

เพิม่จากการดำาเนนิงาน	เพือ่หาปจัจยัทีม่สีมรรถนะสงู 
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โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรมขนาดอื่นๆ	เพื่อใช้

เป็นกลยุทธ์ในการบริหารปัจจัยนำาเข้า	 อันเป็นการ

ปรบัปรงุผลผลติของอตุสาหกรรมได	้พบวา่	ในธรุกจิ

โรงแรมทีม่ผีลไดต้อ่ขนาดคงที่	มลูคา่เพิม่ของกจิการ

จะขึน้อยูก่บัปจัจยัทนุและแรงงาน	โดยโรงแรมขนาด

เล็กควรเลือกใช้ปัจจัยทางด้านแรงงานในการเพิ่ม

มูลค่าเพิ่มของกิจการ	 ในขณะที่มูลค่าเพิ่มของ

โรงแรมขนาดกลางจะขึ้นอยู่กับจำานวนห้องพัก

พร้อมขาย	ส่วนมูลค่าเพิ่มของโรงแรมขนาดใหญ่จะ

ขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริหารงาน	(Brown	and	Dev,	

2000)		โดยอัตราราคาห้องพักเฉลี่ย	(Average	Room	

Rate	:	ARR)	กบั	อตัราเขา้พกัเฉลีย่	(Occupancy	Rate)	

มีผลต่อการกำาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ	ซึ่งเป็นผลมาจาก	

จำานวนหอ้งพกั	(Number	of		Room),	อายขุองโรงแรม	

(Hotel	Age),	ภาวะตลาด	(Market	Conditions)	และ

จำานวนพนักงานแม่บ้านต่อห้องพัก	(Housekeeping	

Staff	 per	Room)	 โดยจำานวนห้องพัก	และจำานวน

พนกังานแมบ่า้นตอ่หอ้งพกัไมม่ผีลตอ่กลยทุธก์ารตัง้

ราคาในระดบัต่ำา	แตอ่ายโุรงแรมและภาวะตลาดจะมี

ผลต่อกลยุทธ์การตั้งราคาในระดับสูง	(Hung	et	al.,	

2009)	ทัง้นีก้ลยทุธร์าคาในระดบัต่ำาจะขึน้อยูก่บัการ

ออกแบบระบบตน้ทนุ	(Cost	System	Design)	ขนาด	

(Size)	 ระดับการแข่งขัน	 (Level	 of	Competitive)	

ความหลากหลายในการบรกิาร	(Number	of		Services	

Variants)	 และสถานะของการบริหารจัดการ	

(Management	Status)	(Pavlatos	and	Paggios,	2009)			

ส่วนอัตราการเพิ่มของยอดขาย	(Sale	Growth	Rate	

:	SGR)	และอัตราการเพิ่มของกำาไร	(Profit	Growth	

Rate	:	PGR)	แม้จะเป็นการวัดผลการดำาเนินงานใน

อดีต	 แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคตได้ 

กย็งัเปน็ตวับง่ชีท้ีส่ำาคญัในการวดัผลการดำาเนนิงาน

ของธุรกิจโรงแรม	(Kua	and	Chen,	2008)	นอกจากนี้

ยังพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

(Social-environment	Responsibility	:	SER)	มีผลใน

ทางบวกตอ่ผลการดำาเนนิงานทางดา้นการเงนิ	ซึง่วดั

ด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	 (Return	 on	

Assets	:	ROA)		การศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ

สมรรถนะของธุรกิจโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยว

สำาคญัในประเทศไทย	ซึง่แสดงผลออกมาในรปูดชันี

ชีว้ดัผลการดำาเนนิงานพืน้ฐาน	เชน่	อตัราการเขา้พกั	

(Check	in	Rate)	,	อัตราราคาห้องพักเฉลี่ย	(Average	

Room	Rate	 :	 ARR),	 รายรับต่อห้องพักที่พร้อม

บรกิาร	(Revenue	per	Room)	ปรากฏวา่ธรุกจิโรงแรม

ในกรุงเทพมหานครมีผลการดำาเนินงานที่ดีที่สุด		

และเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะโรงแรมระดับ	5	ดาว	พบ

ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย	 และ 

รายไดต้อ่หอ้งพกัพรอ้มขายสงูกวา่โรงแรมในจงัหวดั

ท่องเที่ยวหลักอื่นๆ	 แต่มีอัตราการเข้าพักที่ต่ำากว่า

จงัหวดัทอ่งเทีย่วหลกัอืน่ๆ	และเมือ่เปรยีบเทยีบดชันี

การสร้างรายรับของโรงแรมชั้นนำาในประเทศไทย

กับโรงแรมชั้นนำาในตา่งประเทศ	พบว่าประเทศไทย

มดีชันรีายได	้(รายไดต้อ่อตัราเฉลีย่หอ้งพกัรายวนั)	ที่

นอ้ยกวา่โรงแรมในยโุรป	และสหรฐัอเมรกิา	โดยดชันี

รายได้ของโรงแรมชั้นนำาในประเทศไทยมีค่าต่ำากว่า

ประมาณรอ้ยละ	20	ซึง่สะทอ้นถงึโครงสรา้งราคาใน

ระดับโลก	อันเกิดจากแนวโน้มราคาต่ำาของโรงแรม

ในเอเชีย	 มีเพียงอัตราการเข้าพักเท่าที่อยู่ในระดับ 

ที่ใกล้เคียงกับโรงแรมชั้นนำาของโลก	 (มิ่งสรรพ์	 

ขาวสอาด	และคณะ,	2548)	

\การสรุปผล	และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าเป้าหมายการวัดผลการ

ดำาเนินงานเป็นสิ่งที่สำาคัญ	และจำาเป็นต่อการดำารง

อยูอ่ยา่งยัง่ยนืขององคก์ร	เพราะผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการ

วัดผลการดำาเนินงานจะเป็นข้อมูลสำาคัญที่ทำาให้ 

ผูบ้รหิารทกุระดบัสามารถประเมนิผลกจิกรรมตา่งๆ	
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ทีอ่งคก์รไดท้ำาไป	รวมถงึผลของการตดัสนิใจในอดตี	

ทำาให้ทราบถึงความก้าวหน้าขององค์กรว่าบรรลุ

วัตถุประสงค์ เพียงใด	 ทั้งยังทำาให้มองเห็นข้อ

บกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	รวมถึงแนวโน้มสิ่งที่

จะเกดิขึน้ในอนาคต	ในปจัจบุนัมเีครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัผล

การดำาเนินงานต่างๆ	อย่างแพร่หลาย	 โดยในแต่ละ

เครื่องมือวัดสามารถแบ่งมาตรวัดออกเป็นตัวบ่งชี้ 

ที่สำาคัญ	 6	ประเภทด้วยกัน	ประกอบด้วย	การวัด

ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	คุณภาพ	ทันเวลา	ผลิต

ภาพ	และความปลอดภยั	ซึง่กค็อืการเชือ่มโยงการนำา

กลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตั	ิดว้ยการกำาหนดตวับง่ชีร้ะดบั

องค์กร	ระดับฝ่าย	และระดับบุคคล

การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานจาก

แนวคิด	Balanced	Scorecard	ที่เชื่อมโยงการวัดผล

การดำาเนินงานทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	

ระยะสั้นและระยะยาว	สอดคล้องกับกลยุทธ์และ 

เปา้หมายขององคก์ร	คำานงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	และ

รักษาความสมดุลระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก	 เป็นองค์ประกอบสำาคัญของเครื่องมือใน

การบริหารจัดการสมัยใหม่	(Modern	Management)	

