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หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน 2) เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้กับประชาชน ในเขตพ้ืนทีห่มู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
ประชาชนที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน จ านวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จ านวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และ
แบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ปัจจัยด้านการรับรู้ 2) ปัจจัยด้านอาชีพ 3) ปัจจัยด้านการศึกษา และ 4) ปัจจัยด้านสังคม พบว่ามีปัญหา
หลักที่ท าให้ไม่สามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนมากที่สุด คือ ปัจจัยในด้านการรับรู้ โดยเฉพาะเรื่อง ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมจัดท าบัญชี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน ผลการใช้แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัว เรือนให้กับกลุ่มตัวอย่าง ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถท าบัญชีได้อย่างถูกต้องเพ่ิมมากขึ้นซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในการคิดการติดสินใจ เกิดการวางแผนการท างานร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวเอง 
คณะผู้วิจัยได้เป็นผู้กระตุ้น แนะน าส่งเสริม สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนนั้นจะ
พยายามเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสร้างความรู้สึก
ว่าทุกคนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนโดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่ม พัฒนาความรู้ และการสร้างแรง
บันดาลใจเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จของการวิจัย 
ค าส าคัญ : บัญชีครัวเรือน, ปัจจัยสาเหตุ, การส่งเสริม  
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Abstract 
 This research aims to provide educational purpose 1) To study the factors that 
disable the household accounting. 2) To study the problems household accounting 
encouragement. And 3) To study encourage people about household accounting for 
people who reside in the village of Baan Lai Tha Moo 3 District Mae La Mard, Mae La 
Mard. Tak province. The population used in the study is people who reside in the village 
of Baan Lai Tha Moo 3 District Mae La Mard, Mae La Mard. Tak province participating in 
community service programsin the number of 50 person. The representative sample is 
from people who reside in the village of Baan Lai Tha Moo 3 District Mae La Mard, Mae La 
Mard. Tak province in the number of 30 representatives. The instruments used for data 
analysis were questionnaires group discussions and interviews. The outcome indicates 
from the study that there are four main reasons why people do not want to prepare 
household account. 1) Factor of acknowledgement. 2) Factor of occupation. 3) Factor of 
education and 4) Factor of social. It is found that there is one main reason why people 
don’t prepare the household account regards factor of acknowledgement. Especially, 
most people don’t have a chance to participate in the training of household accounting 
with a lack of understanding of it. The guideline is to develop the encouragement of 
household accounting for the representative sample. It helps them to better understand 
and prepare the account correctly with the participation. It allows the representatives to 
participate the decision, togetherness in planning, and to solve community problems. 
Researchers encourage, recommend, and promote the household accounting. In 
conclusion, the development of household accounting shall change attitude of people, 
thinking and behavior of the sample in the positive trend in the atmosphere of every 
individual take part of helping the community through integration process, knowledge 
development, and inspiration in order to achieve the success of this research. 
Keywords: Household Accounting, Cause Factor, encourage 
 
บทน า 
 จากสภาวะปัญหาสังคมการใช้เงินของประชาชนของประเทศไทยภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เกิดการยั้งคิด ปัญหาการใช้เงินโดยที่ไม่มีการวางแผน การน าเงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า จนท าให้คนไทย
เกิดปัญหาเงินไม่พอใช้และหนี้สินตามมา ซึ่งปัญหานี้ได้ทวีคูณขึ้นในทุก ๆ วัน การจะด ารงชีวิตให้อยู่รอด
ภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือ คือการพ่ึงตนเอง รู้จักความพอประมาณ 
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และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึง
ความส าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ ค านึงถึงหลักเหตุผล และ
การประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็น
ปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต (ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ,2557) ในปัจจุบันเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจตกต่ า ความเสี่ยงจากการลงทุน และประชาชนใช้เงินที่ขาด
ความยั้งคิด ขาดการวางแผน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและได้แนวคิดว่าการแก้ปัญหาจากสิ่งเหล่านี้น่าจะใช้ความ
พอเพียงเป็นหลักในการด ารงชีวิตนั่นก็คือ การท าจัดบัญชีครัวเรือน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ท าให้สามารถควบคุม
รายรับและรายจ่ายได้เป็นอย่างดี ท าให้ชาวบ้านสามารถบันทึกข้อมูลและเรียนรู้ข้อมูลทั้งรายได้หรือรายจ่าย
ทุกอย่างที่คนในครอบครัวใช้จ่ายไป โดยการจดบันทึกทุกวันแล้วน ามาวิเคราะห์มาประมวลผลท าให้สามารถ
รู้สถานการณ์ที่แท้จริงของการใช้จ่ายภายในภาคครัวเรือน การบัญชีครัวเรือนจึงเป็นแนวคิดส าคัญของ
รัฐบาลในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้ผู้ท าบัญชีครัวเรือน เรียนรู้ที่
จะเลือกใช้เส้นทางชีวิตที่เหมาะสม (เกศสุดา สิทธิสันติกุล ,2550) น ามาซึ่งความสมดุลในครอบครัว สร้าง
ความเข้มแข็ง และมั่นคงด้านการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชน และที่ส าคัญเป็นรากฐานส าคัญของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเห็นได้ว่าการจัดท าบัญชีครัวเรือนในเรื่องรายรับและรายจ่ายก็คือ วิถีแห่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนา 3 ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปรัชญาชีวิตที่
ถูกต้องเหมาะสมพอดี สอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติ ที่มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอ   
(ประชาไท,2550) คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูล ณ ชุมชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3  ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก จ านวนประชาชนที่ศึกษาทั้งหมด 50 คน จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเคยจัด
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนสามารถจัดท าบัญชี
ครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน และได้
มีการติดตามผล ซึ่งพบว่า ประชาชนที่จัดท าบัญชีครัวเรือนมีจ านวนน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน และบางส่วนมีการจัดท าบัญชีครัวเรือนแต่ ไม่ต่อเนื่อง จากการลงพ้ืนที่ไปศึกษาก็ยังพบว่า 
ประชาชนยังไม่สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่จ าเป็นได้ ยังประสบกับปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับ ยังมี
การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น การซื้อหวย การเล่นการพนัน การดื่มสุรา ฯลฯ เป็นต้น 

       ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน
บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับของการจัดท าบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะท าให้ประชาชนรู้จักการ
บริหารจัดการเงินและการวางแผน สามารถวางแผนทางการเงินให้เหมาะสมระหว่างรายจ่ายและรายรับ 
การตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปซึ่งจะเป็นการสร้างลักษณะการประหยัด การอดออม รวมทั้งเพ่ือสร้างตาม
เข้าใจภายในครัวเรือน เพ่ือจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้ประชาชนจัดท าบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะน ามาซึ่งความ
สมดุลในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างรากฐานที่เข็มแข็งในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
ต่อไป โดยใช้หลักแนวคิด“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรง
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พระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนวทางทางการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน ในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน  ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านไหล่ท่า 
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชน ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านไหล่
ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1. การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน และสภาพปัญหาการ

ส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน ของประชาชนในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก 

2. ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์หาแนวทางการจัดท าบัญชีครัวเรือนและศึกษาผลการใช้แนวทางพัฒนาการ
ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชน ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาชนที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนหมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่

ระมาด จังหวัดตาก ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  จ านวนทั้งหมด 
50 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที ่3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก มีจ านวน 30 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ส าหรับผู้ที่ไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน 
จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  
1. แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended questions) และค าถามแบบ

ปลายเปิด (Open-ended questions) แบ่งออกเป็น 4 สว่นดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน จ านวน 4 ด้าน คือ 
ปัจจัยทางด้านการรับรู้ ปัจจัยทางด้านอาชีพ ปัจจัยทางด้านการศึกษา และปัจจัยทางด้านสังคม 

 ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนและแปลความหมาย ดังนี้ 
ค่าคะแนน  5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

   ค่าคะแนน  4 หมายถึง ระดับมาก 
   ค่าคะแนน  3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ค่าคะแนน  2 หมายถึง ระดับน้อย 
   ค่าคะแนน  1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการวัดความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยน าค่าเฉลี่ย (mean) เป็นตัวชี้วัดได้ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2553) 

   คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  ปัจจัยปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  ปัจจัยปัญหาอยู่ในระดับมาก  

    คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  ปัจจัยปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  ปัจจัยปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  ปัจจัยปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ส่วนที่ 4 คือ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนมีลักษณะ
ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended questions) สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2. การสนทนากลุ่มระหว่างกลุ่มผู้น าชุมชนและกลุ่มตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาและการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 
ต าบลแมร่ะมาด อ าเภอแม่-ระมาด จังหวัดตาก 

3. แบบสัมภาษณ์ผลการใช้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1 ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลจากชุมชนและประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ศึกษาจากประชาชนที่ เคยเข้าร่วมโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2558 จ านวนทั้งหมด 50 คน และคัดเลือกประชาชนที่ไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 
จ านวน 30 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน และสภาพปัญหาการ
ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเอกสารข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือ
จัดท าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย (IOC) เพ่ือหาค่า
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ จากนั้นลงพ้ืนที่แจก
แบบสอบถามให้แก่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างประชาชนบ้านไหล่ท่า  หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก จ านวน 30 คน 

ขั้นตอนที่ 3 น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical Package For the Social Sciences)แล้วน ามาข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 การสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้น าชุมชนและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาข้อสรุปเชิงนโยบาย
รว่มกันในการจัดท าแผนการพัฒนาการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่บ้านไหล่
ท่า หมู่ที่ 3  ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแบบสัมภาษณ์และน าไปศึกษาผลการใช้แนวทางการการส่งเสริมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์

ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical Package For the Social 
Sciences) ในการประมวลผล คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่
จัดท าบัญชีครัวเรือนและสภาพปัญหาการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน โดยใช้วิธีการประมวลผลวิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนที่ 4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการไม่จัดท าบัญชี
ครัวเรือนวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนา ส่วนการสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์เชิง
เหตุเชิงผลและบรรยายในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. ปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน(ราย) คิดเป็นร้อยละ 

เพศ 
        ชาย 10 33.30 

        หญิง 20 66.70 
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รายการ จ านวน(ราย) คิดเป็นร้อยละ 

รวม 30 100.00 
อายุ 

        21-30 ปี 8 26.70 

        31-40 ปี 10 33.30 
        41-50 ปี 11 36.70 

        51-60 ปี 1 3.30 
รวม 30 100.00 

สถานภาพสมรส 

        โสด 10 33.30 
        สมรส 19 63.30 

        หย่าร้าง 1 3.30 

รวม 30 100.00 
ระดับการศึกษา 

        ประถมศึกษา 9 30.00 
        มัธยมศึกษาตอนต้น 1 3.30 

        มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 9 30.00 

        ปริญญาตรี 8 26.70 
รวม 30 100.00 

อาชีพ 

        รับราชการ 3 10.00 
        พนักงานเอกชน 2 6.70 

        พนักงานภาครัฐ 2 6.70 

        ค้าขาย 6 20.00 
        เกษตรกร 8 26.70 

        รับจ้าง 7 23.30 
        ไม่ได้ท างาน 2 6.70 

รวม 30 100.00 

รายได้ 
        ต่ ากว่า 5,000 บาท 8 26.70 

        5,001 - 10,000 13 43.30 

        10,001 - 20,000 4 13.30 
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รายการ จ านวน(ราย) คิดเป็นร้อยละ 

        20,001 - 30,000 5 16.70 
        40,000 ขึ้นไป 0 0 

รวม 30 100.00 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 
66.70 อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.70 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ านวน 
19 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.30 จบระดับการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า จ านวนอย่างละ 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนมากประกอบอาชีพหลักคือ
การเกษตรกรรม จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.70 ได้รับรายได้จ านวน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 43.30 ตามล าดับ 

จากการศึกษาปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่
ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการวิเคราะห์ 4 ปัจจัย ดังนี้ 

 
1. ปัจจัยด้านการรับรู้ 

ตารางท่ี 2 ปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนด้านการรับรู้ 

รายการ x  S.D. ค่าแปล 
1. ท่านไม่มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท า
บัญชีครัวเรือน 

4.36 0.66 มากที่สุด 

2. ท่านไม่เข้าใจว่าบัญชีครัวเรือนคืออะไร 3.73 0.73 มาก 
3. ท่านขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

3.96 0.71 มาก 

4. ท่านไม่เชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์จากการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน  

3.73 0.73 มาก 

รวม 3.94 0.70 มาก 

จากตารางที่  2  พบว่าปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนด้านการรับรู้ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 เมื่อมองปัจจัยเป็นรายข้อ  ส่วนใหญ่
ท่านไม่มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาท่านไม่เข้าใจว่าบัญชีครัวเรือนคืออะไร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  ส่วนท่านขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าบัญชีครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซี่งอยู่ในระดับมาก และท่าน
ไม่เชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์จากการจัดท าบัญชีครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 0.73 ซึ่ง
อยู่ในระดับมากตามล าดับ     
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2. ปัจจัยด้านอาชีพ 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนด้านอาชีพ 

รายการ x  S.D. ค่าแปล 

1. การท าบัญชีครัวเรือนไม่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 3.50 0.77 มาก 
2. ท่านไม่มีแรงจูงใจในการวางแผนการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน ในการเพ่ิมรายได้ในครอบครัว 

3.60 0.77 มาก 

3. การจัดท าบัญชีครัวเรือนไม่จ าเป็นต่อการลดรายจ่ายที่
ฟุ่มเฟือยได้ 

3.53 0.73 มาก 

4. ในการประกอบอาชีพของท่านส่งผลต่อการไม่มีเวลา
ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

3.50 0.57 มาก 

รวม 3.53 0.71 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนด้านอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 เมื่อมองปัจจัยรายข้อ ส่วนใหญ่แล้วการท า
บัญชีครัวเรือนไม่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาท่านไม่มีแรงจูงใจในการวางแผนการจัดท าบัญชีครัวเรือนในการเพ่ิมรายได้ใน
ครอบครัว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดท า
บัญชีครัวเรือนไม่จ าเป็นต่อการลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.73 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และในการประกอบอาชีพของท่านส่งผลต่อการไม่มีเวลาในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 
 

3. ปัจจัยด้านการศึกษา 
ตารางท่ี 4 ปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนด้านการศึกษา 

รายการ x  S.D. ค่าแปล 

1. ปัญหาด้านการเขียนหนังสือเองไม่ได้ จึงท าให้ไม่
สามารถจดบันทึกหรือจัดท าบัญชีครัวเรือนได้ 

3.50 0.82 ปานกลาง 

2. ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกท าให้ไม่สามารถจัดท า
บัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง 

3.50 0.77 ปานกลาง 

3. ท่านคิดว่าวิธีการบันทึกบัญชียุ่งยากและมีความ
ซับซ้อน 

4.20 0.55 มาก 

4. ท่านไม่สามารถวิเคราะห์รายการรายรับ–รายจ่าย 
และน ามาจัดท าบัญชีครัวเรือนได้ 

3.73 0.78 มาก 

รวม 3.73 0.73 มาก 
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จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนด้านการศึกษา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 เมื่อมองปัจจัยเป็นรายข้อ  ส่วนใหญ่
แล้วปัจจัยสาเหตุมาจากคิดว่าวิธีการบันทึกบัญชียุ่งยากและมีความซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาสามารถวิเคราะห์รายการรายรับ–รายจ่าย 
และน ามาจัดท าบัญชีครัวเรือนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก และปัญหาด้านการเขียนหนังสือเองไม่ได้และการอ่านหนังสือไม่ออกท าให้ไม่สามารถจัดท าบัญชี
ครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82/0.77 ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 
4. ปัจจัยด้านสังคม 

ตารางท่ี 5 ปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนด้านสังคม 

รายการ x  S.D. ค่าแปล 

1. ผู้น าชุมชนไม่ให้ความใส่ใจ หรือสนับสนุนให้มีการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนในชุมชน 

3.63 0.55 มาก 

2. ไม่มีผู้ตรวจสอบ ดูแลความถูกต้องในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

3.86 0.62 มาก 

3. ไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

3.63 0.61 มาก 

4.ไม่ได้รับค าปรึกษาและค าแนะน า เมื่อเกิดปัญหาในการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.90 0.71 มาก 

รวม 3.75 0.62 มาก 
จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนด้านสังคมภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 เมื่อมองปัจจัยเป็นรายข้อ  ส่วนใหญ่แล้ว
ไม่ได้รับค าปรึกษาและค าแนะน า เมื่อเกิดปัญหาในการจัดท าบัญชีครัวเรือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาไม่มีผู้ตรวจสอบ 
ดูแล ความถูกต้องในการจัดท าบัญชีครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก และผู้น าชุมชนไม่ให้ความใส่ใจ หรือสนับสนุนให้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนในชุมชน
รวมถึงไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55/0.62 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 



 
 

1036 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 
 

2. สภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า  หมู่ที่ 3 
ต าบล แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน
เพราะมีความรู้สึกว่ายุ่งยากและเป็นภาระ เพราะว่าจะต้องท างานนอกบ้านและในบ้านที่เป็นกิจวัตร
ประจ าวันอยู่แล้ว อีกทั้งมีความรู้สึกว่าการท าบัญชีนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะกลุ่ มตัวอย่างบางคนนั้นไม่
สามารถที่จะเขียนหนังสือได้ต้องพ่ึงพาลูกหลาน และจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ รวมถึงไม่มีแรงผลักดันในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการออม 

3. แนวทางการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบล 
แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ปัญหาหลักที่ท าให้ไม่สามารถจัดท า
บัญชีครัวเรือนได้ มีทั้งหมด 3 ประเด็นและมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไม่
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือน และมีความซับซ้อนยุ่งยากมากเกินไป เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่มีการศึกษาน้อย แนวทางแก้ไขปัญหาคือ การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนที่
ถูกต้องให้แก่ประชาชนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

ประเด็นที่ 2 ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ รวมถึงไม่มีแรงผลักดันในการเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย และการออม แนวทางในการแก้ไขคือ การสร้างแรงผลักดันหรือแรงจูงใจให้แก่ประชาชน โดย
อาจจะมีการจัดประกวดการจัดท าบัญชีครัวเรือนและมอบรางวัลส าหรับผู้ที่จัดท าบัญชีครัวเรือน ที่สามารถ
ลดรายจ่าย มีการออม และการเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว 

ประเด็นที่ 3 ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
บางครอบครัวมีปัญหาทางด้านการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่คล่องและคิดว่าวิธีการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงท าให้ไม่มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน แนวทางในการแก้ไข คือ ให้บุคคลใน
ครอบครัวปลูกฝังการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่บุตรหลาน โดยให้บุคคลภายในร่วมกันจัดท าบัญชีครัวเรือน 
เพ่ือที่จะทราบถึงรายรับรายจ่าย รวมถึงส่งเสริมการอดออม การเพ่ิมรายได้ และอยากให้มีแบบฟอร์มสมุด
บัญชีครัวเรือนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชน   

ผลการใช้แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า 
หมู่ที่ 3 ต าบล แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยได้จัดอบรมให้ความรู้
ในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนโดยมีเข้าร่วมอบรมโครงการในรูปแบบที่เหมาะสม
มากขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 30 คน มีการประเมินความรู้ความเข้าใจ และมีอาจารย์ และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบความความถูกต้องของการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยผลการวิจัยพบว่า 
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ตารางท่ี 6 ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือน  
ระดับคะแนน ก่อนเข้าอบรม หลังการอบรม ผลการประเมิน 

ต่ ากว่า ร้อยละ 70 12 7 
หลังการอบรมมีผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์

เพ่ิมข้ึน  จ านวน 5 คน 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 18 23 

รวม 30 30 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินจะต้องมีระดับคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 70 จึงจะผ่านเกณฑ์มีความรู้ความเข้าใจในการเข้า
ร่วมอบรม 
 

จากตารางที่ 6 ผลการอบรมพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จ านวน 23 คน 
จากก่อนการพัฒนา จ านวน 18 คน แสดงให้เห็นว่าผลการพัฒนามีผู้ผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 5 คน  

จากการศึกษาแนวคิดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผลการใช้แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการจัดท า
บัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มตัวอย่าง ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถท าบัญชีได้อย่างถูกต้องเพ่ิมมากขึ้นซึ่งเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการคิดการติดสินใจ เกิดการวางแผนการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวเอง คณะผู้วิจัยได้เป็นผู้กระตุ้น แนะน าส่งเสริม  

จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนนั้นจะพยายามเปลี่ยนแปลง
ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนจะมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาชุมชนโดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่ม พัฒนาความรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จของการวิจัย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
1. ปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด อ าเภอ

แม่ระมาด จังหวัดตาก จากการศึกษาจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา 
และด้านสังคม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ด้านการรับรู้มีค่ามากที่สุด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 โดยเฉพาะการไม่มีโอกาสในการเข้ารับการเข้าฝึกอบรมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน 

2. สภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า  หมู่ที่ 3 
ต าบล แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน เพราะมี
ความรู้สึกว่ายุ่งยาก และเป็นภาระ เพราะว่าจะต้องท างานนอกบ้านและในบ้านที่เป็นกิจวัตรประจ าวันอยู่
แล้ว อีกทั้งมีความรู้สึกว่าการท าบัญชีนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะกลุ่มตัวอย่างบางคนนั้นไม่สามารถที่จะเขียน
หนังสือได้ต้องพ่ึงพาลูกหลาน และจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มี
รายจ่ายมากกว่ารายได้ รวมถึงไม่มีแรงผลักดันในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการออม 
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3. แนวทางการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบล 
แม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการไม่
จัดท าบัญชีครัวเรือน เรียงตามล าดับความส าคัญ จ านวน 3 ประเด็น ดังนี้  
                   ประเด็นที่ 1 กลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนและมีความ
ซับซ้อนยุ่งยากมากเกินไป เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย แนวทางแก้ไขปัญหาคือ การจัดอบรม
ให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

ประเด็นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ รวมถึง
ไม่มีแรงผลักดันในการเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่ายและการออมในครัวเรือน แนวทางในการแก้ไขคือ การสร้าง
แรงผลักดันหรือแรงจูงใจให้แก่ประชาชน โดยอาจจะมีการจัดประกวดการจัดท าบัญชีครัวเรือนและมอบ
รางวัลส าหรับผู้ที่จัดท าบัญชีครัวเรือน ที่สามารถลดรายจ่าย มีการออม และการเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว  

ประเด็นที่ 3 กลุ่มตัวอย่างบางครอบครัวมีปัญหาทางด้านการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือ
ไม่คล่องและคิดว่าวิธีการจัดท าบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงท าให้ไม่มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
แนวทางในการแก้ไขคือ ให้บุคคลในครอบครัวปลูกฝังการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่บุตรหลาน โดยให้บุคคล
ภายในร่วมกันจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือที่จะทราบถึงรายรับรายจ่าย รวมถึงส่งเสริมการออม การเพ่ิมรายได้ 
และอยากให้มีแบบฟอร์มสมุดบัญชีครัวเรือนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชน  

จากการศึกษาแนวคิดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผลการใช้แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการจัดท า
บัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มตัวอย่าง ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถท าบัญชีได้อย่างถูกต้องเพ่ิมมากขึ้นซึ่งเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการคิดการติดสินใจ เกิดการวางแผนการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวของเค้าเอง คณะผู้วิจัยได้เป็นผู้กระตุ้น แนะน าส่งเสริม  สามารถ
สรุปได้ว่า การพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนนั้นจะพยายามเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนโดยผ่าน
กระบวนการรวมกลุ่ม พัฒนาความรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จของการวิจัย 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพ้ืนที่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 

ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1) จากการศึกษาปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการรับรู้ 2) 

ปัจจัยด้านอาชีพ 3) ปัจจัยด้านการศึกษา และ 4) ปัจจัยด้านสังคม พบว่ามีปัญหาหลักที่ท าให้ไม่สามารถ
จัดท าบัญชีครัวเรือนมากที่สุด คือ ปัจจัยในด้านการรับรู้ โดยเฉพาะเรื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสใน
การเข้ารับการฝึกอบรมจัดท าบัญชี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนและส่งผลต่อความ
เชื่อมั่น และประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าบัญชีครัวเรือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพา สะรุโณ 
(2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ต าบลหินกอง อ าเภอเมือง 
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จังหวัดราชบุรี พบว่า ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการจัดท าบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่ต้องจ่ายมากกว่ารายรับจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ไม่มีการจดบันทึกรายการต่าง ๆ และ
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหนี้จึงมีความจ าเป็นต้องน าเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวในระหว่างที่
ยังไม่มีรายรับ ซึ่งสาเหตุการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่อาจจะไม่เหมือนกัน
เนื่องจากการให้ความส าคัญ การเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแต่ละ
ครัวเรือน จึงท าให้ปัญหาการจัดท าบัญชีครัวเรือนมีประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละครัวเรือน 

2) สภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือน
และบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยากซับซ้อนเกินไป มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ การจัดอบรมให้ความรู้
เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยใช้เทคนิคการสอนและรูปแบบของสมุดบัญชีครัวเรือนที่ง่ายต่อการบันทึก
ขึ้น ก็จะท าให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นและรู้สึกไม่ยากมาก และต้องให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้น า
หมู่บ้านติดตามการจัดท าบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่ายังมีการให้ความสนใจต่อการจัดท า
บัญชีครัวเรือนนี้อยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความสนใจต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน  

3) แนวทางการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ระมาด 
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการวิจัยครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการศึกษา
อยู่ในระดับมากท าให้ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน จึงมีแนวทางแก้ไขปัญหา
คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ขั้นตอนในการจัดท าบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง 
รวมถึงประโยชน์และความส าคัญในการจัดท าบัญชีครัวเรือนแก่ประชาชนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของนวลจันทร์ สระทองทิว 
(2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนต าบลท่าเรือ อ าเภอบ้านนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าผลการศึกษาสภาพการจัดท าบัญชีครัวเรือนในด้านลักษณะบุคคล ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านความรู้ และด้านเศรษฐกิจ ยังต้องการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ  และผลการ
พัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือน ปฏิบัติการฝึกอบรม และประเมินผลการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยมีการ
บรรยายให้ความรู้และท ากิจกรรมต่าง ๆ การท าทดสอบวัดความรู้ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม พบว่าผู้
เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวินีย์ ธนาอนวัช ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ (2556) พบว่าถ้าประชาชนมีความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน
จะช่วยให้สามารถวางแผนการออมของตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งให้ระดับทัศนคติเป็นอันดับแรก ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าถ้ามีความรู้แล้วจะสามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนได้และต้องการการส่งเสริมการกระตุ้นให้มีการ
จัดท าเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มตัวอย่างและผู้ที่
สนใจต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งนี้ 

1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนควรส่งเสริมและมีการติดตามอย่างเป็นระยะ 
เพ่ือท าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการให้ความส าคัญ 

2. การอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนควรจัดเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และมีผู้ดูแลในการ พัฒนาอย่าง
เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาปัจจัยการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนจากประชาชนในหลาย ๆ พ้ืนที่ เพ่ือน ามาวิเคราะห์

แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 
2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน เช่น  อาชีพ 

รายได้ และอายุ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการวิจัยครั้งต่อไป 
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สภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน: ศึกษา
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
A Study on the Difficulties of on Chinese Learning of Non-Chinese Majors in 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพทางสังคมของนักศึกษา (2) สภาพปัญหาในการ
เรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน (3) ความคิดเห็นและแผนรับมือของ
นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด และการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก
ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน
ได้แก่ ภาษาจีนเป็นวิชาที่สาขาวิชาฯ จัดให้นักศึกษาเรียนมิใช่ความต้องการของนักศึกษา เมื่อเรียนใน
ห้องเรียนจึงรู้สึกเฉยๆ กับวิชานี้ เมื่ออยู่ที่บ้านไม่ได้ฝึกฝนภาษาจีน ภาษาจีนนั้นนับว่ายาก ส่วนที่ยากคือ
ไวยากรณ์ ค าศัพท์และพินอิน นักศึกษาไม่ได้อ่านหนังสือภาษาจีนเล่มอ่ืนนอกจากหนังสือเรียน อุปสรรคใน
การเรียนภาษาจีนคือฟังไม่ออก แปลไม่ได้ ไม่กล้าพูด เข้าชั้นเรียนเพ่ือเรียนให้จบและไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
และนักศึกษาคิดว่าคงไม่ได้ใช้ภาษาจีนในการท างาน (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแผนรับมือ
ของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน 3 ด้านได้แก่ด้านครูผู้สอน ด้านระยะเวลาการเรียน ด้านนักศึกษา พบว่า
ค่อนข้างมีปัญหามากที่สุดคือไม่มีพ้ืนฐานภาษาจีนและเข้าชั้นเรียนสาย แผนรับมือได้แก่การปรับพ้ืนฐาน
ภาษาจีนก่อนเรียนและการฝึกความมีวินัยให้กับนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนโดยผู้สอนเข้าสอนทันทีเมื่อถึง
เวลาเรียนแล้วเช็คชื่อ ผู้ใดมาสายให้บันทึกว่ามาสาย 
ค าส าคัญ : การเรียน  การสอน  ภาษาจีน  แผนรับมือ  สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม   
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Abstract 
The objectives of this research are: 1) to study on social condition of students 2) 

to study on problems of Chinese language learning and response plan of non-Chinese 
program students; 3) to study on opinions and response plan of non-Chinese program 
students.  
 The sample group was consisted of 20 students under Bachelor of Arts Program 
in Tourism and Hotel, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, RajaMangala 
University of Technology Lanna, Lampang. Research tool was open and closed ended 
questionnaire and unstructured interview. Statistics used for analyzing data were 
percentage, arithmetic mean and Standard Deviation. 
 The results revealed that: 1) Most students were female with the average age of 
22 years. They were studying in the 3rd year of bachelor degree; 2) Problems of Chinese 
language learning and response plan of non-Chinese Program students was that Chinese 
learning subject were type of program that was considered as compulsory program that 
with no direct demand of students leading to lacking of home review and practice. In 
addition, they also thought that Chinese language was difficult on grammar, directions and 
Pinyin. Moreover, they did not read others besides textbooks. The obstacles of Chinese 
language learning were inabilities to listen, translate and speak Chinese language, i.e., they 
just learned Chinese to complete program’s requirements and they thought that they 
would have no opportunity to use Chinese language in working; 3) Opinions on conditions 
and response plan of non-Chinese program students were consisted of 3 dimensions 
including teachers, learning duration, and students. It was found that students had the 
most problems, i.e., students had no foundation on Chinese language and they were 
always late for attending class. The response plan of these problems was improving 
foundation of Chinese learning before starting Chinese language learning and practicing 
students on class attending, i.e., teacher had to attend the class immediately and check 
students’ names immediately for checking absence and late attending of students.   
Keywords: learning,  teaching,  Chinese language,  response plan,  Tourism and Hotel  
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บทน า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้เน้นการพัฒนา

คุณภาพของคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้สู่ผู้การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการสั่งสม
ทุนทางปัญญา โดยเฉพาะส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนภาษาสากลที่เหมาะสม 
และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจวิถีชีวิตของคนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (ราชกิจจานุเบกษา, 2554) นอกจากนี้กุณฑิกา พัชร
ชานนท์ และบัลลังก์ โรหิตเสถียร (2556) กล่าวว่า ภาษาจีนมีความส าคัญ เนื่องจากเป็นภาษาที่มีการใช้
อย่างแพร่หลายไปท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีผู้ที่มีเชื้อสายจีนจ านวนมาก อีกทั้งปัจจุบันภาษาจีนถูกใช้
เพ่ือการติดต่อธุรกิจกับนักธุรกิจจีนที่ใช้ภาษาจีน และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเมื่อ 8-9 ปีก่อนจนถึงปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนมากกว่า 700,000 คน ท าให้
ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้เรียนเป็นอันดับสองรองจากภาษาอังกฤษ และมีการจัดท าแผนพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีนขึ้นโดยมีมาตรการต่างๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้มีความต่อเนื่องโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น มหาวิทยาลัย สถาบันขงจื่อ Hanban และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานพัฒนาการด าเนินงาน พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยการส ารวจความต้องการเรียนของ
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษาโดยให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความต้องการและความสนใจ นอกจากนี้สุรีพร ไตรจันทร์ (2557) รายงานว่า การรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียน (Asean community) ประเทศไทยมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในภูมิภาค
อาเซียนและภาษาที่ใช้เป็นภาษากลางคือภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลนี้จึงได้มีการส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้
ภาษาที่สองและภาษาที่สาม เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปัจจุบันการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศค่อนข้างเปิดกว้างและเสรี และที่ส าคัญทิศทางในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าประเทศจีนจะ
เป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจโลกแทนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีคริสต์ศักราช 2020 ดังนั้นภาษาจีนจึง
เป็นภาษาท่ีสามที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากที่สุด นริศ วศินานนท์ (2559) กล่าวว่านโยบายส่งเสริมการ
สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา มีส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการคอยก ากับดูแลและ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ด้านต าราหรือหนังสือแบบเรียนส่วนใหญ่ใช้ของ
ประเทศจีน บางแห่งเรียบเรียงขึ้นเอง ด้านผู้สอน ผู้สอนมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทั้งคุณวุฒิและวิชาการ ด้านผู้เรียน 
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากมัธยมศึกษามาแล้ว 3 ปีแต่ไม่ได้เป็นการเรียนต่อยอด ผู้เรียนต้องเริ่มเรียน
ใหม่ไม่ได้เชื่อมโยงต่อจากระดับมัธยมศึกษา ด้านความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษามีความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศจีน ให้ทุนการศึกษา เป็นต้น  ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ภาษาจีน จึงได้บรรจุวิชาภาษาจีนเข้าไว้ในหลักสูตรจ านวน 5 วิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนได้แก่วิชา
ภาษาจีนพ้ืนฐาน ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ และภาษาจีนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว แต่การเรียนการสอนภาษาจีนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมพบว่ายังมีปัญหาหลาย
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ประการเช่น อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาอ่ืนไม่ได้จบวุฒิการศึกษาการสอนภาษาจีน ขาดต าราเรียนที่
เหมาะสมในการเรียน วิธีการสอนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ท าให้นักศึกษาไม่สนใจเรียน และ
ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของ
นักศึกษาที่ไม่ใช่ภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปางต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน: 
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและแผนรับมือของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
คือนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เรียนวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ ภาษาจีนธุรกิจ และภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (survey research) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
และปลายปิด และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม -เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขา
ภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง ปรากฏผลดังนี้ 
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1. ผลการศึกษาสภาพสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70 มีอายุระหว่าง 20-21 
ปี ร้อยละ 65 อายุสูงสุด 24 ปี และนักศึกษาเรียนชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 75  

2. ผลการศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขา
ภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง พบว่า ด้านความชอบภาษาจีน พบว่านักศึกษาชอบภาษาจีนร้อยละ 60   รองลงมาคือไม่
ชอบภาษาจีนร้อยละ 40 ด้านระยะเวลาที่เรียนภาษาจีน พบว่าเรียนภาษาจีนมาแล้ว 1 -2 ปีสูงที่สุดร้อยละ 
35 รองลงมาคือ เรียนครึ่งปีถึง 1 ปี ร้อยละ 25 ด้านพ้ืนฐานการเรียนภาษาจีน ก่อนเข้ามาเรียน
มหาวิทยาลัย เคยเรียนตอนชั้นมัธยมมากที่สุดร้อยละ 45 รองลงมาคือไม่เคยเรียนมาก่อนร้อยละ 40 ด้าน
จ านวนรายวิชาภาษาจีน สาขาที่เรียนมีรายวิชาภาษาจีน 4 รายวิชา ร้อยละ 95 รองลงมาคือมีรายวิชา
ภาษาจีน 3 วิชา ร้อยละ 5 ด้านจ านวนชั่วโมงที่เรียน พบว่ามีจ านวนชั่วโมงเรียน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาก
ที่สุดร้อยละ 85 รองลงมาคือจ านวนชั่วโมงเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 15  ด้านการวัดผลการสอบ 
HSK สาขาไม่ต้องสอบวัดผล HSK มากที่สุดร้อยละ 90  รองลงมาคือต้องสอบวัดผล HSK ระดับ 1 และ 2 
ร้อยละ 10 ด้านเหตุผลที่เรียนภาษาจีนพบว่าเป็นเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 75 รองลงมาคือ
ช่วยเหลือในการเรียนในสาขาวิชา ร้อยละ 15 ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่านักศึกษาตั้งใจฟังและให้
ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ร้อยละ 80 รองลงมาคือดูละครจีนและฟังเพลงจีน ร้อยละ 15  ด้าน
ความตั้งใจท าการบ้าน เมื่อมีการบ้านนักศึกษาตั้งใจท าการบ้านมากที่สุดคือ ร้อยละ 55   รองลงมาคือลอก
การบ้านของเพ่ือน ร้อยละ 20 ด้านปฏิกิริยาเมื่ออยู่ในคาบเรียนวิชาภาษาจีน นักศึกษามีปฏิกิริยาคือมี
ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมากที่สุดคือ ร้อยละ 50 รองลงมาคือนั่งฟังอาจารย์สอนเท่านั้น ร้อยละ 30 
ด้านความสนใจภาษาจีน นักศึกษามีความรู้สึกเฉยๆ กับวิชาภาษาจีนร้อยละ 75 รองลงมาคือ รู้สึกไม่แน่ใจ
ว่าสนใจวิชาภาษาจีนหรือไม่ ร้อยละ 20  ด้านการฝึกฝนภาษาจีน เมื่ออยู่ที่บ้านพบว่านักศึกษามีเวลาก็จะ
ฝึกฝนภาษาจีน ร้อยละ 50 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจร้อยละ 50 ด้านความยากของภาษาจีน นักศึกษาคิดว่ามี
ความยาก ร้อยละ 50 รองลงมาคือมีความยากมาก ร้อยละ 45 ภาษาจีนส่วนที่ยากที่สุดพบว่ายากทุกส่วน 
(พินอิน ไวยากรณ์ ค าศัพท์) ร้อยละ  50 รองลงมาคือด้านไวยากรณ์ ร้อยละ 35 ด้านการอ่านหนังสือ
ภาษาจีนเล่มอ่ืน นักศึกษาไม่อ่านหนังสือภาษาจีนเล่มอ่ืนเลยนอกจากหนังสือเรียนมากที่สุดร้อยละ 80 
รองลงมาคืออ่านเป็นบางเวลา ร้อยละ 20 ด้านความชอบวิธีการสอนภาษาจีน นักศึกษาชอบวิธีการสอน
แบบให้อาจารย์ผู้สอนอธิบายพร้อมให้นักศึกษาปฏิบัติตาม เมื่อเรียนในห้องเรียนมากที่สุดร้อยละ 45   
รองลงมาคือให้เล่นเกมเกี่ยวกับวิชาที่อาจารย์สอน ร้อยละ ด้านอุปสรรคในการเรียนภาษาจีน พบว่า
นักศึกษาฟังไม่ออก มากที่สุดร้อยละ 45 รองลงมาคือเนื้อหาในการเรียนยากเกินไป ร้อยละ 40 ด้าน
แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน สิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาคือ เพ่ื อการงานที่ดีใน
อนาคต มากที่สุดร้อยละ 75 รองลงมาได้แก่ต้องเรียนเพราะจ าเป็นและต้องการเรียนให้จบ ร้อยละ 15 ด้าน
ปัญหาที่พบในการเรียนภาษาจีน เมื่อนักศึกษาเรียนภาษาจีนปัญหาที่พบคือฟังอาจารย์สอนไม่เข้าใจมาก
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ที่สุดร้อยละ 45 รองลงมาได้แก่นักศึกษาไม่มีพ้ืนฐานภาษาจีนมาก่อน ร้อยละ 35 ด้านความรู้สึกในวันที่มี
เรียนวิชาภาษาจีน เมื่อนักศึกษาทราบว่าวันนี้มีเรียนวิชาภาษาจีน นักศึกษามีความรู้สึกว่าแค่ไปเรียนก็
พอแล้วเพราะปกติไม่ได้น าวิชานี้ไปใช้แต่อย่างใดมากที่สุด ร้อยละ 75 รองลงมาคืออยากไปเรียนมาก ร้อย
ละ 10 ด้านปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาไม่อยากเรียนภาษาจีน ได้แก่ สาขาวิชาของนักศึกษาไม่จ าเป็นต้องใช้
ภาษาจีนในการท างาน มากที่สุดคือ ร้อยละ 45 รองลงมาคือวิธีการสอนภาษาจีนของอาจารย์ ร้อยละ 35  

3. ผลการศึกษาด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของ
นักศึกษาที่ไม่ใช่ภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีดังนี้คือ  
   3.1 ด้านอาจารย์ผู้สอน  
         - วิชาภาษาจีนมีอาจารย์ผู้สอน 2 คนดังนี้ ผู้สอนคนที่ 1 มีวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน เริ่มสอนที่นี่ครั้งแรกยังไม่มีประสบการณ์ ผู้สอนคนที่ 2 มีวุฒิการศึกษาด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เคยอบรมการเรียนการสอนมาจากประเทศจีน เขียน พูด สื่อสารภาษาจีนได้
ดี   
        - อาจารย์มีภาระการสอน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจารย์คนหนึ่งสอนเฉพาะภาษาจีน
เพียงอย่างเดยีว ส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนทั้งวิชาภาษาจีนและวิชาทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 
      - ด้านวัตถุประสงค์ของการเปิดสอนรายวิชาภาษาจีนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมพบว่าวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต 
มีให้เลือกท้ังหมด 5 วิชาคือ ภาษาจีนพ้ืนฐาน ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ ภาษาจีนเพ่ือ
ธุรกิจและภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว     
       - ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนในเรื่องสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ภาษาจีนเป็นอย่างดี เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในการเรียนการสอน เพ่ิมอัตราก าลัง
โดยเพิ่มอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาด้านภาษาจีนโดยตรงในสาขาวิชาชีพ  
       - ด้านเอกสาร ต าราเรียน ที่ใช้ในประกอบการเรียนการสอนนั้น อาจารย์ผู้สอนได้ผลิต
เอกสารประกอบการสอนขึ้นตามค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และมีการ
ค้นคว้า ตรวจเอกสารเพ่ิมเติมจากเอกสาร ต ารา ทั้งในและต่างประเทศ  
      - ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ผู้เรียนยัง
ได้ร่วมกิจกรรม ประเพณีต่างๆ ของจีนที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสารทจีน 
เทศกาลไหว้พระจันทร์ นอกจากนี้มีกิจกรรม การประกวดร้องเพลงจีน เดินแฟชั่นโชว์ชุดประจ าชาติจีน 
ประกวดเขียนตัวอักษรจีน ด้วยพู่กันจีน และการแสดงละครจีน 
      - ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนใช้ซีดีภาพยนตร์
จีน ข้อมูลจากเว็บไซต์ การฝึกออกเสียงพินอิน (PIN YIN) การฝึกสนทนาภาษาจีนในเว็บไซต์ต่างๆ สื่อการ
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สอนแบบของจริงได้แก่ ภาพสถานที่ท่องเที่ยว ภาพวัด โบราณสถานต่างๆ เอกสารการแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ 
     - ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชาภาษาจีนพบว่า มีการวัดผล ประเมินผล โดย
การทดสอบย่อยท้ายบท สอบกลางภาค สอบปลายภาค งานมอบหมาย ทักษะการน าเสนอ การตอบค าถาม 
การสื่อสารในชั้นเรียน พฤติกรรมการเรียนและพัฒนาการหลังเรียน รวม 100 คะแนน  
      - ด้านความต้องการความช่วยเหลือ มีความต้องการอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจีนธุรกิจ หรือ สาขาการสอนภาษาจีนโดยตรง 
  3.2 ด้านระยะเวลาเรียน  
      - รายวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ก าหนดให้เรียน 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน ซึ่งนานเกินไป ท าให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย ความตั้งใจเรียนลดลง ไม่มีสมาธิใน
การเรียน นักศึกษาก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์มือถือ เข้าออกห้องเรียนโดยไม่ขออนุญาต บางคนไปเข้า
ห้องน้ า ออกไปดื่มน้ า ออกไปคุยโทรศัพท์ บางครั้งออกไปนาน 10-20 นาที คุยกันในชั้นเรียนขณะอาจารย์
สอนอยู่ที่หน้าชั้น ท าให้ผู้สอนต้องหยุดสอนก่อนครบเวลาสอน ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาคนที่มีความตั้งใจ
เรียน จึงมีความคิดเห็นว่าการเรียน 3 ชั่วโมงต่อเนื่องกันนั้นนานเกินไป  
 3.3 ด้านนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชานี้  ส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานในการเรียนภาษาจีน ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ การเรียนในห้องอาจารย์จะพูดให้ฟังก่อนแล้วให้นักศึกษาพูดตาม 
บางครั้งนักศึกษาพูดตามไม่ได้ ด้านการเขียนก็เป็นไปในท านองเดียวกัน เนื่องจากนักศึกษาไม่เคยฝึกฝน
ภาษาจีนมาก่อน ช่วงเวลาที่เรียนนานเกินไป 3 ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย และท า
ให้ไม่อยากเรียนภาษาจีน นักศึกษามาเรียนไม่ตรงเวลา มาสาย เช่น เริ่มเรียน 8.00 น. แต่มาเรียนเวลา 
9.00 น. บ้าง 10.00 น. บ้าง เมื่อผู้เรียนมาสายท าให้อาจารย์และเพ่ือนที่มาตรงเวลาต้องเสียเวลารอ
นักศึกษาที่มาสาย ท าให้เสียเวลามาก นักศึกษาที่มาตรงเวลาก็เสียความรู้สึกและเกิดความเบื่อหน่าย 
แบบเรียนภาษาจีนที่ใช้เรียนไม่มีความต่อเนื่องของเนื้อหา เช่นวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารจะเน้นพูดบท
สนทนาเป็นเรื่องๆ ไป เช่น บทสนทนาเรื่องการถามเส้นทาง การท่องเที่ยว การจองโรงแรม และการสั่ง
อาหารเป็นต้น ด้านการให้การบ้าน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน 2 คนมีวิธีการสอนที่แตกต่างกัน อาจารย์ผู้สอน
คนหนึ่งจะให้การบ้านแต่ให้ผู้เรียนท าให้เสร็จภายในเวลาที่เรียนในห้องเรียนนั้น ส่วนอาจารย์อีกคนหนึ่งจะ
เน้นวิธีการสอนและตอบค าถามภายในห้อง บางครั้งมีการทดสอบหลังจากเรียนเสร็จแล้วในชั่วโมงเรียนนั้น 
เช่นให้ฝึกพูด ฝึกเขียน แต่งประโยคจากค าศัพท์ เป็นต้น  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ด้านสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่ภาษาจีน :  ศึกษา
เฉพาะ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ล าปาง  สรุปและอภิปรายผลได้ว่า นักศึกษามีความรู้สึกเฉยๆ กับวิชาภาษาจีน เพราะวิชาภาษาจีนไม่ได้
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เป็นวิชาบังคับ เป็นเพียงวิชาเลือก 3 หน่วยกิต ไม่ใช่วิชาเอกนักศึกษาจึงไม่ให้ความส าคัญ นักศึกษารู้สึกว่า
ภาษาจีนยาก และด้านไวยากรณ์ยากที่สุด สอดคล้องกับวัชญา มุขธนสมบัติ (2560) รายงานว่า ไวยากรณ์
จีนมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน ครูและนักเรียนในประเทศไทยน าต ารา
ไวยากรณ์มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ส าคัญส าหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาจีน สอดคล้องกับนภา บ ารุงศิลป์ 
(2560) กล่าวว่าในเรื่องของการอ่านหนังสือภาษาจีนนั้นนอกจากหนังสือเรียนแล้วนักศึกษาไม่ได้อ่านหนังสือ
ภาษาจีนเล่มอ่ืนเลย อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาไม่ชอบภาษาจีนจึงไม่สนใจการอ่านหนังสือจีนเล่มอ่ืน การ
อ่านเฉพาะหนังสือเรียนก็เพ่ือให้สามารถเรียนให้ผ่านเท่านั้น แตกต่างกับฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542) 
รายงานว่าการอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชรา การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองคือพัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ท าให้
เกิดความรู้ทักษะต่างๆ การอ่านหนังสือจะท าให้เกิดความรู้ทักษะต่างๆ นอกจากนี้จะท าให้เกิดการสะสม
ประสบการณ์ความรู้ และค าศัพท์ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ในด้านวิธีการสอนภาษาจีนนักศึกษาชอบให้ผู้สอน
อธิบายพร้อมให้นักศึกษาปฏิบัติตามซึ่งสอดคล้องกับพวงพร แซ่คู (2555) รายงานว่า ภาษาจีนถือเป็น
ภาษาต่างประเทศหนึ่งที่ต้องใช้หลักการและเทคนิคการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจภาษาได้
ดียิ่งขึ้น ครูผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนที่ดีจะท าให้นักเรียนชอบดังนี้คือ ครูไม่ควรสอนเร็วหรือช้าเกินไป ใช้
ภาษากายในการช่วยอธิบายศัพท์หรือช่วยในการสื่อสาร ครูควรเป็นผู้แนะน าฝึกให้นักเรียนค้นหาศัพท์ใน
พจนานุกรม ฝึกให้อ่านบทเรียนและค าศัพท์ คอยปรับเสียงเมื่อผู้เรียนออกเสียงไม่ถูกต้องและชมเชยผู้เรียน
เวลาผู้เรียนอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง หากิจกรรมนันทนาการมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และใช้
สถานการณ์จ าลองในการฝึกให้ผู้เรียนพูด และสร้างบรรยากาศที่สื่อถึงความเป็นจีนทั้งในห้องเรียนและห้อง
ท างานครูผู้สอนภาษาจีนหรือมีมุมภาษาจีนที่แสดงถึงวัฒนธรรมจีน ส่วนอุปสรรคในการเรียนภาษาจีนคือ  
นักศึกษาฟังไม่ออก อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีพ้ืนฐานการเรียน
ภาษาจีนมาน้อยมาก จึงฟังไม่ค่อยออก และไม่เปิดใจยอมรับในการเรียนภาษาจีน แตกต่างกับวรากร แซ่พุ่น
และคณะ (2560) ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา พบว่าจุดอ่อน
ในการเรียนภาษาจีนของนักเรียนมากที่สุดคือทักษะการพูด รองลงมาคือทักษะการเขียนและการอ่าน และ
แตกต่างจากศุภชัย แจ้งใจ  (2552) รายงานว่า อุปสรรคในการเรียนภาษาจีน ของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจ
จีนและสาขาจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตนั้นพบว่าผู้เรียนมี
ปัญหาการเขียนภาษาจีนมากที่สุด รองลงมาคืออักษรจีน ส่วนการฟังภาษาจีนมีปัญหาน้อยที่สุด ปัญหาที่
พบในการเรียนภาษาจีนคือฟังอาจารย์ไม่เข้าใจ ไม่มีพ้ืนฐานภาษาจีนมาก่อน ศุภชัย แจ้งใจ (2552) กล่าวว่า
ทั กษะด้ า นก า ร ฟั ง ขอ งผู้ เ รี ย นส าข า วิ เ ทศธุ ร กิ จ จี น และส าข าจี น ศึ กษ า  คณะวิ เ ทศศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีปัญหาน้อยที่สุด และแตกต่างจากปทิตตา กิจศิริบุญ  
(2548) รายงานว่าทักษะการพูดภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือมีปัญหาน้อยที่สุดและทักษะการพูดมีส าคัญในชีวิตประจ าวัน ส าหรับในวันที่มีเรียนภาษาจีน
นักศึกษาคิดว่าแค่ไปเรียนให้ครบเวลาเท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจเข้าเรียนเพราะต้องการเรียน และมีความรู้สึกว่า
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ภาษาจีนไม่ได้มีความส าคัญ เรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่อยากเรียน
ภาษาจีน คิดว่าแค่เรียนให้ครบตามหลักสูตรเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นสาขาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมนั้น เมื่อไปท างานจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว ลูกค้าต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่
ภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง สรุปผลอภิปรายผลได้ดังนี้  

ด้านอาจารย์ผู้สอน มีอาจารย์ 2 คน ผู้สอนคนที่ 1 มีวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การสอนภาษาจีน เริ่มสอนที่นี่ครั้งแรกยังไม่มีประสบการณ์ ผู้สอนคนที่ 2 มีวุฒิการศึกษาด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม เคยอบรมการเรียนการสอนมาจากประเทศจีน เขียน พูด สื่อสารภาษาจีนได้ดี   แผนรับมือ
คือ ให้อาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนเป็นพ่ีเลี้ยง สาธิตการสอนให้ดูเป็นตัวอย่าง เมื่อสอนบ่อยครั้ง
ท าให้เกิดประสบการณ์และการสอนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ผู้สอนมีภาระการสอนค่อนข้างมากเฉลี่ย 30 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ต่อคน แผนรับมือคือ ควรปรับลดภาระการสอนของอาจารย์ไม่ให้เกิน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพ่ือ
จะได้มีเวลาเตรียมการสอนและมีเวลาทบทวนบทเรียนให้กับนักศึกษาที่เรียนไม่เข้าใจ สอดคล้ องกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา  (2555) กล่าวว่า การคิดภาระการสอน ก าหนดให้ปฏิบัติงานสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า ดังนี้คือ งานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ขั้นต่ าคือ 5 -7 ภาระงานเท่ากับ 20-
28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การสอนภาคทฤษฎีมีเกณฑ์ดังนี้คือ สอนวิชาทฤษฎี 1 คาบเท่ากับ 2 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อ
น าตารางสอนของอาจารย์ทั้งสองคนมาคิดภาระการสอนแล้วจะได้ 30 ชั่วโมง ซึ่งมากเกินไป ท าให้ไม่มีเวลา
เตรียมการสอนและและไม่มีเวลาทบทวนบทเรียนให้กับนักศึกษาท่ีเรียนไม่เข้าใจ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2552) กล่าวว่า งานสอนให้มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของภาระงานทั้งหมด ซึ่ง
การสอนในระบบทวิภาคอย่างน้อยต้องมีภาระสอนขั้นต่ าสองรายวิชาต่อ 1 ภาคการเรียน รายวิชาละ 3 
หน่วยกิต ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนน าซีดีภาพยนตร์จีน น า
ข้อมูลจากเว็บไซต์ แบบฝึกการออกเสียงพินอิน (PIN YIN) แบบฝึกการสนทนาภาษาจีนในเว็บไซต์ต่างๆ สื่อ
การสอนแบบของจริงได้แก่ ภาพสถานที่ท่องเที่ยว ภาพวัด โบราณสถานต่างๆ เอกสารการแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ แผนรับมือคือ อาจารย์ผู้สอนพยายามหาสื่อการสอนที่ทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นสื่อของจริง ด้านความต้องการความช่วยเหลือ สาขาฯ มีความต้องการอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจีนธุรกิจ หรือ สาขาการสอนภาษาจีนโดยตรงเพ่ิมขึ้น แผนรับมือคือ หากมี
อาจารย์ผู้สอนจบสาขาดังกล่าวโดยตรง อาจท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น อาจเป็น
อาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการสอนหรืออาจารย์ชาวจีนที่สื่อสารกับผู้เรียนได้ดี ส่วนระยะเวลา
เรียนรายวิชาภาษาจีน ก าหนดไว้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ติดต่อกันซึ่งนานเกินไป ท าให้นักศึกษาเกิดความเบื่อ
หน่าย ความตั้งใจเรียนลดลง ไม่มีสมาธิในการเรียน นักศึกษาก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์มือถือ เข้าออก
ห้องเรียนโดยไม่ขออนุญาต ออกไปห้องน้ าบ้าง ออกไปดื่มน้ าบ้าง ออกไปคุยโทรศัพท์บ้าง บางครั้งออกไป
นาน 10-20 นาที คุยกันในชั้นเรียนขณะอาจารย์สอนอยู่ที่หน้าชั้น ท าให้ผู้สอนต้องหยุดสอนก่อนครบเวลา
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สอน ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่มีความตั้งใจมาเรียน ผู้สอนมีความคิดเห็นว่าการเรียน 3 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน
นั้นนานเกินไป แผนรับมือคือ ควรเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 ครั้งต่อสัปดาห์น่าจะเหมาะสมมากที่สุด
เพราะท าให้นักศึกษาได้ฝึกพูด อ่าน เขียน ได้บ่อยครั้งขึ้น ท าให้เกิดทักษะเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกั บ 
Jiewfudao  (2016) กล่าวว่า การเรียนภาษาจีนนั้น หากต้องการพูดภาษาจีนได้เร็ว ควรมีเวลาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วันเช่น จันทร์ 1 ชั่วโมง พุธ 1 ชั่วโมง ศุกร์ 1 ชั่วโมง เพ่ือเรียนภาษาจีนให้เข้าใจดีขึ้น และ
ทบทวนบทเรียนบ่อยๆ   

ด้านนักศึกษา ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่มีพ้ืนฐานการเรียนภาษาจีนมาก่อน นักศึกษาไม่สามารถพูด
ภาษาจีนได้ ต้องการให้อาจารย์พูดให้ฟังก่อนแล้วจึงปฏิบัติตาม อีกประการที่ส าคัญคือนักศึกษาเข้าเรียน
สายท าให้อาจารย์และเพ่ือนที่มาตรงเวลาต้องเสียเวลารอนักศึกษาที่มาสาย ท าให้เสียเวลา นักศึกษาที่มา
ตรงเวลาก็เสียความรู้สึกและเกิดความเบื่อหน่าย แผนรับมือคือ ปรับพ้ืนฐานภาษาจีนเมื่อเริ่มเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย อาจจะปรับพ้ืนฐานประมาณ 20-30 ชั่วโมงก่อนเริ่มเรียนจริง ปรับเวลาเรียนให้เป็นครั้งละ 1 
ชั่วโมง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ อาจส่งผลให้นักศึกษามีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้นได้ และ เมื่อถึงเวลาเรียนให้อาจารย์
เข้าสอนตามเวลาถึงแม้นักศึกษายังมาไม่ครบ จากนั้นเริ่มเช็คชื่อเพ่ือฝึกให้นักศึกษารับผิดชอบและมีวินัย 
หากนักศึกษาคนใดมาสายอาจารย์สามารถเช็คชื่อให้ได้แต่ระบุในใบเช็คชื่อว่ามาสาย นักศึกษาก็จะปรับปรุง
พฤติกรรมข้อนี้ได้ สอดคล้องกับ Tatsarin  (2560) กล่าวว่า ด้านกติกาในห้องเรียนผู้สอนต้องก าหนดกฏ
กติกาในห้องเรียนให้ชัดเจนและแจ้งให้นักศึกษาทราบตั้งแต่คาบเรียนแรก เพ่ือท าความเข้าใจและตกลงกัน
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เช่นถ้าแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย จะไม่ให้ทดสอบ ถ้าสวม
รองเท้าแตะมาเรียน ขอให้ถอดวางไว้หน้าห้อง และจะเชิญนักศึกษาออกจากห้อง เมื่อนักศึกษาพูดคุยเสียง
ดังรบกวนผู้อ่ืน หรือใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเกมส์ หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน อาจจัดที่นั่ง
ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าห้องเรียนสาย เมื่อนักศึกษาเห็นว่าถ้ามาสายต้องนั่งแยกกับเพ่ือน จะปรับพฤติกรรมให้
มาตรงเวลา และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือผู้สอนต้องใช้กฎกติกาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และให้ความเท่าเทียม
กับนักศึกษาทุกคน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 น าผลการวิจัยที่ได้เสนอให้กับผู้บริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมเพ่ือทราบถึงปัญหาที่พบและแก้ไขปัญหาต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการวิจัยครั้งต่อไป  
     2.1 ควรมีการวิจัยในหลักสูตรการท่องเที่ยวละการโรงแรมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ภาคเหนืออีก 4 แห่งคือเชียงใหม่ เชียงราย ตากและน่าน เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปัญหาในการ
เรียนภาษาจีนและแผนรับมือนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
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นวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน 

: กรณีศึกษาบ้านลุ่มกลาง อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
Innovation of Community Engagement in Waste Disposal of 

MaesanSubdistrict Administrative Organization 
:  A Case Study Ban LumKlang,  TambonMaesan Amphurhangchat 

Lampang Province. 
ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร(Titikarn  suriyasarn)1*  อุษา โบสถ์ทอง(Usa Bostong)2 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในปัจจุบัน2)
นวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลางแบบมีส่วนร่วม  3)ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านวัตกรรม
การก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชน 4)ผลจากการน านวัตกรรมมาใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชน และ5)
การน านวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สัน ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านลุ่มกลาง จ านวน 70 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จาก
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า1) ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือนโดยการจัดการเองในแต่ละครัวเรือน โดย
การเผา การน าไปทิ้งในแหล่งต้นน้ าคือ ล าน้ าแม่สัน ส่วนขยะพลาสติกมีคนรับจ้างมาเก็บภายในพ้ืนที่ 2) 
นวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนโดยการน าเสนอสิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความเชื่อรูป
แบบเดิมของชุมชนในด้านการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าขยะ
เปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้มากท่ีสุด 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านวัตกรรมการก าจัดขยะ
มูลฝอยของชุมชนพบว่า ประชาชนมีเจตคติเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยโดยคิดว่าการจัดการขยะควรเริ่มจาก
ครัวเรือนก่อน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน ควรมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูล
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ฝอย 4) ผลจากการน านวัตกรรมมาใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนด้านการมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
โครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และรองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนและตัดสินใจ 5)ประชาชนให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา มีการร่วมวางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยมี
รูปแบบการด าเนินโครงการคือ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านจากขยะมูลฝอย ซึ่งมีผู้สูงอายุเป็นแกนน าในการ
ขับเคลื่อน เพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม , ขยะมูลฝอย ,การมีส่วนร่วม 
 

Abstract 
This research aims 1)the community's waste disposal model, 2) the innovation of 

solid waste disposal of Ban LumKlang community, 3) the factors influencing the 
introduction of community solid waste disposal innovations, 4)the effect of using 
innovations in community solid waste disposal and 5) the application of research 
innovation to the waste management policy of Tambon Administration 
Organization.Population sample used in the research consisted people living in the Ban 
Lumklang 70 members . The tool used to collect data was a questionnaire using 
quantitative and qualitative data collection by interview observation group discussions 
and workshops. Quantitative data analysis was used for descriptive statistics: percentage, 
mean, standard deviation.Use qualitative analysis content analysis. 