ซึ่งพบว่าในมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจ

โรงแรมจำาเปน็ตอ้งเชือ่มโยงการสรรหา	พฒันา	รกัษา

บุคลากรกับการพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กรแห่ง 

การเรยีนรูเ้พือ่เกดินวตักรรมใหม่ๆ 	เปน็เปา้หมายการ

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้

ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารทกุระดบั	ตวับง่ชีก้ารมรีะบบ

กลไกในการใหค้วามรูแ้ละพฒันาทกัษะของบคุลากร

ทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน	์ตวับง่ชีค้วามพงึพอใจของ

พนักงานต่อผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ 

ตวัเงนิ	ตวับง่ชีอ้ตัราการเขา้ออกของพนกังาน	ซึง่จะ

สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้เกี่ยวกับจำานวนหรือร้อยละของ

การพัฒนาการทำางานหรือการบริการด้านใหม่	 ๆ		

โดยการเรียนรู้และพัฒนาจะเชื่อมโยงมาสู่มุมมอง

การพัฒนากระบวนการภายใน	 ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่

ประกอบด้วย	 ตัวบ่งชี้กระบวนการรับรู้ข้อมูล

ขา่วสารในองคก์ร	ตวับง่ชีจ้ำานวนขัน้ตอนการทำางาน

ที่มีมาตรฐาน	ตัวบ่งชี้จำานวนหรือร้อยละของความ

ผิดพลาดในการทำางาน	ตัวบ่งชี้จำานวนหรือร้อยละ

ของงานทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข	ซึง่จะสมัพนัธก์บั

ตวับง่ชีเ้กีย่วกบัดชันวีดัคา่นยิมรว่มหรอืความยดึมัน่

ผูกพันต่อองค์กร	

ซึ่งทั้งมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา	และ

มมุมองดา้นกระบวนการภายในจะสง่ผลตอ่มมุมอง

ด้านลูกค้า	 ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วย	 ตัวบ่งชี้

กระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์	ตัวบ่งชี้ผลต่าง

ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า	ตัวบ่งชี้

อตัราการเพิม่ลดของลกูคา้ใหม	่ตวับง่ชีอ้ตัราการเพิม่

ลดของลูกค้าเดิม	 และตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับดัชนีวัด 

ภาพลักษณ์องค์กรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่ง

เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก	และสุดท้ายมุมมองทางด้านการเงิน

ที่มีตัวบ่งชี้ประกอบด้วย	 ตัวบ่งชี้อัตราการเข้าพัก

เฉลีย่	อตัราการเพิม่ขึน้ของยอดขาย	อตัราการเพิม่ขึน้

ของกำาไรซึ่งจะสะท้อนแนวโน้มผลการดำาเนินงาน

ในอนาคต	อัตรากำาไรสุทธิเฉลี่ย	 สะท้อนถึงความ

สามารถในการหารายไดแ้ละการควบคมุตน้ทนุ	และ

ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ซึ่ง

สะท้อนความสามารถในการทำากำาไรต่อสินทรัพย์ที่

ธรุกจิมอียู่	จากตวับง่ชีท้ัง้หมดสงัเกตไดว้า่สว่นใหญ่

เป็นตัวบ่งชี้ประเภทผลลัพธ์	 (Output)	 รองลงมา

เปน็กระบวนการ	(Process)		ซึง่สามารถอธบิายความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้	

(Observed	 Variable)	 กับตัวแปรแฝง	 (Latent	

Variable)	ได้ดังภาพประกอบ	3
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การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานหลักสำาหรับธุรกิจโรงแรม
ปกรณ์	ลิ้มโยธิน

ภาพประกอบ	3	กรอบแนวคิดการวิจัยตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานธุรกิจโรงแรมจากการวิจัยเอกสาร

ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้วัดผล 

การดำาเนินงาน	คือตัวบ่งชี้ต้องมีความชัดเจนตาม 

เป้าหมาย	 และแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์	

จำาเป็นต้องทดสอบตัวช้ีวัด	 ซ่ึงต้องอาศัยประสบการณ์

ของผูบ้รหิารในการพฒันาและปรบัปรงุรปูแบบการ

วัดผลการดำาเนินงานให้เหมาะสมกับองค์กรของ

ตนเอง	 และที่สำาคัญต้องพิจารณาถึงการนำาไปใช้	

(Implementation)	ตัวบ่งชี้ที่ทำาได้	หรือได้ทำา,	ความ

ยากง่าย,	ความถูกต้อง,	 จำานวนตัวบ่งชี้ที่จะมีผลต่อ

การเก็บข้อมลู	นอกจากนี้ทีฝ่่ายบริหารและบคุลากร

ต้องร่วมสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์	 มองการ

พัฒนาตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงานเป็นสิ่งที่ต้องทำา

อยา่งตอ่เนือ่ง	และสือ่สารภายในองคก์รใหเ้กดิความ

ตระหนัก	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่

ดีขึ้น	 และยกระดับธุรกิจโรงแรมไทยให้มีศักยภาพ

การแข่งขันที่สูงขึ้น	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัย

ครั้งต่อไป	จึงควรนำากรอบแนวคิดตัวบ่งชี้ที่พัฒนา

ขึ้นไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 (Empirical	

Research)	เพือ่ยนืยนัผลการพฒันาตวับง่ชีก้ารวดัผล

การดำาเนนิงานสำาหรบัธรุกจิโรงแรมในประเทศไทย

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตรากำาไรสุทธิ
อัตราการเติบโตของกำาไร
อัตราการเติบโตของยอดขาย
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย
ดัชนีวัดภาพลักษณ์องค์การ
อัตราการรักษาฐานลูกค้าเก่า
อัตราการเพิ่มขึ้นของลูกค้า
ช่องว่างคุณภาพบริการ
กระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ดัชนีวัดความผูกพันต่อองค์การ
ร้อยละของงานที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
จำานวนร้อยละความผิดพลาดในงาน
จำานวนขั้นตอนงานที่มีมาตรฐาน
การรับรู้ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละของงานบริการใหม่
อัตราการเข้าออกของพนักงาน
ความพึงพอใจในงาน
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ภาวะผู้นำา

ตัวแปรสังเกตได้ ตัวแปรแฝง ตัวแปรแฝง

มุมมองทางด้าน
การเงิน

มุมมองทางด้าน
ลูกค้า

มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน

มุมมองด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา

ตัวบ่งชี้ผลการ
ดำาเนินงานหลัก
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Abstract
Experimental	designs	are	statistical	techniques	which	have	been	used	widely	in	many	fields	of	experimental	
research	including	agricultural	sciences,	social	sciences	and	engineering.	However,	the	technique	is	effective	
only	when	assumptions	underlining	the	procedure	are	applied.	The	experimental	error	occurred	in	the	
experiment	must	be	independently	distributed.	The	results	of	experiments	must	distributed	normally	and	
variances	of	treatments	are	homogeneous.	Finally,	the	effect	of	treatments	must	be	additive.	Randomization	
of	the	experiment	is	an	effective	tool	to	estimate	experimental	error	and	makes	it	independently	distributes.	
Square	root	and	logarithm	transformations	of	data	are	suitable	for	data	which	follow	Poisson	and	geometric	
distribution, respectively.
	 Keywords	:	 Experimental	design,	experimental	error,	normality,	homogeneity	of	variance,	
	 	 data	transformation

บทคัดย่อ
แผนการทดลองทางสถิติเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยอย่างกว้างขวางในหลายสาขาวิชา	 รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์

เกษตร,	สงัคมศาสตร	์และวศิวกรรมศาสตร	์แตเ่ทคนคินีจ้ะมปีระสทิธภิาพกเ็มือ่มกีารปฏบิตัหิรอืขอ้มลูเปน็ไปตาม

ข้อกำาหนดเท่านั้น	 คือความคลาดเคลื่อนในการทดลองมีการกระจายอย่างอิสระ	ค่าที่ได้ต้องกระจายแบบปกติ	 

วาเรียนซ์ของกรรมวิธีทดลองต้องเท่ากัน	และผลของกรรมวิธี	(หรือ	treatment)	เป็นแบบบวก	การสุ่มเป็นวิธีการ

1	 ศาสตราจารย์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา		90110

	 Hatyai	Journal	8(2)	:	125-132

บทความวิชาการ
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ที่ใช้ประมาณความคลาดเคลื่อนจากการทดลองและทำาให้ค่านี้กระจายอย่างอิสระ	 การถอดรากสองและการใช้

ลอการิทึมเป็นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใช้แปลงข้อมูลที่มีการกระจายแบบปัวซองและแบบคูณ

	 คำาสำาคัญ	:	 แผนการทดลอง,	 ความคลาดเคลื่อนในการทดลอง,	 การกระจายแบบปกติ,	 การเท่ากันของ

	 	 ความปรวนแปร,	การแปลงข้อมูล

บทนำา
แผนการทดลองทางสถิติ	 (statistical	 design)	 เป็น

เทคนิคทางสถิติชนิดหนึ่ง	 ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น 

โดยฟิชเชอร์	 (Sir	 R.	 A.	 Fisher)	 นักสถิติและ 

นักพันธุศาสตร์ชาวอังกฤษในราวปี	 ค.ศ.	 1920	 ใน

ขณะที่ฟิชเชอร์ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาการและ 

ผูบ้รหิารสถานวีจิยัเกษตรทีส่ถานทีดลองโรแทมสเตด 

(Rothamsted	 Experiment	 Station)	 ที่แฮมเชียร์	

(Hampshire)	ประเทศองักฤษ	เปน็เทคนคิทางสถติทิี่

มีพลังความสามารถที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง	 ไม่มีใคร

คาดคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์จะสามารถทะลุทะลวง

ปญัหาไดล้ะเอยีดถีถ่ว้นเชน่นัน้		ขณะทีฟ่ชิเชอรก์ำาลงั

ทดลองคัดเลือกพันธุ์พืช	 เขาพบว่าสภาพแวดล้อม	

เช่น	ดินปลูก		ความชื้น	โรคแมลง	ฯลฯ		เข้าไปบดบัง

ศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิของพชื	เขาจงึไดพ้ฒันาเทคนคิการ

วางแผนการทดลองขึน้มา	เพือ่แยกผลทางธรรมชาติ

เหล่านั้นออกจากศักยภาพที่แท้จริงของพืช		เทคนิค

ดังกล่าวนี้ เรียกว่า	 การวางแผนการทดลอง	 ซึ่ง

ปจัจบุนัมกีารใชแ้พรห่ลายในการทดลองวจิยัทางพชื	

และสาขาอื่น	 ๆ	 ถ้ามีการวิจัยทดลองเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบเมื่อใดก็มักมีการใช้	 รวมไปถึงสาขา

ชวีวทิยา	วศิวกรรมศาสตร	์เศรษฐศาสตร	์สงัคมศาสตร ์

ฯลฯ	นกัวจิยัทีไ่มม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในสถติสิาขานี้

จะขาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

 อยา่งไรกด็	ี	การใชแ้ผนการทดลองทางสถติใิห้

มีประสิทธิภาพ	 ผู้ใช้ต้องทราบถึงข้อกำาหนดของ

เทคนิคนี้	 และวิธีการแก้ไขปรับปรุง	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการวิจัยทางสังคมศาสตร์	ซึ่งเป็นงานวิจัยที่

ควบคุมตัวแปรได้ยาก	เพราะเราไม่สามารถคัดเลือก

หน่วยทดลอง	 (experimental	 unit)	 ได้อย่างจำาเพาะ

เจาะจง

ข้อกำาหนดในการทดลองและการวิเคราะห์
ความปรวนแปร
	 เมื่อมีการใช้แผนการทดลองในการวิจัย	 เช่น	

การเปรียบเทียบพันธุ์พืชจำานวนหนึ่ง	 หรือการ 

เปรียบเทียบเทคนิคการสอนวิธีต่าง	ๆ	เพื่อสอนวิชา

วทิยาศาสตรแ์กน่กัเรยีนในชัน้มธัยม		เมือ่เราไดข้อ้มลู

มาแล้วก็ทำาการวิเคราะห์เพื่อแสดงว่าพันธุ์พืชหรือ

วิธีการสอนแตกต่างกันหรือไม่	 การวิเคราะห์นี้เรา

เรียกว่าการวิเคราะห์ความปรวนแปร	หรือเรียกว่า 

การวิเคราะห์วาเรียนซ์	 (analysis	of	variance	 เขียน

ยอ่วา่	ANOVA)		การใชแ้ผนการทดลองเพือ่การวจิยั

นี้	 มีข้อกำาหนดควบคุมเหมือนข้อบังคับ	 ถ้ามีการ

ฝ่าฝืนข้อกำาหนด	หรือผลการทดลองไม่สอดคล้อง

กับข้อกำาหนด	ผลการทดลองก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ		 

ข้อกำาหนดที่สำาคัญมีอยู่	4	ข้อดังนี้

 (1)	 ความคลาดเคลื่อนของการทดลองเป็น

อสิระแกก่นั	(independence	of	experimental	error)	 

ข้อมูลทุก	ๆ	ค่าที่วัดได้จากการทดลองจะประกอบ

ด้วย	 2	ส่วน	คือ	ลักษณะที่แท้จริงและความคลาด

เคลื่อน	ข้อมูลหนึ่ง	ๆ	มีความคลาดเคลื่อนเท่าใดจะ

ไมม่ผีลตอ่ขนาดของความคลาดเคลือ่นของอกีขอ้มลู

หนึ่ง	 ถ้ายังไม่เข้าใจก็อาจพูดใหม่	 แทนที่จะพูดว่า
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ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระแก่กัน	 ก็อาจพูดว่า

ข้อมูลแต่ละค่าเป็นอิสระแก่กัน	 เช่น	 ในการสำารวจ

รายได้ของประชาชนในหมู่บ้านหนึ่ง	 ถ้าเราสำารวจ

จากครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดกัน	 รายได้ก็จะใกล้เคียง 