The results showed that: 1) people manage household waste by managing their 
own household, have burned, bring waste to the river was the source of water was 
Maesan Stream. In part of the waste was plastic waste, there were people employed in 
the area. 2) The innovation of waste disposal in Ban LumKlang community by offering 
something new, change of values, tradititional beliefs in community involvement in 
garbage disposal. Knowledge of waste management and waste separation, knowledge of 
most about wet waste was food waste, vegetable waste, fruit peel know most. 3) Factors 
affecting the adoption of waste disposal innovations of community found attitude of 
people of about solid waste management was waste management should start from the 
household. So if the TambonAdministrative Organization. There are projects / activities 
related to the separation of solid waste. 4) The result of using innovations in waste 
disposal of the community, participation in project activities have the highest mean. And 
secondary participation, planning and decision making. 5) the public attaches importance 
to the problem, planned and implement solutions. The project is a village development 
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fund from waste. Using the elderly werethe driving force. Contribute to sustainable waste 
management. 
Keywords: innovation, solid waste, participation 
 
บทน า 

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษที่ได้ท าการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 7,782 แห่ง ในปี พ.ศ.2556 พบว่าอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันในปี พ.ศ.
2551 คิดเป็น 1.03 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน แต่ในปี พ.ศ.2556 คิดเป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งมี
ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส าหรับประเทศไทยมีขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.2556 รวม 26.77 ล้านตัน ซึ่งมี
ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2555 จ านวน 2 ล้านตัน และหากค านวณตามพ้ืนที่ที่เกิดขยะมูลฝอยจะพบว่า
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยกิโลกรัมต่อคนต่อวันในเขตเทศบาลนคร คิดเป็น 1.89 เทศบาลเมือง 1.15 
เทศบาลต าบล 1.02 เมืองพัทยา 3.90 และองค์กรบริหารส่วนต าบล 0.91 โดยมีประมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
ก าจัดแบบถูกต้องเพียงจ านวน 7.2 ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ 27 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดแบบไม่
ถูกต้องมีจ านวน 6.9 ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้เก็บขนตกค้างในพ้ืนที่จ านวน 7.6 ล้านตัน และ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จ านวน 5.1 ล้านตัน(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 
นอกจากนั้นผลการส ารวจยังพบว่าจังหวัดล าปางเป็นจังหวัดที่มีปัญหาขยะมูลฝอยสะสมเป็นอันดับที่  14 
ของประเทศ โดยจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีปัญหาขยะมูลฝอยสะสมมากที่สุด จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะจึง
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปนเปื้อนมลพิษจากขยะสู่ดิน แหล่งน้ า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค และส่งผลต่อภาวะโลกร้อนจากก๊าซที่เกิดขึ้นจากกองขยะมูลฝอยปัญหาขยะเป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่สร้างผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจต่อประเทศเพ่ิมมากขึ้นจนในปี พ.ศ.
2557จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยกลายเป็นปัญหาที่เป็น
วาระแห่งชาติ และต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องขยะจากที่เคยเน้นการก าจัดทิ้ง มาเป็นเน้นเรื่องการ
ลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยลดการใช้ (Reduce) น ามาใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) รวมถึงการใช้ประโยชน์การขยะ เพ่ือท าให้เหลือมูลฝอยที่ต้องก าจัดน้อยที่สุด เช่น การท าปุ๋ย 
การสร้างพลังงานทดแทนในครัวเรือน ฯลฯ (ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์และคณะ,2560) ดังนั้นการก าจัดขยะ
จึงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือของคนใดคนหนึ่ง  

ต าบลแม่สันมีพ้ืนที่ทั้งหมด 73.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,188 ไร่ ประกอบด้วย 9 
หมู่บ้านได้แก่ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1  บ้านลุ่มกลาง หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านแม่สัน หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง
ขวาก หมู่ที่ 5 บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 6 บ้านปันเต้า หมู่ที่ 7 บ้านนาเงิน หมู่ที่ 8 และบ้านหัวทุ่งพัฒนา หมู่ที่  9 
และมีครัวเรือนจากข้อมูลทะเบียนราษฏร์ อ าเภอห้างฉัตร เมื่อปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นจ านวน 1,634 ครัวเรือน 
มีประชากรจ านวน 4,538 คน แยกเป็นชาย 2,243 คน หญิง 2,295 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ
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เกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง และถั่วลิสง เป็นต้น บริบทชุมชนเป็นแบบชนบท มีล าน้ าที่ส าคัญ
ได้แก่ ล าน้ าแม่ยาว ล าน้ าแม่ป๋อน ล าน้ าแม่สัน(องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน [ออนไลน์],2560) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลแม่สันโดยเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ 1.5 ตัน (สัมภาษณ์นายบุญ
เนตร  เตชะอุ่น,2560) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สันได้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยน าเตาเผา
ขยะมาทดลองใช้ในการจัดการขยะของชุมชน แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ต าบล
แม่สันเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ การส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ 
ไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือเท่าที่ควร และมองว่าการจัดการขยะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐ ส าหรับ
การจัดการขยะในพ้ืนที่ต าบลแม่สันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่หมู่บ้านด าเนินการจัดการเอง ด้วยวิธีการขุดบ่อ
ส าหรับน าขยะไปทิ้งซึ่งมีปัญหาตามมาคือ ในช่วงฤดูฝน น้ าฝนที่ตกลงมาในบ่อทิ้งขยะท าให้น้ าดังกล่าวซึมลง
สู่แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าการเกษตรของประชาชน ซึ่งบางหมู่บ้านมีบ่อทิ้งขยะอยู่ไกลจาก
ชุมชนค่อนข้างมาก จึงเกิดการลักลอบน าขยะไปทิ้งในแหล่งน้ า ส่งผลเสียต่อแหล่งน้ าและสัตว์น้ า การเผาใน
ที่โล่งแจ้งก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ และน าขยะไปลักลอบทิ้งในที่สาธารณะท าให้เกิดแหล่งพาหะ
น าโรคต่าง เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น (สัมภาษณ์นายกฤษภาพ  เทพภาพ) 

ปัญหาขยะจึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจากส่งผลกระทบต่อมิติทางเศรษฐกิจ
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ และค่ารักษาพยาบาลส าหรับโรคที่เกิดจากพาหะน าโรคจากขยะ มิติ
สังคมก่อให้เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชนหากมีการลักลอบทิ้งขยะในพ้ืนที่ของเพ่ือนบ้าน และมิติ
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา มลภาวะทางกลิ่น และความสวยงามของพ้ืนที่ 
ปัญหาขยะเป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนต่างให้ความส าคัญในการจัดการและแก้ไขปัญหามาโดย
ตลอดหลายสิบปี แต่ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ(กันติพิชญ์ ใจบุญ[ออนไลน์], 2560)  ดังนั้น 
จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน กรณีศึกษา : บ้านลุ่มกลาง อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการวางแผน ตัดสินใจ และการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน และให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของชุมชนที่ยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง 
2. เพ่ือศึกษานวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลางแบบมีส่วนร่วม 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง 
4. เพ่ือศึกษาผลจากการน านวัตกรรมมาใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง 
5. เพ่ือศึกษาการน านวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะ

ขององค์กรบริหารส่วนต าบลแม่สัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด้วยวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Qualitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative research) เพ่ือศึกษานวัตกรรมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน แนวทางและมาตรการใน
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในบ้านลุ่มกลาง ต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางพ้ืนที่การ
วิจัยคือ บ้านลุ่มกลาง ต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านลุ่มกลาง ต าบลแม่สัน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พ.ศ.2560 จ านวน 157 
ครัวเรือน  มีจ านวนประชากร 514 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจ านวน 70 
คน ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านลุ่มกลาง และเชิงคุณภาพ จ านวน 5 คนได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สัน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ระยะเวลาในการวิจัยอยู่ระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ประกอบด้วย เครื่องมือ 2 ชนิดได้แก ่
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ค่าความเชื่อถือร้อยละ 90 จ านวน 70 คน (จาก
ตารางส าเร็จรูปของ  ทาโร่  ยามาเน่) ประกอบด้วย แบบสอบถามจ านวน 4 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ 
 ตอนที่ 3แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน 
 ตอนที่ 4 ค าถามปลายเปิด 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย  
  2.1 แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ พูดคุยทั่วไปแต่
มีจุดมุ่งหมายว่าต้องการข้อมูลเรื่องใด โดยท าการสัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยที่ผ่านมา การสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น ๆ การแก้ไขปัญหามูลฝอยในชุมชน 
  2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตพร้อมกับการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านการ
จัดการมูลฝอย กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  2.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้วิธีการสังเกตโดยตรง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในชุมชน การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) ผู้วิจัยจัดประชุม เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาในการด าเนินงานการจัดการมูลฝอย และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในปัญหาและยัง
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการด าเนินการวิจัย โดยเนื้อหาใน
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การสนทนาประกอบด้วย วิเคราะห์สถานการณ์มูลฝอยทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต สาเหตุของปัญหาใน
ชุมชน ผลกระทบของปัญหามูลฝอย หน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการจัดการมูลฝอย การสนับสนุนหรือบริการ
ต่าง ๆ ในการจัดการมูลฝอย ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการมูลฝอย แนวทางในการแก้ปัญหาและ
แนวทางในการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้านให้ดีขึ้น 
 
เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูล 
 ในการเก็บข้อมูลคณะผู้วิจัยชี้แจงท าความเข้าใจในการเก็บข้อมูล เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ตรงกันก่อนการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลมีดังต่อไปนี้ คือ 
  1.  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
   1.1  ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  จากแหล่งข้อมูลเอกสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยข้อมูลที่เก็บควรพิจารณาความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ 
   1.2  ใช้แบบสอบถาม โดยการไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งมี
การนัดหมายไว้ล่วงหน้าและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการและสร้างความคุ้นเคย ความเป็นกันเอง
ต่อกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ให้สอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงและถูกต้องมากท่ีสุด 
  2.  การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ใช้การสัมภาษณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (A-I-C)  แหล่งข้อมูลคือ ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การมีส่วน
ร่วม และการด าเนินงานในการก าจัดขยะมูลฝอย ในเรื่องสถานการณ์ขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน หน่วยงานที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือบริการต่าง ๆ  ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนมาตรการและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยให้ดีขึ้น  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ภายหลังจากได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัย
ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงได้น าเอาข้อมูลมาเพ่ือ
น าไปประมวลผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและ
การสนทนากลุ่ม น ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาแยก
ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหา และท าการตีความหมายจากข้อมูลที่ได้ ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการ
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล (Content Analysis) เพ่ือสรุปและน าไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการ
ท าการศึกษา 
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สถิติที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้ 
 สถิติที่ใช้ได้แก ่
 สถิติบรรยาย ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 1. การหาค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  โดยจะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 97) 

                             P  =   
100

N
f


 
เมื่อ      P แทน ค่าร้อยละ 
   f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด  

2. การหาค่าเฉลี่ย   (Mean)   (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 98)  

   X   =      x
 

       N 
  เมื่อ              X        แทน       ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

   X แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N        แทน       จ านวนประชากร 

3.  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 98) 
เขียนแทนด้วย S.D.  
           

          S.D.   =   (X  -  X)2 
     N       
 เมื่อ      S.D.     แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร  
   X        แทน    คะแนนแต่ละจ านวน  
   X        แทน    ค่าคะแนนเฉลี่ย  
   N        แทน    จ านวนประชากร  

           แทน    ผลรวมของข้อมูล  
 เกณฑ์การวัดค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ใช้การแบ่งระดับคะแนนแบบ Rating Scale ของ Likert 
ออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกัน ดังนี้   (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121) 
                             ระดับคะแนน             ระดับความคิดเห็น 
   5     หมายถึง  มากทีสุ่ด 
   4     หมายถึง  มาก 
   3     หมายถึง  ปานกลาง 
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   2     หมายถึง  น้อย 
   1     หมายถึง  น้อยที่สุด 
และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ในประเด็นแต่ละด้านดังนี้คือ 
                            ค่าเฉลี่ย                         ระดับความคิดเห็น 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นด้วยมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 
ความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.5ซึ่งได้ค่ามาจากการค านวณโดยการใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ดังนี้ (Fisher อ้างถึงในชัชวาล เรืองประพันธ์, 2539, หน้า 15) 
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                         จ านวนชั้น 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยได้น าเสนอตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าด้านการ
จัดการขยะในครัวเรือนโดยการจัดการเองแต่ละครัวเรือน มีทั้งการเผา การน าไปทิ้งในแหล่งที่เป็นต้นน้ าของ
แม่น้ าคือ ล าน้ าแม่สัน ส่วนขยะที่เป็นขยะพลาสติกมีคนภายในพ้ืนที่มารับจ้างเก็บ 
 2. นวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงโมเดลนวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง  
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการน านวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 ส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 91.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาทคิดเป็น 
ร้อยละ 52.9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 74.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนจ านวน  

 

นวัตกรรมการมี

ส่วนร่วมในการ

ก าจัดขยะมูล

ฝอย 

ชาวบ้าน 

อบต.แม่สนั 

 

ผู้น า

ชุมชน 

 

มหาวิทยา

ลัยราชภัฏ

ล าปาง 
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3 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 98.6 และระยะเวลาในการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ 21 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 44.3  
โดยประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ เป็นดังนี้ 
 
ตาราง  1 แสดงจ านวน ร้อยละเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ 

ความรู้ความเข้าใจ ระดับความคิดเห็น 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

1.ขยะหรือขยะมูลฝอย หมายถึงเศษกระดาษ เศษอาหาร เศษสินค้า 
เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

43 
61.4 

24 
34.3 

3 
4.3 

2.ขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ 69 
98.6 

1 
1.4 

0 
0.0 

3.ขยะแห้งหมายถึง ขยะจ าพวกเศษกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก แก้ว 
กระป๋อง อลูมิเนียม 

67 
95.7 

3 
4.3 

0 
0.0 

4.ขยะย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่าเสียหรือย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
น ามาหมักเป็นปุ๋ยได้ 

68 
97.1 

1 
1.4 

1 
1.4 

5. ขยะมูลฝอย ทุกประเภท ควรเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน 57 
81.4 

13 
18.6 

0 
0.0 

6. ขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตราย หมายถึง ขยะที่มีองค์ประกอบ
หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ 

65 
92.9 

4 
5.7 

1 
1.4 

7. การแยกขยะอันตรายต่าง ๆ ก่อนน าไปทิ้งเป็นสิ่งจ าเป็น 66 
94.3 

2 
2.9 

2 
2.9 

8. การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณการเกิดขยะได้ 68 
97.1 

2 
2.9 

0 
0.0 

9.ขยะมูลฝอยท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อ
มนุษย ์

68 
97.1 

1 
1.4 

1 
1.4 

10. แก้ว พลาสติก โลหะเป็นขยะทั่วไป 39 
55.7 

30 
42.9 

1 
1.4 

11. ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ เป็น
ขยะอันตราย 

67 
95.7 

2 
2.9 

1 
1.4 

12.ขยะย่อยสลายเป็นขยะท่ีพบมากที่สุด 62 
88.6 

6 
8.6 

2 
2.9 

13.การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
เท่านัน้ 

32 
45.7 

37 
52.9 

1 
1.4 
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ความรู้ความเข้าใจ ระดับความคิดเห็น 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

14.การเก็บรวบรวมขยะควรเก็บรวบรวมไว้ใกล้สถานที่ประกอบอาหาร 25 
35.7 

44 
62.9 

1 
1.4 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและการ

คัดแยกขยะดังนี้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ มากที่สุด 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 98.6 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจว่า ขยะย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่า
เสียหรือย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักเป็นปุ๋ยได้การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณการเกิดขยะได้และ
ขยะมูลฝอยท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.1 

 4. ผลจากการน านวัตกรรมมาใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอย ที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่าความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเป็นดังนี้ 

 
ตาราง2 แสดงค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านวัตกรรมมาใช้แบบมีส่วนร่วม  

ตัวแปร  S.D. ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิดเห็น 

1.ด้านการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา 4.32 0.747 มาก 
2.ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนและตัดสินใจ 4.34 0.679 มาก 
3.ด้านการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมโครงการ 4.43 0.661 มาก 
4.ด้ านการมีส่ วนร่ วมตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

4.33 0.693 มาก 

โดยรวม 4.35 0.695 มาก 
 จากตาราง 2 พบว่า นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สัน ด้านการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.43 (S.D. = 
0.661) และรองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนและตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (S.D. = 
0.679)ส่วนด้านการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.32(S.D. = 
0.747) 
 5. การน านวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะของ
องค์กรบริหารส่วนต าบลแม่สัน ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักถึง
นวัตกรรมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอย ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมิน และเป็นผู้รับประโยชน์ 
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ภาพที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านลุ่มกลาง 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ในการสรุปผลการวิจัย คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ด าเนินการ
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนพบว่าจัดการขยะในครัวเรือนโดยการจัดการเองแต่ละ
ครัวเรือน มีทั้งการเผา การน าไปทิ้งในแหล่งที่เป็นต้น ส่วนขยะที่เป็นขยะพลาสติกมีคนรับจ้างเก็บ 
 2. นวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลางแบบมีส่วนร่วมจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมตัดสินใจในการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน ผู้น าชุมชน 
องค์การส่วนปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนัยนา  เดชะ (2557)  ประชาชนต้องมีความรู้ที่ต้องการเพ่ิมเติมในด้านวิธีการแยกขยะอย่าง
ถูกวิธีมากที่สุด ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอย เจตคติเกี่ยวกับมูลฝอย พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน 
การมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย 

 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านวัตกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนโดยการใช้แบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท อาชีพ เกษตรกร จ านวนสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 3 – 4 คน 
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ 21 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับพิศิพร  ทัศนา (2558) ประชาชนที่มีเพศ 
อายุ อาชีพและระยะเวลาในการอยู่อาศัย อยู่ในชุมชนที่แตกต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา รายได้และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
แตกต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน 

 ซึ่งชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะดังนี้ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ มากที่สุด รองลงมามีความรู้ความเข้าใจว่า 
ขยะย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่าเสียหรือย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักเป็นปุ๋ยได้การคัดแยกขยะ
ช่วยลดปริมาณการเกิดขยะได้และขยะมูลฝอยท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อมนุษย์
นอกจากนั้นประชาชนบ้านลุ่มกลาง มีเจตคติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยโดยคิดว่าการจัดการขยะควรเริ่ม
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จากครัวเรือนก่อน ดังนั้นหากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มูลฝอยต้องสร้างที่ประชาชนก่อน เพราะขยะในชุมชนเกิดจากประชาชนโดยเฉพาะเวลามีเทศกาล หรือมี
งานบุญต่าง ๆ ก็จะเพ่ิมปริมาณขยะมากข้ึน  
 4. ผลจากการน านวัตกรรมมาใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนจากแบบสอบถามพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ด้านการมีส่วน
ร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา มีการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ มีบทบาทในการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยซี่งตรงกับวีร
กาล  อุปนันท์ (2556) พบว่าแนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยควรมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และ
ด าเนินกิจกรรมด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง
ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาครัฐส่วนกลาง โดยสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจต่อไปโดย
การให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้น าชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยมีกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนและตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกและลดการสร้างขยะในครัวเรือนและ การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนให้ร่วมท า
กิจกรรมและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานมีผู้น าชุมชนเป็นแกนน าการด าเนินงานเกี่ยวกับการคัดแยกและการจัดการขยะ มากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ การน าผลของการประเมินผลไปแก้ไขเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม  
 5. การน านวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะของ
องค์กรบริหารส่วนต าบลแม่สัน สามารถอธิบายสรุปเป็นขั้นตอนดังนี้  

5.1 ขั้นตอนการท าความเข้าใจสถานการณ์และก าหนดเป้าหมายร่วมกันของประชาชน                  
(A : Appreciation) จากกระบวนการดังกล่าว พบว่า สาเหตุของขยะมูลฝอยเกิดจากประชาชนในชุมชน 
ตั้งแต่การทิ้งขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง การคัดแยกมูลฝอยและการก าจัดที่ไม่ถูกต้อง จะน าไปสู่การก าหนด
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการจัดการขยะในชุมชน เป้าหมายคือสร้างกองทุนพัฒนาหมู่บ้านจากขยะมูลฝอย 
ภายใน 1 ปีคือ พ.ศ.2561 
  5.2 ขั้นตอนการคิดวิธีการหรือกิจกรรมที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย (I : Influence) จาก
กระบวนการดังกล่าว พบว่า ในการก าหนดแผนงานหรือนโยบาย จะต้องมีการวางแผน และการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการตั้งเกณฑ์ในการเลือกปัญหาเพ่ือให้
สอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้จริง 
  5.3 ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ (C : Control) จากกระบวนการ
ดังกล่าว พบว่า ในการก าหนดแผนปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย และ
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ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการแก้ไขและตรงประเด็น จากการจัดท าโครงการ การ
ขับเคลื่อนการจัดการขยะด้วยผู้สูงอายุเป็นแกนน า ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
เพ่ือเป็นแนวทางเริ่มต้นในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1.1 ควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย เพ่ือให้
เกิดความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง  
  1.2 ควรมีกิจกรรมท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างยั่งยืน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรน าเอาเทคนิค A-I-C ไปใช้ในกระบวนการด้านอื่น ๆ เช่น การท าแผนชุมชนและการ
ท าประชาคมหมู่บ้าน เพราะเป็นกระบวนการที่น าไปสู่การท าความเข้าใจ ประเด็นปัญหา และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ด าเนินการ ตัดสินใจ เพ่ือแบ่งปันความรู้ความเข้าใจและการ
ติดตามประเมินผล 
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 รายงานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง ด้วยทุนอุดหนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขอขอบพระคุณนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน เจ้าหน้าที่และประชาชนในบ้านลุ่มกลาง ที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งกับคณะผู้วิจัยเป็นอย่างดี รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ 
 อนึ่ง คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่ให้การ
สนับสนุนและเอ้ืออ านวยให้รายงานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งคุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย
ฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบให้แก่พระคุณบิดา มารดา ตลอดจน ผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการอนุเคราะห์
ข้อมูล แก่ผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

 พิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนาเป็นอีกหนึ่งวิธีในการให้บริการสังคม เพ่ือช่วยเหลือให้
พุทธศาสนิกชนได้รับความสบายใจ และเหมาะส าหรับการปฏิบัติเพ่ือความจรรโลงในวิถีชีวิตของมวลมนุษย์ 
แม้ไม่ใช่พิธีกรรมทางพุทธโดยแท้จากพระไตรปิฎก เพราะเกิดจากการผสมผสานของศาสนาพราหมณ์กับ
พุทธ แต่ก็ถือได้ว่ามีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถเข้ากับประชาชนได้ทุกระดับชนชั้น ก่อให้เกิด
กิจกรรมที่สืบเนื่องสัมพันธ์กันหลายกิจกรรม  

 เทศบาลเมืองเชียงรายมีพิธีกรรมแฝงที่เด่นชัด 4 กิจกรรม คือ 1) พิธีสืบชะตาหลวง 2) พิธีจุด
เทียนสะเดาะเคราะห์ 3) พิธีถวายตุงเงินตุงทอง และ 4) พิธีอาบน้ ามนต์จันทร์เพ็ญ ซึ่งเป็นพิธีที่ได้รับการ
นิยมและผลักดันให้เป็นธรรมเนียมนิยมที่ต้องปฏิบัติกันสืบมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อและท าให้ประชาชน
ในเทศบาลเมืองเชียงรายเข้าร่วมพิธีกรรมแฝงคือ ต้องการปัจจัยพื้นฐาน 4 โดยมีสาเหตุมาจากความไม่สบาย
กาย ไม่สบายใจและหวังจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนทางการงาน การเงิน ความรักและความมีสุขภาพดี 
ค าส าคัญ : ปัจจัย  ความเชื่อ  พิธีกรรมแฝง  พุทธศาสนา         
 

Abstract 
 The Buddhism latent ritual is a factor to serve a society, for gaining peace in mind 
of Buddhist people and suited in prolonging of human life. Though, it is not the genuine 
ritual from the Tipitaka, but from the integration of Brahmas and Buddhism, it is also 
considered as the mind value which can be reached to all mankind and can lead to 
several of activities.           
 Chiang Rai municipality has 4 crucial Buddhist latent rituals as; 1). 
Seubchataluang, 2). Chudthien sadorkhro, 3). Thawai Tung Ngern Tung Thong and 4). 
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ArbnammonChanpen which are popular and recommended to continue. The factor that 
influence to the belief and participation in activities of Chiang Rai municipal people is the 
need of 4 basic factors; physical and spiritual illness, wishing to have better profession, 
finance, love and health. 
Keywords : Factor, Belief, Latent Ritual 
 
บทน า 
 เมื่อพิจารณาสภาพสังคมในปัจจุบันแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าพิธีกรรมที่แฝงมีมากมายและหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่มีอยู่ในชุมชนเมืองเพ่ิมขึ้น พิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนาจริง ๆ มีไม่มากและไม่ลึกลับซับซ้อนอะไร สามารถอธิบายเหตุผลและเป้าหมายของ
พิธีกรรมนั้น ๆ ได้ แต่พิธีกรรมทางศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันมีมากมาย โดยทั่วไปมักจะไม่เข้าใจในสาระ
และเป้าหมายของพิธีกรรมว่าท าเพ่ืออะไร จึงปฏิบัติกันตามประเพณีที่สืบ ๆ กันมา เมื่อไม่ทราบสาระของ
พิธีกรรม นาน ๆ เข้าก็เลยทิ้งสาระของพิธีกรรมไปคงปฏิบัติด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือเปลี่ยนแปลงเจตนา
ดั้งเดิมของพิธีกรรมไป ส าหรับความเชื่อที่ผิดออกไปจากหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา อันได้แก่ การเชื่อ
ปาฏิหาริย์ อ านาจดลบัลดาลจากเทวดาหรือเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกพระพุทธศาสนา  
 ความหมายของความเชื่อ พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย (2549) ให้ความหมาย
เกี่ยวกับความเชื่อไว้ 2 นัยด้วยกันคือ 
 1. การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งได้ว่าเป็นความจริง การยอมรับเช่นนี้โดยสารัตถะส าคัญแล้ว
เป็นการรับเชิงพุทธิปัญญา แม้ว่าจะมีอารมณ์สะเทือนใจเข้ามาประกอบร่วมด้วย ความเชื่อจะก่อให้เกิด
ภาวะทางจิตขึ้นในบุคคลซึ่งอาจจะเป็นพ้ืนฐาน ส าหรับการกระท าโดยสมัครใจของบุคคลนั้นความเชื่อ 
อาจจะมีพ้ืนฐานจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่เชื่อได้หรือมีพ้ืนฐานจากความเดียดฉันท์จากการนึกรู้เอาเอง หรือ
จากลักษณะที่ท าให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวก็ได้ เพราะฉะนั้น ความเชื่อจึงมิได้ขึ้นอยู่กับความจริงเชิงวัตถุ
วิสัยในเนื้อหาความเชื่อแปลกวิตถารก็ได้ คนเราอาจจะกระท าการอย่างแข็งขันจริงจัง หรืออย่างบ้าคลั่งด้วย
ความเชื่อที่ผิดได้เท่าๆ กับที่ท าด้วยความเชื่อที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี การท าที่ใช้สติปัญญาใด ๆ ก็ตาม ย่อม
ต้องอาศัยความเชื่ออยู่ด้วยเสมอ แต่สติปัญญาเองนั้นอาจใช้มาทดสอบความเชื่อและตรวจดูความสมบูรณ์
ถูกต้องพ้ืนฐานความเชื่อนั้นได้ 
 2. การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่า เป็นจริงโดยที่ยังมิได้พิสูจน์ได้โดยวิธีการของวิทยาศาสตร์ 
 ธวัช ปุณโณทก (2522) กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส านึก
ของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้นๆ หรือสังคมมนุษย์นั้นๆ แม้ว่า
พลังอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น ไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับ
และให้ความเคารพเกรงกลัวสิ่งเหล่านี้ เรียกว่าความเชื่อ ฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก ไม่
เพียงแต่จะหมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณทั้งหลาย (belief in spiritual beings) ภูตผี คาถาอาคม โชค
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ลาง ไสยเวทต่างๆ ยังรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับนับถือ เช่น ต้นไม้ (ต้นโพธิ์ ต้นไทร) ป่า
เขา เป็นต้น 
 มานิต มานิตเจริญ (2537)  กล่าวว่า “ความเชื่อ หมายถึง เห็นจริงด้วย วางใจ ไว้ใจ มั่นใจ และ
นับถือ” 
 ทัศนีย์ ทานตวณิช (2523)  กล่าวว่า “ความเชื่อ” คือการยอมรับนับถือว่าเป็นความจริง หรือมีอยู่
จริง การยอมรับหรือการยึดมั่นนี้ อาจมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์สิ่ง
นั้นให้เห็นจริงได้” 
 สุนทรี โคมิน (2559)  กล่าวว่า “ความเชื่อเป็นความนึกคิดยึดถือ โดยที่เจ้าตัวจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม 
เป็นสิ่งที่สามารถจะศึกษาและวัดได้จากค าพูดและการกระท าของคน” 
จากค าจ ากัดความต่าง ๆ ข้างต้น จึงพอสรุปความหมายของความเชื่อไว้ว่า “ความเชื่อ” หมายถึง การ
ยอมรับต่าง ๆ ว่าเป็นจริง มีอยู่จริง และมีอ านาจที่จะบันดาลให้เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อการด า รงชีวิตของ
มนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงด้วยเหตุผล แต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือ
สังคม 
 
การเกิดของความเชื่อ  
 ชัยพร วิชชาวุธ (2530) ได้กล่าวถึงสิ่งที่ใช้ก าหนดความเชื่อของบุคคล ว่ายึดหลักดังต่อไปนี้ 
  1. หลักความสงสัย 
  2. หลักความรู้สึก เป็นการใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตนเป็นหลักในการตัดสินใจ 
  3. หลักเหตุผล 
  4. หลักประจักษ์ ซึ่งได้แก่การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสของเราเอง การรับรู้เช่นนี้ ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การทดลอง การวิจัย 
นอกจากหลักทั้ง 4 ประการที่กล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่ท าให้บุคคลเกิดความเชื่อในเรื่องต่างๆนั้น ยังพิจารณา
ได้จากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การถ่ายทอด ทางศาสนา จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี อิทธิพล
ของเพ่ือนสนิท อิทธิพลของกลุ่ม การได้รับประสบการณ์ตรง การได้รับการศึกษา การให้ความรู้สึกที่ถูกต้อง 
การโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อมวลชน 
 ความเชื่ออาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัย ดังนี้ 
  1) เกิดจากประสบการณ์ตรง เป็นความเชื่อที่บุคคลได้ประสบมาด้วยตนเอง อาจจะด้วย
ความบังเอิญ เป็นเรื่องของธรรมชาติ หรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้นก็ตาม ทั้งนี้อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได ้
  2) เกิดจากการได้รับข่าวสารต่อๆ กันมา หรืออ้างถึงค าโบราณที่ยึดถือกันมา หรือการ
โฆษณาชวนเชื่อ เป็นความเชื่อที่เกิดจากการค ากล่าวอ้างต่อๆ กันมาก หรืออ้างถึงค ากล่าวโบราณที่เชื่อถือ
และยอมกันมา หรือใช้สื่อต่างๆ ในการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือได้ 
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  3) เกิดจากการที่ได้ปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาของคนรุ่นก่อน เป็นความเชื่อที่เกิดจาก พิธีกรรม 
หรือการปฏิบัติที่ท าสืบต่อกันมา อาจถือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีทางสังคม ซึ่งสร้างให้เกิดความ
เชื่อในกลุ่มคนได้ง่าย 
  4) เกิดจากการนึกคิดเอาเองตามความรู้สึกของตน เป็นความเชื่อที่คาดเดา หรือคิดเอาเอง 
หรือรู้สึกไปเอง อาจจะไม่มีข้อมูลใด ๆ มาสนับสนุน 
ผู้ท าการวิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาถึง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” โดยผู้ท าการวิจัยหวังว่าผล
ของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนบุคคลทั่วไปที่จะน าผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับพฤติกรรมความเชื่อ และเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อพิธีกรรมทางพุทธศาสนา รวมทั้ง
เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดความเชื่อท่ีถูกต้อง โดยเอาความเชื่อไปตั้งที่พระรัตนตรัย ถือเป็นสรณะ ความเชื่อใน
กฎแห่งกรรม เชื่อว่าการกระท าต่าง ๆ ส าเร็จด้วยการกระท าด้วยตัวของมนุษย์เอง หากท าถูกต้องตามเหตุ
และผล ไม่จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจภายนอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาล หากสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มี
ความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว จะน าไปสู่การพัฒนาจริยธรรม คือ ความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและสังคม เพราะเม่ือเชื่อในกฎแห่งกรรม ย่อมก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนาของประชาชน ในเขต
เทศบาล ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 2. เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าของพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เขตเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรตัวอย่าง 1)  พระสงฆ์ จ านวน 5 รูป 2)  คณะกรรมการวัด จ านวน 5 คน 3)  อุบาสก อุบาสิกา 
กลุ่มสวดมนต์ข้ามปี 3 วัด วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ และวัดเจ็ดยอด วัดละ 20 คน รวมจ านวน 60 คน และ
อุบาสก อุบาสิกาประพฤติวัตรจ าศีลอุโบสถ 5 วัด ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดกลางเวียง วัดเจ็ดยอด 
และวัดศรีทรายมูล วัดละ 20 คน รวมจ านวน 100 คน  รวมประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 170 คน 
 2. ขอบเขตเนื้อหา  
มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ของประชนชนในเขตเทศบาล
เมืองเชียงราย ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่  
        1) ความเชื่อและพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา  
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         2) ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเชียงราย    
          3) คุณค่าของพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
      3.1 แบบสอบถาม (Questionnaires)  
 ส่วนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ลักษณะให้เลือกตอบและเขียนตอบ แบบสอบถามนี้ได้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1)  ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝง
ทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเมืองเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อ 4 พิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1) พิธีสืบชะตา
หลวง 2) พิธีอาบน้ ามนต์จันทร์เพ็ญ 3) พิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ และ 4) พิธีถวายตุงเงินตุงทอง  โดย
ค าถามแบ่งเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน หมายถึง ค าถามที่ระบุถึงความอยากมี ความอยาก
เป็น และความคาดหวัง ที่เป็นภาวะปัจจัยภายในตัวบุคคล 2) ปัจจัยภายนอก หมายถึง ค าถามที่ระบุถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม การเชิญชวน และความเป็นประเพณี ที่เป็นปัจจัยภายนอกตัวบุคคล 
 ซึ่งแบ่งระดับขั้นเพ่ือจัดอันดับความคิดเห็น (Rating Scale) ตามตัวแปรที่ก าหนดไว้โดยแบ่งขั้น
ระดับ 5 ขั้น ดังนี้ 
  ถ้าตอบ 5   หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปัจจัยที่ส่งผลมากท่ีสุด 
  ถ้าตอบ 4   หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปัจจัยที่ส่งผลมาก 
  ถ้าตอบ 3   หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปัจจัยที่ส่งผลปานกลาง 
  ถ้าตอบ 2   หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปัจจัยที่ส่งผลน้อย 
  ถ้าตอบ 1   หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด 
 3.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept interview)  
 สัมภาษณ์แบบไมเป็นทางการ (Informal interview) ผูวิจัยสัมภาษณเอง เพื่อให้ไดขอมูลละเอียด
ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  การสัมภาษณไมก าหนดรูปแบบมาตรฐาน  (unstructured interview)  
ไมมีการก าหนดขอค าถามอย่างตายตัว แต่ก าหนดไวเพียงกรอบหรือประเด็นที่สัมภาษณ อาศัยกรอบและ
แนวคิดเป็นปัจจัยส าคัญในการตั้งประเด็นค าถาม และไม เรียงล าดับค าถามกอนหลังเหมือนที่ก าหนดไว
ค าถามมีลักษณะแบบปลายเปด และหากวาขณะที่สัมภาษณ พบปรากฏการณหรือประเด็นปัญหาใดที่
น่าสนใจ จะท าการสัมภาษณโดยละเอียดเพื่อใหไดค าตอบอยางชัดเจน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    เมื่อได้มีการศึกษาในพ้ืนที่วัดทั้ง 5 วัด การทอดแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และได้
แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
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    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้าน
เนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิเคราะห์ รูปแบบและกระบวนการจัดการพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนาทั้ง 4 คือ 
1. พิธีสืบชะตาหลวง 2. พิธีอาบน้ าจันทร์ 3. พิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ และ 4. พิธีถวายตุง เงินตุงทอง 
กระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ เพ่ือก่อให้เกิด
การเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาจิตใจและปัญญาของชุมชน ศึกษาสภาพปัญหา 
อุปสรรค ของการจัดกิจกรรมพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
กิจกรรมประเพณ ี
    4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เน้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ได้เก็บ
รวบรวมจากอุบาสก อุบาสิกา 160 คน ตามโควต้า โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 เลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ในการตอบไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง เพศ  อายุ  อาชีพ  การศึกษา  
รายได้ จ านวนครั้งการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง จ านวนครั้งความส าเร็จหลังการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง  พิธีกรรม
แฝงที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติ  ความคาดหวังที่นิยมขอจากพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา  ความส าเร็จอัน
เนื่องมาจากพิธีกรรมแฝง  เหตุการณ์ที่ท าให้เข้าร่วมพิธีกรรมแฝง  การเข้าร่วมพิธีกรรมแฝงเพ่ือใคร โดยท า
การวิเคราะห์เพ่ือหา ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน ามาเสนอในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย 
 ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลระดับความคิดเห็นของอุบาสก อุบาสิกากลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่า 

คะแนนเฉลี่ย (  / Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. / Standard Deviation) เป็นรายข้อและ
รายด้าน และเฉลี่ยรวมทุกด้าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนน เพ่ือให้เห็นระดับความ
คิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อในแต่ละด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้
ดังนี้ 
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึงปัจจัยนั้นส่งผลให้ความเชื่อมากท่ีสุด 
  คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึงปัจจัยนั้นส่งผลให้ความเชื่อมาก 
  คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึงปัจจัยนั้นส่งผลให้ความเชื่อปานกลาง 
  คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึงปัจจัยนั้นส่งผลให้ความเชื่อน้อย 
  คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึงปัจจัยนั้นส่งผลให้ความเชื่อน้อยที่สุด 
 น าข้อมูลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นคุณค่าทางจิตใจ มูลค่าต่อการจัดกิจกรรม และมูลค่า
ทางวัฒนธรรมประเพณี การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว เพ่ือให้
เห็นชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistics of analysis) ใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย ( / Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. / Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม  
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนาของประชาชน ในเขตเทศบาล
ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
 ตารางที่ 1 สรุป ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าถามปัจจัยภายใน คือ ความอยากมี 
อยากเป็น ความคาดหวังภายใน ตัวบุคคล ที่เข้าร่วมพิธีสืบชะตา พิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีถวายตุง 
พิธีอาบน้ ามนต์จันทร์เพ็ญ  

 ค าถามว่า “พิธีสืบชะตา พิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีถวายตุงเงินตุงทอง 
พิธีอาบน้ ามนต์จนัทร์เพ็ญ” 

ค่าเฉลี่ย 

 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. 

แปรผล 

1. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านร่ ารวยได้หรือไม ่ 3.00 1.45 ปาน
กลาง 

2. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านหายป่วยได้หรือไม ่ 3.18 1.42 ปาน
กลาง 

3. ท่านเชื่อวา่พิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านโชคดีได้หรือไม ่ 2.99 1.18 ปาน
กลาง 

4. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านอายุยืนได้หรือไม ่ 3.79 1.31 มาก 

5. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านมีอ านาจได้หรือไม ่ 3.93 1.11 มาก 

6. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านมีเสน่หไ์ด้หรือไม ่ 3.42 1.58 มาก 

7. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านมีคนรักได้หรือไม ่ 3.31 1.62 ปาน
กลาง 

8. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านมีงานดีได้หรือไม ่ 3.86 1.02 มาก 

9. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านมีบริวารได้หรือไม ่ 2.98 1.42 ปาน
กลาง 

10. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านความสุขได้หรือไม ่ 2.53 1.15 น้อย 

11. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านแคล้วคลาดได้หรือไม ่ 3.33 1.24 ปาน
กลาง 

12. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้ท่านมีสมบัตไิด้หรือไม ่ 2.44 1.19 น้อย 

 รวม 3.23 1.31 ปาน
กลาง 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า มีความเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงท า
ให้มีอ านาจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ที่ 3.93  รองลงมาคือเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้มีงานดี มีค่าคะแนน
เฉลี่ย  ที่ 3.86  และส่วนน้อยที่สุด คือ เชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ท าให้มีสมบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ที่ 2.44 
เมื่อรวมค่าคะแนนเฉลี่ย  ของปัจจัยภายในแล้วปรากฏว่ามีค่า  ที่ 3.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.13 

แปรผลเป็นระดับปานกลาง 

 
 ตารางท่ี 2  สรุป ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าถามปัจจัยนอก คือ ความศักดิ์สิทธิ์ของ
พิธีกรรม การประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวน ความเป็นประเพณี 
 ค าถาม “ความศักด์ิสิทธิ์ของพิธีกรรม การประชาสัมพันธ์

เชิญชวน และความเป็นประเพณี”  
 ค่าเฉลี่ย 

   

ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน S.D. 

แปรผล 

1. ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงมีความศักดิ์สิทธ์ิหรือไม่ 3.59 3.45 ปานกลาง 
2. ท่านเห็นประชาสัมพันธ์พิธีกรรมแล้วอยากเข้าร่วมหรือไม่ 3.17 1.41 ปานกลาง 

3. ท่านเข้าร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ด้วยคิดว่าเป็นประเพณี 3.06 1.48 ปานกลาง 

4. เมื่อท่านดวงตก ท่านมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง 3.05 1.45 ปานกลาง 

5. หากท่านป่วย ท่านมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง 2.90 1.51 ปานกลาง 

6. หากท่านฝันร้าย ท่านมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง 3.08 1.43 ปานกลาง 

7. วันพิเศษของชีวิต ท่านมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง 2.99 1.46 ปานกลาง 

8. หากหน่วยงานท่านจัดพิธีกรรมแฝง ท่านต้องเข้าร่วมพิธีกรรม 3.08 1.41 ปานกลาง 

9. หากญาติป่วย ท่านจะแนะน าให้เข้าร่วมพิธีกรรมแฝง 2.94 1.48 ปานกลาง 

10. ท่านพบพิธีกรรมก าลังเริ่ม ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมพิธีกรรม 3.03 1.49 ปานกลาง 

11. ผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นพระ ท่านจึงคิดว่าควรเข้าร่วม 3.17 1.43 ปานกลาง 

12. ผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นคฤหัสถ์ท่านจึงคิดว่าควรเข้าร่วม 2.97 1.46 ปานกลาง 

 รวม 3.09 1.62 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า เชื่อว่าพิธีกรรมแฝงมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ที ่3.59 รองลงมามีความเห็นว่า การได้เห็นการประชาสัมพันธ์ของานพิธีกรรม
แล้วอยากเข้าร่วม มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ที่  3.17 และส่วนน้อยมีความคิดเห็นว่า เมื่อเห็นว่าผู้ประกอบ
พิธีกรรมเป็นคฤหัสถ์แล้วจะควรเข้าร่วม มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ที่  2.97 เมื่อรวมค่าคะแนนเฉลี่ย  ของปัจจัย
ภายนอกแล้วปรากฏว่ามีค่า  ที ่3.09  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ที่ 1.62 แปรผลเป็นระดับปานกลาง 
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 ตารางที่ 3  เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระหว่างปัจจัยในกับปัจจัย
ภายนอก เพ่ือให้ทราบค่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อความเชื่อมากที่สุด 

 
 ค่าเฉลี่ย 

 

ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน S.D. 

แปรผล 

1. ปัจจัยภายใน 3.23 1.31 ปานกลาง 
2. ปัจจัยภายนอก 3.09 1.62 ปานกลาง 

 ผลลัพธ์  0.14   

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยภายในของตัวบุคคล มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ที่ 3.23 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. ที่ 1.31 ซึ่งมีผลต่อความเชื่อและการตัดสินใจเข้าร่วมในพิธีกรรมแฝง มากกว่าปัจจัยภายนอก 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ที่ 3.09 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ที่ 1.62 โดยมีค่าเฉลี่ย  ที่แตกต่างกันถึง 0.14  
 

 สรุป ปัจจัยภายในของตัวบุคคล ( =3.23) (S.D.=1.31) มีผลต่อความเชื่อและการตัดสินใจเข้าร่วม
ในพิธีกรรมแฝงมากกว่าปัจจัยภายนอก (  =3.09) (S.D.=1.62) โดยมีค่าเฉลี่ย  แตกต่างกันถึง 0.14 แสดงให้
เห็นว่า ความเชื่อท่ีเคยสะสมมาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง มากกว่าปัจจัยภายนอก 
ซึ่งหมายถึง การประชาสัมพันธ์ รูปแบบการจัดและบุคคลที่จัดพอสมควร 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธ
ศาสนา : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” มีการสร้างค าถามการ
สัมภาษณไมก าหนดรูปแบบมาตรฐาน (unstructured interview) ไมมีการก าหนดขอค าถามอย่างตายตัว 
แต่ก าหนดไวเพียงกรอบหรือประเด็นที่สัมภาษณ อาศัยกรอบและแนวคิดเป็นปัจจัยส าคัญในการตั้งประเด็น
ค าถาม และไมเรียงล าดับค าถามกอนหลังเหมือนที่ก าหนดไว ค าถามมีลักษณะแบบปลายเปด และหากวา
ขณะที่สัมภาษณ พบปรากฏการณหรือประเด็นปัญหาใดที่น่าสนใจ จะท าการสัมภาษณโดยละเอียดเพ่ือให
ไดค าตอบอยางชัดเจน ผู้วิจัยแบ่งการสังเคราะห์เป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1) เหตุปัจจัยแห่งความเชื่อพิธีกรรม
แฝง 2) ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมแฝง 3) ประเพณีนิยมแห่งพิธีกรรมแฝง 4) เจ้าแห่งพิธีกรรมแฝง 
ซึ่งอธิบายเป็นรายละเอียดต่อไป 
 เหตุปัจจัยแห่งความเชื่อพิธีกรรมแฝง  
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Information) ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้เกี่ยวข้องในการ

จัดพิธีกรรมแฝงในพระพุทธศาสนา สรุปได้ใจความเกี่ยวกับเหตุปัจจัยแห่งความเชื่อพิธีกรรมแฝงทั้งที่เป็น
ปัจจัยภายในและภายนอกนั้น มีความเป็นไปว่าความเชื่อที่เป็นฐานมูลเดิมของวิถีชีวิตของประชากร 
ผสมผสานการขับเคลื่อนของสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความอยากมีอยากได้ อยากเป็นในสิ่งที่
ตนขัดสนหรือมีไม่เพียบพร้อมเหมือนคนอ่ืน หรือคนท่ีมีพร้อมทางวัตถุอยู่แล้ว ความเชื่ออันเป็นมูลฐานเดิมก็
ยังท าให้บุคคลแสวงหาความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป การมีโชคลาภ มีสุขภาพดี มีเงิน มีงาน มีความรัก องค์ประกอบ
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เหล่านี้ ท าให้ประชากรที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมแฝง ยังขวนขวายที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมให้ได้สักครั้ง
หรือบ่อยครั้ง ดังนั้นเหตุปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความเชื่อพิธีกรรมแฝง โดยรวมพอสรุปได้คือ  
 ปัจจัยภายในตัวบุคคล เมื่อสังเคราะห์แล้วเป็นไปตามระดับความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานหลัก 4 
ประการ ในการด าเนินชีวิต คือ 1) อาหาร 2) ที่อยู่อาศัย 3) เครื่องนุ่งห่ม และ 4) ยารักษาโรค  
 ปัจจัยภายนอกเป็นการประชาสัมพันธ์ของเจ้าพิธีผู้จัด เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ ประชากรเกิดความ
เชื่อและต้องการอยากเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง อีกท้ังรูปแบบของพิธีกรรมที่มีความเคร่ง ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ รวมถึง
ความนิยมของท้องถิ่นจนกลายเป็นประเพณีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเชื่อในพิธีกรรมด้วย ดังข้อ
ค้นพบเกี่ยวกับประเพณีนิยมและเจ้าแห่งพิธีกรรม ดังต่อไปนี้ 
1) ประเพณีนิยมแห่งพิธีกรรมแฝง 
   พิธีกรรมแฝงในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีหลากหลายรูปแบบ แต่ที่
มีการจัดเป็นกิจกรรมหลัก ๆ เพ่ือให้เป็นพระเพณีนิยมของวัดหลัก ๆ ในเทศบาลนครเชียงราย คือ  
 ตารางที่ 4 พิธีกรรมที่เป็นประเพณีและธรรมเนียมนิยม 
 
ตารางที่ 4 พิธีกรรมที่เป็นประเพณีและธรรมเนียมนิยม 

ชื่อพิธีกรรมแฝง วัดที่จัด เวลาที่จัด 

พิธีสืบชะตาหลวง พระสิงห์, พระแก้ว, เจ็ดยอด,กลางเวียง, 
ศรีทรายมูล, พระเชตุพน 

จัดเป็นประเพณีในวันปีใหม่ และ
ปีใหม่เมือง 

พิธีจุดสะเดาะเคราะห์ พระสิงห์, พระแก้ว, เจ็ดยอด จัดเป็นธรรมเนียมนิยมตลอดปี 

พิธีถวายตุงเงินตุงทอง พระสิงห์, พระแก้ว, เจ็ดยอด จัดเป็นประเพณีในวันปีใหม่เมือง 

 พิธีกรรมบางอย่างก็สามารถจัดให้เป็นประเพณีได้ และสร้างความนิยมให้เป็นธรรมเนียมได้ใน
หลักความเชื่อของพิธีกรรมแฝงได้ เช่น พิธีกรรมสืบชะตาหลวง กับพิธีถวายตุงเงินตุงทอง จัดให้เป็น
ประเพณีของชุมชนได้ ส่วนพิธีกรรมจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ จัดให้เป็นธรรมเนียนนิยมของแต่ละวัดได้ ส่วน
พิธีอาบน้ ามนต์จันทร์เพ็ญ นั้นยังไม่สามารถจัดเป็นประเพณีได้เนื่องจากเป็นพิธีกรรมแฝงที่เพ่ิงเริ่มท าได้ไม่
นาน ยังไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนัก 
2) เจ้าแห่งพิธีกรรมแฝง 
  การจัดพิธีกรรมแฝงนี้ ผู้เป็นเจ้าพิธีส่วนมากเป็นนักบวชในพุทธศาสนา และเป็นผู้เคยบวชมาก่อน 
มีความรอบรู้ในพิธีกรรมเป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้เป็นเจ้าพิธีในการสวดมนต์ควรเป็นพระภิกษุ
จะเหมาะสมกว่าคฤหัสถ์เป็นผู้สวดมนต์เอง แต่การจัดสถานที่ทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท าพิธีนี้ ผู้
เป็นเจ้าพิธีควรเป็นคฤหัสถ์จะมีอาจาระที่เหมาะสมกว่า แม้บางครั้งผู้ท าพิธีจะเป็นคฤหัสถ์ในการสวดมนต์ 
หรือด าเนินพิธีกรรม แต่ประชาชนบางกลุ่มก็นิยมเข้าร่วมเพราะถือว่าเป็นการได้ร่วมพิธีกรรมแล้ว 
หมายความว่าผู้ร่วมพิธีไม่ค านึงว่าผู้สวดมนต์หรือผู้ด าเนินพิธีจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก็ได้ นับได้ว่าเป็นการ
ท าพิธีเช่นเดียวกัน แต่ประชาชนบางกลุ่มจะนิยมผู้ด าเนินพิธีการเป็นพระภิกษุ เพราะมีความเชื่อว่าพระภิกษุ
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เป็นผู้มีศีลมากกว่าคฤหัสถ์ จะท าให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าผู้เป็นคฤหัสถ์ซึ่งมีศีลน้อยกว่า 
 
ตอนที่ 2 คุณค่าและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ในเขตเทศบาลต าบลเวียง 
อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
 การสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมแฝง ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ โดยผู้วิจัยแบ่งเป็นไปตามนิยามของค าว่า “พิธีกรรมแฝง” ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ 
  2.1 พิธีสืบชะตาหลวง เป็นพิธีที่ชาวล้านนานิยมปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นการสืบชะตาเสริม
ราศีให้กับตนเอง แรกเริ่มเป็นการสืบชะตาให้กับคนป่วยไม่สบาย ท าเดี่ยว แต่ปัจจุบันนิยมท าเป็นหมู่คณะ 
เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมนี้ ชาวล้านนาเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในระดับต้น ๆ ของพิธีกรรมประเภท
ส่งเสริมดวงชะตา บางคนป่วยไม่สบาย พอได้ท าพิธีกรรมนี้แล้วหายป่วยก็มี ไม่หายป่วยก็มี แต่โดยส่วนมาก
เชื่อกันว่าหายป่วย ปัจจุบันนิยมท ากันเป็นหมู่คณะจึงสังเคราะห์ไม่ได้ว่า พิธีกรรมนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อย
เพียงใด เพราะวัตถุประสงค์ในสมัยก่อน พิธีกรรมนี้นิยมท าให้ผู้ป่วย และเมื่อท าเสร็จแล้วถ้าคนป่วยมีอาการ
ดีขึ้น มักสรุปผลว่าผู้เป็นเจ้าพิธีกรรมนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก จึงเป็นตัวชี้วัดได้ว่า พิธีสืบชะตาหลวงมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ แต่ในปัจจุบันค่อนข้างหาตัวชี้วัดได้ล าบาก เพราะนิยมท ากันเป็นหมู่คณะ และปัจจุบันนี้บางครั้งก็
นิยมท าเพ่ือเสริมอ านาจบารมีของตัวบุคคล ถึงแม้จะเป็นการท าเดี่ยว ๆ ให้กับบุคคลส าคัญของบ้านเมือง ก็
ไม่อาจเป็นตัวชี้วัดได้ว่าพิธีกรรมสืบชะตาเพ่ือเสริมบารมีนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และส่งเสริมให้ผู้ร่วมพิธีกรรมมี
อ านาจบารมีมากขึ้น เพราะหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่า บุคคลนั้นมีอ านาจบารมีมากขึ้นเพราะร่วมพิธีกรรมนี้ แต่
อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมีแนวโน้มว่าเมื่อมีผู้จัดพิธีกรรมนี้เมื่อไร หากมีโอกาสก็จะเข้าร่วมทันที 
  2.2 พิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ เป็นพิธีที่ชาวล้านนานิยมปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นการ
สะเดาะเคราะห์ให้กับตนเอง แรกเริ่มพิธีกรรมนี้เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับคนป่วย เมื่อเกิดความไม่สบาย
ประชาชนชาวล้านนา มีความเชื่อว่าควรได้จุดเทียนเพ่ือการสะเดาะเคราะห์สิ่งชั่วร้ายให้หายไปกับเทียน ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้ บางครั้งก็สัมฤทธิ์ผล บางครั้งก็ไม่ได้ผล แต่การจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ก็ยังเป็นที่นิยมของชาว
ล้านนาเช่นเดิม แม้เรื่องความสบายนี้จะมีการแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการอย่างดี แต่ความนิยมจุดเทียน
สะเดาะเคราะห์ ยังได้รับการตอบรับอยู่ในปัจจุบัน โดยความเชื่อของประชาชนยังเป็นลักษณะเช่นเดิมคือ 
เมื่อประสบสิ่งชั่วร้าย ก็มีความเชื่อว่าตัวเองถึงวาระชะตาไม่ดี ต้องท าพิธีสะเดาะเคราะห์ เอาสิ่งชั่วร้ายนี้
ออกไป เมื่อประกอบพิธีสืบชะตาหลวงแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงเลือกอีกวิธีหนึ่งที่สิ้น
ค่าใช้จ่ายน้อยนั่นก็คือ การจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา บูชาโชค ซึ่งปริมาณของความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่
อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือ แต่วัดได้ด้วยความรู้สึกว่าสบายใจขึ้นกว่าปกติ ดีกว่าไม่ได้ท าอะไรให้ตนเองสบายใจ
ได้เลย และแนวโน้มปัจจุบันประชาชนยังมีแนวคิดว่า ถ้าประสบกับสิ่งเลวร้ายในชีวิต วิธีการจัดการให้สบาย
ใจขึ้นที่พอกระท าได้บ้าง นั่นก็คือ การจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ นี่เอง 
  2.3 พิธีถวายตุงเงินตุงทอง ตุง หรือ ธง ชาวล้านนาถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ซึ่ง
พิธีการถวายตุงเงินตุงทองเป็นพิธีที่ชาวล้านนานิยมปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมก าลังใจให้กับตนเอง 
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แรกเริ่มพิธีกรรมนี้นิยมเฉพาะผู้ที่เข้าการแข่งขัน เช่น การสอบแข่งขัน การแข่งเรือ  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ บางครั้ง
ก็สัมฤทธิ์ผล บางครั้งก็ไม่ได้ผล แต่การถวายตุงเงินตุงทอง ก็ยังเป็นที่นิยมของชาวล้านนาเช่นเดิม แม้เรื่อง
การแข่งขันต่าง ๆ จะข้ึนอยู่กับความสามารถของตัวบุคคลก็ตาม แต่การถวายตุงก็ยังได้รับการตอบรับอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยความเชื่อของประชาชนยังเป็นลักษณะเช่นเดิมคือ เมื่อต้องการชัยชนะจากการแข่งขัน ก็มี
ความเชื่อว่าตัวเอง ต้องท าพิธีถวายตุงเงินตุงทอง ซึ่งปริมาณของความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือ 
แต่วัดได้ด้วยความรู้สึกว่ามีก าลังใจมากขึ้นกว่าปกติ เรียกได้ว่าเสริมก าลังใจให้เพ่ิมจากความสามารถที่มีอยู่
ในตนด้วย แนวโน้มปัจจุบันประชาชนยังมีแนวคิดว่า เมื่อต้องการชัยชนะจากการแข่งขันอะไรสักอย่าง 
วิธีการที่จะให้มีก าลังใจมากข้ึนที่พอกระท าได้ นั่นก็คือ การถวายตุงเงินตุงทองตามแบบฉบับล้านนานี่เอง 
  2.4 พิธีอาบน้ ามนต์จันทร์เพ็ญ พิธีการอาบน้ ามนต์จันทร์เพ็ญนี้ เพ่ิงเริ่มมีปรากฏในเขต
เทศบาลนครเมืองเชียงราย เมื่อปี 2559 นี้เอง ซึ่ง ผู้ท าพิธีคือพระครูสังฆรักษ์เรวัตร เรวโต เป็นเจ้าแรกใน
การท า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี การนี้ประชากรที่เข้าร่วมมีความเชื่อว่า เป็นการล้างบาปอีกวิธีหนึ่งที่
ควรเข้าร่วมเพราะเชื่อว่าพิธีกรรมนี้จักน ามาซึ่งความเจริญทั้งโภคทรัพย์และบริวารสมบัติ แต่ระดับความ
ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับนั้น ไม่มีตัวชี้วัดได้ว่าระดับใด ทราบแต่เพียงว่าถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมในการเข้าร่ว มพิธี 
ประชาชนก็พร้อมที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมโดยไม่ลังเลใจ 
  
สรุปและอภิปรายผล 

 ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31-40 ปี และส่วนน้อยอายุระหว่าง 41-
50 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้าง และมีอาชีพเป็นนักศึกษาส่วนน้อย ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับต่ ากว่ามัธยม และระดับปริญญาโทขึ้นไปจะเป็นส่วนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ต่อเดือนที่พบส่วน
ใหญ่คือน้อยกว่า 10,000 บาท และแน่นอนว่าส่วนน้อยคือผู้มีรายได้สูงสุดในระหว่าง 30,001 -40,000 บาท 
ทั้งนี้ประวัติการเคยเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่เป็นผู้เคยร่วม 4 ครั้งขึ้นไป และส่วนน้อยคือผู้เคยเข้าร่วม 
3 ครั้ง ในความคาดหวังหรือพรที่ขอเวลาเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่ พรไม่ประสบความส าเร็จเลย แต่
ส่วนน้อยจะส าเร็จผลประมาณ 3 ครั้งขึ้นไป พิธีกรรมแฝงที่เคยเข้าร่วมส่วนใหญ่ คือเคยท าพิธีถวายตุงเงินตุง
ทอง และส่วนน้อยคือเข้าพิธีอาบน้ ามนต์จันทร์ สิ่งที่นิยมขอพรเวลาเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่คือ ขอให้
มีสุขภาพดี และส่วนน้อยจะขอในเรื่องความรัก ในเรื่องของความส าเร็จที่ได้รับจากพิธีกรรมแฝงส่วนใหญ่ 
คือ ไม่ประสบความส าเร็จเลย และส่วนน้อยจะส าเร็จในเรื่องของความรัก เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องเข้า
ร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่พบว่าประชากรมักท าตามประเพณีเท่านั้น และบางคนส่วนน้อยแค่อยากทดลอง 
เวลาที่เข้าร่วมพิธีกรรมแฝงส่วนใหญ่ท าเพ่ือตนเอง และท าเพ่ือคนรักเป็นส่วนน้อย  
 ในส่วนที่เป็นปัจจัยภายใน หมายถึง ความเชื่อที่มีภายในตัวบุคคล ที่เคยรับทราบ รับรู้และเข้าใจ
มาตามบรรพกาลแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วประชากรเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ คือ พิธีสืบชะตาหลวง พิธีจุด
เทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีถวายตุงเงินตุงทอง และพิธีอาบน้ ามนต์จันทร์เพ็ญ ท าให้มีอ านาจเป็นอันดับต้น ๆ 
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า ท าให้มีงานดี ๆ ได้ด้วย ท าให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมอายุยืน ท าให้มีเมตตามหาเสน่ห์ 
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ท าให้แคล้วคลาดจากภยันตรายได้ด้วย มีคนรัก หายป่วย ร่ ารวย โชคดีมีชัย มีบริวาร อุดมไปด้วยความสุข
ความเจริญ และสุดท้ายท าให้มีสมบัติได้ด้วย ด้วยความเชื่อในลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเข้าร่วม
พิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา 
 ในส่วนที่เป็นปัจจัยภายนอก หมายถึง การสื่อสารชักชวนจากภายนอกตัวบุคคล และการเห็น
รูปแบบแล้วเกิดความหวั่นไหวต่อกิจกรรม เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้แล้ว ท าให้ทราบว่าประชากร เชื่อว่า
รูปแบบพิธีกรรมแฝงมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับต้น ๆ การประชาสัมพันธ์ของพิธีกรรม ท าให้อยากเข้าร่วม
พิธีกรรม ยิ่งถ้าผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นพระอีกด้วย ยิ่งท าให้อยากเข้าร่วมมากยิ่งขึ้น และถ้าประกอบด้วย
การฝันร้าย ยิ่งมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ถ้าหน่วยงานที่รู้จักจัดพิธีกรรมแฝง ต้องเข้าร่วมพิธีกรรม
แน่นอน เพราะบางท่านคิดว่าการเข้าร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นไปตามประเพณีโบราณ แต่ถ้าดวงตก ก็ยิ่งมี
ความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง เมื่อเดินทางไปพบพิธีกรรมก าลังเริ่ม จะตัดสินใจเข้าร่วมพิธีกรรมทันที 
เมื่อวันพิเศษของชีวิตมาถึง หลายท่านมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง เพ่ือเสริมบุญราศีบ้าง แต่ ถ้าผู้
ประกอบพิธีกรรมเป็นคฤหัสถ์ หลายท่านคิดว่าควรเข้าร่วมบ้างนิดหน่อย หากญาติป่วยบางท่านอาจแนะน า
ให้เข้าร่วมพิธีกรรมแฝง เพื่อเสริมสร้างชะตาชีวิต แต่ถ้าหากตัวเองป่วย อาจมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรม
แฝงบ้างเล็กน้อย เพราะคิดว่าไปโรงพยาบาลคงปลอดภัยกว่า  
 สรุป ปัจจัยภายในของตัวบุคคล มีผลต่อความเชื่อและการตัดสินใจเข้าร่วมในพิธีกรรมแฝง
มากกว่าปัจจัยภายนอก โดยมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อท่ีเคยสะสมมาเป็นปัจจัยหลักใน
การตัดสินใจเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง มากกว่าปัจจัยภายนอก ซึ่งหมายถึง การประชาสัมพันธ์ รูปแบบการจัด
และบุคคลที่จัดพอสมควร 
 
พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเพื่อการบริการสังคม 

 พิธีกรรมแฝงในพุทธศาสนา แม้ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกหรือในศาสนพิธี แต่เมื่อสังคมแห่งพุทธ
ศาสนายอมรับพิธีกรรมนั้น ๆ และเป็นวัตรปฏิบัติอันดีสมควรต่อการให้บริการต่อสังคม กลุ่มนักบวชก็ยินดี
ในการให้การบริการต่อสังคม โดยแบ่งเป็น 2 สถานะ ดังนี้ 
 1. ในสถานะแก้ปัญหาให้กับพุทธศาสนิกชน 
  ผลการวิจัยพบว่า เมื่อประชาชนมีความเดือนร้อนที่หาทางออกไม่ได้ ร้อยละ 35.63 ต้อง
เข้าพิธีกรรมแฝงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความสบายใจ และร้อยละ 43.75 มีแนวคิดว่าผู้ที่ช่วยให้สบาย
ใจได้ต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นในการท าพิธีกรรมแฝง เพ่ือเกิดความศักดิ์สิทธิ์และสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นพิธีกรรม
แฝงทางพุทธศาสนานี้ ในฐานะ       การแก้ปัญหาให้กับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้ต้องอาศัยพิธีกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ ที่ระบุว่า “พิธีกรรมสืบชะตา ก่อเกิดการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจเกิด กุศลกรรมบถ ความสุจริต ทางกาย ทางวาจา ทางใจ การคิดดีท าดีด้วยหลักไตรสิกขา” 
ซึ่งพระวิศิษฎ์ สุมโน (แทบทาม) (2556) กล่าวเสริมว่า “พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา ช่วยท าให้บุคคลมีที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีที่พ่ึงทางใจให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ และท าให้บุคคลเกิดการยับยั้งชั่งใจในการ
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ประพฤติผิดจากฮีตครองประเพณีของชุมชน” ซึ่งการยกสถานะให้พระภิกษุเป็นเสมือนผู้แก้ไขปัญหาที่หา
ทางออกไม่ได้ โดยไม่อิงหลักการและเหตุผลนี้มักเป็นไปตามแนวคิดความเชื่อ ซึ่งใกล้เคียงกับความหมายที่
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ให้หลักการเกี่ยวกับความเชื่อไว้ 2 นัยด้วยกันคือ 
 1) ต้องยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่ง โดยกระท าตามความสมัครใจของบุคคลนั้น 
 2) ต้องยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่า เป็นจริงโดยมิได้พิสูจน์ได้โดยวิธีการของวิทยาศาสตร์จาก
ค าจ ากัดความต่าง ๆ เมื่อมีความเชื่อและนับถือแล้วความสบายใจย่อมเกิดขึ้นเช่นกับที่ มานิต มานิตเจริญ
กล่าวว่า “ความเชื่อ หมายถึง เห็นจริงด้วย วางใจ ไว้ใจ มั่นใจ และนับถือ” ซึ่งหมายความว่าเมื่อไว้ใจ มั่นใจ
และนับถือแล้ว จะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานในความส าเร็จ ประชาชนก็พร้อมเข้าร่วมพิธีกรรมแฝงตาม
ความเชื่อ สอดคล้องกับ ทัศนีย์ ทานตวณิช  กล่าวว่า “ความเชื่อ คือการยอมรับนับถือว่าเป็นความจริง หรือ
มีอยู่จริง การยอมรับหรือการยึดมั่นนี้ อาจมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจไม่มีหลักฐานที่จะ
พิสูจน์สิ่งนั้นให้เห็นจริงได้” ซึ่งหมายความว่าพิธีกรรมแฝงในฐานะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน จะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือไม่นั้น ไม่มีผลต่อความเชื่อในการเข้าร่วมพิธีเพ่ือเป็นอีก
หนึ่งทางออกของปัญหาในการด าเนินชีวิต เพราะผู้เข้าร่วม ร้อยละ 60.00 ส่วนมากเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่า