ลดหลัน่กนัลงไป		เพราะคนทีม่ฐีานะใกลเ้คยีงกนัมกั

จะอาศัยอยู่ใกล้กัน	หรือเราจะสำารวจความคิดเห็น

ทางการเมืองของคนที่อยู่ใกล้ชิดกันก็มักจะมีความ

เหน็ไปในทางเดยีวกนั	ซึง่เปน็เหมอืนวา่ขอ้มลูไมเ่ปน็

อิสระแก่กัน

 ในการใช้แผนการทดลองมีคำาแนะนำาว่า	

อย่าทดลองโดยใช้ลำาดับที่เหมือนกันทุกครั้ง	 เช่น	

สมมตฐิานว่าสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งต้องการจะ

คดัเลอืกรา้นอาหารใหม้าจำาหนา่ยในสถาบนั		ทำาการ

คัดเลือกโดยตั้งกรรมการ	5	คน	แล้วให้แต่ละร้านทำา

กับข้าว	5	อย่าง		กรรมการทำาการชิมเป็นลำาดับ	ทีละ

อย่าง	ตั้งแต่ร้านแรกจนถึงร้านสุดท้าย	เช่นนี้เรียกว่า

ทำาเป็นลำาดับ	มีโอกาสเป็นไปได้มากที่เลือกได้ร้าน

แรกเพราะกรรมการกำาลังหิว	 จะชิมอะไรก็อร่อย 

ไปหมด	 ร้านอื่น	 ๆ	 ก็มีโอกาสได้รับการคัดเลือก 

น้อยลงไปเป็นลำาดับ	 	ซึ่งจัดได้ว่าผลการทดลองไม่

เป็นอิสระแก่กัน

 (2)	 ผลการทดลองมีการกระจายแบบปกติ	

(normal	 distribution)	การกระจายแบบปกติคือ

การกระจายทีม่รีปูเหมอืนระฆงัคว่ำา	คา่ทีใ่กลค้า่เฉลีย่

จะกระจกุอยูส่ว่นกลางของการกระจาย		มขีอ้กำาหนด

ว่าการทดสอบโดยใช้สถิติ	 t	 และ	 F	 ก็เมื่อข้อมูล 

มีการกระจายแบบนี้	 ข้อมูลทางชีววิทยาเช่นการ

เจรญิเตบิโต	การใหผ้ลผลติของพชื	ความเฉลยีวฉลาด

ของคน	การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง	ๆ	ฯลฯ		

ข้อมูลเหล่านี้มักกระจายแบบปกติ	 ดังนั้น	 เมื่อได้

ข้อมูลมาเมื่อใดก็ดำาเนินการวิเคราะห์ได้ทันที	 แต่

ข้อมูลบางประเภทไม่กระจายแบบนี้	 เช่น	ข้อมูลที่

สำ า รวจโดยการนับมักกระจายแบบทวินาม	

(binomial)		ข้อมูลที่มีอัตราการเกิดต่ำา	ๆ	มักกระจาย

แบบปัวซอง	(Poisson	distribution)	ข้อมูลเหล่านี้ไม่

สามารถนำาไปวิเคราะห์ได้ทันที	ต้องมีการปรับปรุง

บางอย่างเพื่อให้การกระจายใกล้เคียงการกระจาย

แบบปกต	ิเปน็การเพิม่ประสทิธภิาพของการทดลอง

	 เมือ่การกระจายของขอ้มลูไมเ่ปน็แบบปกต	ิ	ถา้

นำามาวเิคราะหโ์ดยไมแ่กไ้ขปรบัปรงุ	กเ็ปน็การฝา่ฝนื

ข้อกำาหนด	 ข้อบกพร่องที่น่าจะเกิดขึ้นคือผลการ

ทดสอบจะเกิดความแตกต่างมากกว่าปกติ	 การ

ทดลองใด	ๆ 	กต็ามทีใ่ชค้า่สงัเกตไมม่ากพอ	ยงัไมเ่ปน็

ตัวแทนของกลุ่มข้อมูลนั้นที่แท้จริง	 ก็อาจเกิด

ปรากฏการณเ์ชน่นัน้ได้		วธิกีารตรวจสอบกระทำาได้

งา่ย	ๆ 	โดยใชส้ถติไิค-สแควร	์(Chi-square)	คอืนำาสถติิ

นี้มาทดสอบว่าค่าสังเกตแตกต่างจากค่าคาดหมาย

หรือไม่	ทั้งนี้	 เราสามารถคำานวณค่าคาดหมายของ

การกระจายแบบต่าง	ๆ	 ได้	หรืออาจนำาค่าเบี่ยงเบน	

(deviation)	จากค่าเฉลี่ยมาพล็อตดูในกระดาษกร๊าฟ

โดยให้มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์	 แล้วดูว่ามีค่าใดที่วางอยู่

ไกลจากกลุม่หรอืไม	่	หรอือาจทดสอบโดยใชค้ะแนน

มาตรฐาน	Z	=	(deviation)	(standard	deviation)-1  

 (3)	 แต่ละกระบวนการที่ทดลองให้วาเรียนซ์

เท่ากัน	(homogeneity	of	variance)	เช่น	ถ้าทดสอบ

ผลของการสอน	3	วิธี	 ความปรวนแปรที่เกิดขึ้นใน

แตล่ะวธิตีอ้งเทา่กนั	สมมตวิา่คะแนนการสอนวธิลีะ	

3	คน		กลุ่มแรกได้คะแนน	35,	42,	81	กลุ่มที่สอง	65,	

70,	92	กลุ่มที่สามได้	69,	68,	72		สังเกตว่าแต่ละกลุ่ม

ได้ความปรวนแปรต่างกันมากต่างกัน	 อาจตั้ง 

ข้อสงสัยว่าวาเรียนซ์อาจไม่เท่ากัน

	 ในการวิเคราะห์วาเรียนซ์จากการทดลองที่ใช้

แผนการทดลอง	 เราต้องคำานวณวาเรียนซ์รวม	

(pooled	 variance)	 จะคำานวณค่านี้ได้ก็เมื่อแต่ละ

กระบวนการที่ทดลองให้วาเรียนซ์เท่ากัน	 ถ้ามี 

ข้อสงสัยว่าวาเรียนซ์เท่ากันหรือไม่	 ก็อาจทดสอบ
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ทางสถิติโดยวิธีการของ	Bartlett	 (1937)	หรือวิธี 

อื่น	ๆ	ซึ่งมีหลายวิธี	 (ไพศาล	 เหล่าสุวรรณ,	 2549)		

ตัวอย่างเช่น	 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทดสอบความ

สามารถของนักศึกษา	4	กลุ่ม	แต่ละกลุ่มได้รับการ

ฝกึใหม้ทีกัษะการเรยีนวธิตีา่ง	ๆ 	กนั		เมือ่สุม่คะแนน

มากลุ่มละ	10	คน	ได้ค่าเฉลี่ยและวาเรียนซ์ดังนี้

ทักษะการเรียน A B C D

คะแนนเฉลี่ย 14.25 23.00 28.75 32.00

วาเรียนซ์	(s2) 	4.25 	6.75 32.92 	6.00

	 เมื่อสังเกตข้อมูลข้างบนพบว่า		วิธี	C	มีวาเรียนซ์

สูงมาก	 แม้เป็นการทดสอบโดยวิธีเดียวกันแต่การ 

กระจายของคะแนนกวา้ง	(จงึทำาใหว้าเรยีนซส์งู)	คอื 

ผู้ได้รับการฝึกบางส่วนสอบคะแนนต่ำามาก	แต่บาง

ส่วนคะแนนสูง	 เมื่อพบว่ามีวาเรียนซ์มีค่าแตกต่าง

กันเช่นนี้		ก็ควรมีการทดสอบว่ามีความแตกต่างกัน

หรือไม่	 ถ้าพบว่าไม่แตกต่างกันก็สามารถวิเคราะห์ 

วาเรียนซ์ร่วมกันได้	 แต่ถ้าแตกต่างก็มีวิธีการแก้

ปัญหา	2	วิธี	คือ	(1)	ตัดวิธี	C	ออกจากการวิเคราะห์	

หรือ	(2)	หามาตราวัด	(measuring	scale)	ใหม่	โดย

การแปลงข้อมูล	(data	transformation)	

 (4)	ผลสมัฤทธิข์องกระบวนการเปน็แบบบวก	

(additivity)	 ในการเปรียบเทียบกระบวนการ	หรือ

ปัญหาแต่ละปัญหาหลาย	ๆ	ครั้ง	 การเพิ่มหรือลด

แต่ละครั้งต้องไปในแบบบวก	 คือเพิ่มหรือลดใน

ทำานองเดียวกัน	เช่น	ในการวัดความสามารถในการ

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ

นักศึกษา	2	คน	ได้คะแนน	ดังนี้

วิทย์ฯ สังคมฯ ความแตกต่าง

นักศึกษา	 ก 10 20 10

นักศึกษา	 ข 15 25 10

5 5

	 การทดลองนี้แสดงว่า	 นักศึกษา	 ข	 เก่งกว่า

นักศึกษา	ก	อยู่	5	คะแนน	คือผลการทดลองเพิ่มใน

แบบบวกวิชาละ	10	คะแนน	วิชาวิทยาศาสตร์และ

สงัคมศาสตรม์คีวามสามารถในการจำาแนกไดเ้ทา่กนั	

แต่ถ้าผลการทดสอบเป็นดังนี้

วิทย์ฯ สังคมฯ ความแตกต่าง

นักศึกษา	 ก 10 20 10

นักศึกษา	 ข 15 30 15

5 10

เชน่นีแ้สดงวา่การเพิม่ของผลสนองตอบของการวดั

ไมเ่ปน็แบบบวก	แตเ่ปน็แบบคณู	คอืใช	้2	คณูผลของ

วิทยาศาสตร์ก็จะเป็นผลของสังคมศาสตร์	 ถ้าเป็น

แบบบวกผลการสอบวชิาสงัคมศาสตรข์องนกัศกึษา	

ข	ต้องได้	25	คะแนน

	 การทดลองบางอย่างให้ผลในแบบคูณตาม

ธรรมชาต	ิเชน่	ในการทดสอบผลของการทำาลายของ

แมลงในข้าว	 2	พันธุ์	 คือ	พันธุ์ต้านทานแมลงและ 

ไม่ต้านทาน	 โดยการนับจำานวนแมลงและจำานวน

แผลที่แมลงกัดต่อต้นได้ผลดังนี้

พันธุ์ต้านทาน พันธุ์ไม่ต้านทาน

แมลง	 10	 ตัว 10 20

แมลง	 20	 ตัว 20 40

จะเห็นได้ว่าปริมาณทำาลายเพิ่มในแบบคูณ

	 สรปุในเบือ้งตน้ไดว้า่	การทดลองเปรยีบเทยีบ

กระบวนการ	วิธีการ	เทคนิค	หรือปัญหาอื่น	ๆ	โดย

ใชแ้ผนการทดลองทางสถติ	ิ	มโีอกาสเปน็ไปไดเ้สมอ

วา่	ผลการทดลองทีไ่ดจ้ะไมส่อดคลอ้งกบัขอ้กำาหนด		

ซึ่งทำาให้ผลการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบไม่ถูก

ต้องตามหลักวิชาการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ได้

จากการสำารวจ	การนับ	การประเมินโดยให้คะแนน	

การคำานวณเป็นเปอร์เซ็นต์	 การเก็บข้อมูลต่อเนื่อง	
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การวิจัยในมหาวิทยาลัย	5	:	ข้อพึงระวังในการใช้แผนการทดลองทางสถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ไพศาล		เหล่าสุวรรณ

ฯลฯ	 เมื่อนำาข้อมูลดังกล่าวนี้มาวิเคราะห์ต้องมีการ

ตรวจสอบหรอืปรบัปรงุเพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั

ข้อกำาหนด

การสุ่ม
	 การสุ่ม	 (randomization)	 เป็นเทคนิคสำาคัญที่

ใช้ในการทำาให้ค่าที่สังเกตหรือความคลาดเคลื่อน

เป็นอิสระแก่กัน	เทคนิคดังกล่าวนี้	คิดค้นโดยฟิชเชอร์

ปี	1925	และเป็นเทคนิคที่ทำาให้การทดลองต่าง	ๆ	มี

ประสทิธภิาพสงูขึน้	การสุม่คอืการใหห้นว่ยทดลอง	

(experimental	unit)	ได้รับโอกาสเท่ากัน	เช่น	คุณแม่

มลีกู	3	คน	เมือ่ซือ้ขนมแจกลกู	ทกุครัง้จะแจกลกูคน

โตก่อน	แล้วคนที่สองและสามจะถัดกันไป	ผลที่ได้

คอืลกูแตล่ะคนอาจไดร้บัขนมไมเ่ทา่กนั	คนโตไดม้าก

ทกุครัง้	และคนสดุทา้ยไดน้อ้ยทกุครัง้	หรอือยา่งนอ้ย

ความรูส้กึของลกูกไ็มเ่ทา่กนั	แตถ่า้แจกโดยวธิสีุม่	คอื	

ใสช่ือ่ลกูไวใ้นภาชนะแลว้หยบิขึน้มาอยา่งสุม่	ถา้แจก

ขนม	30	ครั้ง		ลูกทุกคนได้รับแจกเป็นคนแรก	คนที่

สองและที่สามคนละ	10	ครั้งเท่ากัน

	 ในการเปรียบเทียบพันธุ์ข้าว	4	พันธุ์	A,	B,	C	

และ	D	ปลูกพันธุ์	4	แปลง	ดังนี้

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

คือพันธุ์ที่ปลูกในแปลงชิดกันเหมือนเดิมในทุกซ้ำา	

(replication)	 เช่นนี้เดาได้เลยว่า	ผลผลิตของข้าวจะ

สัมพันธุ์กัน	คือ	ถ้าพันธุ์	A	สูง	พันธุ์	B	ก็จะสูงตาม		

ซึ่งเป็นไปตามหลักของธรรมชาติที่แปลงปลูกที่อยู่

ใกลก้นัมกัมคีวามอดุมสมบรูณเ์หมอืน	ๆ 	กนั		ดงันัน้	

ผลการทดลองไม่เป็นอิสระแก่กัน	 (และผลการ

เปรียบเทียบก็จะผิดด้วย	 เพราะเราไม่อาจแยก

ความคลาดเคลื่อนของดินออกมาจากผลที่แท้จริง

ของพันธุ์)		แต่ถ้าเราสุ่มทดลอง	ดังนี้

A C D B

C D B A

D B A C

B A C D

เชน่นีใ้นแตล่ะแปลง	แตล่ะสดมภ	์และแถวพนัธุข์า้ว

ไมซ่้ำากนัเลย		ซึง่จะทำาใหผ้ลการทดลองเปน็อสิระแก่

กันอย่างสมบูรณ์

การแปลงข้อมูล
	 เมื่อข้อมูลที่ได้มาไม่สอดคล้องกับข้อกำาหนด

ที่กล่าวมาแล้ว	อาจมีความผิดปกติในมาตราวัด	คือ

ธรรมชาตขิองขอ้มลูตอ้งเปน็เชน่นัน้	เชน่	การกระจาย

ต้องเป็นแบบเบ้	 (skew)	หรือผลของกรรมวิธีเป็น

แบบคูณ	 (geometric)	 ดังนั้น	 ก่อนที่จะวิเคราะห์

ขอ้มลูตอ้งแกไ้ขการกระจายและเปลีย่นจากผลแบบ

คณูมาเปน็แบบบวก		ตลอดถงึแกไ้ขขอ้มลูทีก่ระจาย

แบบอืน่	ๆ 	เชน่	แบบทวนิาม	(binomial)	ใหเ้ปน็แบบ

ต่อเนื่อง	ซึ่งเรียกว่าเป็นการแก้ไขมาตราวัดนั่นเอง		

การกระทำาเช่นนี้เรียกว่าเป็นการแปลงข้อมูล	 (data	

transformation)	 และการแปลงข้อมูลนี้ไม่ได้

เปลีย่นแปลงระดบัความสำาคญัของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด		