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ โดยคะแนนเฉลี่ย  ที่ 3.59 เป็นตัวการันตีได้ว่า พิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา 
สามารถพ่ึงพาได้ในการแก้ไขปัญหาที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถแก้ไขได้ 
 2. ในสถานะท่ีพ่ึงพาทางจิตวิญญาณ 
  ผลการวิจัยพบว่า เมื่อมีเหตุปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายที่ เกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ฝันร้าย ดวง
ตก เจ็บป่วย ประสบอุบัติ เหตุ  หรือมีความต้องการอยากมี อยากได้  อยากเป็น ในสิ่ งที่ตนขาด 
พุทธศาสนิกชนจะหาที่ยึดมั่นทางใจ ด้วยการเข้าหาพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นหลัก ร้อยละ 35.63 จะ
เข้าร่วมพิธีกรรมเมื่อพบเจอและได้ยินข่าวประชาสัมพันธ์แล้วโอกาสเหมาะสม ร้อยละ 32.50 ถ้าญาติ
เจ็บป่วยจะแนะน าให้ท าพิธีกรรมแฝงทันที  ร้อยละ 39.38 จะท าพิธีกรรมแฝงทันทีเมื่อฝันร้าย และร้อยละ 
30.00 ถ้าป่วยจะท าพิธีกรรมแฝงทันที แสดงให้เห็นว่า เมื่อพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ยก
พิธีกรรมแฝงทางพุทธเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเป็นที่พ่ึงพาทางจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
วิศิษฎ์ สุมโน (แทบทาม) (2556) ที่ระบุว่า “พิธีกรรมการบูชาปู่ตา (พิธีกรรมแฝงของชาวอีสาน) มีผลต่อ
จิตใจของบุคคล มีผลต่อการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลให้ด าเนินชีวิตไปตามฮีตครองประเพณีหรือวิถีชีวิต
ที่ดีงามของชุมชนอีสาน ท าให้บุคคลมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีที่พ่ึงพิงทางใจให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ 
และท าให้บุคคลเกิดก าลังใจในการท ากิจกรรมการงานต่าง ๆ ช่วยท าให้บุคคลมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีที่พ่ึงทาง
ใจให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ” ประเด็นนี้ พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ และคณะ สนับสนุนว่า “พิธีกรรม
สืบชะตา เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณ มีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จารีต ประเพณีและพิธีกรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาจิตใจ” ซึ่งส านักราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อธิบายว่า 
“พิธีกรรมนั้น ๆ (พิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา ) มีผลต่อจิตใจผู้กระท า กล่าวคือ ผู้ที่ได้กระท ากิจกรรมตาม
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พิธีกรรมศาสนาแล้วจะรู้สึกมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจท าให้เกิดก าลังใจได้” เมื่อพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นที่
พ่ึงทางจิตใจ พิธีกรรมแฝงย่อมมีอิทธิพลต่อสังคมไม่ใช่น้อย ทั้งทาง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง 
ด้านอารมณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี แน่นอน 
 พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถน าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ไปเป็นตัวเสริมสร้างในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ เช่น การใช้พิธีกรรมสืบชะตาหลวง พัฒนาจิตใจให้กับชุมชนและสังคมที่มีความเชื่อในลักษณะนี้ 
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได้หลานด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านวัฒนธรรม 
     1.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ให้สุขสบาย มีที่ พ่ึงทางใจ 
เมื่อประสบความทุกข์ทางใจ สามารถใช้พิธีกรรมแฝงนี้บ าบัดได้ในระยะหนึ่ง 
     1.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเสริมสร้างให้เป็นประเพณีประจ าท้องถิ่น เพ่ือให้
ท้องถิ่นมีกิจกรรมหลักในการยึดถือปฏิบัติ เมื่อต้องการความเป็นน้ าหนึ่งอันเดียวกันและการอยู่ร่วม
วัฒนธรรมเดียวกัน 
     1.3) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเสริมสร้างพิธีกรรมให้เป็นทุนทางสังคมเพ่ือความเป็น
แหล่งเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 
  2) ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
     2.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเสริมสร้างให้พิธีกรรมแฝงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้าง
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในหมู่คณะของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนดูแลและสร้างสรรค์ผลิตผลทางพิธีกรรม
อย่างสามัคคีเป็นระเบียบกลุ่มก้อนโดยความเป็นอันเดียวกัน  
     2.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเสริมสร้างให้พิธีกรรมแฝงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการ
สร้างสรรค์สังคมให้อยู่สันติสุขปราศจากข้อหวาดระแวงซึ่งกันและกันเพราะมีหลักความศักดิ์สิทธิ์ของ
พิธีกรรมเป็นเครื่องช าระกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมฝั่งสุจริตเป็นอย่างดี 
  3) ด้านรายได้ของชีวิต  
     3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นอีกหนึ่ง
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สนใจในการเรียนรู้เพ่ือการเป็นผู้ประกอบพิธีและผู้สร้างผลิตภัณฑ์ทาง
พิธีกรรมแฝง เพ่ือให้คุณภาพชีวิตด้านรายได้เสริมพัฒนาขึ้น 
     3.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเป็นวัตถุดิบทางสินค้าแห่งการท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนมีวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเชิญชวนให้การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมพัฒนาขึ้น อันจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับบุคคลและชุมชนต่อไป 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาเขต
เทศบาลเมืองเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” เมื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เชื่อ ได้แก่ ความอยากมี อยากเป็น ตามกระแสสังคมตามปัจจัยพ้ืนฐาน 4 ของมนุษย์ คือ 1) อาหาร 2) 
เครื่องนุ่งห่ม 3) ที่อยู่อาศัย และ4) ยารักษาโรค ประกอบกับปัจจัยเครื่องเร่งเร้า ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ 
กระแสความนิยม กระแสสังคม กระแสเศรษฐกิจ ธรรมเนียมนิยมและประเพณีวัฒนธรรม ความเคารพในตัว
บุคคลผู้เป็นเจ้าพิธี เป็นตัวส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อต่อพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา และเข้าร่วมพิธีใน
ที่สุด ส่วนคุณค่าของพิธีกรรมแฝงนั้น แบ่งได้ ดังนี้ 1) คุณค่าเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านประเพณี  
ด้านทุนทางสังคม 2) คุณค่าเชิงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่  ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในหมู่คณะ 
ความสันติสุขในชุมชน 3) คุณค่าเชิงมูลค่า ได้แก่  ก่อให้เกิดอาชีพ  ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเขียนเป็น
แผนภาพ ได้ดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรส่งเสริมและก าหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคคลทั่วไป เช่น เด็กปฐมวัน ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สุขสบายใจ 
 2. ควรส่งเสริมและก าหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นประเพณีประจ าท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ท้องถิ่นมีกิจกรรมหลักในการยึดถือปฏิบัติเป็นประจ า 
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 3. ควรส่งเสริมและก าหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นทุนทางสังคม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชน  
 4. ควรส่งเสริมและก าหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างความ
สามัคคีและการมีส่วนร่วมในหมู่คณะของชุมชน  
 5. ควรส่งเสริมและก าหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างสรรค์
สังคมให้อยู่สันติสุขปราศจากข้อหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 
 6. ควรส่งเสริมและก าหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับผู้สนใจในการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบพิธีและผู้สร้างผลิตภัณฑ์ทางพิธีกรรมแฝง  
 7. ควรส่งเสริมและก าหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ในการเป็น
วัตถุดิบทางสินค้าแห่งการท่องเที่ยว 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีมีผลต่อความเชื่อพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนการท างาน
วิจัย จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักบริหาร
โครงการวิจัยอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภาก
โร,ดร.) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับความ
ร่วมมือในการลงพ้ืนที่ส ารวจ จัดเก็บข้อมูลและในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการเก็บข้อมูลทั้งจากการทอดแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ขอขอบคุณส านักบริหารโครงการวิจัยอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่สนับสนุนงบประมาณวิจัยในครั้งนี้. 
 

พัสกร อุ่นกาศ และคณะ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงิน
และบัญชีในสถานศึกษาเอกชน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
จ านวน  97  คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
ทีและเอฟ และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่  ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ :  บุคลากรด้านงานการเงินและบัญชี    สถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

Abstract 
 This research aims to study  factors affecting the operational of the finance and 

accounting employees in private education Institutions in Muang  District,   Phitsanulok  
Province. The samples were 97 employees in private education Institutions in Muang  
District,   Phitsanulok  Province. This research collected data by questionnaire on five 
rating scales.  The statistics used the frequency, percentage, average, standard deviation,  
t-test,  f-test (One-way ANOVA) and scheffe feature.  The results showed the factors 
affecting the operational of the finance and accounting employees in private education 
Institutions in Muang  District,   Phitsanulok  Province. Overall was at the high level. The 
comparison of opinion to  factors affecting the operational of the finance and accounting 
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employees in private education Institutions in Muang  District,   Phitsanulok  Province  by 
sex, education level and work experience. Overview,  no different. 
Keywords:    Financial and Accounting Employee, private education Institutions in Muang   
District Phitsanulok  Province 
 
บทน า 
 จุดเริ่มต้นของการท าธุรกิจคือการจัดหาเงินทุน และทรัพย์สินต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินงานซึ่ง
อาจได้มาจากส่วนที่เป็นของเจ้าของ หรือจากเจ้าหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืม นอกจากนี้ในการด าเนินธุรกิจก็
จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้น หรือค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปเพ่ือให้เกิดรายได้แก่กิจการและหลังจากที่ได้
ด าเนินธุรกิจสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องการทราบก็คือผลการด าเนินงานในธุรกิจของตนว่ามีก าไรหรือขาดทุน 
รวมทั้งต้องการทราบถึงฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งการจัดท าบัญชีในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่าง
มากมายสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของพนักงานรวมทั้งใช้วัดความเจริญเติบโต 
และสะท้อนให้ทราบถึงความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจ การบัญชีจึงมีบทบาทอย่างมากในกิจการทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็นกิจการที่หวังผลก าไร อย่างเช่น ธนาคาร โรงแรมห้างสรรพสินค้า บริษัทห้างร้านต่าง ๆ 
และกิจการที่ไม่หวังผลก าไร เช่น สโมสร สมาคม มูลนิธิ โรงเรียนมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานราชการ 
(สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และคณะ. 2552 : 1) ซึ่งส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดยเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อ
คณะกรรมการ ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษารับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุน ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน ตาม
มาตรการที่คณะกรรมการก าหนด รวมทั้งการจัดท าบัญชีและการวางแผนการเงินของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้ส าหรับศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนในระบบโด ยตรง (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. 2551 : 12) ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี จะต้อง
มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้
สูงสุด 
 ประสิทธิภาพการน าเสนองบการเงิน (Financial Statement Presentation Efficiency)เป็น
ความสามารถในการแสดงข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการซึ่งงบ
การเงินเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร และผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
เอกชน หน่วยงานนั้นจะด าเนินการเพ่ือหวังผลก าไรหรือมิได้มุ่งหวังผลก าไร ข้อมูลทางการเงินที่แสดงไว้ใน
งบการเงิน จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการใน
ปัจจุบัน และจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานในอนาคต ส าหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการจะน าข้อมูลในงบ
การเงินมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน โดยงบการเงินจะต้องมีองค์ประกอบของ ความเข้าใจได้ 
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(Understandability) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) ความเชื่อถือได้(Reliability) และการ
เปรียบเทียบกันได้ (Comparability) (นุชจรี พิเชฐกุล. 2553 : 24-27) ซึ่งนักบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในด้าน
การรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการเงิน เพ่ือให้แก่ผู้บริหารและผู้ลงทุนได้ทราบถึงเหตุการณ์และ
สถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของกิจการอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น กิจการจึงจ าเป็นต้อง
จัดให้มีการวางระบบบัญชี และการควบคุมทางการเงินไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้องตามที่ควรตามหลัก
ทฤษฎีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพ่ือจะสามารถน าเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้
ลงทุนให้มากท่ีสุด และรวดเร็วที่สุด(วัฒนา ศิวะเกื้อ และคณะ. 2553 : 3) 
 สถานศึกษาเอกชน เป็นการด าเนินธุรกิจการศึกษาโดยเจ้าของกิจการ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตในการ
จัดตั้งโรงเรียนเป็นบุคคลธรรมดา ต้องด าเนินการเกี่ยวกับ การก่อสร้างอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ โครงการ
แผนและการด าเนินการหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการศึกษา อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การ
จ้างและการเลิกจ้าง และสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา สิ่งส าคัญในการท าธุรกิจมักจะ
พิจารณาถึงการจัดท าบัญชีและการวางแผนการเงินของสถานศึกษาเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน. 2551) ซึ่งนกับัญชีต้องทราบรายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจดังนั้นถ้านักบัญชี
ได้ปฏิบัติทางการบัญชีเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีก็จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการน าเสนองบการเงินของธุรกิจสถานศึกษาเอกชนและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สูงสุด 
 จากการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชน อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ในหลายกรณี 
ทั้งในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงินเป็นเช็ค การจ่ายเงินยืม การจ่ายเงิน การใช้เงินตามโครงการ การบันทึก
บัญชี การจัดท ารายงาน วิธีซื้อวิธีจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น  ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การบริหารจัดการทางการเงินและบัญชีเป็นการจัดท าด้วยมือ จึงท าให้ข้อเกิดผิดพลาดและขัดแย้งในข้อมูล
ได้ง่าย และการบริหารงานจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านตั้งแต่ความรู้
ความสามารถและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอในการใช้งาน โดยในปัจจุบันพนักงานบัญชีจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี รวมทั้งมีการ
น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีขององค์กร (สุภา
ภรณ์ คงสวัสดิ์ และพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต, 2554) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ทางการ
บัญชี ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เสริมสร้างประสิทธิภาพ  ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ทางการบัญชีของ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือน าไปบริหารจัดการ
ในภารกิจของหน่วยงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการให้มากที่สุดอีกทั้งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
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 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา
เอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 
สมมติฐานการวิจัย 

 ความคิดเห็นของบุคลากรด้านการเงินและการบัญชีต่อปัจจัยที่ส่งผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านงานการเงินและบัญชี ในสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน  โดยภาพรวมแตกต่างกัน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร  ได้แก่  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษาเอกชนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 126 คน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 2559 :10) 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
เอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie 
and  Morgan (บุญชม ศรีสะอาด  2554 : 41–44) และท าการสุ่มอย่างง่าย ไดจ้ านวนทั้งหมด 97 คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ได้แก่ เพศ  ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
  ตอนที่  2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชน
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกได้ 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้าน
สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ และด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเครท(Lekert)  มี  5 ระดับ  (ธานินท์ ศิลป์จารุ  2552 :75)  โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 
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  ตอนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.  ศึกษาหลักการและแนวคิดทางการจัดการ และทฤษฎีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ด้านงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือน ามาใช้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชน 
  2.  สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ  3  คน เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  น าแบบประเมินที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  หาดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00 
  3.  น าแบบสอบถามไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงิน
และบัญชีของสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 คน น าผลมา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น  (Reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการของครอนบาค โดยแบบสอบถามมี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.931 
  4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ของคุณภาพเครื่องมือให้สมบูรณ์ทุกข้อ 
  5.  สร้างแบบสอบฉบับสมบูรณ์ทีผ่่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 97 ชุด 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  1. ท าหนังสือจากมหาลัยพิษณุโลกเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินและ
บัญชีของสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการลงพื้นที่ด้วย
ตนเอง 
  3. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง แล้วน าไป
วิเคราะห์ประมวลผลในขั้นต่อไป 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3  ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ    

ตอนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชีใน 
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สถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
การก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981, p. 82) มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 

 การเปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน 
งานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตัว
แปรเพศ ด้วยค่าสถิติที   (t-test independence)  และระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน 
วิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็น โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ ด้วย one-way analysis of 
variance (ANOVA)       
  ตอนที่  3  การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
โดยใข้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
   การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 68.64  มีระดับการศึกษาปวส./ปวท./อนุปริญญา จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.68  และมีประสบการณ์การท างาน 6-10  ปี  จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีใน

สถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.61, SD= 0.79) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

 ด้านบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.67,SD= 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายพัสดุการเงินการบัญชี ไว้อย่างชัดเจน อยู่

ในระดับมาก ( =3.86, S.D.= 0.91)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สถานศึกษามุ่งเน้นให้เปิดเผยนโยบาย

การบัญชีที่ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อบุคลากรในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง( =3.45, SD= 0.96) 

 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.58, SD= 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของ
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สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (  =3.74, SD= 0.77)    ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ เจ้าหน้าที่การเงินและ

บัญชีได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ ค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้างาน อยู่ในระดับปานกลาง (  =
3.42, SD= 0.60) 

 ด้านสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   =3.63, SD= 0.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี 

เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก(  =3.77, SD= 0.84) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ สถานที่ปฏิบัติงานของท่านปราศจากเสียงรบกวนเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง (

 =3.42, SD= 0.81) 

 ด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก(   =3.57, SD= 0.72) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  มีงบประมาณในการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขา

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี อยู่ในระดับมาก  (  =3.68, SD= 0.82) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ มีงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี อยู่ในระดับ

ปานกลาง( =3.44, SD= 0.69) 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชี
ในสถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า  

ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชี ใน
สถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีใน

สถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.61, SD= 0.79) 
เพราะว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชี คือ ด้านบริหารจัดการ 
สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายพัสดุการเงินการบัญชี ไว้อย่างชัดเจน และด้านสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ 
มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมรา เพียรบูชา      (2557 : 53)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.67,SD= 0.88) เพราะว่า สถานศึกษามีการ
ก าหนดนโยบายพัสดุการเงินการบัญชี ไว้อย่างชัดเจน และสถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา ลี้ตระกูล (2554 : 60) ได้
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ท าการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังงิ้วใต้ อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของในองค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ้วใต้ คือ ปัจจัยด้านการบริหาร อยู่ในระดับ
มาก 

 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.58, SD= 0.69) เพราะว่า เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชามญชุ์ วัฒนสุข 
(2556 : 58) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของงานการเงินและ
บัญชีในสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย
พบว่า การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก 

 ด้านสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.63, SD= 0.85) เพราะว่ามีความ
ต้องการ  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี เพียงพอต่อความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุพัฒน์ตรา มะโนสด (2552 : 68) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก 

 ด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.57, SD= 0.72) เพราะว่า    มี
งบประมาณในการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชี และมีงบประมาณในการอบรมเจ้าหน้าที่และศึกษาดูงานการเงินและบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอลีณา เรืองบุญญา (2554 : 60) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดท าบัญชีระบบบัญชี
เกณฑ์คงค้างของผู้ท าบัญชีสถานบริการภาครัฐ ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก 
 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษาเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เพราะว่า มีระบบการควบคุมภายในใน
สถานศึกษาเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามระบบบัญชีการเงินที่ได้วางไว้รวมถึงการปฏิบัติตามแผนงาน
ตามท่ีโรงเรียนได้ก าหนด จึงท าให้ด้านเพศไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัชพร เมฆศิ
รินภาพงศ์ (2554 : 82) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบการปฏิบัติ งานด้านบัญชีระบบGFMIS 
ของสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า การเปรียบเทียบผลกระทบของการปฏิบัติงานด้านบัญชีระบบ GFMIS  จ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่าง
กัน 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
บริหารจัดการ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า บุคลากรที่มีระดับ
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การศึกษาต่างกัน ต่างก็น าแนวคิด หลักการกระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ขาด
การร่วมมือกัน ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา ท าให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทางการเงินและบัญชี ไม่ตรงตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา เสริม
วิวัฒน์วงศ์ (2557 : 68) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เพราะว่า เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้ใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้มาในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากร และมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงท าให้
ประสบการณ์การท างานไม่มีความแตกต่างกัน   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลีณา เรืองบุญญา (2554 : 
60) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดท าบัญชีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างของผู้ท าบัญชีสถาน
บริการภาครัฐ ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการจัดท าบัญชีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างของผู้ท าบัญชีสถานบริการภาครัฐ ในกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน ไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.ด้านบริหารจัดการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายพัสดุการเงิน
การบัญชี ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชี 
ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการถ่ายทอดนโยบาย
ดังกล่าวสู่ผู้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแนวทาง รวมทั้งมี
ระบบการควบคุมก ากับท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ด้านบุคลากร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีได้รับความรู้    ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานการเงินเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ ด้านการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพตามส่วนที่ขาด หรืออบรม
พัฒนาความรู้ก่อนปฏิบัติงาน 
 3. ด้านสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารควรมีการจัดหา
คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ คู่มือที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ รวมถึง
การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะกับภาระงานที่ได้รับ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน 
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 4. ด้านการจัดสรรงบประมาณ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  มีงบประมาณในการส่งเสริมการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นโดยให้ทุนการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรท าการศึกษาในประเด็นเรื่องจริยธรรมที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ เพ่ือให้สามารถรับทราบปัญหาและแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบอ่ืน
เพ่ือให้มีความแตกต่างกันไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติ
บุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
บัญชีของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจใหม่กับส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
ก าแพงเพชร ในปีงบการเงิน พ.ศ. 2559 จ านวน 76 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การ
จัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรายได้ และการจัดท าบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านหนี้สิน และด้านส่วนของ
เจ้าของ 
ค าส าคัญ : การจัดท าบัญชี  หลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  นิติบุคคล 

 
Abstract 

 The research aims  to study accounting practices in accordance with generally 
accepted accounting principles of legal entity  in Muang District, Kamphaengphet Province. 
The populations used in this study were entrepreneur of companies and partnerships 
newly registered with the business development office in Khampangphet province in fiscal 
year 2016. The research instrument used a questionnaire on the accounting of general 
corporate accounting principles. The statistics  in this research  were  the frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The results showed found that the accounting 
according to the generally accepted accounting principles of the juristic person in Muang 
district. Kamphaeng Phet. Overall,   is moderate. The considering each aspect found that 
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the accounting for the most commonly accepted accounting principles with the highest 
average was revenue. The lowest mean was debt and equity. 
Keywords :  Accounting, Accounting Principles Generally, Legal Entities 
 
บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้ก าหนดความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดท า บัญชีใน
การจัดให้มีการท าบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการบัญชี ดังนี้ ผู้
มีหน้าที่จัดท าบัญชี ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ผู้
จ าหน่าย ผู้มีไว้เพ่ือจ าหน่าย ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องจัดท า
บัญชีสินค้า นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัท
จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในในประเทศไทย   
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2543) 

 การจัดท าบัญชีนอกจากเพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการท าบัญชีของกิจการต่าง ๆ 
นั้น ประโยชน์ของการท าบัญชียังช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ ท าให้
ทราบผลการด าเนินงานของกิจการว่ากิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด ช่วยให้ทราบฐานะการเงิน
ของกิจการว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด ซึ่งการ
ด าเนินกิจการทุกประเภทในประเทศไทยต้องจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้ประกอบ
กิจการต้องบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย รวมถึงสินทรัพย์ และหนี้ ที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะท าการปิดบัญชีเพื่อแสดงผลการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุน
และเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินของกิจการในงบแสดงฐานะการเงิน (บริษัทชัวร์แทค จ ากัด, 2560) ดังนั้น 
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการจึงต้องจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า
การจัดท าบัญชีนั้นมีความส าคัญ แต่ในปัจจุบันการท าบัญชีก็ยังพบปัญหามากมาย โดยข้อบกพร่องที่พบมาก
ที่สุด คือ การจัดท าบัญชีไม่ครบถ้วน การบันทึกรายการโดยไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี การ
แสดงรายการในงบการเงินไม่สอดคล้องกับบัญชี เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในหลาย ๆ กิจการ ท าให้ผู้
ประกอบกิจการบางรายอาจต้องประสบกับการขาดทุน จนต้องปิดกิจการได้ 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับของนิติ
บุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร หากนิติบุคคลมีความรู้ และเข้าใจถึงหลักการจัดท าบัญชี อีกทั้ง
สามารถน ามาพิจารณาให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริงของกิจการ และสามารถปรับปรุงรายการต่าง ๆ 
ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุ รกิจใหม่กับ

ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดก าแพงเพชร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปีงบ
การเงิน พ.ศ. 2559 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 76 แห่ง โดยท าการรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชี 

2. ตัวแปรและเนื้อหาการวิจัย  
ตัวแปรอิสระ  คือ ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
ตัวแปรตาม  คือ   การจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปของนิติบุคคล 

โดยการวิจัยนี้ ได้ท าการศึกษากรอบการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ (ทุน) รายได้ และค่าใช้จ่าย  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีตาม

หลักการ บัญชีที่รับรองท่ัวไปของนิติบุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปของนิติบุคคล ใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ (ทุน) รายได้ 
และค่าใช้จ่าย ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบและให้คะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด                                    
4 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมาก                                    
3 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง                                    
2 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน้อย                                    
1 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 

4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของนิติบุคคล เพ่ือน ามาใช้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
นิติบุคคล 
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  2.  สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ  3  คน เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  น าแบบประเมินที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  หาดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00 
  3.  น าแบบสอบถามไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลกับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 แห่ง น าผลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น  (Reliability) 
แบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการของครอนบาค โดยแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.931 
  4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ของคุณภาพเครื่องมือให้สมบูรณ์ทุกข้อ 
  5.  สร้างแบบสอบฉบับสมบูรณ์ทีผ่่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 76 ชุด 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ส่งหนังสือจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพ่ือขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลถึงห้า

หุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัด ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
2.  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัด ใน

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยการลงพื้นทีด่้วยตนเอง 
3. แบบสอบถามที่ส่งไปยังหน่วยงาน จ านวน 76 ฉบับ ได้รับคืนมาจริง จ านวน 76 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 เพ่ือน ามาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณข์องข้อมูลที่รวบรวมได้  เพ่ือ
เข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  สรุปผลได้ดังตารางท่ี 1 

 ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 

ข้อ การจัดท าบัญชี 
N = 76 แปล 

ความหมาย   
1 ด้านรายได้ 3.29 0.56 ปานกลาง 
2 ด้านรายจ่าย 3.25 0.71 ปานกลาง 
3 ด้านสินทรัพย์ 3.24 0.73 ปานกลาง 
4 ด้านหนี้สิน 3.20 0.72 ปานกลาง 
5 ด้านส่วนของเจ้าของ 3.20 0.72 ปานกลาง 
 รวมเฉลี่ย 3.23 0.58 ปานกลาง 
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จากตาราง 1 พบว่า การจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดท าบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านรายได้ รองลงมา คือ ด้านรายจ่าย ด้านสินทรัพย์ 
และการจัดท าบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการหนี้สิน และด้านส่วนของเจ้าของ  
 
สรุปและอภิปรายผล  
  การจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดท าบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านรายได้ รองลงมา คือ ด้านรายจ่าย    ด้าน
สินทรัพย์ และการจัดท าบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการหนี้สิน และด้านส่วนของเจ้าของ ด้านรายได้ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดท าบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
กิจการไม่มีการควบคุมสินค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม และข้อที่มีค่ าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ กิจการ
สามารถวัดมูลค่าของจ านวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้านรายจ่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดท าบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจการได้รับประโยชน์หรือบริการจาก
การจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีหน้าหรืออาจจะมีบางส่วนได้รับประโยชน์หรือบริการในปีที่จ่ายเงิน และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ กิจการมีการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ด้านสินทรัพย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดท าบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจการมีการประเมิน
ราคาที่คาดว่าจะขายได้เมื่อสินทรัพย์นั้นหมดอายุการใช้งาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ กิจการมีการ
บันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ด้านหนี้สิน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
จัดท าบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจการมีการจัดท าบัญชีส าหรับหนี้สงสัยจะสูญ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ กิจการจัดท างบก าไรขาดทุนโดยแสดงหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ด้านส่วนของ
เจ้าของ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดท าบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ทุนที่เจ้าของกิจการน ามาลงทุนเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนรวมทั้งก าไรสุทธิที่ยังมิได้แบ่งให้แก่ส่วน
ของเจ้าของกิจการด้วย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ รายได้ของกิจการเกิดจากการขายสินค้าหรือบริการ
อันเป็นรายได้จากการด าเนินงานตามปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติพร  พระโพธิ์ (2555) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรของนิติบุคคลอุตสาหกรรมผลิต
เฟอร์นิเจอร์ พบว่า กิจการต้องจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงานอันเป็นประโยชนต่อผู้ใช้งบการเงินที่
น าไปประกอบการตัดสนใจเชิงเศรษฐกิจ นอกจากการจัดท าบัญชีกิจการต้องศึกษาหลักเกณฑ์ วิธี การและ
เงื่อนไขต่าง ๆ  เพ่ือท าการปรับปรุงรายการที่ได้บันทึกไว้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรเพ่ือสามารถน าส่งภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
เวลาที่กฎหมายก าหนด จากการศึกษา พบว่า การบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์ตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป กิจการสามารถเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์ใหม่ได้หากเหมาะสมกับกิจการแต่หลักเกณฑ์ทางภาษี
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อากรก าหนดให้บันทึกราคาที่ได้สินทรัพย์นั้นมาโดยห้ามมิให้ตีราคาสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น หรือปรับมูลค่าลดลง 
ส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่วันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปให้ใช้อัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่หลั กเกณฑ์
ทางภาษีอากรให้ค านวณค่าหรือราคาสินทรัพย์เป็นเงินไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและให้
ค านวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยค านวณไว้ การด้อยค่าของสินทรัพย์หลักการบัญชีที่รับรองทั่ วไปให้รับรู้ก าไรขาดทุนจากการ
ด้อยค่าแต่หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรห้าม  มิให้น าก าไรหรือขาดทุนจากการตราค่าสินทรัพย์มาค านวณก าไร
สุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เงื่อนไขทางด้านรายได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะรับรู้เป็นรายได้ 
เมื่อเป็นไปตามค านิยาม แต่หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรได้ก าหนดให้เงินได้บางประเภทถือเป็นรายได้ที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งที่ไม่ใช่รายได้ตามค านิยาม เงินได้บางประเภทหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรยกเว้นให้ไม่
ต้องน ามารวมค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี เงื่อนไขทางด้านค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะ
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเป็นไปตามค่านิยามและมีหลักฐานสนับสนุนการลงบัญชีแต่หลักเกณฑ์ทางภาษี
อากรได้จากการหักรายจ่ายบางประเภทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รายจ่ายบางประเภทถูกห้าม
ไม่ให้หักจากเงินได้และรายจ่ายบางประเภทหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรย่อมให้หักเพ่ิมขึ้นได้ และงานวิจัยของ
พจน์  วีร ศุทธากร (2558) ได้ศึกษาข้อแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีกับกฎหมายภาษีอากร : ประเด็น
ส าคัญที่ควรรู้ก่อนใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 พบว่า การจัดท าบัญชีและน าเสนองบการเงิน ต้องอยู่
ภายใต้กรอบของแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆ โดยเน้นที่การรับรู้รายการและวัดมูลค่า 
ส่วนการค านวณก าไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น ต้องท าตามเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร ซึ่งเงื่อนไขในการน ารายได้และรายจ่ายมาค านวณเพ่ือเสียภาษีนั้นมีหลาย
ประเด็นที่ขัดแย้งกับการบันทึกบัญชีของกิจการที่ได้จัดท าขึ้นตามหลักบัญชี ท าให้ความแตกต่างระหว่าง
บัญชีกับภาษีมีอยู่ทั้งในยอดรายได้และรายจ่าย ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน ดังนั้นเมื่อกิจการจะ
ค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีจึงต้องปรับปรุงยอดตามบัญชีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในประมวล
รัษฎากรก่อน จึงจะน าก าไรที่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายภาษีอากรก าหนดไปค านวณภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และความแตกต่างที่กล่าวมามีทั้งความแตกต่างถาวรซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค านวณก าไรสุทธิทาง
ภาษีในปีปัจจุบันเท่านั้น และความแตกต่างชั่วคราวที่จะยังมีผลกระทบคงค้างอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินไป
จนกว่าสาเหตุของความแตกต่างนั้นจะหมดไป  ซึ่งความแตกต่างชั่วครานี้เป็นประเด็นที่ต้องศึกษาให้ดีเพราะ
กิจการอาจต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว เนื้อหาในบทความนี้
ไม่ใช่ความแตกต่างทั้งหมดที่มีอยู่ แต่เป็นการจุดประกายให้นักบัญชีหันมาให้ความสนใจและศึกษากฎหมาย
ภาษีอากรให้มากขึ้น เพื่อสามารถน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ ไปใช้
ในกิจการได้อย่างเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลการวิจัย  
 1. กิจการควรสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรเพ่ือให้พนักงานได้รับความรู้และข่าวสารใหม่ ๆ เพ่ือน ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

    1.2 หากรายการที่ต้องบันทึกมีความสอดคล้องกันระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับ
หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร กิจการควรบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับประมวลรัษฎากร เพราะจะเป็นการ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดท า บัญชีและไม่ท า ให้งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานแตกต่างจากท่ีควรจะเป็น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
    1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

               2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเปรียบเทียบกับ
กิจการต่าง ๆ ในระดับมหภาค เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของการจัดท าบัญชีของแต่ละกิจการ และยัง
สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกิจการต่อไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้  
รวมทั้งผู้ประกอบกิจการบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจใหม่กับส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้า จังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
 
เอกสารอ้างอิง 
บริษัทชัวร์แทค จ ากัด. (2560). การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม  2561  จาก 

http://www.accountancy.in.th/blog/. 
พจน์  วีรศุทธากร. (2558). ข้อแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีกับกฎหมายภาษีอากร : ประเด็นส าคัญที่ควร

รู้ก่อนใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12. การค้นคว้าอิสระ. บัญชีมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

ฐิติพร  พระโพธิ์. (2553). เปรียบเทียบหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรของนิติ
บุคคลอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์. การค้นคว้าอิสระ. บัญชีมหาบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2543). พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543. กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.  