เพยีงแตล่ดขนาดของความปรวนแปร	(variance)	ให้

เล็กลง	 และสามารถจับความแตกต่างระหว่าง

กรรมวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การแปลงข้อมูลมี

หลายวิธี	ดังนี้

 (1)	 ก ารถอดรากสอง 	 ( s quar e 	 r oo t	

transformation)	 วิธีนี้ใช้กับข้อมูลที่ได้จากการนับ
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ที่มีค่าลงตัวต่ำา	ๆ	 เช่น	 จำานวนคนที่เป็นวัณโรคขั้น

ต่าง	ๆ	จำานวนนักศึกษาที่ขาดเรียน	จำานวนการเกิด

อุบัติเหตุระดับต่าง	ๆ	ในท้องถนนในแต่ละวัน	และ

ข้อมูลที่สำารวจเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีค่าระหว่าง	0	และ	

30	ข้อมูลเหล่านี้มักกระจายแบบปัวซอง	 (Poisson	

distribution)	คือมีความเบ้	 ข้อมูลชนิดนี้ค่าเฉลี่ยจะ

สัมพันธ์กับความปรวนแปร	 ข้อมูลที่ห่างกันเมื่อ

แปลงแล้วจะใกล้ชิดกัน	 เช่น	ข้อมูลดิบมีค่า	 1,	 4,	 9	

เมื่อแปลงแล้วได้	1,	2	และ	3	ดังนี้เป็นต้น		การแปลง

กระทำาโดยใชส้มการ	X’	(ขอ้มลูแปลง)	=	√X	(ขอ้มลู
ดิบ)	 ถ้าข้อมูลบางค่าเป็นศูนย์ก็อาจใส่ค่าให้ดังนี้	 

X’	 =	√(X	+	 1)	 เช่น	 จากการสำารวจอาชีพหัวหน้า
ครอบครวัใน	4	หมูบ่า้นรอบ	ๆ 	มหาวทิยาลยั	ดงัแสดง

ในตารางที่	 1	 ถามว่าจำานวนบุคคลแต่ละอาชีพ 

แตกต่างกันหรือไม่	 หากนำาข้อมูลดิบมาวิเคราะห์

ความปรวนแปรก็อาจฝืนข้อกำาหนด	2	ข้อ	คือ	 (1)	

ข้อมูลไม่กระจายแบบปกติ	แต่เป็นการกระจายแบบ

ทวินามหรือปัวซอง	และ	 (2)	ความปรวนแปรหรือ

วาเรยีนซข์องแตล่ะอาชพีไมเ่ทา่กนั	ดงันัน้	ควรแปลง

ข้อมูลโดยใช้วิธีการถอดรากสอง	 โดยใช้สมการ	 

X’	=	√(X	+	0.5)	ซึง่ทำาใหข้อ้มลูกระจายแบบตอ่เนือ่ง	
ถ้ามีความเบ้ก็จะลดลง	 และพิสัยแคบลง	 จะทำาให้

ความปรวนแปรเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากขึ้น	 

ซึ่งสามารถนำาผลไปวิเคราะห์ความปรวนแปรได้		

อยา่งไรกด็	ีเมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่แลว้เมือ่แสดงผล

ก็กลับมาใช้ค่าเฉลี่ยของตัวเลขดิบ

 (2)	 ก าร ใช้ ค่ า ลอการิทึ ม 	 ( l o ga r i t hm	

transformation)	การแปลงแบบนี้ใช้กับข้อมูลที่

ความปรวนแปรหรือวาเรียนซ์สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ย	

หรือผลของกรรมวิธีเป็นแบบคูณ	ซึ่งมักเป็นข้อมูล

ที่ได้จากการนับ	 เมื่อแปลงโดยใช้ลอการิทึมแล้ว 

จะกลายเป็นอัตราบวก	 ตัวอย่างเช่น	 ค่าโดยสาร 

รถประจำาทางในเมืองเล็กและเมืองใหญ่	ดังนี้

เมืองเล็ก เมืองใหญ่

รถ	2	แถว 10 20

รถตู้ 20 40

จะเห็นได้ว่าการเพิ่มของราคาจากเมืองเล็กไปเมือง

ใหญ่เป็นแบบคูณ	 ถ้าเป็นแบบบวกแล้วค่ารถตู้ใน

เมืองใหญ่เท่ากับ	 30	บาท	ดังนั้น	ลองแปลงโดยใช้

ลอการิทึมก็ได้ดังนี้

เมืองเล็ก เมืองใหญ่

รถ	2	แถว 1.00 1.30

รถตู้ 1.30 1.60

ซึ่งเห็นได้ว่าภายหลังการแปลงผลของกรรมวิธีก็จะ

กลายจากแบบคูณเป็นแบบบวก	 และลดความ

ปรวนแปรลงได้

 ตัวอย่างข้อมูลและการแปลงข้อมูล

	 ตารางที่	 1	 แสดงจำานวนหัวหน้าครอบครัวที่

ประกอบอาชพีตา่ง	ๆ 	ในหมูบ่า้นรอบ	ๆ 	มหาวทิยาลยั	

จำานวน	 4	หมู่บ้าน	และต้องการจะเปรียบเทียบว่า

จำานวนที่ประกอบอาชีพต่าง	ๆ	แตกต่างกันหรือไม่		

ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจากการสำารวจหรือการนับ	

ข้อมูลประเภทนี้เป็นเลขลงตัว	ซึ่งไม่นับว่าเป็นการ

กระจายแบบปกต	ิ	แตอ่าจมกีารกระจายแบบทวนิาม

หรือแบบปัวซอง		นอกจากนั้นพบว่าในแต่ละอาชีพ

มีความปรวนแปรสูง-ต่ำาแตกต่างกันมาก	ซึ่งดูจาก

ความแตกต่างของพิสัยหรือวาเรียนซ์	 (s2)	 ดังนั้น	

ข้อมูลนี้น่าจะฝืนข้อกำาหนดอยู่	 2	ข้อ	คือ	ข้อมูลไม่

กระจายแบบปกติและวาเรียนซ์ไม่เท่ากัน	 ดังนั้น 

ยังไม่พร้อมที่จะนำาไปวิเคราะห์วาเรียนซ์

	 เมื่อนำาข้อมูลมาแปลงโดยใช้การถอดรากสอง

โดยใช้ค่าแปลง	X’	=	√(X+0.5)	จะได้ผลดังแสดงใน
ตารางที่	2		จากการแปลงพบว่า	ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
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การวิจัยในมหาวิทยาลัย	5	:	ข้อพึงระวังในการใช้แผนการทดลองทางสถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ไพศาล		เหล่าสุวรรณ

มากขึ้น	พิสัยก็ไม่แตกต่างกันมาก	และวาเรียนซ์ให้

ผลทำานองเดียวกัน	ถ้าทดสอบก็อาจพบว่าวาเรียนซ์

เหล่านี้ไม่แตกต่างกันก็ได้	 เมื่อนำาข้อมูลเดิมและ

ข้อมูลใหม่ที่เกิดจากการแปลงไปวิเคราะห์วาเรียนซ์

ก็ได้ผลดังตารางที่	3	ซึ่งพบว่าการแปลงข้อมูลได้ผล

เปน็ทีน่า่พอใจ		คอืสามารถลดสมัประสทิธิข์องความ

ปรวนแปร	(coefficient	of	variation,	CV)	จาก	44.84	

เปอร์เซ็นต์	 ลงเหลือเพียง	 18.70	 เปอร์เซ็นต์	 	 และ 

เมื่อทดลองแปลงข้อมูลชุดนี้โดยใช้ลอการิทึม	 

พบว่า	ได้ค่าสัมประสิทธ์ของความปรวนแปร	17.92	

เปอรเ์ซน็ต	์	ดงันัน้การแปลง	2	วธินีีใ้หผ้ลไมแ่ตกตา่ง

กัน

ตารางที่	1		จำานวนหัวหน้าครอบครัวที่ประกอบอาชีพต่าง	ๆ	ในหมู่	4	หมู่บ้านรอบมหาวิทยาลัย

อาชีพ
หมู่บ้าน

ค่าเฉลี่ย พิสัย 2
isI II III IV

เกษตรกร 8 4 4 2 4.50 6 6.33

อาจารย์ 9 8 17 8 10.50 9 19.00

ค้าขาย 4 9 5 6 6.00 5 4.67

รับจ้าง 6 6 4 4 5.00 2 1.33

ขายตรง 2 4 5 3 3.50 3 1.67

ตารางที่	2		ผลจากการแปลงค่าในตารางที่	1	โดยใช้	X’	=	 5.0+X

อาชีพ
หมู่บ้าน

ค่าเฉลี่ย พิสัย 2
isI II III IV

เกษตรกร 2.92 2.12 2.12 1.58 2.1850 1.34 0.3049

อาจารย์ 3.08 2.92 4.18 2.92 3.2750 1.26 0.3697

ค้าขาย 2.12 3.08 2.35 2.55 2.5250 0.96 0.1678

รับจ้าง 2.55 2.55 2.12 2.12 2.3350 0.43 0.0616

ขายตรง 1.58 2.12 2.35 1.87 1.9800 0.77 0.1095

ตารางที่	3		ผลการวิเคราะห์วาเรียนซ์ของข้อมูลในตารางที่	1	และ	2

ความปรวนแปร df
ข้อมูลดิบ ข้อมูลแปลง

SS MS F SS MS F

หมู่บ้าน 3 15.00 5.00 0.5005 0.1668

อาชีพ 4 118.80 29.70 4.24* 3.9604 0.9901 4.68*

ความคลาดเคลื่อน 12 7.00 2.5401 0.2117

รวม 19 7.0010

CV(%)	=	44.84% CV	=	18.70%
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	 นอกจากนี้วิธีดังกล่าวแล้ว	 การแปลงข้อมูล

อาจใช้วิธีอาร์คไซน์	 (Arcsin	 transformation)	 ซึ่ง

เหมาะกับข้อมูลที่เป็นเปอร์เซ็นต์และข้อมูลที่เป็น

อัตราส่วน	 	 ข้อมูลแบบนี้มักกระจายแบบทวินาม	 

การแปลงตอ้งใช้ตารางสำาเรจ็รูปซึง่เทยีบแบบคา่ตอ่

ค่า	ซึ่งผู้ที่จะใช้อาจศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารใน
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วารสาร	หาดใหญ่	วิชาการ	เป็น	วารสาร	พิมพ์	เผย	แพร่	ผล	งาน	ทาง	วิชาการ	ทาง	ด้าน	มนุษยศาสตร์																												

สังคมศาสตร์		และ	วิทยาศาสตร์		ของ	มหาวิทยาลัย	หาดใหญ่		รวม	ทั้ง	สถาบัน	และ	หน่วย	งาน	อื่น	ๆ	ทั่ว	ประเทศ									

โดย	เน้น	สาขา	มนุษยศาสตร์	และ	สังคมศาสตร์	 ซึ่ง	จัด	พิมพ์	เป็น	ราย	 6	 เดือน	 (ปี	ละ	 2	 ฉบับ;	 ฉบับ	ที่	 1																											

มกราคม	 -	มิถุนายน,	ฉบับ	ที่	 2	กรกฎาคม	 -	ธันวาคม)	บทความ	ที่	ส่ง	มา	เพื่อ	พิจารณา	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	นี้	 

ต้อง	มีคุณค่า	ทาง	วิชาการ	อย่าง	เด่น	ชัด		ซึ่ง	ไม่	เคย	พิมพ์	เผย	แพร่	ใน	วารสาร	รายงาน	หรือ	สิ่ง	พิมพ์	อื่น	ใด	มา	ก่อน												 

และ	ไม่	อยู่	ระหว่าง	การ	พิจารณา	ของ	วารสาร	อื่น	 	ทุก	บทความ	ที่	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	นี้	 ได้	ผ่าน	การ	 

ตรวจสอบ	เชิง	วิชาการ	จาก	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ที่	กอง	บรรณาธิการ	เรียน	เชิญ	บทความ	ที่	ได้	รับ	การ	ตี	พิมพ์		ผู้	เขียน	จะ 

ได้	รับวา	รสารฯ		จำานวน	2	เล่ม	พร้อม	ทั้ง	สำาเนา	บทความ	(reprint	5	ชุด)

ประเภท	ผล	งาน	ที่	ตี	พิมพ์

(1)	 บทความ	วจิยั	(Research	paper)	เปน็	ผล	งาน	ที	่เตรยีม	จาก	ขอ้มลู	ที	่ผู	้เขยีน	หรอื	กลุม่	ผู	้เขยีน	ได	้คน้ควา้	

วิจัย	ด้วย	ตนเอง

(2)	 บทความ	วิชาการ	ชนิด	อื่น	ๆ 	(Article)	ซึ่ง	แยก	เป็น	บทความ	ปริทัศน์	(Review	article)	ซึ่ง	เรียบ	เรียง 

จาก	การ	ตรวจ	เอกสาร	วิชาการ	ใน	สาขา	น้ัน	ๆ	และ	บทความ	พิเศษ	(Special	article)	 ซ่ึง	เสนอ	ความ	รู้	ท่ัว	ๆ	ไป	ใน	

ด้านมนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และ	วิทยาศาสตร์	ที่	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	ผู้	อ่าน

การเต	รี	ยม	ต้นฉบับ	บทความ

รบั	ต	ีพมิพ	์ผล	งาน	ทัง้	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	องักฤษ	ตน้ฉบบั	พมิพ	์ดว้ย	ตวั	อกัษร	Angsana	New	ภาษา	องักฤษ	

ขนาด	15	ภาษา	ไทย	ขนาด	15	พิมพ์	1	คอลัมน์	ใน	กระดาษ	ขนาด	A4	พิมพ์	หน้า	เดียว	เว้น	ขอบ	ซ้าย	ขอบ	ขวา	 

ขอบ	บน	และ	ขอบ	ล่าง	1.25	นิ้ว	ใช้	ระยะ	บรรทัด	แบบ	double-spacing	พร้อม	ระบุ	หมายเลข	หน้า	และ	บรรทัด	

ความยาวของ	เร่ือง		พร้อม	ตาราง	และ	ภาพ	ประกอบ	ไม่	เกิน	15	หน้า	เม่ือ	จัด	ระยะ	บรรทัด	เป็น	แบบ	single-spacing

	 1.	ชื่อ	เรื่อง	(Title)	ควร	กะทัดรัด	ไม่	ยาว	จน	เกิน	ไป

	 2.	ชื่อ	ผู้	เขียน	(Authors)	ชื่อ	เต็ม-นามสกุล	เต็ม	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ		ของ	ผู้	เขียน	ครบ	ทุก	คน 

พรอ้ม	ตำาแหนง่	และ	สถาน	ที	่อยู	่สำาหรบั	ผู	้เขยีน	ที	่ใหก้าร	ตดิตอ่		ให	้ใส	่ที	่อยู	่โดย	ละเอยีด	พรอ้ม	หมายเลข	โทรศพัท/์

โทรสาร	และ	E-mail	address	ที่	สามารถ	ติดต่อ	ได้	และ	ใส่	เครื่องหมาย	ดอกจัน	กำากับ	ด้วย

	 3.	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	(Running	head)	กำาหนด	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	เพือ่	เปน็	หวั	เรือ่ง	แตล่ะ	หนา้	ของ	บทความ	ที	่พมิพ์