 
 



 
 

1104 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 
 

ความพึงพอใจในอาชีพต ารวจ กรณีศึกษาส านักงานต ารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก 
Satisfaction in the  Police Career : Case  Study  Phitsanulok   

Provincial  Police. 
กฤษณ์ ภูรีพงศ์(Kris puripong)*  ธเนศพล อินทร์จันทร์(Tanechpol Injun) 

วีรณัฐ   โรจนประภา(Weeranut  Rojanaprapa)   สมคิด ศรีสิงห์(Somkit Srising) 
สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยพิษณโุลก 

*Corresponding author. E-mail:  tanesphol2011@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการต ารวจ กรณีศึกษา
ส านักงานต ารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเลื่อนต าแหน่ง ด้านคุณภาพและความรู้สึกที่
มีต่องานที่รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง   คือ ข้าราชการต ารวจ จ านวน 323 
ราย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในอาชีพของข้ าราชการต ารวจ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.35, SD = 0.506)  
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  อาชีพข้าราชการต ารวจ   ต ารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก 
 

Abstract 
This research aims to study  the opinion  to satisfaction of the police :   case  

Study  Phitsanulok  Provincial  Police. in 3 aspects,  preferment, quality and sense of 
responsibility   and career advancement.  The  samples  were  323 policeman. The 
research instrument used the questionnaire. The statistics analyzed the frequency, 
percentage, mean and standard  division. The results showed that the samples have 

satisfaction in police career. Overview, were at the middle level. (  = 3.35, SD = 0.506)  
Keywords : Satisfaction,  The Police Career,   Phitsanulok  Provincial  Police 
 
บทน า 

ภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการควบคุมสังคมและบริการประชาชนนั้นมีความส าคัญ
ยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ บ้านเมือง และความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ดังนั้นงานต ารวจถือว่ามีความส าคัญ 
เพราะเป็นการเริ่มต้นที่สามารถให้ความยุติธรรม และการให้บริการงานต่าง ๆ แก่ประชาชนได้ ปัจจุบัน
สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านสภาพแวดล้อมของสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และที่เกี่ยวข้อง
กับต ารวจโดยตรงคือปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับประชาชน  
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อาชีพของข้าราชการต ารวจในเชิงอุดมคตินั้น มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงและต้องอุทิศตัวเองสูงต้องมี
ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ซึ่งการวินิจฉัย
ด าเนินการใด ๆ ของต ารวจโดยทั้งที่ตนเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียก็อาจสร้างความไม่พึงพอใจให้กับคู่กรณีได้
เสมอ การที่ข้าราชการต ารวจโดยเฉพาะข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรจะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจตลอดจนการที่จะต้องมีระบบ
บริหารงานบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ปัญหาด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นปัญหาที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดเป็นแผนส าคัญ
อันหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ คือ แผนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคล เนื่องจากที่ผ่าน
มาการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดยังขาดระบบและกลไกที่เหมาะสม และมีคุณภาพใน
การคัดเลือกบุคคล  (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2559) 

ดังนั้น การที่จะให้ข้าราชการต ารวจทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติแล้ว ยังต้องมีการพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือน
ข้าราชการต ารวจ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนมีความก้าวหน้า
และมั่นคงในงานด้วยค่าตอบแทนที่ เพียงพอ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาระดับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการต ารวจ กรณีศึกษาส านักงานต ารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง และพัฒนาความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานของข้าราชการต ารวจต่อไป
ในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการต ารวจ กรณีศึกษาส านักงานต ารวจภูธร จังหวัด
พิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ ข้าราชการต ารวจ ในส านักงานต ารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนทั้งหมด 1,694   คน  (ต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก, 2559) 
  กลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการต ารวจ  จ านวน 323 คน ซึ่งได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling)  

2. ตัวแปรและเนื้อหาการวิจัย  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ระดับชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือนปัจจุบัน 
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ตัวแปรตาม คือ   ความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการต ารวจโดยมีกรอบเนื้อหาการด าเนินงาน
วิจัย  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ด้านการเลื่อนต าแหน่ง ด้านคุณภาพและความรู้สึกท่ีมีต่องานที่รับผิดชอบ 
และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ท าหนังสือจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือถึงผู้ก ากับการส านักงานต ารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ของการท างานวิจัยในครั้งนี้ แล้วน า
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับข้าราชการต ารวจ จ านวน  323 คน  
  3. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมได้ในแบบสอบถาม เพ่ือ
เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการ

ต ารวจ   ตามข้ันตอน ดังนี้ 
          1. ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวคิดความก้าวหน้าในอาชีพของ
ข้าราชการต ารวจ 
              2. ก าหนดเนื้อหาและตัวแปรของค าถามในแบบสอบถาม  

3. น าแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity)  และน ามาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดย
ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามระหว่าง  0.67  - 1.00  แล้วท าการปรับปรุงข้อความในแบบสอบถามให้มี
ความถูกต้องและเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
   4. น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) แบบสอบถามกับกลุ่มข้าราชการต ารวจ ส านักต ารวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก  ที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ด้วยวิธีค

รอนบัค (Cronbach’s Alpha)ได้ค่าแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.8517  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยนี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามประกอบ ด้วย 

2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
ระดับชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเงินเดือน โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อย
ละ 
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                     ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการต ารวจ ซึ่ง
ในส่วนลักษณะของ 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  ตามแบบของ (Likert Scale) 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 : 75) ดังนี้ 
   ระดับ  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

การแปลผลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการ
ต ารวจ  โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิจารณาค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ดังนี้ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2552 : 75) 

คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  แปลความว่า  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  แปลความว่า  มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  แปลความว่า  มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  แปลความว่า  มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลความว่า  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการต ารวจ กรณีศึกษาส านักงานต ารวจภูธร 
จังหวัดพิษณุโลก   สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.54  

มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน จ านวน 249 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.21 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี จ านวน 280 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.74 มีระดับยศจ่าสิบต ารวจ - ดาบต ารวจ จ านวน 176 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 54.42 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี จ านวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.69 มี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กองร้อยปฏิบัติการ จ านวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.21 มีเงินเดือน 10,000 – 
15,000 บาทบาท จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.30  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการต ารวจ ส านักงานต ารวจภูธร จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า              

         2.1 ด้านการเลื่อนต าแหน่ง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

( = 3.36 , SD = 0.376) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1)  การเลื่อนต าแหน่งจากระบบการพิจารณาตามคุณสมบัติทั่วไปในการแต่งตั้ง
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เลื่อนต าแหน่งอย่างครบถ้วน (  = 3.39 , SD = 0.411) อยู่ในระดับปานกลาง 2) การน าผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดไว้มาเป็นเกณฑ์การพิจารณา  โดยมีการ
พิจารณาจากความอาวุโส พิจารณาจากความประพฤติและประวัติการรับราชการประกอบกัน และพิจารณา

จากประสบการณ์ความช านาญที่ได้ปฏิบัติมา (  = 3.37 , SD = 0.472) อยู่ในระดับปานกลาง 3) การที่
ข้าราชการต ารวจทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมไม่มีการแทรกแซง ฝาก

ฝังจากผู้มีอิทธิพล พ่อค้า นักธุรกิจ หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  (  = 3.35 , SD = 0.412) อยู่ในระดับปาน
กลาง 4) การพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการค านึงถึงผลประโยชน์ของ

องค์กรและประสิทธิภาพการท างาน ( = 3.34 , SD = 0.521) อยู่ในระดับปานกลาง และ 5) การ
พิจารณาถึงความรู้ความสามารถโดยน าการประเมินจากผลการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา

ด้วย ( = 3.33 , SD = 0.388) อยู่ในระดับปานกลาง    
 2.2 ด้านคุณภาพและความรู้สึกที่มีต่องานที่รับผิดชอบ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.35 , SD = 0.667) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้   1) มีการสร้างความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน

เพ่ือให้สามารถท าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( = 3.40 , SD = 0.612) อยู่ในระดับปานกลาง 2) งานที่

ได้รับมอบหมายให้ท าในปัจจุบันเป็นงานที่มีคุณค่า และมีความท้าทาย (  = 3.35 , SD = 0.569) อยู่ใน

ระดับปานกลาง  3)  การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  (    = 3.33 , SD = 0.712) อยู่ในระดับ
ปานกลาง   และ 4)  การส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาวิธีการ ความรู้ และทักษะที่น ามาปรับปรุงการท างาน

ให้ดีขึ้นตลอดเวลา ( = 3.33 , SD = 0.688) อยู่ในระดับปานกลาง    
 2.3 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( = 3.34, SD = 0.453)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้   1) การได้รับโอกาสในการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน ( = 3.38, SD=0.621) อยู่ในระดับปานกลาง  2) ต าแหน่งและชั้นยศที่ได้รับปัจจุบันเมื่อเทียบ

กับระยะเวลาในการรับราชการมีความเหมาะสม (  = 3.36, SD=0.533)  อยู่ในระดับปานกลาง  3) 
หน่วยงานให้หลักประกันในการท างาน และคุ้มครองแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ด าเนินชีวิตและครอบครัว (  = 3.34, SD=0.561) อยู่ในระดับปานกลาง 4)  ได้รับเงินเดือนและ

ความก้าวหน้าเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ ( = 3.32, SD=0.529) อยู่ในระดับปานกลาง และ 
5)  การเลื่อนยศต าแหน่งและหน้าที่การงานสูงขึ้นในหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่มีความเหมาะสมกับอายุราชการ (

 = 3.31, SD=0.462) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สูง
ที่สุด คือ  ด้านการเลื่อนต าแหน่ง มีความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีการก าหนดเกณฑ์
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การพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง โดยมีการน าความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง ความมักคุ้น
ส่วนตัว มาเป็นเกณฑ์การพิจารณาเด็ดขาด พิจารณาตามคุณสมบัติทั่วไปในการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งอย่าง
ครบถ้วน มีการผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดไว้มาเป็น
เกณฑ์การพิจารณา  พิจารณาจากความอาวุโส คือ   ผู้ที่มียศสูงกว่าหรืออายุราชกการระยะเวลาด ารง
ต าแหน่งเป็นส่วน พิจารณาจากความประพฤติและประวัติการรับราชการประกอบกัน และประสบการณ์
ความช านาญที่ได้ปฏิบัติมา ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องระบบการจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน
ในการบริหารทรัพยากร  ซึ่ งพบว่า การเลื่อนต าแหน่งได้น าหลักการบริหารผลการป ฏิบัติ งาน 
(Performance Management) ได้ให้ความส าคัญกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนในองค์การ จะช่วยท า
ให้เกิดเป้าหมายน าไปสู่ความความส าเร็จ  และงานวิจัยนี้ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานมีการประเมินเลื่อน
ขั้น 360 องศา เป็นกระบวนการประเมินประสิทธิภาพ โดยให้หัวหน้างาน เ พ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และการประเมินตนเอง  (ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์, 2556) และณัฐวัฒน์  จ าปาสาร (2553)  ได้กล่าวไว้ว่า 
ควรให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในด้านต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน
พิเศษควรเท่าเทียมกันทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และควรให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุก ๆ ระดับอย่าง
เท่าเทียมกัน   
 
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานต ารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก สามารถน าผลจากวิจัยไป
ใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาข้าราชการต ารวจ ในด้านการเลื่อนต าแหน่งที่ควรเน้นหลักธรร
มาภิบาล มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรงไปตรงมา และในการพัฒนาคุณภาพและความรู้สึกที่มีต่องานที่
รับผิดชอบ ควรเน้นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน และส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจได้แสวงหา
วิธีการ ความรู้ และทักษะที่น ามาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น  และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ควรก าหนด
เกณฑ์การเลื่อนต าแหน่งและเพ่ิมเงินเดือนที่มีความสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และอายุงานของ
ข้าราชการต ารวจ  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการต ารวจ ในหน่วยงานของจังหวัด
อ่ืนๆ เพ่ือมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัญหา และอุปสรรคที่มีต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ เพ่ือ
เป็นแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในอาชีพต ารวจกับประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลกใน 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการบรรจุแต่งตั้ง 
ด้านการสั่งการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน และด้านงบประมาณ  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล และผู้อ านวยการกอง สังกัดเทศบาลต าบล จ านวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวม
ข้อมูล แบบสอบถามเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลต าบล 
สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัด

พิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.68 , S.D. = 0.245) 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  เทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
 

Abstract 
This research aims to study the efficiency performance of management of 

administrator in the sub district municipalities, Phisanulok Province. In 7 aspects, planning.  
organizing, appointment, command, coordination, report and budget.  The samples used 
in this research includes  administrators and directors 125 people. The  research 
instrument  used   questionnaire for study the efficiency  performance of management of 
administrator.  The statistics used the  frequency, percentage, mean, standard division. 
The results  showed  that the efficiency performance of  management of administrator in 

the sub district municipalities, Phisanulok Province.  Overview. were at  high level (  = 
3.68 , SD = 0.245). 
Keywords: The Efficiency Performance,   Performance  Management of   Administrator,  
Sub District Municipalities Phitsanulok Province 
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บทน า 
เทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีอิสระในการปกครอง

ตนเอง มีหน้าที่การด าเนินงานเช่นเดียวกันกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลก มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา และมีความ
สลับซับซ้อนมากกว่าอดีตที่ผ่านมาท าให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น  และ
เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณ ซึ่งก็เป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ ตามมาตรา 32 (2) และยังมีอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ที่
เอ้ือต่อการแก้ปัญหาฉบับต่างๆ ดังนี้ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม มาตรา 28 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารรายรับ มาตรา 30 (4)  (สนอง บุญเพ่ิม และคณะ, 2556)  ซึ่ง
สภาพการด าเนินงานของเทศบาลต าบล อาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรของตนและสังคม
ทั้งในด้านการบริหารด้านการจัดเก็บรายได้  ปัญหาด้านการเงินและบัญชี ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ เกิดความไม่โปร่งใส เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึง
ต้องให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการบริหารงาน เพ่ือให้การใช้งบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนให้มากที่สุด (ชิษณุชา บุญเครือบ. 2551 : 1-3)   

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การด าเนินงานวิจัยเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่คณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  จะช่วยให้สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการบริหารของเทศบาล  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลต าบลใน
จังหวัดพิษณุโลก 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในงานวิจัยนี้ ได้แก่  ผู้บริหาร และผู้อ านวยการกอง สังกัดเทศบาลต าบล ในจังหวัด 

พิษณุโลก  รวมทั้งสิ้น 180 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  ได้แก่   ผู้บริหารเทศบาล และผู้อ านวยการกอง สังกัด 

เทศบาลต าบล โดยใช้สูตรของTaro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 125  
คน 
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2. ตัวแปรและเนื้อหาการวิจัย  
          ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางสังคม และประสบการณ์ในการท างาน 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลต าบลใน
จังหวัดพิษณุโลก 

โดยงานวิจัยได้ศึกษาตามกรอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล จ าแนกได้ 7  ด้าน  ได้แก่ด้าน
การวางแผน  ด้านการจัดองค์กร  ด้านการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการสั่งการ  ด้านการประสานงาน  ด้านการ
รายงาน  และด้านงบประมาณ  

 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  1. ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก จากต ารา วารสาร ผลงานวิจัย 
และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2. ก าหนดเนื้อหาและตัวแปรของค าถามในแบบสอบถาม ที่ได้จากการทบทวนเพ่ือสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องที่ต้องการศึกษา และมีลักษณะที่ผู้ตอบให้ข้อเท็จจริงในการตอบได้ 
  3. น าแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity)  และน ามาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดย
ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามระหว่าง  0.67  - 1.00  แล้วท าการปรับปรุงข้อความในแบบสอบถามให้มี
ความถูกต้องและเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
                     4. น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทดลอง โดยใช้วิธีการค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - 

Coefficient) ด้วยวิธีครอนบัค (Cronbach’s Alpha)ได้ค่าแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.8341 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
  การวิจัยนี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามประกอบ ด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ค าถามในส่วนนี้ส าหรับรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางสังคม ประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะของค าถามเป็น
แบบปลาย เปิดหลายตัวเลือก ใช้ความถ่ี และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ 

ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัด
พิษณุโลก จ าแนกได้ 7 ด้าน  ซึ่งในส่วนลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
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Scale)  ตามแบบของ (Likert Scale) มี 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550: 75)  
ระดับ  5  หมายถึง  มีความก้าวหน้ามากที่สุด 
   ระดับ  5  หมายถึง  มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีประสิทธิภาพมาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  มีประสิทธิภาพปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  มีประสิทธิภาพน้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

การแปลผลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ย  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  แปลความว่า   มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  แปลความว่า  มีประสิทธิภาพมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  แปลความว่า   มีประสิทธิภาพ

ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  แปลความว่า  มีประสิทธิภาพน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลความว่า  มีประสิทธิภาพน้อย

ที่สุด 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
  
ผลการวิจัย 
          1. ผลการการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลต าบลใน
จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปได้ดังนี้ 
     1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.40 และเพศหญิง มีจ านวน 28 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15.60 และส่วนใหญ่มีอายุ 46 – 55 ปี มีจ านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.70 มีระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.90 มีต าแหน่งผู้อ านวยการกอง มีจ านวน 85 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 47.20 และมีประสบการณ์ในการท างาน 5 – 8 ปี มีจ านวน 118 ราย  คิดเป็นร้อยละ 65.60  

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
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ของผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 3.68 , SD = 0.245) 
เมื่อพิจารณารายประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

ด้านการวางแผน พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.76, SD = 0.329)  เมื่อ
พิจารณารายประเด็น สามารถเรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่ าสุด ดังนี้ 1) การมีส่วน
ร่วมในการระดมความคิดเห็นท าให้การวางแผนมีประสิทธิภาพ  2) การจัดท าแผนโครงการต่างๆ  อย่าง
เป็นไปตามขั้นตอนและมีระบบทุกแผนมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง อย่างเป็นระบบท าให้การบริหารมี
ประสิทธิภาพ 3) การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดท าให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  4) เทศบาลมีการ
วางแผนด าเนินงานทุกโครงการไว้ล่วงหน้า   และ 5) การท าแผนระยะสั้น และระยะยาวที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีระบบ   

ด้านการจัดองค์กร พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.69 , SD = 0.347)  เมื่อ
พิจารณารายประเด็น สามารถเรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่ าสุด ดังนี้ 1) การจัดคน
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) การก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจนและง่ายต่อการบริหารสั่งการ  3) การมอบหมายงานและแบ่งหน้าที่
กันอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4) ความพร้อมตามการเปลี่ยนฐานะจาก
สุขาภิบาลไปเป็นเทศบาล   5) เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์มีความพร้อม และ 6) การบริหารสั่งการตามสายงาน
บังคับบัญชา ซ่ึงจะช่วยลดความขัดแย้งของการบริหารงานภายในองค์กรได้ดี  

ด้านการบรรจุแต่งตั้ง พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 3.66 , SD = 0.359)  เมื่อ
พิจารณารายประเด็น สามารถเรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่ าสุด ดังนี้ 1) การ
จัดสรรคนเข้าท างานตามความรู้ความสามารถท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 2) การปฐมนิเทศ
สามารถสร้างความเข้าใจในระบบงานเป้าหมายขององค์การและลักษณะงานด้านต่างๆ ได้ดี 3) ปัญหาการ
ขาดแคลนก าลังคนในองค์กรควรมีการจัดก าลังคนเข้ามาทดแทนอย่างรวดเร็วท าให้การปฏิบัติงานไม่ล่าช้า 
และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 4) การวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญ         5) 
การพิจารณาให้ความส าคัญเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้ความสามารถของบุคลากร   และ 6) มีการ
บรรจุบุคคลเข้าท างานเป็นการบริหารงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส  
 ด้านการสั่งการ พบว่า  ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.70 , SD = 0.334) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นสามารถเรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่ าสุด ดังนี้   1) การ
ระดมความคิดเห็นของลูกน้องมาอภิปรายแสดงถึงปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน าเอาแนวความคิดมาปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดี 
2) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของพนักงานในหน่วยงานช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 3) การ
ควบคุมบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของการปฏิบัติงานท าให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ได้ดี 4) การมีหัวหน้างานที่มีความรู้ความช านาญในเทคนิคการปฏิบัติงานท าให้งานที่ได้รับ
มอบหมายมีคุณภาพ และ 5) การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่  
 ด้านการประสานงาน พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.75 , SD= 0.366) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น สามารถเรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่ าสุด ดังนี้ 1) การ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือกระจายข่าวสารจากหน่วยงานไปยังประชาชนในต าบล  2) การประสานงานกับกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการกระจายข่าวสาร  3) การประสานงานระหว่างฝ่ายการเมืองที่ท าหน้าที่บริหารและฝ่าย
ข้าราชการประจ า และ 4) การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร อย่างเป็นระบบ 
 ด้านการรายงาน พบว่า  ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 3.66 , S.D. = 0.327) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น สามารถเรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่ าสุด ดังนี้  1) การ
รายงานและประเมินผลการฝึกอบรมตามหลักสูตรในโครงการต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร   2)  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ที่แล้วเสร็จให้ทางจังหวัดหรือส่วนราชการที่สูงขึ้นไปได้รับทราบเป็นสิ่งที่ควร
ปฏิบัติ   3) การรวบรวมเอกสารผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของท่านเป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้รับทราบ  4) การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ และ  5) การรายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 
 ด้านงบประมาณ พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 3.58 , SD = 0.350) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นสามารถเรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่ าสุด ดังนี้ 1)  การใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนของหน่วยงานเป็นระบบการใช้จ่ายที่โปร่งใส 2) การควบคุมตรวจสอบทางด้าน
การใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง 3) การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ถูกต้อง
ตามระบบเป็นสิ่งจ าเป็นและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 4) การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานเป็นสิ่งที่จ าเป็น และ 5) มีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่อนุญาตให้
จ่าย  
 
สรุปและอภิปรายผล  

ด้านการวางแผน 
ผู้บริหารเทศบาลต าบล มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องการมีส่วนร่วมในการระดมความ

คิดเห็นท าให้การวางแผนมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับสูงสุด และมีการท าแผนระยะสั้น และระยะยาวที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ อยู่ในระดับต่ าสุด ทั้งนี้การสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานในองค์การ
เป็นสิ่งส าคัญ รวมทั้งการวางแผนควรประกอบไปด้วยแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา นโยบาย และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของผู้บริหารและรัฐบาล   ซึ่งมีความสอดคล้องกับพรชดนัย 
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วัชรธนพัฒน์ธาดา  (2561)  ที่ได้ท าการศึกษาสภาพการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการของจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า การด าเนินงานต าบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาของอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายทางการวิจัย  ได้มีแนวปฏิบัติ
ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาด้านสุขภาพ มาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน มีการแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน การระดมสมอง และการพัฒนา
ทักษะความรู้แก่แกนน าสุขภาพ   

ด้านการจัดองค์กร 
ผู้บริหารเทศบาลต าบล มีการบริหารสั่งการตามสายงานบังคับบัญชาจะช่วยลดความขัดแย้งของ

การบริหารงานภายในองค์กรได้ดี และผู้บริหารให้ความส าคัญในการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานตาม
สายบังคับบัญชาให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยท าให้ง่ายต่อการบริหารสั่งการและยังช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแคนเทอร์ (Kanter, 1979 : 67-68) ได้สรุปว่า ผู้น าหรือ
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานหรือองค์การต้องใช้อ านาจ เพราะมีความส าคัญส าหรับชีวิต 
องค์การ และบทบาทในการบริหารหรือจัดการ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน เพราะในการ
บริหารงานองค์การย่อมเกี่ยวข้องกับบุคลจ านวนมาก ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีอ านาจเพ่ือควบคุมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังและปฏิบัติตาม 

ด้านการบรรจุแต่งตั้ง 
ผู้บริหารเทศบาลต าบล มีการพิจารณาให้ความส าคัญเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้

ความสามารถของบุคลากรมีการบรรจุบุคคลเข้าท างานเป็นการบริหารงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส การ
วางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาล ควรมีการ
วางแผนคนให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และมีการจัดสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถที่เขาถนัด จะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การบรรจุแต่งตั้ง ควรให้เป็นไปตาม
ระเบียบและโปร่งใสในทุกขั้นตอนเพ่ือพัฒนางานและองค์กร ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับ
จากสังคม ทั้งนี้การบริหารงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องน ามาใช้เป็น
หลักยึดในการบริหารองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์ (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ควรให้เกิด
ความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในด้านต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนพิเศษควรเท่า
เทียมกันทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องพิจารณา
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และควรให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุก ๆ ระดับอย่างเท่าเทียมกัน   

ด้านการสั่งการ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบล มีการระดมความคิดเห็นของลูกน้องมาอภิปรายแสดงถึงปัญหาต่าง ๆ 

เพ่ือน าเอาแนวความคิดมาปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดี ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของพนักงานในหน่วยงาน
ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี สามารถควบคุมบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
นโยบายและเป้าหมายของการปฏิบัติงานท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี   และมีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
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ในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งกฤษณ์ ภูรีพงศ์     และคณะ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ควรกระท าทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ การปกครองบังคับบัญชา ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ  

ด้านการประสานงาน 
ผู้บริหารเทศบาลต าบล  ได้ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือกระจายข่าวสารจากหน่วยงานไป

ยังประชาชนในต าบล  มีการประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการกระจายข่าวสาร  มีการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายการเมืองที่ท าหน้าที่บริหารและฝ่ายข้าราชการประจ า และได้สร้างความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาภายในองค์กร อย่างเป็นระบบ 

ด้านการรายงาน 
ผู้บริหารเทศบาลต าบล  ได้มกีารรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรสู่สาธารณชน เป็นวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบหนึ่งที่เทศบาลต าบลควรกระท า ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ  IAP2 (2008)  ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) การให้
ข้อมูลข่าวสาร 2) การรับฟังความคิดเห็น 3) การเกี่ยวข้อง 4) ความร่วมมือ และ 5) การเสริมอ านาจแก่
ประชาชน   

ด้านงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบล  มีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่อนุญาตให้

จ่าย การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานเป็นสิ่งที่จ าเป็น ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาล 
ควรให้ความส าคัญ ด้านการสั่งการ การรายงาน และด้านงบประมาณ โดยมีการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจอันแก่ประชาชนและรายงาน และจัดท าบัญชีรับ-จ่าย ที่
ถูกต้องตามระเบียบ ให้เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลและสภาพ
ปัญหา การด าเนินงานของหน่วยงานเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก ให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายใน
ภายนอกของการบริหารของเทศบาลต าบลในจังหวัดพิษณุโลก 
 2. ควรศึกษากลยุทธ์สร้างความพึงพอใจในการบริหารงานที่ประชาชนมีต่อเทศบาลต าบลใน
จังหวัดพิษณุโลก ในพ้ืนที่ของตนเอง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 384 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคม
ออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก    ในภาพรวม 
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความบันเทิง การปฏิสัมพันธ์ ความนิยม  ความเฉพาะเจาะจง และการบอกต่อ   อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ( x    = 4.45, SD=.726)   
ค าส าคัญ  :    ปัจจัย  การตัดสินใจ สื่อสังคมออนไลน์   การท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
Abstract 

 This research aims to study the factors  that impact the decision making on social 
media in  historical and cultural tourism  Phitsanulok Province. The Samples were the 384 
tourist in historical and cultural  oriented attractions  using by  sample random sampling. This 
research instruments used a questionnaire of study the factors  to impact of decision making 
on social media in  historical and cultural tourism. The statistics analyzed data used the 
frequency, percentage, mean and standard division. The results showed that the samples 
have opinions about the factors influencing decision on social media in  historical and cultural 
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tourism  Phitsanulok Province. Overview in 5 aspects includes : entertainment, interaction , 
popularity,  customization and word of Mouth were at high level  ( x    = 4.45, SD=.726) .   
 
Keyword : Factors,  Decision Making,    Social Media,    Historical and Cultural Tourism  
Phitsanulok Province 
 
บทน า 

ตั้งแต่ต้นปี 2561 การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยยังขยายตัวดีต่อเนื่องจากปลายปี 
ที่ผ่านมา โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มูลค่าตลาดไทยเที่ยวไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 515,000 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่จ านวนนักท่องเที่ ยวไทยเดินทางเที่ยวใน
ประเทศมีประมาณ 74.8 ล้านคน/ครั้ง เติบโตร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร ว ม ทั้ ง
ภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการกระตุ้นตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันรายได้ตลาด
ไทยเที่ยวไทยให้มีมูลค่า1 ล้านล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากที่มีมูลค่า 9.30 แสนล้านบาท ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดย
หนึ่งในนโยบายสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย คือ มาตรการลดหย่อนภาษี 
ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด อาทิ น่าน พิษณุโลก เชียงราย อุดรธานี เลย หนองคาย  
ลพบุรี สุพรรณบุรี สตูล ตรัง และระนอง เป็นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวน่าจะช่วย ท าให้เมืองท่องเที่ยวรองเป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวไทยเพ่ิมขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) 

จังหวัดพิษณุโลก จัดเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสิ่งดึงดูดใจทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งในมิติของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ในตัวเมือง
พิษณุโลกมีแหล่งการท่องเที่ยวมากมาย เช่น วัดพระพุทธชินราช วัดนางพญา ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวัง
จันทร์  ถนนคนเดินพระสุพรรณกัลยา พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี  รวมทั้งวัดเก่าแก่ที่มีความส าคัญใน
ประวัติศาสตร์อ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก (ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์, 2549) ซึ่งหากภาครัฐและจังหวัดมีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีรูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการจัดระบบการบริหารจัดการ 
การให้บริการ และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง การท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในสถานที่นั้นๆ ก็จะท าให้นักท่องเที่ยวรายเก่ากลับมา
ท่องเที่ยวซ้ า ซึ่งจะช่วยให้เกิดขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างงานและรายได้
ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นจากการเข้ามาจ าหน่ายของที่ระลึกในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อีกด้วย 

บทบาทของสื่อทางสังคมในการท่องเที่ยวมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้นหาข้อมูลและ
พฤติกรรมการตัดสินใจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการใช้เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบกับ
ผู้บริโภคผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวไปยังบุคคลอ่ืนๆ 
ในสังคม และสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อบุคคลจ านวนมาท า
กิจกรรมร่วมกันในการสร้าง แลกเปลี่ยน แบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ   ภาพ 
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วีดีโอ และเสียง   (benxiang zeng, 2012) ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายรูปแบบที่มีความ
นิยมน ามาใช้ประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ ได้แก่  เฟสบุ๊ค ไลน์   อินสตาร์แกรม และทวิตเตอร์ เป็นต้น ซึ่งใน
วงการด้านการท่องเที่ยว ก็ได้มีการน าสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้มาใช้อย่างแพร่หลาย ในลักษณะการสร้าง
เนื้อหาเพ่ือโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยว และแพ็กเก็จการท่องเที่ยวไปยังผู้ที่สนใจ โดยมีทั้งผู้ที่ใช้แล้วประสบ
ความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งวัดได้จากการที่มีผู้เข้ามาติดตาม ชื่นชอบ  แบ่งปัน และเช็คอิน
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ผ่านเครือข่ายสังคมจ านวนมาก ส่วนในกรณีที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วไม่
ประสบความส าเร็จหรือได้รับความสนใจจากผู้คนจ านวนน้อย อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การน าเสนอ
เนื้อหาไม่น่าสนใจและไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   ขาดการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็น
ปัจจุบัน  รวมทั้งการกระจายเนื้อหา/ข้อมูลข่าวสารผิดกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังที่กล่าวมา 
ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
โดยการด าเนินงานวิจัย เพ่ือศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งจะท าให้ได้แนวทางในการสร้างสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก  
                    1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 384 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
 2. ตัวแปรและเนื้อหาที่ใช้ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ รายได้ ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว และประสบการณ์การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก   



 
 

1123 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 
 

 โดยได้ก าหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการ
ท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  จ าแนกได้ด้าน  5  ด้าน  ได้แก่ ความบันเทิง (Entertainment) 
การปฏิสัมพันธ์(Interaction) ความนิยม (Trendlines) ความเฉพาะเจาะจง (Customization) และการ
บอกต่อ (Word of Mouth: WOM)  (Godey, Manthiou, Pederzoli, Rokka, Aiello, Donvito, & 
Singh, 2016)  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการรวบรวมข้อมูล โดยประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน ได้แก่  
  ตอนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ รายได้ ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว และประสบการณ์การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นแบบวัดมาตรวัด 5 ระดับ (Likert, 
1967) ดังนี้ 

     ระดับ 5 หมายถึง   มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
     ระดับ 4 หมายถึง   มีผลต่อการตัดสินใจมาก 
     ระดับ 3 หมายถึง   มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง 
     ระดับ 2 หมายถึง   มีผลต่อการตัดสินใจน้อย 

     ระดับ 1 หมายถึง   มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 
           ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดความ
น่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์  
 4. การสร้างเครื่องมือ 

การสร้างแบบสอบถามศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก  มีข้ันตอนดังนี้ 

4.1 ศึกษาต ารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ 
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ และฟังก์ชั่นการท างานบนสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ เฟสบุ๊ค  และไลน์   เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสร้าง
แบบสอบถาม 