	 4.	บทคัดย่อ	(Abstract)	จะ	ปรากฏ	นำา	หน้า	ตัว	เรื่อง	มี	ความ	ยาว	ไม่	เกิน	500	คำา	บทคัดย่อ	ประกอบ	

ด้วย	คำานำา	สั้น	ๆ	 ไม่	เกิน	 2	บรรทัด	ตาม	ด้วย	วัตถุประสงค์	หลัก	วิธี	การ	วิจัย	โดย	ย่อ	ๆ	ผล	การ	ทดลอง	และ 

	ผล	สรุป	บทคัดย่อมี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	การ	เขียน	บทคัดย่อ	ไม่	ใช้	หัวข้อ	และ	ย่อหน้า	โดย	ไม่	จำาเป็น

	 5.	คำา	สำาคัญ	(Keywords)	ให้	มี	คำา	สำาคัญ	เป็น	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	3-5	คำา

	 6.	เนื้อ	เรื่อง	(Text)	ใช้	หัวข้อ	ดังนี้

	 	 (1)	บทนำา	(Introduction)		เพือ่	อธบิาย	ถงึ	ความ	สำาคญั	ของ	ปญัหา	และ	วตัถปุระสงค	์ของ	การ	วจิยั	

รวม	ถงึการ	ตรวจ	เอกสาร	(Literature	review)	เพือ่	อา้งองิ	งาน	ใน	เรือ่ง	เดยีวกนั	ที	่ทำา	มา	แลว้	พรอ้ม	วตัถปุระสงค	์

ไว้	ในตอน	สุดท้าย	ของ	บทนำา	 การ	ตรวจ	เอกสาร	หลาย	ๆ	 เล่ม	 เขียน	แบบ	เชื่อม	ความ	 ให้	อ่าน	ต่อ	เนื่อง	กัน	 

ได้	ความ	หมาย	 ใช้	ระบบ	นาม	ปี	 (name-year	 system)	 เช่น	สมร	รัตน์	 แก้ว	นิล	 (2547)	พบ	ว่า	ปัจจุบัน	นี้	

คำาแนะนำาสำาหรับผู้เขียน



เกษตรกร	มี	อัตรา	การเป็น	หนี้	เพิ่ม	ขึ้น	 และ	เกษตรกร	ที่	ทำา	นา	มี	อัตรา	การ	เป็น	หนี้	สูง	กว่า	เกษตรกร	ที่	ทำา	สวน	 

สนอง	 โก	ศัล	วัฒน์	 (2548)	แสดง	ความ	เห็น	ว่า	การ	ให้	เกษตรกร	มี	อาชีพ	เสริม	มี	ส่วน	ทำาให้	การ	เป็น	หนี้	ลด	ลง  

บทความ	แต่ละ	เรื่อง	ที่	ใช้ไม่	ต้อง	แสดง	ราย	ละเอียด	มาก	เกิน	ความ	จำาเป็น

	 (2)	 วัสดุ	 อุปกรณ์	และ	วิธี	การ	 (Materials	 and	Methods)	หรือ	วิธี	การ	วิจัย	ทดลอง	 (Research	 

Procedures)	อธิบาย	เคร่ือง	มือ	และ	วิธี	การ	วิจัย	ให้	ชัดเจน	เขียน	แบบ	เรียง	ความ	ย่อหน้า		เม่ือ	จบ	แต่ละ	หมวด		ใช้	หัวข้อ	

ให้	น้อย	ท่ีสุด

	 (3)	ผล	การ	วิจัย	 (Results)	 เขียน	แบบ	เรียง	ความ	 เสนอ	ผล	การ	ทดลอง	อย่าง	ชัดเจน	ตรง	ประเด็น	 

ควร	มี	รูปภาพ	และ/หรือ	ตาราง	ประกอบ	การ	อธิบาย	ผล	ใน	ตาราง	และ	รูปภาพ	ต้อง	ไม่	ซำ้าซ้อน	กัน

รูปภาพ	และ	กราฟ	ใน	การ	ส่ง	ต้นฉบับ	ให้	แยก	ออก	จาก	เนื้อ	เรื่อง	โดย	ให้	มี	1	รูป	ต่อ	1	หน้า	คำา	บรรยาย	อยู่	

ใต้	รูป	บันทึก	เป็น	ไฟล์	ที่	มี	นามสกุล	 JPEGs	ที่	ความ	ละเอียด	 300	 dpi	ขึ้น	ไป	เท่านั้น	ถ้า	เป็น	ภาพถ่าย	กรุณา	 

ส่ง	ภาพต้นฉบับ	 (original)	 ไม่	รับ	ภาพ	ประกอบ	บทความ	ที่	เป็นการ	ถ่าย	สำาเนา	จาก	ต้นฉบับ	และ	ภาพ	สแกน	

เนือ่งจากจะ	ม	ีผล	ตอ่	คณุภาพ	ใน	การ	พมิพ	์และ	จะ	พมิพ	์ภาพ	ส	ีเมือ่	จำาเปน็	จรงิ	ๆ 	เทา่นัน้	เชน่	แสดง	ส	ีของ	ดอกไม	้

เป็นต้น	ใน	กรณี	ที่	เป็น	รูป	ลาย	เส้น	ให้	วาด	โดย	ใช้	หมึก	สี	ดำา	ที่	มี	เส้น	คม	ชัด	หมายเลข	รูปภาพ	และ	กราฟ	ให้	เป็น	

เลข	อา	รบิก	คำา	บรรยาย	และ	ราย	ละเอียด	ต่าง	ๆ	อยู่	ด้าน	ล่าง	ของ	รูปภาพ	และ	กราฟ

ตาราง	แยก	ออก	จาก	เนือ้	เรือ่ง	โดย	ให	้ม	ี1	ตาราง	ตอ่	1	หนา้	หมายเลข	ตาราง	ให	้เปน็	เลข	อา	รบกิ	คำา	บรรยาย	

อยู่	ด้าน	บน	ของ	ตาราง	ราย	ละเอียด	ประเภท	ตาราง	อยู่	ที่	เชิงอรรถ	(footnote)

	 (4)	การ	อภปิราย	ผล	(Discussion)	เปน็การ	อภปิราย	ผล	การ	วจิยั		เพือ่	ให	้ผู	้อา่น	ม	ีความ	เหน็	คลอ้ย	ตาม			 

เพื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	ผล	การ	วิจัย	ของ	ผู้	อื่น	 เพื่อ	เสนอ	ลู่ทาง	ที่	จะ	ให้	ประโยชน์	หา	ข้อ	ยุติ	ใน	ผล	การ	วิจัย	 ฯลฯ		 

ควร	อ้างอิง	ทฤษฎี	หรือ	การ	ทดลอง	ของ	ผู้	อื่น	ประกอบ	ผล	การ	วิจัย	และ	การ	อภิปราย	ผล	(Results	and	Discus-

sion)	อาจ	นำามา	เขียน	ไว้	ใน	ตอน	เดียวกัน	ก็ได้

	 (5)	บท	สรุป	(Conclusion)	สรุป	ประเด็น	และ	สาระ	สำาคัญ	ของ	งาน	วิจัย

	 (6)	กิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgements)	อาจ	มี	หรือ	ไม่มี	ก็ได้

	 (7)	 เอกสาร	อ้างอิง	 (References)	ถ้า	มี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	 ให้	เรียง	ภาษา	ไทย	ขึ้น	ก่อน	 

ใน	แต่ละกลุ่ม	เรียง	ตาม	ลำาดับ	ตัว	อักษร	วิธี	การ	เขียน	ตาม	ตัวอย่าง	ดังนี้	:
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