4.2 น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว  ด้านวัฒนธรรม และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน   เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) และ
ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย (IOC : Index of Item Objective Congruence ) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถาม
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
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4.3 น าแบบสอบถามตามที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้รวบรวมข้อมูล (Try out) 
กับนักท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  แล้วน ามาหาค่า
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha)  โดยได้ค่า
เท่ากับ 0.812 

4.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จ านวน 384 ชุด เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว  

5.การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมีวิธีการดังนี้ 

  5.1 ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลการวิจัย ผ่านอธิการ บดี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกไปยังผู้บริหารส านักงานการท่องเที่ยว  จังหวัดพิษณุโลก  และนักวิชาการ/อาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษา ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการตลาด ด้านวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา พิษณุโลก  และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 
  5.2 ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และถนนคนเดินสะพานสมเด็จพระสุพรรณกัลยา 
จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 384 ชุด ได้กลับคืน จ านวน 384 ชุด เป็นร้อยละ 100 แล้วน าแบบสอบถามที่รับ
กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก มีการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ 
  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคม
ออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัด พิษณุโลก  โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และได้ก าหนเกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านการ
น าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535:100) 
                   ค่าเฉลี่ย  4.51  - 5.00  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51  - 4.50  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51  - 3.50  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51  - 2.50  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00  - 1.50  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 
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          ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให้เกิดความน่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์  โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
   
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปได้ดังนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 384 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.0 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี   คิดเป็นร้อยละ 40.5  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.0  มีอาชีพพนักงานเอกชน   คิดเป็นร้อยละ 44.8  มีรายได้ตั้งแต่ 
20,001 – 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่ 3,001 – 5,000 
บาท/เดือน  คิดเป็นร้อยละ 65.2  และมีประสบการณ์การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มาแล้ว  คิดเป็นร้อยละ   
100.0  และสื่อออนไลน์ที่นิยมใช้มากท่ีสุด  3  อันดับแรก ได้แก่ 1) ไลน์  2) เฟสบุ๊ค และ 3) อินสตาร์แกรม     
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ใน
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก   มีดังนี ้
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก    โดยภาพรวม  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

( SD) 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ด้านการปฏิสัมพันธ์ 4.50 .821 มากที่สุด 
2. ด้านความนิยม 4.48 .832 มาก 
3. ด้านความเฉพาะเจาะจง 4.46 .798 มาก 
4. ด้านความบันเทิง 4.42 .675 มาก 
5. ด้านการบอกต่อ 4.40 .621 มาก 

รวม 4.45 .726 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก    ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  x = 4.45, SD=.726)  หากพิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ 1) ด้านการปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด    2) ด้านความนิยม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านความเฉพาะเจาะจง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมาก 4) 
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ด้านความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมาก และ 5) ด้านการบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก    ด้านความบันเทิง 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์

ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
 ด้านความบันเทิง  

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( SD) 

ระดับความคิดเห็น 

1. น าเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวด้วยสื่อที่
หลากหลายทั้งข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ที่ท า
ให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน 

4.53  
(2) 

.721 มากที่สุด 

2. สอดแทรกกิจกรรมหรือเกมส์ เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้า
มาร่ วมสนุ กบนแฟนเพจ /กลุ่ ม  ที่ ส ร้ า งขึ้ นบน
เครือขา่ยสังคมออนไลน์  

4.59  
(1)  

.702 มากที่สุด 

3. สร้างมุมผ่อนคลายและสอดแทรกมุขตลกข าขัน
แต่แฝงไปด้วยการให้ความรู้บนเพจ/กลุ่มเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวบนสื่อสั งคม
ออนไลน์  

4.19 .623 มาก 

4. น าดาราและบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน 
เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ในสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ 

4.35 
(3) 

.714 มาก 

รวม 4.42 .675 มาก 
 
จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน

สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก    ด้านความบันเทิง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.42, SD=.675)  หากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1) สอดแทรกกิจกรรมหรือเกมส์ เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกบนแฟนเพจ/กลุ่ม ที่สร้างขึ้นบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด    2) น าเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ด้วยสื่อที่หลากหลายทั้งข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ที่ท าให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) น าดาราและบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ใน
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านการปฏิสัมพันธ์ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์

ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
 ด้านการปฏิสัมพันธ์ 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( SD) 

ระดับความคิดเห็น 

1. แบ่งปัน (Share) ข้อมูลและข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ต่อๆ กัน บนสื่อสังคมออนไลน์  
จนมีจ านวนครั้งในการ share มากขึ้น ท าให้ท่านเกิด
ความสนใจในการมาท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆ 

4.48 
(3) 

.782 มาก 

2. กดชื่นชอบ (Like) ข้อมูลและข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จนมีจ านวนครั้ งในการ Like 
มากขึ้น ท าให้ท่านเกิดความสนใจในการมาท่องเที่ยว
สถานที่นั้นๆ 

4.45 .652 มาก 

3. ผู้ดูแลประจ าเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ตอบค าถามที่ท่านสงสัยผ่านแชทที่
รวดเร็วทันใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับ
ความต้องการ 

4.51 
(2) 

.871 มากที่สุด 

4. มีโพล  หรือกล่องแสดงความคิดเห็น (Review) 
ส าหรับนักท่องเที่ยวบนเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  เพ่ือน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น 

4.54 
(1) 

.812 มากที่สุด 

รวม 4.50 .821 มากที่สุด 
จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน

สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก    ด้านการปฏิสัมพันธ์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.50, SD=.821)  หากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1) มีโพล  หรือกล่องแสดงความคิดเห็น (Review) ส าหรับนักท่องเที่ยวบนเพจ/กลุ่มที่
สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวให้ดี
ยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด    2) . ผู้ดูแลประจ าเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ตอบค าถามที่ท่านสงสัยผ่านแชทที่รวดเร็วทันใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความ
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) แบ่งปัน (Share) ข้อมูลและข่าวสารด้านการ
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ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ต่อๆ กัน บนสื่อสังคมออนไลน์  จนมีจ านวนครั้งในการ share มากขึ้น ท าให้ท่านเกิด
ความสนใจในการมาท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านความนิยม 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบนสือ่สังคมออนไลน์ในการ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  ด้านความนิยม 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

( SD) 

ระดับความคิดเห็น 

1. ส่งเสริมให้เกิดจ านวนยอดปักหมุด (Check-in ) ของ
นักท่องเที่ยว จ านวนมากๆ  เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลอื่น 
ให้เข้ามาเที่ยวในสถานท่ีท่องเที่ยวนั้นๆ 

4.48 
(2) 

.812 มาก 

2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความแตกต่างให้กับ
สถานท่ีท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความนิยมชมชอบ 
ควบคู่ไปกับการท าการโปรโมตด้วยสื่อสังออนไลน์ 

4.48  
(2) 

.867 มาก 

3. น าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียทั้ง
ข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ท่ีน่าสนใจ และน่าติดตาม 

4.41 
(3) 

.789 มาก 

4. มีข้อความการรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในแง่บวก และสื่อถึงความนิยม
ชมชอบ บนเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลอื่น ให้เข้ามาเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวนัน้ๆ 

4.53 
(1) 

.912 มากที่สุด 

รวม 4.48 .832 มาก 

 
จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน

สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก    ด้านความนิยม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.48, SD=.832)  หากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1) มีข้อความการรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในแง่บวก 
และสื่อถึงความนิยมชมชอบ บนเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่
บุคคลอ่ืน ให้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด    2) 
ส่งเสริมให้เกิดจ านวนยอดปักหมุด (Check-in ) ของนักท่องเที่ยว จ านวนมากๆ  เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่
บุคคลอ่ืน ให้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความแตกต่างให้กับ
สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความนิยมชมชอบ ควบคู่ไปกับการท าการโปรโมตด้วยสื่อสัง
ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48   อยู่ในระดับมาก เท่ากัน และ 3) น าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
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ความนิยมจากนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียทั้งข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ที่
น่าสนใจ และน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านความเฉพาะเจาะจง 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ด้านความ

เฉพาะเจาะจง 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( SD) 

ระดับความคิดเห็น 

1. สามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ ตามที่
นักท่องเที่ยวต้องการ โดยได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

4.45 
(2) 

.612 มาก 

2. สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการน าเสนอและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ควร
สามารถแบ่งปันข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง/
ถูกบุคคล 

4.34 
(3) 

.871 มาก 

3. เจ้าของเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  เ พ่ือการน าเสนอและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว รักษาความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคลของสมาชิก และไม่ส่งข้อความที่สร้าง
ความร าคาญแก่สมาชิก 

4.58  
(1) 

.821 มากที่สุด 

รวม 4.46 .798 มาก 
 
จากตารางที่ 5 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน

สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก    ด้านความเจาะจง 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.46, SD=.798)  หากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1) เจ้าของเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือการน าเสนอและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และไม่ส่ง
ข้อความที่สร้างความร าคาญแก่สมาชิก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด    2) สามารถค้นหา
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ ตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ โดยได้
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45   อยู่ในระดับมาก  และ 3) สื่อ
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สังคมออนไลน์ที่ใช้ในการน าเสนอและประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ควรสามารถแบ่งปันข้อมูล
ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง/ถูกบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านการบอกต่อ 
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ด้านการบอก

ต่อ 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( SD) 

ระดับความคิดเห็น 

1. น าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล เพ่ือให้มีคุณค่าในการบอก
ต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ  

4.32 
(3) 

.651 มาก 

2. สื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้เป็นเครื่องมือในการ
น าเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว สามารถรองรับการแบ่งปัน
ข้อมูลทั้งในลักษณะข้อความ ภาพ และวีดีโอ ไปยัง
บุคคลอื่นๆ ในเครือข่ายสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.41 
(2) 

.578 มาก 

3. น าเสนอสิ่งเร้าต่างๆ สอดแทรกบนเพจ เช่น การ
โฆษณา ข้อคิดค าคม ที่น่าสนใจ  หรือภาพถ่าย
สถานที่และบรรยากาศสวยๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว 
เพ่ือให้เกิดการแนะน าให้มาท่องเที่ยว ไปยังบุคคล
อ่ืนๆ ในเครือข่ายสังคม 

4.46 
(1) 

.811 มาก 

รวม 4.40 .621 มาก 
จากตารางที่ 6 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน

สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก    ด้านการบอกต่อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.46, SD=0.798)  หากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1) น าเสนอสิ่งเร้าต่างๆ สอดแทรกบนเพจ เช่น การโฆษณา ข้อคิดค าคม ที่น่าสนใจ  หรือ
ภาพถ่ายสถานที่และบรรยากาศสวยๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการแนะน าให้มาท่องเที่ยว ไปยัง
บุคคลอื่นๆ ในเครือข่ายสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด    2) สื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้
เป็นเครื่องมือในการน าเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการท่องเที่ยว สามารถรองรับ
การแบ่งปันข้อมูลทั้งในลักษณะข้อความ ภาพ และวีดีโอ ไปยังบุคคลอ่ืนๆ ในเครือข่ายสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41   อยู่ในระดับมาก  และ 3) น าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
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ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เพ่ือให้มีคุณค่าในการบอก
ต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 7  ความถี่และร้อยละของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ให้เกิดความน่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์   

ข้อเสนอแนะ ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 
1. ควรน าเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบนสื่อสังคม
ออนไลน์ หลากหลายภาษา ที่มีความสอดคล้องกับ
นักท่อง เที่ ย วที่ นิ ยมมาท่ อง เที่ ยวสถานที่ ท า ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย ได้แก่ ไทย  
อังกฤษ จีน  และรัสเซีย เป็นต้น   

 
 

11 

2.86 

2. ควรตกแต่งภาพบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว
ให้สวยงาม น่าสนใจ และแลดูมีมิติ ก่อนน าขึ้น
ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้มี
การกดติดตามและชื่นชอบมากยิ่งขึ้น 

 
5 

1.30 

3. ควรเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวกับภาพยนตร์หรือ
ละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนั้น ๆ   และใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการโปรโมตเนื้อหา
ในช่ ว งที่ เ ป็ น กร ะแสคว า มนิ ยม  เ ช่ น  ล ะคร
บุพเพสันนิวาส  ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
และทองดีฟันขาว (พระยาพิชัยดาบหัก) เป็นต้น 

3 0.78 

4. ควรมีมุมการ Review สถานที่ท่องเที่ยว และควร
มีระบบคัดกรองให้มีการน าเสนอข้อมูลการ Review 
ในแง่มุมบวก 

 
2 

0.52 

ไม่แสดงความคิดเห็น 363 94.53 
รวม 384 100.0 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก    ในภาพรวม ทั้ง 5 
ด้าน ได้แก่ ความบันเทิง การปฏิสัมพันธ์ ความนิยม  ความเฉพาะเจาะจง และการบอกต่อ   อยู่ในระดับ
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มากทุกด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า เป็นปัจจัยที่น าไปสู่การ
ตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
จังหวัดพิษณุโลก ระดับมากที่สุด คือ  ด้านการปฏิสัมพันธ์  ในประเด็นของการมีโพล  หรือกล่องแสดงความ
คิดเห็น (Review) ส าหรับนักท่องเที่ยวบนเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น  และการมีผู้ดูแลประจ าเพจ/กลุ่มที่
สร้างข้ึนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตอบค าถามที่ท่านสงสัยผ่านแชทที่รวดเร็วทันใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และตรงกับความต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติยา เด่นชัย (2557) พฤติกรรมการใช้และ
การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวหรือเลือกสถานที่พัก พบว่าการได้รับรู้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่เป็นภาพหรือวีดิโอเสมือนจริงรวมไปถึงการรับรู้ข้อดีและข้อบกพร่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือ
สถานที่พักผ่านการรีวิวโดยนักท่องเที่ยวท่านอ่ืนๆ มีผลต่อการตัดสินใจอย่างยิ่ ง และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Ang (2014) ที่ได้น าเสนอไว้ว่า รูปแบบของการเป็นสื่อสังคมนั้น จะมีองค์ประกอบร่วมกัน 
4 ประการ ได้แก่ การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายสังคม (Connectivity) การมีความร่วมมือ(Collaboration)  
การสร้างเนื้อหา (Content creation)  และการมีบทสนทนา (Conversations)   ซึ่งเป็นสิ่งที่ตามมาจาก
การมีเครือข่ายสังคมหรือเพ่ือนให้แลกเปลี่ยนความสนใจต่างๆ กัน เช่น สามารถเขียนข้อความหากันแสดง
ความคิดเห็น และเปลี่ยนสิ่งที่คนในเครือข่ายให้ความสนใจในหน้า Wall ตลอดจนได้รับทราบข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของเพ่ือน ผ่านสถานะของเพ่ือนองค์ประกอบเล็กๆ เหล่านี  ้ส่งเสริมให้คนในเครือข่ายตอบสนอง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกันและกัน ซึ่งเป็นจุดที่เป็นพลังอ านาจของสื่อสังคมที่ท าให้เปิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ที่น่าสนใจ และผลการวิจัยพบว่า ด้านการบอกต่อ เป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า เป็นปัจจัยที่
น าไปสู่การตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด โดยเฉพาะประเด็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เพ่ือให้มี
คุณค่าในการบอกต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ  ทั้งนี้นักท่องเที่ยวอาจไม่ได้ให้ความสนใจถึงการที่จะต้องมีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลหรือภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยวที่น าเสนอบนสื่อสังคมออนไลน์มากนัก  แต่อาจให้ความสนใจ
ในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมในสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
นั้นๆ มากกว่า  ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของประภาวี วงษ์บุตรศร   (2555) การพัฒนาคุณภาพ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว และความสวยงามของภูมิทัศน์รอบสถานที่
ท่องเที่ยว และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ชัยธวัช ทองอินทร์ (2549) การวางแผนโลจิสติกส์ส าหรับการ
ท่องเที่ยวของประเทศ พบว่า สิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวคือ ความสวยงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตของ
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ชุมชน รวมทั้งการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพแก่นักท่องเที่ยว ให้เกิดความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ บริการที่สามารถติดต่อได้สะดวก สะอาด เป็นระเบียบ และสวยงาม เป็นต้น 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มกระบวนการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักวิชาการด้านการตลาด และด้านวัฒนธรรม เพ่ือระดมสมอง ในการพัฒนารูปแบบเนื้อหาการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความเชื่อมโยงกับผล
การศึกษาปัจจัยเพ่ือส่งเสริมการตัดสินใจในงานวิจัยนี้ 

2. ควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
หรือท าแบบสอบถาม จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และท าการสังเคราะห์ออกมาว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติต้องการเนื้อหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมบนสื่อสังคมออนไลน์อะไรบ้าง มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 

3. ควรเพ่ิมขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ในส่วนของการตรวจสอบรายการสื่อสังคมออนไลน์ที่
น าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เปิดให้เข้าถึงบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และเรียนรู้จุดเด่น/จุดด้อยของชิ้นงานอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็นองค์ความรู้พัฒนา
รูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
  
กิตติกรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราชจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้
วิธีการศึกษาทางดนตรีวิทยาเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามน ามาตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพและน าเสนอด้วยวิธีพรรณวิเคราะห์ 
 พบว่าวงมโหรี หมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประโคมแห่นครราชสีมาเป็นที่ตั้งของปราสาทใน
อารยะธรรมขอม ต่อมายังเป็นเมืองหน้าด่านส าคัญของกรุงศรีอยุธยา นครราชสีมาจึงได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมทางดนตรีจากกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่มวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมดนตรีจากเขมร และ
วัฒนธรรมจากภาคกลาง ซึ่งได้ประสมวงดนตรีรูปแบบเฉพาะท้องถิ่นเรียกว่า “วงมโหรีโคราช” มีลักษณะ
เป็นวงดนตรีประโคมแห่มาตั้งแต่ยุคโบราณพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราชจาก
การศึกษาพบการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพสังคมอยู่เสมอ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ยุคแรกเริ่มมีเครื่อง
ดนตรีประโคมที่พบ จ านวน 6 ชิ้น ต่อมาในสมัยอยุธยา ปรากฏมีเครื่องดนตรี 11 ชิ้น กระทั่งเข้าสู่ช่วงปี 
พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน มีการพัฒนาวงมโหรีโคราชดั้งเดิมเปลี่ยนเครื่องดนตรีใหม่ ตัดเครื่องดนตรีดั้งเดิมจน
หมด เหลือไว้เพียง “ซอกลาง” เรียกว่า “วงมโหรีโคราชประยุกต”์ 
ค าส าคัญ  : การเปลี่ยนแปลงวงมโหรีโคราช 
 

Abstract 
 This article is the result of the study of the change of Korat Mahori bands in 
Nakorn Ratchasima province. The study uses musicology methods for data collection and 
uses qualitative research for data examinating and analysis. Descriptive analysis had been 
deployed for result presentation. 
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 Here are the findings, Mahori band is defined as the music band which play to 
prelude or for processions. Nakorn Ratchasima (also known as Korat) has plenty of Kmer-
influence monasteries. During Ayuthaya period, it was the frontier town of Thailand. 
Though, Korat music is inflenced by 2 differents musical cultures. They are Cambodia and 
central region of Thailand. The mixture creates a new uniques sound called “Korat Mahori 
Band”(KMB). Initially, KMB was an ancient prelude-playing band and later developed and 
changed gradually in order to survive and suit to current social circumstance. The changes 
are devided into 3 stages on timeline basis ; 1. Initial era, the band uses 7 music 
instruments 2. Ayuthaya era (1350-1767), the band had 11 instruments and 3. (1957-
present), the band has employed many of new Thai and Western music instruments and 
abandoned all original instruments except the lead “ fiddle”. Also the band had been 
renàmed “The Prayook Korat Mahori Band” or the Applied Korat Mahori Band. 
Keywords: The change, Korat mahori band 
 
บทน า 
 ค าว่า “มโหรี” มีผู้ที่ให้ข้อสันนิษฐานไว้หลายประเด็น 1).ด้านภาษา ค าว่า “อันธาตุมโหร” มีใช้
อยู่ 3 ค า คือ มโหระทึก มหรสพ และ มโหรี ค าว่ามหรสพในภาษาบาลีอ่านว่า “มหุสฺสว” ส่วนในภาษา
สันสกฤตอ่านว่า “มโหตฺสว” ส่วนค าว่า มโหระทึก และมโหรี นั้นไม่ปรากฏพบ (นริศรานุวัดติวงศ์
,2552:128) 2).ด้านประวัติ วงมโหรีจัดเป็นวงดนตรีโบราณวงหนึ่งของไทยที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมี
ประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น มีพระราชก าหนด
ห้ามมิให้ผู้ใดฝึกหัดละครผู้หญิงเด็ดขาด ยกเว้นละครหลวงที่รู้จักกันในชื่อว่า ละครใน ฉะนั้นแล้วบรรดา
เจ้านาย รวมถึงขุนนางบางส่วนจึงให้บริวารที่เป็นผู้หญิงมาฝึกหัดมโหรีและบริวารที่เป็นผู้ชายให้ฝึกหัดปี่
พาทย์ (เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี,2542 : 78-79) เมื่อรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกพระราชก าหนดฉบับเดิม ส่งผลให้บรรดาเจ้านาย และขุนนางกลับมาฝึกหัด
บริวารหญิงให้เป็นละครขึ้นมาใหม่ วงมโหรีที่เป็นผู้หญิงล้วนซบเซาผู้ชายมีสิทธิที่สามารถฝึกหัดมโหรีได้ จึง
น าดนตรีเครื่องสายมาประสมวงร่วมกับวงปี่พาทย์ที่ฝึกฝนมาแต่เดิม เกิดการประสมวงแบบใหม่ที่เรียกวง
ดนตรีประเภทนี้ว่า วงมโหรีเครื่องสาย ภายหลังทั้งหญิงชายต่างสามารถมาบรรเลงร่วมกันจึงเรียกการ
ประสมวงดนตรีในภาพรวมว่า “วงมโหรี” 3).ด้านคุณลักษณะของเสียงดนตรี วงมโหรีเป็นการรวมตัวกันของ
เครื่องดนตรีทุกประเภททุกตระกูลที่ได้จัดแบ่งประเภทไว้ คือ ดีด สี ตี และเป่าจัดว่าเป็นการประสมวงดนตรี
ที่มีความสมบูรณ์ในด้านเสียงสูงสุด วิวัฒนาการการพัฒนาวงมโหรีถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 7 มีการพัฒนาวงมโหรีให้ยิ่งใหญ่มีขนาดใหญ่ที่สุด เรียกว่าวงมโหรีเครื่องคู่ 
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ต่อมาถูกพัฒนาเป็นวงมโหรีระดับพิเศษ ใช้นักดนตรีบรรเลงถึง 200 ชีวิต เรียกว่าประเภทนี้ว่า “ วงมหา
ดุริยางค์ ” (พูนพิศ  อมาตยกุล,2529 : 60-62) 
 วงมโหรีในภาคอีสานนิยมบรรเลงจ านวนมากในเขตพ้ืนที่ภาคอีสานตอนใต้ บริเวณจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ และภาคอีสานตอนกลางบริเวณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม ขอนแก่น วงมโหรีพบมากในเขตอีสานใต้ที่มีอาณาบริเวณติดต่อกับประเทศกัมพูชา จึงมีความ
เป็นไปได้ว่าอาจมีการรับวัฒนธรรมร่วมกัน หลักฐานฝ่ายกัมพูชาเชื่อว่าวงมโหรีเป็นวงดนตรีดั้งเดิมที่มี
ปรากฏขึ้นในยุคพระนคร ยุคแรกเริ่มถูกพัฒนาให้เฉพาะผู้ชายเป็นผู้บรรเลง เรียกว่า “มโหรีปิณเปียท” 
ท านองเพลงส่วนมากน ามาจากการดนตรีปิณเปียท ภายหลังในสมัยกรุงลงแวก (Long Vek period) คน
ไทยคุ้นชินว่ากรุงละแวก ประมาณคริสต์ศควรรษที่ 16 ใช้ผู้หญิงเป็นผู้บรรเลง และปัจจุบันใช้ผู้ชายเป็นผู้
บรรเลงอีกครั้งหนึ่ง ส่วนค าว่า “มโหรี” น่าจะมาจากนักรัองเพลงที่รู้จักกันในชื่อ “มโนรี” มีความหมายมา
จากชื่อนกลึกลับชนิดหนึ่งที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วในกัมพูชา เรียกว่า “โนรี” (Ministry of Culture and Fine 
Arts. 2004 : 79) 
 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดอยู่ในเขตอีสานใต้ ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นชาวไทเบิ้ง มี
วงมโหรีพ้ืนบ้านสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานใช้บรรเลงประกอบงานแห่บุญประเพณีต่างๆ ชื่อที่ใช้เรียกวง
มโหรี โคราชมีอยู่หลากหลายชื่อแล้วแต่ใครจะเรียกขานตามแต่ละท้องถิ่น เช่น วงกลองต๊อก วงซอ วงกลอง
ทึ่ม วงมโหรี ฯลฯ ชื่อที่ใช้เรียกมากที่สุดเรียกว่า “วงมโหรี” (ประสิทธิ  อินทศร,2538 : 188-195) ชาว
นครราชสีมามีเครื่องดนตรีคล้ายกันกับภาคกลางคือวงปี่พาทย์ ประกอบกับการเล่นลิเกและงานสมโภชอ่ืนๆ
เครื่องดนตรีในวงมโหรีโคราช ประกอบไปด้วยกลองสองหน้าเรียกว่ากลองทั่ง หรือ กลองเทิ่ง ซอด้วง ซออู้ 
ปี่แก้วลักษณะคล้ายกับปี่ใน หรือ ปี่นอกของวงดนตรีไทยพิณฉิ่ง และฉาบเพลงที่ใช้บรรเลงเรียกว่าเพลง
มโหรี (นฤมล  ปิยวิทย์,2550 : 12) พ้ืนที่ที่นิยมบรรเลงวงมโหรีโคราช นิยมทุกอ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดใกล้เคียงนิยมบรรเลงมากในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา โนนสูง พิมาย ครบุรี จักราช คง โนน
ไทย ด่านขุนทด ฯลฯ รวมทั้งในเขตอ าเภอนางรอง ล าปลายมาศ หนองกี่ ฯลฯ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอจัตุรัส 
บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่ใช้ภาษาโคราชในการติดต่อสื่อสารกัน โอกาสที่ใช้วงมโหรีโคราชในการ
บรรเลงวงมโหรีโคราชนิยมใช้บรรเลงประกอบขบวนแห่ในงานบุญประเพณี และงานพิธีการต่างๆโดย
เฉพาะงานแห่กัณฑ์หลอนในงานบุญเทศน์มหาชาติ งานบวชนาค งานโกนจุก งานโกนผมไฟ งานเลี้ยงศาล
ตาปู่ งานสงกรานต์ งานลอยกระทง เป็นต้น 
 ประวัติความเป็นมาของวงมโหรีโคราช ไม่ปรากฏหลักฐานที่ระบุแน่ชัดว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
เพียงแต่สันนิษฐานไว้ในหลายประเด็น คือ 1).เป็นการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากวงดนตรี
หลวงจากภาคกลางของไทย เข้ามาพร้อมกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีต 2).เป็นวง
ดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากชาวเขมร 3).เป็นวงดนตรีที่มีอยู่ในนครราชสีมาตั้งแต่ดั้งเดิม 4).เป็นวงดนตรีที่ได้รับ
การผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีร่วมกันเกิดเป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น อย่างไรก็ดีวง
มโหรีโคราชเป็นวงดนตรีที่ส าคัญ มีบทบาทหน้าที่ต่อพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาในท้องถิ่น ใช้เพ่ือความ
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สนุกสนานเพลิดเพลิน มีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน (คณะกรรมการฝ่ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุฯ,2542 : 1 ) 
 การศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราชที่มีความเกี่ยวเนื่องทาง
วัฒนธรรมกับวงมโหรีในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้สงสัยในเรื่องเครื่องดนตรีและการประสมวงดนตรีของวงมโหรี
โคราชมีความเป็นมาเช่นไร มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน มีความสนใจในการศึกษาสืบ
ค้นหาข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เป็นข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางดนตรีวิทยา และมีความคาดหวัง
ให้เป็นข้อมูลทางดนตรีที่ส่งผลประโยชน์ไปถึงท้องถิ่น และประเทศชาติสืบไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของเครื่องดนตรี และการประสมในวงมโหรีโคราช 
 2. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเครื่องดนตรี และการประสมในวงมโหรีโคราช 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องดนตรีและการประสมวงในวงมโหรีโคราช โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจาก 2 ส่วน คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของ
วงมโหรีโคราช” เป็นการศึกษาที่ ใช้แนวคิด และวิธีการตามแนวทางมนุษยดนตรีวิทยา 
(Ethnomusicology) น าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยตอบ
ประเด็นค าถามตามวัตถุประสงค์ที่ได้ท าการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร ได้เริ่มค้นคว้าบททวนวรรณกรรม จากเอกสาร หนังสือ งาน
เอกสารทีมีความเกี่ยวข้องกับวงมโหรีโคราช อาทิ วงมโหรีในวงดนตรีไทย วงมโหรีในประเทศกัมพูชา วง
มโหรีในอีสาน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบทกับพ้ืนที่ศึกษา
ข้อมูลจากการค้นคว้างานเอกสารในขั้นแรกเริ่มของการด าเนินงาน เป็นพ้ืนฐานความรู้ส าหรับเตรียมตัวใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในภายหลัง ตามแผนการด าเนินงานที่ได้จัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามเป็นทางการอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่งส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และครั้งที่สองส าหรับ
การตรวจสอบรวมถึงการเพิ่มเติมข้อมูลที่ตกหล่น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observation) และแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) การสัมภาษณ์ 
(Interview) บุคคลผู้ให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ (Formal Interview) และการสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูล
อย่างไม่เป็นทางการ (Unformal Interview) มีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้มีประสบการณ์ ผู้รู้ นักวิชาการ ด้านดนตรี
พ้ืนบ้าน และศึกษาข้อมูลจากวงมโหรีโคราชในจังหวัดนครราชสีมา โดยได้แบ่งเป็นวงมโหรีโคราชดั้งเดิม คือ 
วงมโหรีโคราช วงรวมมิตรศิษย์วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นวงมโหรี
โคราชดั้งเดิม วงเดียวที่ยังมีสภาพและรูปแบบของวงสมบูรณ์ที่สุด ในจังหวัดนครราชสีมา และวงมโหรี
โคราชประยุกต์ คือ วงมโหรีโคราช วงพนมพร อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเกณฑ์คัดเลือก คือ เป็นวงมโหรี
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โคราชที่มีชื่อเสียง ทั้งยังวงมโหรีโคราชประยุกต์ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่ปรากฏวงดนตรีประเภทนี้อยู่ในจังหวัด
นครราชสีมาที่ยังไม่ยุบวง ยังสืบทอดการบรรเลงมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่วางประเด็นค าถาม
ตามวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ เพื่อให้สามารถปรับใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ของพ้ืนที่ภาคสนาม ภายใต้
วัตถุประสงค์เดิมของค าถาม ในการด าเนินงานเก็บข้อมูลภาคสนามได้มีการบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และการจดบันทึก ไว้ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการใช้วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในงานครั้งนี้ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ประวัติของวงมโหรีโคราช 
 จากการศึกษาประวัติ รวมถึงพัฒนาการของวงมโหรีโคราช ในจั งหวัดนครราชสีมา ปรากฏ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์จากการการบันทึก บริบทสังคม และค าบอกเล่า แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวการ
เกิดข้ึน และพัฒนาการของวงมโหรีโคราชที่มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้ 
 ชื่อเรียกวงมโหรีโคราชมีอยู่หลากหลายแล้วแต่ผู้เรียก โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 5 ชื่อ 
ได้แก่ วงกลองทึ่ม วงกลองต๊อก วงซอ วงปี่แก้ว และวงมโหรี โดยชื่อวงมโหรีเป็นชื่อที่มีผู้เรียกมากที่สุด ค า
ว่า “มโหรี” ถูกสันนิษฐานเอาไว้ว่าเป็นภาษาพ้ืนเมืองเป็นค าศัพท์ที่ถูกผสมค า เช่น ค าว่า มโหระทึก  และ
มหรสพ ค าว่ามหรสพนั้นสันนิษฐานมาจากค าว่า “มหุสฺสว” ที่แปลว่า เสียงที่สูงใหญ่ หมายถึงเสียงที่อึกทึก
คึกครื้น ส่วนค าว่ามโหระทึก “มโหร” เป็นค าในภาษาสันสกฤตแปลงเสียง“อุ”เป็นตัว “ร” เช่น“อุชุ”
เปลี่ยนเป็น“อรชร” ส่วนค าว่า “ทึก” ในพยางค์หลังเป็นภาษาพ้ืนเมืองเป็นค าศัพท์ที่น ามาผสมกัน 
กลายเป็นค าว่า “มโหระทึก” หมายถึงกลองชนิดหนึ่งที่ผลิตมาจากโลหะใบใหญ่ มีเสียงดังกังวานอึกทึกคึก
โครม ใช้ประโคมในพิธีขอฝน หรือพิธีหลวงส าคัญตั้งแต่อดีตจวบจนยังปัจจุบัน เหตุที่มโหรี มโหระทึก มี
ลักษณะในดนตรีประเภทที่ใช้ในงานจ าพวกมหรสพสมโภช ค าว่า มโหรี และมโหระทึก มาจากค าว่า 
“มโหตสว” ค าว่า “รี” สระอีหมายถึงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เช่น พิณหรือซอ ส่วนค าว่า “ทึก”
หมายถึงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เช่น กลอง ค าทั้งสองถูกค าว่า มหรสพ ลากมาเข้าพวกเกิดเป็นค าผสม
ว่า “มโหรี และมโหระทึก” ขึ้นมาในภายหลัง (อนุมานราชธน,2552:129) 
 ในวงดนตรีไทย วงมโหรีถือเป็นลักษณะของการประสมวงดนตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องดนตรี
ทุกประเภท คือ เครื่องดนตรีประเภทดีด เครื่องดนตรีประเภทสี เครื่องดนตรีประเภทตี เครื่องดนตรี
ประเภทเป่า และได้รวมถึงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องก ากับจังหวะต่างๆด้วย วงมโหรีจึงเป็นวงดนตรีที่มี
ความสมบูรณ์ทางเสียงที่ดีที่สุดในประเภทของวงดนตรีไทย(สุรชัย  เครือประดับ ,2524: 45)ในสมัยกรุง
สุโขทัยเป็นราชธานี วงมโหรีเกิดจากการน าเอาการบรรเลงพิณซึ่งเป็นการขับร้องเป็นล าน าพร้อมกับการดีด
พิณน้ าเต้า ในคนๆเดียว ประสมวงกับวงขับไม้ เป็นวงที่มีผู้สีซอสามสายเป็นล าน า ร่วมกับผู้ไกวบัณเฑาะว์
บรรเลงร่วมกันเรียกวงประเภทใหม่นี้ว่า“วงมโหรีเครื่องสี่”ต่อมาในสมัยอยุธยาเพ่ิมเครื่องดนตรีเพ่ิมเติมเป็น
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วงมโหรีเครื่องหก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการปรับปรุงวงมโหรีใหม่ โดยได้น าวงปี่พาทย์เข้ามาประสมโดย
การปรับขนาดของเครื่องดนตรีให้มีระดับเสียงที่สามารถเล่นบรรเลงให้เข้ากันให้เหมาะสมปัจจุบันมี 3 ขนาด 
คือ วงมโหรีเครื่องเล็ก วงมโหรีเครื่องคู่ และวงมโหรีเครื่องใหญ่ (ปัญญา  รุ่งเรือง,2526 : 63-70) 
 ในข้อมูลฝั่งประเทศกัมพูชา คาดว่าค าว่า “มโหรี” มาจากค าว่า “มโนโหรา มโนหารี” ที่มีบันทึก
เป็นภาษาสันสกฤต และเป็นภาษาเขมรโบราณ ในหลักศิลาจารึกเลขที่ K557 K600 และหลักศิลาจารึก

เลขที่ K137 ที่พบอยู่ในวัดก็อมนูร ที่องโกบุรี (អង្គរបុ រ)ី เป็นหลักศิลาจารึกในสมัยรัชกาลพระบาท
ชัยวรมันที่ 1 ปรากฏได้เตรียมเกี่ยวกับเครื่องถวายเทพเจ้า ประกอบด้วยนักขับร้อง ผู้บรรเลงเครื่องดนตรี 
และนางอัปสราร าบ าส าหรับถวายเทวสถาน (เพชร ตุมกระวิล แปลโดย ภูมิจิตร เรืองเดช 2548 : 31-32) 
สันนิฐานว่าต่อมามีการประสมวงดนตรีประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “มโหรีปิณเปียท”เชื่อว่าวงมโหรีเป็นวงดนตรี
ดั้งเดิมที่มีปรากฏขึ้นในยุคพระนคร ยุคแรกเริ่มถูกพัฒนาให้เฉพาะผู้ชายเป็นผู้บรรเลง ภายหลังสิ้นสุดยุค
อาณาจักรพระนครกรมมโหรีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยยุคกรุงละแวก วงมโหรีได้ใช้ผู้หญิงในการ
บรรเลงเท่านั้น เพราะเชื่อว่าผู้หญิงมีความอ่อนช้อยมีเสียงร้องดังนก “โนรี” (Nori bird)ซึ่งเป็นนกชนิดหนึ่ง
ที่ได้สูญพันธุ์แล้วในกัมพูชา (พิทยวัฒน์  พันธะศรี, 2554 : 12) 
 จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในเขตอีสานใต้ มีวงมโหรีพ้ืนบ้านสืบต่อกันมาเป็นเวลานานใช้บรรเลง
ในงานแห่บุญประเพณีต่างๆ ลักษณะมโหรีที่ใช้บรรเลงนั้นเป็นลักษณะของมโหรีพ้ืนบ้าน เนื่องจาก
นครราชสีมาเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนาน เป็นที่ตั้งของปราสาทในอารยะธรรมขอมโบราณมากมาย ยุค
ต่อมาก็ยังเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา นครราชสีมาจึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางดนตรีจาก
กลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่มวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมดนตรีจากเขมร และวัฒนธรรมจากภาคกลาง ซึ่ง
ได้ประสมวงดนตรีรูปแบบเฉพาะท้องถิ่นเรียกว่า “วงมโหรีโคราช”เครื่องดนตรีในวงมโหรีโคราชเป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีความเก่าแก่รวมถึงการประสมวงดนตรีที่มีลักษณะเป็นวงดนตรีประโคมแห่มาตั้งแต่ยุคโบราณ 

 
ภาพที่ 1 : ทับหลังเรื่องรามเกียรติ ตอนสุครีพครองเมือง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย 

 
 ผู้ศึกษาพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายอ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา พบภาพทับหลังเรื่องรามเกียรติ ตอนสุครีพครองเมือง ปรากฏภาพเครื่องดนตรีประโคมโบราณ
ที่เหล่าวานรเมืองขีดขินใช้ประโคมแห่พญาสุครีพเข้าเมือง ปรากฏเครื่องดนตรีในวงมโหรีโคราชดั้งเดิมยังคง
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ใช้บรรเลงอยู่หลายชิ้น ได้แก่“กลองมโหรี” ชาวพิมายเรียกว่ากลองต๊อก “กลองขัด”มีลักษณะคล้ายกันกับ
กลองสองหน้าในวงดนตรีไทย “ปีแก้ว” เป็นเครื่องดนตรีส าคัญในวงมโหรีโคราชดั้งเดิมมีลักษณะทาง
กายภาพคล้ายกันกับปีนอกปี่ใน รวมไปถึง“ฉิ่ง” ปรากฏเป็นรูปทหารวานรตีน าหน้าขบวนแห่ เป็นหลักฐาน
ส าคัญที่บ่งบอกว่าเครื่องดนตรีในวงมโหรีโคราชที่พบในภาพทับหลังเหล่านี้มีอายุไม่น้อยกว่าการก่อสร้าง
ปราสาทหินพิมาย ราวพุทธศรรตวรรษที่ 16-17 เป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่มีอายุไม่ต่ ากว่า 1,000 ปี ยังได้รับ
การสืบทอดมาถึงปจัจุบัน 
 เครื่องดนตรี และการประสมวงมโหรีโคราชดั้งเดิม ปรากฏหลักฐานจากข้อมูลของภาพถ่ายจาก
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่ได้ระบุปีที่ถ่ายน่าบันทึกหลังบาทหลวงปาลเลอกัวซ์ น ากล้องถ่ายรูปเครื่อง
แรกเข้ามาในสยาม สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส าคัญที่ปรากฏภาพวงมโหรีโคราช
ดั้งเดิมน่ามีอายุมากที่สุดเท่าที่ผู้ศึกษาสามารถค้นหาได้ ปรากฏเป็นการแห่ประโคมงานรื่นเริงงานใหญ่มีคน
ฟ้อนร า เป่าปี่แก้ว ตีฆ้อง ตีฉิ่ง ฉาบ ด้านหลังสังเกตเห็นซอ และคนแบกกลองมโหรีตีอย่างสนุกสนาน จาก
การสัมภาษณ์ นายธวิชชัย ศิริการ ผู้รู้ในท้องถิ่นคาดว่าถ่ายไว้ที่เมืองพิมาย เพราะปรากฏปราสาทหลังใหญ่
อยู่ทางด้านซ้ายมือของภาพถ่ายโดยได้ให้เหตุผลว่า 
  
“ภาพที่เห็นเป็นถนนหน้าวัดเดิมสามแยกศาลเจ้าพ่อเพราะกก (ต้น) มะม่วงยังอยู่จนเดี๋ยวนี้”  
 (สัมภาษณ์ : ธวัชชัย  ศิริการ,2559)  

 
ภาพที่ 2 : วงมโหรีโคราชดั้งเดิม เมืองพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

ที่มา : (ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,2550 : อ้างถึง สนอง  คลังพระศรี) 
 
 2. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราช 
 มโหรีโคราช เป็นวงดนตรีที่มีการรับวัฒนธรรมปรับตัวในตามช่วงเวลาเกิดการประสมประสานทาง
วัฒนธรรมเป็นลักษณะวงดนตรีท้องถิ่นท่ีคงเอกลักษณ์ไว้ ปัจจุบันวงมโหรีโคราชแบ่งออกเป็นวงมโหรีโคราช
ดั้งเดิม และวงมโหรีโคราชประยุกต์ โดยผู้ศึกษาได้จ าแนกพัฒนาการของวงมโหรีโคราชแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
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2.1 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงด้านวงดนตรี 
 วงมโหรีโคราชเคยเป็นวงประโคมมีอายุมากกว่า 1,000 ปี ยังคงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมทาง
ดนตรีไว้ได้จนถึงปัจจุบัน เครื่องดนตรีในยุคแรกเริ่มที่ปรากฏในภาพภาพทับหลังจ านวนหลายภาพ พบในทับ
หลังปรางค์ประธานปราสาทหินพิมายด้านทิศตะวันตกจ านวน 1 ภาพ และทับหลังเรื่องรามเกียรติ ตอนสุครี
พครองเมือง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อีก 1 ภาพ โดยในยุคแรกเริ่มมีเครื่องดนตรีประโคมที่พบ 
จ านวน 6 ชิ้น ได้แก่ 1).สังข์ 2).แตร (เขาควาย) 3).ปี่แก้ว 4).กลองขัด 5).กลองมโหรี 6).ฉิ่ง ยังคงไม่ปรากฏ
พบว่ามีซอ ต่อมาสันนิษฐานว่าเมื่อยุคสมัยอาณาจักรขอมเริ่มเสื่อมอ านาจลง อาณาจักรใหม่อันได้แก่
อาณาจกัรสุโขทัย ต่อด้วยอาณาจักรอยุธยาเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในภาคอีสานตอนใต้แทนที่อาณาจักรขอมเริ่ม
มีการอพยพผู้คนจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาสร้างเมืองนครราชสีมา เป็นเมืองเอกเป็นหูเป็นตาแทนเมืองพิมาย
ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรพระนคร และสันนิษฐานว่าผู้คนจากกรุงศรีอยุ ธยาเข้ามา จึงได้น าวง
มโหรีปีพาทย์ในกรุงศรีฯ เข้ามาด้วย ต่อเนื่องมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์มาเมื่อเจ้าเมืองใดมีความดีความชอบ
พระมหากษัตริย์มักพระราชทานแก้วแหวนเงินทองพร้อมด้วยวงมโหรีปี่พาทย์หรือให้ครูเข้ามาสอนคน
พ้ืนเมืองด้วยสอดคล้องกับ นายธงชัย  สามสี ผู้รู้ดนตรีอีสานใต้ เป็นผู้ศึกษาข้อมูลด้านดนตรีอีสานใต้รวมถึง
เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านเครื่องดนตรีอีสานใต้ ได้กล่าวเอาไว้ว่า 
 
  “วงมโหรีในอีสานได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง เข้ามากับบรรดาศักดิ์จากเมืองหลวง เมื่อ
เจ้าเมืองท าความชอบเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ก็จะพระราชทานแก้วแหวนเงิน
ทองพร้อมกับดนตรีมโหรีปี่พาทย์มาด้วย หรือ ไม่ก็ส่งคนมาสอนให้ เมื่อดนตรีหลวงพบเข้ากับดนตรีท้องถิ่นก็
เลยมีท านองเฉพาะท้องถิ่นข้ึนมา”  
(สัมภาษณ์ : ธงชัย  สามสี,2559)  

เครื่องดนตรีที่คาดว่าได้รับอิทธิพลจากภาคกลาง คือ ซอ เป็นเครื่องดนตรีส าคัญในวงมโหรีโคราช
ดั้งเดิมและในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนแปลงเป็นวงมโหรีโคราชประยุกต์ในวงมโหรีโคราชดั้งเดิมผู้ศึกษาได้ใช้การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการบรรเลงวงมโหรีโคราชดั้งเดิม วงรวมมิตรศิษย์วัดเดิม และจากการสัมภาษณ์
หัวหน้าวง คือ นายบุญช่วย  ชูตระกูล ได้ทราบว่า วงมโหรีโคราชดั้งเดิมที่ปรากฏในจังหวัดนครราชสีมา มี
เครื่องดนตรีที่ใช้ประสมวงอยู่ทั้งสิ้น 11 ชิ้น ได้แก่ 1).ซอยอด 2).ซอกลาง 3).ซอต้น 4).ปี่แก้ว 5).กลองมโหรี 
6).กลองขัด 7).ฆ้องใหญ่ 8).ฉิ่ง 9).ฉาบเล็ก 10).ฉาบใหญ่ และ 11).กรับ อย่างไรก็ตามพัฒนาการของเครื่อง
ดนตรีในวงมโหรีโคราชดั้งเดิมไม่ได้เคร่งครัดมากนัก การประสมวงมักเป็นไปตามความสะดวกของผู้บรรเลง 
และวาระของงานเป็นหลัก กระทั่งเข้าสู่ช่วงปี พ.ศ.2500-ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมพ้ืนที่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท าให้เริ่มมีการพัฒนาวง
มโหรีโคราชอีกครั้งทั้งหมดเกิดจากแรงผลักของสังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมทางดนตรี เมื่อวงมโหรีโคราชเป็น
วงดนตรีที่ตอบสนองสังคมเมื่อสังคมเปลี่ยน วงมโหรีโคราชจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องดนตรี และการ
ประสมวง ของวงมโหรีโคราชดั้งเดิมได้ถูกปรับเปลี่ยนไปอีกครั้ง เนื่องจากการเสพดนตรีที่เปลี่ยนไปของ
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สภาพสังคม ส่งผลให้วงมโหรีโคราช ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด มีอิทธิพลจากมีร าวง เพลงลูกทุ่งเข้ามามี
บทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น ผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการร้องเพลงมากกว่าการบรรเลงบทเพลงเพียงอย่างเดียว 
จากวงดนตรีประโคมในอดีตจึงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวงดนตรีคล้ายวงลูกทุ่ง เครื่องดนตรีดั้งเดิมต่างๆ ที่ได้
กล่าวมาข้างต้น จึงถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรรเลงรวมถึงเปลี่ยนเครื่องดนตรีในวงใหม่เสียจนหมด จาก
ปี่แก้วเครื่องเครื่องดนตรีส าคัญในวงมโหรีโคราชเริ่มหมดความส าคัญลง หาผู้บรรเลงได้ อยาก เครื่องดนตรี
ตะวันตกอย่างคีย์บอร์ดเข้ามาแทนปี่แก้ว เพ่ิมนักร้อง กลองชุด กลองคองกา เข้ามาร่วมในวง ยังตัดเครื่อง
ดนตรีดั้งเดิม คือ ซอยอด ซอต้น ปี่แก้ว กลองขัด ฆ้องใหญ่ คงเหลือไว้เพียง ซอกลาง กลองมโหรี ฉิ่ง ฉาบ
ใหญ่ ฉาบเล็ก และกรับ แต่เพียงเท่านั้น มีชื่อใหม่ว่า “วงมโหรีโคราชประยุกต์”อย่างไรก็ดี ซอกลางยังถือ
เป็นเครื่องดนตรีที่ความส าคัญในวงมโหรีโคราชประยุกต์เช่นเดิมเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเดียวที่ยังคงอยู่ ปรับตัว
เข้ากับสภาพสังคมได้เป็นเสน่ห์ของวงดนตรีประเภทนี้ 
 

 
ภาพที่ 3 : วงมโหรีโคราชดั้งเดิม วงรวมมิตรศิษย์วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 
 2.2 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงด้านบทเพลง 
 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงด้านบทเพลงคืออีกปัจจัยที่เป็นส่วนที่เป็นผลจากการปรับเปลี่ยน
ตามวัฒนธรรมพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ บทเพลงในวงประโคมในภาพทับหลังในปราสาทหินพิมายไม่
มีการจดบันทึกตัวโน้ตไว้มีเพียงภาพสลักหินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางดนตรีได้แต่เพียง
เท่านั้น บทเพลงโบราณอาจหลงเหลือกลายเพลงพ้ืนบ้านในปัจจุบัน และได้รวมเข้ากับวงดนตรีจาก
วัฒนธรรมภาคกลางกลายเป็นท านองท้องถิ่นข้ึนมา กลายมาเป็นบทเพลงในวงมโหรีโคราชดั้งเดิมก็เป็นไปได้
ลักษณะของบทเพลงที่ใช้บรรเลงของวงมโหรีโคราชดั้งเดิมใช้บทเพลงที่ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงบรรเลงใน
วงดนตรีไทย รวมถึงบทเพลงบรรเลงในดนตรีพ้ืนบ้าน โดยผู้ศึกษาได้รวบรวมชื่อบทเพลงได้จ านวน 29 บท
เพลง ดังนี้ 1).เพลงพัดชา 2).เพลงหมีใหญ่หมีน้อย (เพลงเเห่กฐิน) 3).เพลงธรณีกันเเสง (เพลงชะนีโหย) 4).
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เพลงพม่าเเห่กระจาด 5).เพลงตาอินกับตาโถ 6).เพลงเข้าผี 7).เพลงกราวนอก 8).เพลงโล้เลื่อน (เพลง
ล้อเลื่อน) 9).เพลงหมาจอกลุยน้ า 10).มอญ 3 ชั้น 11).เพลงมอญดูดาว 12).เพลงเขมรไล่ควาย 13).เพลง
เขมรต่ าร าพัน 14).เพลงคางคกปากบ่อ 15).เพลงนกเอ้ียงเต่านา 16).เพลงพม่าแทงกบ 17).เพลงฝรั่งย้ าเท้า 
18).เพลงพม่าร าขวาน 19).เพลงม้าย่อง 20).เพลงลาวกระแซ 21).เพลงเจ้าคงลากเขื่อน 22).เพลงค้างคาว
กินกล้วย 23).เพลงกวางเดินทาง 24).เพลงแขกกระริก 25).เพลงเขมรเอวบาง 26).เพลงสาธุการ 27).เพลง
กราวนอก 28).เพลงบ้องกัญชา และ 29).เพลงลูกหมด 

 
ตัวอย่างโน้ต : เพลงพม่าแห่กระจาด โดยนายปรีชา  มีหมื่นไวย (สัมภาษณ์ : ปรีชา  มีหมื่นไวย,2559) 
 
 ช่วงเวลา ปีพ.ศ.2500-ปัจจุบัน จากช่องทางการสื่อสารที่กว้างขวางเข้าถึงทุกสิ่งอย่างได้ง่ายขึ้น 
นักดนตรีวงมโหรีโคราชดั้งเดิมเริ่มคิดประยุกต์ปรับปรุงวงดนตรีขึ้นมาปรากฏมีวงมโหรีโคราชประยุกต์ ส่งผล
ถึงบทเพลงในการบรรเลงก็เปลี่ยนแปลงไป ได้รับอิทธิพลทางดนตรีจากเพลงร าวง วงดนตรีลูกทุ่ง มีนักร้อง
เพ่ิมขึ้น มีบทเพลงที่ไม่แน่นอนตามเพลงกระแสสังคมเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้ผู้ศึกษาได้ศึกษา
ข้อมูลจากวงมโหรีประยุกต์ วงพนมพร และวงมโหรีโคราช วงอ่ืนๆ ส่วนมากบรรเลงประกอบการขับร้อง บท
เพลงส่วนใหญ่ที่วงมโหรีโคราชประยุกต์ใช้บรรเลงมักเป็นประเภทเพลงร าวง เพลงลูกทุ่ง เพลงเพ่ือชีวิต ใช้
ซอบรรเลงกับเครื่องดนตรีตะวันตก โดยไม่มีตัวโน้ตในการบรรเลงตายตัว แต่ใช้กลวิธีการบรรเลงแบบด้นสด 
(Improvise) ตัวอย่างเช่น เพลงเพลงช้างเพลงร าวงดาวพระศุกร์เพลงเรียมเคยร าเพลงบ้านนาสัญญารัก
เพลงหงส์ทองคะนองล าเพลงเสียงซอสั่งสาวเพลงใจนางดั่งทางรถ เพลงกันตรึม เพลงรั่วทะเล เพลงวณิพก 
เพลงบัวตูมบัวบาน เป็นต้น บทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการขับร้องข้างต้นเป็นลักษณะบทเพลงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากวงมโหรีโคราชดั้งเดิม คือ วงมโหรีโคราชดั้งเดิมเป็นวงดนตรีที่ใช้ประโคมด้วยการใช้บท
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เพลงบรรเลงเพียงอย่างเดียว แต่วงมโหรีโคราชประยุกต์ถูกพัฒนาให้เป็นวงดนตรีประโคมที่ใช้บทเพลง
บรรเลงด้วย และยังเป็นวงดนตรีที่มีการใช้บทเพลงสมัยนิยมคลอประกอบกับการขับร้องด้วย 
 2.3 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทหน้าที่ทางสังคม 
 จากการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมพ้ืนที่ส่งผลต่อแนวทางการด ารงอยู่ของวงมโหรีโคราชแตกต่างกัน
ไปตามแต่ยุคสมัย โดยการด ารงอยู่ของวงมโหรีโคราช พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในการรับใช้สังคมอยู่ 3 ด้าน 
คือ จากเป็นเครื่องดนตรีประโคมในภาพทับหลัง สู่การเป็นวงมโหรีโคราชดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่ใช้บทเพลงไทย
ประสมเพลงท้องถิ่นดั้งเดิมบรรเลง และได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นวงมโหรีโคราชประยุกต์ที่ส่วนใหญ่ใช้
บทเพลงตามสมัยนิยมบรรเลง ในปัจจุบัน โอกาสที่ใช้ในการบรรเลง วงมโหรีโคราชทั้งแบบดั้งเดิม และแบบ
ประยุกต์ นิยมใช้บรรเลงประกอบขบวนแห่ในงานบุญประเพณี และงานพิธีการต่างๆโดยเฉพาะงานแห่กัณฑ์
หลอนในงานบุญเทศน์มหาชาติ งานบวชนาค งานโกนจุก งานโกนผมไฟ งานเลี้ยงศาลตาปู่ งานสงกรานต์ 
และงานลอยกระทง 

 
ตัวอย่างโน้ต : เพลงเรียมเคยร า โดยนายพนม  จ าลองกลาง (สัมภาษณ์ : พนม  จ าลองกลาง,2559) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราช ผู้ศึกษามีประเด็นที่ใช้ในการอภิปรายผล
การศึกษา ดังนี ้
 1. ประวัติของวงมโหรีโคราช 
 พบแนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการ เปลี่ยนแปลงตาม
วัฒนธรรมพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือการพบหลักฐานภาพทับหลังที่ปรากฏภาพเครื่องดนตรี และการ
ประสมวงดนตรี ลักษณะเครื่องประโคมแห่ ในปราสาทหินพิมาย ที่สันนิฐานว่าเป็นรูปภาพที่แสดงถึงวง
มโหรี มีความสอดคล้องกับ(อนุมานราชธน ,2552:129) ที่ได้ให้ความหมายของวงมโหรีว่ามาจากค าว่า 
มโหระทึก และมหรสพ ค าว่ามหรสพนั้นสันนิษฐานมาจากค าว่า “มหุสฺสว” ที่แปลว่า เสียงที่สูงใหญ่ 
หมายถึงเสียงที่อึกทึกคึกครื้น ส่วนค าว่ามโหระทึก “มโหร” เป็นค าในภาษาสันสกฤตแปลงเสียง “อุ” เป็น
ตัว “ร” เช่น “อุชุ” เปลี่ยนเป็น “อรชร” ส่วนค าว่า “ทึก” ในพยางค์หลังเป็นภาษาพ้ืนเมืองเป็นค าศัพท์ที่
น ามาผสมกัน กลายเป็นค าว่า “มโหระทึก”มีความหมายหมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประโคมแห่ 
 นครราชสีมาเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนาน เป็นที่ตั้งของปราสาทในอารยะธรรมขอมโบราณ
มากมาย ต่อมายังเป็นเมืองหน้าด่านส าคัญของกรุงศรีอยุธยา นครราชสีมาจึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
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ทางดนตรีจากกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่มวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมดนตรีจากเขมร และวัฒนธรรมจาก
ภาคกลาง ซึ่งได้ประสมวงดนตรีรูปแบบเฉพาะท้องถิ่นเรียกว่า “วงมโหรีโคราช” เครื่องดนตรีในวงมโหรี
โคราชเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเก่าแก่ รวมถึงการประสมวงดนตรีที่มีลักษณะเป็นวงดนตรีประโคมแห่มา
ตั้งแต่ยุคโบราณ 
 ผู้ศึกษายังพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา พบภาพทับหลังที่มีภาพเครื่องดนตรีประโคมโบราณ ปรากฏเครื่องดนตรีในวงมโหรี
โคราชดั้งเดิมยังคงใช้บรรเลงอยู่ในปัจจุบันหลายชิ้น ได้แก่ กลองมโหรีกลองขัดปีแก้ว และฉิ่ง เป็นหลักฐานที่
ส าคัญบ่งบอกถึงอายุของเครื่องดนตรีในวงมโหรีโคราชที่มีอายุไม่น้อยกว่าการก่อสร้างปราสาทหินพิมาย ราว
พุทธศรรตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่มีอายุไม่ต่ ากว่า 1,000 ปี ที่ยังคงสืบทอดกันมาถึงยัง
ปัจจุบัน 
 2. พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราช 
 จากการศึกษาพบการสะท้อนแนวคิดในการยืดหยุ่นของวัฒนธรรมของชาวบ้าน (Folk culture) 
ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงสมัยปัจจุบันที่พร้อมส าหรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมอยู่เสมอ ซึ่งพบว่าใน
ระยะเวลา 1,000 ปีที่ผ่านมารูปแบบของเครื่องดนตรี และการประสมวงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม
สภาพสังคมอยู่เสมอโดยในยุคแรกเริ่มมีเครื่องดนตรีประโคมที่พบ จ านวน 6 ชิ้น ได้แก่ 1).สังข์ 2).แตร (เขา
ควาย) 3).ปี่แก้ว 4).กลองขัด 5).กลองมโหรี และ 6).ฉิ่ง 
 ต่อมาอาณาจักรอยุธยาเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในภาคอีสานตอนใต้แทนที่อาณาจักรขอม ปรากฏมี
เครื่องดนตรีที่ใช้ประสมวงอยู่ทั้งสิ้น 11 ชิ้น ได้แก่ 1).ซอยอด 2).ซอกลาง 3).ซอต้น 4).ปี่แก้ว 5).กลองมโหรี 
6).กลองขัด 7).ฆ้องใหญ่ 8).ฉิ่ง 9).ฉาบเล็ก 10).ฉาบใหญ่ และ 11).กรับ กระทั่งเข้าสู่ช่วงปี พ.ศ.2500-
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมพ้ืนที่ในช่วงเวลาดังกล่าว เริ่มมีการพัฒนาวงมโหรีโคราชดั้งเดิมถูก
ปรับเปลี่ยน มีอิทธิพลจาก ร าวง เพลงลูกทุ่ง เข้ามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น จึงถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบรรเลงรวมถึงเปลี่ยนเครื่องดนตรีในวงใหม่เสียจนหมด เพิ่มนักร้อง กลองชุด กลองคองกา เข้ามาร่วมใน
วง ยังตัดเครื่องดนตรีดั้งเดิม คือ ซอยอด ซอต้น ปี่แก้ว กลองขัด ฆ้องใหญ่ คงเหลือไว้เพียง ซอกลาง กลอง
มโหรี ฉิ่ง ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก และกรับ แต่เพียงเท่านั้น เรียกว่า“วงมโหรีโคราชประยุกต์”แต่ซอกลางยังถือ
เป็นเครื่องดนตรีที่ความส าคัญในวงมโหรีโคราชประยุกต์เช่นเดิมบทเพลงในอดีตไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นตัว
โน้ตไว้มีเพียงภาพสลักหินเพ่ือใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางดนตรีเพียงเท่านั้น บทเพลงโบราณอาจ
กลายเพลงพ้ืนบ้านในปัจจุบัน และได้รวมเข้ากับวงดนตรีจากวัฒนธรรมภาคกลางกลายเป็นท านองท้องถิ่น 
กลายมาเป็นบทเพลงในวงมโหรีโคราชดั้งเดิม บทเพลงที่ใช้บรรเลงของวงมโหรีโคราชดั้งเดิมใช้บทเพลงที่
ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงบรรเลงในวงดนตรีไทย รวมถึงบทเพลงบรรเลงในดนตรีพ้ืนบ้าน โดยรวบรวมชื่อ
บทเพลงได้จ านวน 29 บทเพลง  
 ปัจจุบันปรากฏมีวงมโหรีโคราชประยุกต์ ส่งผลถึงบทเพลงในการบรรเลงก็เปลี่ยนแปลงไป ได้รับ
อิทธิพลทางดนตรีจากเพลงร าวง วงดนตรีลูกทุ่ง มีนักร้องเพ่ิมขึ้น มีบทเพลงที่ไม่แน่นอน ตามเพลงกระแส
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สังคม เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้ ใช้ซอบรรเลงกับเครื่องดนตรีตะวันตก โดยไม่มีตัวโน้ตในการ
บรรเลงตายตัว แต่ใช้กลวิธีการบรรเลงแบบด้นสด (Improvise) การเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทหน้าที่ทาง
สังคมจากการศึกษาพบว่าแนวทางการด ารงอยู่ของวงมโหรีโคราชแตกต่างกันไปตามแต่ยุคสมัย มีการ
เปลี่ยนแปลงในการรับใช้สังคมอยู่ 3 ยุค คือ จากเป็นเครื่องดนตรีประโคมในภาพทับหลัง สู่การเป็นวงมโหรี
โคราชดั้งเดิมท่ีส่วนใหญ่ใช้บทเพลงไทยประสมเพลงท้องถิ่นดั้งเดิมบรรเลง และได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น
วงมโหรีโคราชประยุกต์ที่ส่วนใหญ่ใช้บทเพลงตามสมัยนิยมบรรเลงในสมัยปัจจุบัน โอกาสที่ใช้ในการใช้
บรรเลงประกอบขบวนแห่ในงานบุญประเพณี และงานพิธีการต่างๆโดยเฉพาะงานแห่กัณฑ์หลอนในงานบุญ
เทศน์มหาชาติ งานบวชนาค งานโกนจุก งานโกนผมไฟ งานเลี้ยงศาลตาปู่ งานสงกรานต์ และงานลอย
กระทง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เกี่ยวกับวงมโหรีโคราช 
 หน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมฟ้ืนฟูและมีการสนับสนุนวงมโหรีโคราชให้มากขึ้น โดยจัดให้มี
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา มีเวทีในการแสดงมากยิ่งขึ้นในงานเทศกาลส าคัญต่างๆ เพ่ือเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยอย่างยิ่งการอนุรักษ์เพลงโบราณต่างๆ ควรมีการสืบทอด เนื่องจากวง
มโหรีมีแต่ผู้สูงอายุที่ส าคัญยิ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพชนไทย ในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาวงมโหรีต้องปรับตัว เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างเต็มรูปแบบ เน้นการน าเสนอเครื่องดนตรี
ตะวันตกมากกว่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิม ท าให้รูปแบบการน าเสนอเปลี่ยนแปลงไป ควรส่งเสริมบทบาท
ของวงมโหรีโคราชในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการศึกษา สร้างค่านิยมให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้การ
พัฒนา และการให้โอกาสในงานแสดงเทศกาลส าคัญต่างๆ เพ่ือด ารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของ
ชาติไทยให้คงอยู่สืบไป 
 2. เกี่ยวกับงานวิจัย 
 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวงมโหรีในกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มวัฒนธรรมไทโคราช เช่น 
วงมโหรีในกลุ่มวัฒนธรรมลาว วงมโหรีในกลุ่มวัฒนธรรมเขมร วงมโหรีในกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
วงมโหรีในกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขง ที่มีความเกี่ยวเนื่องที่ติดต่อกันในกายภาพแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่อ
กัน ในท้องถิ่นที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีวงมโหรีทั้งสิ้น ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ ให้ก าเนิด วงมโหรีโคราชที่
ปรากฏในจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นได้ และเพ่ือขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับวงมโหรีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.(2542).วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ ภูมิ
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